
 HE 175/2014 vp  
  
 

297291 

 
 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi sekä vakausmaksujen siirrosta yhteiseen 
kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämi-
sestä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 

luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
kriisinratkaisusta, laki rahoitusvakausviran-
omaisesta sekä laki Rahoitusvakausviraston 
hallintomaksusta. Esityksessä ehdotetaan 
muutettaviksi Finanssivalvonnasta annettua 
lakia, luottolaitostoiminnasta annettua lakia 
ja Suomen Pankista annettua lakia. Esityk-
sessä ehdotetaan kumottavaksi valtion va-
kuusrahastosta annettu laki ja väliaikaisesta 
pankkiverosta annettu laki. Esityksessä ehdo-
tetaan, että eduskunta hyväksyisi vakaus-
maksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisu-
rahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämises-
tä tehdyn sopimuksen sekä lain sopimuksen 
alaan kuuluvien määräysten voimaan saatta-
misesta. Lisäksi ehdotetaan eräitä muutoksia 
useisiin muihin lähinnä talletuspankkeja kos-
keviin lakeihin. 

Esityksen tarkoituksena on panna täytän-
töön Euroopan unionin niin sanottu kriisin-
ratkaisudirektiivi ja talletussuojadirektiivin 
muuttamista koskeva direktiivi, tehdä unio-
nin kriisinratkaisuasetuksen voimaantulosta 
johtuvat muutokset kansalliseen lainsäädän-
töön sekä saattaa voimaan yhteisestä kriisin-
ratkaisurahastosta tehty sopimus. 

Ehdotettu kriisinratkaisua koskeva laki 
koskee luottolaitosten ja sijoituspalveluyri-
tysten lisäksi niiden kanssa samaan yritys-
ryhmään kuuluvia yrityksiä. Laki koskee 
eräiltä osin kolmannen maan luottolaitosten 
ja sijoituspalveluyritysten Suomessa olevia 
sivuliikkeitä. Laissa säädetään yrityksen krii-
sinratkaisuun varautumisesta ja taloudellisiin 
vaikeuksiin joutuneen yrityksen kriisinratkai-
susta toiminnan uudelleen järjestämiseksi tai 

purkamiseksi. Esityksen mukaan perustetta-
valla rahoitusvakausviranomaisella olisi toi-
mivalta päättää luottolaitoksen ja sijoituspal-
veluyrityksen asettamisesta kriisihallintoon 
ja käyttää kriisinratkaisua koskevia välineitä 
ja valtuuksia sen sijaan, että yritys asetettai-
siin selvitystilaan tai konkurssiin. Keskei-
simmät toimivaltuudet olisivat yrityksen tap-
pioiden kattaminen osake- ja osuuspääomaa 
vastaan ja osakkeiden tai osuuksien mitätöin-
ti samassa suhteessa sekä tarvittaessa velko-
jen nimellisarvon alentaminen ja muuttami-
nen osakkeiksi tai osuuksiksi. 

Unionin kriisinratkaisuasetuksessa sääde-
tään yhteisen eurooppalaisen kriisinratkaisu-
viranomaisen ja yhteisen kriisinratkaisura-
haston perustamisesta, jotka yhdessä neuvos-
ton, komission ja kansallisten kriisinratkai-
suviranomaisten kanssa muodostavat pank-
kiunioniin osallistuvien jäsenvaltioiden yh-
teisen kriisinratkaisumekanismin. Kriisinrat-
kaisuasetusta sovelletaan osallistuvaan jä-
senvaltioon sijoittautuneisiin luottolaitoksiin 
ja sellaisiin emoyrityksiin, jotka kuuluvat Eu-
roopan keskuspankin konsolidoidun valvon-
nan piiriin sekä osallistuvaan jäsenvaltioon 
sijoittautuneisiin sellaisiin sijoituspalveluyri-
tyksiin ja rahoituslaitoksiin, joiden emoyritys 
kuuluu edellä mainitun valvonnan piiriin. 
Sellaiset edellä mainitut laitokset ja ryhmät, 
jotka kuuluvat Euroopan keskuspankin kon-
solidoidun valvonnan piiriin, sekä rajat ylit-
tävää toimintaa harjoittavat ryhmät kuuluvat 
kriisinratkaisuneuvoston ensisijaiseen toimi-
valtaan. Lisäksi tähän toimivaltaan kuuluvat 
kaikki sellaiset luottolaitokset, joiden kriisin-
ratkaisuun käytetään yhteistä kriisinratkaisu-
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rahastoa. Asetuksen mukaisia menettelyjä 
sovelletaan sen piiriin kuuluvien yhteisöjen 
kriisinratkaisussa. Kriisinratkaisuneuvoston 
päätösten täytäntöönpanosta vastaavat kan-
salliset kriisinratkaisuviranomaiset. Asetuk-
sessa säädetään kriisinratkaisuneuvoston or-
ganisaatiosta, johdosta ja varainhoidosta sekä 
kriisinratkaisurahaston muodostamisesta. 
Ehdotettua kriisinratkaisua koskevaa lakia 
sovelletaan asetuksen soveltamisalaan kuu-
luviin laitoksiin ainoastaan siltä osin kuin 
asetuksessa ei toisin säädetä. 

Lailla rahoitusvakausviranomaisesta perus-
tetaan Rahoitusvakausvirasto, joka toimii 
kansallisena kriisinratkaisuviranomaisena ja 
käyttää kriisinratkaisulaissa tarkoitettuja krii-
sinratkaisuvälineitä ja valtuuksia. Virasto 
toimii yhteistyössä kriisinratkaisuneuvoston 
ja kansallisten rahoitusmarkkinoiden viran-
omaisten kanssa. Sen tehtävänä on myös ke-
rätä laitoksilta kriisinratkaisuasetuksessa tar-
koitetut vakausmaksut ja siirtää kerätyillä va-
roilla katettu Suomen rahoitusosuus yhtei-
seen kriisinratkaisurahastoon. Talletuspank-
kien tallettajien saamisten turvaamiseksi pe-
rustettua talletussuojarahastoa koskevat teh-
tävät siirtyvät virastolle. Rahastoon kartutet-
taisiin talletussuojamaksuin talletussuojara-
haston vähimmäistaso 0,8 prosenttia korvat-
tavista talletuksista 10 vuoden siirtymäaika-
na. Virasto hallinnoi valtion talousarvion ul-
kopuolista rahastoa, joka muodostuu va-
kausmaksuina kartutettavasta kriisinratkaisu-
rahastosta ja talletussuojamaksuin kartutetta-
vasta talletussuojarahastosta. Viraston toi-
mintamenot katetaan toimialalta kerättävin 
maksuin. Viraston toimintamenojen kattami-
seksi kerättävästä hallintomaksusta säädetään 
ehdotetussa laissa Rahoitusvakausviraston 
hallintomaksusta. 

Valtion vakuusrahastosta annettu laki ja vä-
liaikaisesta pankkiverosta annettu laki ehdo-
tetaan kumottaviksi. Pankkiveron keräämi-
nen talletuspankeilta ei ole enää perusteltua, 
koska laitokset olisivat velvollisia maksa-

maan edellä mainittuja Rahoitusvakausviras-
ton keräämiä vakausmaksuja. Pankkiverolla 
kerätyt varat ehdotetaan siirrettäväksi osin 
kriisinratkaisurahastoon ja osin valtion talo-
usarvioon. Vero luetaan vuodesta 2015 luki-
en sitä maksaneiden talletuspankkien hyväksi 
vakausmaksuja laskettaessa samassa suhtees-
sa kuin ne ovat maksaneet pankkiveroa. 

Pankkiunioniin osallistuvien jäsenvaltioi-
den yhteinen kriisinratkaisumekanismi perus-
tetaan osin kriisinratkaisuasetuksella ja osin 
jäsenvaltioiden välisellä kansainvälisellä so-
pimuksella, jonka avulla euroalueeseen kuu-
luvat ja muut mekanismiin osallistuvat jä-
senvaltiot hyväksyvät tarkemmat säännöt va-
rojen siirtämisestä yhteiseen kriisinratkaisu-
rahastoon sekä näiden varojen vaiheittaisesta 
yhdistämisestä. Ehdotettu lainsäädäntö täyt-
tää edellä mainitussa sopimuksessa sopi-
musosapuolille asetetut vaatimukset.  

Luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin 
ehdotetaan lisättäväksi säännökset luottolai-
toksen velvollisuudesta laatia elvytyssuunni-
telma sen toiminnan jatkumisen turvaamisek-
si tilanteessa, jossa luottolaitoksen taloudel-
linen asema on merkittävästi heikentynyt. Fi-
nanssivalvonnan valtuuksia käyttää varhaisen 
vaiheen toimenpiteitä, joilla voidaan puuttua 
laitoksen heikentyneeseen taloudelliseen ti-
lanteeseen, ehdotetaan laajennettaviksi. 

Esitykseen sisältyviin muihin lakeihin eh-
dotetaan tehtäväksi kriisinratkaisulaista joh-
tuvat muutokset. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä.  

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2015. Laki kriisinrat-
kaisurahastosta tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta on tarkoitettu tulemaan 
voimaan valtioneuvoston asetuksella säädet-
tävänä ajankohtana samaan aikaan kuin so-
pimus tulee Suomen osalta voimaan. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset, 
jäljempänä laitokset, tarjoavat elintärkeitä 
palveluja kansalaisille, yrityksille ja taloudel-
le yleensä. Laitosten toiminta perustuu luot-
tamukseen, mistä syystä ne tulevat nopeasti 
toimintakyvyttömiksi, jos asiakkaat ja vasta-
puolet menettävät luottamuksensa laitosten 
kykyyn suoriutua velvoitteistaan. Olisi toi-
vottavaa, että laitosten epäonnistumiset voi-
taisiin hoitaa tavanomaisilla maksukyvyttö-
myysmenettelyillä. Laitosten väliset riippu-
vuudet saattavat kuitenkin aiheuttaa järjes-
telmäriskin, kun yhden laitoksen ongelmat 
vyöryvät koko järjestelmään. Järjestelmäriski 
voi myös aiheutua yksittäisen laitoksen ta-
loudellisesta merkittävyydestä. Tavanomaiset 
maksukyvyttömyysmenettelyt eivät aina ole 
käyttökelpoinen keino laitosten ongelmien 
hoitamiseen. Samalla lainsäädännöstä puut-
tuvat kriisien hallitsemiseen ja ratkaisemi-
seen tarvittavat työkalut, minkä vuoksi kriisi-
tilanteissa on jouduttu turvautumaan julki-
seen rahoitukseen luottamuksen palauttami-
seksi asianomaiseen laitokseen ja sen ehkäi-
semiseksi, ettei yksittäisen laitoksen kriisiti-
lanteesta aiheudu vahingollisia seurannais-
vaikutuksia koko reaalitalouteen. 

Hyvin toimiva rahoitusjärjestelmä on yh-
teiskunnan kehityksen kannalta keskeinen te-
kijä. Tästä syystä jokainen valtio pyrkii vii-
me kädessä turvaamaan oman rahoitusjärjes-
telmänsä vakauden. Taloushistoriassa tämä 
on kuitenkin näkynyt pankkikriisien mittavi-
na kustannuksina veronmaksajille. Osa näistä 
kustannuksista liittyy suoraan ja epäsuoraan 
pankkitukeen, osa muodostuu välillisesti ko-
konaistuotannon supistumisen kautta. Kan-
sainvälisen valuuttarahaston, jäljempänä 
IMF, tutkimusten mukaan vuosina 1970—
2011 keskimääräinen pankkikriisi teolli-
suusmaissa kesti kolme vuotta, johti koko-
naistuotannon erittäin huomattavaan supis-
tumiseen ja aiheutti suhteessa kokonaistuo-
tantoon 3,8 prosentin suorat kustannukset 
julkiselle taloudelle. 

Viime vuosien kansainvälinen finanssikrii-
si ja sen seuraukset myös EU:ssa ovat olleet 
poikkeuksellisen rajut. Komission arvion 
mukaan vuosina 2008—2011 EU:n jäsen-
maat ottivat käyttöön noin 1 600 miljardin 
euron edestä erimuotoista pankkitukea (pää-
omitusta, varainhankinnan ja varallisuuserien 
takauksia), mikä vastaa noin 13 prosenttia 
EU:n kokonaistuotannosta. Tämän lisäksi 
kriisin epäsuorat kustannukset ovat olleet 
erittäin mittavia. Useassa EU-jäsenvaltiossa 
kokonaistuotanto on edelleen vuoden 2008 
tasoa matalammalla. 

G20-valtioiden johtajat ovat korostaneet 
tarvetta kriisinratkaisukehikon ja maksuky-
vyttömyyslainsäädännön uudistamiseen sen 
varmistamiseksi, että kriisitilanteisiin joutu-
neet suuret ja monimutkaiset rajat ylittävää 
toimintaa harjoittavat laitokset kyetään 
asianmukaisesti selvittämään ja niiden toi-
minta tarvittaessa lopettamaan hallitusti. 
Lisäksi finanssimarkkinoiden vakauden val-
vontaryhmä, Financial Stability Board 
(FSB), on valmistellut tarvittavaa kriisinrat-
kaisukehikkoa koskevia selvityksiä (Key At-
tributes of Effective Resolution Regimes for 
Financial Institutions, lokakuu 2011; Recov-
ery and Resolution Planning for Systemically 
Important Financial Institutions: Guidance 
on Developing Effective Resolution Strate-
gies, heinäkuu 2013; Recovery and Resolu-
tion Planning for Systemically Important Fi-
nancial Institutions: Guidance on Identifica-
tion of Critical Functions and Critical 
Shared Services, heinäkuu 2013 ja Recovery 
and Resolution Planning for Systemically 
Important Financial Institutions: Guidance 
on Recovery Triggers and Stress Scenarios, 
heinäkuu 2013). 

Pankkikriisien toteutuneet kustannukset 
ovat vaihdelleet merkittävästi maittain. Tut-
kimusten mukaan viranomaisten käytettävis-
sä olevat kriisinratkaisuvälineet ja niiden 
toimeenpano selittävät merkittävältä osin näi-
tä eroja. Epäonnistunut valvonta, talletusten 
rajoittamaton suojaaminen sekä puutteelliset 
viranomaistoimet ovat usein kasvattaneet 
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huomattavasti kriisin kustannuksia veron-
maksajille. 

Euroalueen kriisin pahentumisen yhtenä 
syynä pidetään laitosten ja niiden kotivaltioi-
den keskinäistä riippuvuutta. Laitosten toi-
mintaedellytykset riippuvat merkittävästi yh-
täältä kotivaltioiden taloudellisesta tilanteesta 
ja toisaalta valtionlainojen korkotasosta. Ta-
loudellisen aktiviteetin heikentyminen ja 
korkojen nousu ovat rapauttaneet laitosten 
kannattavuutta ja samalla heikentäneet laitos-
ten rahoituksen saatavuutta ja luotonantoa. 
Rahoitusmarkkinoiden vakauden ylläpitämi-
seksi valtiot ovat osaltaan joutuneet luottolai-
tosten takaajiksi, mikä on edelleen heikentä-
nyt valtioiden rahoitustasapainoa. 

Toukokuussa 2012 komissio esitti ajatuk-
sen pankkiunionista, joka yhtäältä palauttaisi 
luottamuksen pankkeihin ja euroon sekä 
edistäisi EU:n taloudellista ja finanssipoliit-
tista yhdentymistä pidemmällä aikavälillä, ja 
toisaalta katkaisisi mainitun laitosten ja val-
tioiden välisen kohtalonyhteyden. Pank-
kiunioni käsittäisi ensi vaiheessa EU:n yhtei-
sen pankkivalvonnan ja myöhemmässä vai-
heessa yhteisen kriisinhallintaviranomaisen 
ja yhteisen talletussuojan. 

Pankkiunionin keskeisenä tavoitteena on 
katkaista luottolaitosten ja niiden kotivaltioi-
den välinen kohtalonyhteys. Tavoitteen mu-
kaisesti julkisen tuen käyttö tulee pank-
kiunionissa minimoida luomalla järjestelmä, 
jossa sijoittajat ja toimiala vastaavat itse fi-
nanssikriisien kustannuksista. 

Komissio julkaisi 12 päivänä syyskuuta 
2012 Euroopan keskuspankin, jäljempänä 
EKP, erityisiä valvontatehtäviä koskevan 
asetusehdotuksen sekä Euroopan pankkivi-
ranomaisesta (EBA) annetun asetuksen muu-
tosehdotuksen (yhteinen pankkivalvoja-
asetus). Asetuksilla perustettiin yhtenäinen 
pankkivalvontakehikko, jonka puitteissa EKP 
ottaa marraskuussa 2014 päävastuun luotto-
laitosten vakauden valvonnasta ja jolla osal-
taan varmistetaan yhteisen sääntökirjan joh-
donmukainen soveltaminen EU:n sisämark-
kinoilla. 

Euroopan komissio antoi 6 päivänä kesä-
kuuta 2012 ehdotuksen Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiiviksi luottolaitosten 
ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisin-
ratkaisukehyksestä. Komission ehdotuksen 

tavoitteina ovat laitoksen ydintoimintojen 
jatkuvuuden varmistaminen, rahoitusvakau-
teen kohdistuvien haitallisten vaikutusten eh-
käisy, julkisten varojen käytön minimointi, 
tappioiden välttäminen ja kriisinratkaisun ku-
lujen minimointi sekä suojattujen talletusten 
turvaaminen ja asiakasvarojen suojaaminen. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
villä 2014/59/EU luottolaitosten ja sijoitus-
palveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisu-
kehyksestä sekä neuvoston direktiivin 
82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivien 2001/24/EY, 
2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 
2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 
2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 
1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttami-
sesta, jäljempänä elvytys- ja kriisinratkaisu-
direktiivi, kriisinratkaisudirektiivi, valmistui 
joulukuussa 2013 ja sen mukainen lainsää-
däntö tulee saattaa jäsenvaltioissa voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2015. Jäsenvaltioiden 
on kuitenkin sovellettava kriisinratkaisudi-
rektiivin IV osaston IV luvun 5 jakson nou-
dattamiseksi annettuja säännöksiä velkojen 
alaskirjauksesta viimeistään 1 päivänä tam-
mikuuta 2016. 

Vuonna 2009 talletussuojadirektiivin muu-
toksella (2009/14/EY) yhtenäistettiin kansal-
listen talletussuojajärjestelmien eroavaisuuk-
sia ja nostettiin talletussuojan taso 100 000 
euroon. Samalla direktiiviin sisällytettiin uu-
delleentarkistuslauseke, jonka mukaan ko-
missiolta edellytettiin direktiivin kokonais-
valtaisempaa uudelleen arviointia. Komissio 
antoi tämän johdosta 12 päivänä heinäkuuta 
2010 ehdotuksen uudeksi talletussuojadirek-
tiiviksi. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/49/EU talletusten vakuusjär-
jestelmistä on uudelleen laadittu toisinto, jol-
la korvataan direktiivi 94/19/EY ja sen muu-
tosdirektiivi 2009/14/EY ja se julkaistiin ke-
säkuussa 2014. 

Rahaliiton maissa toimivien laitosten val-
vonnan siirtyessä yhteiselle valvontameka-
nismille pidettiin tarpeellisena myös yhteistä 
kriisinratkaisumekanismia, jolla on tarvitta-
vat valtuudet varmistaa, että osallistuvissa jä-
senvaltioissa minkä tahansa laitoksen kriisiti-
lanne voidaan ratkaista asianmukaisin yhte-
näisin välinein. Yhteinen kriisinratkaisume-
kanismi on tarpeen, jotta pankkikriisit rat-



 HE 175/2014 vp  
  

 

9

kaistaan tehokkaasti ja murretaan julkisen ta-
louden ja vaikeuksissa olevien laitosten väli-
nen yhteys. Komissio antoi 10 päivänä hei-
näkuuta 2013 ehdotuksensa yhteistä kriisin-
ratkaisumekanismia koskevaksi asetukseksi 
(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(2014/806/EU) yhdenmukaisten sääntöjen ja 
yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta 
luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyri-
tysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisin-
ratkaisumekanismin ja yhteisen kriisiratkai-
surahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) 
N:o 1093/2010 muuttamisesta), jäljempänä 
EU:n kriisinratkaisuasetus, asetus. Komissio 
ehdotti yhteisen eurooppalaisen kriisinratkai-
suviranomaisen ja yhteisen kriisinratkaisura-
haston perustamista rahaliiton maille, jotka 
yhdessä komission ja kansallisten kriisinrat-
kaisuviranomaisten kanssa muodostaisivat 
EU:n yhteisen kriisinratkaisumekanismin. 
Mekanismiin sovellettaisiin EU:n kriisinrat-
kaisuasetusta ja kriisinratkaisudirektiivin 
säännöksiä. 

Neuvoston joulukuussa 2013 saavuttaman 
yleisnäkemyksen mukaisesti yhteinen kriisin-
ratkaisumekanismi perustetaan osin asetuk-
sella ja osin jäsenvaltioiden välisellä kan-
sainvälisellä sopimuksella, jonka sopimus-
puoliksi tulevat valtiot hyväksyvät tarkem-
mat säännöt varojen siirtämisestä yhteiseen 
kriisinratkaisurahastoon sekä näiden varojen 
vaiheittaisesta yhdistämisestä. Sopimus neu-
voteltiin hallitustenvälisessä konferenssissa, 
johon osallistuivat myös ne euroalueen ulko-
puoliset maat, jotka harkitsivat sopimuksen 
hyväksymistä. Euroopan parlamentti ja muut 
euroalueen ulkopuoliset maat osallistuivat 
neuvotteluihin tarkkailijoina. Euroopan par-
lamentti ja neuvosto saavuttivat poliittisen 
yhteisymmärryksen asetuksesta maaliskuussa 
2014 ja se hyväksyttiin heinäkuussa 2014.  

Esityksessä ehdotetaan lainsäädäntömuu-
toksia, jotka ovat tarpeen kriisinratkaisudi-
rektiivin, talletussuojadirektiivin, EU:n krii-
sinratkaisuasetuksen ja valtiosopimuksen 
säännösten täytäntöön panemiseksi. Lisäksi 
ehdotetaan, että eduskunta antaisi suostu-
muksensa siihen, että Suomi antaa ratifiointi-
kirjansa tallettamisen yhteydessä julistuksen. 
Julistuksessa korostetaan, että sopimusta yh-
teisestä kriisinratkaisurahastosta ja EU:n krii-
sinratkaisuasetusta tulee tulkita siten, etteivät 

ne luo jäsenvaltioiden yhteisvastuuta, Euroo-
pan vakausmekanismin, jäljempänä EVM, 
muuttamista tai erityisesti julkisten varojen 
käyttöä koskevia velvoitteita tavalla, joka ra-
joittaa sopimuspuolten taloudellista itsemää-
räämisoikeutta tai taloudellista vastuuta. 
Suomi jätti vastaavan julistuksen yhdessä 
usean muun jäsenvaltion kanssa myös silloin, 
kun pysyvien edustajien komitea hyväksyi 
EU:n kriisinratkaisuasetusta koskevan neu-
vottelutuloksen ja kun sopimus yhteisestä 
kriisinratkaisurahastosta allekirjoitettiin. 
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

2.1.1 Kansallinen lainsäädäntö 

Suomen voimassaoleva pankkikriisien hal-
lintaa koskeva lainsäädäntökehikko perustuu 
julkisen rahoitustuen myöntämiseen vakaviin 
vaikeuksiin ajautuneille luottolaitoksille ra-
hoitusmarkkinoiden vakavien häiriöiden tor-
jumiseksi. Laki valtion vakuusrahastosta 
(379/1992), jäljempänä VVRL, sisältää mer-
kittävän osan Suomen kriisinratkaisukehik-
koa. Finanssikriisin aikana kriisinratkaisuke-
hikkoa täydennettiin väliaikaisilla välineillä 
vuonna 2009 annetuilla laeilla valtion pää-
omasijoituksista talletuspankkeihin 
(1171/2009) sekä hallituksen esityksellä 
eduskunnalle talletuspankkien ja kiinnitys-
luottopankkien varainhankinnalle annettavis-
ta valtiontakauksista (HE 255/2009 vp). Jäl-
kimmäiset eivät ole enää voimassa. Koti-
maista kriisinratkaisukehikkoa on viime vuo-
sina täydennetty euroalueen tasoisilla kriisin-
ratkaisuvälineillä. Lisäksi julkisen rahoitus-
tuen myöntäminen edellyttää aina Euroopan 
komission hyväksyntää osana valtiontuki-
sääntöjä. Valtiontukisäännöt asettavat useita 
edellytyksiä myönnettävän julkisen tuen eh-
doille. Tästä huolimatta kriisinhallintaa on 
vaikeuttanut se, että EU:n jäsenvaltioissa 
kansallinen kriisinratkaisulainsäädäntö on ol-
lut harmonisoimatonta. 
 
Laki valtion vakuusrahastosta 
 

Valtion vakuusrahasto, jäljempänä VVR, 
perustettiin vuonna 1992 voimaan tulleella 
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lailla osana Suomen 1990-luvun alun pank-
kikriisin hallintatoimenpiteitä. Laissa sääde-
tään vakavaraisuusongelmiin joutuneelle tal-
letuspankille annettavan julkisen pankkituen 
muodoista, sen ehdoista ja menettelystä tukea 
myönnettäessä sekä rahaston toiminnan ra-
hoituksesta, rahaston hallinnosta, kirjanpi-
dosta ja tilinpäätöksestä. 

VVR:n tarkoituksena on turvata talletus-
pankkien vakaa toiminta, jotta tallettajien ja 
muiden velkojien luottamus Suomen pankki-
järjestelmään kyetään säilyttämään. Rahaston 
varoista tai valtion talousarvion varoista 
myönnettävän pankkituen tarkoituksena on 
turvata lainsäädännön edellyttämä talletus-
pankkien vakavaraisuus. Toisin kuin ehdo-
tuksessa elvytys- ja kriisinratkaisudirektii-
viksi, lain lähtökohtana on julkisten varojen 
käyttö ongelmalaitoksen pelastamisessa. 

VVR:n rahoitustuki myönnetään pankin, 
sen omistusyhteisön, keskusyhteisön tai 
omaisuudenhoitoyhtiön hakemuksesta. Sen 
lisäksi valtioneuvosto voi määrätä pankin tai 
sen omistusyhteisön tekemään rahastolle ha-
kemuksen rahoitustuen saamiseksi, jos: 

1) luottolaitoksen vakavaraisuus on heiken-
tynyt tai sen voidaan odottaa heikentyvän 
niin, että edellytyksiä jatkaa toimiluvan mu-
kaista toimintaa ei ole; 

2) luottolaitoksella ei ole esittää riittäviä 
toimenpiteitä lakisääteisen vakavaraisuutensa 
varmistamiseksi tai säilyttämiseksi eikä va-
kavaraisuuden turvaaminen ole mahdollista 
ilman valtion rahoitustukea; ja 

3) luottolaitoksen selvitystila tai konkurssi 
voi johtaa vakaviin häiriöihin rahoitusmark-
kinoilla. 

VVRL:iin sisältyvät rahaston käytettävissä 
olevia tukimuotoja koskevat säännökset ovat 
varsin väljät ja ne sallivat monen tyyppisen 
rahoitustuen myöntämisen vakavaraisuuskrii-
siin joutuneelle pankille. Käytännössä mer-
kittävimpiä tukimuotoja olivat 1990-luvun 
pankkikriisin hoidossa osakkeiden ja pää-
omatodistusten merkintä talletuspankeissa ja 
takausten myöntäminen pankkien ottamille 
lainoille. Lisäksi vakuusrahasto voi myös 
omistaa osakkeita omaisuudenhoitoyhtiössä, 
jos sitä pidetään tarpeellisena pankin toimin-
nan ja rahoitusmarkkinoiden turvaamisen 
kannalta. 

Vakuusrahaston tukijärjestelmää ei ole tar-
koitettu luottolaitosten mahdollisten tilapäis-
ten maksuvalmiusongelmien hoitamiseen, 
vaan viimekätinen vastuu luottolaitosten 
maksuvalmiudesta kuuluu Suomen Pankille. 
Lakiin kuitenkin sisältyy mahdollisuus myös 
takauksen antamiseen 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. 

VVRL on muutettu kolme kertaa vuoden 
1992 jälkeen. Vuonna 1996 lakiin tehtiin 
muutoksia, joiden seurauksena valtioneuvos-
ton yleisistunto tekee päätökset kriisipankeil-
le myönnettävästä tuesta VVR:n varojen tai 
valtion talousarviossa myönnettyjen määrä-
rahojen ja valtuuksien puitteissa. Vuonna 
2001 lakiin lisättiin säännökset omistajanvas-
tuun toteuttamisesta ja vuonna 2009 lakia 
täydennettiin muun muassa siten, että siihen 
lisättiin säännökset vakavaraisuusongelmiin 
joutuneen talletuspankin velvoittamisesta tu-
kihakemuksen tekemiseen VVR:lle. Samalla 
laista poistettiin mahdollisuus rahoitustuen 
myöntämiseen luottolaitostoiminnasta anne-
tussa laissa (610/2014), jäljempänä luottolai-
toslaki, tarkoitetuille luottolaitosten vapaaeh-
toisille vakuusrahastoille. 
 
 
Vapaaehtoinen vakuusrahasto 
 

Talletuspankki voi luottolaitoslain 13 luvun 
mukaisesti vapaaehtoisesti kuulua useamman 
pankin keskenään muodostamaan vakuusra-
hastoon, jonka varoilla turvataan rahastoon 
kuuluvien talletuspankkien vakaa toiminta. 
Varoja voidaan käyttää VVRL:n 1 §:n mu-
kaisiin tukitoimiin. Vakuusrahastosta saatu 
tuki on maksettava rahaston vaatimuksesta 
takaisin. Vakuusrahasto voi vaatia jäseniltään 
vuosittaista riskiperusteista kannatusmaksua, 
ja voi ottaa lainaa toimintaansa varten vain 
valtiovarainministeriön erityisluvalla. 
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Valtiontalouden ulkopuoliset rahastot 
 

Valtiolla on tällä hetkellä 11 perustuslain 
(731/1999) 87 §:ssä tarkoitettua talousarvion 
ulkopuolista rahastoa. Tällaisia ovat muun 
muassa VVR, Valtion eläkerahasto, Huolto-
varmuusrahasto, Öljysuojarahasto ja Ydinjä-
tehuoltorahasto. Valtion talousarvion ulko-
puolisten rahastojen yhteenlaskettujen tulo-
jen arvioitiin vuonna 2013 olevan noin viisi 
miljardia euroa ja menojen noin 4,6 miljardia 
euroa. 

Budjettivallan turvaamiseksi suhtaudutaan 
uusien valtiontalouden rahastojen perustami-
seen hyvin pidättyvästi. Perustuslain esitöissä 
(HE 1/1998 vp) tuodaan esille, että erilaisilla 
eduskunnan päätösvaltaa rahaston toiminnas-
sa turvaavilla järjestelyillä voidaan vähentää 
budjettivallan rajoitusta. Esimerkiksi rahas-
tosta maksettavat menot voidaan määritellä 
tyhjentävästi rahastoa koskevassa erityislais-
sa siten, että eduskunnan voidaan katsoa 
lainsäädäntövallallaan ohjaavan rahaston va-
rojen käyttöä. Yleisiä määreitä rahastointia 
edellyttävistä tehtäväalueista ei ole muodos-
tettu, sillä rahastoja on perustettu hyvin eri-
laisia tehtäviä varten ja monenlaisista syistä. 
Tehtävän hoitamisen voidaan katsoa välttä-
mättä edellyttävän rahaston perustamista sil-
loin, kun tehtävä kuuluu pysyvästi valtion 
hoidettavaksi eivätkä budjettitalouden piiris-
sä olevat keinot, kuten nettobudjetointi, mo-
nivuotinen budjetointi taikka arvio- tai siir-
tomäärärahat soveltuisi hyvin tehtävän hoi-
tamiseen. 

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksel-
lisuustarkastuskertomuksessa (184/2009) 
Valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen 
ohjauksesta ja hallinnosta on todettu, että ta-
lousarvion ulkopuolisten rahastojen ohjauk-
seen on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä 
rahastoissa olevat varat saattavat jäädä talo-
usarviovaroja vähemmälle huomiolle eikä 
rahastojen varojen käyttöä välttämättä valvo-
ta tuloksellisuuden kannalta yhtä tehokkaasti 
kuin talousarviovaroja. Lisäksi, kun talousar-
vion ulkopuoliset rahastot muodostavat ta-
loudellisesti merkittävän kokonaisuuden, ra-
hastoja ohjaavien ministeriöiden on huoleh-
dittava vuosittaisesta rahastojen toimintaa 
koskevasta tiedonannosta eduskunnalle. 

Rahastointi myös ohjaa varoja budjettipro-
sessissa tapahtuvan toiminnan ja talouden 
prioriteetteja sekä niihin osoitettavien voi-
mavarojen kohdentamista koskevan päätök-
senteon ulkopuolelle erillisissä yhteyksissä 
tapahtuvan päätöksenteon piiriin. Yleensä 
tällainen erillään talouden kokonaisuudesta 
tapahtuva päätöksenteko johtaa osittaisopti-
mointiin ja siten taloudellisen tehokkuuden 
kannalta heikompiin tuloksiin kuin silloin, 
kun taloudesta ja toiminnan prioriteeteista 
päätetään yhdellä kertaa ja yhtenä kokonai-
suutena. Sen vuoksi rahastointiin olisi perus-
teltua suhtautua erittäin pidättyvästi ja antaa 
käytännössä perustuslain 87 §:ssä säädetyille 
rahastoinnin perustuslaillisille edellytyksille 
hyvin tiukka tulkinta. 

Rahastojen toiminnan tavoitteena tulisi olla 
hallinnon tehokkuus ja tarkoituksenmukai-
suus. Valtion talousarvion ulkopuolisten ra-
hastojen organisointi ja hallinnointi pitäisi 
järjestää yhtenäisin periaattein. Mahdolliset 
poikkeamat yhtenäistämisperiaatteista tulee 
perustella. Rahastojen toiminnan, sen laajuu-
den tai aktiivisuuden erilaisuus ei muodosta 
estettä rahastojen hallinnon yhtenäistämisel-
le. 
 
Laki valtion talousarviosta ja asetus valtion 
talousarviosta 
 

Laissa valtion talousarviosta (423/1988) 
21 §:ssä säädetään valtion virastojen ja lai-
tosten tilinpäätöksestä ja toimintakertomuk-
sesta. Viraston ja laitoksen tulee antaa tilin-
päätöksessä ja tulosvastuun toteuttamista var-
ten laadittavassa toimintakertomuksessa oi-
keat ja riittävät tiedot talousarvion noudatta-
misesta sekä viraston ja laitoksen tuotoista ja 
kuluista, taloudellisesta asemasta ja toimin-
nallisesta tuloksellisuudesta. 

Lain 21 a §:ssä säädetään valtion talousar-
vion ulkopuolella olevan valtion rahaston 
kirjanpitoon, laskentatoimeen ja tilinpäätök-
seen noudatettavasta laista. 

Valtion talousarviosta annetun asetuksen 
(1243/1992) 41 §:n mukaan valtion kirjanpi-
toon kuuluvat virastojen ja laitosten kirjanpi-
to, talousarvion ulkopuolella olevien valtion 
rahastojen kirjanpito sekä valtion keskuskir-
janpito, jotka muodostuvat liikekirjanpidosta 
ja talousarviokirjanpidosta. Talousarvion ul-
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kopuolella olevan valtion rahaston kirjanpito 
on liikekirjanpitoa. 

Asetuksen 65 b §:ssä säädetään, että talo-
usarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston 
tilinpäätös sisältää: 

1) toiminnallista tuloksellisuutta ja sen ke-
hitystä sekä vaikutuksia yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden kehitykseen kuvaavan toi-
mintakertomuksen; 

2) tuottoja ja kuluja kuvaavan tuotto- ja ku-
lulaskelman; 

3) tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa 
kuvaavan taseen; 

4) rahavirtoja kuvaavan rahoituslaskelman; 
5) liitteenä ilmoitettavat tiedot (liitetiedot), 

joihin kuuluu rahaston varojen käyttösuunni-
telman tai rahastolle vahvistetun talousarvion 
toteutumaa koskevat tiedot. 

Asetuksen 68 a §:n nojalla ministeriön on 
annettava viimeistään varainhoitovuotta seu-
raavan huhtikuun 30 päivänä valtiovarainmi-
nisteriölle hallinnonalansa liikelaitosten ja ta-
lousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen 
vahvistetut tilinpäätökset sekä muut valtion 
tilinpäätöskertomuksen laadinnan edellyttä-
mät ehdotuksensa tilinpäätöskertomukseen 
otettaviksi selvityksiksi ja niiden käännökset 
toiselle kansalliskielelle. 
 
Laki valtion pääomasijoituksista talletus-
pankkeihin 
 

Vuonna 2009 voimassa ollutta kriisinrat-
kaisukehikkoa päätettiin täydentää niin sano-
tuilla varhaisen vaiheen välineillä Yhdysval-
loista lähteneen finanssimarkkinoiden vaka-
van häiriön johdosta. Tämän seurauksena ra-
hoitusmarkkinoilla vallitsi yleinen luotta-
muspula, joka johtui epätietoisuudesta koko 
pankkijärjestelmän vakavaraisuuden tulevas-
ta kehityksestä, ei pelkästään yksittäisen 
pankin ongelmista. 

Varhaisen vaiheen pääomasijoituslain pe-
rusteella valtio olisi pystynyt tekemään toi-
mintakykyisiin ja vakavaraisuusvaatimukset 
täyttäviin talletuspankkeihin pääomasijoituk-
sia merkitsemällä suomalaisen talletuspankin 
liikkeeseen laskeman pääomalainan. Valtion 
pääomasijoitus olisi voitu tehdä myös mer-
kitsemällä suomalaisen talletuspankin, suo-
malaisen omistusyhteisön tai osuuspankkien 
yhteenliittymän keskusyhteisön liikkeeseen 

laskema pääomalaina. Pääomalainaa ei siis 
saanut merkitä, jos liikkeeseen laskija ei olisi 
täyttänyt lakisääteistä vakavaraisuusvaati-
musta. Laissa määrättiin, että valtio olisi voi-
nut merkitä pääomalainoja enintään neljän 
miljardin euron määrään asti taikka valtion 
talousarviossa myönnettyjen määrärahojen 
tai valtuuksien puitteissa. 

Pääomalainalle olisi pitänyt maksaa vuo-
tuista korkoa. Koron määräytymisperusteena 
olisi ollut valtion viiden vuoden joukkovel-
kakirjalainojen perusteella määräytyvä viite-
korko lisättynä kuuden prosenttiyksikön li-
sällä. Lisäksi pääomalainaan olisi liitetty 
muitakin ehtoja. Erityisesti jos liikkeeseen-
laskija ei olisi pystynyt maksamaan pääoma-
lainalle kertynyttä korkoa kokonaisuudes-
saan, pääomalainan ehtojen mukaan muun 
muassa liikkeeseenlaskijan voitonjakoon ja 
muuhun liiketoimintaan olisi kohdistettu ra-
joituksia. Lain voimassaoloa jatkettiin ker-
taalleen vuonna 2010 ja se umpeutui kysei-
sen vuoden lokakuussa, johon mennessä sitä 
ei tarvinnut kertaakaan käyttää. 
 
Talletuspankkien ja kiinnitysluottopankkien 
varainhankinnan valtiontakaukset 
 

Luottolaitosten vakavaraisuuden turvaami-
seen tähtäävien toimenpiteiden lisäksi edus-
kunta päätti finanssikriisin aikana kahdessa 
erässä vuosina 2009—2010 mahdollistaa val-
tion takausten myöntämisen toimintakykyis-
ten ja vakavaraisten talletus- ja kiinnitysluot-
topankkien varainhankinnan turvaamiseksi 
(HE 255/2009 vp). Esitysten tavoitteena oli 
varmistaa vakavaraisten suomalaisten luotto-
laitosten varainhankinta tilanteessa, jossa ra-
hoitusmarkkinoiden vakavat häiriöt vaikeut-
tivat markkinoilta saatavan, erityisesti pi-
dempiaikaisen rahoituksen saatavuutta. Näin 
pyrittiin vähentämään luottolaitosten varain-
hankinnan ongelmien välittymistä yritysten 
ja kotitalouksien luottojen saatavuuteen tai 
niiden kustannuksiin ja tätä kautta koko 
Suomen talouteen. 

Esitettäviin takauksiin ja niistä perittäviin 
maksuihin oli tarkoitus soveltaa lakia valtion 
lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja val-
tiontakuusta (449/1988). Takauksia olisi voi-
tu tarvittaessa myöntää ilman turvaavaa va-
kuutta, laina-ajaltaan enintään viiden vuoden 
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pituisille joukkovelkakirjalainoille. Niitä olisi 
saanut olla voimassa yhteenlasketulta nimel-
lisarvoltaan ensi vaiheessa enintään 50 mil-
jardin, myöhemmin enintään 17 miljardin eu-
ron määräisten velkojen vakuutena. Väliai-
kaisiin valtiontakauksiin oli tarkoitus sovel-
taa talletuspankeille ja kiinnitysluottopan-
keille myönnettävistä väliaikaisista valtion-
takauksista perittävistä maksuista annettua 
valtioneuvoston asetusta (67/2009). Asetuk-
sessa määritellyt maksut olivat markkinaeh-
toisia ja perustuivat EKP:n antamaan suosi-
tukseen. Valtuudet takausten myöntämiseen 
päättyivät vuoden 2010 lopussa, eikä suoma-
laisten luottolaitosten koskaan tarvinnut ha-
kea valtion takauksia. 
 
Euroopan rahoitusvakausväline 
 

Rahoitussektorin kriisinratkaisukehikkoa 
päätettiin keväällä 2010 täydentää euroalueen 
jäsenvaltioiden tasolla perustamalla Euroo-
pan rahoitusvakausväline osaksi Euroopan 
talouden vakausmekanismia. Euroopan ra-
hoitusvakausväline perustettiin väliaikaisesti 
järjestelyksi myöntämään rahoitustukea vai-
keuksiin ajautuneille euroalueen jäsenvaltiol-
le kesään 2013 saakka. Euroopan rahoitusva-
kausvälineen kautta myönnettiin vuosina 
2010—2011 lainamuotoista tukea Portugalil-
le, Irlannille ja Kreikalle. Näistä lainaohjel-
mista vaikeuksiin ajautuneiden luottolaitos-
ten pääomittamiseen käytettiin yhteensä noin 
95 miljardia euroa. 

Euroopan rahoitusvakausvälineen toimin-
taperiaatteita laajennettiin kesällä 2011 siten, 
että sen kautta voidaan myöntää lainamuo-
toista tukea euroalueen jäsenvaltioille niissä 
toimivien rahoituslaitosten pääomapohjan 
tukemiseksi myös jäsenvaltioon kohdistuvan 
makrotaloudellisen vakautusohjelman ulko-
puolella. Tätä kohdennettua tukea sovellettiin 
kesällä 2012 Espanjalle myönnetyn pankki-
tukiohjelman yhteydessä. Espanjalle myön-
netty pankkitukipaketti siirrettiin kuitenkin 
marraskuussa 2012 toteutettavaksi EVM:n 
kautta. 

Euroopan rahoitusvakausvälinettä koskeva 
euroalueen jäsenvaltioiden välinen puiteso-
pimus ja sen muutossopimus on saatettu 
Suomessa voimaan lailla (668/2010). Euroo-
pan rahoitusvakausvälineen varainhankinta 

toteutetaan euroalueen jäsenvaltioiden myön-
tämien valtiontakausten varassa. Suomen 
osuus Euroopan rahoitusvakausvälineen va-
rainhankinnan takauksista on noin 1,92 pro-
senttia. 
 
Euroopan vakausmekanismi 
 

EVM:n perustamisesta euroalueen jäsen-
valtioiden pysyväksi kriisinhallintamekanis-
miksi päätettiin marraskuussa 2010. EVM:n 
toimintaperiaatteita täsmennettiin myöhem-
min siten, että sen kautta voitaisiin myöntää 
Euroopan rahoitusvakausvälinettä vastaavasti 
lainamuotoista tukea euroalueen jäsenvalti-
oille niissä toimivien rahoituslaitosten pää-
omapohjan tukemiseksi myös jäsenvaltioon 
kohdistuvan makrotaloudellisen vakautusoh-
jelman ulkopuolella. Sopimus EVM:n perus-
tamisesta allekirjoitettiin joulukuussa 2011 ja 
se tuli voimaan lokakuussa 2012. EVM:n 
toiminnan käynnistämisen jälkeen sille siir-
rettiin aiemmin Espanjalle myönnetty, enin-
tään 100 miljardin euron pankkitukipaketti. 
Vuoden 2012 loppuun mennessä Espanjalle 
oli myönnetty tukea 39,5 miljardia euroa. 

Euroalueen jäsenvaltioiden välinen sopi-
mus EVM:n perustamisesta on saatettu Suo-
messa voimaan lailla (402/2012). EVM toi-
mii kansainvälisenä rahoituslaitoksena oman 
pääomansa varassa. Suomen osuus EVM:n 
pääomasta on 1,79 prosenttia eli 12,58 mil-
jardia euroa, josta 1,44 miljardia on makset-
tua pääomaa ja 11,14 miljardia vaadittaessa 
maksettavaa pääomaa. 

Kesäkuussa 2012 euroalueen jäsenvaltioi-
den valtioiden ja hallitusten päämiehet sopi-
vat siitä, että EVM voisi, sen jälkeen kun 
EKP:n yhteyteen on perustettu tehokas yh-
teinen pankkivalvontamekanismi, pääomittaa 
pankkeja myös suoraan. Ehdotuksen tarkoi-
tuksena oli vähentää luottolaitosten ja niiden 
kotivaltioiden välistä kohtalonyhteyttä. Sa-
malla kyse oli merkittävästä periaatteellisesta 
muutoksesta, koska euroalueen jäsenvaltioi-
den kesken hyväksyttiin rajattu riskinjako 
pankkisektoreiden ongelmien varalle, joka on 
perinteisesti nähty täysin kansallisena. 

Päätös uuden tukivälineen perustamisesta 
tehdään EVM-sopimuksen 19 artiklassa tar-
koitetussa menettelyssä, joka edellyttää 
EVM:n hallintoneuvoston yksimielistä pää-
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töstä. Tukivälineen perustamisen yhteydessä 
EVM:n hallintoneuvosto valtuuttaa EVM:n 
johtokunnan hyväksymään tukivälineen toi-
minnan yksityiskohtaisesti määrittelevät oh-
jeet. Tämä menettely vastaa EVM:n nykyis-
ten, EVM-sopimuksen 14—18 artikloissa 
tarkoitettujen rahoitusapuvälineiden mukaista 
järjestelyä, jonka mukaan EVM:n johtokunta 
hyväksyy niiden yksityiskohtaista toteutta-
mista koskevat ohjeet. Päätös tukivälineen 
perustamisesta ja sen toimintaperiaatteista 
tehdään EVM:n hallintoelimissä syksyllä 
2014 ennen kuin EKP ottaa vastaan pankki-
valvontatehtävät yhteisen valvontamekanis-
min puitteissa. Poliittinen yhteisymmärrys 
tukivälineen toimintaperiaatteista saavutettiin 
euroryhmän puitteissa kesäkuussa 2014. 

Suoraa pääomitusvälinettä voidaan käyttää 
EVM:n jäsenvaltiossa sijaitsevan pankin 
pääomittamiseen. Jäsenvaltio voi pyytää vä-
lineen käyttöä myös silloin, kun se jo on ta-
loudellisen sopeutusohjelman piirissä. Tuki-
välineeseen liittyy sekä jäsenvaltiota että tu-
kea saavaa pankkia koskeva ehdollisuus. 

Tuen tavoitteena on koko euroalueen ja sen 
jäsenvaltioiden rahoitusvakauden turvaami-
nen tilanteissa, joissa tukea pyytävän jäsen-
valtion rahoitusjärjestelmä on vakavissa vai-
keuksissa eikä jäsenvaltio pysty korjaamaan 
tilannetta vaarantamatta omaa velkakestä-
vyyttään tai markkinarahoitustaan. Suoran 
pääomitusvälineen avulla pyritään katkaise-
maan kehitys, jossa haavoittuva rahoitusjär-
jestelmä ja velkaantunut valtio heikentävät 
toisiaan. Jotta suoraa pääomitusvälinettä voi-
taisiin käyttää, jäsenvaltion tulee olla kyvy-
tön pääomittamaan luottolaitosta kokonaan 
yksin vaarantamatta omaa velkakestävyyt-
tään tai markkinarahoitustaan. Laitoksen tu-
lee olla jäsenvaltion kannalta niin merkittävä, 
että sen joutuminen selvitystilaan vaarantaisi 
valtion tai koko euroalueen rahoitusvakau-
den. 

EVM:n suoraa pääomitusvälinettä voidaan 
kriisinratkaisudirektiivin ja EU:n kriisinrat-
kaisuasetuksen sijoittajavastuuta koskevien 
säännösten soveltamisen 1 päivänä tammi-
kuuta 2016 jälkeen käyttää vain direktiivin 
44 artiklan 7 alakohdan ja asetuksen 27 artik-
lan 9 alakohdan tarkoittamissa tilanteissa, sen 
jälkeen kun kriisinratkaisun kohteena ole-
vaan laitoksen taseesta vähintään kahdeksaa 

prosenttia vastaaviin velkoihin ja kaikkiin 
vakuudettomiin alentamiskelpoisiin velkoi-
hin on sovellettu velkakirjojen arvon alaskir-
jausta ja kriisinratkaisurahasto on osallistunut 
kriisinratkaisutoimenpiteiden kustannusten 
kattamiseen määrällä, joka vastaa viittä pro-
senttia kriisinratkaisun kohteena olevan lai-
toksen taseen arvosta.  

Ennen kriisinratkaisudirektiivin ja EU:n 
kriisinratkaisuasetuksen sijoittajavastuuta 
koskevien säännösten voimaantuloa edellyte-
tään sovellettavaksi sijoittajavastuuta, joka 
vastaa vähintään kahdeksaa prosenttia tukea 
saavan laitoksen taseen arvosta ja kriisinrat-
kaisurahaston osallistumista enintään määräl-
lä, joka vastaa rahaston ensimmäisen vuoden 
tavoitetasoa. Jos tukea hakevan laitoksen ko-
tivaltion kansallinen lainsäädäntö ei mahdol-
lista tukivälineen toimintaperiaatteiden edel-
lyttämää sijoittajavastuun tasoa, jäsenvaltion 
edellytetään muuttavan lainsäädäntönsä krii-
sinratkaisudirektiivin ja EU:n kriisinratkai-
suasetuksen mukaiseksi ennakkoehtona 
EVM:n myöntämälle rahoitustuelle. 
 
Laki väliaikaisesta pankkiverosta 
 

Väliaikaisesta pankkiverosta annetun lain 
(986/2012) nojalla talletuspankeilta kerätään 
valtiolle suoritettavaa pankkiveroa vuosina 
2013—2015. Sääntelyn taustalla on tarve va-
rautua etukäteen luottolaitosten mahdollisten 
kriisien rahoittamiseen ja rajata veronmaksa-
jien vastuuta kriisien kustannuksista. Lain 
esitöissä (HE 167/2012 vp) todetaan, että jos 
pankkien kriisinhallintadirektiiviehdotukses-
ta päästään unionin tasolla ratkaisuun, varo-
jen käytöstä päätetään direktiivin ohjaamalla 
tavalla. Esityksen perustelujen mukaan veroa 
ei ole tarkoitus kerätä enää, kun vakausmak-
sun kerääminen direktiivin mukaisesti alkaa. 

Pankkiveron suuruus on 0,125 prosenttia 
talletuspankin vakavaraisuuslaskennassaan 
soveltamasta pankin riskipainotettujen erien 
yhteismäärästä. Verovuoden pankkiveron 
määrä määräytyy verovuotta edeltävän kalen-
terivuoden viimeisenä päivänä olleiden riski-
painotettujen erien määrän mukaan. Vuoden 
2013 talousarvion mukaan pankkiveroa arvi-
oitiin kerättävän 170 miljoonaa euroa, jota 
arviota vähennettiin lisätalousarviossa 
37 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 pankkive-
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roa kerättäisiin 133 miljoonaa euroa. Pankki-
veron tuloarvio on otettu huomioon valtion 
talousarvion momentilla 11.01.05 Pankkive-
ro. 

Valtion talousarvioissa vuosina 2013 ja 
2014 pankkiveron tuottoa vastaava määrä on 
otettu huomioon määrärahana momentilla 
28.99.87 Pankkiveron tuoton käyttö, joka on 
kolmivuotinen siirtomääräraha. Määrärahaa 
saa käyttää rahoitusmarkkinoiden vakauden 
turvaamiseksi tarpeellisten finanssisijoitus-
menojen maksamiseen. 

Pankkiveron kaltaista maksua on kerätty 
muun muassa Ruotsissa, Saksassa, Ranskas-
sa, Isossa-Britanniassa ja Hollannissa. 
 
 
Keskuspankin hätärahoitus 
 

Keskuspankin yksi keskeinen tehtävä on 
rahoitusjärjestelmän vakauden turvaaminen. 
Vakausanalyysin, yleisvalvonnan ja muiden 
kriisejä ehkäisevien toimien lisäksi tehtävään 
kuuluu osallistuminen rahoitusjärjestelmän 
kriisienhallintaan ja osana sitä pankkijärjes-
telmän maksuvalmiuden turvaamiseen myös 
kriisitilanteissa (niin sanottu lender of last 
resort -tehtävä). Suomen Pankin varautumi-
nen hätärahoitukseen ja rahoitusjärjestelmän 
kriisinhallintaan kuuluu Suomen Pankista 
annetun lain 3 §:n nojalla sen lakisääteiseen 
tehtävään huolehtia osaltaan maksu- ja muun 
rahoitusjärjestelmän luotettavuudesta ja te-
hokkuudesta. 

Suomen Pankin keskeinen väline rahoitus-
järjestelmän kriisinhallinnassa on hätärahoi-
tuksen myöntäminen yhdelle tai useammalle 
pankille maksuvalmius- eli likviditeettion-
gelmien ratkaisemiseksi. Hätärahoitusta voi-
daan myöntää normaalista keskuspankkira-
hoituksesta poikkeavin ehdoin tilanteessa, 
jossa rahoituslaitos ei voi saada normaalia 
maksuvalmiusluottoa eikä rahoitusta markki-
noilta. Keskuspankilla ei kuitenkaan ole vel-
vollisuutta myöntää hätärahoitusta vaan ai-
noastaan mahdollisuus siihen, jos se katsoo 
tilanteen sitä vaativan. 

Hätärahoituksen käyttäminen on luonteel-
taan poikkeuksellinen tapahtuma, sillä vaka-
vissakin ongelmatilanteissa olisi pyrittävä 
ensisijaisesti markkinaehtoisiin ratkaisuihin 
ennen hätärahoituksen myöntämistä. Nor-

maalisti pankit hoitavat maksuvalmiuttaan 
suoraan markkinoilla tai rahapolitiikan ope-
raatioihin kuuluvien maksuvalmiusluottojen 
avulla. 

Hätärahoitusta myönnettäessä yksi keskei-
nen tekijä on luotolle hyväksyttävät vakuu-
det. Hätärahoitusta myönnettäessä ei sovelle-
ta normaaleja rahapoliittisiin operaatioihin 
määriteltyjä vakuuskelpoisuusehtoja, vaan 
keskuspankki arvioi itse, millaista materiaa-
lia se luoton vakuudeksi hyväksyy. Vakuus-
materiaalin käyttöä rajoittaa kuitenkin Suo-
men Pankista annetun lain 7 §:ssä säädetty 
vaatimus Suomen Pankin luotonannon riittä-
vistä vakuuksista. 

Hätärahoitus kuuluu kansallisten keskus-
pankkien tehtäviin, mutta talouskriisin takia 
EKP on alkanut kiinnittää entistä enemmän 
huomiota myös hätärahoituksen käyttöön. 
EKP:n neuvoston vastuulla on rajoittaa hätä-
rahoitusoperaatioita, jos se katsoo niiden ole-
van ristiriidassa eurojärjestelmän tavoitteiden 
ja tehtävien kanssa. 
 
 
 
2.1.2 Suomen talletussuojajärjestelmä 

Suomen talletussuojajärjestelmästä sääde-
tään luottolaitoslain 14 luvussa. Kaikkien tal-
letuspankkien on kuuluttava talletussuojara-
hastoon, jonka tarkoituksena on suojata tal-
lettajia talletuspankin joutuessa maksukyvyt-
tömäksi. Talletuspankilla tarkoitetaan toimi-
luvan saanutta luottolaitosta, joka voi vas-
taanottaa yleisöltä talletuksia. Talletuksilla 
tarkoitetaan lain mukaan talletuspankissa ti-
lillä olevia ja tilille vielä kirjautumattomia 
maksujenvälityksessä olevia varoja, mukaan 
lukien niille kertyneet korot. 

Vuonna 1998 perustetulla talletussuojara-
hastolla oli vuoden 2013 lopussa 264 jäsen-
pankkia. Talletussuojarahaston tehtävänä on 
turvata tallettajien talletukset sen jäsenpan-
keissa tilanteessa, jossa jäsenpankki on mak-
sukyvytön. Vuoden 2013 lopussa jäsenpan-
keissa olevien suojattujen talletusten koko-
naismäärä oli 77 miljardia euroa. Talletus-
suojarahaston rahastointiaste oli 1,2 prosent-
tia, ja sen ennustetaan kasvaneen vuoden 
2013 loppuun mennessä 1,3 prosenttiin. Tal-
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letusrahaston toimintaa valvoo Finanssival-
vonta. 

Talletussuojarahaston varoista korvataan 
tallettajan talletukset pankkikohtaisesti aina 
100 000 euron määrään asti. Poikkeuksena 
täysmääräisesti omassa käytössä olleen asun-
non myynnistä saadut varat, jotka käytetään 
uuden asunnon hankkimiseen ja jotka on tal-
letettu talletuspankin tilille enintään kuusi 
kuukautta ennen päivää, jona talletuspankki 
on laiminlyönyt maksaa tallettajan saamisen. 
Eräät talletukset, kuten esimerkiksi toisen 
luottolaitoksen tekemät talletukset ja rikok-
sella saadut varat, on suljettu suojan ulko-
puolelle. 

Talletussuojarahaston maksuvelvollisuu-
desta päättää Finanssivalvonta. Kun Finans-
sivalvonnalle on ilmoitettu siitä, että pankki 
on laiminlyönyt maksaa erääntyneen talle-
tuksen, Finanssivalvonnan on viiden työpäi-
vän kuluessa päätettävä, täyttyvätkö edelly-
tykset talletussuojarahastosta tapahtuvalle 
maksulle. Edellytyksenä on, ettei pankin 
maksu- tai muista taloudellisista vaikeuksista 
johtuen saatavia ole maksettu eivätkä nämä 
vaikeudet ole tilapäisiä. Finanssivalvonta voi 
määrätä talletukset korvattavaksi myös luot-
tolaitoksen toimiluvan perumisen yhteydessä. 
Finanssivalvonta ilmoittaa päätöksestään tal-
letussuojarahastolle, talletuspankin vakuus-
rahastolle, talletuspankille ja valtiovarainmi-
nisteriölle sekä mahdollisen sivuliikkeen si-
jaintivaltion valvontaviranomaiselle ja suoja-
järjestelmälle. Lisäksi päätöksestä on ilmoi-
tettava tallettajille. Jotta tallettajat käytännös-
sä hyötyisivät lain mukaisesta suojasta, laki 
velvoittaa talletuspankin tiedottamaan tallet-
tajilleen talletussuojarahaston antamasta suo-
jasta, sekä ilmoittamaan julkisella kuulutuk-
sella, mihin toimenpiteisiin heidän on ryhdyt-
tävä saamistensa turvaamiseksi. 

Talletussuojarahaston on maksettava tallet-
tajien saatavat 20 työpäivän kuluessa Finans-
sivalvonnan päätöksestä tai sitä edeltävästä 
selvitystilaan asettamispäätöksestä. Poikke-
uksellisiin olosuhteisiin ja erityiseen syyhyn 
perustuen Finanssivalvonta voi myöntää 10 
työpäivää lisäaikaa. Pankin on toimitettava 
maksuja varten tiedot tallettajista ja heidän 
saamisistaan. Kun rahaston varoista makse-
taan tallettajien saamisia, talletussuojarahas-
tolle syntyy saaminen vaikeuksissa olevaa 

pankkia kohtaan. Talletussuojarahasto rahoi-
tetaan ex ante -periaatteen mukaisesti jäsen-
pankeilta vuosittain kerättävillä kannatus-
maksuilla, sekä rahaston sijoitusvarallisuu-
den tuotolla. Kannatusmaksun suuruus laske-
taan pankkikohtaisesti vakavaraisuuden ja 
pankin suojatun talletuskannan perusteella. 
Talletuspankkien yhteenliittymälle lasketaan 
yhteinen maksu. Vuonna 2013 kannatusmak-
suja perittiin 66,3 miljoonaa euroa. Jos talle-
tussuojarahaston omat varat eivät riitä korva-
usten maksamiseen, luottolaitoslain 14 luvun 
12 § mahdollistaa myös lainan ottamisen jä-
senpankeilta, jotka ovat velvollisia lainan 
myöntämiseen. Talletussuojarahasto ei ole 
vuoteen 2013 mennessä käyttänyt lainanotto-
oikeuttaan. 

Talletussuojarahasto toimii valtiovarainmi-
nisteriön vahvistamien sääntöjensä mukaises-
ti. Hallinnollisesti rahasto toimii Finanssialan 
Keskusliiton yhteydessä, mutta sen päätökset 
tekee itsenäisesti sitä hoitava valtuuskunta ja 
valtuuskunnan valitsema hallitus. Valtuus-
kunnan nimittävät talletussuojarahaston jä-
senpankit. Rahasto sijoittaa varansa tukeak-
seen perustehtäväänsä. Varat on sijoitettava 
luotettavasti, tehokkaasti ja maksuvalmiuden 
turvaamalla tavalla. Sijoituksissa on myös 
noudatettava riskien hajauttamisen periaatet-
ta. Luottolaitoslain 14 luvun 13 §:ssä kielle-
tään sijoitukset jäsenpankkeihin tai niiden 
liikkeeseen laskemiin arvopapereihin. Käy-
tännössä rahaston sijoitustoiminnassa ei voi-
da sijoittaa korkean riskitason sijoituksiin, 
vaan rahasto sijoittaa joukkovelkakirjalainoi-
hin ja rahamarkkinasijoituksiin. 

Jos talletuspankilla on ulkomailla sijaitseva 
sivuliike, talletuspankki on velvollinen il-
moittamaan talletussuojarahastolle ja Finans-
sivalvonnalle, miten ulkomaisessa sivuliik-
keessä olevat talletukset on turvattu. 

Myös ulkomaisen luottolaitoksen Suomes-
sa sijaitseva sivuliike voi kuulua Suomen tal-
letussuojajärjestelmän piiriin. Ulkomaisen 
luottolaitoksen Suomen sivuliikkeen jäse-
nyydestä on määrättävä talletussuojarahaston 
säännöissä luottolaitoslain 14 luvun 2 §:n 
mukaisesti. Euroopan talousalueeseen kuulu-
van valtion, jäljempänä ETA-valtio, luottolai-
toksen osalta talletussuojarahasto tekee ha-
kemuksesta päätöksen talletussuojarahaston 
jäsenyydestä Suomen Pankin ja Finanssival-
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vonnan lausunnon saatuaan. Muun kuin 
ETA-valtion luottolaitoksen sivuliikkeen jä-
senyydestä päättää Finanssivalvonta. Ulko-
maisten luottolaitosten sivuliikkeiden on ol-
tava edustettuina talletussuojarahaston halli-
tuksessa. 

ETA-valtion luottolaitoksen sivuliike voi 
kuulua Suomen talletussuojan piiriin vain 
täydentääkseen kotivaltionsa mukaista talle-
tussuojaa. Jäsenyyshakemus voidaan hylätä, 
jos luottolaitoksen kotivaltion suojaa on pi-
dettävä riittävänä. Muun kuin ETA-valtion 
luottolaitoksen jäsensivuliikkeessä olevat tal-
letukset voidaan korvata siinä laajuudessa 
kuin jäsenyyden vahvistamisen yhteydessä 
on todettu, kuitenkin enintään 100 000 euron 
määrään asti, jos luottolaitos on konkurssissa 
tai selvitystilassa, eivätkä sen varat riitä talle-
tusten maksamiseen. Ulkomailla sijaitsevien 
luottolaitosten sivuliikkeet voivat vapaaeh-
toisesti erota Suomen talletussuojajärjestel-
mästä. Jos ne eivät noudata luottolaitoslakia, 
sen perusteella annettuja määräyksiä tai talle-
tussuojarahaston sääntöjä, voi ETA-valtion 
luottolaitoksen osalta talletussuojarahasto tai 
muun kuin ETA-valtion osalta Finanssival-
vonta erottaa sivuliikkeen. Ennen erottamis-
päätöstä talletussuojarahaston on kuultava 
luottolaitosta, Finanssivalvontaa, Suomen 
Pankkia ja luottolaitoksen kotivaltion valvon-
taviranomaista. Finanssivalvonnan on puo-
lestaan kuultava Suomen Pankkia ja luotto-
laitoksen kotivaltion valvontaviranomaista. 
 
 
 
2.1.3 Tapauskäytäntöä 

Kaupthing Bank hf., Suomen sivuliikkeen tal-
letusten turvaaminen 

 
Islantilaisten pankkien kriisi ja kolmen 

suurimman islantilaispankin päätyminen Is-
lannin viranomaisten ohjaukseen syksyllä 
2008 heijastuivat sekä pankkiryhmien Suo-
messa toimiviin yksiköihin että muiden islan-
tilaisomistuksessa olevien pankkien toimin-
taan Suomessa. Lisäksi haltuunotetuista pan-
keista kaksi harjoitti Suomessa talletuspank-
kitoimintaa: Glitnir Pankki Oyj toimi Suo-
messa tytäryhtiömuotoisena talletuspankkina, 
kun taas Kaupthing Bankilla oli Suomessa 

sivuliike. Tytäryhtiömuotoisen Glitnir Ban-
kin tallettajien asema vakiintui yritysjärjeste-
lyin. Kaupthing Bankin sivuliikkeen kohdalla 
sen sijaan Islannin talletussuojajärjestelmän 
vastuulla olivat talletukset 20 800 euroon 
saakka, ja Suomen talletussuojajärjestelmän 
vastuulla 20 800 euroa ylittävät talletukset 
Suomessa kulloinkin voimassa olevan talle-
tussuojan enimmäismäärään saakka 
(25 000 euroa; enimmäismäärä nostettiin lo-
kakuun 2008 aikana 50 000 euroon). Islannin 
talletussuojan vastuulla olisi ollut noin 
67 miljoonaa euroa, ja Suomen talletussuojan 
vastuulla vähintään kolme miljoonaa euroa. 
Tapauksessa oli kuitenkin ilmennyt perustel-
tu syy epäillä Islannin talletussuojajärjestel-
män maksukykyä Islannin koko pankkisekto-
rin luhistuttua samalla kertaa. 

Rahoitustarkastus (nykyisin Finanssival-
vonta) esti islantilaispankkien suomalaisten 
yksiköiden varojen siirrot Suomesta 6 päivä-
nä lokakuuta 2008 Rahoitustarkastuksesta 
annetun lain (587/2003) 19 §:n nojalla. 
Kaupthing Bank hf., Suomen sivuliikkeen 
toiminta keskeytettiin Rahoitustarkastuksen 
päätöksellä 9 päivänä lokakuuta 2008 ulko-
maisen rahoitus- ja luottolaitoksen toimin-
nasta Suomessa annetun lain (1608/1993) 7 § 
nojalla tallettajien yhdenvertaisen aseman 
turvaamiseksi. Samalla Rahoitustarkastus 
asetti sivuliikkeeseen asiamiehen Rahoitus-
tarkastuksesta annetun lain 22 §:n nojalla. 
Sivuliikkeen talletuskanta oli noin 115 mil-
joonaa euroa, ja sillä oli noin 10 000 talletta-
jaa. 

Valtiovarainministeriö, Suomen Pankki ja 
Rahoitustarkastus pyysivät talletussuojara-
hastoa selvittämään, voitaisiinko tallettajien 
saatavat maksaa ilman valtion tai talletus-
suojarahaston väliintuloa. Menettelyn tarkoi-
tus oli turvata luottamus pankkitalletuksiin ja 
mahdollistaa sivuliikkeen toiminnan lakkaut-
taminen hallitusti, nopeasti ja tehokkaasti. 

Suomen viranomaiset ja talletussuojarahas-
to toimivat taustavaikuttajina yksityisen sek-
torin järjestelyssä, jossa kolme suurta suoma-
laispankkia välirahoitti Kaupthing Bankin 
suomalaisten tallettajien talletusten takaisin-
maksun täysimääräisesti. OP-Pohjola-ryhmä, 
Nordea Pankki Suomi Oyj ja Sampo Pankki 
Oyj (nykyisin Danske Bank Oyj) toimivat 
välirahoituksen myöntäjinä perustamansa 
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erillisyhtiön kautta. Luoton vakuudeksi eril-
lisyhtiölle luovutettiin Kaupthing Bankin ko-
timaisia lainasaamisia ja muita varoja. Suo-
malaispankit sitoutuivat kantamaan rahoitus-
järjestelyyn liittyvän taloudellisen riskin sii-
tä, että vakuudeksi saadun omaisuuden rea-
lisoinnista saatavat tuotot eivät riittäisi kat-
tamaan myönnettyä luottoa. Talletussuojara-
hasto sitoutui kantamaan selvitys- ja asian-
ajopalkkiot, jotka aiheutuivat järjestelyyn 
liittyvän sopimuksen neuvottelemisesta ja 
dokumentoinnista. 

Vaikka järjestely olikin Islannin viran-
omaisten hyväksymä, luottolaitokset edellyt-
tivät valtiontakuuta eräitä oikeudellisia riske-
jä vastaan. Riskit liittyivät tilanteeseen, jossa 
Kaupthing Bankin muut velkojat sittemmin 
vaatisivat talletusten takaisinsaantia konkurs-
sipesään. Päätöksellään 642/2008 (HE 
182/2008 vp) eduskunta antoi 24 päivänä lo-
kakuuta 2008 suostumuksensa sille, että val-
tioneuvosto tai valtiovarainministeriö voi 
vastavakuutta vaatimatta myöntää suoma-
laispankeille ja sivuliikkeen tallettajille valti-
ontakuun yllä mainittuja oikeudellisia riskejä 
vastaan. Valtiontakuun enimmäismääräksi 
vahvistettiin pääomamäärältään enintään 115 
miljoonan euron suuruiseen talletusmäärään 
kohdistuvat vaateet. Oikeudellisen riskin to-
teutuessa valtio maksaisi suomalaisten tallet-
tajien puolesta Kaupthing Bankin konkurssi-
pesällä määrän, joka ylittäisi pesän näkemyk-
sen mukaan pankin suomalaisille tallettajille 
kuuluvan määrän. Takuuseen sovelletaan la-
kia valtion lainanannosta sekä valtiontakauk-
sesta ja valtiontakuusta. 

Yllä kuvatun ratkaisun ansiosta Kaupthing 
Bank hf., Suomen sivuliikkeen tallettajien 
saamiset kyettiin maksamaan kokonaisuu-
dessaan 31 päivänä lokakuuta 2008 turvau-
tumatta talletussuojajärjestelmään taikka ve-
ronmaksajien varoihin. Sivuliike huolehti 
luoton takaisinmaksusta sovitussa aikataulus-
sa tammikuun 2009 loppuun mennessä. Sivu-
liikkeen toiminta Suomessa päättyi 30 päivä-
nä tammikuuta 2009. 

Suomessa toteutettu yksityisen sektorin ra-
hoitusratkaisu oli poikkeuksellinen muihin 
maihin verrattuna. Järjestely toteutettiin hy-
vin poikkeuksellisessa markkinatilanteessa, 
joka seurasi yhdysvaltalaisen investointi-

pankki Lehman Brothersin ajautumista selvi-
tystilaan syyskuussa 2008. 
 
Sofia Pankki Oyj:n tallettajien turvaaminen 
 

Finanssivalvonta perui Sofia Pankki Oyj:n 
talletuspankkitoimiluvan 28 päivänä maalis-
kuuta 2010. Toimiluvan peruminen johtui 
pankin omien varojen vähenemisestä alle 
säädetyn määrän. Selvitystilan alkaessa lai-
toksella oli yli 5 500 tallettajaa. Laitoksen 
talletuskanta oli noin 150 miljoonaa euroa. 

Pankki suoritti selvitystilan alkaessa asiak-
kailleen 85 prosenttia niiden talletuksista Fi-
nanssivalvonnan ja talletussuojarahaston 
suostumuksella. Toukokuussa 2010 talletus-
suojarahasto suoritti pankin tallettajien jään-
nössaatavat talletussuojan tuolloin voimassa 
olleen 50 000 euron enimmäismäärään saak-
ka, yhteensä 20,7 miljoonaa euroa. Laitoksen 
omista varoista suoritetun maksun ja talletus-
suojarahaston korvauksen avulla pankin tal-
lettajat, joiden saatavan määrä oli ollut enin-
tään noin 340 000 euroa, saivat täysimääräi-
sen maksun saatavalleen. 

Talletussuojarahastoa sitovien korvausmää-
räaikojen jatkuva lyhentyminen voi vähentää 
yllä kuvatun rakenteen toteuttamismahdolli-
suuksia jatkossa. Tämä on omiaan altista-
maan talletussuojarahaston entistä suurem-
mille yksittäisille korvausmäärille ja koros-
tamaan talletussuojarahaston asemaa pankin 
selvityspesän merkittävänä velkojana. 

 
2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulko-

maiden ja EU:n lainsäädäntö 

2.2.1 Kriisinratkaisulainsäädännön kansain-
välinen kehitys ja ulkomaiden lainsäädäntö 

Alankomaiden uuden lainsäädännön sovel-
taminen 
 

Alankomaissa käytettiin helmikuussa 2013 
uutta bail in -myönteistä lainsäädäntöä rahoi-
tusmarkkinoiden vakauttamiseksi, kun pank-
ki- ja vakuutusalalla toimiva SNS Reaal kan-
sallistettiin. SNS Reaal on Alankomaissa 
toimiva rahoitusalan konserni. Tytäryhtiö 
SNS Bank N.V. on Alankomaiden neljän-
neksi suurin pankki ja vakuutustoiminnan 
alalla konsernille kuuluva tytäryhtiö REAAL 
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N.V. on maan suurimpia toimijoita alallaan. 
SNS Reaal oli kansallistamiseen asti listattu 
Amsterdamin pörssiin. Alankomaiden halli-
tus on määrittänyt yhtiön rahoitusjärjestel-
män kannalta merkittäväksi pankiksi. 

Vuonna 2006 emoyhtiö SNS REAAL N.V. 
osti alankomaiselta pankilta ABN AMROlta 
sen kiinteistötoiminnan Bouwfonds Property 
Financen, joka nimettiin uudelleen SNS Pro-
perty Financeksi. SNS Reaalin kokoon näh-
den suureen kiinteistöportfolioon kuuluu 
pääasiassa alankomaisia kiinteistöjä, joiden 
arvo on heikentynyt merkittävästi finanssi-
kriisin aikana. Toiminnan kannattavuutta 
heikentää lisäksi kiinteistölainojen korkea 
laiminlyöntiosuus sekä SNS Bankin niin sa-
nottu double leverage -ongelma, jossa emo-
yhtiö oli osin lainannut varoja ja sijoittanut 
ne tytäryhtiön osakkeisiin. Kiinteistötoimin-
nasta johtuvat taloudelliset ongelmat johtivat 
siihen, että Alankomaiden valtio myönsi ha-
kemuksesta SNS Reaalille 750 miljoonaa eu-
roa valtiontukea jo vuonna 2008. Valtiotuen 
yhteydessä vahvistettiin keskuspankin De 
Nederlandsche Bankin, jäljempänä DNB, 
valvontaa. Sekä SNS Reaal että viranomaiset 
osallistuivat eri julkisten ja yksityisten vaih-
toehtojen selvittämiseen ongelmien ratkai-
semiseksi. SNS Reaal ei ole maksanut valti-
ontukea takaisin maksuohjelman mukaisesti. 

DNB totesi vuoden 2013 alussa, että SNS 
Bankilla oli vähintään 1,84 miljardin euron 
pääomavaje. DNB asetti yhtiölle aikarajan, 
31 päivänä tammikuuta 2013, johon mennes-
sä vaje oli korjattava. Yksityisen ostoehdok-
kaan kanssa käymien neuvottelujen kariudut-
tua todettiin, ettei konkurssilta pelastavia 
vaihtoehtoja ollut. Tämän tiedon perusteella 
Alankomaiden valtiovarainministeri käytti 
ensimmäistä kertaa 13 päivänä kesäkuuta 
2012 voimaan tulleen väliintulolain (Inter-
ventiewet) mukaista toimivaltuuttaan ja kan-
sallisti SNS Reaalin. Väliintulolaki on bail in 
-ajatukselle perustuva kriisinratkaisulaki, jo-
ka sallii rahoituslaitoksen kansallistamisen 
viimesijaisena vaihtoehtona. Laki antaa 
DNB:lle toimivaltuuksia ryhtyä elvyttämis- 
ja kriisinratkaisutoimenpiteisiin varhaisessa 
vaiheessa. Esimerkiksi DNB voi laatia rahoi-
tuslaitokselle varojensiirtosuunnitelman, jon-
ka perusteella laitoksen varoja siirretään 

olemassa olevalle rahoituslaitokselle tai 
omaisuudenhoitoyhtiöön. 

Väliintulo koostui viidestä osasta: osakkei-
den ja etuoikeusasemaltaan huonommassa 
asemassa olevien velkojen alaskirjauksesta, 
uudelleenpääomittamisesta, kiinteistötoimin-
nan eristämisestä, siltalainasta sekä alanko-
maisilta pankeilta vaadittavasta kertasuori-
tuksesta. Kansallistaminen tapahtui valtiova-
rainministerin asetuksella, jolla Alankomai-
den valtiolle pakkolunastettiin 1 päivänä 
helmikuuta 2013 emoyhtiön SNS Reaalin ja 
tytäryhtiön SNS Bankin osakkeet ja toissijai-
set velkakirjat, etuoikeudeltaan huonommas-
sa etusijassa olevat SNS Reaalin ja SNS 
Bankin velat sekä kaikki mahdolliset mainit-
tuihin liittyvät vaatimukset. Pakkolunastuk-
sessa ei maksettu vastiketta. Bail in -
järjestely oli yhden miljardin euron arvoinen. 

Valtio tuki kriisinratkaisusuunnitelman 
mukaan SNS Reaalia pääomalla 2,2 miljardin 
euron arvosta. Aikaisempaa valtiontukea 
alaskirjattiin 0,8 miljardilla ja kiinteistötoi-
minnan eristäminen maksoi 0,7 miljardia eu-
roa. Valtio tuki SNS Reaalia täten yhteensä 
3,7 miljardilla eurolla. Lisäksi valtio myönsi 
1,1 miljardia euroa lainaa ja 5 miljardia euroa 
takuita. 

Pankkisektori osallistuu kriisinratkaisuun 
yhdellä miljardilla eurolla, joka kerätään 
vuonna 2014 kertamaksuna talletussuojajär-
jestelmään kuuluvilta pankeilta verojen yh-
teydessä. SNS Reaalin tallettajien saatavat 
ovat olleet turvassa ja käytettävissä koko 
kriisinratkaisun ajan. Lisätoimenpiteenä SNS 
Reaalin johto vaihdettiin kriisinratkaisun yh-
teydessä. 

Kriisinratkaisussa ajatuksena on, että SNS 
Reaal voitaisiin palauttaa yksityiselle sekto-
rille sen tervehdyttyä. SNS Reaal on ilmoit-
tanut kesäkuussa 2013 tappioiden jatkumi-
sesta, mutta tappiot ovat huomioitu kriisin-
ratkaisua suunniteltaessa, eivätkä viranomai-
set siksi vaatineet toimenpiteitä. 

Alankomaat tarvitsee komission hyväksyn-
nän valtiontuelle ja sen on tätä varten jätettä-
vä uudelleenjärjestelysuunnitelma komissiol-
le elokuussa 2013. Alankomaissa yleinen 
syyttäjä tutkii, onko vaikeuksiin johtaneessa 
kiinteistötoiminnassa syyllistytty petokseen. 
Tuomioistuimessa on vireillä kanne pakko-
lunastuksen vastikkeettomuuden väitetystä 
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laittomuudesta. Myös DNB:tä ja valtiova-
rainministeriötä on kritisoitu myöhäisestä 
puuttumisesta ja liioitelluista toimista, ja nii-
den toimintaa on ryhdytty selvittämään. Val-
tiovarainministeri on kuitenkin todennut, ett-
ei SNS Reaalin kansallistamiselle ollut rea-
listisia kokonaisvaltaisia vaihtoehtoja ja kan-
sallistaminen oli välttämätöntä rahoitus-
markkinoiden vakauden ylläpitämiseksi. Mi-
nisteri on myös painottanut, että kansainväli-
sessä sääntelyssä on tulevaisuudessa varmis-
tettava, että yksityinen sektori kantaa kriisin-
ratkaisun kustannukset. 
 
Tanskan uusi kriisinratkaisulainsäädäntö ja 
Amagerbankenin kriisinratkaisu 
 

Vaikeuksiin ajautuvien tanskalaisten pank-
kien uusin kriisinratkaisulainsäädäntö (kol-
mas pankkitukiohjelma) tuli voimaan 1 päi-
vänä lokakuuta 2010. Uuden lainsäädännön 
tavoitteena oli luoda uusi vaikeuksiin ajautu-
vien pankkien selvitysmenettely, jossa Tans-
kan valtiolle aiheutuvat kustannukset mini-
moitaisiin. Tavoitteena oli siis se, että laitok-
sen omistajat ja velkojat sekä Tanskan pank-
kitoimiala vastaavat kriisinratkaisun kustan-
nuksista. 

Tanskan ensimmäisessä ja toisessa pankki-
tukiohjelmassa valtion rooli oli merkittävä 
sekä pankkitukiohjelmiin liittyvien tukitoi-
mien toteuttamisessa että pankkitukiohjelmi-
en aiheuttamista kustannuksissa. Pankkitu-
kiohjelmat, joiden voimassa oloaika päättyi 
30 päivänä syyskuuta 2010, olivat pääpiir-
teissään seuraavan sisältöisiä. Tanskan par-
lamentti ja rahoitussektori sopivat syksyllä 
2008 kaksivuotisesta pankeille suunnatusta 
valtion tukiohjelmasta (ensimmäinen pankki-
tukiohjelma), jossa Tanskan valtio käytän-
nössä takasi pankkien tallettajien sekä mui-
den (non-subordinated) velkojien saatavien 
takaisinmaksun. Jos pankki ei täyttäisi sää-
dettyjä vakavaraisuusvaatimuksia, sen varat 
ja velat siirrettäisiin valtion omistamaan ra-
hoitusvakausyhtiöön (Finansiel Stabilitet 
A/S) selvitysmenettelyä varten. Tanskan val-
tion myöntämän takauksen vastineeksi tans-
kalaiset pankit osallistuivat ensimmäisen 
pankkitukiohjelman kustannuksiin 35 miljar-
dilla kruunulla (4,69 miljardilla eurolla). 
Tanskan ensimmäisen pankkitukiohjelman 

keskeisin tavoite oli turvata tanskalaispank-
kien likviditeetin riittävyys. 

Helmikuussa 2009 Tanskan parlamentti 
hyväksyi toisen pankkitukiohjelman, jossa 
Tanskan valtio myönsi tanskalaispankeille 
Tier 1 -pääomatukea 43 pankille, yhteensä 
46 miljardia kruunua (6,17 miljardia euroa). 
Tanskan valtio käynnisti samaan aikaan 
myös ohjelman, jossa tanskalaispankit voisi-
vat hakea pankkikohtaista valtiontakausta 
enintään kolmevuotisiin jälleenrahoitushank-
keisiinsa sen jälkeen, kun ensimmäisen 
pankkitukiohjelman voimassa oloaika päät-
tyisi. Ohjelmaan osallistui 50 pankkia, joille 
myönnettyjen takausten arvo oli vuoden 
2010 lopussa yhteensä 193 miljardia kruunua 
(25,87 miljardia euroa). Tanskan toisen 
pankkitukiohjelman keskeisin tavoite oli tur-
vata pankkien riittävän vakavaraisuuden säi-
lyminen. 

Vaikeuksiin ajautuneen laitoksen toimin-
nan uudelleenjärjestely tai toiminnan lopet-
taminen, jopa useita vuosia kestävässä, ta-
vanomaisessa selvitysmenettelyssä, on pan-
kin asiakkaille ja sijoittajille (osakkeenomis-
tajille ja muille velkojille), pankkitoimialalle 
sekä valtiolle lähes aina menettelyllisesti ja 
taloudellisesti huonoin vaihtoehto. Liiketoi-
minnan keskeytyminen johtaa vaikeuksissa 
olevan pankin varojen tarpeettoman rajuihin 
arvon alentumiseen ja hyvin usein myös sel-
vityskustannusten kasvamiseen. 

Tanskan kolmannen pankkitukiohjelman 
keskeisin tavoite on vaikeuksissa olevan 
pankin taloudellisen aseman nopea selvittä-
minen ja tarvittaessa sen liiketoiminnan lo-
pettaminen kontrolloidussa ja menettelylli-
sesti ennustettavassa prosessissa, joka järjes-
telynä on vapaaehtoinen ja nopea. 

Jos laitos on menettänyt tai on välitön uh-
ka, että pankki tulee menettämään toiminta-
edellytyksensä, vakavaraisuuden tai likvidi-
teetin, eikä vaikeuksissa olevan pankin tilan-
netta kyetä ratkaisemaan markkinaehtoisesti 
esimerkiksi lisäpääomapanoksella tai omis-
tusjärjestelyllä, pankin johto ja Finansiel Sta-
bilitet A/S voivat sopia pankin varojen ja lii-
ketoiminnan siirtämisestä järjestelyä varten 
perustetulle Finansiel Stabilitet A/S:n tytär-
yhtiölle. 

Finansiel Stabilitet A/S ja laitoksen johto 
sopivat siirrettävien tase-erien alustavan luo-
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vutushinnan. Alustavaan luovutushinta tar-
kistetaan kahden riippumattoman tilintarkas-
tajan tekemän arvion perusteella. Arviossa 
vaikeuksissa olevan pankin tase-erille määri-
tellään niiden realisointiarvo, joka tarkoittaa 
tase-erien markkina-arvoa siirtoajankohtana 
vähennettynä realisointikustannuksilla. Arvio 
ei sisällä liikearvoa eikä mahdollisten aineet-
tomien oikeuksien arvoa. Uudelle tytäryhtiöl-
le siirtyvät tase-erät kuitataan maksetuksi si-
ten, että uusi laitos ottaa vastatakseen vaike-
uksissa olevan laitoksen (non-subordinated) 
velkoja luovutushintaa vastaavalla määrällä. 
Jos tase-erien lopullinen arvo alittaa niiden 
alustavan arvion, katetaan vajaus Tanskan 
vakausrahaston varoista. 

Sen varmistamiseksi, että vaikeuksissa ole-
va laitos, osakkeenomistajat ja muut velkojat 
saavat täyden korvauksen uudelle laitokselle 
luovutetuista tase-eristä, luovutussopimuk-
sessa tulee olla ehto siitä, että kaikki luovu-
tukset tapahtuvat markkinahintaan. 

Jotta uusi pankki kykenee jatkamaan vai-
keuksissa olevan pankin liiketoimintaa, Fi-
nansiel Stabilitet A/S vastaa siitä, että uuden 
pankin vakavaraisuus ja likviditeetti ovat 
säädösten edellyttämällä tasolla. 

Kriisinratkaisumallille on luonteenomaista 
nopeus. Tavoitteena on, että vaikeuksissa 
olevan laitoksen tiettyjen tase-erien siirtämi-
nen uuteen laitokseen tapahtuu viikonlopun 
aikana, toisin sanoen perjantai iltapäivän ja 
maanantaiaamun välisenä aikana. 

Amagerbanken oli ensimmäinen tanska-
laispankki, jonka toiminta lopetettiin kol-
manteen pankkitukiohjelmaan sisältyvän 
kriisinratkaisumallin mukaisesti. Amager-
banken raportoi vuosina 2005—2011 voi-
makkaasta luotonannon kasvusta, joka ylitti 
selvästi tanskalaispankkien keskimääräisen 
luotonannon kasvun. Merkittävä osa Ama-
gerbankenin luotonannosta kohdistui kiin-
teistösijoitushankkeisiin. Amagerbankenin 
markkinaosuus tanskalaispankkien kokonais-
luotonannosta vuoden 2010 lopussa oli kui-
tenkin alhainen, vain 1,6 prosenttia. 

Kun vuoden 2008 talouskriisi syveni, 
Amargenbankenin oli pakko turvautua sekä 
ensimmäisen pankkitukiohjelmassa laitoksil-
le tarjottuun likviditeettitukeen että toisessa 
pankkitukiohjelmassa laitoksille tarjottuun 
pääomatukeen. Pääomatukipäätökseen liitty-

en Tanskan Finanstilsynet toteutti pankissa 
tarkastuksen, joka osoitti tiettyjen tase-erien 
arvon alentamistarpeen ja tästä johtuvan tar-
peen korottaa Amagerbankenin osakepää-
omaa noin yhdellä miljardilla kruunulla 
(134 miljoonalla eurolla). Osakepääoman ko-
rotuksen jälkeen Amagerbankenille myön-
nettiin joulukuussa 2009 toisen pankkitu-
kiohjelman tarkoittamaa pääomatukea 
1,1 miljardia kruunua (147 miljoonaa euroa). 

Pääomatuen lisäksi Amagerbanken ja Fi-
nansiel Stabilitet A/S allekirjoittivat kesä-
kuussa 2010 sopimuksen, jonka mukaan 
Amagerbanken sai yhteensä 13,5 miljardin 
kruunun (1,81 miljardin euron) jälleenrahoi-
tushankkeisiinsa valtion takauksen. Allekir-
joitetun sopimuksen ehtona oli, että Amager-
banken korottaa 15 päivään syyskuuta 2010 
mennessä osakepääomaansa 750 miljoonalla 
kruunulla (100,5 miljoonalla eurolla) ja hy-
väksyy kahden Finansiel Stabilitet A/S:n ni-
meämän henkilön valitseminen Amagerban-
kenin hallitukseen. Sopimuksen mukaisesti 
Amagerbanken korotti syyskuussa osakepää-
omaansa 900 miljoonalla kruunulla 
(120,6 miljoonalla eurolla), valitsi marras-
kuussa 2010 pidetyssä ylimääräisessä yhtiö-
kokouksessa uuden hallituksen, ja hallitus 
nimitti pankille uuden toimitusjohtajan. 

Amagerbankenin uusi johto käynnisti välit-
tömästi perusteellisen tutkimuksen laitoksen 
taloudellisen aseman selvittämiseksi. Tutki-
mus osoitti, että pankin tiettyjen tase-erien 
arvoa tulee edelleen alentaa, jonka seurauk-
sena Amagerbanken ei enää täyttäisi säädet-
tyjä vakavaraisuusvaatimuksia. Tämän seu-
rauksena Amagerbanken ja Finansiel Stabili-
tet A/S sopivat, että pankin liiketoiminta siir-
retään 6 päivänä helmikuuta 2011 Finansiel 
Stabilitet A/S:n perustamalle Amagerbanken 
af 2011 -nimiselle uudelle pankille. Liike-
toimintasiirto toteutettiin, koska yksikään 
toimija ei ollut halukas hankkimaan Ama-
gerbankenia omistukseensa Tanskan valtion 
tarjoamasta subventiosta huolimatta. 

Amagerbankenin tase-erien alustava luovu-
tushinta Amagerbanken af 2011:sta oli 
18,5 miljardia kruunua (2,5 miljardia euroa). 
Amagerbanken af 2011 maksoi luovutushin-
nan siten, että pankki otti vastatakseen Ama-
gerbankenin vastuita yhteensä 15,2 miljardin 
kruunun (2 miljardia euron) arvosta. Samalla 
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perustettiin 3,3 miljardin kruunun (440 mil-
joonan euron) velkasaldo (puskurirahasto). 

Amagerbanken af 2011 otti vastatakseen 
pääomalainoja lukuun ottamatta Amagerban-
kenin velkoja 58,8 prosentin vasta-arvolla 
velkojen nimellisarvosta. Tämä tarkoitti sitä, 
että Amagerbankenin velkojien saatavia lei-
kattiin 41,2 prosentilla. Tallettajista 99 pro-
senttia sai Amagerbankenilta saatavansa. 
Osakkeenomistajat ja pääomalainojen haltijat 
menettivät sijoituksensa kokonaisuudessaan. 

Kun Amagerbanken af 2011 toiminta 
käynnistyi 7 päivänä helmikuuta 2011, Ama-
gerbankenin entiset ja uudet asiakkaat kyke-
nivät käyttämään uuden pankin palveluja 
normaalisti. Merkittävää oli, että tanskalaiset 
ja ulkomaiset vastapuolet saattoivat toteuttaa 
suorituksia Amagerbanken af 2011 ilman 
uhkaa, että näiden suoritukset päätyisivät 
Amagerbankenin konkurssipesälle. 

Toukokuussa 2011 Amagerbanken af 2011 
myi kaikki vähittäispankkiasiakkaansa Fa-
roese bank P/F BankNordik -nimiselle pan-
kille 235 miljoonalla kruunulla (31,5 miljoo-
nalla eurolla). Amagerbanken af 2011 muu 
13 miljardin kruunun (1,74 miljardin euron) 
luottokanta jakaantui noin kahdellesadalle 
(riski)asiakkaalle. Tämän luottokannan uu-
delleenjärjestelyä jatkettiin pankin ja Finan-
siel Stabilitet A/S:n toimesta. 

Amagerbankeniin tehtyjen velkojen leikka-
ukset heijastuivat laajemmin Tanskan pank-
kisektoriin, sillä kansainväliset luottoluoki-
tuslaitokset alensivat maan suurimpien pank-
kien pitkäaikaiseen rahoitukseen liittyviä 
luokituksia. 
 
Kriisinratkaisulainsäädännön kehitys 
 

Kansainvälinen kriisinratkaisulainsäädäntö 
on tähän asti ollut vähäistä. Kriisinratkaisu-
lainsäädännön voimaansaattaminen tai uudis-
taminen on yleistynyt finanssikriisin puh-
keamisen jälkeen vuonna 2007, mutta kriisin-
ratkaisutavat sekä järjestelmät poikkeavat 
vielä suuresti toisistaan. Eräissä valtioissa, 
kuten Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja 
Saksassa, on luottolaitoksille hyväksytty 
oma, sijoittajavastuuseen ja julkisen tuen mi-
nimoitiin pyrkivä lainsäädäntö, kun taas toi-
sissa valtioissa, kuten Ruotsissa, kriisinrat-
kaisu perustuu lähinnä julkisen tuen varaan. 

Kansainvälisen vertailun kohteena olevien 
valtioiden kriisinratkaisulainsäädäntö poik-
keaa toisistaan. Vertailun kohteena olevia 
asiakokonaisuuksia ovat viranomaistoiminta, 
rahoitus, lainsäädännön rakenne sekä viime-
kätinen rahoitustuki. 

Eräissä vertailuvaltioissa kriisinratkaisu-
lainsäädäntöä uudistettiin jo ennen vuonna 
2007 puhjennutta finanssikriisiä. Yhdysval-
loissa luottolaitosten kriisinratkaisua on to-
teutettu vuonna 1991 voimaan astuneen 
FDICIA-lain (Federal Deposit Insurance Im-
provement Corporation Act) least cost reso-
lution method -periaatteen mukaisesti. Ky-
seisen periaatteen mukaan kriisinratkaisuvä-
lineeksi tulee valita se, josta seuraa vähiten 
kustannuksia talletussuojarahastolle. FDI-
CIA-lain kriisinratkaisua koskevat osat so-
veltuvat talletuksia vastaanottaviin laitoksiin. 
FDICIA-lakiin kirjattiin myös järjestelmäris-
kipoikkeus, jonka nojalla talletussuojaviran-
omainen FDIC (Federal Deposit Insurance 
Corporation) valtuutettiin ryhtymään muihin 
toimiin tai myöntämään tukea rahoitusjärjes-
telmän kannalta merkittävien luottolaitosten 
lakkauttamiseksi. Järjestelmäriskipoikkeusta 
koskevat kirjaukset kumottiin voimassa ole-
vasta, vuonna 2010 voimaan tulleessa niin 
sanotussa Dodd-Frank -lainsäädännössä 
(Dodd-Frank Wall Street Reform and Con-
sumer Protection Act). Lailla uudistettiin 
Yhdysvaltojen finanssialan sääntelyä koko-
naisvaltaisesti, esimerkiksi perustamalla ra-
hoitusvakauden valvontaneuvosto ja säätä-
mällä laissa erikseen määriteltyjen rahoitus-
järjestelmän kannalta merkittävien rahoitus-
laitosten (systemically important, non-bank 
financial institutions) selvitysmenettelystä. 
FDIC voidaan lain mukaan nimittää selvi-
tysmieheksi sellaiseen rahoituslaitokseen, 
jonka kaatuminen uhkaisi rahoitusvakautta. 
Dodd-Frank -laki perustuu periaatteelle, jon-
ka mukaan rahoituslaitoksia ei tule pitää 
elossa, jos ne ovat konkurssikypsiä. Tämän 
vuoksi Dodd-Frankin mukainen selvitys on 
poikkeus tilanteissa, jolloin rahoituslaitoksen 
kaatumisella olisi merkittäviä vaikutuksia ra-
hoitusjärjestelmään. Talletuksia vastaanotta-
viin laitoksiin sovelletaan yhä FDICIA-lain 
mukaista kriisinratkaisua tai niiden osalta 
voidaan aloittaa tavanomainen maksukyvyt-
tömyysmenettely konkurssilainsäädännön 
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mukaisesti. Tavanomainen maksukyvyttö-
myysmenettely on mahdollinen myös rahoi-
tuslaitokselle, joka ei täytä Dodd-Frank -
lainsäädännön järjestelmäriskikriteeriä. 

Isossa-Britanniassa pysyvä kriisinratkaisu-
lainsäädäntö tuli voimaan helmikuussa 2009 
luottolaitoslain (Banking Act) voimaansaat-
tamisen yhteydessä. Kriisinratkaisujärjestel-
mä koostuu neljästä eri vaihtoehdosta: yksi-
tyisen sektorin ostovaihtoehdosta, keskus-
pankin hallinnoimaan omaisuudenhoitoyhti-
öön siirtymisestä, tilapäisestä kansallistami-
sesta sekä konkurssimenettelystä, jolloin tal-
lettajien saatavat maksetaan talletussuojara-
hastosta. 

Ruotsissa laki valtion myöntämästä pankki-
tuesta (Lag (2008:814) om statligt stöd till 
kreditinsitut) tuli voimaan vuonna 2008. Lain 
mukaan tukea voidaan myöntää elinkelpoisen 
luottolaitoksen toimintaa varten tai, jos luot-
tolaitos ei pitkällä aikavälillä ole kannattava, 
sen uudelleenjärjestelyä tai selvitystä varten. 
Tämän lisäksi rahoitustuki edellyttää, että 
Ruotsin rahoitusvakaus on uhattuna. Jälkim-
mäisen ehdon suhteellinen joustavuus mah-
dollistaa valtiolle riittävästi harkintavaltaa 
päättää tuen myöntämisestä. 

Tanskassa kriisinratkaisujärjestelmä perus-
tuu pankkien ja Tanskan parlamentin Folke-
tingetin välillä tehtyyn poliittiseen sopimuk-
seen, kun taas toteutus tapahtuu monen lain-
säädännön kautta. Vuodesta 2008 lähtien 
Tanskassa on käytetty eri valtiontakaus- ja 
kriisinratkaisuohjelmia, jotka mahdollistavat 
erilaisia tukitoimenpiteitä. 

Saksassa ensimmäinen kriisinratkaisukehys 
otettiin käyttöön vuonna 2008, jolloin perus-
tettiin erityinen rahasto rahoitusmarkkinoi-
den vakauttamiseksi. Vuonna 2010 annettiin 
luottolaitosten uudelleenjärjestelylaki (Gesetz 
zur Restrukturierung und geordneten Abwic-
klung von Kreditinstituten, zur Errichtung 
eines Restrukturierungsfonds für Kreditinsti-
tute und zur Verlängerung der Verjährungs-
frist der Aktienrechtlichen Organhaftung), 
jossa säädetään elvytys- ja uudelleenjärjeste-
lymenettelyistä. Lisäksi lailla perustettiin uu-
delleenjärjestelyrahasto, jonka varoja käyte-
tään rahoitusjärjestelmän kannalta merkittä-
vien luottolaitosten uudelleenjärjestelyyn. 
Luottolaitoslaissa (Kreditwesengesetz) sääde-
tään rahoituspalvelujen liittovaltiovalvojan 

kriisintorjuntavaltuuksista. Kesäkuussa 2013 
kriisinratkaisujärjestelmää vahvistettiin uu-
della lailla, jossa laitokset velvoitetaan elvy-
tys- ja kriisinratkaisusuunnitelmien laatimi-
seen (Gesestz zur Abschirmung von Risiken 
und zur Planung der Sanierung und Abwic-
klung von Kreditinstituten und Finanzgrup-
pen). Laki koskee vain Saksan rahoitusmark-
kinoilla järjestelmällisesti merkittäviä luotto-
laitoksia. Lailla perustettiin myös erityinen 
kriisinratkaisuyksikkö, jolle uuden lain mu-
kaisten tehtävien lisäksi siirrettiin eräitä luot-
tolaitoslain mukaisia tehtäviä, kuten toimi-
vallan antaa määräyksen siirtää luottolaitok-
sen varoja olemassa olevaan eriytettyyn yri-
tykseen. 
 
 
Kriisinratkaisuviranomaiset sekä viran-
omaisten yhteistyö 
 

Yhdysvalloissa talletussuojaviranomaisella 
on laajat ja harkintavaltaiset valtuudet toteut-
taa kriisinratkaisutoimenpiteitä. FDICIA-lain 
mukaisessa kriisinratkaisussa talletussuojavi-
ranomaiselle annetaan laajat valtuudet ryhtyä 
erilaisiin kriisinratkaisutoimenpiteisiin, ja 
Dodd-Frank -selvityksessä se toimii selvi-
tysviranomaisena, jolla esimerkiksi on val-
tuudet siirtää tai myydä varoja kolmannelle 
osapuolelle. Jos rahoituslaitos täyttää Dodd-
Frank -selvitykseen oikeutetun rahoituslai-
toksen kriteerit, keskuspankki Federal Re-
servin johtokunta tekee yhdessä talletus-
suojaviranomaisen kanssa oma-aloitteisesti 
tai valtiovarainministeriön pyynnöstä kirjalli-
sen suosituksen valtionvarainministerille ni-
mittää talletussuojaviranomainen vaikeuksis-
sa olevan rahoituslaitoksen selvitysmieheksi 
todettuaan, että sen kaatuminen uhkaa rahoi-
tusvakautta. Valtiovarainministerin päätös 
voidaan riitauttaa tuomioistuimessa, jonka 
24 tunnin sisällä on todettava, onko päätös 
”sattumanvarainen ja oikukas” (arbitrary and 
capricious). 

Isossa-Britanniassa kriisinratkaisuprosessin 
toimeenpanevana viranomaisena toimii kes-
kuspankki Bank of England, kun kyse ei ole 
luottolaitoksen kansallistamisesta. Luottolai-
toslain (Banking Act 2009) 78 luvun mukaan 
keskuspankki ei voi aloittaa kriisinratkaisu-
toimia ilman valtiovarainministeriön suostu-
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musta, jos toimilla on vaikutuksia julkisiin 
varoihin. Valvontaviranomaisen tehtävänä on 
päättää kriisinratkaisun aloittamisesta. Vaik-
ka keskuspankki voi antaa suosituksen krii-
sinratkaisutoimien aloittamisesta, päätöksen 
tekee aina valvontaviranomainen. 

Ruotsissa pankkitukipäätökset tekee halli-
tus tai sen nimittämä tukiviranomainen (lain 
mukaan valtiokonttori Riksgälden). 

Tanskassa sitä vastoin luottolaitosten krii-
sinratkaisu tapahtuu valtion omistaman ra-
hoitusvakausyhtiön (Finansiel Stabilitet A/S) 
kautta. Kriisinratkaisu perustuu periaatteelle 
sijoittaja- ja yksityisen sektorin vastuusta. 
Kriisinratkaisumenettely alkaa valvontavi-
ranomaisesta, jonka tehtävänä on tiettyjen 
kynnysehtojen toteuduttua asettaa määräaika 
luottolaitokselle löytää yksityinen ostajaeh-
dokas. Aikarajan täytyttyä luottolaitos siirtyy 
rahoitusvakausyhtiön hallinnoitavaksi. 

Saksassa rahoitusmarkkinaviranomainen 
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht) esittää luottolaitoksen ilmoituksesta 
hakemuksen elvytyssuunnitelman aloittami-
sesta ja lisätoimenpiteisiin ryhtymisestä, 
mutta päätökset tekee tuomioistuin. Uudel-
leenjärjestelyn osalta hakemuksen tekee eri-
tyinen kriisinratkaisuyksikkö, ja tuomioistuin 
tekee päätökset rahoituspalveluiden liittoval-
tiovalvojaa ja keskuspankkia Deutsche Bun-
desbankia kuultuaan. Luottolaitoslain mukai-
sia elvytystoimenpiteitä käyttää rahoituspal-
veluiden liittovaltiovalvoja. Varojensiirto-
määräyksen tekee kuitenkin erityinen kriisin-
ratkaisuyksikkö. Vuoden 2013 kriisinratkai-
sulain mukaisia elvytysvaltuuksia käyttää ra-
hoituspalveluiden liittovaltiovalvoja ja krii-
sinratkaisuvaltuuksia puolestaan erityinen 
kriisinratkaisuyksikkö. Rahoituspalveluiden 
liittovaltiovalvoja ja Deutsche Bundesbank 
päättävät yhdessä siitä, mitkä luottolaitokset 
aiheuttavat laissa tarkoitetun järjestelmäris-
kin ja ovat sen vuoksi lain piirissä. 
 
 
Kriisinratkaisun rahoitus ja rahastojen käyt-
tö sekä keskinäinen suhde 
 

Yhdysvalloissa FDICIA-lain mukaiseen 
kriisinratkaisuun käytetään talletussuojara-
haston (Deposit Insurance Fund) varoja. Va-
rat kerätään vuosittain talletussuojajärjestel-

män jäsenlaitoksilta. Talletussuojaviran-
omainen voi kerätä myös ylimääräisiä mak-
suja tai etukäteisiä maksuja jäsenlaitoksil-
taan. Viimesijaisena keinona talletussuojara-
hastoa voidaan rahoittaa rajoitetulla lainan-
otolla. Dodd-Frank -lainsäädäntö estää tap-
pioiden langettamisen veronmaksajille. Si-
joittajat kantavat ensisijaisen vastuun selvi-
tyskustannuksista. Talletussuojaviranomai-
nen voi kuitenkin lainata varoja valtiova-
rainministeriöstä selvityksen kustantamisek-
si. Velkasitoumukset maksetaan tällöin takai-
sin keräämällä ex post -vakausmaksuja ensi-
sijaisesti pankeilta ja toissijaisesti rahoituslai-
toksilta. Rahoitussektori osallistuu kustan-
nuksiin täten vasta kriisinratkaisun jälkeen, 
mutta lainavarojen takaisinmaksulla toteute-
taan julkisten varojen käyttökielto. Lainava-
rat ja rahoitussektorilta keräämät vakausmak-
sut talletetaan valtionvarainministeriön hal-
linnonalalle sijaitsevaan erilliseen kriisinrat-
kaisurahastoon (Orderly Liquidation Fund). 

Isossa-Britanniassa konkurssimenettelyssä 
tallettajien saatavat maksetaan talletussuoja-
rahastosta (Financial Services Compensation 
Scheme). Banking Act -lain voimaansaatta-
misen yhteydessä talletussuojarahaston man-
daattia laajennettiin siten, että sen varoja on 
mahdollista käyttää muihin kriisinratkaisu-
tarkoituksiin kuin konkurssimenettelyyn, 
mutta kyseiset kustannukset eivät saa ylittää 
konkurssimenettelystä aiheutuvia kustannuk-
sia. Samalla jo voimassa olevaan Financial 
Services and Markets Act 2000 -lakiin lisät-
tiin säännös, jonka nojalla talletussuojarahas-
to voi valtiovarainministeriön asetuksella ke-
rätä ex ante -varoja erilliseen vararahastoon. 
Valtiovarainministeriölle myönnettiin lain-
säädäntöuudistuksen yhteydessä lainananto-
oikeus talletussuojarahastolle valtion lainara-
hastosta (National Loans Fund), joka perus-
tettiin kansallisen lainalain myötä vuonna 
1998 keskuspankin yhteyteen ja jonka tehtä-
vänä on vastata valtion lainanannosta ja lai-
nanotosta. 

Ruotsin valtiotukilain 7 luvussa säädetään 
valtiokonttorin hallinnoiman vakausrahaston 
perustamisesta. Rahaston tarkoituksena on 
kattaa valtiolle aiheutuvat kulut. Tapauksissa, 
joissa rahaston varat eivät riitä, voi valtio-
konttori myöntää rajoittamatonta lainaa ra-
hastolle. Luottolaitokset maksavat rahastoon 
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vuosittaisia vakausmaksuja. Myös kaikki ne 
varat, jotka valtio saa osana pankkitukea, 
maksetaan takaisin rahastoon. Rahaston ta-
voitekoko on 2,5 prosenttia bruttokansantuot-
teesta vuoteen 2023 mennessä. Sen arvo oli 
kesäkuussa 2013 46 miljardia Ruotsin kruu-
nua. 

Tanskassa rahoitusvakausyhtiön tekemien 
toimien rahoitukseen ei enää käytetä julkisia 
varoja ensimmäisen valtiontakausohjelman 
umpeuduttua lokakuussa 2010. Talletus-
suojarahasto takaa talletuksia 100 000 euroon 
asti. Talletussuojarahaston rahoittaa rahoitus-
sektori maksamalla rahastoon vuosittaisia 
vakausmaksuja. Luottolaitoksen vakausmak-
suvelvollisuus päättyy, jos kyseisen luottolai-
toksen maksettu vakausmaksumäärä on 
enemmän kuin yksi prosentti katetuista netto-
talletuksista. Rahastossa sijaitsee myös erilli-
senä oleva selvitysosasto. Selvitysosasto vas-
taa niistä kriisinratkaisuohjelmista johtuvista 
rahoitusvakausyhtiön tappioista, joita talle-
tussuoja ei kata. Selvitysosaston pääoma on 
3,2 miljardia Tanskan kruunua. 

Saksassa uudelleenjärjestelymenettelyssä 
toteutuu bail in -periaate, koska menettelyllä 
voidaan vaikuttaa merkittävästikin kolmansi-
en oikeuksiin, esimerkiksi leikkaamalla vel-
koja tai muuntamalla velkoja pääomaksi. 
Myös rahastojen osalta on siirrytty pois jul-
kisten varojen käytöstä. Rahoitusmarkkinoi-
den vakausrahastoa käytettiin vuoden 2008 
ensimmäisen kriisinratkaisukehyksen yhtey-
dessä, jonka mukaisten toimenpiteiden saata-
vuus umpeutui vuoden 2010 lopussa. Va-
kausrahastoa rahoitettiin Saksan valtiova-
rainministeriön lainanotolla. Rahaston tuki-
toimenpiteet on aktivoitu uudestaan kaksi 
kertaa. Sen käyttö oli mahdollinen 
1.1.2013—1.1.2014 niin sanotun kolmannen 
rahoitusmarkkinavakauslain perusteella. 
Vuonna 2011 perustetun uudelleenjärjestely-
rahaston varoja käytetään rahoitusjärjestel-
män kannalta merkittävien luottolaitosten 
uudelleenjärjestelyyn ja vakausrahastosta an-
netun lain mukaisten tukitoimenpiteiden ra-
hoittamiseen. Rahaston varoja käytetään eri-
tyisesti omaisuudenhoitoyhtiöiden perusta-
miseen ja niiden pääoman hankkimiseen sekä 
sitoumuksien takaamiseen. Rahasto rahoite-
taan ex ante -suorituksilla, joita peritään kai-
kilta Saksassa toimiluvan saaneilta luottolai-

toksilta. Suorituksen suuruus perustuu laitok-
sen kokoon ja sen yhteyksiin muihin laitok-
siin. Molempia rahastoja hallinnoi liittovalti-
on rahoitusmarkkinoiden vakauslaitos. 
 
Viimekätinen rahoitustuki 
 

Vaikka Yhdysvalloissa on Dodd-Frank -
lainsäädännöllä kielletty julkisten varojen 
käyttö, keskuspankki Federal Reserve voi 
myöntää hätälainoja rahoitusvakauden ylläpi-
tämiseksi. Dodd-Frank -lainsäädännöllä 
poistettiin mahdollisuus myöntää hätälainoja 
yksittäiselle laitokselle. Lainoja myönnetään 
ainoastaan riittävillä vakuuksilla, jotta ve-
ronmaksajille ei aiheutuisi tappioita. Keskus-
pankin johtokunnan tulee yhdessä valtiova-
rainministerin kanssa kehittää menettelyta-
vat, jotka määräävät hätälainojen käyttöä se-
kä sääntöjä. Valtiovarainministerin on myös 
hyväksyttävä jokainen lainatukiohjelma ja 
sen kesto ennen käyttöönottoa. 

Ison-Britannian luottolaitoslaki antaa val-
tiovarainministeriölle parlamentin myötävai-
kutuksella valtuudet myöntää rahoitustukea 
valtiontakausten muodossa. Rahoitustuki 
myönnetään suoraan vararahastosta, jos 
avustuksen tarpeellisuus on liian kiireellinen, 
jotta se voitaisiin myöntää parlamentin tuella. 
Tällöin valtiovarainministeriön tulee toimit-
taa parlamentille selvitys vararahaston käy-
töstä. 

Ruotsissa rahoitus tapahtuu yleisesti ottaen 
aina julkisen tuen puitteissa. Valtio voi 
myöntää luottolaitokselle rahoitustukea tai 
kansallistaa luottolaitoksen hankkimalla luot-
tolaitoksen omistuksen. Jälkimmäinen toteu-
tuu silloin, kun luottolaitoksen pääoma las-
kee tietyn rajan alle ja luottolaitos on evännyt 
valtion myöntämän tuen tai rikkonut sääntö-
jä, joiden nojalla rahoitustukea on myönnet-
ty. 

Vuonna 2012 niin sanotulla neljännellä 
kriisinratkaisuohjelmalla Tanskassa otettiin 
takaisin käyttöön laitoskohtaiset valtiontaka-
ukset. Rahoitusvakausyhtiö voi antaa takauk-
sia valtion varoilla kahden rahoituslaitoksen 
yhdistymistä varten. Edellytyksenä on, että 
toinen on taloudellisissa vaikeuksissa ja toi-
nen on elinkelpoinen rahoituslaitos, jolle va-
roja siirrettään toiminnan jatkamiseksi. 
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Saksassa rahoitusmarkkinoiden vakausra-
hasto rahoitetaan julkisin lainavaroin, kun 
taas uudelleenjärjestelyrahastoa rahoittaa 
pankkisektori. Tavoitteena on, että verovaro-
jen käyttö kriisinratkaisussa lopetetaan. Ra-
hastot ovat siksi yhdistetty niin, että uudel-
leenjärjestelyrahasto vastaa vakausrahaston 
kautta tekemien vakaustoimenpiteiden mah-
dollisista tappioista. Lisäksi uudelleenjärjes-
telyrahaston varoja voidaan käyttää samoihin 
tarkoituksiin kuin vakausrahaston varoja. 

 
2.2.2 Talletussuojalainsäädännön kansainvä-
linen kehitys ja ulkomaiden lainsäädäntö 

Talletussuojaa koskeva lainsäädäntö on to-
teutettu eri valtioissa eri tavoin. Suojajärjes-
telmien ja -rahastojen lukumäärät ja oikeu-
delliset muodot vaihtelevat. Myös talletus-
suojajärjestelmän suhde valtioiden kriisinrat-
kaisujärjestelmään ja siihen kuuluviin rahas-
toihin on toteutettu eri tavoin. Eräissä valti-
oissa, kuten Yhdysvalloissa, Isossa-
Britanniassa, Tanskassa, Norjassa ja Espan-
jassa, talletussuojarahastojen varoja voidaan 
käyttää kriisinratkaisuun, kun taas toisissa 
valtioissa kriisinratkaisun kustannusten kat-
tamiseen käytetään muita varoja. 

Alla olevassa vertailussa verrataan talletus-
suojaratkaisuiltaan eroavia valtioita. Vertai-
lussa mukana ovat Iso-Britannia, Ruotsi, 
Tanska, Saksa ja Espanja, ETA-valtio Norja 
sekä Yhdysvallat. 
 
Talletussuojalainsäädäntökehyksen pääpiir-
teet 
 

Yhdysvalloissa on kaksi liittovaltiotason 
talletussuojajärjestelmää. Liittovaltion talle-
tussuojaviranomainen (Federal Deposit Insu-
rance Corporation, FDIC) turvaa talletukset 
valtion pankeissa ja säästökassoissa talletus-
suojarahaston (Deposit Insurance Fund) va-
roilla. Sen toiminnasta säädetään talletus-
suojalaissa (Federal Deposit Insurance Cor-
poration Act). Talletukset luotto-
osuuskunnissa turvaa kansallinen luotto-
osuuskuntahallinto (National Credit Union 
Administration, NCUA), josta säädetään lais-
sa liittovaltion luotto-osuuskunnissa (Federal 
Credit Union Act). NCUA hallinnoi sen al-
aista rahastoa (National Credit Union Share 

Insurance Fund, NCUSIF). Sekä FDIC ja 
NCUA ovat 1930-luvulta peräisin olevia Yh-
dysvaltojen hallituksen itsenäisiä virastoja. 
Vuoden 2010 Dodd Frank -lailla talletus-
suojalainsäädäntöä uudistettiin finanssikriisin 
tuomien ongelmien seurauksena esimerkiksi 
nostamalla suojan taso 250 000 dollariin. 
Yhdysvalloissa on myös yksityisiä talletus-
suojajärjestelmiä. 

Isossa-Britanniassa vuoden 2000 lailla ra-
hoituspalveluista ja -markkinoista (Financial 
Services and Markets Act, 2000) säädettiin 
kaikkien Isossa-Britanniassa toimiluvan saa-
neiden talletuksia vastaanottavien laitosten 
velvollisuudesta kuulua rahoituspalveluiden 
korvausjärjestelmään (Financial Services 
Compensation Scheme Limited), jäljempänä 
korvausrahasto. Korvausrahasto on hallituk-
sesta ja rahoitussektorista itsenäinen, voittoa 
tavoittelematon yhtiö, joka toimii rahoitus-
sektorin korvausrahastona talletus-, sijoitus-, 
asuntolaina- ja vakuutusasioissa. Korvausra-
hasto korvaa talletukset 100 000 euron mää-
rää vastaavaan 85 000 punnan määrään asti, 
jos sen jäsenlaitos on kykenemätön tai to-
dennäköisesti tulee olemaan kykenemätön 
maksamaan sitä vastaan esitetyt vaateet. 

Ruotsissa valtiokonttori (Riksgälden) toi-
mii Ruotsin talletussuojalain (lag 1995:1571 
om insättningsgaranti) vaatimana ja hallituk-
sen määräämänä talletussuojaviranomaisena. 
Valtiokonttori sai vastuun osana vastuuta 
erinäisistä finanssikriisiin vastaavista toi-
menpiteistä, kuten kriisinratkaisusta ja siihen 
liittyvän vakausrahaston (Stabilitetsfonden) 
hallinnoimisesta. Talletussuojan taso nostet-
tiin vuonna 2010 nykyiseen 100 000 euron 
tasoon. Talletussuojalain mukaan Ruotsin 
valtio takaa talletukset korkoineen Ruotsissa 
toimiluvan saaneissa pankeissa, luottomark-
kinayrityksissä ja arvopaperiyhtiöissä. Talle-
tukset korvataan, kun laissa tarkoitettu laitos 
menee konkurssiin tai Ruotsin rahoitusmark-
kinoiden valvontaviranomainen Finansin-
spektionen tekee päätöksen suojan myöntä-
misestä maksukyvyttömyyden perusteella. 

Tanskan talletussuoja on osa kriisinratkai-
sujärjestelmää ja siitä säädetään laissa tallet-
tajien ja sijoittajien takausrahastosta (lov om 
en garantifond for indskydere og investorer 
nr. 133 af 22 februar 2011). Tallettajien ja si-
joittajien takausrahasto on yksityinen ja itse-
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näinen laitos, joka on perustettu lailla. Rahas-
toa valvoo Tanskan rahoitusmarkkinoiden 
valvontaviranomainen (Finanstilsynet) ja sen 
talous- ja liiketoimintaministerin nimittämäs-
sä hallituksessa on oltava edustajia pank-
kisektorilta ja Tanskan kuluttajaneuvostosta. 
Rahasto korvaa tallettajien ja sijoittajien tap-
piot uudelleenjärjestely- ja konkurssitilan-
teissa. Talletukset korkoineen korvataan 
100 000 euron määrään asti. Talletuksien 
määrästä vähennetään ensin tallettajan velat 
selvitystilassa tai konkurssissa olevalle lai-
tokselle. Eräät talletuslajit korvataan täys-
määräisesti, ilman mahdollista nettouttamis-
ta. 

Norjassa toimii pankkien takausrahasto 
(Bankenes Sikringsfond). Pankkitakauslain 
(lov 1996-12-06 nr 75 om sikringsordninger 
for banker, forsikringsselskapenes garan-
tiordninger og offentlig administrasjon m.v 
av finansinstitusjoner) nojalla rahaston va-
roilla korvataan talletus- ja liikepankeissa 
olevat asiakkaiden talletukset korkoineen 
kahteen miljoonaan Norjan kruunuun asti. 
Pankkien takausrahasto on yksityinen rahas-
to, joka lain mukaan on itsenäinen oikeus-
henkilö ja joka ei voi olla konkurssi- tai vel-
kasaneerausmenettelyn kohteena. Direktii-
vissä 2009/14/EY, annettu 11 päivänä maa-
liskuuta 2009, talletusten vakuusjärjestelmäs-
tä annetun direktiivin 94/19/EY muuttami-
sesta talletussuojan tason ja korvausten mak-
suajan osalta talletussuojan tasoksi asetettiin 
100 000 euroa, joka on noin 40 prosenttia 
Norjassa tarjottavasta suojasta. Direktiiviä ei 
ole vielä lisätty ETA-sopimukseen, eikä sitä 
siten vielä sovelleta ETA-maihin, kuten Nor-
jaan. Myös uudessa talletussuojadirektiivissä 
suojan taso pidettiin 100 000 eurossa. Norjan 
hallitus ja valtiovarainministeriö ovat vahval-
la vaikuttamistyöllä pyrkineet pitämään Nor-
jan talletussuojan tason nykyisessä kahdessa 
miljoonassa. 

Saksan talletussuojajärjestelmässä suoja-
muodot jakautuvat laitossuojajärjestelmiin ja 
talletussuojajärjestelmiin. Laitossuojajärjes-
telmien piiriin kuuluvat julkisen sektorin tal-
letuspankit (Sparkassen), valtionpankit (Lan-
desbanken), valtion asuntolainoihin erikois-
tuneet säästöpankit (Landesbausparkassen) 
sekä osuuspankit (Genossenschaftsbanken). 
Laitossuojajärjestelmä suojaa jäsenlaitoksi-

ensa vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta, ja 
tätä kautta myös talletusten saatavuus turva-
taan. Niiden laissa tarkoitettujen laitosten, 
jotka eivät kuulu laitossuojajärjestelmään, on 
oltava talletussuojajärjestelmän jäseniä. Val-
tiovarainministeriö nimittää yksityisiä oike-
ushenkilöitä pakollisiksi talletussuojajärjes-
telmiksi. Rahoituspalvelujen liittovaltioval-
voja määrää, mihin talletussuojajärjestelmään 
yksittäisen laitoksen on kuuluttava sen muo-
don perusteella. Pakollisten järjestelmien li-
säksi on myös mahdollista liittyä korkeam-
paa suojan tasoa tarjoavan vapaaehtoisen 
suojajärjestelmän jäseneksi. Talletussuojasta 
säädetään laissa talletussuojasta ja sijoittajille 
maksettavasta korvauksesta (Einlagensiche-
rungs- und Anlegerentschädigungsgesetz). 

Espanjan nykyinen talletussuojarahasto 
(Fondo de Garantia de Depósitos, FGD) on 
14 päivänä marraskuuta 2010 lailla perustettu 
yksityisoikeudellinen rahasto. Rahaston tar-
koituksena on suojata tallettajia, ja tämä voi-
daan tehdä joko takaamalla talletukset tai 
turvaamalla rahaston jäsenlaitoksen elinkyky. 
Rahasto turvaa talletukset ja arvopaperit luot-
tolaitoksissa 100 000 euron määrään asti. 
 
 
Talletussuojan rahoitus 
 

Yhdysvalloissa talletussuojajärjestelmää 
rahoitetaan rahastojen jäsenlaitoksilta kerät-
tävillä varoilla. FDIC:n hallituksen on vuosit-
tain määrättävä talletussuojarahastolle tavoi-
tetaso, joka on rahaston kate jaettuna suoja-
tuilla talletuksilla. Laissa vaadittu vähim-
mäistaso on 1,35 prosenttia. FDIC voi kerätä 
myös lisämaksuja tai ennakkomaksuja jäsen-
laitoksiltaan. Talletussuojarahaston arvo nou-
si vuoden 2012 lopussa 33 miljardiin dolla-
riin. NCUA:ssa jäseninä olevat valtion luot-
to-osuuskunnat ovat velvollisia tallettamaan 
rahastoon yhden prosentin talletuksistaan. 
Lisäksi NCUA:n hallituksella on valtuudet 
kerätä jäsenlaitoksilta maksuja toimintansa 
rahoittamiseksi. Rahaston vakavaraisuusaste 
vuonna 2012 oli 1,3 prosenttia 839,4 miljar-
din dollarin suojakelpoisista talletuksista. 
Vaikka talletussuojajärjestelmään ei tavan-
omaisesti käytetä veronmaksajien varoja, se-
kä FDIC että NCUA toimivat Yhdysvaltojen 
hallituksen rajoittamattomalla takauksella. 
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Ison-Britannian korvausrahasto rahoitetaan 
suojan piirissä olevilta laitoksilta kerättävällä 
vuosittaisella maksulla. Maksu koostuu kah-
deksasta osasta. Laitokselle vahvistetaan sen 
vuotuinen maksu laskemalla eri toimia vas-
taavat maksuosat erikseen, jolloin laitos 
maksaa suhteessa toimintansa laajuuteen. 
Maksuosan määrä määräytyy sen mukaan, 
mitä kyseessä olevia eri toimia tarjoavien lai-
tosten osalta odotetaan jouduttavan korvaa-
maan seuraavan 12 kuukauden aikana tai, jos 
se määrä on suurempi, maksu on kolmasosa 
siitä, mitä kyseessä olevaa toimea tarjoavien 
laitosten osalta odotetaan korvattavan seu-
raavan 36 kuukauden aikana. Maksun vah-
vistaa talletuksien osalta toiminnan vakautta 
valvova viranomainen. Jos vuosittain kerät-
tävät maksut eivät riitä kustannusten kattami-
seen, korvausrahasto voi kerätä laitoksilta li-
sämaksuja. Valtiovarainministeriö voi lisäksi 
myöntää korvausrahastolle lainoja valtion 
lainarahastosta (National Loans Fund). Kor-
vausrahaston nettovarallisuus oli maaliskuus-
sa 2013 18 miljardia puntaa negatiivinen ja 
talletusosan nettovarallisuus oli 950 miljoo-
naa puntaa negatiivinen. 

Ruotsin valtion talletustakaus rahoitetaan 
perimällä lain tarkoittamilta laitoksilta vuo-
sittainen maksu. Maksu maksetaan talletus-
suojaviranomaiselle eli valtiokonttorille, joka 
myös määrää maksun lain mukaan. Maksun 
suuruus on 0,1 prosenttia laitoksen suojakel-
poisista talletuksista. Kerätyt varat sijoitetaan 
rahastoon, jonka hallinnoimisesta valtiokont-
tori vastaa. Valtiokonttorin on sijoitettava ke-
rätyt varat sen korolliselle tilille tai Ruotsin 
valtion velkasitoumuksiin. Vuoden 2012 lo-
pussa rahaston arvo oli 28,3 miljardia Ruot-
sin kruunua. 

Tanskan tallettajien ja sijoittajien takausra-
hastolla on neljä osastoa: luottolaitososasto, 
hypoteekkipankkiosasto, sijoitusyhtiöosasto 
ja vuonna 2010 perustettu selvitysosasto. Ra-
haston luottolaitososaston, hypoteekkipank-
kiosaston ja sijoitusyhtiöosaston yhteenlas-
kettu pääoma on oltava vähintään 3,2 miljar-
dia Tanskan kruunua. Rahasto rahoitetaan 
keräämällä sen jäsenlaitoksilta vuosittaisia 
maksuja, jotka maksetaan sille osastolle, jo-
hon laitos kuuluu. Luottolaitososastolle ke-
rättävä maksu on 0,25 prosenttia suojakelpoi-
sista talletuksista. Yksittäisen laitoksen mak-

sun suuruus määräytyy sen suojakelpoisten 
talletuksien, käteisvarojen ja arvopaperien 
perusteella. Vuoden 2012 lopussa luottolai-
tososaston arvo oli 1,9 miljardia Tanskan 
kruunua. Selvitysosaston pääoman on oltava 
vähintään 3,2 miljardia Tanskan kruunua ja 
sen on koostuttava osaston jäsenlaitosten an-
tamista takuista. Lisäksi osastolta vaaditaan 
yhden miljardin lisäpääomaa jäsenlaitosten 
takuina ja käteismaksuina kriisinratkaisua 
varten. Mahdolliset korvaukset laitokselle 
suorittaa se osasto, johon laitos kuuluu. Jos 
osaston varat eivät riitä korvausten maksami-
seen, muut osastot lainaavat sille varoja niille 
maksettavien maksujen suhteessa. Selvitys-
osasto ei kuitenkaan voi osallistua osastojen 
väliseen lainaukseen. Jos osaston varat eivät 
muilta osastoilta lainaamisen jälkeen vielä-
kään ole riittävät, se voi lainata varoja mark-
kinoilta Tanskan valtion myöntämällä taka-
uksella. 

Norjan pankkitakausrahasto rahoitetaan sen 
jäsenlaitoksilta perittävillä maksuilla. Maksut 
on vuodesta 2013 lähtien maksettava vuosit-
tain riippumatta rahaston koosta. Maksun 
suuruus on yksi tuhannesosa suojattujen tal-
letuksien yhteismäärästä ja 0,5 tuhannesosaa 
määrästä, jota käytetään pääomavaatimuksen 
laskemiseen. Jäsenlaitoksen maksua tarkiste-
taan sen vakavaraisuuden perusteella. Jäsen-
sivuliikkeiden maksun suuruus on yksi pro-
mille sivuliikkeen suojatuista talletuksista. 
Laissa asetetaan rahaston pääomavaatimuk-
seksi 1,5 prosenttia suojatuista talletuksista ja 
0,5 prosenttia siitä määrästä, jota käytetään 
pääomavaatimuksen laskemiseen muiden jä-
senten kuin sivuliikkeiden osalta. Kun rahas-
ton koko ei täytä vaatimuksia, vaje katetaan 
jäsenlaitosten antamilla takauksilla. Vii-
mesijaisena keinona rahasto voi ottaa lainaa, 
joka voi ylittää rahaston kaksinkertaisen pää-
omavaatimuksen vain Norjan kuninkaan 
suostumuksella. Rahaston oma pääoma oli 
vuoden 2012 lopussa 24,3 miljardia Norjan 
kruunua, mikä vastaa 2,7 prosenttia suoja-
tuista talletuksista. 

Saksan laitossuojajärjestelmä koostuu 
13 rahastosta, jotka ovat yhdistetty yhteisvas-
tuun kautta. Rahastot rahoitetaan riskisidon-
naisilla jäsenmaksuilla. Pakolliset talletus-
suojajärjestelmät on lain mukaan rahoitettava 
jäsenlaitosten vuosittaisilla maksuilla. Kor-
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vaustapauksen sattuessa voidaan lisäksi ta-
pauskohtaisesti periä jäsenlaitoksilta jälkikä-
teisiä (ex post) maksuja. Jos jälkikäteisiä 
maksuja ei pystytä keräämään vaaditussa 
ajassa, talletussuojajärjestelmä voi myös ot-
taa lainan korvausten maksamiseen. Laina 
maksetaan takaisin jälkikäteisinä maksuina 
kerätyillä varoilla. 

Espanjan talletussuojarahasto on etukäteen 
rahoitettava (ex ante). Sen jäsenlaitokset 
maksavat sille vuosittaisia kannatusmaksuja 
vahvistetun suhdeluvun perusteella. Vuonna 
2013 suhde oli 2/1000 jäsenlaitoksen talle-
tuskannasta ja sen enimmäismäärä on 3/1000 
talletuskannasta. Talousministeri voi alentaa 
suhdetta, jos rahaston koko nähdään riittä-
väksi sen tehtävien hoitamiseksi, tai keskeyt-
tää maksujen perimisen, jos rahaston varat 
nousevat yhteen prosenttiin korvauskelpoi-
sista talletuksista. Lain mukaisten edellytys-
ten täyttyessä rahasto voi periä myös ylimää-
räisiä kannatusmaksuja. Viimesijaisena kei-
nona talletusrahasto voi ottaa lainaa toimin-
tansa rahoittamiseksi, myös Espanjan kes-
kuspankilta. Talletussuojarahaston varat nou-
sivat vuoden 2012 lopussa 3,8 miljardiin eu-
roon. 
 
Talletussuojan suhde kriisinratkaisuun 
 

FDIC toimii Yhdysvaltojen kriisinratkaisun 
keskeisenä toimijana ja talletussuojarahaston 
varoja käytetään kriisinratkaisun rahoittami-
seen. FDIC voidaan lain edellytysten täytyt-
tyä valtuuttaa toteuttamaan kriisinratkaisu-
toimia. Talletussuojalaissa edellytetään, että 
FDIC valitsee sen kriisinratkaisutoimen, joka 
aiheuttaa vähiten kustannuksia talletussuoja-
rahastolle. Kaikkien kriisinratkaisun koh-
teeksi mahdollisesti joutuvien rahoituslaitos-
ten kustannuksia ei kuitenkaan voida korvata 
talletussuojarahastosta. Näiden laitosten krii-
sinratkaisukustannukset korvataan erillisestä 
FDIC:n hallinnoimasta purkamisrahastosta 
(Orderly Liquidation Fund). Myös NCUA:lla 
on erilaisia kriisinratkaisuun liittyviä tehtä-
viä. NCUA hallinnoi myös esimerkiksi luot-
to-osuuskuntien vakausrahastoa. 

Ison-Britannian laki rahoituspalveluista ja -
markkinoista mahdollistaa myös korvausra-
haston varojen käytön kriisinratkaisuun. 
Luottolaitoslailla (Banking Act 2009) otettiin 

käyttöön niin sanottu erityiskriisinratkaisu-
järjestelmä (Special Resolution Regime), joka 
koostuu neljästä kriisinratkaisuvälineestä. 
Valtiovarainministeriö voi määrätä, että kor-
vausrahaston varoja käytetään tavanomaisen 
maksukyvyttömyystilanteen lisäksi yksityi-
sen sektorin ostovaihtoehtoa, keskuspankin 
hallinnoimaan omaisuudenhoitoyhtiöön siir-
tymistä tai tilapäistä kansallistamista varten. 
Korvausrahaston kriisinratkaisuun määrätty-
jen varojen määrä ei kuitenkaan saa ylittää 
sille tavanomaisessa korvaustilanteessa ai-
heutuneita kustannuksia laissa tarkemmin 
määritellyn mukaisesti. 

Ruotsin valtiokonttorilla on tärkeä asema 
rahoitusvakauden ylläpitämisessä toimimalla 
sekä talletussuojaviranomaisena ja kriisinrat-
kaisujärjestelmässä valtiotukiasioiden nimet-
tynä tukiviranomaisena. Vakausrahaston va-
roja käytetään kuitenkin vain valtiotukilain 
(Lag 2008:814 om statligt stöd till kreditinsi-
tut) mukaisiin tukitoimenpiteisiin, kun taas 
talletusten takaamiseksi kerätyt varat on si-
joitettu talletussuojalain mukaan. 

Tanskassa talletussuojajärjestelmä kuuluu 
laajempaan kriisinratkaisujärjestelmän koko-
naisuuteen ja tallettajien ja sijoittajien ta-
kausrahasto vastaa kaikista kriisinratkaisun 
kustannuksista. Kriisinratkaisu tapahtuu val-
tion omistaman rahoitusvakausyhtiön (Fi-
nansiel Stabilitet A/S) kautta. Rahastossa si-
jaitseva erillinen selvitysosasto vastaa niistä 
kriisinratkaisuohjelmista johtuvista rahoitus-
vakausyhtiön tappioista, joita talletussuoja ei 
kata. Lisäksi osastolla on mahdollisuus 
myöntää niin sanotut myötäjäiset kriisinrat-
kaisun kohteena olevalle laitokselle. 

Norjassa pankkien takausrahasto tekee eh-
käisevää työtä jäsenlaitostensa taloudellisten 
ongelmien ehkäisemiseksi esimerkiksi ana-
lysoimalla jäsenlaitostensa taloudellista ti-
lannetta ja tarjoamalla neuvontaa pienille jä-
senlaitoksilleen. Pankkitakauslaissa sääde-
tään myös takausrahaston mahdollisuudesta 
jäsenlaitokselleen antamalla tuella varmistaa, 
että jäsenlaitos pystyy täyttämään velvoit-
teensa tai jatkamaan toimintaansa. Takausra-
haston varoja voidaan tässä tarkoituksessa 
käyttää esimerkiksi takauksen tai muun tuen 
antamiseen kattamattomien talletusten osalta 
tai lainan myöntämiseen, jotta jäsenlaitos 
voisi täyttää muut velvoitteensa. Rahaston 
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varoilla voidaan myös pääomittaa toimin-
taansa jatkavaa tai selvitettävää jäsenlaitosta 
tai korvata maksuvalmius- tai vakavaraisuus-
häiriöistä johtuvia velkojien tappiota. Jäsen-
laitokselle annettavasta tuesta ja sen ehdoista 
päättää rahaston hallitus. Norjan keskus-
pankki ja rahoitusmarkkinavalvoja nimeävät 
kukin yhden hallituksen jäsenen, ja muut jä-
senet valitaan jäsenpankkien edustajista. Jos 
tukitoimenpiteiden arvo ylittää rahaston kak-
sinkertaisen vähimmäispääomavaatimuksen, 
tuelle tarvitaan Norjan kuninkaan suostumus. 

Saksassa kriisinratkaisutoimenpiteet rahoi-
tetaan erityisen vakausrahaston ja uudelleen-
järjestelyrahaston varoilla. Laitossuojajärjes-
telmien varoilla voidaan myös ehkäistä jä-
senlaitosten maksukyvyttömyyttä ja kaatu-
mista, esimerkiksi pääomittamalla vaikeuk-
sissa olevaa jäsenlaitosta tai takaamalla sen 
lainat. 

Espanjassa kaksi rahastoa osallistuu krii-
sinhallintaan ja -ratkaisuun. Talletussuojara-
hastolla on valtuudet ryhtyä toimenpiteisiin 
tallettajien tai omien intressiensä turvaami-
seksi. Se voi ryhtyä tarvittaviin toimenpitei-
siin luottolaitoksen maksukyvyn tai vakava-
raisuuden parantamiseksi ja palauttamiseksi 
sekä kriisinratkaisun tukemiseksi. Talletus-
suojarahasto toimii ”least cost” -periaatteen 
mukaisesti ja ryhtyy elvytystoimenpiteisiin 
vain, kun se on rahastolle tavanomaista mak-
sukyvyttömyysmenettelyä edullisempaa. Ke-
säkuussa 2009 perustettiin uudelleenjärjeste-
lyrahasto (Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria, FROB). Uudelleenjärjeste-
lyrahaston varoja käytetään ensisijaisesti Es-
panjan pankkisektorin uudelleenrakentamista 
varten. Talletussuoja- ja uudelleenjärjestely-
rahaston valtuudet ovat osittain päällekkäisiä, 
mutta vain uudelleenjärjestelyrahastolla on 
valtuudet ottaa rahoituslaitoksen johtotehtä-
vät hoitaakseen. Uudelleenjärjestelyrahastoa 
on kehitetty olemaan ensisijainen kriisinrat-
kaisurahasto Espanjassa. Talletussuojarahas-
ton varoja voidaan käyttää uudelleenjärjeste-
lyrahaston toimintaa varten. 
 
2.2.3 Kriisinratkaisudirektiivi 

Kriisinratkaisudirektiivissä säädetään krii-
sinratkaisusääntelyn minimiharmonisoinnista 
unionissa. 

Kriisinratkaisudirektiivin I osastossa sääde-
tään direktiivin soveltamisalasta, määritel-
mistä ja viranomaisista. Direktiivin kolme 
keskeistä osa-aluetta ovat osasto II varautu-
misesta, osasto III varhaisesta puuttumisesta 
sekä osasto IV kriisinratkaisusta. Muissa 
osastoissa V—XI säädetään erikseen rajat 
ylittävästä konsernien kriisinratkaisusta, suh-
teista ETA:n ulkopuolisiin valtioihin, jäljem-
pänä kolmas maa, kriisinratkaisun rahoitus-
järjestelystä sekä seuraamuksista. 
 
 
 
I osasto  Soveltamisala, määritelmät 

ja viranomaiset 
 

Direktiiviä sovelletaan 1 artiklan 1 kohdan 
mukaan ensinnäkin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä (2013/36/EU) oikeu-
desta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luot-
tolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakava-
raisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY 
muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY 
ja 2006/49/EY kumoamisesta, jäljempänä 
luottolaitosdirektiivi, tarkoitettuihin luottolai-
toksiin. Direktiiviä sovelletaan myös pää-
osaan unioniin sijoittautuneista sijoituspalve-
luyrityksistä eli sellaisiin Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen (575/2013) 
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten va-
kavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) 
N:o 648/2012 muuttamisesta, jäljempänä 
EU:n vakavaraisuusasetus, 4 artiklan 1 koh-
dan 2 alakohdassa tarkoitettuihin sijoituspal-
veluyrityksiin, joihin sovelletaan luottolai-
tosdirektiivin 28 artiklan 2 kohdan mukaisia 
pääomavaatimuksia. Direktiivissä laitoksella 
tarkoitetaan luottolaitoksia ja sijoituspalvelu-
yrityksiä. 

Lisäksi direktiiviä sovelletaan unionissa si-
jaitseviin finanssialan holdingyhtiöihin, fi-
nanssialan sekaholdingyhtiöihin ja monialan 
holdingyhtiöihin sekä jäsenvaltiossa tai unio-
nin tasolla emoyhtiönä toimiviin finanssialan 
holdingyhtiöihin ja finanssialan sekaholding-
yhtiöihin. Direktiiviä sovelletaan myös rahoi-
tuslaitoksiin, jotka ovat luottolaitoksen, sijoi-
tuspalveluyrityksen tai edellä mainittujen yh-
tiöiden tytäryhtiöitä ja kuuluvat emoyhtiönsä 
konsolidoidun valvonnan piiriin EU:n vaka-
varaisuusasetuksen 6 ja 17 artiklan mukaises-
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ti. Direktiiviä sovelletaan myös kolmansiin 
maihin sijoittuneiden luottolaitosten ja sijoi-
tuspalveluyritysten unionissa sijaitseviin si-
vukonttoreihin siten kuin direktiivissä tar-
kemmin säädetään. 

Direktiivin 2 artikla sisältää direktiivin 
määritelmät. Direktiivin 3 artiklan mukaan 
jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi 
hallinnollinen viranomainen käyttämään krii-
sinratkaisua koskevia välineitä ja valtuuksia, 
jäljempänä kriisinratkaisuviranomainen tai 
viranomainen. Viranomaisen tarkempi mää-
rittäminen jää kunkin jäsenvaltion omaan 
harkintaan. Artiklan 3 kohdan mukaan EU:n 
vakavaraisuusasetuksen ja luottolaitosdirek-
tiivin mukainen valvontaviranomainen, jäl-
jempänä toimivaltainen viranomainen, voi-
daan nimetä kriisinratkaisuviranomaiseksi 
vain poikkeuksellisesti. Jos kriisinratkaisuvi-
ranomaisella on kriisinratkaisusääntelyssä 
osoitetun lisäksi muitakin tehtäviä, ne on etu-
ristiriitojen välttämiseksi ja toiminnan itse-
näisyyden turvaamiseksi erotettava toimin-
nallisesti kriisinratkaisutehtävistä. Valvonta- 
ja kriisinratkaisuviranomaisten tulee 3 artik-
lan 4 kohdan mukaisesti kuitenkin huolehtia 
tarvittavasta keskinäisestä yhteistyöstä krii-
sinratkaisupäätösten valmistelussa, suunnitte-
lussa ja toteuttamisessa. Artiklan 8 kohdassa 
velvoitetaan jäsenvaltioita varmistamaan, että 
viranomaisella on tehtäviensä hoitamiseksi 
tarvittava asiantuntemus ja tarvittavat voima-
varat. Artiklassa osoitetaan EBA:lle erinäisiä 
käytäntöjen yhtenäistämistä valvontaa kos-
kevia tehtäviä ja valtuuksia. 

Jäsenvaltion on myös nimettävä ministeriö 
direktiivin mukaiseksi toimivaltaiseksi mi-
nisteriöksi. Kun tehtävään ei ole nimetty 
mainittua ministeriötä, kriisinratkaisuviran-
omaisen tulee artiklan 6 kohdan mukaisesti 
toimittaa ministeriölle tieto direktiivin mu-
kaisista päätöksistään sekä jos kansallisesti ei 
muuten säädetä, saada ministeriöltä etukä-
teishyväksyntä päätöksille, joilla on suora ta-
loudellinen vaikutus tai joilla on järjestelmäl-
lisiä vaikutuksia. Toimivaltaisten viran-
omaisten, kriisinratkaisuviranomaisten ja 
EBA:n tulee kriisinratkaisudirektiivin mukai-
sissa päätöksissään ottaa huomioon päätök-
sen mahdolliset vaikutukset niihin jäsenvalti-
oihin, joissa laitos tai ryhmä toimii ja mini-
moida kyseisten jäsenvaltioiden talouden va-

kaudelle aiheutuvat sekä muut taloudelliset ja 
sosiaaliset kielteiset vaikutukset. 
 
II osasto  Varautuminen 
 
1 luku  Elvytyksen ja kriisinratkai-

sun suunnittelu 
 

Yksittäisten toimijoiden ja konsolidointi-
ryhmän elvytys- ja kriisiratkaisusuunnitel-
mista säädetään erikseen. Pääsääntöisesti el-
vytys- ja kriisinratkaisusuunnitelmat laadi-
taan koko konsernille. 

Artiklassa 4 huomioidaan suhteellisuuspe-
riaate säätämällä kevennyksistä viranomaisen 
vaatimaan suunnitelmien sisältöön ja yksi-
tyiskohtaisuuden tasoon yksittäistapauksessa. 
Viranomaisen on huomioitava laitoksen kaa-
tumisen vaikutukset rahoitusmarkkinoihin, 
muihin laitoksiin ja rahoituksen saatavuu-
teen, joihin puolestaan vaikuttavat toiminnan 
luonne, laitoksen koko sekä laitoksen yhtey-
det muihin laitoksiin ja rahoituksen saatavuu-
teen. Artiklan 2 kohdan mukaisesti kyseisen 
arvioinnin suorittaa valvonta- tai tapauksit-
tain kriisinratkaisuviranomainen kuultuaan 
tarvittaessa kansallista makrovakausvalvojaa. 
Viranomainen voi myös olla vaatimatta 
suunnitelmia yksittäisiltä EU:n vakavarai-
suusasetuksen 10 artiklassa tarkoitetulta kes-
kusyhteisön alaiselta laitokselta. 
 
Elvytyssuunnitelma 
 

Direktiivin 5 artiklassa edellytetään laitosta 
laatimaan elvytyssuunnitelma, jossa määritel-
lään laitoksen toimenpiteet sen taloudellisen 
tilanteen palauttamiseksi varhaisessa vai-
heessa sen jouduttua merkittäviin taloudelli-
siin vaikeuksiin. Suunnitelmassa ei saa olet-
taa, että laitoksen saatavilla olisi poikkeuk-
sellista julkista rahoitustukea. Suunnitelmas-
sa tulisi kuitenkin arvioida soveltuvin osin, 
millä edellytyksin ja minkälaisin vakuuksin 
laitos voisi turvautua keskuspankkivälinei-
siin. Elvytyssuunnitelman tarkemmasta sisäl-
löstä säädetään lisäksi liitteen osassa A, min-
kä lisäksi jäsenvaltiot voivat asettaa sisällölle 
lisäedellytyksiä.  

Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja 
päivitettävä vähintään vuosittain. Suunnitel-
ma on toimitettava luottolaitosdirektiivin 
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mukaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle 
arvioitavaksi, kun laitoksen johto on hyväk-
synyt sen. Toimivaltaisella viranomaisella on 
oltava 5 artiklan 8 kohdan mukaiset valtuudet 
vaatia laitosta pitämään luetteloa rahoitusso-
pimuksista, joissa se on osapuolena. 

Toimivaltainen viranomainen arvioi 6 ar-
tiklan mukaisesti suunnitelman kuultuaan sen 
jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, jos-
sa mahdollinen luottolaitosdirektiivissä tar-
koitettu merkittävä sivuliike sijaitsee. Toimi-
valtainen viranomainen toimittaa suunnitel-
man kriisinratkaisuviranomaiselle, joka voi 
suosittaa muutoksia suunnitelmaan, jos krii-
sinratkaisuviranomainen tunnistaa suunni-
telmasta tekijöitä, jotka voivat vaikeuttaa lai-
toksen purkamismahdollisuuksia. Jos toimi-
valtainen viranomainen katsoo, että laitoksen 
toimittama elvytyssuunnitelma ei ole hyväk-
syttävissä, tämä voi 6 artiklan 5—7 kohdan 
mukaisesti edellyttää laitosta ryhtymään koh-
tuullisiin toimenpiteisiin, kuten laitoksen ris-
kiprofiilin alentamiseen, laitoksen strategian 
ja rakenteen uudelleentarkastamiseen tai lai-
toksen uudelleenpääomittamiseen. Laitoksen 
on määriteltävä elvytyssuunnitelmaan 9 ar-
tiklan mukaan määrällisiä ja laadullisia teki-
jöitä, jotka määrittävät, milloin suunnitelman 
mukaisiin toimenpiteisiin voi ryhtyä. Tekijät 
eivät kuitenkaan sido laitoksen johtoa. 

Jos laitos kuuluu konsolidoidun valvonnan 
alaiseen konserniin, sen ei ole tarpeen laatia 
erillistä elvytyssuunnitelmaa, vaan suunni-
telma laaditaan 7 artiklan mukaisesti koko 
konsernille. Elvytyssuunnitelman laatii kon-
sernin unionin tason emoyhtiö ja suunnitel-
massa tulee määritellä sekä emoyhtiöön että 
yksittäiseen tytäryhtiöön kohdistuvat toi-
menpiteet. Konsernin suunnitelman tavoit-
teena tulee artiklan 4 kohdan mukaisesti olla 
koko konsernin tai kysymyksessä olevan lai-
toksen toiminnan vakauttaminen ja toiminta-
edellytyksien turvaaminen kaikkien ryhmään 
kuuluvien laitosten taloudelliset toiminta-
edellytykset huomioon ottavalla tavalla. 
Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin 
edellyttää tytäryhtiöitä laatimaan erilliset el-
vytyssuunnitelmat. Direktiivin 8 artiklan 
1 kohdassa säädetään, että konsernin elvytys-
suunnitelman arvioivat yhteistyössä konser-
nin valvoja ja tytäryhtiöiden toimivaltaiset 
viranomaiset kuultuaan valvontakollegiota 

sekä merkittävien sivuliikkeiden toimivaltai-
sia viranomaisia. Arvioinnissa pitää ottaa 
huomioon elvytystoimenpiteiden mahdolliset 
vaikutukset talouden vakaudelle kaikissa 
niissä jäsenvaltioissa, joissa konserni toimii. 
 
Kriisinratkaisusuunnitelma 
 

Kriisinratkaisuviranomainen laatii 10 artik-
lan 1 kohdan mukaan kriisinratkaisusuunni-
telman jokaiselle sellaiselle laitokselle, joka 
ei ole osa konsernia. Kriisinratkaisusuunni-
telman on kyseisen artiklan 7 kohdan mukai-
sesti sisällettävä vaihtoehdot eri kriisinratkai-
suvälineiden ja -valtuuksien käytölle kriisin-
ratkaisun edellytysten täyttymisen varalta. 
Suunnitelman tarkoituksena on mahdollistaa 
laitoksen purkaminen siten, että laitoksen 
keskeisten toimintojen jatkuminen turvataan. 
Suunnitelman laatii kriisinratkaisuviran-
omainen kuultuaan toimivaltaista viran-
omaista ja niiden jäsenvaltioiden kriisinrat-
kaisuviranomaisia, joissa mahdollinen mer-
kittävä sivuliike sijaitsee. Suunnitelma on pi-
dettävä ajan tasalla. Laitoksen on pyydettäes-
sä toimitettava kaikki tarvittavat tiedot ja 
avustettava suunnitelman laatimisessa ja päi-
vittämisessä. Kriisinratkaisuviranomaisten ja 
toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yh-
teistyötä tietojen keräämisessä. Kriisinratkai-
susuunnitelma tulee toimittaa tiedoksi toimi-
valtaiselle viranomaiselle. 

Suunnitelman laatimisen yhteydessä arvi-
oidaan myös laitoksen 15 tai 16 artiklan mu-
kainen purkamis- tai uudelleenjärjestämis-
mahdollisuus. Direktiivin 10 artiklan 3 koh-
dassa todetaan, että suunnitelmassa tulee 
huomioida, että kriisinratkaisun edellytykset 
voivat täyttyä joko yksittäisenä tapahtumana 
tai osana laajempaa taloudellista epävakautta 
ja järjestelmähäiriötä. Samassa kohdassa 
säädetään, että suunnitelmassa ei saa olettaa 
laitoksen saavan poikkeuksellista julkista ra-
hoitustukea tai keskuspankin tavanomaisesta 
poikkeavaa likviditeettitukea. Kriisinratkai-
suviranomaisella on oltava valtuudet vaatia 
laitosta tai konsernia ylläpitämään luetteloa 
rahoitussopimuksista, joissa se on osapuole-
na. Artiklan 7 kohdassa luetellaan kriisinrat-
kaisusuunnitelmaan sisällytettävät tiedot. 

Konsernin kriisinratkaisusuunnitelman laa-
tivat 12 artiklan mukaisesti yhteistyössä kon-
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sernin kriisinratkaisuviranomainen ja tytär-
yhtiöiden kriisinratkaisuviranomainen kuul-
tuaan merkittävien sivuliikkeiden kriisinrat-
kaisuviranomaisia. Päätös kriisinratkaisu-
suunnitelman hyväksymisestä tehdään 13 ar-
tiklan 4 kohdan mukaisesti yhteispäätöksenä. 
Kriisinratkaisusuunnitelma tulee toimittaa 
tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle. Krii-
sinratkaisusuunnitelma voi perustua konser-
nin emoyhtiön tasolla tehtävään kriisinratkai-
suun tai kriisinratkaisun eriyttämiseen tytär-
yhtiötasolle laitoskohtaiseksi kriisinratkai-
suksi. Direktiivin 12 artiklan 3 kohdassa lue-
tellaan ryhmän kriisinratkaisusuunnitelmalta 
edellytettävä sisältö. Artiklan 5 kohdassa to-
detaan, että kriisinratkaisusuunnitelman vai-
kutukset eri jäsenvaltioille eivät saa olla epä-
suhtaisia. 
 
 
2 luku  Purkamis- ja uudelleenjär-

jestämismahdollisuus 
 

Direktiivin 15 ja 16 artiklassa säädetään, 
että kriisinratkaisuviranomaisen tulee samas-
sa yhteydessä kriisinratkaisusuunnitelman 
laatimisen kanssa arvioida, onko laitoksessa 
tai konsernissa mahdollista suorittaa kriisin-
ratkaisu tai purkaa se käyttämättä muuta jul-
kista rahoitustukea kuin direktiivin mukaista 
rahoitusjärjestelyä. Viranomaisen tulee ennen 
arvioinnin tekemistä konsultoida laitoksen 
mahdollisen merkittävän sivuliikkeen kriisin-
ratkaisuviranomaisia. Kun kyse on konsernin 
purkamis- tai uudelleenjärjestämismahdolli-
suuden arvioimisesta, arviointi tehdään yh-
dessä tytäryhtiöiden kriisinratkaisuviran-
omaisten kanssa. Suoritettavan arvioinnin 
vähimmäissisällöstä säädetään tarkemmin 
liitteen osassa C. 

Laitoksen tai konsernin purkaminen katso-
taan 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 
mukaan mahdolliseksi, jos kriisinratkaisuvi-
ranomainen voi uskottavasti ja tarkoituksen-
mukaisesti joko purkaa laitoksen tai konser-
nin tavallisessa maksukyvyttömyysmenette-
lyssä tai suorittaa niissä kriisinratkaisun. 
Suoritettava kriisinratkaisu saisi aiheuttaa 
mahdollisimman vähän merkittäviä haitalli-
sia vaikutuksia unionin ja jäsenvaltioiden ra-
hoitusjärjestelmälle. Jos kriisinratkaisuviran-
omainen arvioi laitoksen tai konsernin pur-

kamis- tai uudelleenjärjestämismahdollisuu-
delle olevan huomattavia esteitä, se voi 
17 artiklan 1 kohdan mukaisesti vaatia laitos-
ta tai konsernia ryhtymään toimenpiteisiin 
esteiden poistamiseksi. Jos viranomainen 
katsoo, etteivät laitoksen tai konsernin esit-
tämät vaihtoehtoiset toimenpiteet ole riittä-
viä, se voi 5 kohdan mukaisesti vaatia laitos-
ta esimerkiksi rajoittamaan riskikeskittymiä, 
luopumaan tietyistä varoista, lopettamaan 
uusien tuotteiden kehittämisen tai myynnin 
taikka tekemään tarvittavia muutoksia laitok-
sen oikeudelliseen tai toiminnalliseen raken-
teeseen.  

Direktiivin 18 artiklassa säädetään, että 
konsernin kriisinratkaisuviranomaisen tulee 
yhdessä tytäryhtiöiden kriisinratkaisuviran-
omaisten kanssa pyrkiä yhteispäätökseen 
konserniin kuuluvilta yhtiöiltä vaadittavista 
toimenpiteistä purkamisen esteiden poistami-
seksi. 
 
 
 
3 luku  Konsernin sisäinen rahoitus-

tuki 
 

Direktiivin 19 artiklassa säädetään jäsen-
valtioiden velvollisuudesta varmistaa mah-
dollisuus konsernin sisäisen rahoitustuen an-
tamiseen 27 artiklan mukaisten varhaisen 
puuttumisen edellytysten täyttyessä. Jäsen-
valtio voi kuitenkin 19 artiklan 4 kohdan 
mukaan rajoittaa oikeutta konsernin sisäisiin 
liiketoimiin, jos kansallinen lainsäädäntö 
edellyttää eri toimintojen erityttämistä kon-
sernin sisällä rahoitusvakauden turvaamisek-
si. Jäsenvaltio ei saa edellyttää, että sopimus 
konsernin sisäisestä rahoitustuesta olisi edel-
lytys kaikelle konsernin keskuudessa annet-
tavalle rahoitustuelle yksittäistapauksissa tai 
yleisemmin toimimiselle jäsenvaltiossa. Lu-
vun sääntely ei koske konsernien sisäisiä ra-
hoitusjärjestelyjä, joissa yksikään osapuolista 
ei täytä direktiivissä määriteltyjä aikaisen 
puuttumisen edellytyksiä. 

Tuki voi käsittää lainan, takauksen tai va-
kuuden antamisen. Tuen on perustuttava sen 
antajan ja saajan väliseen etukäteen tehtyyn 
sopimukseen, joka on 20 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti toimitettava konsernin valvojan 
hyväksyttäväksi. Sopimus on mahdollinen 
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19 artiklan 8 kohdan mukaisesti vain, jos 
toimivaltaisten viranomaisten arvioiden mu-
kaan yksikään sopimuksen osapuolista ei täy-
tä kriisinratkaisun edellytyksiä. Konsernin 
valvojan on myönnettävä lupa sopimuksen 
tekemiseen, jos sopimusehdot täyttävät 23 ar-
tiklan edellytykset. Jos mainitut edellytykset 
eivät täyty, valvoja voi kieltää sopimuksen 
tekemisen. Konsernin valvojan on pyrittävä 
tekemään yhteispäätös tytäryhtiöiden toimi-
valtaisten viranomaisten kanssa. Päätöksessä 
tulee ottaa huomioon sopimuksen täyttämi-
sen mahdolliset vaikutukset, mukaan lukien 
taloudelliset vaikutukset, niissä jäsenvaltiois-
sa, joissa konserni toimii. Toimivaltaisen vi-
ranomaisen tulee toimittaa hyväksymänsä ra-
hoitustukisopimukset asiaankuuluville krii-
sinratkaisuviranomaisille. 

Direktiivin 21 artiklan mukaan sopimus si-
too vain niitä laitoksia tai yrityksiä, joiden 
osakkeenomistajat ovat hyväksyneet sopi-
muksen. Konsernin sisäisen rahoitustuen an-
tamisen edellytyksistä säädetään tyhjentäväs-
ti 23 artiklassa. Tuen antamisesta päättää 24 
artiklan mukaisesti tuen antavan laitoksen tai 
yrityksen johto, samoin kuin tuen vastaanot-
tamisesta päättää vastaanottavan tahon johto. 
Direktiivin 25 artiklan mukaisesti antavan 
tahon johdon tulee ilmoittaa tuen antamisesta 
toimivaltaisille viranomaisille sekä EBA:lle 
ennen tuen antamista. Toimivaltainen viran-
omainen voi kieltää tai rajoittaa tuen anta-
mista, jos tuki ei täytä 23 artiklassa säädetty-
jä edellytyksiä. Tällaisessa tilanteessa, jos 
konsernin elvytyssuunnitelmassa viitataan 
konsernin sisäiseen rahoitustukeen, toimival-
tainen viranomainen voi pyytää konsernin 
kriisinratkaisuviranomaista uudelleenarvioi-
maan elvytyssuunnitelman. Tuen julkistami-
sesta säädetään 26 artiklassa, jossa edellyte-
tään sopimuksen yleisten ehtojen ja osapuol-
ten nimien julkistamista. 
 
 
III osasto  Varhainen puuttuminen 
 

Varhaisen vaiheen toimenpiteillä toimival-
tainen viranomainen voi puuttua laitoksen 
heikentyneeseen taloudelliseen tilanteeseen. 
Direktiivi täydentää luottolaitosdirektiivin 
varhaisen vaiheen toimenpiteitä. Direktiivin 
27 artiklassa todetaan ne vähimmäistoimen-

piteet, joiden määräämiseen toimivaltaisella 
viranomaisella tulee olla toimivalta. Toimi-
valtainen viranomainen voi esimerkiksi vaa-
tia laitosta toteuttamaan elvytyssuunnitelman 
mukaisia toimenpiteitä, laatimaan toiminta-
suunnitelman vaikeuksista selviytymistä var-
ten tai vaatia, että liiketoimintastrategiaa 
muutetaan. Toimivaltaisen viranomaisten tu-
lee 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti viivytyk-
settä ilmoittaa kriisinratkaisuviranomaiselle 
varhaisen puuttumisen edellytysten täyttymi-
sestä, jotta tämä voi edellyttää laitosta otta-
maan yhteyttä mahdollisiin ostajaehdokkai-
siin laitoksen kriisinratkaisuun valmistumi-
seksi. 

Vakavien häiriöiden sattuessa ja kun 27 ar-
tiklan mukaiset toimet eivät ole riittäviä häi-
riöiden korjaamiseksi, toimivaltainen viran-
omainen voi 28 artiklan nojalla vaatia laitok-
sen johdon vaihtamista taikka 29 artiklan 
mukaisesti asettaa laitokseen yhden tai use-
amman väliaikaisen hallinnoijan, asiamiehen, 
toimimaan laitoksen johdon tilalla tai johdon 
kanssa. Asiamiehen käyttämisen tarkoitukse-
na on säilyttää tai palauttaa laitoksen talou-
dellinen asema ja palauttaa luotettava ja hy-
vän hallinnon periaatteiden mukainen liik-
keenjohto. Asiamiehen toimikauden pituus 
on yleensä enintään yksi vuosi. Direktiivin 
30 artiklassa säädetään varhaisesta puuttumi-
sessa konsernissa. 
 
 
IV osasto  Kriisinratkaisu 
 
1 luku  Tavoitteet, edellytykset ja 

yleiset periaatteet 
 

Kriisinratkaisuvälineitä ja -valtuuksia käyt-
täessään kriisinratkaisuviranomaisten on 
otettava huomioon kriisinratkaisun tavoitteet 
ja valittava sellaiset välineet, joilla parhaiten 
saavutetaan kunkin yksittäistapauksen kan-
nalta olennaiset tavoitteet. Kriisinratkaisun 
tavoitteet luetellaan 31 artiklassa. Tavoitteita 
ovat laitoksen keskeisten toimintojen jatku-
vuuden varmistaminen, rahoitusvakaudelle 
merkittävien haittojen aiheutumisen välttä-
minen ja markkinakurin ylläpitäminen, jul-
kisten varojen käytön minimointi, talletus-
suojadirektiivin soveltamisalaan kuuluvien 
tallettajien ja direktiivin 97/9/EY sovelta-
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misalaan kuuluvien sijoittajien suojaaminen 
sekä asiakasvarojen ja asiakkaiden omaisuu-
den suojaaminen. Kriisinratkaisuviranomai-
sen on tavoitteita täyttäessään vältettävä tar-
peetonta arvon alentumista ja pyrittävä krii-
sinratkaisun kustannusten minimointiin. 

Kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
käytön edellytyksenä on 32 artiklan mukaan, 
että laitos on valvontaviranomaisen tai jäsen-
valtion niin säätäessä kriisinratkaisuviran-
omaisen arvion mukaan todennäköisesti kaa-
tumassa, näköpiirissä ei ole muuta yksityisen 
sektorin tai valvonnallisiin toimenpiteisiin 
perustuvaa ratkaisua, joka kohtuullisessa 
ajassa estäisi laitoksen kaatumisen, ja kriisin-
ratkaisu on tarpeen yleisen edun kannalta. 
Artiklan 3 kohdassa nimenomaisesti sääde-
tään, että turvautuminen varhaisen puuttumi-
sen välineisiin ei ole edellytys kriisinratkai-
sutoimenpiteiden käyttämiselle. Laitos on to-
dennäköisesti kaatumassa, jos se ei täytä tai 
ei tule täyttämään toimilupansa edellytyksiä 
ja tämän vuoksi toimilupa voitaisiin perua, 
sen velat ovat tai tulevat tulevaisuudessa 
olemaan varoja suuremmat, se on tai tulee 
olemaan kykenemätön maksamaan velkojaan 
tai jos se eräin poikkeuksin joutuu turvautu-
maan julkiseen tukeen. Julkisen rahoitustuen 
arviointiin liittyy poikkeuksia, kun rahoitus-
tukea tarjotaan maksukykyiselle laitokselle 
valtiontukisäännösten mukaisesti. Direktiivin 
33 artiklassa säädetään rahoituslaitoksia ja 
holdingyhtiöitä koskevista kriisinratkaisun 
edellytyksistä. 

Kriisinratkaisuvälineitä ja -valtuuksia käyt-
täessä kriisinratkaisuviranomaisten on otetta-
va huomioon kriisinratkaisuun sovellettavat 
34 artiklassa mainitut yleiset periaatteet: 
osakkeenomistajat kantavat ensisijaisen vas-
tuun tappioista, minkä jälkeen tappiot kanta-
vat velkojat kansallisen etusijajärjestyksen 
mukaisesti paitsi kun direktiivissä toisin sää-
detään, yrityksen johto vaihdetaan paitsi sil-
loin, kun sen säilyttäminen on välttämätöntä 
kriisinratkaisutavoitteiden saavuttamiseksi, 
johdon on avustettava tavoitteiden saavutta-
misessa, laitoksen kaatumisesta vastaavat 
henkilöt ja tahot asetetaan siviili- tai rikosoi-
keudelliseen vastuuseen, samanlaisten saata-
vien velkojat asetetaan samaan asemaan, vel-
kojat eivät joudu kärsimään enemmän tap-
piota kuin siinä tilanteessa, että laitos olisi 

kriisinratkaisun asemesta asetettu tavanomai-
seen maksukyvyttömyysmenettelyyn, talle-
tukset suojataan täysin ja kriisinratkaisutoi-
met toimitetaan direktiivin mukaisten suoja-
toimien mukaisesti. 

Kun kriisinratkaisutoimenpiteiden kohtee-
na on konserniin kuuluva laitos, toimenpitei-
tä ja valtuuksia tulee 34 artiklan 2 kohdan 
mukaan käyttää niin, että niillä minimoidaan 
haitalliset vaikutukset konserniin kuuluville 
laitoksille ja laajemmin rahoitusvakaudelle. 

Kriisinratkaisuviranomaisella tulee 35 ar-
tiklan mukaisesti olla valta nimittää kriisihal-
lintoon asetettuun laitokseen asiamies, jonka 
tehtävänä on kaikin tavoin edistää kriisinrat-
kaisun tavoitteiden täyttymistä ja toimeen-
panna kriisinratkaisuviranomaisen määrää-
mät kriisinratkaisutoimenpiteet. Asiamiehellä 
tulee olla kaikki osakkeenomistajille ja joh-
dolle kuuluva toimivalta, mutta hoitaja voi 
käyttää toimivaltaansa ainoastaan kriisinrat-
kaisuviranomaisen valvonnassa. Kriisinrat-
kaisuviranomaisella tulee olla oikeus omasta 
aloitteestaan poistaa asiamies ja määritellä 
tämän toimivallan rajat. Asiamies voidaan 
vain poikkeuksellisesti nimetä yhtä vuotta 
pidemmäksi ajaksi. 
 
 
2 luku  Arvonmääritys 
 

Kaatuvan tai todennäköisesti kaatumassa 
olevan laitoksen varat ja velat tulee arvostaa 
36 artiklan mukaisesti oikeudenmukaiseen ja 
realistiseen arvoonsa ennen kuin kriisinrat-
kaisuviranomainen voi käyttää kriisinratkai-
sutoimenpiteitä tai ennen laitoksen velkojen 
alaskirjausta tai muuntoa omaksi pääomaksi. 
Arvonmäärityksen tulee osoittaa kyseessä 
olevasta laitoksesta tai viranomaisista riip-
pumattoman asiantuntijan tehtäväksi. Kriisin-
ratkaisuviranomainen voi poikkeuksellisessa 
tilanteessa suorittaa tilapäisen arvonmääri-
tyksen, mutta itsenäisen asiantuntijan suorit-
tama arvonmääritys tulee tehdä niin nopeasti 
kuin tarkoituksenmukaisesti mahdollista. Lo-
pullisen arvonmäärityksen suorittamisen jäl-
keen kriisinratkaisutoimenpiteitä voidaan 36 
artiklan 11 kohdan mukaisesti mukauttaa 
toimitetun arvostuksen mukaisesti. 

Arvonmäärityksen tarkoituksista säädetään 
36 artiklan 4 kohdassa ja arvonmäärityksessä 
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huomioitavista seikoista 5 kohdassa. Arvos-
tamisen yhteydessä on toimitettava lisäksi 
kriisihallintoon asetetun laitoksen kirjanpi-
dosta ilmeneviä taloudellisia tietoja. Arvon-
määrityksen yhteydessä on artiklan 8 kohdan 
mukaisesti myös ilmoitettava velkojien etusi-
jajärjestys sekä arvio siitä, mikä olisi ollut 
velkojien asema tavanomaisessa maksuky-
vyttömyysmenettelyssä. 
 
3 luku  Kriisinratkaisuvälineet 
 
Yleiset periaatteet 
 

Direktiivin 37 artiklan mukaan kriisinrat-
kaisuviranomaisten tulee voida käyttää krii-
sinratkaisun edellytykset täyttävän laitoksen 
kriisinratkaisuun yhtä tai useampaa seuraa-
vista välineistä: liiketoiminnan myynti, väli-
aikainen laitos, omaisuudenhoitoyhtiön pe-
rustaminen sekä sijoittajavastuun toteuttami-
nen velkoja alentamalla tai muuntamalla niitä 
omaksi pääomaksi. Jäsenvaltiot voivat myös 
säätää muista kriisinratkaisuvälineistä, kun-
han nämä ovat yhteensopivia artikloissa 31 ja 
34 asetettujen kriisinratkaisun tavoitteiden ja 
yleisten periaatteiden kanssa. 

Kriisinratkaisuvälineitä voidaan käyttää 
yksin tai yhdessä toisen kriisinratkaisuväli-
neen kanssa. Varojen erottelua voidaan kui-
tenkin käyttää ainoastaan toisen välineen 
käytön yhteydessä. Erittäin poikkeuksellisis-
sa järjestelmän laajuisen kriisin tilanteissa ja 
37 artiklan 10 kohdan edellytysten täyttyessä 
kriisinratkaisuviranomainen voi turvautua 
56—58 artiklan mukaisiin valtion vakausvä-
lineisiin, jos jäsenvaltio on ottanut nämä vä-
lineet käyttöön. 

Jos kriisinratkaisuvälineen käyttäminen 
johtaisi siihen, että velkojat kärsisivät tappio-
ta tai heidän velkansa muunnettaisiin, kriisin-
ratkaisuviranomaisen on tehtävä alaskirjaus 
ja pääoman muuntaminen 59 artiklassa selos-
tetulla tavalla välittömästi ennen välineen 
käyttöä tai sen käytön yhteydessä. Kun krii-
sinratkaisussa turvaudutaan kriisinratkaisun 
kohteena olevan laitoksen varojen tai velvoit-
teiden osittaiseen luovuttamiseen tai siirtämi-
seen väliaikaiseen laitokseen, jäljelle jäävä 
osuus laitoksesta puretaan 37 artiklan 6 koh-
dan mukaisesti tavanomaisessa maksukyvyt-
tömyysmenettelyssä siinä aikataulussa, kun 

on kriisinratkaisun toteuttamisen kannalta 
kokonaisuutena tarkoituksenmukaista. 

Kriisinratkaisuviranomaiselle tai 101 artik-
lan mukaiselle rahoitusjärjestelylle kriisin-
ratkaisuvälineiden tai -valtuuksien käytön 
yhteydessä aiheutuneet kohtuulliset kustan-
nukset voidaan korvata 37 artiklan 7 kohdas-
sa kuvatuin tavoin tietynlaisena kuittauksena 
tai etuoikeutetun velkojan oikeuksien kautta. 
 
Liiketoiminnan luovutus 
 

Direktiivin 38 ja 39 artiklassa säädetään 
liiketoiminnan luovuttamisesta muulle tahol-
le kuin 40 artiklan mukaiselle väliaikaiselle 
laitokselle. Liiketoiminnan luovuttaminen 
voi tapahtua yhdessä tai useammassa osassa 
ja joko omistusoikeuden luovien rahoitusvä-
lineiden tai laitoksen varojen tai velvoittei-
den luovutuksena. Luovutus on toteutettava 
kaupallisin ehdoin eikä sille tarvita osak-
keenomistajien suostumusta. Siltä osin kuin 
37 artiklan 7 kohdasta ei muuta johdu, osta-
jan maksama vastike kriisinratkaisun kohtee-
na olevan laitoksen osakkeista kuuluu ne 
luovuttaneille osakkeenomistajille ja varojen 
tai velkojen myynnistä saatu vastike taas lai-
tokselle. 

Ostajalla on oltava liiketoiminnan harjoit-
tamiseen vaadittava toimilupa. Toimivaltai-
sen viranomaisen tulee suorittaa liiketoimin-
nan myyntiin liittyvät tehtävänsä niin, ettei 
liiketoiminnan luovuttaminen viivästy ja estä 
kriisinratkaisun tavoitteiden toteutumista. Ar-
tiklan 9 kohdassa säädetään tilanteesta, jossa 
toimivaltainen viranomainen ei ole suoritta-
nut tarvittavia tehtäviään hetkellä, jolla liike-
toiminta luovutetaan. Jäsenvaltioiden tulee 
artiklan 12 alakohdan mukaisesti varmistaa, 
että luovutettuun liiketoimintaan kohdistuva 
jäsenyys esimerkiksi selvitysjärjestelmässä ja 
talletussuojarahastossa jatkuu luovutuksesta 
huolimatta. 

Direktiivin 39 artiklassa säädetään liike-
toiminnan luovuttamisen menettelyistä kuten 
toiminnan markkinoimisesta ostajaehdokkail-
le. 
 
Väliaikainen laitos eli siltapankki 
 

Väliaikaisen laitoksen käytöstä säädetään 
40 ja 41 artikloissa. Väliaikainen laitos on 40 
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artiklan 2 kohdan mukaisesti erityisesti krii-
sinratkaisua varten perustettu laitos, jolla on 
oikeushenkilöllisyys ja joka on osin tai ko-
konaan yhden tai useamman viranomaisen 
omistuksessa ja jossa kriisinratkaisuviran-
omaisella on määräysvalta. Väliaikaiseen lai-
tokseen on voitava ilman osakkeenomistajien 
suostumusta siirtää yhdessä tai useammassa 
osassa kriisihallinnassa olevan laitoksen ko-
ko liiketoiminta tai osa siitä. Väliaikaisen lai-
toksen maksama vastike kriisinratkaisun koh-
teena olevan laitoksen osakkeista kuuluu ne 
luovuttaneille osakkeenomistajille ja varojen 
tai velkojen myynnistä saatu vastike taas lai-
tokselle. Direktiivin 40 artiklan 7 kohdassa 
säädetään tilanteista, joissa väliaikaiselle lai-
tokselle siirretty liiketoiminta tai varat voi-
daan siirtää takaisin kriisihallinnassa olevalle 
laitokselle tai alkuperäisille omistajille. 

Väliaikaisen laitoksen katsotaan jatkavan 
sille siirrettyä liiketoimintaa sellaisenaan 
eräänlaisena kriisihallinnassa olevan laitok-
sen jatkumona. Jäsenvaltioiden tulee 40 ar-
tiklan 10 kohdan mukaisesti varmistaa, että 
siltapankille kuuluu kriisihallinnossa olevan 
laitoksen jäsenyys esimerkiksi selvitysjärjes-
telmässä ja talletussuojarahastossa jatkuu 
myynnistä huolimatta. Väliaikaisen laitoksen 
toiminnassa on 41 artiklan 2 kohdan mukai-
sesti huolehdittava sen keskeisten toiminto-
jen jatkamisesta ja pidettävä tavoitteena yhti-
ön myymistä kaupallisin ehdoin yksityisen 
sektorin ostajalle. Jollei väliaikaisen laitok-
sen toimintaa tai varoja saada myytyä tai yh-
tiön toimintaa muuten saatettua päätökseen, 
kriisinratkaisuviranomaisen on lakkautettava 
väliaikainen laitos pääsääntöisesti viimeis-
tään kahden vuoden kuluttua viimeisestä 
kriisihallinnasta olevasta laitoksesta tehdyn 
luovutuksen jälkeen. 
 
Omaisuudenhoitoyhtiö 
 

Direktiivin 42 artiklan mukaan laitoksen tai 
väliaikaisen laitoksen ongelmalliset tase-erät 
on voitava varojen erottelussa siirtää jul-
kisomisteiseen tai julkisen määräämisvallan 
alaiseen omaisuudenhoitoyhtiöön eli roska-
pankkiin. Omaisuudenhoitoyhtiön on 42 ar-
tiklan 2 kohdan mukaisesti oltava erityisesti 
kriisinratkaisua varten perustettu laitos, jolla 
on oikeushenkilöllisyys ja joka on osin tai 

kokonaan yhden tai useamman viranomaisen 
omistuksessa ja jossa kriisinratkaisuviran-
omaisella on määräysvalta. Tase-erien siirto 
voidaan artiklan 5 kohdan mukaan tehdä 
vain, jos kyseessä olevien varojen realisaatio 
tavanomaisessa maksukyvyttömyysmenette-
lyssä voisi vaikuttaa haitallisesti rahoitus-
markkinoihin, siirto on tarpeen kriisihallin-
nassa olevan laitoksen tai väliaikaisen laitok-
sen toiminnan turvaamiseksi tai siirto on tar-
peen realisoinnin arvon maksimoimiseksi. 
Omaisuudenhoitoyhtiön toiminnan tavoittee-
na on siihen siirrettyjen varojen arvon mak-
simointi ne myytäessä tai toiminnan päätty-
essä. Siirretyistä eristä maksettu vastike tulee 
kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen 
hyväksi. 
 
Sijoittajavastuun toteuttaminen 
 

Sijoittajavastuun toteuttaminen antaa krii-
sinratkaisuviranomaisille valtuudet alaskirja-
ta velkoja ja muuntaa niitä osakepääomaksi. 
Välinettä on voitava käyttää kriisinratkaisun 
31 artiklan tavoitteiden saavuttamiseksi krii-
sinratkaisun 34 artiklan mukaisia yleisiä pe-
riaatteita noudattaen 43 artiklan 2 kohdan 
mukaisiin tarkoituksiin. Nämä ovat ensinnä-
kin pääoman vahvistaminen siinä määrin, 
kun on tarpeellista, jotta voidaan palauttaa 
laitoksen tai ryhmän kyky noudattaa toimilu-
van ehtoja, suorittaa toimiluvan mukaiset 
toiminnot ja ylläpitää riittävää markkinaluot-
tamusta laitokseen tai ryhmään. Edellytykse-
nä on, että yhdessä muiden asiaankuuluvien 
toimien kanssa välineen käytön voisi perus-
tellusti odottaa saavuttavan asetetut kriisin-
ratkaisutavoitteet ja palauttavan laitoksen ta-
loudellisen vakauden ja pitkäkestoisen toi-
mintakyvyn. Toiseksi, välinettä on voitava 
käyttää pääoman muuntamiseen tai saatavien 
tai velkainstrumenttien pääoman alentami-
seen, kun ne siirretään väliaikaiseen laitok-
seen tai kun ne ovat liiketoiminnan luovutuk-
sen kohteena tai päätetään käyttää omaisuu-
denhoitoyhtiötä. 

Direktiivin 44 artiklassa säädetään välineen 
soveltamisalasta. Sijoittajavastuuta tulee voi-
da soveltaa kaikkiin laitoksen velvoitteisiin, 
jäljempänä alentamiskelpoiset velat. Artiklan 
2 kohdassa säädetään veloista, jotka eivät ole 
alentamiskelpoisia velkoja. Välinettä ei voida 
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käyttää suhteessa talletussuojadirektiivin 
mukaisiin turvattuihin talletuksiin, jäljempä-
nä korvattavat talletukset, vakuudellisiin vel-
kasitoumuksiin vakuuden määrään saakka, 
asiakasvaroihin, maksukyvyttömyys- tai si-
viilioikeudellista suojaa nauttivan edunsaajan 
suhteesta laitokseen syntyviin velvoitteisiin, 
muihin kuin samaan konserniin kuuluvia lai-
toksia kohtaan oleviin alle seitsemän päivän 
maturiteetin velkasitoumuksiin, direktiivin 
98/26/EY selvityksen lopullisuudesta maksu-
järjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjes-
telmissä mukaisen järjestelmän vel-
kasitoumuksiin, joiden jäljellä oleva maturi-
teetti on alle seitsemän päivää eikä eräisiin 
erityisiin velkasitoumuksiin, kuten työpalk-
kasaataviin, laitoksen toiminnan kannalta 
välttämättömien palvelujen tuottajien saata-
viin, vero- ja sosiaaliturvaviranomaisten saa-
taviin tai talletussuojamaksuihin. 

Lisäksi kriisinratkaisuviranomainen voi 44 
artiklan 3 kohdan mukaisesti poikkeukselli-
sissa tilanteissa erityisten edellytysten täytty-
essä sulkea osin tai kokonaan tietyt vel-
kasitoumukset välineen ulkopuolelle. Viran-
omaisen tulee kuitenkin harkinnassaan ottaa 
huomioon periaate sijoittajien ja velkojien 
ensisijaisesta vastuusta laitoksen tappioista, 
laitoksen tappioiden kantokyky ja tarve tur-
vata tarpeellinen rahoitus kriisinratkaisutoi-
mille. Poissulkemisen tilanteissa muissa vel-
kasitoumuksissa voidaan suorittaa korkeampi 
pääoman alentaminen tai muuntaminen. Ar-
tiklan 4 kohdassa säädetään, että jos alenta-
miskelpoisten velkojen poissulkeminen väli-
neen piiristä aiheuttaa tappioita, joita ei täy-
sin kateta muiden velkojien saatavista, krii-
sinratkaisurahaston avulla voidaan tarvittaes-
sa palauttaa laitoksen arvo nollaan tai pää-
omittaa se uudelleen 5 kohdan edellytysten 
täyttyessä. Kyseisessä kohdassa edellytetään, 
että laitoksessa on toteutettu niin sanottu täy-
si kahdeksan prosentin sijoittajavastuu eikä 
rahastosta käytetä määrää, joka ylittäisi viisi 
prosenttia laitoksen velvoitteista mukaan lu-
kien sen omat varat. Rahaston varojen lisäksi 
kriisinratkaisuviranomainen voi poikkeuksel-
lisissa tilanteissa tietyin edellytyksin turvau-
tua vaihtoehtoisiin rahoituslähteisiin. 

Direktiivin 45 artiklassa säädetään omien 
varojen ja muiden sijoittajavastuun toteutta-
mista varten käytettävissä olevien tase-erien 

vähimmäisvaatimuksesta. Vähimmäisvaati-
mus lasketaan omien varojen ja hyväksyttä-
vien velkojen määränä ilmaistuna prosent-
tiosuutena laitoksen kaikista veloista ja omis-
ta varoista. Vähimmäisvaatimusta ei sovelle-
ta kiinnitysluottopankkeihin, jotka eivät saa 
ottaa vastaan talletuksia. Vähimmäisvaatimus 
voidaan artiklan 14 kohdan mukaan kattaa 
osin sopimusperäisillä sijoittajavastuun to-
teuttamiseen kelpoisilla välineillä. 

Kriisinratkaisuviranomainen määrittää yk-
sittäisen laitoksen vähimmäisvaatimuksen 
kuultuaan toimivaltaista viranomaista. Direk-
tiivin 45 artiklan 6 kohdan mukaan arvioin-
nissa tulee käsitellä ainakin laitoksen kriisin-
ratkaisun mahdollistaminen, sijoittajavastuun 
toteuttamisen myötä laitoksen hyväksyttävän 
vakavaraisuusasteen palauttaminen, mahdol-
listen alentamiskelpoisten velkojen sulkemi-
nen välineen soveltamisalasta, laitoksen toi-
minta ja sen järjestäminen, talletussuojara-
haston vaikutus sekä laitoksen kaatumisen 
vaikutukset rahoitusmarkkinoiden vakaudel-
le. Konsernin unionin tason emoyhtiön on 
pääsääntöisesti noudatettava vähimmäisvaa-
timusta konserniin. Kriisinratkaisuviran-
omaiset määrittävät artiklan 9 kohdan mu-
kaan vähimmäisvaatimuksen jokaiselle yksit-
täiselle tytäryhtiölle ja pyrkivät päättämään 
sovellettavasta tasosta yhteispäätöksellä kon-
sernin kriisinratkaisuviranomaisen kanssa. 

Artiklan 19 kohdassa säädetään EBA:n 
velvollisuudesta raportoida komissiolle syk-
syyn 2016 mennessä vähimmäisvaatimusten 
soveltamisesta jäsenvaltioissa ja sääntelyn 
toimivuudesta. Raportissa tulee ottaa huomi-
oon muun muassa vähimmäisvaatimuksen 
vaikutukset rahoitusmarkkinoiden toimintaan 
ja kehitykseen sekä toimijoiden toimintaedel-
lytyksiin sekä sääntelyn yhteensopivuus 
mahdollisen vastaavan kansainvälisen sään-
telyn kanssa. 

Direktiivin 46 artiklassa säädetään sijoitus-
vastuun toteuttamisen määrän määrittämises-
tä. Kriisinratkaisuviranomaisen tulee arvioida 
se kokonaismäärä, jolla alentamiskelpoiset 
velat on alaskirjattava, jotta laitoksen netto-
arvo olisi nolla, ja soveltuvasti se kokonais-
määrä, jolla alentamiskelpoiset velat on 
muunnettava osakkeiksi laitoksen tai väliai-
kaisen laitoksen luottolaitosdirektiivissä tar-
koitetun rajoituksettomien ensisijaisten omi-
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en varojen suhteen palauttamiseksi. Artiklan 
2 kohdan mukaisesti määrän on oltava riittä-
vä kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen 
rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen 
suhteen palauttamiseksi, riittävän markkina-
luottamuksen ylläpitämiseksi ja sen varmis-
tamiseksi, että laitos täyttäisi toimilupansa 
ehdot ja voisi jatkaa sen mukaisia toimia vä-
hintään yhden vuoden ajan välineen käyttä-
misestä. 

Jäsenvaltioiden on 47 artiklan mukaan 
varmistettava, että kriisinratkaisuviranomai-
nen toteuttaessaan sijoittajavastuuta taikka 
alaskirjatessaan tai muuntaessaan pääomain-
strumentteja mitätöi tai vähentää olemassa 
olevia omistuksia. Vähentäminen tapahtuu 
muuntamalla sellaisen laitoksen, jonka varat 
ylittävät sen velat, liikkeeseen laskemia pää-
omainstrumentteja tai alentamiskelpoisia 
velkoja laitoksen osakkeiksi tai muuksi 
omaksi pääomaksi. Välineen käyttämisestä 
aiheutuvien velvollisuuksien, kuten omis-
tusmuutosten ilmoitusvelvollisuuden aiheut-
tamat toimenpiteen, tulee toimittaa toimival-
taisessa viranomaisessa siten, etteivät kriisin-
ratkaisun tavoitteet ja toteuttaminen vaaran-
nu. 

Direktiivin 48 artiklan 1 kohdassa sääde-
tään järjestyksestä, jonka mukaisesti sijoitta-
javastuu toteutetaan. Jos ensin edellytetyt 
toimenpiteet ovat riittäviä, niitä seuraaviin ei 
tule ryhtyä. Ensin vähennetään rajoitukset-
tomia ensisijaisia omia varoja suhteessa tap-
pioihin (a alakohta). Jos tämä ei ole riittävää, 
omia lisävaroja vähennetään tarpeellisissa 
määrin suhteessa tappioihin (b alakohta). 
Seuraavaksi vähennetään toissijaisia omia 
varoja (c alakohta). Jos a, b ja c alakohtien 
mukainen osakkeiden ja muiden omistusoi-
keusinstrumenttien ja merkityksellisten pää-
omainstrumenttien vähennys ei vastaa artik-
lan 47 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan ko-
konaismäärää, näiden varojen lisäksi kriisin-
ratkaisuviranomaisen on tarvittavissa määrin 
vähennettävä etuoikeusasemaltaan huonom-
massa asemassa olevien velkojen pääoman 
määrää (d alakohta). Jos vielä a, b ja c ala-
kohtien mukainen osakkeiden ja muiden 
omistusoikeusinstrumenttien ja merkityksel-
listen pääomainstrumenttien, ja d alakohdan 
alentamiskelpoisten velkojen vähennys on 
vaadittua kokonaismäärää alempi, näiden li-

säksi viranomaisen on tarvittavissa määrin 
vähennettävä jäljellä olevien alentamiskel-
poisten velkojen pääomaa tai vielä maksama-
tonta määrää (e kohta). Kyseisen 48 artiklan 
1 kohdan d ja e alakohtien vähennykset teh-
dään tavanomaisessa maksukyvyttömyysme-
nettelyssä noudatettavan etusijajärjestyksen 
mukaisesti. Toimenpiteiden tulee lähtökoh-
taisesti kohdistua samantasoisiin varoihin ta-
sapuolisesti. 

Välineen soveltamisesta johdannaissopi-
muksiin säädetään 49 artiklassa. Ennen sijoit-
tajavastuun toteuttamisen kohdistamista joh-
dannaissopimuksiin sopimukset tulee päättää, 
mihin kriisinratkaisuviranomaiselle on 49 ar-
tiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mu-
kainen toimivalta. 

Jäsenvaltion on 50 artiklan mukaan varmis-
tettava, että kriisinratkaisuviranomainen voi 
alaskirjaus- tai muuntamisvaltuuksia käyttä-
essään soveltaa erilaista muuntosuhdetta eri 
pääomainstrumentti- ja velkaluokkiin. Täl-
löin muuntosuhteen tulee vastata velkojalle 
asianmukaista korvausta valtuuksien käytöstä 
johtuvasta tappiosta tai alaskirjauksesta. Etu-
oikeutettuihin velkoihin sovellettavan muun-
tosuhteen on oltava korkeampi kuin etuoi-
keudeltaan huonommassa asemassa oleviin 
velkoihin sovellettava suhde. 

Sijoittajavastuun toteuttamisen yhteydessä 
on 51 artiklan mukaisesti laadittava ja toteu-
tettava liiketoiminnan elvytyssuunnitelma. 
Kriisinratkaisuviranomainen voi nimittää 
tervehdyttämissuunnitelman laatimiseksi ja 
toteuttamiseksi erillisen selvittäjän. Suunni-
telmassa on 52 artiklan 4 kohdan mukaan 
esitettävä toimenpiteet, joilla palautetaan lai-
toksen pitkän aikavälin elinkelpoisuus koh-
tuullisessa ajassa. Se on pääsääntöisesti laa-
dittava ja toimitettava kriisinratkaisuviran-
omaiselle kuukauden sisällä sijoittajavastuun 
toteuttamisesta. Artiklan 4—6 kohdassa sää-
detään tarkemmin suunnitelman sisällöstä ja 
laatimisesta. Kriisinratkaisuviranomainen ja 
toimivaltainen viranomainen hyväksyvät 
suunnitelman yhdessä. 

Jäsenvaltioiden on 53 artiklan mukaan 
varmistettava, että kriisinratkaisuviranomai-
sen valtuuksiensa perusteella tekemät toimet 
tulevat voimaan ja sitovat välittömästi krii-
sinratkaisun kohteena olevaa laitosta, kysee-
seen tulevia velkojia ja osakkeenomistajia. 
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Lisäksi kriisinratkaisuviranomaisella on olta-
va tarvittavat valtuudet sille 59 ja 63 artiklas-
sa annettujen valtuuksien soveltamiseksi. Sen 
on esimerkiksi voitava ilmoittaa muutoksia 
rekistereihin ja tehdä listauksia tai poistaa 
osakkeita kaupankäynnistä. 

Jäsenvaltioiden tulee 54 artiklan 1 kohdan 
mukaan soveltuvin osin edellyttää laitoksia ja 
ryhmiä ylläpitämään aina riittävää määrää 
osakepääomaa tai muita rajoituksettomiin en-
sisijaisiin omiin varoihin kuuluvia instru-
mentteja, jotta kriisinratkaisussa sen velat 
voidaan muuntaa osakkeiksi tai muiksi omis-
tusinstrumenteiksi tehokkaalla tavalla. Mai-
nittujen laitosten ja ryhmien on myös varmis-
tettava, ettei niiden säännöissä tai yhtiöjärjes-
tyksissä ole menettelyllisiä esteitä muunnol-
le. Näitä on myös 55 artiklan mukaan vaadit-
tava sisällyttämään kolmannen maan lainsää-
dännön alaista hyväksyttävää velkaa koske-
viin sopimuksiinsa, jotka on tehty sijoittaja-
vastuun toteuttamisen jälkeen, ehto, jolla 
vastapuoli tunnustaa mahdollisen sijoittaja-
vastuun toteuttamisen vaikutukset, jollei ky-
seisen kolmannen maan lainsäädäntö tunnista 
sijoittajavastuun toteuttamista. Kriisinratkai-
suviranomainen voi tarvittaessa edellyttää 
edellä mainittujen toimia nimenomaiselta lai-
tokselta, kun se on kriisinratkaisusuunnitel-
mien laatimisen ja päivittämisen kannalta 
tarpeen. 

Jäsenvaltioiden on 56 artiklan nojalla mah-
dollista ottaa käyttöön ylimääräisiä valtion 
vakausvälineitä, joilla tarjota poikkeuksellis-
ta julkista tukea kriisinratkaisun toteuttami-
seksi. Välineinä voidaan käyttää 57 artiklan 
mukaista julkista pääomatukea tai 58 artiklan 
mukaista väliaikaista julkista omistajuutta. 
Välineitä käytettäessä laitosta tulee edelleen 
johtaa kaupallisista ja ammattimaisista lähtö-
kohdista ja välineiden tuottama osuus laitok-
sesta tulee luovuttaa yksityisen sektorin toi-
mijalle heti kuin mahdollista. Välineitä käyt-
tävät toimivaltainen ministeriö tai hallitus 
tiiviissä yhteistyössä kriisinratkaisuviran-
omaisen kanssa. 

Valtion vakausvälineet ovat 56 artiklan 
3 kohdan mukaisesti viimesijainen väline, jo-
ta voidaan käyttää, kun muita kriisinratkaisu-
välineitä on toimivaltaisen ministeriön tai 
hallituksen arvion mukaan hyödynnetty krii-
sinratkaisussa niin laajasti kuin rahoitusva-

kauden säilyminen huomioon ottaen on ollut 
mahdollista. Valtion vakausvälineisiin voi-
daan turvautua 56 artiklan 4 kohdan mukaan 
vain, jos muiden kriisinratkaisuvälineiden 
käyttäminen ei ole riittävää estämään merkit-
täviä haitallisia vaikutuksia talouden vakau-
delle tai, jos muut kriisinratkaisutoimenpiteet 
eivät ole riittäviä turvaamaan yleistä etua, 
kun keskuspankin tukeen on jo turvauduttu 
tai, jos väliaikaista julkista omistusta koske-
van välineen käyttäminen ei olisi riittävää 
julkisen edun turvaamiseksi, kun laitokselle 
on jo myönnetty pääomatukea. Erittäin epä-
tavallisessa järjestelmäkriisitilanteessa krii-
sinratkaisuviranomainen voi 37 artiklan 
10 kohdan mukaan hakea rahoitusta vaihto-
ehtoisista rahoituslähteistä valtion vakausvä-
lineiden avulla seuraavien edellytysten täyt-
tyessä: 

a) osakkeenomistajat ja muiden omistusin-
strumenttien omistajat ja kyseeseen tulevien 
pääomainstrumenttien ja muiden hyväksyttä-
vien velkojen omistajat ovat alaskirjauksella, 
muuntamisella tai muulla tavoin suorittaneet 
rahoitusosuuden tappioiden kattamiseksi ja 
pääomapohjan vahvistamiseksi määrällä, jo-
ka on vähintään kahdeksan prosenttia kriisin-
ratkaisun kohteena olevan laitoksen velkojen 
kokonaismäärästä, omat varat mukaan luet-
tuina, kriisinratkaisutoimen ajankohtana 
36 artiklassa säädetyn arvostuksen mukaises-
ti mitattuna; 

b) rahoituksen ehtona on valtiontukisääntö-
jen mukainen ennakkohyväksyntä tai lopulli-
nen hyväksyntä. 
 
4 luku  Pääomainstrumenttien alas-

kirjaus ja muuntaminen 
 

Pääomainstrumenttien alaskirjauksesta ja 
muuntamisesta säädetään tarkemmin 59—
62 artiklassa. Alaskirjaus tai muunto voidaan 
tehdä erikseen tai kriisinratkaisutoimen yh-
teydessä. Kriisinratkaisuviranomaisen on teh-
tävä alaskirjaus viipymättä viranomaisen to-
dettua, että laitos tai ryhmä täyttää kriisinrat-
kaisun edellytykset tai, että ilman alaskirjaus-
ta tai muuntoa laitos tai ryhmä ei enää olisi 
elinkelpoinen tai, että kyseinen toimija tarvit-
sisi poikkeuksellista julkista tukea. 

Alaskirjaus tai muunto tehdään 60 artiklan 
mukaan tavanomaisen maksukyvyttömyys-
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menettelyn etusijajärjestyksen mukaisesti 
niin, että ensin rajoituksettomiin ensisijaisiin 
omiin varoihin kuuluvat instrumentit alaskir-
jataan suhteessa tappioihin, minkä jälkeen 
pääomainstrumenttien pääomaa alaskirjataan 
tai muunnetaan tarpeen mukaan rajoitukset-
tomiin ensisijaisiin omiin varoihin kuuluviksi 
instrumenteiksi. Muunnon edellytyksistä 
säädetään tarkemmin 60 artiklan 3 kohdassa. 
Kriisinratkaisuviranomaiset voivat vaatia lai-
toksia tai ryhmiä hankkimaan pysyvän val-
tuuden laskea liikkeeseen kriisinratkaisussa 
tarvittavia pääomainstrumentteja. Alaskirja-
us- tai muuntoedellytysten täyttymisen to-
teamisesta vastaavaksi viranomaiseksi voi-
daan 61 artiklan mukaisesti nimetä joko toi-
mivaltainen viranomainen tai kriisinratkaisu-
viranomainen. Konsernitilannetta varten 62 
artiklassa säädetään konsolidoidusta to-
teamismenettelystä. 
 
5 luku  Kriisinratkaisuvaltuudet 
 

Direktiivin 63—71 artikloissa säädetään vi-
ranomaisten tarvittavista valtuuksista. Krii-
sinratkaisuviranomaisilla on oltava kaikki 
tarvittavat valtuudet kriisinratkaisuvälineiden 
käyttämiseksi yksittäin tai yhdessä. Kriisin-
ratkaisuviranomaisella on erityisesti oltava 
valtuudet: 

a) vaatia laitokselta tai ryhmältä kaikkia 
vaadittavia tietoja kriisinratkaisusta päättä-
miseksi ja kriisinratkaisutoimien valmistele-
miseksi (63 artiklan 1 kohdan a alakohta), 

b) ottaa kriisinratkaisun kohteena oleva lai-
tos määräysvaltaansa ja käyttää kaikkia lai-
toksen osakkeenomistajille ja johdolle annet-
tuja oikeuksia (b kohta), 

c) siirtää laitoksen osakkeita, varoja tai 
velkoja toiseen laitokseen (c ja d kohta), 

d) alaskirjata ja muuntaa laitoksen alenta-
miskelpoisia velkoja (e ja f kohta), 

e) perua laitoksen liikkeeseen laskemia lai-
nainstrumentteja (g kohta),  

f) alaskirjata ja mitätöidä mainittujen lai-
tosten ja yritysten liikkeeseen laskemia osak-
keita (h kohta) ja vaatia osakkeiden tai mui-
den pääomainstrumenttien liikkeeseen las-
kemista (i kohta), 

g) muuttaa laitoksen liikkeeseenlaskemien 
velkainstrumenttien tai muiden alentamiskel-
poisten velkojen maturiteettia tai tällaisista 

instrumenteista maksettavan koron määrää ja 
koronmaksupäivää, myös keskeyttämällä 
maksaminen tilapäisesti, päättää ja eräännyt-
tää rahoitus- ja johdannaissopimuksia (j ja k 
kohta), 

h) erottaa tai vaihtaa laitoksen johto (l koh-
ta), sekä  

i) vaatia toimivaltaista viranomaista arvi-
oimaan määräosuuden ostajan tavanomaista 
määräaikaa nopeammin (m kohta). 

Lisäksi viranomaisilla on oltava erinäisiä 
64 artiklassa vaadittuja kriisinratkaisuväli-
neiden käyttöön liittyviä liitännäisvaltuuksia. 
Jäsenvaltioiden on myös artiklan 3 kohdan 
mukaisesti varmistettava, että kriisinratkai-
suviranomaisilla on kriisinratkaisuvaltuuksia 
käyttäessään valtuudet määrätä tarvittavista 
erityisesti sopimuksia ja oikeusprosesseja 
koskevia jatkuvuusjärjestelyistä sen varmis-
tamiseksi, että kriisinratkaisutoimi on teho-
kas ja että vastaanottaja voi harjoittaa siirret-
tyä liiketoimintaa. 

Kriisinratkaisuviranomaisilla on 65 artiklan 
mukaan myös oltava valtuudet vaatia, että 
kriisinratkaisun kohteena oleva laitos tai sen 
kanssa samaan konserniin kuuluva yksikkö 
tarjoaa tarvittavia palveluja ja toimintoja siltä 
liiketoimintaa vastaanottaneelle, jotta vas-
taanottaja voi harjoittaa liiketoimintaansa te-
hokkaasti. 

Kun osakkeiden, muiden omistusinstru-
menttien tai varojen, oikeuksien taikka vel-
kojen siirto kattaa varoja, jotka sijaitsevat 
muussa jäsenvaltiossa kuin kriisinratkaisuvi-
ranomaisen jäsenvaltiossa, tai oikeuksia taik-
ka velkoja, joihin sovelletaan muun kuin 
kriisinratkaisuviranomaisen jäsenvaltion 
lainsäädäntöä, 66 artikla velvoittaa jäsenval-
tioita varmistamaan, että siirto on voimassa 
kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa tai sen 
lainsäädännön nojalla. Jäsenvaltion on myös 
varmistettava, että tahoilla, joihin siirto on 
vaikuttanut, ei ole oikeutta estää, riitauttaa tai 
mitätöidä siirtoa minkään tällaisen jäsenval-
tion lainsäädännön nojalla. 

Kolmannessa maassa sijaitsevaa omaisuut-
ta tai sen lainsäädännön alaisia osakkeita, 
muita omistusinstrumentteja, oikeuksia ja 
velkoja koskevia kriisinratkaisutoimia kos-
kee puolestaan 67 artikla. Kriisinratkaisuvi-
ranomaisten on voitava vaatia, että selvittäjä, 
pesänhoitaja tai muu henkilö, joka käyttää 
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määräysvaltaa kriisinratkaisun kohteena ole-
van laitoksen suhteen sekä vastaanottaja to-
teuttavat kaikki tarvittavat toimet sen varmis-
tamiseksi, että siirto tulee voimaan ja kriisin-
ratkaisuviranomainen voi siihen asti pitää va-
roja tai oikeuksia hallussaan taikka suorittaa 
velat vastaanottajan puolesta. Samaa on voi-
tava vaatia siirrettäessä kolmannessa maassa 
sijaitsevia osakkeita tai muita omistusinstru-
mentteja taikka varoja ja siirrettäessä kol-
mannen maan lainsäädännön alaisia osakkei-
ta, muita omistusinstrumentteja, varoja, oi-
keuksia ja velkoja. 

Eräät direktiivin mukaisten kriisiä ehkäise-
vien ja kriisinhoidon toimenpiteiden tavan-
omaisissa olosuhteissa aiheuttamat, 68 artik-
lassa tarkemmin säädetyt tavanomaiset sopi-
musoikeudelliset vaikutukset, kuten oikeus 
päättää sopimus tai kuittaamisoikeus, eivät 
sovellu kriisinratkaisussa. 

Kriisinratkaisuviranomaisten on 69 artiklan 
mukaan voitava keskeyttää laitoksen sopi-
muksen maksu- tai toimitusvelvoite keskeyt-
tämistä seuraavan arkipäivän keskiyöhön 
saakka. Keskeyttäminen ei kuitenkaan koske 
suojattuja talletuksia, velvoitteita keskus-
pankkeja, keskusvastapuolia tai direktiivissä 
98/26/EY tarkoitettuja järjestelmän toimijoita 
kohtaan taikka direktiivissä 97/9/EY tarkoi-
tettuja korvattavia saatavia. 

Kriisinratkaisuviranomaisilla on 70 artiklan 
mukaisesti oltava valtuudet väliaikaisesti ra-
joittaa kriisinratkaisun kohteena olevan lai-
toksen vakuudellisia velkojia panemasta täy-
täntöön laitoksen varoihin liittyviä vakuusoi-
keuksia. Rajoitus kestää seuraavan arkipäi-
vän keskiyöhön saakka eikä koske keskus-
pankkien, keskusvastapuolien taikka direktii-
vissä 98/26/EY tarkoitettuja järjestelmän 
toimijoiden vakuusoikeuksia, jotka koskevat 
kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen 
marginaalina tai vakuutena asettamia varoja. 

Jotta kriisinratkaisuvälineitä voidaan käyt-
tää tehokkaasti, on 71 artiklan mukaan lisäksi 
tarpeellista, että kriisinratkaisuviranomaiset 
voivat keskeyttää velkojien ja vastapuolten 
mahdollisuuden saatavien eräännyttämiseen. 
Tietyin edellytyksin keskeyttäminen voidaan 
kohdistaa myös kriisinratkaisun kohteena 
olevan laitoksen tytäryhtiöiltä oleviin saata-
viin. Tämä väliaikainen lykkääminen voi ar-
tiklan mukaan kestää korkeintaan keskeyttä-

mispäätöksen ilmoittamispäivän jälkeiseen 
arkipäivän keskiyöhön saakka. Artiklojen 
69—71 mukaisia valtuuksia käyttäessään 
kriisinratkaisuviranomaisen tulee ottaa huo-
mioon valtuuksien käyttämisen mahdolliset 
vaikutukset rahoitusmarkkinoiden toiminnal-
le. 

Direktiivin 72 artiklassa säädetään kriisin-
ratkaisuvaltuuksien käyttämisestä. Kriisin-
ratkaisuviranomaisen on voitava käyttää krii-
sinratkaisun kohteena olevan laitoksen suh-
teen määräysvaltaa harjoittaakseen laitoksen 
toimintaa laitoksen osakkeenomistajien ja 
johdon tavoin, suorittaakseen laitoksen toi-
minnot ja palvelut sekä hallinnoidakseen ja 
luovuttaakseen laitoksen varoja ja omaisuut-
ta. Kriisinratkaisuviranomaisen on myös voi-
tava suorittaa kriisinratkaisutoimenpiteitä 
hallinnollisella päätöksellä, tarvitsematta eril-
listä määräysvalta-asemaa. 
 
6 luku  Suojatoimet 
 

Kriisinratkaisuvaltuuksia tasapainottavat 
direktiivin 73—80 artiklat osakkeenomistajia 
ja velkojia suojaavista suojatoimista. Sään-
nöksissä todetaan ensinnäkin, että näiden ei 
tulisi kärsiä suurempaa taloudellista vahinkoa 
kuin tavanomaista maksukyvyttömyysmenet-
telyä käyttäessä. Direktiivin 74 artiklassa 
säädetään laitoksessa kriisinratkaisutoimen-
piteiden suorittamisen jälkeen tehtävästä ar-
vioinnista tämän varmistamiseksi. Lisäksi 
luvun artikloissa säädetään vastapuoliin koh-
distuvista suojatoimista tilanteissa, joissa 
vain osa laitoksen varoista, oikeuksista tai 
velvoitteista siirretään kolmannelle osapuo-
lelle sekä erityisistä suojatoimista, kun siirre-
tään vakuudellisia saatavia. 
 
 
7 luku  Menettelylliset velvoitteet 
 

Direktiivin 81 artiklassa säädetään tar-
kemmin laitoksen johdon, valvontaviran-
omaisten ja kriisinratkaisuviranomaisten me-
nettelyllisistä velvoitteista. Artiklassa sääde-
tään erityisesti viranomaisten välisestä tiedot-
tamisesta. Toimivaltaisen viranomaisen teh-
tyä kriisinratkaisuviranomaiselle ilmoituksen 
siitä, että se katsoo laitoksen täyttävän krii-
sinratkaisun edellytykset, kriisinratkaisuvi-
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ranomaisen tulee tehdä vastaava arviointi ja 
päättää, ryhtyykö se kriisinratkaisutoimenpi-
teisiin. Salassapitovelvollisuudesta säädetään 
84 artiklassa. 
 
8 luku  Muutoksenhakuoikeus ja 

muiden toimien poissulke-
minen 

 
Oikeussuoja turvataan 85 artiklassa säätä-

mällä, että kaikki direktiivin mukaiset toi-
menpiteet on voitava saattaa tuomioistuimen 
käsiteltäväksi. Lisäksi jäsenvaltion on mah-
dollista säätää, että kriisinratkaisutoimelle on 
saatava tuomioistuimelta etukäteishyväksyn-
tä. Koska myös laitoksen osakkeiden, varo-
jen, oikeuksien tai velkojen ostajia on suojat-
tava, oikeussuojakeinon käytöllä ei kuiten-
kaan voida peräännyttää tehtyä liiketoimea. 

Tavanomaista maksukyvyttömyysmenette-
lyä ei saa 86 artiklan mukaan aloittaa muuten 
kuin kriisinratkaisuviranomaisen aloitteesta 
eikä päätöstä maksukyvyttömyysmenettelys-
tä voi antaa ilman kriisinratkaisuviranomai-
sen lupaa, jos laitoksen tai ryhmän on todettu 
täyttävän kriisinratkaisun edellytykset. Tästä 
syystä toimivaltaiselle viranomaiselle ja krii-
sinratkaisuviranomaiselle on ilmoitettava, jos 
maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta 
on tehty hakemus. 
 
V osasto  Rajat ylittävä konsernien 

kriisinratkaisu 
 

Kun kriisinratkaisulla on vaikutuksia use-
ammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, 87 ar-
tiklassa säädetään, että eri jäsenvaltioiden vi-
ranomaisten tulee tehdä yhteistyötä kaikkien 
intressien huomioimiseksi, toimien koor-
dinoimiseksi, tehokkuuden turvaamiseksi ja 
kriisinratkaisun kustannusten vähentämisek-
si. Ryhmiä varten on 88 artiklan mukaan pe-
rustettava kriisinratkaisukollegiot. Kollegio 
tarjoaa puitteet kriisinratkaisuviranomaisten 
ja tarvittaessa valvontaviranomaisten yhteis-
työlle. Kollegion jäseniä ovat ryhmätason 
kriisinratkaisuviranomainen, konserniyhtiöi-
den kriisinratkaisuviranomaiset, konsolidoin-
tiryhmän valvontaviranomaiset, eräät muut 
kansallisen tason viranomaiset sekä EBA.  

Kriisinratkaisukollegion tehtävät koskevat 
muun muassa tietojen vaihtoa, tiedottamista, 

konsernin kriisiratkaisusuunnitelman laati-
mista, konsernin purettavuuden arviointia ja -
sijoittajansuojan toteuttamista varten käytet-
tävissä olevien tase-erien vähimmäisvaati-
muksen soveltamista konserniin. Lisäksi kol-
legio arvioi, onko ryhmässä tytäryhtiön täyt-
täessä kriisinratkaisun edellytykset laadittava 
91 artiklan mukainen ryhmän kriisinratkaisun 
erityissuunnitelma, joka sisältää kuvauksen 
aiotuista kriisinratkaisutoimenpiteistä ja nii-
den yhteensovittamisesta sekä rahoitussuun-
nitelman. Erityissuunnitelmaan tyytymättö-
män viranomaisen on ilmoitettava tyytymät-
tömyytensä syyt ja sen harkitsemat toimenpi-
teet muille ryhmän kriisinratkaisun erityis-
suunnitelman piiriin kuuluville kriisinratkai-
suviranomaisille. Ryhmän kriisinratkaisun 
erityissuunnitelma on myös mahdollinen 
92 artiklassa mainituissa tilanteissa, joissa 
unionin tason emoyhtiö täyttää kriisinratkai-
sun edellytykset. Jos erityissuunnitelmaa ei 
käytetä, ryhmätason kriisinratkaisuviran-
omainen tekee päätökset kuultuaan muita 
kriisinratkaisukollegion jäseniä. Kriisinrat-
kaisukollegio on perustettava myös, kun 
kolmannessa maassa sijaitsevalla emoyhtiöl-
lä on kaksi tai useampia unioniin sijoittautu-
neita tytäryhtiötä. 
 
VI osasto  Suhteet kolmansiin maihin 
 

Koska unionin alueella toimivilla laitoksil-
la on usein toimintaa myös kolmannessa 
maassa, tehokas kriisinratkaisulainsäädäntö 
edellyttää yhteistyötä kolmannen maan vi-
ranomaisten kanssa. Tämä yhteistyö voi pe-
rustua 93 artiklan mukaiseen EU:n ja kol-
mannen maan väliseen sopimukseen tai 97 
artiklan mukaisesti EBA:n tekemään ei-
sitovaan yhteistyöjärjestelyyn. Jäsenvaltioi-
den on myös 94 artiklan perusteella tunnus-
tettava kolmannen maan kriisinratkaisume-
nettelyt, kun ne koskevat laitosta, jolla on ty-
täryhtiö taikka sivukonttori kyseisessä jäsen-
valtiossa tai muutoin on varoja, oikeuksia tai 
velkoja, jotka sijaitsevat jäsenvaltiossa tai 
joihin sovelletaan jäsenvaltion lainsäädäntöä. 
Jos unionissa sijaitseva tytäryhtiö ei ole kol-
mannen maan kriisinratkaisumenettelyn pii-
rissä tai jäsenvaltio, jossa tytäryhtiö sijaitsee, 
on kieltäytynyt 95 artiklassa sallituilla perus-
teilla tunnustamasta kyseisen kolmannen 
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maan kriisinratkaisutoimia, tällä jäsenvaltiol-
la on 96 artiklan mukaisesti oltava tytäryhti-
ön kriisinratkaisuun tarvittavat valtuudet. 
Yhteistyöstä kolmannen maan viranomaisten 
kanssa säädetään 97 artiklassa ja tietojen-
vaihdon luottamuksellisuudesta 98 artiklassa. 
 
 
VII osasto  Rahoitusjärjestelyt 
 

Direktiivillä perustetaan kriisinratkaisun 
rahoitusjärjestelyjen eurooppalainen järjes-
telmä. Se muodostuu 99 artiklan mukaan 
kansallisista rahoitusjärjestelyistä, kansallis-
ten rahoitusjärjestelyjen välisestä lainaukses-
ta sekä ryhmän kriisinratkaisun tapauksessa 
kansallisten rahoitusjärjestelyjen vastavuo-
roisuudesta. 

Jäsenvaltiolla on oltava 100 artiklan mu-
kaiset kansalliset rahoitusjärjestelyt, joita 
kriisinratkaisuviranomainen voi käyttää krii-
sinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien käytön 
yhteydessä. Rahoitusjärjestely voi olla rahas-
tomuotoinen tai perustua soveltamisalaan 
kuuluvien laitosten pakollisiin maksusuori-
tuksiin, jotka ovat kriisinratkaisuviranomai-
sen käytettävissä välittömästi. Rahoitusjärjes-
telyn varoja saa 101 artiklan mukaisesti käyt-
tää ainoastaan kriisinratkaisuviranomainen 
kyseisessä artiklassa määriteltyihin tarkoi-
tuksiin. Viranomaisen on voitava käynnistää 
rahoitusjärjestelyjen käyttö. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava riittävät 
varat kriisinratkaisuvälineiden ja -
valtuuksien tehokkaaksi soveltamiseksi. Di-
rektiivin 102 artikla velvoittaa jäsenvaltiot 
keräämään varoja järjestelyyn 31 päivään 
joulukuuta 2024 mennessä vähintään määrä, 
joka vastaa yhtä prosenttia jäsenvaltiossa 
toimiluvan saaneiden luottolaitosten suoja-
tuista talletuksista. Varat kerätään rahastoon 
pääsääntöisesti 103 artiklan mukaisina vuo-
sittain suoritettavina etukäteismaksuina jä-
senvaltiossa toimiluvan saaneilta laitoksilta. 
Maksut kerätään 102 artiklan 2 kohdan mu-
kaisesti lähtökohtaisesti tasaisesti kerryttä-
misajanjakson aikana. Jos rahaston varoja 
joudutaan käyttämään ennen tavoitetason 
saavuttamista, maksujen määriä nostetaan ta-
voitetason saavuttamiseksi sovitussa ajassa. 
Jos rahoitusjärjestelyssä olevien varojen 
määrä laskee myöhemmin alle kahteen kol-

masosaan tavoitetasosta, tulee maksuja kerä-
tä siten, että tavoitetaso saavutetaan kuudessa 
vuodessa. 

Maksut perustuvat 103 artiklan mukaisesti 
laitosten riskiprofiiliin mukautettuihin mak-
suihin, jotka lasketaan laitoksen velvoitteista, 
pois lukien omat varat ja suojatut talletukset, 
suhteessa kaikkiin jäsenvaltion toimiluvan 
saaneiden laitosten velvoitteisiin. Komissio 
voi säätää maksujen mukauttamisesta riski-
profiiliin delegoidulla asetuksella. Laitoksia 
on vaadittava 104 artiklan mukaan suoritta-
maan jälkikäteen ylimääräisiä maksuja, jos 
järjestelyn varat eivät riitä kriisinratkaisun 
rahoittamiseen. Yksittäiselle laitokselle osoi-
tettava maksu voi olla korkeintaan kolmin-
kertainen suhteessa laitoksen tavanomaiseen 
maksuvelvollisuuteen. Jos järjestelyn varat 
eivät riitä rahoitusjärjestelyn rahoittamiseen 
eivätkä 104 artiklan mukaiset ylimääräiset 
maksut ole välittömästi käytettävissä tai riit-
täviä, 105 artiklassa säädetään, että rahoitus-
järjestely voi sopia lainasta tai muusta tuesta 
laitoksen, rahoituslaitoksen tai kolmannen 
tahon kanssa. 

Jos kansallisella rahoitusjärjestelyllä ei ole 
järjestelyä varten tarvittavia varoja, ylimää-
räiset maksut eivät ole välittömästi käytettä-
vissä tai riittäviä, eivätkä vaihtoehtoiset ra-
hoitusvarat kohtuullisin ehdoin ole välittö-
mästi käytettävissä, rahoitusjärjestely voi 106 
artiklan mukaan lainata varoja toisten jäsen-
valtioiden kansallisilta rahoitusjärjestelyiltä, 
jos nämä myöntävät tällaisen lainan. Rahoi-
tusjärjestelyllä on samoin oltava valtuudet 
lainata varoja edellytykset täyttävälle toiselle 
järjestelylle. Jollei toisin sovita, kaikkien 
osallistuvien järjestelyiden lainoihin sovelle-
taan samoja ehtoja ja lainaavan järjestelyn 
lainan määrän määrittää sen jäsenvaltion 
korvattavien talletusten suhde osallistuvien 
jäsenvaltioiden korvattavien talletusten yh-
teismäärään. 

Konserniin kuuluvan kunkin laitoksen ko-
tivaltion kansallinen rahoitusjärjestely osal-
listuu ryhmän kriisinratkaisun rahoittamiseen 
107 artiklan mukaisesti. Rahoitus perustuu 
yhteiseen rahoitussuunnitelmaan, joka on osa 
ryhmän kriisinratkaisun erityissuunnitelmaa. 
Rahoitussuunnitelman sisällöstä säädetään 
tarkemmin 107 artiklan 3 kohdassa. 
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Direktiivin 108 artiklassa säädetään talle-
tusten etusijajärjestyksestä, jota on käytettävä 
kansallisissa maksukyvyttömyysmenettelyis-
sä. Ensinnäkin luonnollisten henkilöiden, 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten suojatuilla talletuksilla on oltava 
korkeampi etusija kuin vakuudettomien, ei 
etuoikeutettujen velkojien saatavilla. Korvat-
tavilla talletuksilla on myös oltava korkeam-
pi etusija kuin luonnollisten henkilöiden, 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten talletusten suojan ylittävällä osuu-
della. 

Direktiivissä säädetään myös talletussuoja-
rahaston suhteesta kriisinratkaisun rahoitta-
miseen. Talletussuojarahasto vastaa 109 ar-
tiklan mukaan tappiosta, jonka suojattu tallet-
taja olisi kärsinyt tavanomaista maksukyvyt-
tömyysmenettelyä käyttäessä. Tämä koskee 
tapauksia, joissa kriisinratkaisu turvaa tallet-
tajille talletusten käyttöoikeuden jatkuvuu-
den, eikä talletussuoja niin sanotusti laukea. 
Talletussuojarahasto voi kuitenkin rahoittaa 
kriisinratkaisua enintään määrällä, joka vas-
taa sitä suojattujen talletusten määrää, jonka 
talletussuojarahasto olisi joutunut korvaa-
maan tallettajille, jos laitos olisi kriisinratkai-
sun asemesta asetettu konkurssiin. Talletus-
suojarahaston varoja ei voi 109 artiklan 
5 kohdan mukaan käyttää kriisinratkaisussa 
yli 50 prosenttia talletussuojarahaston tavoi-
tetasosta. Jäsenvaltio voi myös päättää kor-
keammasta prosenttiosuudesta. 
 
 
VIII osasto  Seuraamukset 
 

Jäsenvaltioiden on 110 artiklan mukaan 
säädettävä hallinnollisista seuraamuksista ja 
toimenpiteistä direktiivin perusteella annettu-
jen kansallisten sääntöjen rikkomisesta. Seu-
raamusten ja toimenpiteiden on oltava tehok-
kaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia. Myös yk-
sityishenkilön, joka esimerkiksi on laitoksen 
johdossa vastuussa laitokselle asetettujen 
velvollisuuksien suorittamisesta, on voitava 
olla seuraamusten ja toimenpiteiden kohtee-
na. Direktiivin 111 artiklassa on lueteltu ta-
paukset, joissa seuraamuksia on aina voitava 
määrätä. Näihin kuuluu esimerkiksi elvytys-
suunnitelman laiminlyönti sekä kriisinratkai-
susuunnitelman laatimiseksi tarvittavien tie-

tojen toimittamatta jättäminen. Artiklan 
2 kohdassa on myös lueteltu, mitä seuraa-
muksia ja toimenpiteitä on vähintään oltava 
käytettävissä. Määrättävien hallinnollisten ta-
loudellisten seuraamusten enimmäismäärä 
oikeushenkilöiden kohdalla on 10 prosenttia 
edellisen vuoden kokonaisliikevaihdosta ja 
luonnollisten henkilöiden kohdalla viisi mil-
joonaa euroa. Direktiivin 114 artikla sisältää 
säännökset siitä, mitä seikkoja seuraamuksia 
määrättäessä on otettava huomioon. Direktii-
vin 112 artiklan mukaan viranomaisten on 
julkaistava määrätyt seuraamukset verk-
kosivuillaan. Lisäksi 113 artiklan mukaisesti 
viranomaisten on ilmoitettavat nämä seuraa-
mukset EBA:lle, joka ylläpitää seuraamustie-
tokantaa kriisinratkaisuviranomaisten tiedon-
vaihtoa varten. 
 
 
IX ja X osasto  
 

Toimeenpanovalta ja muu-
tokset EU-lainsäädäntöön 

 
Direktiivin 115 artiklassa säädetään komis-

sion toimivallasta antaa direktiivin nojalla ar-
tiklassa mainittuja toimeenpanosäädöksiä 
siinä todetuin edellytyksin. Direktiiveihin ja 
asetuksiin kriisinratkaisudirektiivin johdosta 
tehtävistä muutoksista säädetään 116—
126 artiklassa. 
 
 
XI osasto  Loppusäännökset 
 

Loppusäännöksissä säädetään EBA:n pe-
rustamasta sisäisestä kriisinratkaisukomiteas-
ta, yhteistyöstä EBA:n ja kansallisten viran-
omaisten välillä, direktiivin määräaikaistar-
kastelusta sekä direktiivin toimeenpanosta ja 
voimaantulosta. Direktiivi tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen jäl-
keen, kun se on julkaistu EU:n virallisessa 
lehdessä. Direktiivin vaatimat kansalliset 
säännökset on annettava ja julkaistava 31 
päivään joulukuuta 2014 mennessä ja kysei-
siä säännöksiä on noudatettava 1 päivästä 
tammikuuta 2015 alkaen. Velkojen arvon 
alentamista tai osakepääomaksi muuntamista 
koskevia säännöksiä on sovellettava viimeis-
tään 1 päivänä tammikuuta 2016. Komission 
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on arvioitava direktiivin toimeenpanoa kesä-
kuuhun 2018 mennessä. 
 
2.2.4 Asetus yhteisestä kriisinratkaisumeka-
nismista sekä yhteistä kriisinratkaisurahastoa 
koskeva sopimus 

EU:n kriisinratkaisuasetuksella perustetaan 
rahaliiton maiden yhteinen kriisinratkaisu-
mekanismi, joka asetuksen 1 artiklan mukaan 
koostuu yhteisistä säännöistä ja menettelyta-
voista, joita soveltaa yhteinen kriisinratkai-
suneuvosto yhdessä komission ja jäsenvalti-
oiden kriisinratkaisuviranomaisten kanssa. 
Asetuksessa perustetaan myös yhteinen krii-
sinratkaisurahasto, jonka varoilla tuetaan yh-
teistä kriisinratkaisumekanismia. Asetuksen 
säännökset on sovitettu yhteen kriisinratkai-
sudirektiivin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1024/2013 luottolaitosten vakavarai-
suusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevi-
en erityistehtävien antamisesta Euroopan 
keskuspankille, jäljempänä EKP:n pankki-
valvontatehtävistä annettu asetus, kanssa. 
Asetusta täydentää jäsenvaltioiden välinen 
kansainvälinen sopimus yhteisestä kriisinrat-
kaisurahastosta, joka sisältää määräyksiä jä-
senvaltioiden keräämien maksujen siirtämi-
sestä yhteiseen kriisinratkaisurahastoon sekä 
rahastoon sisältyvien kansallisten rahasto-
osuuksien asteittaisesta yhdistämisestä kah-
deksan vuoden siirtymäajan puitteissa. So-
pimusta sovelletaan yhteiseen pankkivalvon-
tamekanismiin ja yhteiseen kriisinratkaisu-
mekanismiin osallistuviin jäsenvaltioihin. 
 
 
Soveltamisala, suhde kriisinratkaisudirektii-
viin ja yleiset periaatteet 
 

EU:n kriisinratkaisuasetusta sovelletaan 
4 artiklan mukaan niihin jäsenvaltioihin, joi-
den rahayksikkö on euro. Asetusta sovelle-
taan myös muihin jäsenvaltioihin, jos ne 
päättävät liittyä yhteiseen kriisinratkaisume-
kanismiin. Asetuksen soveltamispiirissä ovat 
2 artiklan mukaan luottolaitokset sekä luotto-
laitosten EKP:n pankkivalvontatehtävistä an-
netun asetuksen mukaisen EKP:n harjoitta-
man konsolidoidun vakavaraisuusvalvonnan 
piirissä olevat emo- ja holdingyhtiöt sekä 
mainitun konsolidoidun valvonnan piirissä 

olevat sijoituspalveluyritykset ja rahoituslai-
tokset, kun nämä yhteisöt ovat sijoittautuneet 
yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin osallis-
tuvaan jäsenvaltioon, yhdessä jäljempänä yh-
teisö. 

Jos komissio tai EU:n kriisinratkaisuase-
tuksessa perustettu kriisinratkaisuviranomai-
nen, jäljempänä kriisinratkaisuneuvosto, hoi-
taa asetuksen nojalla tehtäviä tai käyttää val-
tuuksia, jotka kriisinratkaisudirektiivin mu-
kaisesti kuuluu kansalliselle kriisinratkaisu-
viranomaiselle, kriisinratkaisuneuvostoa pi-
detään 5 artiklan mukaan kansallisena krii-
sinratkaisuviranomaisena. Kansallisten krii-
sinratkaisuviranomaisten on tällöin noudatet-
tava toiminnassaan kriisinratkaisudirektiivin 
toimeenpanemiseksi annettuja kansallisia 
säännöksiä. 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen 6 artiklassa 
säädetään yleisistä periaatteista, joita kriisin-
ratkaisuneuvoston, komission ja kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen on noudatettava. 
Keskeistä on ottaa huomioon toimenpiteiden 
mahdolliset vaikutukset kaikissa kriisinrat-
kaisumekanismiin osallistuvissa jäsenvalti-
oissa sekä laajemmin unionissa. Kriisinrat-
kaisuneuvoston tai komission päätöksellä ei 
voida edellyttää jäsenvaltiota myöntämään 
poikkeuksellista julkista rahoitustukea, joka 
kriisinratkaisudirektiivissä määritellään ra-
hoituslaitoksille tai sijoituspalveluyrityksille 
myönnettäväksi julkiseksi tueksi, joka tulee 
arvioitavaksi Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 107 artiklan mukaisena 
valtiontukena. 
 
Sovellettava aineellinen lainsäädäntö 
 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen toisessa 
osassa ovat yhteisessä kriisinratkaisumeka-
nismissa noudatettavat aineelliset säännökset. 
Säännökset vastaavat sisällöltään kriisinrat-
kaisudirektiivin säännöksiä, mutta niitä on 
osin täsmennetty kriisinratkaisuneuvoston 
harkintavallan rajaamiseksi unionin tuomio-
istuimen oikeuskäytännön edellyttämällä ta-
valla (niin sanotun Meroni-tapauksen tulkin-
ta). Säännöksissä säädetään kansallisten toi-
mivaltaisten viranomaisten ja kriisinratkaisu-
viranomaisten sekä EKP:n osallistumisesta 
kriisinratkaisumekanismin toimintaan ja krii-
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sinratkaisuneuvoston, komission ja neuvos-
ton ohjeiden ja päätöksien toteuttamisesta. 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen 8 artiklassa 
säädetään kriisinratkaisusuunnitelmista. Krii-
sinratkaisuneuvosto laatii kriisinratkaisu-
suunnitelmat EKP:n suorassa valvonnassa 
oleville yhteisöille sekä kaikille rajat ylittä-
ville konserneille yhteistyössä toimivaltaisten 
viranomaisten ja kansallisten kriisinratkaisu-
viranomaisten kanssa. Kansalliset viranomai-
set laativat kriisinratkaisuneuvostolle luon-
nokset näistä kriisinratkaisusuunnitelmista. 
Asetuksen 9 artiklan mukaan muille kuin 
edellä mainituille yhteisölle kriisinratkaisu-
suunnitelmat laatii yhteisön kansallinen krii-
sinratkaisuviranomainen. 

Kriisinratkaisuneuvoston tai kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen on 10 artiklan 
mukaan arvioitava yhteisön purkamismah-
dollisuus laatiessaan 8 tai 9 artiklassa tarkoi-
tettuja kriisinratkaisusuunnitelmia. Jos pur-
kamismahdollisuudelle on esteitä, jotka eivät 
tosiasiallisesti poistuisi yhteisön itse ehdot-
tamilla toimenpiteillä, kriisinratkaisuneuvos-
to voi ohjeistaa kansallisia kriisinratkaisuvi-
ranomaisia vaatimaan, tai kun arvion tekee 
kansallinen kriisinratkaisuviranomainen, se 
voi vaatia yhteisöä toteuttamaan toimenpitei-
tä, jotka ovat tarpeen esteiden poistamiseksi. 
Kriisinratkaisuneuvosto tai kansallinen krii-
sinratkaisuviranomainen voi 11 artiklan mu-
kaan tehdä päätöksen siitä, että yhteisö voi 
soveltaa yksinkertaistettuja velvoitteita krii-
sinratkaisusuunnitelman laatimisessa taikka 
yhteisön vapauttamisesta suunnitelman laa-
timisesta. 

Asetuksen 12 artiklassa säädetään kriisin-
ratkaisusuunnitelman yhteydessä asetettavas-
ta vähimmäisvaatimuksesta, joka määritetään 
sellaisille varoille ja veloille, jotka voivat ol-
la arvonalennuksen tai muuntamisen kohtee-
na. Kriisinratkaisuneuvosto asettaa vähim-
mäisvaatimuksen 8 artiklassa tarkoitetuille 
yhteisöille ja kansalliset kriisinratkaisuviran-
omaiset muille yhteisöille. Määrittelyt tulee 
tehdä yhteisössä asiaankuuluvan valvontavi-
ranomaisen kanssa. 

Asetuksen 13 artiklassa säädetään varhai-
sesta puuttumisesta. EKP:n ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten tulee ilmoittaa 
kriisinratkaisuneuvostolle kaikista toimenpi-
teistä, joilla ne päättävät puuttua varhaisessa 

vaiheessa yhteisön taloudellisiin vaikeuksiin 
kriisinratkaisudirektiivin 27 artiklan 1 koh-
dan, 28 tai 29 artiklan taikka vakavaraisuus-
direktiivin 104 artiklan nojalla. Mainittuihin 
säädöskohtiin perustuvista mahdollisista lisä-
toimenpiteistä, jotka määrätään ennen kuin 
ensimmäistä kriisinratkaisuneuvostolle ilmoi-
tettua toimenpidettä on kokonaan noudatettu, 
on kuultava kriisinratkaisuneuvostoa. Krii-
sinratkaisuneuvosto voi valmistella kyseessä 
olevan yhteisön kriisinratkaisua ja esimerkik-
si vaatia yhteisöä ottamaan yhteyttä mahdol-
lisiin ostajiin tai kansallista kriisinratkaisuvi-
ranomaista laatimaan alustavan esityksen yh-
teisöä koskevaksi kriisinratkaisumääräyksek-
si. 

Kriisinratkaisun tavoitteista ja yleisistä pe-
riaatteista säädetään EU:n kriisinratkaisuase-
tuksen 14 ja 15 artikloissa. Neuvoston, ko-
mission ja kriisinratkaisuneuvoston sekä ta-
pauksesta riippuen kansallisten kriisinratkai-
suviranomaisten on huomioitava nämä ta-
voitteet ja valittava sellaiset valtuudet ja vä-
lineet, joilla parhaiten saavutetaan tapaukses-
sa olennaiset tavoitteet. Neuvoston, komissi-
on ja kriisinratkaisuneuvoston sekä kansallis-
ten kriisinratkaisuviranomaisten on toteutta-
va kaikki asianmukaiset toimenpiteet, joilla 
varmistetaan yleisten periaatteiden toteutu-
minen kriisinratkaisutoimen toteuttamisessa. 
Rahoituslaitosta tai emoyritystä koskevista 
kriisinratkaisutoimista säädetään 16 artiklas-
sa. Asetuksen 17 artiklassa säädetään saamis-
ten etusijajärjestyksestä, jota käytetään vel-
kakirjojen arvon alaskirjaamiseen tai muun-
tamiseen. Etusijajärjestys on sama kuin krii-
sinratkaisudirektiivin 108 artiklassa. Sijoitta-
javastuuta toteutettaessa talletussuojajärjeste-
lyn tulee korvata sellainen suojattujen talle-
tusten määrä, joka olisi sijoittajavastuun so-
veltuessa suojattuihin talletuksiin alennettu 
arvoltaan. 

Kriisinratkaisumenettelystä säädetään 
18 artiklassa. Kriisinratkaisuviranomainen 
arvioi sen toimivaltaan kuuluvien yhteisöjen 
osalta joko EKP:n tai omasta aloitteestaan 
yhteisön kriisinratkaisuun asettamisen edel-
lytysten täyttymisen. Edellytysten täyttyessä 
kriisinratkaisuneuvosto antaa kansalliselle 
kriisinratkaisuviranomaiselle kriisinratkai-
sumääräyksen, jossa määrätään yhteisön 
asettamisesta kriisinratkaisuun, kriisinratkai-
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suun sovellettavien kriisinratkaisuvälineiden 
käytöstä ja kriisinratkaisurahaston varojen 
käytöstä kriisinratkaisun tueksi. Kriisinrat-
kaisuneuvoston päätös astuu voimaan, jollei 
komissio hylkää sitä tai edellytä määräyksen 
muokkaamista 24 tunnin harkinta-ajan aika-
na. Jos komissio katsoo, että kriisinratkaisun 
edellytykset eivät täyty 18 artiklassa tarkoite-
tun julkisen edun vaatimuksen osalta tai edel-
lyttää kriisinratkaisumääräykseen muutoksia, 
jotka johtaisivat kriisinratkaisurahaston kus-
tannusten merkittävän muuttumiseen, komis-
sion on vietävä tätä koskeva ehdotus neuvos-
ton päätettäväksi 12 tunnin kuluessa kriisin-
ratkaisumääräyksen vastaanottamisesta. Krii-
sinratkaisumääräys tulee voimaan, jollei 
neuvosto ole 24 tunnin sisällä kriisinratkai-
sunmääräyksen vastaanottamisesta vastusta-
nut sitä tai edellyttänyt siihen muutoksia. 
Neuvosto tekee näissä tapauksissa päätök-
sensä yksinkertaisella enemmistöllä.    

Kriisinratkaisuneuvoston tulee varmistaa, 
että kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset 
panevat kriisinratkaisumääräyksen täytän-
töön. Kriisinratkaisumääräyksessä vahviste-
taan 23 artiklan mukaan yksityiskohdat siitä, 
miten 24—27 artiklan mukaisia kriisinratkai-
suvälineitä on sovellettava. Kyseisissä artik-
loissa säädetään liiketoiminnan myynnistä 
(24 artikla), omaisuudenhoitoyhtiön käytöstä 
(25 artikla), varojen erottelusta (26 artikla) ja 
velkakirjojen arvon alaskirjauksesta (27 ar-
tikla). Välineiden sääntely vastaa kriisinrat-
kaisudirektiivin vastaavaa sääntelyä. Kriisin-
ratkaisumääräyksessä kuvataan myös, missä 
määrin ja mihin tarkoitukseen kriisinratkaisu-
rahaston varoja käytetään. Asetuksen 22 ar-
tiklassa säädetään kriisinratkaisuvälineitä 
koskevista yleisistä periaatteista. 

Jos kriisinratkaisutoimet sisältävät EU:n 
valtiontukisäännösten mukaista julkista tukea 
tai yhteisen kriisinratkaisurahaston varojen 
käyttöä, komission tulee hyväksyä nämä toi-
menpiteet 19 artiklassa kuvatuin tavoin valti-
ontukisääntelyn mukaisesti. Asetuksen 19 ar-
tiklassa säädetään komission tekemään valti-
ontukivalvontaan liittyvistä menettelyistä, 
mukaan lukien kolmansien osapuolten oi-
keudesta tehdä komissiolle huomautuksia. 

Ennen kriisinratkaisutoimen toteuttamista 
tai pääomainstrumenttien alaskirjaus- tai 
muuntamisvaltuuksien käyttämistä, kriisin-

ratkaisuneuvoston on 20 artiklan mukaan tee-
tettävä riippumaton arviointi yhteisön varois-
ta ja veloista. Jos riippumaton arviointi ei ole 
mahdollinen, tilapäinen arvostus on tehtävä 
ennen jälkikäteisen lopullisen arvostuksen 
suorittamista. EU:n kriisinratkaisuasetuksen 
21 artiklassa säädetään erikseen pääomain-
strumenttien alaskirjauksesta ja muuntami-
sesta, joita voidaan käyttää erikseen tai yh-
dessä kriisinratkaisutoimenpiteiden kanssa. 
Kriisinratkaisuneuvosto päättää alaskirjauk-
sesta tai muuntamisesta todennettuaan, että 
21 artiklan 1 kohdassa vaaditut edellytykset 
täyttyvät. EKP:n, toimivaltaisen viranomai-
sen tai kriisinratkaisuviranomaisen on ilmoi-
tettava kriisinratkaisuneuvostolle, jos yhteisö 
niiden arvion mukaan täyttää alaskirjauksen 
tai muuntamisen edellytykset. Jos kriisinrat-
kaisuvälineiden käyttäminen johtaisi velkoji-
en tappioihin, kriisinratkaisuviranomaisen tu-
lee toteuttaa 21 artiklan mukainen alaskirjaus 
tai muuntaminen ennen toimenpiteisiin ryh-
tymistä tai niiden yhteydessä. 

Kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
on pantava kriisinratkaisupäätös täytäntöön 
29 artiklan mukaan. Jos kansallinen kriisin-
ratkaisuviranomainen laiminlyö toimien to-
teuttamisen tai soveltaa niitä niin, ettei krii-
sinratkaisun tavoitteita pystytä saavuttamaan, 
kriisinratkaisuneuvostolla on valtuudet to-
teuttaa päätöksen toteuttamiseksi tarpeelliset 
toimenpiteet. Kriisinratkaisuneuvosto seuraa 
kansallista täytäntöönpanoa. Kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten on 28 artiklan 
mukaan avustettava kriisinratkaisuneuvostoa 
ja tehtävä sen kanssa yhteistyötä sekä annet-
tava sille tietoa täytäntöönpanosta ja valtuuk-
siensa käyttämisestä. 

Kriisinratkaisuneuvostolla, komissiolla, 
EKP:lla, kansallisilla toimivaltaisilla viran-
omaisilla ja kriisinratkaisuviranomaisilla on 
velvoite tehdä tiivistä yhteistyötä ja vaihtaa 
tietoja 30 artiklan mukaisesti. Artiklan 30 
1 kohdassa säädetään salassapitovelvoittees-
ta. Kriisinratkaisuneuvosto nimeää pyydettä-
essä edustajan EKP:n valvontaelimeen sekä 
EBA:n kriisinratkaisukomiteaan. Kriisinrat-
kaisuneuvosto voi tehdä yhteistyötä myös 
Euroopan rahoitusvakausvälineen ja EVM:n 
kanssa. Kriisinratkaisuneuvoston ja kansallis-
ten kriisinratkaisuviranomaisten suhteesta 
säädetään 31 artiklassa. Jäsenvaltio voi myös 
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päättää osoittaa toimivallan kokonaisuudes-
saan kriisinratkaisuneuvostolle. Artiklassa 32 
säädetään kriisinratkaisuneuvoston tehtävästä 
edustaa osallistuvien jäsenvaltioiden kansal-
lisia kriisinratkaisuviranomaisia osallistumat-
tomien jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
kanssa tehtävässä yhteistyössä. 

Kriisinratkaisuneuvostolle osoitetaan ase-
tuksen 5 luvussa useita tutkintavaltuuksia. 
Sillä on 34 artiklan mukaan salassapitovaa-
timuksista riippumaton oikeus pyytää ja saa-
da tarvittavia tietoja yhteisöltä, niiden työn-
tekijöiltä ja tahoilla, joille yhteisö on ulkois-
tanut toimintojaan. Kriisinratkaisuneuvosto 
voi myös suorittaa mainittuja henkilöitä kos-
kevia tarvittavia tutkimuksia 35 artiklan mu-
kaisesti ja suorittaa liiketiloissa tarpeellisia 
tarkastuksia 36 artiklan mukaisesti. Kriisin-
ratkaisuneuvoston tulee käyttää näitä val-
tuuksiaan ensisijaisesti kansallisen kriisinrat-
kaisuviranomaisen välityksellä. Jos henkilö 
vastustaa tutkimuksia tai tarkastuksia, asian-
omaisen kansallisen kriisinratkaisuviran-
omaisen on tarjottava virka-apua, jota varten 
on haettava tarvittava lupa kansalliselta oike-
usviranomaiselta. 

Kriisinratkaisuneuvostolla on myös valtuu-
det määrätä hallinnollisia seuraamuksia ja 
uhkasakkoja, joista säädetään 38 ja 39 artik-
lassa. Kriisinratkaisuneuvoston tulee perustaa 
muutoksenhakuelin, josta asianosaiset voi 
hakea muutosta tiettyihin kriisinratkaisuneu-
voston päätöksiin. Hallinnollisia seuraamuk-
sia ja uhkasakkoja koskevat päätökset ovat 
täytäntöönpanokelpoisia suoraan asetuksen 
nojalla. Jäsenvaltioiden tulee nimetä kansal-
linen viranomainen, joka liitää näihin päätök-
siin toimeenpanomääräyksen kansallisten 
menettelysääntöjen mukaiseksi.  
 
Yhteinen kriisinratkaisuviranomainen ja sen 
päätöksenteko 
 

Kriisinratkaisun institutionaaliset säännök-
set ovat EU:n kriisinratkaisuasetuksen kol-
mannessa osassa. Kriisinratkaisuneuvosto on 
42 artiklan mukaan EU:n virasto, jolla on 
erillinen oikeushenkilöllisyys. Kriisinratkai-
suneuvoston kotipaikka on Bryssel (48 artik-
la). Kriisinratkaisuneuvosto koostuu puheen-
johtajasta, varapuheenjohtajasta, neljästä py-
syvästä päätoimisesta jäsenestä ja jokaisen 

osallistuvan jäsenvaltion kansallisen kriisin-
ratkaisuviranomaisen edustajasta. Kriisinrat-
kaisuneuvostoa edustaa sen puheenjohtaja, 
joka vastaa kriisinratkaisuneuvoston päivit-
täisestä johtamisesta. Kriisinratkaisuneuvos-
ton päätöksiä valmistelee ja niitä toimeenpa-
nee sihteeristö. Puheenjohtajan ja pysyvien 
jäsenten nimittämiseksi komissio toimittaa 
neuvostolle listan ehdokkaista kuultuaan krii-
sinratkaisuneuvoston täysistuntoa. Neuvosto 
nimittää pääjohtajan ja jäsenet kuultuaan Eu-
roopan parlamenttia. 

Asetuksen 47 artiklassa velvoitetaan krii-
sinratkaisuneuvosto ja kansalliset kriisinrat-
kaisuviranomaiset hoitamaan tehtäviään riip-
pumattomasti ja yleisen edun mukaisesti. 
Kriisinratkaisuneuvoston jäsenten tulee toi-
mia itsenäisesti ja riippumattomasti unionin 
edun mukaisesti, eivätkä he saa ottaa ohjeita 
miltään ulkopuoliselta taholta. Asetuksen 45 
artiklassa säädetään kriisinratkaisuneuvoston 
velvollisuudesta raportoida toiminnastaan 
Euroopan parlamentille, kansallisille parla-
menteille, neuvostolle, komissiolle ja Euroo-
pan tilintarkastustuomioistuimelle. Euroopan 
parlamentilla on oikeus kuulla puheenjohta-
jaa. Kriisinratkaisuneuvoston erityistehtävien 
vuoksi osallistuvien jäsenvaltioiden kansalli-
set parlamentit voivat 46 artiklan mukaan 
pyytää kriisinratkaisuneuvostolta kirjallista 
vastausta sen tehtäviä koskeviin kysymyksiin 
ja huomautuksiin. Kriisinratkaisuneuvoston 
puheenjohtaja on myös velvollinen saapu-
maan kansallisten parlamenttien kuultavaksi. 

Kriisinratkaisuneuvosto toimii kahdessa eri 
päätöksentekokokoonpanossa, täysistunnossa 
ja johdon istunnossa. Täysistuntoon osallis-
tuvat kaikki kriisinratkaisuneuvoston jäsenet, 
eli puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, ja kun-
kin jäsenvaltion nimittämä kansallisen krii-
sinratkaisuviranomaisen edustaja. Komissio 
ja EKP nimittävät molemmat pysyvän tark-
kailijajäsenen, jolla on oikeus olla paikalla 
täysistunnoissa ja johdon istunnoissa. Laajan 
kokoonpanon tehtävät luetellaan 50 artiklas-
sa. Laaja kokoonpano muun muassa päättää 
kriisinratkaisusta, kun toimenpiteet edellyttä-
vät tietyt raja-arvot ylittävää yhteisen kriisin-
ratkaisurahaston käyttämistä, kriisinratkaisun 
rahoitusjärjestelyjen välisestä vapaaehtoises-
ta lainaamisesta ja rahaston varojen sijoitta-
misesta. 
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EU:n kriisinratkaisuasetuksen 52 artiklan 
mukaisesti kriisinratkaisuneuvosto tekee pää-
töksensä laajassa kokoonpanossa yksinker-
taisella enemmistöllä. Jokaisella jäsenellä on 
yksi ääni, joista pääjohtajalla on ratkaiseva 
ääni. Päätökset, jotka koskevat 50 artiklan 1 
kohdan d alakohdan raja-arvot ylittävää ra-
haston käyttämistä tai vapaaehtoista lainaa-
mista rahoitusjärjestelyjen välillä, tehdään 
kuitenkin jäsenten kahden kolmasosan 
enemmistöllä, joka edustaa myös vähintään 
50 prosenttia rahastoon tehdyistä suorituksis-
ta. 

Johdon istuntoon osallistuvat puheenjohta-
ja ja neljä pysyvää jäsentä. Kun kyse on krii-
sinratkaisusta tehtävästä päätöksenteosta, ko-
koonpanoon osallistuvat myös niiden jäsen-
valtioiden kriisinratkaisuviranomaiset, joiden 
kotivaltioissa sijaitseva yhteisö kulloinkin on 
kriisinratkaisun kohteena. Johdon istunto te-
kee pääosin kaikki kriisinratkaisua koskevat 
päätökset ja valmistelee täysistunnon ratkai-
suvaltaan kuuluvat päätökset. Johdon istun-
nossa päätökset pyritään tekemään yhteispää-
töksenä, mutta jos tällaista päätöstä ei saada 
määräajassa tehtyä, kriisinratkaisuneuvoston 
pysyvät jäsenet tekevät päätöksen yksinker-
taisella enemmistöllä. 
 
Talousarvio 
 

Kriisinratkaisuneuvosto vastaa 57 artiklan 
mukaan tarvitsemansa rahoituksen ja henki-
löstön osoittamisesta sille. Sen tuloista ja 
menoista laaditaan vuosittainen arvio, jonka 
perusteella tulot ja menot otetaan kriisinrat-
kaisuneuvoston unionin budjetista erilliseen 
talousarvioon. Kriisinratkaisuneuvoston täys-
istunto hyväksyy 61 artiklan mukaan talous-
arvion puheenjohtajan ennakkoarvion perus-
teella. Talousarvio koostuu 58 artiklan mu-
kaan kahdesta osasta; hallinnollisesta talous-
arviosta ja yhteisen kriisinratkaisurahaston 
talousarviosta. 

Hallinnollisen talousarvion on 59 artiklan 
mukaan katettava kaikki kriisinratkaisuneu-
voston hallinnolliset menot. Menot katetaan 
65 artiklan mukaisesti kaikkien kriisinratkai-
sumekanismin soveltamisalaan kuuluvien yh-
teisöjen maksamilla vuotuisilla vakausmak-
suilla, joiden jakautumisesta maksuvelvollis-
ten kesken säädetään komission delegoiduis-

sa säädöksissä. Asetuksen säännös ei vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen periä maksuja kan-
sallisten viranomaisten niiden kustannusten 
kattamiseksi, jotka aiheutuvat kansallisen vi-
ranomaisen asetuksen mukaisesti hoitamista 
tehtävistä. Kriisinratkaisurahaston talousar-
vio koostuu kahdesta osasta. Talousarvion I-
osaan sisältyvät kriisinratkaisuneuvoston 
toimintakustannukset, jotka katetaan 65 ar-
tiklan mukaisilla hallintomaksuilla. Talous-
arvion II-osaan sisältyvät yhteisen kriisinrat-
kaisurahaston kustannukset, jotka aiheutuvat 
varsinaisista kriisinratkaisutoimenpiteistä ja 
katetaan 70 artiklan mukaisilla vakausmak-
suilla sekä rahaston varojen sijoittamisesta 
saadulla tuotolla ja rahaston lainaamilla va-
roilla. Talousarvion laatimisen menettelystä 
määrätään tarkemmin kriisinratkaisuneuvos-
ton 64 artiklan mukaan hyväksyttävissä va-
rainhoitosäännöissä. 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen 62 artiklan 
mukaan kriisinratkaisuneuvostolla on sisäi-
nen tarkastus, joka tarkastaa toimintaa ja 
neuvoo riskienhallinnassa. Asetuksen 63 ar-
tiklassa säädetään tilinpäätöksen esittämises-
tä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Ase-
tuksen 66 artiklassa säädetään petostentor-
juntatoimenpiteistä, esimerkiksi velvoitta-
malla kriisinratkaisuneuvosto liittymään 25 
päivänä toukokuuta 1999 tehtyyn toimielin-
ten väliseen sopimukseen Euroopan petosten-
torjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuk-
sista. 
 
Yhteinen kriisinratkaisurahasto 
 

EU:n kriisinratkaisuasetuksella perustetaan 
yhteinen pankkialan kriisinratkaisurahasto. 
Määräyksiä varojen siirtämisestä yhteiseen 
kriisinratkaisurahastoon ja sen toiminnasta 
sisältyy myös sopimukseen yhteisestä kriisin-
ratkaisurahastosta. 

Rahaston omistaa EU:n kriisinratkaisuase-
tuksen 67 artiklan mukaan kriisinratkaisu-
neuvosto, joka myös hallinnoi sen varoja ja 
käyttää niitä kriisinratkaisuvälineiden ja -
valtuuksien tehokkaan täytäntöönpanon var-
mistamiseen kriisinratkaisutavoitteiden ja 
kriisinratkaisua koskevien periaatteiden mu-
kaisesti. EU:n varoja ei miltään osin voida 
käyttää rahaston vastuiden kattamiseen. Ra-
haston varojen käytöstä säädetään EU:n krii-
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sinratkaisuasetuksen 76 artiklassa ja talletus-
suojarahaston käytöstä EU:n kriisinratkaisua-
setuksen 79 artiklassa kriisinratkaisudirektii-
viä vastaavasti. 

Rahaston etukäteisrahoituksen tavoite-
tasoksi on EU:n kriisinratkaisuasetuksen 57 
artiklassa asetettu yksi prosentti osallistuvis-
sa jäsenvaltioissa toimiluvan saaneiden luot-
tolaitosten kaikista direktiivin 94/19/EY mu-
kaisesti suojattujen talletusten määrästä. Va-
rat on kerättävä pääsääntöisesti kahdeksassa 
vuodessa ja niihin voi kuulua 70 artiklan 
mukaisesti vakuudellisia maksusitoumuksia. 
Vakausmaksut peritään vähintään vuosittain 
ja ne jakautuvat osallistuvien jäsenvaltioiden 
alueella toimiluvan saaneiden laitosten kes-
ken niiden muiden velkojen kuin suojattuihin 
talletuksiin ja vakavaraisuuspääomaan luet-
tavien erien mukaisessa suhteessa. Vakaus-
maksut määräytyvät komission kriisinratkai-
sudirektiivin nojalla hyväksymissä dele-
goiduissa asetuksissa säädettävien perustei-
den mukaan. Näiden perusteiden soveltami-
sesta yhteisen kriisinratkaisumekanismin 
puitteissa säädetään neuvoston toimeenpano-
asetuksella. 

Jos etukäteen kerätyt vakausmaksut eivät 
riitä kriisinratkaisun kustannusten kattami-
seen, EU:n kriisinratkaisuasetuksen 71 artik-
lan mukaan voidaan lisäksi periä jälkikäteisiä 
ylimääräisiä vakausmaksuja. Jälkikäteissuo-
ritukset jakautuvat yhteisöjen kesken samoin 
perustein kuin etukäteissuoritukset eikä nii-
den määrää ole rajoitettu. Komissio voi antaa 
rahoituksesta delegoituja säädöksiä, esimer-
kiksi rahoitusosuuksien ajallisesta jaksotta-
misesta, etukäteissuoritusten laskentamene-
telmästä ja laitoksen vapauttamisesta jälkikä-
teissuorituksen maksamisesta. 

Yhteistä kriisinratkaisurahastoa koskevan 
sopimuksen 3 artiklan mukaan sopimuspuo-
let sitoutuvat siirtämään rahastoon EU:n krii-
sinratkaisuasetuksen 70 ja 71 artiklan mukai-
sesti kerätyt vakausmaksut viimeistään ky-
seisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. 
Ennen sopimuksen soveltamispäivää kerätyt 
kriisinratkaisudirektiivin nojalla kerätyt mak-
sut siirretään 31 päivään tammikuuta 2016 
mennessä tai kuukauden kuluttua sopimuk-
sen voimaantulopäivästä. Siirrettävistä mää-
ristä vähennetään sopimuspuolen alueella to-

teutettujen kriisinratkaisutoimien kohdalla 
maksetut määrät.  

Kahdeksan vuoden siirtymäaikana kansal-
lisella tasolla kerätyt vakausmaksut kohdiste-
taan kutakin sopimuspuolta vastaaviin kan-
sallisiin rahasto-osuuksiin. Sopimuksen 4 ar-
tiklan mukaan osuuksien suuruus määräytyy 
EU:n kriisinratkaisuasetuksen 69 ja 70 artik-
lan nojalla laitoksilta kerättävien vakausmak-
sujen perusteella. Rahaston varojen sijoitta-
misesta saatava tuotto kertyy kansallisiin ra-
hasto-osuuksiin niiden varojen suhteessa. 
Kansalliset rahasto-osuudet lakkaavat siirty-
mäajan päättyessä ja sulautuvat osaksi yh-
teistä rahastoa. 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen 72 artiklan 
mukaan kriisinratkaisuneuvosto voi pyytää 
lainaa kriisinratkaisurahastoa varten kriisin-
ratkaisun rahoitusjärjestelyille osallistumat-
tomien jäsenvaltioiden rahoitusjärjestelyiltä, 
kun etukäteisrahoitus ei ole riittävää, jälkikä-
teisrahoitus ei ole välittömästi käytettävissä 
eivätkä vaihtoehtoiset rahoitusjärjestelyt ole 
välittömästi käytettävissä kohtuullisin eh-
doin. Lisäksi kriisinratkaisuneuvosto voi 73 
artiklan perusteella sopia lainoista tai muista 
tukimuodoista rahoituslaitosten tai muiden 
kolmansien osapuolten kanssa, jos etu- ja 
jälkikäteisrahoitus ei ole välittömästi käytet-
tävissä tai ei ole riittävää. Asetuksen 74 artik-
lassa todetaan erikseen, että kriisinratkaisu-
neuvoston tulee pyrkiä sopimaan rahoitusjär-
jestelystä, mukaan lukien mahdollisesti julki-
sesta rahoitusjärjestelystä, lisärahoituksen 
saatavuuden varmistamiseksi. 

Kriisinratkaisuneuvosto hallinnoi kriisin-
ratkaisurahastoa EU:n kriisinratkaisuasetuk-
sen 75 artiklan mukaisesti. Sen varat on sijoi-
tettava hajautetusti osallistuvien jäsenvaltioi-
den tai hallitustenvälisten järjestöjen obligaa-
tioihin tai erittäin likvideihin omaisuuseriin, 
joiden luottokelpoisuus on erittäin hyvä, ja 
sijoitusten tuoton on tultava kriisinratkaisu-
rahaston hyväksi. Konsernin kriisinratkaisus-
sa, johon liittyy yhteisöjä sekä yhteiseen krii-
sinratkaisumekanismiin osallistuvista ja osal-
listumattomista jäsenvaltioista, kriisinratkai-
surahasto osallistuu kriisinratkaisudirektiivin 
107 artiklan mukaisesti (78 artikla). 

Toteutettaessa yksittäinen kriisinratkaisu-
toimenpide, kriisinratkaisuneuvoston on käy-
tettävä rahaston varoja sopimuksen 5 artik-
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lassa määritellyssä kustannusten kattamisjär-
jestyksessä. Kustannukset tulee ensisijaisesti 
kattaa sen sopijapuolen kansallisesta rahasto-
osuudesta, johon kriisinratkaisutoimen koh-
teena oleva laitos tai ryhmä on sijoittunut. 
Jos kyseessä on useaan eri jäsenvaltioihin si-
joittunut ryhmä, jaetaan kustannukset ensisi-
jaisesti näiden osuuksien välillä samassa suh-
teessa, kun ryhmän osallistujat ovat suoritta-
neet vakausmaksuja kansallisiin rahasto-
osuuksiinsa. Jos tämän kustannusten jakope-
rusteen soveltaminen johtaisi suureen epä-
suhtaan rahasto-osuuksien välisen kustannus-
ten jakamisen ja kriisinratkaisun kohteena 
olevien yhteisöjen riskiprofiilien välillä, so-
pimuspuoli voi pyytää kriisinratkaisuneuvos-
toa harkitsemaan kriisinratkaisudirektiivin 
mukaista jakoperustetta. 

Siirtymäajan ensimmäisenä vuonna kansal-
linen rahasto-osuus on ensisijaisessa vastuus-
sa kriisinratkaisun kustannuksista koko ra-
hastoidulla määrällään. Toisena vuonna vas-
tuu alenee 60 prosenttiin rahastoidusta mää-
rästä ja kolmantena vuonna 40 prosenttiin 
mainituissa rahasto-osuuksissa käytettävissä 
olevista varoista. Tämän jälkeen rahasto-
osuuksien varat vähenevät vuosittain niin 
monta prosenttiyksikköä kuin 40 on jaettuna 
kuudella, kunnes kansalliset rahasto-osuudet 
katoavat kahdeksan vuoden siirtymäajan 
päättyessä ja yhteinen rahasto vastaa kustan-
nuksista täysin yhteisvastuullisesti.  

Jolleivät kyseisten jäsenvaltioiden rahasto-
osuudet riitä kattamaan rahaston tavoitetta, 
varoja käytetään myös rahaston yhteisestä 
osuudesta yllä mainitun mallin mukaisesti 
niin, että muiden kansallisten rahasto-
osuuksien enimmäisvastuuosuudet kasvavat 
vastaavasti vuosittain. Jolleivät yhteisen 
osuuden varat riitä, käytetään jäljellä olevat 
kansalliset rahasto-osuudet. Jolleivät jäljellä 
olevat kansalliset rahasto-osuudet riitä, ra-
hastoon tulee siirtää ylimääräisiä jälkikäteen 
perittäviä vakausmaksuja, jotka kerätään 
EU:n kriisinratkaisuasetuksen 71 artiklan 
mukaisesti. Jos nämä vakausmaksut eivät ole 
välittömästi saatavilla, yhteinen kriisinratkai-
suneuvosto voi hankkia rahastolle lainaa tai 
muunlaista tukea tai tehdä sopimuspuolen 
aloitteesta väliaikaisia siirtoja kansallisten 
rahasto-osuuksien välillä sopimuksen 7 artik-

lan mukaisesti. Sopimuspuolilla on oikeus 
vastustaa rahasto-osuudestaan lainaamista. 

Ne valtiot, joiden osuuksia on käytetty yk-
sittäisen kriisinratkaisutoimen rahoittamiseen 
varmistavat, että niiden pankkisektorit täy-
dentävät kansallisen rahasto-osuuden koh-
tuullisen ajan kuluessa täydentävillä ennakol-
lisilla vakausmaksuilla. Sopimuksen 6 artik-
lan mukaan kriisinratkaisutoimen jälkeen ra-
hasto-osuuksien varat täydennetään jälkikä-
teen EU:n kriisinratkaisuasetuksen 69 artik-
lan 2—4 kohdassa määriteltyjen määräaiko-
jen puitteissa kerätyillä vakausmaksuilla 
EU:n kriisinratkaisuasetuksen 69 artiklan 
1 kohdassa määritellylle tavoitetasolle. Siir-
tymäaikana se valtio, jonka alueelle kriisin-
ratkaisutoimen kohteena oleva laitos tai ryh-
mä on sijoittunut, siirtää vakausmaksuja kan-
salliseen rahasto-osuuteensa. Kaikki rahas-
toon osallistuvat valtiot siirtävät maksuja ra-
haston yhteiseen osuuteen. 

Sopimuksessa on määräykset koskien eu-
roalueen ulkopuolisten maiden mahdollista 
myöhempää rahastoon liittymistä tai mahdol-
lisuutta erota rahastosta (8 artikla) sekä vel-
vollisuutta noudattaa EU:n kriisinratkaisua-
setuksessa määriteltyjä kriisinratkaisua kos-
kevia yleisiä periaatteita ja tavoitteita (9 ar-
tikla). Jos kriisinratkaisua koskevia sääntöjä 
muutetaan heikentävästi tai ne kumotaan, so-
pimuspuolilla on oikeus turvautua Wienin 
valtiosopimusoikeutta koskevan yleissopi-
muksen mukaisiin toimiin. Muilla sopimus-
puolilla on oikeus saattaa nämä toimet jälki-
käteen EU-tuomioistuimen ratkaistavaksi so-
pimuksen tulkintaristiriitoina ja halutessaan 
hakea perussopimuksen mukaisia välitoimia 
käsittelyn ajaksi. 

Sopimuspuolet varmistavat sopimuksen 10 
artiklan mukaan vakausmaksujen siirtämistä 
koskevan velvoitteen toteutumisen. Kriisin-
ratkaisuneuvosto voi arvioida omasta tai toi-
sen sopimuspuolen aloitteesta, ovatko sopi-
muspuolet toteuttaneet velvoitteensa asian-
mukaisesti ja asettaa tarvittaessa määräajan 
velvoitteen toteuttamiselle. Ellei sopimus-
puoli ryhdy edellytettyihin toimiin, kyseinen 
sopijapuoli ei voi hyötyä muiden sopijapuol-
ten rahasto-osuuksista kriisinratkaisutoimen 
rahoittamiseen. Päätöksentekoon osallistuisi-
vat vain kriisinratkaisuneuvoston pysyvät jä-
senet. 
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EU-tuomioistuin on toimivaltainen ratkai-
semaan sopimuksen tulkintaa koskevat eri-
mielisyydet ja sen ratkaisut olisivat sitovia 
(14 artikla). Sopimukseen sisältyy myös 
säännöt sopimuksen ulkopuolisesta vastuusta 
aiheutuvista seuraamuksista (15 artikla). Ky-
seinen artikla koskee tilannetta, jossa kriisin-
ratkaisumekanismin puitteissa tehty kriisin-
ratkaisutoimi saa aikaan EU:lle korvausvel-
voitteen EU-tuomioistuimen päätöksen nojal-
la. Tällöin sopimuspuolet sitoutuvat korvaa-
maan pankkiunionin ulkopuolisille maille 
määrän, joka vastaa niiden osuutta tästä kor-
vausvelvollisuudesta. 
 
EU:n kriisinratkaisuasetuksen ja yhteistä 
kriisinratkaisurahastoa koskevan valtiosopi-
muksen loppusäännökset ja voimaantulo 
 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen artikloissa 
80—92 on yhteistä kriisinratkaisumekanis-
mia koskevia muita säännöksiä kriisinratkai-
suneuvoston ja sen henkilöstön erioikeuksista 
ja vapauksista, kriisinratkaisuneuvostossa 
käytettävistä kielistä, kriisineuvoston henki-
löstöstä, kriisinratkaisuneuvoston vastuusta, 
salassapitovelvollisuudesta ja tietojenvaih-
dosta, avoimuudesta sekä tietojen suojaamis-
ta koskevista turvallisuussäännöistä. 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen artikloissa 
93—99 on säännökset täytäntöönpanoval-
tuuksista sekä asetuksen loppusäännökset. 
Asetuksen 94 artiklan mukaan komission on 
julkaistava kertomus asetuksen soveltamises-
ta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018 ja 
sen jälkeen joka kolmas vuosi. Asetuksen en-
sisijaisuuden varmistamiseksi kriisinratkai-
sudirektiiviin nähden 96 artiklassa säädetään, 
että kriisinratkaisurahastoa pidetään kriisin-
ratkaisudirektiivin mukaisena osallistuvien 
jäsenvaltioiden kriisinratkaisun rahoitusjär-
jestelynä. 

Valtiosopimuksen 16 artiklan mukaan krii-
sinratkaisuneuvosto arvioi ja esittää Euroo-
pan parlamentille ja neuvostolle kahden vuo-
den kuluessa sopimuksen voimaantulosta ja 
18 kuukauden välein tämän jälkeen raportin 
sopimuksen soveltamisesta, rahaston käytös-
tä ja sen vaikutuksista vakauteen ja sisä-
markkinoiden toimivuuteen. Sopimuspuolet 
sitoutuvat tarkastelemaan kymmenen vuoden 
sisällä mahdollisuutta sisällyttää sopimus 

EU:n oikeusjärjestykseen perussopimusten 
mukaisten menettelyjen mukaisesti (16 artik-
la). 

EU:n kriisinratkaisuasetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen jäl-
keen, kun se on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä. Asetusta sovelletaan 
vaiheittain. Kriisinratkaisuneuvoston oikeu-
dellista asemaa ja toiminnan järjestämistä 
koskevia säännöksiä sovelletaan siitä hetkes-
tä lähtien, kun edellytykset siirtää kansalli-
sesti kerätyt vakausmaksuosuudet yhteiseen 
kriisinratkaisurahastoon täyttyvät, eli valtio-
sopimus tulee voimaan. Kriisinratkaisusuun-
nitelmia koskevaa kriisinratkaisuneuvoston 
ja kansallisten viranomaisten yhteistyötä ja 
tiedonvaihtoa koskevia säännöksiä sovelle-
taan 1 päivästä tammikuuta 2015. Muilta 
osin asetusta sovelletaan 1 päivästä tammi-
kuuta 2016 alkaen, jolloin kriisinratkaisu-
neuvosto saa asetuksen mukaiset täydet toi-
mivaltuudet. 

Sopimus tulee voimaan, kun vakavarai-
suusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevi-
en erityistehtävien antamisesta Euroopan 
keskuspankille annetun neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1024/2013, jäljempänä YVM-
asetus, ja EU:n kriisinratkaisuasetuksen so-
veltamisalan piiriin kuuluvista maista on tal-
lettanut ratifiointikirjansa 90 prosenttia ra-
hasto-osuuksia vastaavat sopimuspuolet ja si-
tä sovelletaan olettaen, että EU:n kriisinrat-
kaisuasetus on voimassa. Sopimusta sovelle-
taan YVM-asetuksen ja EU:n kriisinratkai-
suasetuksen soveltamisalan piiriin kuuluviin 
maihin 1 päivästä tammikuuta 2016 lähtien 
niissä sopimuspuolissa, jotka ovat ratifioineet 
sen vuoden 2015 loppuun mennessä (11 ja 12 
artikla). Tämä hallituksen esitys sisältää esi-
tyksen laiksi yhteisestä kriisinratkaisurahas-
tosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä se-
kä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 
 
 
 
2.2.5 Talletussuojadirektiivi 

Talletussuojadirektiivi talletusten vakuus-
järjestelmistä on uudelleen laadittu toisinto, 
jolla korvataan direktiivi 94/19/EY ja sen 
muutosdirektiivi 2009/14/EY. 
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Soveltamisala, määritelmät ja valvonta 
 
Direktiiviä sovelletaan 1 artiklan mukaan 

kaikkiin lakisääteisiin ja sopimusperusteisiin 
talletusten vakuusjärjestelmiin sekä luottolai-
tosdirektiivin 80 artiklan 8 kohdassa tarkoi-
tettuihin laitosten suojajärjestelmiin, jotka 
luottolaitosdirektiivin mukainen valvontavi-
ranomainen on tunnustanut talletusten va-
kuusjärjestelmiksi, jäljempänä vakuusjärjes-
telmä. 

Direktiivin 2 artiklan 3 kohdan a alakoh-
dassa ja 5 artiklassa yhtenäistetään suojattu-
jen talletusten käsitettä. Talletuksena ei pide-
tä muun muassa tallettajan saamisia, jotka 
perustuvat haltijalle asetettuun saamistodis-
tukseen eikä saamisia, joiden takaisinmakset-
tava pääoma-arvo on sidottu muuttuvaan pe-
rusteeseen, kuten osakeindeksiin. Sitä vastoin 
se, että talletuksen tuotto on sidottu tällaiseen 
muuttuvaan perusteeseen, ei sulje talletusta 
määritelmän ulkopuolelle. Suojattavana talle-
tuksena ei pidetä myöskään julkisyhteisön, 
luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen eikä 
vakuutuslaitoksen tekemään talletusta. 

Direktiivin 4 artiklan mukaan jokaisessa 
jäsenvaltiossa on oltava vähintään yksi direk-
tiivissä tarkoitettu vakuusjärjestelmä, johon 
talletuspankin on kuuluttava. Mainitun artik-
lan mukaan direktiivin noudattamisen val-
vontaa varten on määrättävä 3 artiklassa tar-
koitettu kansallinen valvontaviranomainen, 
jonka on muun muassa testattava talletusten 
vakuusjärjestelmää kuormituskokeilla. 
 
Korvattavan määrän määrittäminen 
 

Talletussuojan taso säilyy 6 artiklan mu-
kaan nykyisellään 100 000 eurossa, eikä ta-
sosta saa poiketa kansallisesti. Lisäksi on 
varmistettava 100 000 euron ylittävä suoja 
talletuksille, jotka perustuvat yksityisiin 
asuinkiinteistöihin tehtyihin kiinteistökaup-
poihin tai muihin tallettajan erityisiin elä-
mäntilanteisiin taikka lakiin perustuviin va-
kuutussuorituksiin tai rikoksesta aiheutunei-
den vahinkojen tai väärän tuomion perusteel-
la suoritettuihin korvauksiin vähintään kol-
meksi ja enintään 12 kuukaudeksi. Lisäksi 
mainitussa artiklassa säädetään korvauksen 
maksamisvaluuttaa koskevista vaihtoehdois-
ta. 

Direktiiviin 7 artiklassa täsmennetään kor-
kojen korvaamisperiaatteita ja säädetään tal-
lettajan velkojen kuittaamisesta talletussaa-
mista vastaan. 
 
Korvauksen maksaminen 
 

Talletusten korvaamisen maksuaika lyhen-
netään 8 artiklassa nykyisestä 20 työpäivästä 
eräin poikkeuksin seitsemään työpäivään. 
Seitsemän päivän korvausaikaan olisi siirryt-
tävä asteittain vuoden 2023 loppuun mennes-
sä. Korvauksen maksamiseen ei tarvita tallet-
tajan pyyntöä. Tallettajilla on lisäksi pyydet-
täessä viiden työpäivän kuluessa mahdolli-
suus saada käyttöönsä asianmukainen määrä 
suojattuja talletuksiaan elinkustannustensa 
kattamiseksi. 
 
 
Talletusten vakuusjärjestelmien rahoitus ja 
niiden välinen lainaaminen 
 

Direktiivin 10 ja 11 artiklassa säädetään 
nykyisestä direktiivistä poiketen 9 artiklassa 
tarkoitetun talletusten vakuusjärjestelmien 
rahoituksesta. Vakuusjärjestelmällä on oltava 
oikeasuhtaiset varat sitoumuksiinsa nähden. 
Ensisijaisesti varat ovat kerättävä vuosittai-
silla jäsenpankeilta perittävillä kannatusmak-
suilla. Rahoituksen tavoitetaso on 0,8 pro-
senttia korvattavista talletuksista 3 päivään 
heinäkuuta 2024 mennessä. Jos talletussuoja-
rahaston varat laskevat alle kahteen kolmas-
osaan tästä tavoitetasosta sen jälkeen, kun ta-
voitetaso on saavutettu ensimmäisen kerran, 
maksuja on tarkistettava siten, että tavoiteta-
so saavutetaan kuudessa vuodessa. Jos etukä-
teen kerätyt varat eivät riitä talletusten kor-
vaamiseen, jäsenpankeilta on kerättävä yli-
määräisiä kannatusmaksuja, joiden suuruus 
on vuosittain enintään 0,5 prosenttia korvat-
tavista talletuksista. Vakuusjärjestelyjen jä-
senpankkien kannatusmaksut lasketaan 13 ar-
tiklan mukaan jäsenluottolaitoksen toiminnan 
riskin perusteella. 

Jos kannatusmaksuin kerätyt varat eivät rii-
tä talletusten korvaamiseen, voidaan turvau-
tua kansallisten vakuusjärjestelmien yhteis-
vastuuseen. Direktiivissä säädetään varojen 
tarpeessa olevalle vakuusjärjestelmälle oike-
us lainata toisilta vakuusjärjestelmiltä enin-
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tään 0,5 prosenttia lainaa ottavan järjestel-
män suojakelpoisista talletuksista lainaavien 
jäsenvaltioiden talletuskantojen mukaisessa 
suhteessa. Viimesijaisena keinona vaaditaan, 
että jäsenvaltioilla on käytössään myös vaih-
toehtoiset rahoitusjärjestelyt, joilla voidaan 
hankkia lyhyen aikavälin rahoitusta. 
 
Rajat ylittävä yhteistyö 
 

Direktiivin 14 artiklan mukaan toisessa jä-
senvaltiossa sijaitsevan sivuliikkeen talletta-
jien suoja kuuluu edelleen kotivaltion va-
kuusjärjestelmän vastuulle. Isäntävaltion va-
kuusjärjestelmä velvoitetaan kuitenkin suo-
rittamaan tallettajille maksettava talletusten 
korvaus kotivaltion puolesta. Jotta käytännön 
yhteistyö helpottuisi, vakuusjärjestelmät vel-
voitetaan laatimaan keskinäisiä yhteistyöso-
pimuksia. EBA:lle annetaan oikeus tarvitta-
essa sovitella sopimuksiin liittyvät erimieli-
syydet. 
 
Tallettajille annettavat tiedot 
 

Talletusten suojasta ja vakuusjärjestelmän 
toiminnasta velvoitetaan 16 artiklassa tiedot-
tamaan nykyistä paremmin, muun muassa 
käyttämällä valmista tiedotetta, jonka vas-
taanottamisesta uuden tallettajan on ilmoitet-
tava. 
 
2.3 Nykytilan arviointi 

Kriisinratkaisu 
 

Suomen kriisinratkaisua koskeva nykyinen 
lainsäädäntö perustuu julkisten varojen käy-
tölle eikä siten vastaa uuden kriisinratkaisu-
direktiiviin perusteita eikä muutenkaan sen 
sisältöä. Tämän vuoksi on tarpeen säätää uusi 
kattava kriisinratkaisulainsäädäntö, joka täyt-
tää kriisinratkaisudirektiivin vaatimukset. 
Koska direktiivi sisältää EU:n kriisinratkai-
suasetusta yksityiskohtaisempia säännöksiä, 
jotka tulevat sovellettaviksi myös EU:n yh-
teisessä kriisinratkaisumekanismissa, ja kos-
ka direktiivin soveltamisala on EU:n kriisin-
ratkaisuasetuksen soveltamisalaa laajempi, 
direktiivi on tarpeen saattaa kokonaisuudes-
saan täytäntöön mainitusta asetuksesta huo-
limatta. 

Direktiivin kansallisessa täytäntöönpanossa 
on lisäksi tarpeen ottaa huomioon kriisinrat-
kaisudirektiivin minimiharmonisointiluonne, 
joka mahdollistaa kansallisen lisäsääntelyn. 
Tällaiselle lisäsääntelylle ei kuitenkaan ole 
perusteita ottaen huomioon direktiivin katta-
vuus ja se, että kansallinen lisäsääntely olisi 
ongelmallista suoraan velvoittavan EU:n 
kriisinratkaisuasetuksen soveltamisalalla. 

Kansallisen kriisinratkaisun hallinnollinen 
järjestäminen on kriisinratkaisudirektiivissä 
jätetty kansalliseen harkintaan. Vaikka kan-
sallisen kriisinratkaisuviranomaisen merki-
tystä heikentää Euroopan yhteisen kriisinrat-
kaisumekanismin perustaminen EU:n kriisin-
ratkaisuasetuksella, direktiiviin säännökset 
on myös tältä osin pantava kansallisesti täy-
täntöön. Arvioitaessa kansallisen kriisinrat-
kaisun hallinnollista järjestämistä on tarpeen 
varmistaa erityisesti kansallisen kriisinratkai-
suviranomaisen toiminnan riippumattomuus, 
nopeus ja tehokkuus sekä yhteistyö muiden 
rahoitusmarkkinaviranomaisten kanssa. Li-
säksi on otettava huomioon, että uuden lain-
säädännön tavoitteista huolimatta kriisinrat-
kaisua koskevilla päätöksillä saattaa olla sel-
laisia vaikutuksia valtiontalouteen, että krii-
sinratkaisuviranomaisen hallinnollinen ohja-
us on perusteltua säilyttää valtioneuvoston 
parlamentaarisen vastuun piirissä. 

Kriisinratkaisudirektiivi mahdollistaa si-
joittajavastuuta koskevien säännösten kansal-
lisen täytäntöönpanon direktiivin siirtymä-
säännöksissä määriteltyä ajankohtaa aikai-
semmin. Ottaen huomioon sijoittajavastuun 
keskeinen merkitys lain tavoitteiden kannal-
ta, on perusteltua harkita sijoittajavastuuta 
koskevien säännösten voimaansaattamista di-
rektiivin vähimmäisvaatimuksista poiketen 
heti lain voimaantulosta lähtien. 
 
Varhainen puuttuminen ja ryhmätuki 
 

Pankkivalvonnan kansainvälisessä kehit-
tämisessä on viime aikoina korostunut muun 
ohessa tarve puuttua entistä voimakkaammin 
ja entistä varhaisemmassa vaiheessa sellaisiin 
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten ta-
loudellisiin vaikeuksiin, jotka myöhemmin 
saattavat johtaa kriisiin. Kriisinratkaisudirek-
tiivissä ehdotetaan tämän vuoksi luottolaitok-
sille ja sijoituspalveluyrityksille velvollisuut-
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ta laatia erillinen elvytyssuunnitelma sellais-
ten tilanteiden varalta, joissa niiden taloudel-
linen asema on edellä tarkoitetulla tavalla 
heikennyt tai tulee heikentymään. Lisäksi di-
rektiivi edellyttää eräitä lisävaltuuksia val-
vontaviranomaisille tällaisissa tilanteissa. 
Koska nykyiseen luottolaitoslakiin ja sijoi-
tuspalvelulakiin ei sisälly elvytyssuunnitel-
maa koskevia vaatimuksia eivätkä Finanssi-
valvonnasta annetun lain säännökset Finans-
sivalvonnan valvontavaltuuksista kata kaikil-
ta osin uuden direktiivin vaatimuksia, säänte-
lyä on tarpeen muuttaa myös näiltä osin vas-
taamaan direktiivin vaatimuksia. Samalla on 
kuitenkin tarpeen huolehtia siitä, että Finans-
sivalvonnan valvontavaltuudet täyttävät ylei-
set lainsäädännön ja viranomaistoiminnan 
ennustettavuuden vaatimukset. 

Direktiivissä säädetään lisäksi rahoitusalan 
konsernien oikeudesta laatia direktiivissä tar-
kemmin säädettävät edellytykset täyttäviä 
konsernin sisäisiä rahoitustukisopimuksia, 
jotka mahdollistavat konsernin rajat ylittävän 
sisäisen rahoitustuen siinäkin tapauksessa, et-
tä tällaisen konsernin sisäisen rahoitustuen 
antamista toisessa valtiossa olevalle konser-
niyritykselle on kansallisessa laissa rajoitettu. 
Vaikka tällaisia rajoituksia ei sisälly Suomen 
voimassa olevaan lakiin, lakiin saattaa olla 
tarpeen sisällyttää direktiiviä vastaavat sään-
nökset siitä, että konsernilla on oikeus tehdä 
direktiivin mukaisia sisäisiä rahoitustukiso-
pimuksia siitä riippumatta, onko konserniyri-
tysten oikeutta tehdä tällaisia sopimuksia 
muualla laissa rajoitettu. 
 
Talletussuoja 
 

Nykyiset talletussuojaa koskevat säännök-
set eivät kaikilta osin vastaa uuden talletus-
suojadirektiivin vaatimuksia. Talletussuojaa 
koskevat säännökset on siten tarpeen tarkis-
taa direktiivin mukaisiksi erityisesti korvaus-
kelpoisten talletusten määritelmän, korvaus-
ten maksulle asetetun enimmäisajan sekä tal-
letussuojarahaston tavoitetason ja sen saavut-
tamiseksi kerättävien maksujen määrittelyn 
osalta. 

Lisäksi talletussuojarahaston oikeudellista 
asemaa on tarpeen arvioida uudelleen. Laki-
sääteisen talletussuojan ylläpitoa voidaan pi-
tää merkittävänä julkisena tehtävänä. Nykyi-

sen talletussuojarahaston hoidosta ja tarvitta-
essa korvausten maksatuksesta tallettajille 
vastaa kuitenkin toimiala itse, vaikka valtio-
varainministeriö vahvistaakin rahaston sään-
nöt. Talletussuojarahaston oikeushenkilölli-
syyttä ja oikeudellista luonnetta ei laissa ole 
selvästi määritelty. Käytännössä talletus-
suojajärjestelmä toimii hallinnollisesti Fi-
nanssialan Keskusliiton yhteydessä. 

Edellä mainituista syistä on tarpeen harkita 
talletussuojan ylläpidon siirtämistä julkisen 
viranomaisen vastuulle, jolloin talletussuoja-
rahasto olisi perusteltua säätää valtion talo-
usarvion ulkopuoliseksi rahastoksi, koska di-
rektiivissä säädetään tyhjentävästi sekä ra-
haston varojen kartuttamisesta toimialalta pe-
rittävillä maksuilla että rahaston varojen käy-
töstä korvausten maksamiseen tallettajille tai 
eräissä tapauksissa pankkien kriisinratkai-
suun. Talletussuojarahaston hoitoon ei siten 
sisälly miltään osin eduskunnan budjettival-
taan kuuluvaa harkintaa. Talletussuojarahas-
ton säätämistä taseen ulkopuoliseksi rahas-
toksi arvioidaan tarkemmin jäljempänä yleis-
perustelujen 3.2 ja 3.3 jaksossa sekä säätä-
misjärjestystä koskevassa yksityiskohtaisten 
perustelujen 3 jaksossa. 
 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Esityksellä saatetaan kansallisesti voimaan 
kriisinratkaisudirektiivi, talletussuojadirektii-
vin muutos sekä EU:n kriisinratkaisuasetus. 
Lisäksi esitetään yhteistä kriisinratkaisura-
hastoa koskevan valtiosopimuksen hyväksy-
mistä sekä säännöksiä yhteistä kriisinratkai-
surahastoa koskevan valtiosopimuksen voi-
maansaattamiseksi. 
 
Kriisinratkaisudirektiivin täytäntöönpano 
 

Kriisinratkaisudirektiivin tavoitteiden mu-
kaisesti esityksen keskeisimpänä tavoitteena 
on katkaista nykyinen julkisen talouden ja 
pankkisektorin ongelmien välinen yhteys 
säätämällä vastuu finanssikriisin kustannus-
ten kattamisesta toimialalle itselleen. Tämän 
tavoitteen mukaisesti esityksellä pyritään 
säätämään tehokkaasta omistajan- ja sijoitta-
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javastuusta ja siten minimoimaan julkisten 
varojen käyttö tulevien pankkikriisien ratkai-
suun. 

Toisena päätavoitteena on niin ikään krii-
sinratkaisudirektiivin tavoitteiden mukaisesti 
varmistaa, että kriisinratkaisuviranomaisella 
on riittävä toimivalta nopeasti ja tehokkaasti 
järjestää uudelleen taloudellisiin vaikeuksiin 
joutuneen, rahoitusjärjestelmän vakauden 
kannalta merkittävän luottolaitoksen ja sijoi-
tuspalveluyrityksen toiminta. Ehdotetuilla 
säännöksillä pyritään tältä osin erityisesti 
varmistamaan tällaisten luottolaitosten ydin-
toimintojen jatkuvuus ja siten luottamuksen 
säilyminen rahoitusjärjestelmän häiriöttö-
mään toimintaan. 

Esityksen yhtenä tavoitteena on niin ikään 
kriisinratkaisudirektiivin tavoitteiden mukai-
sesti edistää Finanssivalvonnan käytettävissä 
olevia niin kutsuttuja varhaisen puuttumisen 
valtuuksia. Esityksellä pyritään tältä osin 
varmistamaan, että Finanssivalvonta voi riit-
tävän aikaisessa vaiheessa ja riittävin toimi-
valtuuksin puuttua sellaisen luottolaitoksen 
toimintaan, jonka taloudellinen asema on 
heikentynyt laissa tarkemmin määriteltävällä 
tavalla ennen kuin luottolaitos joutuu varsi-
naiseen kriisiin. 
 
Talletussuojadirektiivin täytäntöönpano 
 

Esityksen tavoitteena on talletussuojadirek-
tiivin tavoitteiden mukaisesti edistää jäsen-
valtioiden talletuspankkien kilpailuedellytys-
ten tasapuolisuutta yhtenäistämällä erityisesti 
korvauskelpoisten talletusten määritelmää ja 
talletussuojan etukäteisrahoitusta koskevia 
periaatteita. 

Lisäksi esityksen tavoitteena on parantaa 
tallettajan asemaa lyhentämällä korvausten 
maksamiselle säädettyä enimmäisaikaa ja 
säätämällä yksityiskohtaisesti tallettajille an-
nettavista talletussuojaa koskevista tiedoista.  
 
 
3.2 Toteuttamisvaihtoehdot 

3.2.1 Kansallisen rahoitusvakausviranomai-
sen perustaminen 

Kriisinratkaisudirektiivin 3 artiklan 1 ja 3 
kohdan mukaan jäsenvaltioiden tulee nimetä 

kansalliseksi kriisinratkaisuviranomaiseksi 
yksi tai poikkeuksellisesti useampi viran-
omainen. Viranomainen voi olla kansallinen 
keskuspankki, toimivaltainen ministeriö tai 
muu viranomainen taikka poikkeuksellisesti 
myös luottolaitosten vakavaraisuusdirektiivin 
nojalla nimetty valvontaviranomainen. Jos 
kriisinratkaisutehtävät osoitetaan myös muita 
tehtäviä hoitavalle viranomaiselle, jäsenval-
tiot velvoitetaan huolehtimaan siitä, että krii-
sinratkaisutehtävät ovat erotettu toiminnalli-
sesti riippumattomiksi viranomaisen muista 
tehtävistä ja luomaan asianmukaiset järjeste-
lyt eri tehtävien hoitamisesta aiheutuvien etu-
ristiriitojen välttämiseksi, erityisesti silloin, 
jos kriisinratkaisutehtävät osoitetaan luotto-
laitosten vakavaraisuusdirektiivin mukaiselle 
valvontaviranomaiselle. 

Direktiivin mukaiset ennakolliset toimival-
tuudet sisältävät tehtäviä, jotka on säädetty 
voimassa olevassa lainsäädännössä Finanssi-
valvonnalle. Sen sijaan direktiivin mukaisia 
varsinaisia kriisinratkaisuvaltuuksia ei ole 
kansallisessa lainsäädännössä nykyisin ase-
tettu millekään viranomaiselle. Valmistelun 
yhteydessä on pohdittu vaihtoehtoisina ta-
hoina hoitamaan jälkikäteisen puuttumisen 
toimia, joko yksin tai yhdessä muiden taho-
jen kanssa, valtiovarainministeriötä, Suomen 
Pankkia, Finanssivalvontaa ja täysin uutta vi-
ranomaista. Valtiovarainministeriön vastuul-
le kuuluvaa VVR:a lukuun ottamatta edellä 
mainituilla viranomaisilla ei ole nykyisin 
kriisinratkaisudirektiivissä tarkoitettuihin 
tehtäviin tai päätöksentekovaltaan rinnastet-
tavia tehtäviä. VVR:n varoista voidaan mer-
kitä suomalaisten talletuspankkien osakkeita 
tai osuuksia, antaa takauksia, myöntää lainaa 
ja antaa muuta rahoitustukea, jos se on tar-
peellista laitoksen toiminnan ja rahoitus-
markkinoiden vakauden turvaamiseksi. 

Valtiovarainministeriössä mahdollisia sijoi-
tuspaikkoja arvioitaessa on pohdittu rahoi-
tusmarkkinaosastoa, valtiovarain controller -
toimintoa ja ministeriön hallinnonalalla toi-
mivaa Valtiokonttoria. Rahoitusmarkkina-
osasto vastaa ministeriössä VVRL:ssa sääde-
tyistä tehtävistä, jotka ovat luonteeltaan jo 
ongelmiin ajautuneen laitoksen julkiseen hal-
tuunottoon ja julkiseen rahoitustukeen liitty-
viä. VVR:n tehtävien muuttaminen kriisin-
ratkaisudirektiiviä, EU:n kriisinratkaisuase-
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tusta ja valtiosopimusta vastaavaksi ja samal-
la sen laajentaminen kattamaan myös talle-
tussuojan turvaamisen merkitsisi niin olen-
naista rahaston tehtävän muutosta, ettei krii-
sinratkaisukehikkoa olisi tarkoituksenmu-
kaista rakentaa voimassa olevan lainsäädän-
nön rakenteisiin. Perustettavan rahoitusva-
kausviranomaisen tehtävät ovat sekä kriisien 
ennaltaehkäisyyn että niiden hallittuun rat-
kaisuun liittyviä, ilman että niihin liittyy jul-
kiseen haltuunottoon tai julkiseen rahoitustu-
keen liittyviä valtuuksia. Rahoitusmarkkina-
osasto toimii pörssin ja arvopaperikeskuksen 
sekä keskusvastapuolen toimilupaviranomai-
sena. Sillä ei kuitenkaan ole jatkuvaan päivit-
täiseen valvontaan liittyviä tehtäviä. Lisäksi 
osasto on poliittisen ohjauksen alainen. 

Valtionvarain controller -toiminto on osa 
ministeriötä ja sen tehtäviin kuuluu valtio-
neuvoston yhteinen tulos- ja valtiovarainval-
vonta (laki valtion talousarviosta, 24 f §). 
Toiminto palvelee valtioneuvostoa sekä mi-
nisteriöiden johtoa ylimmän johdon neuvon-
antajana, hallinnon ohjaajana ja toiminnalli-
sesti riippumattomana valvontaviranomaise-
na valtion talouden ja toiminnan ohjaus- ja 
raportointijärjestelmien laadun varmistami-
sessa ja kehittämisessä sekä tilivelvollisuu-
den varmistamisessa. Rahoitusvakausviran-
omaiselle säädettävät tehtävät eivät kuiten-
kaan vastaa luonteeltaan valtionvarain cont-
roller -toiminnon nykyisiä tehtäviä eikä krii-
sinratkaisutoimilla ole lähtökohtaisesti liit-
tymiä valtion talousarvioon. 

Valtiokonttori toimii valtiovarainministeri-
ön tulosvastuun alla ja sen tehtäviin kuuluu 
järjestää rahoitus-, sijoitus-, velanhoito- ja 
lainanhoitopalveluja sekä henkilöstöpalveluja 
valtion virastoille ja laitoksille, hoitaa valtion 
keskuskirjanpitoa ja huolehtia valtion vahin-
gonkorvausasioista. Sen nykyisiin tehtäviin 
ei kuitenkaan kuulu rahoitusmarkkinoiden 
valvontaan liittyviä viranomaistehtäviä eikä 
muita kriisinratkaisuun läheisesti liittyviä 
tehtäviä. 

Kriisinratkaisuviranomaisen tehtävien or-
ganisointi olisi hallinnollisesti mahdollista 
myös valtiovarainministeriön osaksi. Tämä 
kuitenkin saattaisi vaarantaa kuvan viran-
omaisen riippumattomuudesta erityisesti suh-
teessa poliittiseen päätöksentekoon eikä sille 

ole olemassa olevassa hallintorakenteessa 
luontevaa sijoituspaikkaa. 

Suomen Pankin tehtävänä on toteuttaa 
osaltaan EKP:n neuvoston määrittelemää ra-
hapolitiikkaa. Suomen Pankin tehtävänä on 
myös huolehtia osaltaan rahahuollosta ja se-
telien liikkeeseen laskemisesta, valuuttava-
rannon hallussapidosta ja hoidosta, maksu- ja 
muun rahoitusjärjestelmän luotettavuudesta 
ja tehokkuudesta sekä osallistua sen kehittä-
miseen, ja huolehtia toimintansa kannalta 
tarpeellisten tilastojen laatimisesta ja julkai-
semisesta. Suomen Pankilla on makrova-
kausvalvonnan erityisosaamista. 

EKP:n tehtävänä on muun muassa sen toi-
mivallan piiriin kuuluvien luottolaitosten va-
kavaraisuuden valvonta yhdessä kansallisten 
valvontaviranomaisten kanssa. Suomessa 
valvontaviranomainen on Finanssivalvonta. 
Valvontatoiminto on EKP:ssa eriytetty raha-
poliittisesta päätöksenteosta. EU:n kriisinrat-
kaisuasetuksessa päätöksentekorakenne on 
suunniteltu siten, ettei EKP tai kansallinen 
valvontaviranomainen toimi päätöksentekijä-
nä kriisinratkaisussa vaan päätökset tekee 
erillinen viranomainen, kriisinratkaisuneu-
vosto. Kriisinratkaisun eriyttämiseksi myös 
kansallisella tasolla rahapoliittisesta päätök-
senteosta ja luottolaitosten vakavaraisuusval-
vonnasta on perusteltua, ettei rahoitusva-
kausviranomaisen tehtäviä säädetä Suomen 
Pankille tai Finanssivalvonnalle. 

Suomen Pankin yhteydessä toimivan Fi-
nanssivalvonnan tehtävänä on muun muassa 
valvoa luottolaitosten ja sijoituspalveluyri-
tysten toimintaa Suomessa. Finanssivalvonta 
osallistuu valvontayhteistyöhön muiden val-
vontaviranomaisten ja EKP:n kanssa, ja sillä 
on laaja tuntemus laitosten taloudellisesta ti-
lasta ja mahdollisista riskitekijöistä. Kriisin-
ratkaisudirektiivin mukaisesti sen tehtäviin 
kuuluisi ennakollinen puuttuminen laitosten 
mahdollisiin ongelmiin. Jos Finanssivalvon-
nan yhteyteen perustettaisiin erillinen kriisin-
ratkaisutoiminto, sen riippumattomuus Fi-
nanssivalvonnan muiden toimintojen teke-
mistä päätöksistä laitosten operatiivisessa 
valvonnassa olisi mahdollista asettaa kyseen-
alaiseksi. 

Rahoitusvakausviranomaisen tulee olla 
kriisinratkaisudirektiivin mukaan toiminnal-
lisesti sekä päätöksenteossaan itsenäinen ja 
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riippumaton. Viranomaisen sijoituspaikkaa 
arvioitaessa on kiinnitetty huomiota myös 
hallinnolliseen tehokkuuteen ja olemassa 
olevan osaamisen hyödyntämiseen. Pelkkä 
hallinnollinen yhteys johonkin olemassa ole-
vaan organisaatioon ja siitä saatava taloudel-
linen hyöty suhteessa kyseisen viranomais-
toiminnan kokonaiskustannuksiin ei ole niin 
merkittävä peruste, että sen johdosta viran-
omainen olisi organisoitava jonkin olemassa 
olevan viranomaisten yhteyteen. Valtiova-
rainministeriössä, Suomen Pankissa ja Fi-
nanssivalvonnassa on osaamista, jonka hyö-
dyntäminen on viranomaisen toiminnassa pe-
rusteltua. Kun direktiivi kuitenkin lähtee 
toiminnan riippumattomuudesta ja itsenäi-
syydestä, osaamisen synergioiden hyödyntä-
minen yhden organisaation sisällä olisi rajoi-
tettua eikä se verrattuna kahden eri viran-
omaisen yhteistyöhön olisi tässä tapauksessa 
niin merkittävää, että tehtävät olisi tällä pe-
rusteella syytä organisoida jonkun mainitun 
viranomaisen yhteyteen. Tämä ei kuitenkaan 
estä sitä, että rahoitusvakausviranomainen 
voisi hyödyntää toisen viranomaisen olemas-
sa olevia hallinnollisia palveluita. 

Ehdotuksessa esitetään uuden itsenäisen 
rahoitusvakausviranomaisen perustamista, 
jonka tehtävänä on muun muassa kriisinrat-
kaisusuunnitelmien laatiminen, kriisinratkai-
sutoimenpiteiden valmistelu ja rahoitus sekä 
toimien rahoituksesta päättäminen. Kriisin-
ratkaisussa tarvittava osaaminen ja erityisesti 
toimialan tuntemus puoltavat sitä, että rahoi-
tusvakausviranomainen toimii itsenäisyydes-
tään huolimatta läheisessä yhteistyössä val-
tiovarainministeriön, Suomen Pankin ja Fi-
nanssivalvonnan kanssa. Läheinen yhteistyö 
turvaa osaltaan sitä, että viranomainen ja 
tehdyt kriisinratkaisutoimet nauttivat kaikki-
en keskeisten viranomaisten luottamusta. 

Vaihtoehtoisia viranomaisyhteistyön järjes-
tämisen malleja ovat toisen viranomaisen 
osallistuminen valmisteluun yleisen tai erik-
seen säädettävän yhteistyövelvoitteen nojalla, 
tietojenvaihto viranomaisten välillä, erillisen 
yhteistoimintaelimen perustaminen valmiste-
lua varten ja päätöksenteon eriyttäminen val-
tioneuvostolle ja/tai eduskunnalle. Erityisesti 
Suomen Pankille ja Finanssivalvonnalle eh-
dotetaan säädettävän erityinen yhteistyövel-
voite rahoitusvakausviranomaisen kanssa. 

Yhteistyövelvoitteen mukaan viranomaisten 
olisi annettava rahoitusvakausviranomaiselle 
neuvoja ja lausuntoja kriisinratkaisupäätösten 
valmistelussa ja suunnittelussa sekä tehtyjen 
toimien soveltamisessa. Lisäksi viranomais-
ten välinen aukoton ja nopea tietojenvaihto 
olisi ehdotuksen mukaan turvattava lainsää-
dännössä. 

Erillinen toimielin tarkoittaisi esimerkiksi 
johtokuntaa tai lautakuntaa, jolle voidaan 
asettaa päätöksentekovaltuuksia. Johtokun-
nalla on usein viranomaisessa yleistä ohjaus- 
ja päätöksentekovaltaa. Esimerkiksi Finans-
sivalvonnasta annetussa laissa tarkoitettu joh-
tokunta asettaa erityiset tavoitteet Finanssi-
valvonnan toiminnalle ja päättää sen toimin-
talinjoista sekä ohjaa ja valvoo näiden tavoit-
teiden toteutumista ja toimintalinjojen nou-
dattamista. 

Toimielimellä voidaan edistää laaja-alaisen 
osaamisen hyödyntämistä organisaatiossa. 
Rahoitusvakausviranomaisen toimintaan ei 
kuulu merkittävästi sellaisia tehtäviä, joiden 
linjaamiseen olisi tarkoituksenmukaista hyö-
dyntää johtokuntamallia. Viranomaisen yh-
teyteen ehdotetaan perustettavaksi neuvotte-
lukunta, jonka tehtävänä olisi turvata tieto-
jenvaihto ja yhteistyö eri rahoitusmarkkinoi-
den viranomaisten välillä. Tämän lisäksi vi-
ranomaisten yhteistyön tehokkuudesta huo-
lehdittaisiin muilla järjestelyillä. 

Päätöksenteolta kriisitilanteessa vaadittava 
nopeus ja tehokkuus puoltavat niin sanottua 
päällikkövirastoa, jossa päätöksenteko on 
keskitetty viraston päällikölle. Päällikkövi-
rastoratkaisuun on päädytty viimeaikaisissa 
lainsäädäntöratkaisuissa muun muassa uuden 
Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen (HE 
108/2012 vp) ja Tukesin (HE 132/2010 vp) 
päätöksentekorakenteessa. Mainittujen vi-
ranomaisten toimintaa koskevien lakien pe-
rusteluissa todetaan, että johtokuntaperustei-
nen malli vaarantaa puolueettoman ja riip-
pumattoman viranomaistoiminnan. Lisäksi 
todetaan, että päätöksentekomalli selkeyttää 
johtamis- ja ohjausjärjestelmiä. 

Rahoitusvakausviranomaisen organisaation 
henkilöstön määrä olisi mitoitettu markki-
noiden niin sanotun normaalitilanteen mukai-
sesti. Tämä tarkoittaa, että henkilöstön mää-
rää olisi lisättävä tarpeen mukaisesti kriisiti-
lanteissa esimerkiksi käyttämällä valtiova-
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rainministeriön, Suomen Pankin ja Finanssi-
valvonnan tukea. Hallinnollinen sijainti tulisi 
ratkaista tarkoituksenmukaisesti toisen vi-
ranomaisen tai ulkopuolisen palveluntarjo-
ajan tarjoamien erilaisten tukitoimintojen te-
hokkaaksi hyödyntämiseksi. 
 
 
Muiden jäsenvaltioiden ratkaisut kriisinrat-
kaisuviranomaisesta 

 
Kriisinratkaisudirektiivin kansallinen täy-

täntöönpano on lähes kaikissa jäsenvaltioissa 
vasta valmisteluvaiheessa, minkä vuoksi lo-
pullisia päätöksiä direktiivin mukaisesta uu-
desta viranomaisrakenteesta ei ole vielä teh-
ty. Saksassa kriisinratkaisutehtäviä hoitaa täl-
lä hetkellä lähinnä rahoitusmarkkinoiden va-
kautusvirasto (FMSA), joka on erillinen ja it-
senäinen viranomainen valtiovarainministe-
riön hallinnonalalla. Viranomainen vuokraa 
toimitilansa ja hankkii muun muassa IT-
järjestelmäpalvelut keskuspankilta. Saksassa, 
Itävallassa ja Irlannissa päätöksiä uudesta vi-
ranomaisrakenteesta ei ole vielä tehty. 

Tanskassa kriisinratkaisuviranomainen 
muodostettaneen nykyisestä Finansiel Stabi-
litet A/S yhtiöstä, joka on valtion täysin 
omistama yhtiö, joka hallinnoi Tanskan krii-
silaitosten valtionomistusta. Yhtiö muutetta-
neen samalla valtion virastoksi. 

Espanjassa kriisinratkaisuviranomaisen 
tehtäviä tullee hoitamaan nykyinen valtion 
luottolaitosten vakausrahasto FROB. Viran-
omainen tulee olemaan erillinen ja itsenäinen 
viranomainen valtiovarainministeriön hallin-
nonalalla. FROB toimii nykyisin Espanjan 
keskuspankin yhteydessä, mutta sillä on oma, 
keskuspankista erillinen henkilöstönsä, joka 
ei osallistu keskuspankin muiden tehtävien 
hoitamiseen. Keskuspankin ja valvontaviran-
omaisen edustajat ovat nykyisin edustettuna 
FROB:n johtokunnassa, mutta hallintomalli 
tullaan tältä osin arvioimaan uudelleen krii-
sinratkaisudirektiivin täytäntöönpanon yh-
teydessä. 

Puolassa kriisinratkaisuviranomainen muo-
dostettaneen nykyisestä luottolaitosten va-
kausrahastosta, joka on perustettu 1990-
luvulla hallinnoimaan valtion pankkitukioh-
jelmia sekä talletussuojaa. Viranomainen tul-
lee olemaan erillinen ja itsenäinen viran-

omainen valtiovarainministeriön hallin-
nonalalla. Vakausrahastolla on nykyisin joh-
tokunta, jossa on edustettuna keskeiset minis-
teriöt, keskuspankki, valvontaviranomainen 
ja pankkien toimialajärjestö. Johtokunnan 
asema ja kokoonpano tullaan arvioimaan uu-
delleen kriisinratkaisudirektiivin toimenpa-
non yhteydessä. Vakausrahasto hoitaa myös 
talletussuojajärjestelmää. 

Ison-Britannian kriisinratkaisuviranomai-
sena tullee toimimaan keskuspankin yhtey-
dessä toimiva kriisinratkaisuyksikkö (Special 
Resolution Unit). Kriisinratkaisuyksikkö 
toimii keskuspankin rahoitusvakaudesta vas-
taavalla toimialalla. Kriisinratkaisuyksikkö 
on toiminnallisesti erillinen muista keskus-
pankin toiminnoista ja sillä on oma erillinen 
henkilöstönsä. Kriisinratkaisuyksikön virka-
miehet ovat kuitenkin keskuspankin virka-
miehiä. Keskuspankin tehtävänä on valvoa 
luottolaitosten vakavaraisuutta (Prudential 
Regulatory Authority) ja menettelytapoja 
(Financial Conduct Authority). Nämä tehtä-
vät on erotettu toisistaan keskuspankin eri 
toimialoille ja niiden johtamisesta vastaavat 
erilliset johtokunnan jäsenet. Kriisinratkaisu-
direktiivin voimaansaattamisen yhteydessä 
kriisinratkaisuyksikön ja valvontaviranomai-
sen työnjakoa muutettaneen siten, että krii-
sinratkaisusuunnitelmien laadinta ja kriisin-
ratkaisun esteiden poistamista koskeva pää-
töksenteko siirtyy direktiivin edellyttämällä 
tavalla valvontaviranomaiselta kriisinratkai-
suviranomaisen tehtäväksi. 

Kreikassa ei ole toistaiseksi ratkaistu, mikä 
viranomainen tulee toimimaan direktiivin 
tarkoittamana kriisinratkaisuviranomaisena. 
Kriisinratkaisutehtäviä hoitaa tällä hetkellä 
osin keskuspankin yhteydessä toimiva krii-
sinratkaisuyksikkö ja osin luottolaitosten va-
kausrahasto. Kreikassa keskuspankki toimii 
myös luottolaitosten valvontaviranomaisena. 
Kriisinratkaisutehtävät erotettiin itsenäiseen 
erillisyksikköön vuonna 2012. Kriisinratkai-
suyksikkö on toiminnallisesti itsenäinen ja 
erillinen, sillä on oma henkilöstönsä ja krii-
sinratkaisua koskeva päätöksenteko on ero-
tettu keskuspankin muusta hallinnosta. 

Unkarissa kriisinratkaisuvaltuudet annetta-
neen keskuspankin yhteydessä olevaan, mut-
ta siitä selvästi erotetulle osastolle. Osastolla 
on 11 asiantuntijaa sekä johtokunta. Unkaris-
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sa talletussuojarahasto on erillinen valtiolli-
nen toimija, jota hallinnoi valvontaviran-
omaisesta, keskuspankista ja ministeriöstä 
koostuva johtokunta. Kriisinratkaisurahasto 
on tarkoitus perustaa talletussuojarahaston 
yhteyteen. 

Alankomaissa alustavien tietojen mukaan 
kriisinratkaisuvaltuudet säädetään keskus-
pankille, joka toimii myös valvontaviran-
omaisena. Keskuspankin valvontaosastolla 
toimii nykyisin yksikkö, joka on valmistellut 
aiempia kriisinratkaisutapauksia.  

Malta perustanee kriisinratkaisuviranomai-
sen hallinnollisesti valvontaviranomaiseen 
yhteyteen. Käytännössä yhteys tulee rajoit-
tumaan luonteeltaan nimenomaan hallinnolli-
seksi, sillä viranomaisella on oma henkilöstö, 
erillinen johtokunta ja se toimii muusta val-
vojasta erillään myös fyysisesti eri toimiti-
loissa.  

Romaniassa kriisinratkaisuvaltuudet myön-
nettäneen keskuspankille, jossa toimii tällä 
hetkellä kriisinratkaisuyksikössä. Direktiivin 
edellyttämä toiminnallinen ja päätöksenteon 
eriyttäminen muusta keskuspankin toimin-
nasta on vasta suunnitteluvaiheessa. Keskus-
pankki toimii myös valvontaviranomaisena. 
 
 
3.2.2 Valtiontalouden ulkopuolisen rahaston 
perustaminen 

Valtion vakuusrahasto. Valtiovarainminis-
teriö hallinnoi VVRL:ssa tarkoitettua valtion-
talouden ulkopuolista rahastoa, jonka tehtä-
vänä on turvata talletuspankkien vakaa toi-
minta. Rahaston varoista voidaan merkitä 
suomalaisen talletuspankin ja sen suomalai-
sen omistusyhteisön, jäljempänä omistusyh-
teisö, osakkeita ja osuuksia, myöntää lainaa 
pankille ja sen omistusyhteisölle sekä talle-
tuspankkien yhteenliittymästä annetussa lais-
sa (599/2010) tarkoitetulle keskusyhteisölle, 
antaa niiden ottamille lainoille takauksia sekä 
myöntää pankille ja sen omistusyhteisölle 
sekä keskusyhteisölle muutakin rahoitustu-
kea, jos se on tarpeellista pankin tai yhteen-
liittymän toiminnan ja rahoitusmarkkinoiden 
vakauden turvaamiseksi. Olemassa olevan 
valtiontalouden ulkopuolisen rahaston tai sen 
käyttötarkoituksen olennainen laajentaminen 
edellyttäisi lakiesityksen hyväksymistä pe-

rustuslain 87 §:ssä säädetyllä määräenemmis-
töllä. 
 
Uuden valtiontalouden ulkopuolisen rahas-
ton perustaminen  
 

Kriisinratkaisudirektiivissä on asetettu jä-
senvaltioille velvollisuus säätää kriisinratkai-
sutoimenpiteet viranomaisen tehtäväksi. 
Kriisinratkaisutoimien ja -toimivallan tehok-
kaan täytäntöönpanon turvaamiseksi direktii-
vin 100 artiklassa säädetään jäsenvaltioille 
velvollisuus perustaa rahoitusjärjestely, jonka 
käytöstä viranomainen päättää. Rahoitusjär-
jestelyn luominen ja sitä koskevan päätök-
sentekomekanismin rakentaminen ovat luon-
teeltaan valtion pysyviä tehtäviä. 

Velvollisuus kartuttaa vakausmaksuja ase-
tetaan kriisinratkaisudirektiivissä ja EU:n 
kriisinratkaisuasetuksessa maksuvelvollisille 
laitoksille. EU:n kriisinratkaisuasetuksessa 
tehtävä kerätä täysimääräiset vakausmaksut 
ja tilittää ne asetuksen mukaiseen rahastoon 
on asetettu jäsenvaltioiden nimeämälle kan-
salliselle kriisinratkaisuviranomaiselle. Tästä 
seuraa, että valtio viranomaisen kautta vastaa 
maksujen perimisestä ja toimittamisesta. Val-
tio ei vastaa vakausmaksujen tai niiden ali-
jäämän kartuttamisesta. 

Valtiontalouden ulkopuolinen rahasto voi-
daan perustuslain 87 §:n mukaan perustaa, 
jos valtion pysyvän tehtävän hoitaminen sitä 
välttämättä edellyttää. 

Pysyvä tehtävä. Valtion pysyvän tehtävän 
hoitaminen saattaa säännöksen tarkoittamalla 
tavalla edellyttää rahaston perustamista sil-
loin, kun tehtävän hoitamiseen liittyvien 
määrältään huomattavien menoerien toteu-
tuminen on vaikeasti ennakoitavissa. Erilai-
set valtion takauksien tai takuiden myöntä-
mistä koskevien toimintojen voidaan katsoa 
kuuluvan tähän ryhmään. Esimerkkinä ny-
kyisistä rahastoista voidaan mainita valtion-
takuurahasto. Tällaisia tehtäviä ovat myös 
erilaiset vakuutusluonteiset toiminnot ympä-
ristönsuojelun alalla, joihin nykyisistä rahas-
toista kuuluu lähinnä öljysuojarahasto ja 
ydinjätehuoltorahasto. Myös huomattavien 
rahamäärien kerääminen tuleviin, ennakoita-
vissa oleviin tarpeisiin saattaa edellyttää ra-
hastointia. Tällaisista säästämisluonteisista 
toiminnoista voidaan mainita esimerkkinä 
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nykyinen valtion eläkerahasto. Laajamittai-
nen lainoitus- ja korkotukitoiminta nykyisen 
valtion asuntorahaston tapaan voi myös edel-
lyttää rahastointia. 

Välttämättömyys. Välttämättömyyskriteerin 
voidaan katsoa esitöiden (HE 1/1998 vp) 
mukaan täyttyvän silloin, kun tehtävä kuuluu 
pysyvästi valtion hoidettavaksi eivätkä bud-
jettitalouden piirissä olevat keinot, kuten net-
tobudjetointi, monivuotinen budjetointi taik-
ka arvio- tai siirtomäärärahat soveltuisi hyvin 
tehtävän hoitamiseen. Esimerkkinä mainitaan 
tilanteet, joissa tehtävän hoitamiseen liittyvi-
en määrältään huomattavien menoerien to-
teutuminen on vaikeasti ennakoitavissa tai 
joissa huomattavien rahamäärien kerääminen 
tuleviin, ennakoitavissa oleviin tarpeisiin 
saattaa edellyttää rahastointia. 

Vakausmaksuja ja talletussuojamaksuja 
kartutetaan vuosittain. Järjestelyn tulisi tur-
vata maksujen käyttö laissa säädettyihin tar-
koituksiin, mikä voidaan turvata parhaiten 
valtiontalouden ulkopuolisen rahaston raken-
teella. 

Ennakoitavuus. Laitoksen mahdollinen 
kriisinratkaisu ja tarve sen rahoittamiseen tai 
talletussuojan maksatus ovat hyvin poikke-
uksellisia ja vaikeasti ennakoitavissa. Krii-
sinratkaisudirektiivin lähtökohtana on, että 
luottolaitosten mahdollisiin ongelmiin puutu-
taan valvontaviranomaisten toimesta jo en-
nakollisesti ja kriisinratkaisuvaltuudet ovat 
äärimmäinen keino puuttua elinkelpoisen 
luottolaitoksen toiminnan jatkuvuuden tur-
vaamiseen. Luottolaitoksen kriisitilanteen 
ennakointi ja kriisinratkaisutoimien kustan-
nusten etukäteinen arviointi ovat vaikeita. 
EU:n kriisinratkaisumekanismissa päätöksen-
teko kriisinratkaisutoimista siirtyy merkittä-
viltä osin EU:n kriisinratkaisuasetuksessa 
tarkoitetulle neuvostolle. Pienten luottolaitos-
ten osalta päätökset tekisi edelleen kansalli-
nen kriisinratkaisuviranomainen, mutta tarve 
kriisinratkaisun rahoittamiselle yhteisestä 
EU:n kriisinratkaisurahastosta merkitsee 
toimivallan siirtymistä kansalliselta viran-
omaiselta kriisinratkaisuneuvostolle. 

Talletussuojan maksamista koskeva päätös 
voi liittyä talletuspankin kriisinratkaisuun, 
mutta myös laitoksen toiminnan lopettami-
seen saneerauksen tai konkurssin seuraukse-
na. Myös talletussuojan maksamisen enna-

kointi on vaikeaa ja se on aiempaa epätoden-
näköisempää talletuspankkien vakavarai-
suusvaatimusten kiristyttyä ja valvonnan 
kasvaessa. 

Eduskunnan budjettivallan rajoitus. Perus-
tuslain esitöiden mukaan lähtökohtana tulee 
olla, että talousarvio sisältää kaikki valtion 
tulot ja menot, ja että rahastojen perustami-
nen on poikkeuksellista, koska talousarvion 
ulkopuoliset rahastot merkitsevät poikkeusta 
talousarvion täydellisyysperiaatteesta, ja nii-
den katsotaan kaventavan eduskunnan bud-
jettivaltaa. Rahastoon maksuvelvollisten kar-
tuttamat varat eivät kuuluisi talousarvion pii-
riin, koska valtio ei osallistuisi maksujen kar-
tuttamiseen eikä maksuja käytettäisi talous-
arvioon sisältyvien menoerien rahoittami-
seen. 
 
 
 
3.2.3 Kriisinratkaisua koskeva päätöksenteko 
ja muutoksenhaku sekä rahaston hallinnointi 

Kriisinratkaisudirektiivi mahdollistaa jä-
senvaltioille eri vaihtoehtoja toteuttaa kriisin-
ratkaisun rahoittamisen. Jäsenvaltiot ovat 
voineet valita toimintamallikseen erillisen 
kriisinratkaisurahaston perustamisen tai käyt-
tää jo olemassa olevia kriisinratkaisu- tai tal-
letusrahastoja kriisinratkaisun rahoittami-
seen. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa talletus-
suojarahaston rooli laajenisi tallettajien varo-
jen suojaamisen lisäksi myös rajoitetusti 
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
kriisinratkaisuun. 

Kriisinratkaisun rahoittamiselle on kolme 
toteuttamisvaihtoehtoa, joista ensimmäinen 
on nyt toteutettavaksi ehdotettava vaihtoehto, 
jossa kriisinratkaisuviranomainen hallinnoi 
molempia rahastoja ja rahastot yhdistetään 
hallinnollisesti yhteiseksi kriisinratkaisu- ja 
talletussuojarahastoksi. Vaihtoehtoisena mal-
lina on arvioitu järjestelmää, jossa talletus-
suojarahasto ja kriisinratkaisurahasto pidet-
täisiin erillään, mutta kriisinratkaisuviran-
omainen hallinnoisi molempia rahastoja. Jäl-
jempänä perustelluin syin on päädytty rahas-
tojen yhdistämiseen. Kolmantena vaihtoeh-
tona on arvioitu mallia, jossa kriisinratkaisu-
viranomainen hallinnoi kriisinratkaisurahas-
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toa ja toimialan hallinnoima erillinen oikeus-
henkilö hallinnoi talletussuojarahastoa. 

Viranomaisen päätöksenteko ja viranomai-
sen hallinnoima yksi rahasto. Ensimmäisen, 
nyt ehdotettavan vaihtoehdon etuna on pää-
töksenteon keskittäminen. Rahastojen hallin-
nointi riippumattoman viranomaistahon toi-
mesta ennaltaehkäisee mahdollisia ristiriitati-
lanteita kriisitilanteiden päätöksenteossa. Va-
litussa mallissa rahastoja koskeva päätöksen-
teko on koordinoidusti yhdellä taholla. 

Kriisinratkaisu- ja talletussuojarahaston yh-
teinen hallinnointi tuo lisäksi jossakin määrin 
synergia- ja skaalaetuja ja mahdollistaa ra-
hastojen yhtenäisen koordinoinnin. Rahasto-
jen hallinnoinnin keskittäminen yhden insti-
tuution alle muodostaa esimerkiksi kustan-
nussäästöjä verrattuna tilanteeseen, jossa ra-
hastot olisivat hallinnollisesti eri tahojen alla. 
Rahastojen yhteisellä hallinnoinnilla ja kar-
simalla turhia päällekkäisiä toimintoja saa-
daan synergiaetujen lisäksi skaalaetuja, kun 
rahastojen hallinnoinnista aiheutuvat keski-
määräiset kustannukset vähenevät. 

Rahastojen yhdistäminen ja hallinnon kes-
kittäminen mahdollistaa myös rahastojen 
toiminnan tehokkaan ja yhtenäisen valvon-
nan. Rahastojen hallinnon keskittäminen yh-
delle viranomaistaholle, kriisinratkaisuviran-
omaiselle, on kokonaisuudessaan oikeudelli-
sesti selkeä ratkaisu, sillä erillisen oikeus-
henkilön perustaminen olisi arvioitava perus-
tuslain 124 §:n mukaisena hallintotehtävän 
antamisena muulle kuin viranomaiselle. 

Viranomaisen päätöksenteko, viranomai-
sen hallinnoima kriisinratkaisurahasto ja yk-
sityisen oikeushenkilön hallinnoima talletus-
suojarahasto. Kolmantena vaihtoehtoisena 
mallina on arvioitu ratkaisua, jossa kriisin-
ratkaisuviranomaisen alaisuudessa toimisi 
kriisinratkaisuvaroja hallinnoiva kriisinrat-
kaisurahasto ja talletussuojarahastoa hallin-
noisi erillinen oikeushenkilö. Kriisinratkai-
suviranomainen tekisi tässäkin mallissa pää-
töksen rahaston varojen käytöstä kriisinrat-
kaisun kustannusten kattamiseksi tai korvat-
tavien talletusten maksamiseksi. Kriisinrat-
kaisudirektiivin 109 artiklan mukaan kansal-
linen talletussuojajärjestelmä osallistuu krii-
sinratkaisun kustannusten kattamiseen kor-
vattavien talletusten sijaan. Talletussuojajär-
jestelmän vastuu ei saa ylittää sitä tappioiden 

määrää, joka olisi koitunut sen kannettavaksi, 
jos laitos olisi likvidoitu tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä. Sen sijaan 
tähän malliin liittyy mahdollisia perustuslail-
lisia ongelmia, erityisesti perustuslain 124 
§:n kannalta. Tätä tarkastellaan lyhyesti seu-
raavaksi. 
 
Hallintotehtävän antaminen muulle kuin vi-
ranomaiselle 
 

Edellä esitetyistä kolmesta vaihtoehtoisesta 
mallista yhteen liittyy kysymys perustuslain 
124 §:n mukaisesta hallintotehtävän antami-
sesta muulle kuin viranomaistaholle. 

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hal-
lintotehtävä voidaan antaa muulle kuin vi-
ranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se 
on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi 
hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, 
oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaa-
timuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä 
sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa 
vain viranomaiselle. Kun viranomaistehtävä 
annetaan muulle kuin viranomaiselle, tehtä-
vän hoitamisesta ja siinä noudatettavasta me-
nettelystä on säädettävä lailla muun muassa 
oikeusturvanäkökohtien huomioimiseksi. 

Julkisen hallintotehtävän antaminen muulle 
kuin viranomaiselle ei saa vaarantaa perusoi-
keuksia, oikeusturvaa eikä muita hyvän hal-
linnon vaatimuksia. Julkisella tehtävällä voi-
daan tarkoittaa lainsäädännössä määriteltyä, 
tietylle taholle osoitettua tehtävää, joka on 
tarkoitettu tehtäväksi julkisen tai yleisen 
edun nimissä. Perustuslain esitöiden mukaan 
julkisella hallintotehtävällä tarkoitetaan 
muun muassa yksityisten henkilöiden ja yh-
teisöjen oikeuksia, velvollisuuksia ja etuja 
koskevaan päätöksentekoon liittyviä tehtäviä. 
Tähän kuuluu norminanto-, lainkäyttö- ja 
hallintopäätökset, jotka tehdään yksipuolises-
ti ja joiden vaikutus ulottuu yksityisiin oike-
ussubjekteihin. 

Julkisen hallintotehtävän hoitaminen kuu-
luu siis lähtökohtaisesti viranomaiselle ja 
hallintotehtävien antaminen viranomaistahon 
ulkopuolelle on aina poikkeus. Jos rahastojen 
varojen käyttöä koskeva päätöksenteko on 
viranomaisella ja hallinnointi yksityisellä ra-
hastolla, tai jos sekä päätöksenteko että hal-
linnointi on viranomaisella, vaikuttaa tämä 
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rahaston tehtäviin ja arviointiin sen julkisen 
vallan käytöstä. Laitosten rahastoimat varat 
liittyvät julkisen tehtävän hoitamiseen, sillä 
kyseiset varat on kerätty lakisääteistä käyttö-
tarkoitusta varten ja on sijoitettu viranomai-
sen määräysvallan alle. 

Päätökset kriisinratkaisu- ja talletussuoja-
rahaston varojen maksattamisesta koskevat 
luonnollisten ja oikeushenkilöiden oikeuksia, 
velvollisuuksia ja etuja. Kriisinratkaisu- ja 
talletussuojarahaston hallinnointi on julkinen 
hallintotehtävä, ja julkisen hallintotehtävän 
osoittamisen viranomaiskoneiston ulkopuo-
lelle tulee olla tarpeen tehtävän tarkoituk-
senmukaiseksi hoitamiseksi. Julkinen tehtävä 
voidaan osoittaa yksityisen hoitoon vain lail-
la tai lain nojalla. Tällöin tulee osoittaa, mik-
si yksityistämistä on pidettävä viranomaisor-
ganisointia tarkoituksenmukaisempana vaih-
toehtona. Tarkoituksenmukaisuusarvioinnis-
sa huomiota voidaan kiinnittää esimerkiksi 
hallinnon tehokkuuteen sekä resursseihin, 
tehtävän erityisluonteeseen ja siihen, vaatiiko 
kyseinen hallinnonala sellaista erityisasian-
tuntemusta, jota muu kuin viranomaistaho 
pystyy tarjoamaan. Lisäksi merkitystä anne-
taan sille, miten hyvin tehtävä soveltuu hoi-
dettavaksi tehtävän vastaanottajan mahdolli-
sen muun toiminnan ohessa sekä viranomai-
sen ja yksityisen tahon välinen työn- ja vas-
tuunjako. Lisäksi perustuslakivaliokunta on 
antanut painoarvoa myös vakiintuneen käy-
tännön toimivuudelle osoituksena järjestelyn 
tarkoituksenmukaisuudesta. 

Kriisinratkaisu- ja talletussuojarahaston 
hallinnoinnin siirtäminen viranomaistahon 
ulkopuolelle ei olisi perusteltua tehtävän tar-
koituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Kriisin-
ratkaisuviranomaista on pidettävä sekä hal-
linnollisen tehokkuuden että resurssien ta-
loudellisen käytön kannalta ainoana perustel-
tuna vaihtoehtona rahastojen hallinnoijaksi. 
Erityisen tärkeää on varmistaa, että kriisin-
ratkaisuviranomaisella on kaikki valtuudet ja 
tieto muun muassa tallettajista ja rahastojen 
varojen käytettävyydestä, jotta se voi tehdä 
kriisinratkaisutilanteen vaatimat nopeat pää-
tökset. Koska kriisinratkaisurahasto tulee 
olemaan aivan uudenlainen rahasto, ei sitä 
koskevaa erityisasiantuntemusta, jolla hallin-
non osoittamista viranomaisen ulkopuolelle 
voidaan perustella, ole tällä hetkellä ulkopuo-

lisella taholla. Talletussuojarahaston varojen 
käyttö kriisinratkaisussa ei ole rajoitettu tal-
lettajien saatavien turvaamiseen, vaan niitä 
saatetaan käyttää kriisinratkaisuvälineen yh-
teydessä. Talletussuojarahaston rooli muut-
tuu, kun laitoksiin kohdistetaan todennäköi-
semmin kriisinratkaisutoimenpiteitä konkurs-
simenettelyn sijaan. Uuden lainsäädännön 
tarkoituksena on muuttaa talletussuojan käyt-
tö sen perinteisessä merkityksessä. 

Merkittävää julkisen vallan käyttöä ei voi 
luovuttaa muulle kuin viranomaistaholle. 
Esimerkiksi sanktioluonteisen hallinnollisen 
seuraamuksen määräämisen mahdollistavaa 
valtuutusta ei voida antaa yksityiselle, vaan 
perustuslakivaliokunnan käytännön mukai-
sesti tällainen valtuutus on osoitettavissa ai-
noastaan viranomaiselle. Sekä kriisinratkai-
su- että talletussuojarahaston voidaan katsoa 
hoitavan yleisen edun kannalta merkittävää 
tehtävää, joka on luottolaitosten ja sijoitus-
palveluyritysten vakaan toiminnan varmis-
taminen sekä talletusten suojaaminen luotto-
laitoksen maksukyvyttömyydessä tai kon-
kurssissa. Kyseinen toiminta on talouden 
yleisen vakauden ja siten julkisen talouden 
kannalta merkittävää. Kriisinratkaisutehtävät 
ja rahastojen hoito osana sitä voivat olla sel-
laista merkittävää julkisen vallan käyttöä, jo-
ta ei lähtökohtaisestikaan voitaisi antaa muun 
kuin viranomaistahon hoidettavaksi. Tällöin 
edellä esitetyt vaihtoehtoiset mallit eivät olisi 
voineet tulla toteutettaviksi. 
 
 
Muutoksenhaku 
 

Talletussuojarahaston korvaus- ja osallis-
tumiskynnyksen ylittymistä koskevista pää-
töksistä olisi mahdollista tehdä vaihtoehtoi-
nen valitusjärjestelmä. Nämä päätökset tekisi 
ehdotuksen mukaan Rahoitusvakausvirasto. 
Oikeusministeriön työryhmän (Tehtävien ja-
ko hallintotuomioistuinten kesken. Hallinto-
lainkäytön tasotyöryhmän mietintö, 78/2010) 
mietinnössä todetaan, että tulevaisuudessa 
tavoitteena tulisi olla yleinen oikaisuvaati-
musjärjestelmä, jolloin pääsääntönä olisi, että 
muutoksenhaun ensimmäisenä vaiheena on 
oikaisuvaatimus hallintoviranomaiselle. 

Oikaisuvaatimus voidaan jakaa: 1) asia- ja 
kirjoitusvirheen korjaamiseen itseoikaisuna; 
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2) oikaisuun valittamalla päätöksen tehneelle 
viranomaiselle; ja 3) pakolliseen oikaisuvaa-
timukseen osana muutoksenhakua. Oi-
kaisuvaatimusjärjestelmä on otettu käyttöön 
muun muassa siirrettäessä julkista valtaa vä-
lillisen julkisen hallinnon piiriin tai kokonaan 
yksityisille toimijoille. 

Esimerkiksi verotuksen oikaisulautakunta 
on organisatorisesti osa verohallintoa, mutta 
toimii käytännössä itsenäisesti muusta vero-
hallinnosta erillisenä lautakuntana. Kunnal-
lisasioissa oikaisuvaatimus tehdään sen si-
jaan usein viranhaltijan päätöksestä monijä-
seniselle toimielimelle. Päätöksen tehnyt vi-
ranhaltija voi toimia asian valmistelijana ja 
esittelijänä. Valittaja voi tehdä oikaisuvaati-
muksen myös ensi asteen päätöksen tehneelle 
viranomaiselle tai se voidaan säätää tehtä-
väksi myös ylemmälle tai varsinaiselle hal-
lintoviranomaiselle. 

Tallettajan oikeusturvan takaamiseksi oi-
kaisuvaatimusjärjestelmän kehittäminen eril-
liselle viranomaisen yhteydessä toimivalle 
lautakunnalle saattaisi olla perusteltua. Kun 
oikaisuvaatimuksia ei kuitenkaan ole toden-
näköisesti lukumääräisesti monta, kokonai-
suutena arvioiden ei ole perusteltua säätää 
tehtäviä oikaisulautakunnalle, jotta valitusjär-
jestelmästä ei tulisi tarpeettoman raskas ja 
kallis. 
 
 
 
3.2.4 Väliaikaisen pankkiveron tuoton käyt-
täminen 

Väliaikaisen pankkiveron tuotto olisi mah-
dollista lukea vakausmaksuvelvollisten lai-
tosten hyödyksi eri tavoin. Pankkiveron tuot-
toa vastaava määrä olisi mahdollista käyttää 
luottolaitoksille aiheutuvan EU:n kriisinrat-
kaisuasetuksen mukaisen vakausmaksun kar-
tuttamiseen siten, että luottolaitokset va-
pautettaisiin tosiasiallisesti kokonaan tai osit-
tain vakausmaksun suorittamisesta niinä vuo-
sina, jolloin kerättyä pankkiveroa voidaan 
käyttää suomalaisten luottolaitosten EU:n 
kriisinratkaisuasetuksessa tarkoitetun rahas-
ton tavoitetason mukaisen maksuosuuden 
kattamiseksi.  

Luottolaitosten velvollisuus kerryttää va-
kausmaksua alkaa vuonna 2015. Maksuvel-

vollisuudesta vapautuminen olisi mahdollista 
toteuttaa siirtymäajan kuluessa erilaisin rat-
kaisuin, esimerkiksi etupainotteisesti, jolloin 
luottolaitokset vapautuisivat maksuvelvoit-
teesta ensimmäisinä vuosina tai takapainot-
teisesti, jolloin luottolaitokset vapautuisivat 
maksuvelvoitteesta väliaikaisesti noin kuu-
den tai seitsemän vuoden maksuvelvoitteen 
jälkeen. 

Vaihtoehtoisesti pankkiveron tuottoa vas-
taavaa määrä olisi mahdollista jättää kriisin-
ratkaisurahastoon kansalliseksi pääomapus-
kuriksi, josta voitaisiin rahoittaa luottolaitos-
ten mahdollisia jälkikäteisiä maksuvelvoittei-
ta esimerkiksi silloin, kun EU:n kriisinratkai-
suasetuksen mukaista rahastoa joudutaan kar-
tuttamaan ylimääräisillä vakausmaksuilla. 

Pankkivero ehdotetaan esityksessä käytet-
täväksi osin sitä suorittaneiden talletuspank-
kien vakausmaksuosuuksien maksamiseen 
niiden pankkiveron maksuosuuksia vastaa-
vassa suhteessa vuodesta 2015 lukien. Täl-
löin sellaiset laitokset, jotka eivät ole maksa-
neet pankkiveroa, ovat velvollisia maksa-
maan vakausmaksuja vuodesta 2015 alkaen. 
Pankkiveroa ei enää suoritettaisi verovuonna 
2015. 
 
 
 
3.3 Keskeiset ehdotukset 

3.3.1 Rahoitusvakausvirasto 

Esityksessä ehdotetaan erillisen uuden krii-
sinratkaisuviranomaisen, Rahoitusvakausvi-
rasto, jäljempänä Rahoitusvakausvirasto, vi-
rasto, perustamista Suomeen. Erillisen viran-
omaisen perustaminen tähän tehtävään koros-
taa kriisinratkaisutoiminnan merkitystä ja 
tärkeyttä sekä toiminnan erillisyyttä muista 
olemassa olevista rahoitusmarkkinaviran-
omaisista ja niiden tehtävistä. Kyseessä on 
viranomainen, joka käyttää täysin uusia toi-
mivaltuuksia ja tapauskohtaisesti merkittä-
vääkin valtaa ja jolla on selkeä oma toimi-
alue. Tehtävä on tarkoituksenmukaista orga-
nisoida täysin uudeksi viranomaiseksi. 

Rahoitusvakausvirasto ehdotetaan perustet-
tavan valtiovarainministeriön hallinnonalalle, 
koska ministeriö vastaa valtioneuvoston oh-
jesäännön mukaisesti rahoitusmarkkinoiden 
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toiminnasta. Muuta luontevaa sijoituspaikkaa 
virastolle ei valtion keskushallinnossa ole.  

Viranomaisen toimintaa ohjaavat yleiset 
periaatteet. Näitä ovat tehtävän hoitoon tar-
vittava osaaminen ja toimialan tuntemus, 
riippumattomuus muista viranomaisista sekä 
vastuunjaon riittävä hajauttaminen, kustan-
nustehokkuus ja vaikutukset julkiseen talou-
teen, päätöksenteon nopeus ja tehokkuus se-
kä rajat ylittävän viranomaisyhteistyön suju-
vuuden varmistaminen, joustavuus suhteessa 
EU:n yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin ja 
sen rahoitukseen sekä kriisinratkaisu- ja tal-
letusrahaston rakenteeseen ja päätösten oike-
usvarmuus. 

Direktiivissä esitetyt viranomaisten yhteis-
työvelvoitteet voidaan jakaa yleiseen ja eri-
tyiseen yhteistyövelvoitteeseen, keskinäiseen 
tietojenvaihtoon kriisinratkaisu- ja valvonta-
viranomaisten välillä ja erityisiin yhteis-
työelimiin. 

Kriisinratkaisuviranomaisen tehtävien hoi-
taminen ei kaikkina aikoina välttämättä edel-
lytä laajaa vakinaista henkilöstöä. Henkilös-
tön tulee kuitenkin pystyä hoitamaan sille 
kriisitilanteiden ulkopuolella osoitetut tehtä-
vät, kuten kriisinratkaisusuunnitelmien hy-
väksyminen ja testaus sekä kansainväliseen 
yhteistyöhön ja valvontaan osallistuminen. 
Lisäksi henkilöstön koulutuksesta ja jatku-
vasta tietojensaannista on huolehdittava 
asianmukaisesti. Yhteistä kriisinratkaisume-
kanismia koskevan asetusehdotuksen mukai-
sesti kansallisten kriisinratkaisuviranomais-
ten on avustettava kriisinratkaisuneuvostoa 
sen tehtävien suorittamisessa. 

Laissa ehdotetaan säädettävän, että valtio-
varainministeriö, Suomen Pankki ja Finans-
sivalvonta osoittavat kriisinratkaisuviran-
omaisen käyttöön henkilöstöä kriisitilanteis-
sa. Lisäksi toimenpiteiden kohteena olevan 
laitoksen asiantuntemusta ja henkilöstöä voi-
daan käyttää avuksi tehtävien suorittamiseksi 
ja tietojen saamiseksi, mikä osaltaan vähen-
tää kriisinratkaisuviranomaisen resursointi-
tarvetta. Viranomaisen vakinaisen henkilös-
tön määräksi arvioidaan noin 12 henkilöä. 
Muun muassa kriisinratkaisusuunnitelmien 
laatiminen työllistäisi virastoa erityisesti toi-
minnan alkuvuosina, jolloin käytettäisiin 
määräaikaisia henkilöstöresursseja (noin viisi 
henkilöä). Palkka- ja hallintokustannukset 

katettaisiin toimialalta kerättävinä hallinto-
maksuina, joista ehdotetaan säädettävän eril-
lisessä laissa. 
 
 
 
3.3.2 Varhaisen puuttumisen toimenpiteet ja 
kriisinratkaisuvälineet 

Viraston tehtävistä säädettäisiin ehdotetus-
sa kriisinratkaisulaissa ja virastoa koskevassa 
laissa. Lisäksi tehtävistä säädetään EU:n krii-
sinratkaisuasetuksessa. Kriisinratkaisudirek-
tiivissä säädetään ennakollisista varhaisen 
puuttumisen toimenpiteistä ja laitoksen krii-
sihallintoon asettamiseen liittyvistä toimenpi-
teistä. Laitoksella olisi oltava elvytyssuunni-
telma sen toiminnan jatkumisen turvaamisek-
si tilanteessa, jossa sen taloudellinen asema 
on merkittävästi heikentynyt. Finanssival-
vonnan toimivallassa olisi käyttää varhaisen 
puuttumisen välineitä, jos se arvioi, että lai-
toksen omien varojen vähimmäismäärä las-
kee tai on laskenut alle sallitun rajan esimer-
kiksi heikentyneen maksuvalmiuden tai lai-
namäärien kasvun vuoksi. Finanssivalvonta 
voisi vaatia muun muassa laitoksen johtoa 
ryhtymään elvytyssuunnitelman mukaisiin 
toimiin tai muihin toimiin tilanteen ratkaise-
miseksi, vaatia yhtiökokousta kutsuttavaksi 
koolle, vaatia ylimmän johdon tai sen jäse-
nen erottamista sekä vaatia laitoksen liike-
toimintastrategiaa taikka oikeudellista tai 
toiminnallista rakennetta muutettavaksi. 

Rahoitusvakausviraston olisi laadittava lai-
tokselle kriisinratkaisusuunnitelma. Jos var-
haisen puuttumisen toimet eivät osoittaudu 
tehokkaiksi tai niitä ei ole enää perusteltua 
käyttää ja laitos uhkaa kaatua tai on kaatu-
massa ja kun kriisinratkaisutoimet ovat ylei-
sen edun kannalta välttämättömiä, laitos voi-
taisiin asettaa kriisihallintoon. Päätöksen 
kriisihallintoon asettamisen edellytysten täyt-
tymisestä ja kriisihallintoon asettamisesta te-
kisi Rahoitusvakausvirasto. EU:n kriisinrat-
kaisuasetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
luottolaitosten osalta toimivalta kansallisten 
viranomaisten ja kriisinratkaisuneuvoston vä-
lillä olisi jaettu. Tällöin neuvosto käyttäisi 
kansallisen lainsäädännön mukaisia Rahoi-
tusvakausviraston toimivaltuuksia. 
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Kun kriisihallintoon asettamisen edellytyk-
set ovat täyttyneet, virastolla olisi toimivalta 
käyttää kriisinratkaisuvälineitä. Näitä ovat 
velkojen alaskirjaus, liiketoiminnan myynti, 
väliaikaisen laitoksen tai omaisuudenhoito-
yhtiön perustaminen. Tämän lisäksi virasto 
päättäisi kriisinratkaisun rahoituksesta. Vuo-
desta 2016 alkaen kansalliset kriisinratkaisun 
kustannusten kattamiseksi kerättävät kansal-
liset luottolaitosten kartuttamat vakausmak-
sut siirrettäisiin EU:n kriisinratkaisuasetuk-
sessa ja valtiosopimuksessa tarkoitettuun yh-
teiseen rahastoon. Virasto hallinnoisi uutta 
valtion talousarvion ulkopuolista rahastoa, 
joka muodostuisi vakausmaksuin kartutetta-
vasta kriisinratkaisurahastosta ja talletus-
suojamaksuin kartutettavasta talletussuojara-
hastosta. Sijoituspalveluyritysten kartuttamat 
vakausmaksut kerättäisiin vain kansalliseen 
kriisinratkaisurahastoon. Sijoituspalveluyri-
tysten vakausmaksun maksuvelvollisuuteen 
asetettaisiin direktiivistä poikkeavia kansalli-
sia rajoituksia. 

Komissio on katsonut, että kriisinratkaisu-
direktiivi ei mahdollista talletuspaon estämis-
tä talletuspankin toiminnan väliaikaisella 
keskeyttämisellä vaan kriisinratkaisusuunni-
telmissa tulisi ottaa huomioon kaikki ne ti-
lanteet ja tarvittavat toimet, joilla talletuspa-
ko voidaan estää. Talletuspankin toiminnan 
väliaikaisesta keskeyttämisestä annettua lakia 
ja siinä tarkoitettua viranomaisen oikeutta 
keskeyttää talletuspankin toiminta väliaikai-
sesti ei kuitenkaan ehdoteta kumottavaksi, 
koska kansallisesti saattaa olla välttämätöntä 
käyttää kriisinratkaisuvälineitä laajempia 
toimivaltuuksia järjestelmään kohdistuvan 
vakavan häiriön leviämisen estämiseksi. Di-
rektiivi on niin sanottu minimiharmonisointi-
direktiivi ja jäsenvaltiot voivat säätää direk-
tiiviä laajemmista kriisinratkaisuvälineistä. 

Esityksessä ei ehdoteta säädettävän talle-
tussuojarahastolle mahdollisuutta antaa lai-
naa toiselle ETA-valtion talletussuojarahas-
tolle talletussuojadirektiivin 12 artiklassa tar-
koitetulla tavalla. Esityksessä ei myöskään 
ehdoteta täytäntöön pantavan talletussuojadi-
rektiivin 11 artiklan 3 kohtaa, jonka mukaan 
jäsenvaltiot voivat sallia talletussuojarahas-
ton varojen käytön jo ennakollisten toimien 
yhteydessä sen estämiseksi, että luottolaitos 
tulee asettaa kriisihallintoon. 

3.3.3 Kriisinratkaisun rahoitus 

Jos edellä luvussa 3.3.1 kuvatut Rahoitus-
vakausviraston käyttämät kriisinratkaisuväli-
neet osoittautuvat riittämättömiksi toimenpi-
teiksi laitoksen toiminnan uudelleenjärjestä-
miseksi, virasto voisi käyttää kriisinratkaisu-
toimien rahoittamiseen laitoksilta kerättyjä 
vakausmaksuja. 

VVRL kumottaisiin, koska sen tehtäviä oli-
si olennaisesti muutettava kriisinratkaisudi-
rektiivin, EU:n kriisinratkaisuasetuksen ja 
EU:n yhteistä rahastoa koskevan valtiosopi-
muksen voimaan saattamisen seurauksena. 

Ehdotettu kriisinratkaisu- ja talletussuoja-
rahastosta muodostuva rahoitusvakausrahasto 
olisi valtion talousarvion ulkopuolinen rahas-
to, jonka tehtävistä, hallinnosta ja sijoituspo-
litiikasta säädettäisiin lailla. Perustuslain 
87 §:n mukaan lailla voidaan säätää valtion 
rahaston jättämisestä talousarvion ulkopuo-
lelle, jos valtion pysyvän tehtävän hoitami-
nen sitä välttämättä edellyttää. Rahaston ta-
lousarvion ulkopuolinen asema merkitsee 
poikkeusta talousarvion täydellisyysperiaat-
teesta ja kyseinen asema kaventaa eduskun-
nan budjettivaltaa. Talousarvion ulkopuoli-
sen rahaston perustamista taikka tällaisen ra-
haston tai sen käyttötarkoituksen olennaista 
laajentamista tarkoittavan lakiehdotuksen 
hyväksymiseen vaaditaan eduskunnassa vä-
hintään kahden kolmasosan enemmistö anne-
tuista äänistä. 

Rahaston tehtävänä olisi toimia luottolai-
tosten ja sijoituspalveluyritysten vakaan toi-
minnan turvaamiseksi ja hoitaa kriisinratkai-
sulaissa ehdotettavia tehtäviä. Erilaiset kriisi-
tilanteet, joissa rahastoa tarvittaisiin, voivat 
tulla yllättäen ja rahaston tehtävän hoitami-
seen liittyvien määrältään huomattavien me-
noerien toteutuminen voi olla vaikeasti enna-
koitavissa. Rahoitusvakausrahasto tulisi osa-
na kriisinratkaisutoimia ja niitä koskevaa 
päätöksentekoa olemaan osa valtion pysyvää 
tehtävää eikä rahaston luonteen vuoksi bud-
jettitalouden keinojen, kuten nettobudjetointi, 
sovellu budjetointitavaksi kyseisen tehtävän 
hoitamisessa. Rahoitusvakausvirasto hallin-
noisi rahastoa ja sen toiminta olisi siten jär-
jestetty tehokkaasti ja tarkoituksenmukaises-
ti. Rahaston toiminnan yleinen ohjaus ja val-
vonta kuuluisivat virastolle. 
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Perustuslain esitöissä rahastojen etuina 
mainitaan niiden toiminnan itsenäisyys, va-
rainkäytön joustavuus, mahdollisuus sitoa 
tietyt tulot ja menot toisiinsa sekä varautumi-
nen menoihin, joiden toteutuminen on epä-
varmaa. Kun otetaan huomioon kriisinratkai-
sutoimien ja talletussuojan maksamista kos-
kevalta päätöksenteolta edellytetty nopeus, 
valtiontalouden ulkopuolinen rahasto on ra-
kenteeltaan omiaan edistämään mahdolli-
simman sujuvaa maksatusprosessia. 

Osana Rahoitusvakausvirastoa rahasto olisi 
tilintarkastettava ja sen toiminta olisi valtion-
talouden tarkastusviraston valvonnan alainen. 
Rahaston toiminnan läpinäkyvyyden lisäämi-
seksi ehdotetaan, että rahaston toiminnasta 
olisi laadittava erillinen tilinpäätös. 

Rahastoon kriisinratkaisun ja talletussuojan 
kartuttamiseksi kerätyt varat olisi pidettävä 
erillään, vaikka rahastojen toiminta olisi hal-
linnollisesti yhdessä. Kriisinratkaisudirektii-
vin 100 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden 
tulee perustaa kansallinen rahasto, johon ke-
rätään vakausmaksuja laitosten kriisinratkai-
sun kustannusten kattamiseksi. Asetuksen 
voimaantulosäännöksen mukaisesti asetuksen 
säännöksiä EU:n yhteisestä kriisinratkaisura-
hastosta ja sinne kartutettavista vakausmak-
suista sovelletaan vuodesta 2016 alkaen. 
Kriisinratkaisudirektiivi tulee voimaan kui-
tenkin jo vuonna 2015, joten Suomeen on pe-
rustettava järjestely, jolla vakausmaksujen 
kerääminen turvataan direktiivin mukaisesti 
vuodesta 2015 alkaen. 

Sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisudi-
rektiivin 103 artiklan mukaisesti maksamat 
vakausmaksut kerättäisiin kansalliseen krii-
sinratkaisurahastoon. 

Vuoden 2016 jälkeen Rahoitusvakausviras-
to keräisi ja siirtäisi EU:n kriisinratkaisuase-
tuksen ja valtiosopimuksen mukaisesti luot-
tolaitosten kartuttamat vakausmaksut vuosit-
tain EU:n yhteiseen rahastoon. Siirtymäajan 
kuluessa kansallisten rahoitusjärjestelyjen ja 
EU:n rahaston välisestä korvausasteesta 
mahdollisessa kriisinratkaisussa säädetään 
EU:n kriisinratkaisuasetuksessa ja yhteistä 
rahastoa koskevassa valtiosopimuksessa. 
Siirtymäajan jälkeen viraston tehtävänä olisi 
vastata siitä, että luottolaitokset maksavat 
vakausmaksut ja mahdolliset ylimääräiset 
vakausmaksut täysimääräisesti ja ajallaan. 

Tämän tehtävän suorittamisen turvaamiseksi 
vakausmaksut ohjattaisiin kansalliseen rahas-
toon, josta virasto siirtäisi ne edelleen EU:n 
rahastoon. Rahastoon kerättävien vakaus-
maksujen lisäksi virasto huolehtisi EU:n krii-
sinratkaisuasetuksessa tarkoitetun neuvoston 
hallinnollisten kustannusten kattamiseksi pe-
rittävien maksujen keräämisestä ja siirtämi-
sestä. 

Rahoitusvakausviraston hallinnoima talle-
tussuojarahasto kartutettaisiin 10 vuoden siir-
tymäaikana siten, että talletussuojan vähim-
mäistason mukainen määrä, 0,8 prosenttia 
korvattavista talletuksista, siirrettäisiin uu-
teen talletussuojarahastoon joko talletus-
pankkien suorittamina talletussuojamaksuina 
tai siten, että vanha talletussuojarahasto siir-
tää varat uuteen rahastoon. Vähimmäistason 
ylimenevä osa jäisi nykyiseen talletussuoja-
rahastoon toimialan hallinnoitavaksi. Talle-
tussuojarahaston tehtävät siirtyisivät uudelle 
talletussuojarahastolle ja Rahoitusvakausvi-
rastolle lainsäädännön tullessa voimaan. 
Toimialan hallinnoiman rahaston varoja käy-
tettäisiin, jos uuden talletussuojarahaston 
velvoitteita ei pystytä hoitamaan uuden ra-
haston varoin eikä riittävän nopeasti ja va-
kauden turvaavalla tavalla ylimääräisin mak-
suin. Kun vanha talletussuojarahasto pure-
taan, sen jäljellä olevat sitoumukset siirtyvät 
talletussuojarahastolle. Talletussuojarahaston 
tarkoituksena on suojata talletuspankkien 
asiakkaiden talletuksia, ja sen tehtävä on jul-
kisoikeudellinen, yleisen edun turvaamiseen 
pyrkivä. Talletussuojarahastoon kerätyt varat 
eivät ole talletuspankkien omaisuutta. Talle-
tussuojadirektiivin mukaan lakisääteinen tal-
letusten vakuusjärjestelmä on yksi vaihtoeh-
toinen tapa talletusten vakuusjärjestelmän pe-
rustamiseksi.  

Ehdotetulla muutoksella pyritään turvaa-
maan mahdollisimman aukoton päätöksente-
ko luottolaitoksen kriisinhallinnassa ja mah-
dollisessa selvitystilassa tai konkurssissa. 
Kun Rahoitusvakausvirasto arvioi, asetetaan-
ko laitos kriisihallintoon tai maksukyvyttö-
myysmenettelyyn taikka keskeytetäänkö sen 
toiminta väliaikaisesti, päätöksellä on mah-
dollisia vaikutuksia myös talletussuojan 
maksamisesta tehtävään päätökseen ja talle-
tussuojarahaston osallistumiseen kriisinrat-
kaisun kustannusten kattamiseen. Varojen on 
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oltava tarvittaessa nopeasti saatavilla ja vi-
rastolla on oltava koko ajan kattava ja ajan-
tasainen tieto sekä varojen realisoitavuudesta 
että suojan piiriin kuuluvista tallettajista ja 
talletuskannasta. Tallettajia koskevaa tietoa 
tarvitaan sekä laitoksen kriisinratkaisussa että 
talletussuojan laukeamisen ennakoinnissa. 

Talletussuojarahaston sijoitustoiminta on 
ollut tuloksellista. Korkeatasoisen sijoitus-
toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi Rahoi-
tusvakausrahastolle asetettaisiin valtiova-
rainministeriön päätöksellä hallitus, joka vas-
taisi rahaston sijoitustoiminnasta. Hallituksen 
viidestä jäsenestä kaksi nimettäisiin toimi-
alan edustajista. Hallituksen jäsenet toimisi-
vat tehtävässään virkavastuulla. 

Jos talletussuojajärjestelmän olosuhteet 
muuttuvat merkittävästi esimerkiksi euroop-
palaisen kehityksen myötä, toimialan hallin-
noiman talletussuojarahaston ylläpitämisen 
tarve voidaan arvioida uudelleen. 
 
 
3.3.4 Väliaikaisesta pankkiverosta annetun 
lain kumoaminen 

Lakia väliaikaisesta pankkiverosta ei ole sen 
esitöiden mukaan tarkoitus soveltaa saman-
aikaisesti kriisinratkaisudirektiivin kanssa. 
Laki ehdotetaan kumottavaksi.  Pankkiveroi-
na kerätyt varat ehdotetaan siirrettäväksi osin 
perustettavaan kriisinratkaisurahastoon ja 
osin tuloutettavaksi valtion talousarvioon. 
Kriisinratkaisurahastoon siirrettävät varat 
käytettäisiin sitä maksaneiden talletuspank-
kien vuosittaisten vakausmaksuosuuksien 
maksamiseen niiden maksuosuuksia vastaa-
vassa suhteessa vuodesta 2015 lukien. 
 
 
3.3.5 Muutoksenhaku ja oikaisuvaatimus 

Rahoitusvakausviraston kriisinratkaisulain 
nojalla antamaan päätökseen haettaisiin muu-
tosta valittamalla Helsingin hallinto-
oikeuteen. Virastolla olisi valitusoikeus Hel-
singin hallinto-oikeuden päätöksestä kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen. Rahoitusva-
kausviraston päätökseen hallintomaksusta 
olisi muutoksenhaun ensi asteena oikaisun 
vaatiminen virastolta kuten hallintolaissa 
(434/2003) säädetään. Ehdotus vastaa viime-

aikaisissa rahoitusmarkkinoiden lainsäädän-
töhankkeissa omaksuttuja ratkaisuja muutok-
senhaun sääntelemiseksi. 
 
 
3.3.6 Hallinnolliset seuraamukset 

Kriisinratkaisudirektiivissä säädetään vel-
voitteista, joiden rikkomisesta jäsenvaltioi-
den on säädettävä seuraamuksia. Näitä ovat 
elvytyssuunnitelman laadinnan, ylläpidon ja 
päivittämisen laiminlyönti, ryhmän sisäisestä 
rahoitustukea koskevan ilmoituksen laimin-
lyönti, kriisinratkaisusuunnitelmien laatimi-
seen tarvittavien tietojen toimittamatta jättä-
minen ja kriisinratkaisun edellytysten täyt-
tymistä koskevan ilmoituksen laiminlyönti. 

Edellä luetelluista rikkomuksista ainoas-
taan kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseen 
tarvittavien tietojen toimittamatta jättäminen 
on Rahoitusvakausviraston toimivaltaan kuu-
luva. Hallinnollisen seuraamusjärjestelmän 
rakentaminen pienen viranomaisrakenteen si-
sälle ei ole perusteltua, koska järjestelmää ei 
todennäköisesti olisi mahdollista hyödyntää 
tehokkaasti ja se ei olisi suhteellisuusperiaat-
teen mukaista. Seuraamukset kriisinratkaisu-
suunnitelmien laatimiseen tarvittavien tieto-
jen toimittamatta jättämisestä määräisi Fi-
nanssivalvonta, jonka tehtäväksi kuuluisi 
seuraamusten asettaminen muistakin edellä 
luetelluista rikkomuksista. 
 
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

4.1.1 Yleiset vaikutukset 

Rahoituskriisin negatiiviset vaikutukset ta-
louskehitykseen ovat usein huomattavia ja 
viimeaikainen finanssikriisi on tässä suhtees-
sa ollut jopa poikkeuksellisen vahingollinen. 
Kriisi on myös osoittanut, että pankkisektorin 
tai suurten yksittäisten luottolaitoskonsernien 
ajauduttua vakaviin vaikeuksiin julkinen sek-
tori on joutunut tukitoimillaan varmistamaan 
taloudelle ja yhteiskunnan toiminnalle vält-
tämättömän rahoitustoiminnan jatkumisen. 
Viranomaisilta on puuttunut keinoja ja sään-
nöksiin perustuvia välineitä ratkaista akuutte-
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ja kansallisia tai rajat ylittäviä pankkikriisejä 
ilman joissakin tapauksissa hyvinkin mittavia 
tukitoimenpiteitä ja julkisten varojen käyttöä. 
Tietyissä EU:n jäsenvaltiossa, kuten Irlannis-
sa ja Espanjassa, nimenomaan luottolaitosten 
tukeminen on johtanut myös valtiontalouden 
jyrkkään heikentymiseen, velkaantumisen 
nopeaan nousuun sekä markkinaepävarmuu-
den kasvuun ja on näin osaltaan pitkittänyt 
yleistä taloudellista kriisiä sekä lisännyt sen 
sosiaalisia kustannuksia. 

Valtioiden tekemien tukitoimien lisäksi 
EKP on tukenut euroalueen rahoitusjärjes-
telmää finanssikriisin aikana aiempaa pitkä-
kestoisemmilla avomarkkinaoperaatioilla ja 
epätavanomaisilla rahapoliittisilla toimilla. 
Rahapolitiikan ohjauskorot on pidetty erittäin 
matalana jo usean vuoden ajan ja EKP on an-
tanut luottolaitoksille pisimmillään kolmen 
vuoden juoksuajan lainoja. Lisäksi EKP:n 
lupaus ostaa jälkimarkkinoilta tiettyjen edel-
lytysten vallitessa euroalueen ongelmamai-
den valtionlainoja on nähtävissä epäsuoraksi 
tueksi luottolaitoksille, joilla on runsaasti 
etenkin kotivaltioidensa lainoja salkuissaan. 

Ehdotetun lainsäädännön sekä perustettavi-
en kriisinratkaisuviranomaisten ja EU:n yh-
teisen kriisinratkaisurahaston tavoitteena on 
vähentää paitsi rahoituskriisien todennäköi-
syyttä myös supistaa mahdollisesta kriisiti-
lanteesta julkiselle sektorille aiheutuvia kus-
tannuksia. Tavoitteiden saavuttamiseksi ke-
hikko sisältää useita elementtejä. Ensinnäkin 
kriisinratkaisukehikossa korostuu sijoittaja-
vastuu, jota on jo toteutettu nykyisen kriisin 
hoidossa hyvin laajassa muodossa. Kyprok-
sen pankkikriisin ratkaisumallissa maalis-
kuussa 2013 sovellettiin sijoittajavastuuta ta-
voitteena julkisen rahoitusosuuden mini-
mointi. Tällöin myös talletussuojan 100 000 
euron rajan ylittäviä talletuksia käytettiin lai-
tosten tappioiden kattamiseen, koska muita 
velkojen nimellisarvon alentamiskelpoisia 
velkaeriä ei ollut riittävästi laitosten taseissa. 
Nykytiedon valossa toimenpiteet ovat onnis-
tuneet tavoitteiden mukaan, eivätkä ne ole 
aiheuttaneet etukäteen joidenkin pelkäämiä 
merkittäviä tartunta- tai heijastusvaikutuksia. 

Finanssikriisin kokemusten valossa pelkkä 
sijoittajavastuun toteuttaminen ei kuitenkaan 
ole riittävää. Esitettyyn kriisinratkaisukehik-
koon kuuluu myös muita toimenpidekoko-

naisuuksia, joilla pyritään parantamaan krii-
sien ehkäisykykyä, tehostamaan kriisinrat-
kaisutilanteita sekä minimoimaan vaikeuk-
sissa olevien laitosten kriisinratkaisusta ai-
heutuvia tappioita. Valvojille tulee varhaisen 
puuttumisen välineitä, jotka ovat tehokkaasti 
käytettynä erittäin tärkeitä kriisien ennalta 
ehkäisyssä. Luottolaitokset ja sijoituspalve-
luyritykset tulevat lisäksi laatimaan liiketoi-
mintojen elvytyssuunnitelmat valvojien hy-
väksyttäviksi ja viranomaiset puolestaan laa-
tivat kriisinratkaisusuunnitelmat laitoksille. 
Nämä suunnitelmat auttavat sekä laitoksia et-
tä viranomaisia tunnistamaan ja ehkäisemään 
riskejä, ja helpottavat toimimista kriisitilan-
teessa. 

Yhtenä osana ehdotetussa kriisinratkaisu-
kehikossa on kriisinratkaisurahaston kartut-
taminen. EU:n kriisinratkaisuasetuksen so-
veltamisalaan kuuluvilta luottolaitoksilta 
vuosittain kerättävillä vakausmaksuilla ra-
kennetaan pankkiunioniin osallistuvien mai-
den yhteinen kriisinratkaisurahasto, jolla ra-
hoitetaan tarvittavia kriisinratkaisutoimenpi-
teitä ja joka näin vähentää julkisten varojen 
käyttötarvetta mahdollisessa kriisitilanteessa. 
Lisäksi sijoituspalveluyritykset osallistuvat 
kansallisen kriisinratkaisurahaston kartutta-
miseen. 

EU:n yhteisen kriisinratkaisurahaston ta-
voitetasoksi on asetettu yksi prosentti suoja-
tuista talletuksista, mikä on tarkoitus saavut-
taa vuoteen 2024 mennessä. Rahaston kokoa, 
nykytietojen valossa arviolta noin 55 miljar-
dia euroa eli 0,2 prosenttia euroalueen luotto-
laitosten yhteenlasketuista taseista, on joissa-
kin yhteyksissä kritisoitu pieneksi. On kui-
tenkin huomattava, että EU:n yhteinen krii-
sinratkaisurahasto on vain osa ehdotettua ra-
hoitussektorin kriisinratkaisua koskevaa lain-
säädäntöä, joka kokonaisuudessaan ensinnä-
kin edistää sektorin vakautta ja vähentää ra-
hoituskriisien todennäköisyyttä ja toiseksi 
kasvattaa omistajien ja rahoittajien vastuuta 
mahdollisissa kriisitilanteissa. Kriisinratkai-
suneuvosto voi tehdä päätöksen EU:n yhtei-
sen kriisirahaston käyttämisestä vasta silloin, 
kun luottolaitoksen omaan pääomaan luetta-
via eriä tai velkojen nimellisarvoa on alen-
nettu vähintään kahdeksaa prosenttia luotto-
laitoksen yhteenlaskettuja velkoja vastaavalla 
määrällä. Vuonna 2008 alkaneessa rahoitus-
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markkinoiden kriisissä vastaava sijoittajavas-
tuu olisi riittänyt toimenpiteenä ratkaisemaan 
lukumääräisesti pääosan luottolaitosten on-
gelmista ja EU:n yhteisen kriisinratkaisura-
haston varoista olisi katettu lopulta melko 
harvan laitoksen kriisinratkaisu. Lisäksi 
EU:n yhteisen kriisinratkaisurahaston toimin-
takykyä on mahdollista kasvattaa kattamalla 
kriisinratkaisutoiminnasta aiheutuvia tappioi-
ta toimialalta kerättävin ylimääräisin mak-
suin tai lainanotolla. Näin ollen EU:n yhtei-
sen kriisinratkaisurahaston tavoitetaso on pe-
rusteltu ja täysimääräistä rahastoa voidaan 
pitää merkittävänä välineenä ainakin yksit-
täisten kriisitapausten hoidossa.  

Kaiken kaikkiaan kriisinratkaisukehikon 
nettovaikutusten arvioidaan olevan positiivi-
set tulevaan talouskehitykseen. Komission 
alkuperäisen direktiiviehdotuksen perusteella 
laaditussa vaikutusarviossa päädyttiin siihen, 
että eri toimenpiteiden yhteisvaikutukset 
EU:ssa merkitsisivät nettohyötynä peräti noin 
0,7—1,0 prosenttia EU:n bruttokansantuot-
teesta vuosittain. Vuoden 2012 kansantuot-
teen mukaan arvioituna tämä tarkoittaisi noin 
90—130 miljardia euroa. Arvioidut hyödyt 
perustuvat siihen, että lainsäädäntökehikko 
vähentää todennäköisyyttä koko rahoitusjär-
jestelmään ulottuvaan kriisiin ja siitä aiheu-
tuvaan taloudellisen toiminnan vakavaan häi-
riintymiseen ja bruttokansantuotteen laskuun. 
Toisaalta mahdollisen kriisin negatiiviset 
vaikutukset jäisivät aiempaa tehokkaamman 
kriisinratkaisun ansiosta aiempaa pienem-
miksi. Ehdotettu sääntely aiheuttaa luonnolli-
sesti myös kustannuksia, kun sijoittajavastuu 
lisää pankkien rahoituskustannuksia ja nostaa 
lainojen korkoja. Nettohyödyn voidaan olet-
taa olevan kuitenkin merkittävä, vaikkakin 
niitä arvioitaessa on hyvä tunnistaa teoreetti-
siin laskelmiin liittyvät ongelmat.  

Kriisinratkaisusääntelyn kanssa samaan ai-
kaan toteutettava luottolaitosten vakavarai-
suussääntelyn uudistaminen ja järjestelmän 
kannalta merkittävien isojen luottolaitosten 
keskitetty valvonta EKP:n alaisuuteen tulevat 
vaikuttamaan pankkisektorin vakauteen ja 
toimintaan Euroopassa. Kaikkien sääntely-
hankkeiden vaikutukset ovat periaatteessa 
samansuuntaisia, minkä vuoksi ehdotetun 
sääntelyn vaikutuksia on vaikea täsmällisesti 
tarkastella erillään muista hankkeista. 

4.1.2 Vaikutukset laitoksiin, yrityksiin ja ko-
titalouksiin 

Ehdotetuilla kriisinratkaisusäännöksillä on 
vaikutusta laitoksiin, niiden asiakkaisiin ja si-
joittajiin. Vaikutukset eivät kuitenkaan ole 
minkään ryhmän osalta yksiselitteisiä tai tar-
kasti mitattavissa. Vaikutukset ovat lisäksi 
erilaisia eri liiketoimintoja harjoittaville lai-
toksille ja eroavat lyhyellä sekä pitkällä aika-
välillä. 

Lyhyellä tähtäimellä laitokset, niiden asi-
akkaat ja sijoittajat joutuvat sopeutumaan 
muuttuneisiin säännöksiin, mikä aiheuttaa 
hallinnollisia ja liiketoiminnan kustannuksia. 
Pidemmällä aikavälillä säännösten hyödyt 
rahoitusvakauden parantumisena, kriisien to-
dennäköisyyden laskuna ja näiden myötä ra-
hoituskustannusten alentumisena sekä mark-
kinoiden heilahtelun vaimenemisena koros-
tuvat. 
 
 
Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset 
 

Suuri osa uuden kriisinratkaisukehikon ai-
heuttamista suorista kustannuksista kohdis-
tuu ensisijaisesti toimialalle. Etukäteen on 
hyvin vaikea arvioida ja osin kilpailutilan-
teesta riippuu, missä määrin toimiala siirtää 
nämä kohonneet kustannukset asiakkaidensa 
maksettavaksi.  

Kustannusten kohdistuminen eri toimijoi-
hin vaihtelee näiden ominaispiirteiden mu-
kaan. Kaiken kaikkiaan kriisinratkaisulain-
säädännön soveltamisalanpiiriin kuuluvat 
Suomessa noin 300 luottolaitosta ja kymme-
nen sijoituspalveluyritystä. Talletuspankkien 
lisäksi soveltamispiiriin kuuluvat Hypoteek-
kiyhdistys, Kuntarahoitus Oyj, kaksi kiinni-
tysluottopankkia, OP Prosessipalvelut Oy se-
kä kolme rahoitusyhtiötä.  
 
 
Vaikutukset luottolaitosten taseiden rakentei-
siin ja rahoituskustannuksiin 
 

Yksi toimialalle kohdistuvista suorista vai-
kutuksista liittyy luottolaitosten taseiden ra-
kenteeseen. Luottolaitosten tulee varmistaa, 
että niiden taseissa on riittävästi velkaeriä, 
jotka yhdessä oman pääoman kanssa muo-
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dostavat vähintään kahdeksan prosenttia ta-
seen arvosta ja joita voidaan käyttää kriisin-
ratkaisutilanteessa sijoittajavastuun toteutta-
miseen. Luottolaitoksen tappiot ja toimiluvan 
edellyttämä pääomittaminen katetaan kirjaa-
malla alas ja muuntamalla velkojien saamisia 
omiksi varoiksi. Sijoittajavastuun soveltamis-
järjestyksessä oma pääoma käytetään ensin 
tappioiden kattamiseksi, jonka jälkeen tule-
vat erilaiset vakuudettomat velkainstrumentit 
sovitussa järjestyksessä ja viimeisenä korva-
uskelpoiset talletukset (talletukset, jotka eivät 
kuulu talletussuojan piiriin). Toisaalta muun 
muassa korvattavat talletukset (talletussuojan 
piiriin kuuluvat talletukset), tietyt juoksuajal-
taan alle seitsemän päivän velkasitoumukset 
ja vakuudelliset velkainstrumentit eivät kuulu 
alentamiskelpoisiin velkoihin.  

Kansallinen kriisinratkaisuviranomainen tai 
valtio voisi kriisinratkaisudirektiivin mukaan 
rahoitusvakaussyistä harkinnanvaraisesti sul-
kea joitakin varallisuuseriä velkojen nimel-
lisarvon leikkaamisen ulkopuolelle. Kuiten-
kin myös tässä tapauksessa sijoittajavastuulla 
tulee kattaa luottolaitoksen tappioita vähin-
tään kahdeksaan prosenttiin saakka taseen 
arvosta. 

Kotimaisilla talletuspankeilla oli syyskuus-
sa 2013 keskimäärin noin 44 prosenttia ta-
seen loppusummasta sellaisia vastuita, joihin 
sijoittajavastuuta voitaisiin soveltaa. On kui-
tenkin otettava huomioon, ettei kaikkia sijoit-
tajavastuun piirissä olevia velkoja voida lu-
kea mukaan alentamiskelpoisia velkoja kos-
kevaa vähimmäisvaatimusta (minimum re-
quirement for own funds and eligble liabili-
ties, MREL) laskettaessa. Niinpä kaikki suo-
malaiset luottolaitokset täyttävät ehdotetun 
alentamiskelpoisia velkoja koskevan vähim-
mäisvaatimuksen, osa luottolaitoksista tosin 
niukasti. 

Paitsi laitosten taseiden rakenteeseen, eh-
dotettu lainsäädäntö vaikuttaa myös luottolai-
tosten hankkiman rahoituksen hintaan. Krii-
sinratkaisusääntelyn käyttöönoton vaikutus 
luottolaitosten ja niiden liikkeeseen laskemi-
en velkainstrumenttien luottoluokituksiin on 
lähtökohtaisesti negatiivinen, koska niistä 
poistuu arvioitu valtiontukielementti kriisiti-
lanteessa, ja odotettu tappioiden todennäköi-
syys joko luottolaitoksen tai sen liikkeeseen 
laskemien yksittäisten velkainstrumenttien 

osalta näin ollen kasvaa. Osassa sellaisia eu-
roalueen luottolaitoksia, joiden luottoluokitus 
on hyötynyt mahdollisesta valtiontukiele-
mentistä, luottoluokittajat ovat jo korjanneet 
luokituksia alaspäin ehdotetun lainsäädännön 
seurauksena. 

Luottolaitosten luokitukset heijastavat jat-
kossa siis aiempaa paremmin laitoskohtaista 
luottoriskiä. Tämä todennäköisesti johtaa 
luottolaitosten välisten erojen kasvuun sijoit-
tajien ja luottoluokittajien riskiarvoissa sekä 
koko toimialan tasolla keskimäärin sijoittaji-
en vaatiman riskilisän nousuun. Luokitusten 
heikkeneminen ilman korjaavia toimia johtaa 
todennäköisesti varainhankinnan kallistumi-
seen, joskin tässäkin suhteessa laitoskohtaiset 
erot voivat olla merkittäviä. Pohjoismaisilla 
luottolaitoksilla valtiontuen vaikutus luoki-
tuksiin on ollut arviolta yhden tai enimmil-
lään kahden luottokelpoisuusluokan suurui-
nen. IMF on arvioinut tehtyjen kyselyjen pe-
rusteella, että jos luottolaitoksen ja sen vel-
kakirjojen luokitukset pysyvät investointi-
luokkatasolla, niin sijoittajien kiinnostus vel-
kakirjoihin pääosin säilyisi, vaikka niistä tu-
lisi osa laitosten nimellisarvoltaan alentamis-
kelpoisia velkoja. 

Kaiken kaikkiaan luottolaitosten pääoma- 
ja velkarakenne tulee siis muuttumaan sään-
telyn myötä, mikä luokitusmuutosten ohella 
vaikuttaa sijoittajien arvioihin ja käyttäyty-
miseen. Yhtäällä luottolaitosten tulee täyttää 
kahdeksan prosentin vähimmäistavoite omi-
en varojen ja sijoittajavastuun piirissä olevi-
en velkainstrumenttien osalta ja toisaalla ne 
joutuvat liiketoimintamallinsa ja markkinoil-
lepääsynsä mukaan ratkaisemaan, millä inst-
rumenteilla tavoite katetaan. 

Korvattavien ja tiettyjen muiden kuin kor-
vattavien talletusten etuoikeutettu asema krii-
sinratkaisussa vaikuttaa myös vakuudettomi-
en seniorilainojen (etuoikeudeltaan parempi-
en lainojen) ja juniorilainojen (etuoikeudel-
taan huonompien lainojen) hinnoitteluun ja 
keskinäisiin arvostuksiin riippuen niiden 
osuudesta sijoittajavastuun piirissä olevista 
veloista sekä tämän seurauksena arvioidusta 
tappioasteesta selvitystilassa. Tästä voi olla 
seurauksena lisäkustannus keskimääräiseen 
varainhankinnan hintaan, joskin luottolaitok-
set saattavat juuri tämän kannustamana pyr-
kiä lisäämään esimerkiksi vakuudellisten se-
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niorilainojen, korvattavien talletusten tai 
muiden sellaisten taseen velkaerien osuuksia, 
joiden avulla varainhankinnan keskimääräis-
tä kustannusta voidaan alentaa. Keskeistä on 
kuitenkin laitoksen arvioitu luottokelpoisuus 
ja sen kokonaisriskin suhde vertailuryhmään. 
 
 
Vakausmaksujen aiheuttamat kustannukset 
toimialalle 
 

Kunkin laitoksen maksuosuus EU:n yhtei-
sen kriisinratkaisurahaston tavoitetasosta 
määräytyy suhteuttamalla sen velat, pois lu-
kien omat varat, joista on vähennetty korvat-
tavat talletukset, koko sektorin velkoihin, 
pois lukien omat varat, joista on vähennetty 
korvattavat talletukset. Näin ollen suuret lai-
tokset kattavat pääosan vakausmaksusta sillä 
perusteella, että ne lisäävät järjestelmäriskiä 
todennäköisemmin kuin pienet laitokset. Lai-
tosten koon lisäksi vakausmaksun määräy-
tymisessä otetaan huomioon useita tekijöitä, 
jotka kuvaavat kunkin toimijan rahoitusjär-
jestelmään mahdollisesti aiheuttamia riskejä. 
Niinpä vakausmaksu heijastelee ensinnäkin 
sitä todennäköisyyttä, jolla laitos joutuu käyt-
tämään rahaston varoja ja toisaalta sen mah-
dollisesti tarvitsemien varojen suuruutta.  

Vakausmaksu on toimialan kannalta mer-
kittävä kustannuserä. Vakausmaksun riskipe-
rusteita ei ole vielä tiedossa, mutta komission 
riskipainottamattomaan alustavaan arvioon 
perustuen suomalaisten luottolaitosten mak-
suosuus EU:n yhteisestä kriisinratkaisurahas-
tosta olisi noin 2,2 prosenttia eli noin 1,2 mil-
jardia euroa. Vakausmaksujen määrää arvioi-
taessa on huomattava, että Suomessa talle-
tuspankeilta on jo kerätty pankkiveroa, jonka 
tuotto oli vuonna 2013 noin 133 miljoonaa 
euroa. 

Laskentaperusteesta johtuen vakausmaksut 
kohdistuvat siis niihin toimijoihin, joiden va-
rainhankinnassa markkinarahoituksella on 
suuri rooli. Keräysperuste on perusteltu en-
sinnäkin siksi, että talletussuojarahastoa puo-
lestaan kartutetaan korvattavien talletusten 
määrän perusteella. Lisäksi markkinarahoi-
tuksen rooli yleensä heijastelee kunkin lai-
toksen todennäköisyyttä lisätä riskiä rahoi-
tusjärjestelmässä. On kuitenkin huomattava, 
että vaikka tietyntyyppiset toimijat, kuten 

Kuntarahoitus Oyj ja kiinnitysluottopankit, 
perustavat toimintansa markkinoilta hankit-
tavalle rahoitukselle, niiden todennäköisyyttä 
joutua käyttämään kriisinratkaisurahaston va-
roja voidaan pitää pienenä. Kuntarahoitus 
Oyj:n velvoitteista vastaa viime kädessä 
Kuntien takauskeskus, kun taas kiinnitysluot-
topankkien rahoitus on täysin vakuudellista. 
Tästä syystä on perusteltua, että kunkin toi-
mijan vakausmaksu heijastaa riittävässä mää-
rin myös niiden taseeseen sisältyviä riskejä.  

Talletussuojarahasto muodostaisi kriisin-
ratkaisurahaston ohella toisen osan rahoitus-
vakausrahastoa. Talletussuojarahaston varoja 
voidaan jatkossa käyttää sekä korvausten 
maksamiseen tallettajille että minkä tahansa 
kriisinratkaisutoimen yhteydessä. Jälkimmäi-
sen käytön rajoitteena on, että talletussuoja-
rahastolta perittävä määrä ei saa ylittää sitä 
korvausvelvoitetta, joka rahastolle koituisi, 
jos laitos asetettaisiin konkurssiin. Pankkien 
kustannuksia lisää kuitenkin se, että talletus-
suojadirektiivin edellyttämä seitsemän työ-
päivän maksuaika talletussuojan maksatusta 
koskevasta päätöksestä tulee edellyttämään 
IT-järjestelmämuutoksia talletuspankeissa ja 
talletussuojarahastossa. 

Sijoituspalveluyritysten kerryttämän kan-
sallisen kriisinratkaisurahaston tavoitetaso 
jäisi nykyisten tietojen mukaan hyvin pie-
neksi. Alustavien tietojen mukaan sijoitus-
palveluyritysten vakausmaksu olisi vuosittain 
noin 0,005 prosenttia niiden liikevaihdosta 
kymmenen vuoden ajan. 
 
 
Viranomaisen toiminnan hallinnollisten kus-
tannusten kattaminen 
 

Rahoitusvakausviraston toimintakulut ka-
tettaisiin luottolaitoksilta ja sijoituspalvelu-
yrityksiltä kerättävinä hallintomaksuina. Hal-
lintomaksua maksaisi liki 300 luottolaitosta 
sekä 10 sijoituspalveluyritystä. Kunkin toi-
mijan hallintomaksu perustuu yhtäältä arviol-
le sen viranomaiselle aiheuttamasta työmää-
rästä sekä toisaalta näkemykseen siitä, millä 
todennäköisyydellä kukin toimija voi aiheut-
taa rahoitusmarkkinoilla niin sanotun järjes-
telmällisen riskin. Osa maksusta suoritettai-
siin niin sanottuna perusmaksuna, joka on 
vakio kaikille toimijoille ja kattaisi likimain 
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aivan pienimmistä toimijoista aiheutuvat 
työperäiset kustannukset. Maksun toinen osa 
eli suhteellinen maksu puolestaan painottaa 
suurten toimijoiden osuutta viraston toimin-
takulujen rahoittamisessa sillä perusteella, et-
tä suurten toimijoiden todennäköisyys lisätä 
järjestelmäriskiä on pieniä toimijoita suu-
rempi.  

Luottolaitosten suhteellinen maksu olisi si-
dottu niiden taseen kokoon, kun taas sijoitus-
palveluyritysten maksu perittäisiin liikevaih-
don perusteella. Nämä maksuperusteet hei-
jastavat erityyppisten toimijoiden merkitystä 
rahoitusjärjestelmässä. Luottolaitosten hallit-
sevaa roolia sijoituspalveluyrityksiin nähden 
heijastaa se, että luottolaitokset vastaisivat 
nykyisin tiedoin lähes täysin eli 99 prosentti-
sesti viraston toimintakuluista.  

Rahoitusvakausviraston toimintakulut ovat 
arvion mukaan suhteellisen pienet toimialan 
kokoon nähden. Ensimmäisinä toimintavuo-
sina viranomaisen työmäärää lisää kriisinrat-
kaisusuunnitelmien valmistelu sekä purka-
mis- ja uudelleenjärjestämismahdollisuuksien 
arviointi. Sen sijaan jatkossa, jos kriisitilan-

teilta vältytään, suunnitelmien päivittämisen 
voidaan olettaa vaativan tätä pienempiä toi-
mintaresursseja. Ensimmäisinä toimintavuo-
sina viraston toimintamenoiksi on arvioitu 
enimmillään kolme miljoonaa euroa, mikä on 
suhteessa luottolaitosten yhteenlaskettuun ta-
seeseen 0,0006 prosenttia. Jos kriisitilanne 
realisoituisi, viraston toimintakulut kasvaisi-
vat luonnollisesti tätä huomattavasti suu-
remmiksi, mutta silloin myös viraston toi-
minnasta koituvat hyödyt kasvaisivat. 

Hallintomaksut kuormittavat toimialaa ja 
mahdollisesti sen asiakkaita, kun taas viras-
ton toiminnan hyödyt ulottuvat laajalti kan-
santalouteen lisäämällä mahdollisten rahoi-
tuskriisitilanteiden ennakoitavuutta. Myös it-
se kriisitilanteeseen joutumisen todennäköi-
syys pienentyy viraston toiminnan seurauk-
sena kriisinratkaisusuunnitelmien ennaltaeh-
käisevän luonteen johdosta. Jos viraston toi-
minta ehkäisee yhdenkin merkittävän häiriö-
tilanteen rahoitusjärjestelmässä, toiminnasta 
saatavat hyödyt ylittävät selvästi siitä aiheu-
tuvat kustannukset.  

 
 Perusmaksu Suhteellinen maksu Arvioitu %-osuus budjetista 

 
Luottolaitokset 300 0,0006 % taseesta 99 % 

 
Sijoituspalveluyritykset 300 0,03 % liikevaihdosta 1 % 

 
 
Taulukko 1. Ehdotus rahoitusvakausviranomaisen hallintomaksusta vuosina 2015—2016. 
 

Tämän lisäksi noin 6 000 eurooppalaista 
luottolaitosta, suomalaiset luottolaitokset 
mukaan luettuna, osallistuu EU:n kriisinrat-
kaisuasetuksessa tarkoitetun kriisinratkaisu-
neuvoston hallinnollisten kustannusten kat-
tamiseen. Komission alustavan ehdotuksen 
mukaan hallintomaksun keräämisessä joudu-
taan vuosien 2015—2016 turvautumaan aika-
taulusyiden nojalla väliaikaiseen järjestelyyn, 
mutta sen jälkeen hallintomaksu ehdotetaan 
perittäväksi EKP:n valvontamaksua vastaa-
valla tavalla. Ehdotuksen perusteluna on toi-
mialalle kohdentuviin maksuihin liittyvien 
käytäntöjen pitäminen mahdollisimman sel-
keinä ja johdonmukaisina. Kunkin laitoksen 
maksuosuus perustuisi todennäköisesti sen 
taseen kokoon sekä taseen sisältämään ris-

keihin. Kriisinratkaisuneuvoston kustannus-
ten oletetaan olevan ensimmäisenä toiminta-
vuonna 50 prosenttia ja toisesta toimintavuo-
desta lähtien 100 prosenttia talousarviosta. 
Komissio on arvioinut, että neuvoston tarvit-
semien henkilöstöresurssien määrä olisi 309 
henkeä. Kokonaismenojen on arvioitu olevan 
vuodesta 2016 alkaen vuosittain noin 61—
66 miljoonaa euroa, jolloin laitoskohtainen 
osuus olisi karkeasti arvioiden keskimäärin 
noin 11 000 euroa vuodessa.  
 
Elvytyssuunnitelmien aiheuttamat vaikutukset 
 

Lyhyellä tähtäimellä luottolaitosten ja sijoi-
tuspalveluyritysten liiketoimintojen elvytys-
suunnitelmien laadinta aiheuttaa yrityksille 
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hallinnollisia kustannuksia, joiden kuitenkin 
voidaan arvioida jäävän maltillisiksi. Laitok-
set joutuvat lisäksi mahdollisesti järjestele-
mään toimintojaan uudelleen elvytyssuunni-
telman toteuttamisen mahdollistamiseksi. 
Toisaalta elvytyssuunnitelmien teko voi nos-
taa esiin riskejä, joiden tunnistaminen paran-
taa laitosten vakautta.  
 
 
 
 
Laskentaesimerkki sijoittajavastuun toteut-
tamisesta 
 

Kun rahoitustoimialalla toimiva laitos on 
taloudellisiin vaikeuksiin ajautumisen seura-
uksena menettänyt laitokselle säädetyn vä-
himmäisvakavaraisuuden ja/tai likviditeetin, 
on hyvin usein ajauduttu tilanteeseen, jossa 
vaikeuksissa olevan laitoksen ongelmien rat-
kaisemiseen on käytetty ainoastaan julkisia 
varoja. Rahoitusjärjestelmän vakauden kan-
nalta alan keskeisten toimijoiden liiketoimin-
taa on jouduttu tukemaan muun muassa val-
tion myöntämällä vastikkeellisella pääoma-
tuella ja/tai järjestelemällä vaikeuksiin joutu-
neen laitoksen toiminta uudelleen koko lai-
toksen tai sen osien myymisellä, siirtämällä 
laitoksen varoja ja velkoja väliaikaiseen lai-
tokseen ja/tai omistusyhteisöön. Useissa ta-
pauksissa laitoksen pääomitus on toteutettu 
tilanteessa, jossa sen oma pääoma on ollut 
negatiivinen. Tässä tilanteessa korostuu riski 
siitä, että veronmaksajille koituu luottolai-
toksen pääomittamisesta pysyviä kustannuk-
sia.  

Rahoitustoimialalla toimivien pienten lai-
tosten, jotka eivät ole järjestelmän vakauden 
kannalta keskeisiä toimijoita, vaikeudet voi-
taisiin ratkaista ainakin teoriassa tavanomai-
sessa maksukyvyttömyysmenettelyssä yritys-
saneerauksen, selvitys- tai konkurssimenette-
lyn avulla. Tällaisessa tavanomaisessa mak-
sukyvyttömyysmenettelyssä sijoittajavastuu 
toteutuu aina täysimääräisesti. 

Merkittävän rahoitustoimialalla toimivan, 
vaikeuksiin ajautuneen laitoksen ongelmien 
ratkaiseminen tavanomaisessa maksukyvyt-
tömyysmenettelyssä aiheuttaisi liiketoimin-
nan keskeytymisen takia kuitenkin hyvin to-
dennäköisesti laitoksen varojen merkittävän 
arvonalenemisen, joka vain kasvattaisi lai-
toksen osakkeenomistajille ja velkojille ai-
heutuvia tappioita. Konkurssi aiheuttaisi to-
dennäköisesti myös uhan koko rahoitus-
markkinoiden vakaudelle sekä talouskehityk-
sen kannalta haitallisia katkoksia maksulii-
kenteeseen. 

Sijoittajavastuun toteuttaminen tarkoittaa 
vaikeuksissa olevan laitoksen velkojen ni-
mellisarvon alentamista ja sen tavoitteena on 
laitoksen liiketoiminnan tervehdyttäminen ja 
laitoksen taloudellisen vakauden ja pitkän ai-
kavälin elinkelpoisuuden palauttaminen. 
Laissa säädettäisiin periaatteista, joiden mu-
kaan vaikeuksiin joutuneen laitoksen osak-
keenomistajat ja muut velkojat vastaavat yh-
tiön liiketoiminnasta aiheutuneista tappioista 
sekä mahdollisesta uudelleen pääomittami-
sesta. 

Esimerkissä Laitos Oyj:n yksinkertaistettu 
tase laitoksen normaalin liiketoiminnan ai-
kaan on taulukossa alla esitetyn sisältöinen. 

 
Laitos Oyj:n tase sen normaalina toiminta-aikana 
Varat Velat 
Lainat ja muut saamiset 100 Oma pääoma 10 
Joukkolainat 100 Pääomalainat 10 
  Seniorivelat 80 
  Korvattavat talletukset 75 
  < 7 päivän velat 25 
Varat yhteensä 200 Velat ja oma pääoma yhteensä 200 
 
 

Laskusuhdanteesta tai muista syistä johtuen 
laitoksen tase-erien arvoa joudutaan alenta-
maan 40 prosenttia. Toteutettavat arvon alen-

tamiset ovat yhteensä 80 (40 + 40), joka ylit-
tää laitoksen oman pääoman (20). Tosiasias-
sa laitos on konkurssissa. 

 



 HE 175/2014 vp  
  

 

76 

 
Laitos Oyj:n tase ennen kriisinratkaisua 
Varat Velat 
Lainat ja muut saamiset 60 Oma pääoma - 70 
Joukkolainat 60 Pääomalainat 10 
  Seniorivelat 80 
  Korvattavat talletukset 75 
  < 7 päivän velat 25 
Varat yhteensä 120 Velat ja oma pääoma yhteensä 120 
 
 

Rahoitusvakausvirasto on päättänyt asettaa 
laitoksen kriisinratkaisumenettelyyn ja sovel-
taa laitokseen lain säännöksiä sijoittajavas-
tuun toteuttamisesta. Laitoksen varoihin teh-
tävistä arvon alentamisista johtuu, että laitok-
sen velkoihin on tehtävä lain perusteella seu-
raavat muutokset: 

- negatiivisen oman pääoman (70) palaut-
tamiseksi pääomalainat (10) kirjataan ensin-
näkin kokonaisuudessaan menetetyksi; 

- lisäksi tarvittava arvon alentaminen (60) 
kohdennetaan seuraavana tappionkattamisjär-
jestyksessä oleviin vakuudettomiin seniori-
velkoihin. 
 

 
Laitos Oyj:n tase velkojen nimellisarvon alentamisen jälkeen 
Varat Velat 
Lainat ja muut saamiset 60 Oma pääoma 0 
Joukkolainat 60 Pääomalainat 0 
  Seniorivelat 20 
  Korvattavat talletukset 75 
  < 7 päivän velat 25 
Varat yhteensä 120 Velat ja oma pääoma yhteensä 120 
 
 

Laitoksen taseen varallisuusarvojen alene-
misen seurauksena laitoksen velkojen arvoa 
jouduttiin alentamaan laitoksen taseen tasa-
painottamiseksi. Koska laitoksen oma pää-
oma ja pääomalainat kirjattiin kokonaan me-
netetyiksi, laitos tulee vielä pääomittaa. 

Laitoksen pääomitus toteutetaan siten, että 
jäljellä olevia seniorivelkoja (20) muutetaan 
laitoksen osakepääomaksi (8) antamalla se-
niorivelkojille laitoksen liikkeeseen laskemia 
uusia osakkeita. Laitoksen velkojen nimel-
lisarvon alentaminen ja pääomittaminen on 
tässä yksinkertaistetussa esimerkissä esitetty 
selvyyden vuoksi erillisinä toimina, mutta 
käytännössä ne toteutettaisiin yhtenä koko-
naisuutena. 

Varojen uudelleenarvostuksen, velkojen 
nimellisarvon alentamisen ja pääomittamisen 
jälkeen laitoksen toimintakyky on periaat-
teessa palautettu. On kuitenkin todennäköis-
tä, että toimiakseen laitos tarvitsee lyhyen ai-
kavälin tukitoimia, koska laitoksen talletus-
kanta tulee todennäköisesti supistumaan ja 
laitoksen jälleenrahoituksen tarve tulee kas-
vamaan. Laitos ei välittömästi kriisitoimien 
toteuttamisen jälkeen kykene toimimaan 
markkinoilla täysin itsenäisesti. Mahdollises-
ti tarvittavasta väliaikaisesta tuesta ja sen eh-
doista päättäisi Rahoitusvakausvirasto ja tuki 
annettaisiin kriisinratkaisurahastosta. 
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Laitos Oyj:n tase pääomituksen jälkeen 
Varat Velat 
Lainat ja muut saamiset 60 Oma pääoma 8 
Joukkolainat 60 Pääomalainat 0 
  Seniorivelat 12 
  Korvattavat talletukset 25 
  < 7 päivän velat 75 
Varat yhteensä 120 Velat ja oma pääoma yhteensä 120 
 
 

Talletussuojarahasto voi joutua osallistu-
maan uudelleen järjestelyn kohteena olevan 
laitoksen rahoitukseen, jos laitoksella ei ole 
riittävästi vakuudetonta seniorivelkaa tai tal-
letussuojan ulkopuolisia talletuksia laitoksen 
pääomittamiseksi. Talletussuojarahaston suo-
ritus voisi tapahtua käteissuorituksena joko 
laitokseen tai omaisuudenhoitoyhtiöön, riip-
puen siitä, mitä kriisinratkaisuvälinettä lai-
tokseen sovelletaan. 

Talletussuojarahaston yhtiölle maksama 
suoritus vastaisi maksukyvyttömyysmenette-
lyssä sille määrättävää nettorasitusta, joka on 
maksettu korvaus vähennettynä takaisinpe-
rinnällä. Tästä talletussuojarahaston netto-
suorituksesta johtuu, että talletussuojarahas-
tolla ei olisi oikeutta yhtiön osakkeisiin. 
 
 
 
Komission simulointianalyysi 
 

Komissio on laatinut analyysin erilaisten 
sijoittajavastuuvaihtoehtojen vaikutuksista ja 
katsauksen siihen, miten ne vaikuttavat EU:n 
jäsenvaltioissa toimivan 45 laitoksen nykyi-
seen rahoitusrakenteeseen. 

Komission analyysissä on jouduttu oletta-
maan luottolaitosten talletusrakenteen nou-
dattavan EU:n jäsenvaltioiden laitosten kes-
kiarvoa, sillä tarkempaa tietoa talletusten ja-
kautumisesta talletussuojan piiriin kuuluviin 
ja sen ulkopuolisiin talletuksiin ei ole saata-
villa. Komission arvion mukaan keskimäärin 
noin 50 prosenttia laitosten velasta olisi si-
joittajavastuun piirissä. Tästä oman pääoman 
ja juniorivelan yhteenlaskettu osuus olisi 
noin kuusi prosenttiyksikköä, seniorivelan ja 
huonommalla etusijalla olevien talletusten 
osuus noin 20 prosenttiyksikköä ja parem-
malla etusijalla olevien talletusten osuus niin 
ikään noin 24 prosenttiyksikköä. 

Komission simulointianalyysissa tarkastel-
laan tilannetta, jossa luottolaitoksen tappiot 
vastaavat 25 prosenttia sen yhteenlasketuista 
vastuista. Tarkastelussa luottolaitokset luoki-
tellaan kolmeen luokkaan (keskisuuret lai-
tokset, suuret talletuspankit, suuret tukkura-
hoituspankit) ja analyysissä käytetään kunkin 
luokan keskiarvoa. Nykyisen kriisin aikana 
pääomitetuista ongelmalaitoksista 12,5 pro-
sentilla oli tätä suuremmat ja 87,5 prosentilla 
tätä pienemmät tappiot. 

Komission simulointiharjoituksessa osak-
keenomistajien, juniorivelkojien ja vakuudet-
tomien seniorivelkojien sekä kriisinratkaisu-
rahaston suoritus riittäisi keskimäärin laitos-
ten 25 prosentin tappioiden kattamiseen vain 
suurten talletuspankkien kohdalla, kun rahas-
ton varat on kerätty tavoitetason mukaiselle 
tasolle. Muiden laitosten kohdalla myös kor-
vauskelpoiset talletukset, joita ei korvata tal-
letussuojarahastosta, joutuisivat osallistu-
maan laitoksen tappioiden kattamiseen. 

Komission analyysi arvioi myös sitä, miten 
finanssikriisin aikana paljastuneet luottolai-
tosten pääomitustarpeet olisi voitu kattaa, jos 
elvytys- ja kriisinratkaisusääntely olisi ollut 
voimassa kriisin aikana. Komission arvion 
mukaan kaksi kolmasosaa vuosien 2008—
2011 kriisipankeista olisi selvinnyt tappiois-
taan laitoksen omistajien ja velkojien sijoitta-
javastuulla. Yhdeksän luottolaitosta olisi jou-
tunut turvautumaan kriisinratkaisurahaston 
varoihin ja kahdeksassa kriisipankissa tappiot 
ylittivät 13 prosenttia laitoksen taseesta. Näi-
den laitosten kohdalla olisi jouduttu muutta-
maan lisää seniorivelkaa sekä muita kuin 
korvauskelpoisia talletuksia ja yhden laitok-
sen tapauksessa myös talletussuojarahasto 
olisi joutunut osallistumaan laitoksen tappi-
oiden kattamiseen. 
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Yritykset ja kotitaloudet 
 

Ehdotetun lainsäädännön vaikutukset yri-
tyksiin ja kotitalouksiin tulevat rahoitussek-
torilta. Yritysten ja kotitalouksien luoton saa-
tavuuden ei arvioida yleisesti heikkenevän 
ehdotetun sääntelyn seurauksena. Siirtymä-
vaihe uuden lainsäädännön vaatimusten täyt-
tämisessä voi kuitenkin lyhyellä aikavälillä 
vaikuttaa yksittäisten pankkien luotonantoon 
nykyisessä ympäristössä, jossa talouskehitys 
on rahoituskriisin jäljiltä monissa EU-maissa 
yhä heikkoa.  

On todennäköistä, että luottolaitokset siir-
tävät ainakin osan keskimäärin kasvavista 
varainhankinnan kustannuksista asiakasmar-
ginaaleihin. Kilpailutilanne eri asiakasryh-
missä tulee pitkälti määrittelemään, miten 
paljon kustannuksia voidaan siirtää eteen-
päin. Komission vaikutusarvio ennakoi EU:n 
jäsenvaltioiden luottolaitosten rahoituskus-
tannusten nousevan sijoittajavastuun ja ra-
haston perustamiskustannusten seurauksena 
5—15 korkopisteellä. Jos toimiala siirtää 
kasvaneet rahoituskustannukset asiakkail-
leen, kokonaistaloudelliset mallit arvioivat 
korkojen nousun hidastavan bruttokansan-
tuotteen vuosittaista kasvua 0,1—0,5 prosen-
tilla.  

Pidemmällä aikavälillä yritysten ja kotita-
louksien, kuten talouskehityksen yleisesti, 
odotetaan kuitenkin hyötyvän uudesta lain-
säädännöstä sen mukanaan tuoman lisäänty-
neen vakauden ansiosta. Rahoituskriisien to-
dennäköisyyden pieneneminen ja aiempaa 
tehokkaammat lainsäädännölliset välineet ra-
hoituskriisien hoidossa parantavat yritysten 
ja kotitalouksien toimintaympäristöä, ja eh-
dotetun lainsäädännön nettovaikutusten odo-
tetaan olevan positiiviset.  
 
 
4.1.3 Valtiontaloudelliset vaikutukset 

Laitosten tukeminen on monissa EU:n jä-
senvaltioissa johtanut valtion velkaantunei-
suuden selvään kasvuun ja tätä kautta pitkä-
kestoiseen rasitteeseen veronmaksajille. Esi-
merkiksi Kreikassa pankkisektorin suoraan 
tukemiseen on varattu toisessa sopeutusoh-
jelmassa 50 miljardia euroa, joka on noin 
26 prosenttia maan kansantuotteen arvosta 

vuonna 2012. Tämä tuki on Kreikan valtion 
ottamaa lainaa, joka maksetaan verotuloista 
aikanaan takaisin niiltä osin, kun sitä ei pys-
tytä kattamaan laitoksiin tehtävien sijoitusten 
myyntituloilla. Vastaavasti Espanjassa valtio 
on saanut sijoittajavastuun lisäksi laitosten 
tukemista varten EVM:lta lainaa yli 40 mil-
jardia euroa. Kyproksen kriisin yhteydessä, 
jossa pankkituella oli keskeinen asema, pys-
tyttiin sijoittajavastuuta laajasti soveltamalla 
vähentämään lainamuotoisen rahoituksen 
tarvetta erittäin merkittävästi, mikä esti valti-
on velkaantumisen kestämättömälle tasolle. 

Suomessa talouskriisin vakavimmassa vai-
heessa vuonna 2009 valtio sitoutui eduskun-
nan päätöksellä tarvittaessa takaamaan luot-
tolaitosten varainhankintaa ja antamaan pää-
omatukea elinkelpoisille luottolaitoksille 
komission valtionapusäännösten puitteissa. 
Näihin toimenpiteisiin ei kuitenkaan ollut 
tarvetta ja sitoumukset raukesivat käyttämät-
töminä. 

Esityksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on 
vähentää olennaisesti valtion tuen määrää 
mahdollisessa kriisitilanteessa. Tähän pyri-
tään ensinnäkin asettamalla laitosten omista-
jat ja niiden velkakirjojen haltijat ensisijai-
seen asemaan kriisinratkaisun kustannusten 
kattamisessa. Toiseksi laitosten kerryttämät 
kriisinratkaisurahastot tulevat tarvittaessa 
osallistumaan kriisinratkaisujärjestelyjen ra-
hoitukseen.  

Komission mukaan EU:n jäsenvaltiot 
myönsivät vuosina 2008—2011 noin 
473 miljardin euron edestä julkista pääoma-
tukea tai varallisuuserien takauksia laitoksil-
leen. Jos kriisinratkaisudirektiivi olisi ollut 
voimassa kriisin aikana, niin keskimääräises-
ti arvioiden oman pääoman alaskirjauksilla ja 
juniorivelan muuttamisella pääomaksi olisi 
voitu kattaa 79 prosenttia laitosten vastaanot-
tamasta julkisesta tuesta. Seniorivelan osuus 
olisi ollut seitsemän prosenttia, muiden kuin 
korvattavien talletusten osuus viisi prosent-
tia, kriisinratkaisurahaston osuus kuusi pro-
senttia, paremmalla etusijalla olevien talle-
tusten osuus kaksi prosenttia ja talletussuoja-
rahastojen osuus 0,4 prosenttia. Yhdessäkään 
kriisipankissa pääomaa ja juniorivelkaa ei ol-
lut nyt ehdotetun lainsäädännön vaatimaa 
kahdeksaa prosenttia suhteessa laitoksen vas-
tuisiin. 
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Vaikutukset viranomaisten toimintaan 
 

Esitys lisää viranomaisten tehtäviä ja vaatii 
lisää henkilöstöresursseja. Valtiovarainminis-
teriön hallinnonalalle ehdotetaan perustetta-
van Rahoitusvakausvirasto, joka aloittaisi 
toimintansa vuoden 2015 alusta. Viraston 
henkilökunnan määrän arvioidaan olevan en-
simmäisinä toimintavuosina enimmillään 
noin 16—17 henkilöä ja, jos kriisitilanteilta 
vältytään, myöhemmin noin 12 henkilöä. Vi-
raston tehtävänä olisi esimerkiksi kriisinrat-
kaisusuunnitelmien laatiminen, laitosten pu-
rettavuuden arviointi, osallistuminen kriisin-
ratkaisukollegioiden työhön sekä kriisinrat-
kaisuviranomaisten ja valvontaviranomaisten 
yhteistyö. Virasto vastaisi sellaisten Finans-
sivalvonnan valvontaan jäävien laitosten krii-
sinratkaisusuunnitelmista, joilla ei ole mer-
kittävää rajat ylittävää toimintaa. Virasto 
myös valmistelisi luonnoksen kriisinratkaisu-
suunnitelmaksi niille laitoksille, jotka ovat 
EKP:n valvonnassa ja joita koskevat suunni-
telmat EU:n kriisinratkaisuasetuksessa tar-
koitettu kriisinratkaisuneuvosto hyväksyy. 
Lisäksi virasto toimeenpanisi EU:n kriisin-
ratkaisuasetuksessa tarkoitetun neuvoston 
päätöksiä. 

Virastolla olisi vastuu kriisinratkaisusuun-
nitelmien laadinnasta lainsäädännön piiriin 
kuuluvalle vajaalle 300 luottolaitokselle ja 
kymmenelle sijoituspalveluyritykselle. Näi-
den laadinta työllistäisi virastoa etenkin sen 
ensimmäisinä toimintavuosina. Käytännössä 
yksityiskohtaisia suunnitelmia laadittaisiin 
kuitenkin lukumääräisesti vähemmän, sillä 
esimerkiksi talletuspankkien yhteenliittymän 
osalta kriisinratkaisusuunnitelma on mahdol-
lista laatia yhteenliittymän tasolla. Vastaa-
vasti Suomessa toimivien ulkomaisiin kon-
serneihin kuuluvien luottolaitosten osalta 
kriisinratkaisusuunnitelman laadinnasta vas-
taa emoyrityksen kotivaltion viranomainen. 
On kuitenkin mahdollista, että Rahoitusva-
kausvirasto edellyttää erillisen kriisinratkai-
susuunnitelman laatimista. 

Virasto valmistelisi, toteuttaisi ja seuraisi 
tarvittaessa myös kriisinratkaisutoimenpitei-
tä. Tällaisiin poikkeustilanteisiin ja ylimää-
räiseen henkilöstöresurssitarpeeseen varau-
duttaisiin siten, että valtiovarainministeriö, 
Finanssivalvonta ja Suomen Pankki osoittai-

sivat viraston käytettäväksi asiantuntija-
resursseja näiden asiantuntijoiden suostu-
muksella. Virasto vastaisi määräajaksi siirty-
vien virkamiesten palkkakustannuksista ja 
muista kustannuksista. 

Viraston toiminnasta aiheutuvat kustan-
nukset rahoitettaisiin luottolaitosten ja sijoi-
tuspalveluyritysten vuosittaisilla hallinto-
maksuilla, jotka vastaisivat valtiovarainmi-
nisteriön hyväksymää viraston talousarviota. 
Poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten laitoksen 
kriisihallintoon asettamisessa ja kriisinratkai-
sutoimenpiteiden toteuttamisessa, virastolle 
olisi laadittava lisätalousarvio. 

Viraston toimintamenojen arvioidaan ole-
van ensimmäisinä vuosina noin 2,4 miljoo-
naa euroa. Tästä noin 1,5 miljoonaa euroa 
kuluu henkilöstön palkkakustannuksiin sivu-
kuluineen. Viraston hallinnollisiin toimintoi-
hin (toimitilat, koneet ja laitteet sekä matkat) 
ja tukipalveluihin (talous- ja henkilöstöhal-
linto, IT-palvelut, puhelin ja työvälinekulut) 
on budjetoitu yhteensä noin 900 000 euroa. 
Kun uuden viraston perustaminen saattaa ai-
heuttaa odottamattomia tai oletettua suurem-
pia kustannuseriä ja esimerkiksi matkakus-
tannusten määrä saattaa olla arvioitua suu-
rempi EU:n kriisinratkaisuasetuksessa tarkoi-
tetun kriisinratkaisuneuvoston työskentelyn 
osallistumisen johdosta, budjettiin sisällyte-
tään lisäksi 600 000 euron vuotuinen puskuri. 
Näin ollen budjetin kokonaistaso viraston en-
simmäisinä vuosina on kolme miljoonaa eu-
roa. Jatkossa, jos kriisitilanteilta vältytään, 
toimintamenojen odotetaan laskevan noin 25 
prosentilla. Kustannustasoon vaikuttaa luon-
nollisesti myös se, sijoitetaanko viraston toi-
mipiste ja hallinto jonkin olemassa olevan vi-
ranomaisen yhteyteen, jolloin voidaan saada 
säästöjä tila-, työväline- ja hallintokustan-
nuksista. Organisaation suhteellisen pieni 
koko huomioon ottaen tämä olisi perusteltua. 

Talletussuojarahaston hallinnon kulut hen-
kilöstökuluineen olivat vuonna 2013 noin 
400 000 euroa. Hallinnollisten kustannusten 
ei ennakoida talletussuojarahastoa koskevilta 
osin olennaisesti muuttuvan. Talletussuojadi-
rektiivin edellyttämä seitsemän työpäivän 
maksuaika talletussuojan maksatusta koske-
vasta päätöksestä tulee edellyttämään IT-
järjestelmämuutoksia talletuspankeissa ja tal-
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letussuojarahastossa, mistä aiheutuu lisäkus-
tannuksia myös viranomaiselle. 

Finanssivalvonnalle tulee esityksen myötä 
uusia tehtäviä, kuten luottolaitosten elvytys-
suunnitelmien arviointi ja hyväksyminen se-
kä valvontaviranomaisten yhteistyö rajat ylit-
tävien ryhmien elvytyssuunnitelmien arvi-
oinnissa ja hyväksymisessä. Lisäksi Finans-
sivalvonnan olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä 
viraston kanssa.  

Ehdotuksessa ei esitetä valtiovarainminis-
teriön tai Suomen Pankin tehtävien olennais-
ta muutosta, jolla arvioitaisiin olevan talou-
dellisia vaikutuksia. 
 
Rahoitusvakaustoimintaa koskevat säädös-
muutos- ja budjettiehdotukset vuoden 2015 
talousarvioesityksessä  
 

Lakiehdotus liittyy valtion vuoden 2015 ta-
lousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsitel-
täväksi sen yhteydessä. 

Vuoden 2015 Rahoitusvakausviraston toi-
minnan kuluiksi on arvioitu kolme miljoonaa 
euroa ja sen menot ehdotetaan vuoden 2015 
talousarvioesityksessä budjetoitavaksi brut-
tomääräisesti momentille 28.92.03 (Rahoi-
tusvakausviraston toimintamenot). Rahoitus-
vakausviraston toiminnasta aiheutuvat kulut 
tulisivat ehdotuksen mukaan katetuiksi toi-
mialalta kerättävinä maksuina, jotka ovat val-
tiosääntöoikeudelliselta luonteeltaan veroja 
ja tästä syystä vuoden 2015 valtion talousar-
vioesityksen momentille 11.19.11 (Rahoitus-
vakausviraston hallintomaksut) arvioidaan 
kertyvän toiminnasta aiheutuvia kuluja vas-
taava tulo-arvio kolme miljoonaa euroa. 

Valtion vakuusrahaston taseen loppusum-
ma oli vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan 
2,18 miljoonaa euroa, josta 1,04 miljoonaa 
euroa oli selvitystilassa olevan omaisuuden-
hoitoyhtiö Arsenal Oy:n osakkeita. Ehdotuk-
sen mukaan laki valtion vakuusrahastosta 
kumotaan ja valtion vakuusrahaston toiminta 
päättyy. Valtiovarainministeriö huolehtisi 
lain voimaantullessa tarvittavista jatkotoimis-
ta rahaston toiminnan päättämiseksi ja rahas-
ton keskeneräisten velvoitteiden hoitamiseksi 
mukaan lukien rahaston valtuustoon ja toi-
miohjelautakuntaan liittyvät asiat. Rahaston 
valtuuston tehtävänä olisi laatia vielä vuoden 

2015 alussa rahaston vuoden 2014 tilinpää-
tös. 

Rahaston tehtävät koostuvat pääosin Omai-
suudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n ja Yritys-
pankki Skop Oyj:n alasajon valvonnasta ja 
niihin liittyvästä omistajaohjauksesta. VVR 
koordinoi lisäksi vahingonkorvausoikeuden-
käyntejä, jotka on käynnistetty VVRL:n mu-
kaisten erityistarkastusten perusteella. Vuon-
na 2015 valtion vakuusrahaston rahavarat, 
noin 1,1 miljoonaa euroa, tuloutettaisiin val-
tion talousarvion momentille 12.28.87 (Tulot 
rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta) ja ra-
haston omistamat Arsenal Oy:n osakkeet siir-
rettäisiin valtiovarainministeriölle. Tämän-
hetkisen arvion mukaan Arsenal Oy:n selvi-
tystila jatkuisi vielä kolmesta neljään vuotta 
ja sen aikana Arsenal voisi tulouttaa valtiolle 
15 miljoonaa euroa mukaan lukien vuoden 
2014 lopussa palautettavat viisi miljoonaa 
euroa. Arvio on kuitenkin epävarma, koska 
selvitystilan kestoon vaikuttavien vahingon-
korvausoikeudenkäyntien, joissa Arsenal on 
osapuolena, päättymisen ajankohtaa on hyvin 
vaikea arvioida.  

Esityksessä ehdotetaan perustettavaksi uusi 
valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, 
rahoitusvakausrahasto, jonka osia olisivat 
kriisinratkaisurahasto ja talletussuojarahasto. 
Rahoitusvakausrahaston varat muodostuisi-
vat luottolaitoksilta pääsääntöisesti vuosittain 
kartutettavista EU:n vakausmaksuista ja tal-
letussuojamaksuista sekä sijoituspalveluyri-
tyksiltä kartutettavista kansallisista vakaus-
maksuista niitä koskevien erillisäännösten 
mukaisesti. Lisäksi varat koostuisivat valtion 
talousarviosta rahoitusvakausrahastoon ja sii-
tä edelleen kriisinratkaisurahastoon siirrettä-
västä pankkiveron tuotosta ja kartutettavista 
talletussuojamaksuista.  

Luottolaitoksilta kerättäisiin kriisinratkai-
surahastoon vuosittain EU:n vakausmaksua, 
jonka määrän arvioidaan olevan vuodessa 
ennen laitoskohtaisia riskipainoja noin 
135 miljoonaa euroa, siirrettäväksi edelleen 
EU:n yhteiseen kriisinratkaisurahastoon. Uu-
teen talletussuojarahastoon maksettaisiin tal-
letussuojamaksuja talletussuojan vähimmäis-
tason mukainen määrä 0,8 prosenttia korvat-
tavista talletuksista 10 vuoden siirtymäaika-
na. Rahoitusvakausrahaston toiminnasta ai-
heutuvat kulut katettaisiin luottolaitoksilta ja 



 HE 175/2014 vp  
  

 

81

sijoituspalveluyrityksiltä kerättävinä maksui-
na. Toiminnasta aiheutuvien kulujen määräk-
si arvioidaan enintään kolme miljoonaa euroa 
vuonna 2015. 

Valtion talousarvioissa vuosina 2013 ja 
2014 pankkiveron tuottoa vastaava määrä, 
133 miljoonaa euroa kumpanakin vuonna, on 
otettu huomioon määrärahana momentilla 
28.99.87 (Pankkiveron tuoton käyttö), joka 
on kolmivuotinen siirtomääräraha. Määrära-
haa saa käyttää rahoitusmarkkinoiden vakau-
den turvaamiseksi tarpeellisten finanssisijoi-
tusmenojen maksamiseen. Esityksen mukaan 
väliaikaisesta pankkiverosta annettu laki ku-
mottaisiin eikä talletuspankeilta kerättäisi 
enää valtiolle suoritettavaa pankkiveroa 
vuonna 2015. 

Pankkiveron tuoton käytön määrärahoista 
yhteensä 266 miljoonaa euroa siirrettäisiin 
rahoitusvakausrahastoon 166 miljoonaa eu-
roa ja 100 miljoonaa euroa tuloutettaisiin val-
tion talousarvioon.  

Vuoden 2015 talousarvioesityksessä tämä 
merkitsee vuosien 2013 ja 2014 talousarvion 
momentin 28.99.87 määrärahojen peruutta-
mista ja uudelleenbudjetointia. Rahoitusva-
kausrahastoon siirrettävä 166 miljoonaa eu-
roa otettaisiin huomioon siirtomenomäärära-
hana momentilla 28.92.60. Määrärahan pe-
ruuttaminen 266 miljoonaa euroa otettaisiin 
huomioon momentin 12.39.04 (Siirrettyjen 
määrärahojen peruutukset) tuloarviossa. 

Hallitusohjelman kehyssäännössä menot 
jaetaan kehykseen kuuluviksi ja kehyksen 
ulkopuolisiksi. Vuosille 2013 ja 2014 budje-
toitu pankkiveron tuottoa vastaava määräraha 
on ollut kehyksen ulkopuolinen finanssisijoi-
tusmeno. Rahastosiirto kriisinratkaisurahas-
toon ja edelleen EU:n yhteiseen kriisinratkai-
surahastoon ei kuitenkaan ole finanssisijoi-
tus, vaan valtiontalouden kehyssäännön mu-
kaan kehykseen kuuluva meno. Kuluvalla 
vaalikaudella on jo kertaalleen tehty poikke-
us hallitusohjelman kehyssääntöön nähden 
(niin sanottua yle-veroa vastaavien rahasto-
siirtojen käsitteleminen kehyksen ulkopuoli-
sena menona). 

Rahastoon siirrettävä 166 miljoonaa euroa 
siirrettäisiin edelleen EU:n yhteiseen kriisin-
ratkaisurahastoon vuonna 2016. Summa vä-
hentäisi sitä maksaneiden talletuspankkien 
velvollisuutta maksaa EU:n vakausmaksua 

vuonna 2015 ja osin vuonna 2016. Direktii-
vin mukaan jäsenvaltioiden tulee kerätä pan-
keilta vakausmaksuja jo vuodesta 2015 alka-
en, mutta EU:n yhteiseen kriisinratkaisura-
hastoon kerättyjä vakausmaksuja siirrettäisiin 
eteenpäin vasta vuoden 2016 puolella, koska 
yhteistä kriisinratkaisurahastoa koskevaa 
EU:n kriisinratkaisuasetusta sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2016. Vuoden 2015 
vakausmaksut siirrettäisiin yhteiseen kriisin-
ratkaisurahastoon viimeistään 31 päivänä 
tammikuuta 2016 ja vuoden 2016 vakaus-
maksut siirrettäisiin 30 päivänä kesäkuuta 
2016. Kansallisen kriisinratkaisurahaston 
pääoma muodostuisi sijoituspalveluyritysten 
kartuttamista vakausmaksuista ja sen arvioi-
daan nykytiedon valossa jäävän kokonaisuu-
dessaan vain noin 35 000 euroon.  

Rahoitusvakausrahaston aloittavan taseen 
oma pääoma muodostuisi siirrettävästä pank-
kiveron tuotosta. 

Talletussuojarahaston sijoitustoiminnan 
nettotuotto vuonna 2013 oli kirjanpidossa 
14,7 miljoonaa euroa ja bruttotuotot olivat 
16,2 miljoonaa euroa, joista korkotuottojen 
osuus oli 13,8 miljoonaa euroa ja myyntivoit-
tojen osuus 2,3 miljoonaa euroa. Sijoitustoi-
minnan kulut olivat 1,5 miljoonaa euroa, 
joista myyntitappioiden osuus oli 0,8 miljoo-
naa euroa ja varainhoitajille maksetut omai-
suudenhoitopalkkiot yhteensä 0,7 miljoonaa 
euroa. Talletussuojarahaston hallinnon kulut 
olivat vuoden 2013 lopussa 0,4 miljoonaa eu-
roa. Rahasto ei ollut nostanut lainaa toimin-
taansa varten. Suomalaisten talletuspankkien 
korvattavien talletusten kokonaismäärä ja si-
ten rahaston mahdollisen vastuun enimmäis-
määrä oli vuoden 2013 lopussa 77 miljardia 
euroa.   

Esityksessä ehdotetaan, että talletussuoja-
rahaston toiminta siirtyisi uudelle Rahoitus-
vakausvirastolle, jonka olisi huolehdittava 
siitä, että talletussuojarahaston tehtävät ja 
mahdollisesti siirtyvään omaisuuteen liittyvät 
sitoumukset siirretään tarkemmin säädettä-
vällä tavalla asianmukaisesti virastolle ja ra-
hastolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2015. Koska talletussuojarahaston oikeudet 
ja velvollisuudet siirtyvät vanhaan rahastoon 
jäävää sijoitusvarallisuutta lukuun ottamatta 
virastolle heti lain voimaantullessa, siirtymä-
ajan aikana on tarkoitus huolehtia esimerkik-
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si IT-järjestelmien siirrosta ja sopimusten 
päivittämisestä. Siirto olisi tehtävä niin pian 
kuin mahdollista. Kun vanha talletussuojara-
hasto puretaan, sen jäljellä olevat sitoumuk-
set siirtyvät talletussuojarahastolle. 

Esityksen 2. lakiehdotuksessa esitetään, et-
tä rahoitusvakausrahasto voisi ottaa lainaa 
valtioneuvoston luvalla ja sen määräämillä 
ehdoilla eduskunnan talousarvion käsittelyn 
yhteydessä myöntämien lainanottovaltuuksi-
en rajoissa. Vuoden 2015 talousarvioesityk-
seen ei ole sisällytetty lainanottovaltuutta ra-
hastolle. Kriisinratkaisurahaston mahdollinen 
lainanoton tarve liittyy kriisinratkaisudirek-
tiivin 106 artiklan 1 kohtaan.  On myös mah-
dollista, että EU:n yhteinen kriisinratkaisura-
hasto hakisi rahastoon osallistuvilta jäsenval-
tioilta vaihtoehtoista rahoitusta EU:n kriisin-
ratkaisuasetuksen 73 artiklan nojalla, jolloin 
Suomen valtion mahdollisesti myöntämä lai-
na saatettaisiin toteuttaa kriisinratkaisurahas-
ton kautta. 

Rahoitusvakausrahasto voisi myöntää lai-
naa valtioneuvoston suostumuksella kriisin-
ratkaisudirektiivin 106 artiklan 2 kohdan no-
jalla. Säännöksen mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että niiden kansallisilla rahoi-
tusjärjestelyillä on valtuudet antaa lainoja 
muille rahoitusjärjestelyille unionissa tietyin 
edellytyksin. Kansallisesta kriisinratkaisura-
hastosta ennakoidaan tulevan niin pieni, että 
käytännössä lainanantovaltuutta ei tultane 
käyttämään. Laissa ei ehdoteta säädettävän 
talletussuojadirektiivin 12 artiklan mukaises-
ta jäsenvaltioiden mahdollisuudesta säätää 
kansallisten talletussuojajärjestelmien väli-
sestä lainauksesta. 
 
4.2 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Esityksellä on merkittäviä yhteiskunnallisia 
vaikutuksia. Ehdotettujen kriisinratkaisu-
säännösten taloudelliset vaikutukset yhteis-
kunnalle ovat pääasiassa positiivisia ja syn-
tyvät erityisesti kriisien ehkäisystä sekä krii-
sien aiempaa paremmasta hoitamiskyvystä. 
Finanssikriisi on osoittanut, että yhteiskun-
nan toiminnan kannalta keskeisen toimialan, 
rahoitussektorin, kriisien ennaltaehkäisy ja 
hallinta ovat olleet puutteellisia. Toimialan 
sisäinen markkinakuri ei ole toteutunut ja 
valtioiden tuki suurille pankkikonserneille, 

joiden on arvioitu olevan liian suuria kaatu-
maan, on johtanut kilpailuasetelman vääris-
tymiseen suhteessa pieniin alan toimijoihin ja 
todennäköisesti sellaisten riskien ottamiseen, 
joita ei ilman valtion tukiverkkoa olisi otettu. 
Kriisin kärjistyttyä valtiot eri EU:n jäsen-
maissa ovat joutuneet käyttämään veronmak-
sajien varoja satoja miljardeja euroja välttä-
mättömän rahoitustoiminnan jatkumisen 
varmistamiseksi. Seurauksena on ollut useas-
sa jäsenvaltiossa myös julkisen talouden krii-
si syvine alijäämineen ja nopeasti kasvaneina 
velkamäärinä, joiden vakauttaminen ja tasa-
painottaminen ovat erittäin pitkä ja yhteis-
kunnallisesti kallis prosessi. 

Ehdotetulla sääntelyllä pyritään ensinnäkin 
ehkäisemään vakavien kriisien syntyä. Fi-
nanssikriisien on usein sanottu toistuvan tie-
tyllä syklillä politiikkatoimista huolimatta. 
Kriisien toteutumisen todennäköisyyteen ja 
kustannuksiin voidaan kuitenkin vaikuttaa. 
Yhtenäiset kriisinratkaisusäännökset euroop-
palaisille luottolaitoksille parantavat lä-
pinäkyvyyttä ja luottamusta. Toisaalta elvy-
tys- ja kriisinratkaisusuunnitelmien tekemi-
nen ja huolellinen kriisisuunnittelu pienentää 
sitä todennäköisyyttä, että kriisiin todella 
jouduttaisiin. 

Kriisejä ei kuitenkaan koskaan voida täysin 
estää. Tästä syystä ehdotettuihin kriisinrat-
kaisusäännöksiin sisältyy useita työkaluja lai-
tosten elvyttämiseen ja kriisinratkaisuun. 
Näiden työkalujen soveltamisessa huomioi-
daan kriisinratkaisusta aiheutuvien kustan-
nusten minimointi ja rahoitusvakauden tur-
vaaminen. Näin myös kriisinratkaisutilan-
teessa pyritään yhteiskunnan kannalta par-
haaseen taloudelliseen lopputulokseen. Jos 
mahdollinen finanssikriisi tulevaisuudessa 
uhkaisi vakavasti jäsenvaltion tai EU:n rahoi-
tusvakautta, niin kriisinratkaisukeinojen 
ohella saatettaisiin tarvita myös muita väli-
neitä, jotta esimerkiksi velkojen nimellisar-
von alentaminen voitaisiin toteuttaa hallitus-
ti. 
 
5  Asian valmiste lu 

5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Valtiovarainministeriö asetti 5 päivänä 
helmikuuta 2013 työryhmän, jonka tehtävänä 
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oli arvioida, miten taloudellisiin vaikeuksiin 
joutuviin, rahoitusmarkkinoiden vakauden 
kannalta merkittäviin luottolaitoksiin kohdis-
tettavat kriisinratkaisutoimenpiteet ja niiden 
rahoitus sekä talletussuojan ylläpito voidaan 
toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmu-
kaisesti, sekä tehdä luottolaitosten ja sijoitus-
palveluyritysten elvytystä ja kriisinratkaisua 
sekä talletussuojaa koskevan EU:n lainsää-
dännön täytäntöön panemiseksi tarvittavat ja 
muut tarpeelliset lainsäädäntöehdotukset. 
Työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotukset 
hallituksen esityksen muotoon. 

Työryhmän työn aikana komissio, neuvos-
to ja parlamentti saavuttivat yhteisen näke-
myksen kriisinratkaisudirektiivin ja talletus-
suojadirektiivin sisällöstä. Komissio antoi 
EU:n kriisinratkaisuasetusta koskevan lain-
säädäntöehdotuksen työryhmän toimikauden 
aikana ja jäsenvaltiot neuvottelivat valtioso-
pimuksen sisällöstä. Työryhmän päättäessä 
työnsä ehdotukset eivät olleet vielä valmistu-
neet. Työryhmä otti keskeneräiset ehdotukset 
kuitenkin huomioon osana työtään. 

Työryhmässä olivat edustettuina valtiova-
rainministeriön lisäksi oikeusministeriö, 
Suomen Pankki, Finanssivalvonta ja Finans-
sialan Keskusliitto. Työryhmä laati ehdotuk-
sensa toimeksiannon mukaisesti hallituksen 
esityksen muotoon. Työryhmä ehdotti uuden 
kriisinratkaisuviranomaisen perustamista ja 
uutta kriisinratkaisuvaltuuksia koskevaa lain-
säädäntöä. Työryhmä teki myös ehdotuksen 
valtiontalouden ulkopuolisen rahaston perus-
tamisesta. 
 
 
 
5.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Työryhmän esitysluonnos lähetettiin julki-
selle lausuntokierrokselle 27 päivänä maalis-
kuuta 2014 (Valtioneuvoston hankerekisteri 
VM/015:00/2013). Lausuntoaika päättyi 2 
päivänä toukokuuta 2014. Esitysluonnos on 
ollut nähtävänä myös ministeriön internetsi-
vuilla. 

Lausuntoa pyydettiin yhteensä 22 viran-
omaiselta ja yhteisöltä. Lausuntopyyntöön 
vastasi yhteensä 18 tahoa. Niistä lausun-
nonantajista, joille lausuntopyyntö osoitet-

tiin, 14 ovat antaneet lausunnon. Nämä tahot 
ovat seuraavat: oikeusministeriö, sosiaali- ja 
terveysministeriö, korkein hallinto-oikeus, 
EKP, Suomen Pankki, Finanssivalvonta, Kil-
pailu- ja kuluttajavirasto, Konkurssiasiamies, 
Valtiontalouden tarkastusvirasto, Valtiokont-
tori, Finanssialan Keskusliitto, Kuntarahoitus 
Oyj, Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy sekä 
Talletussuojarahasto. Lisäksi OP-Pohjola-
ryhmä on toimittanut lausunnon oma-
aloitteisesti. Sisäministeriö, Helsingin poliisi-
laitos ja Valtakunnansyyttäjänvirasto ovat 
ilmoittaneet, ettei niillä ole työryhmämuisti-
oon lausuttavaa. Työ- ja elinkeinoministeriö, 
markkinaoikeus, Asianajajaliitto, Paikal-
lisosuuspankkiliitto ja Säästöpankkiliitto ei-
vät antaneet lausuntoa. 

Yleinen suhtautuminen työryhmän tavoit-
teisiin ja sen keskeisiin lakiehdotuksiin oli 
valtaosin myönteistä. Esitykset rahoitus-
markkinakriisien ratkaisua koskevasta uudes-
ta lainsäädännöstä, uudesta kriisinratkaisun 
viranomaisrakenteesta sekä uuden talletus-
suoja- ja kriisinratkaisurahaston perustami-
sesta katsottiin pääosin tarkoituksenmukai-
siksi. Sijoittajavastuuta koskevat voi-
maantulosäännökset, rahoitusvakausviran-
omaisen sijoittamispaikka ja talletussuojara-
haston oikeudellisen aseman muuttaminen 
nousivat lausunnoissa keskeisesti esiin. Useat 
lausunnonantajat esittivät myös lukuisia esi-
tysluonnoksen yksityiskohtia ja aineellisia 
kysymyksiä koskevia huomioita. Valtiova-
rainministeriössä valmisteltiin lausuntopa-
lautteesta yhteenvetomuistio (22 päivänä 
toukokuuta 2014). 

Lausunnonantajista Suomen Pankki sekä 
Valtiokonttori kannattivat työryhmän muisti-
oissa esitettyjä ehdotuksia. Myös Finanssi-
valvonta tuki pääpiirteissään työryhmän ta-
voitteita ja sen keskeisiä lakiehdotuksia. EKP 
suhtautui myönteisesti lakiehdotuksissa 
Suomen Pankille osoitettuihin tehtäviin. Kil-
pailu- ja kuluttajavirasto katsoi kokonaisuu-
teen sisältyvän tehokkaita kriisihallintaan liit-
tyviä elementtejä. Oikeusministeriöllä ei ol-
lut huomautettavaa esityksen tavoitteisiin ei-
kä valittuun lähestymistapaan siitä, miten 
EU:n asettamat velvoitteet ehdotetaan panta-
vaksi kansallisesti täytäntöön. 

Finanssialan Keskusliiton mielestä sijoitta-
javastuuta koskevien säännösten nopeutet-
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tuun voimaantuloon ei ollut erityistä tarvetta, 
vaan EU-sääntelyn mahdollistama kansalli-
nen liikkumavara mainituilta osin tulisi ottaa 
käyttöön täydessä laajuudessaan. Voimaantu-
losäännöksiä on tarkistettu jatkovalmistelun 
yhteydessä. Jatkovalmistelussa sijoittajavas-
tuuta koskevien 1. lakiesityksen säännösten 
voimaantulossa otettiin huomioon direktiivin 
mahdollistama vuoden siirtymäaika siten, et-
tä 1. lakiesityksen 8 luvun 6 §:n 4—6 mo-
menttia sovelletaan vasta 1 päivästä tammi-
kuuta 2016 alkaen. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, Finanssival-
vonta, Finanssialan Keskusliitto, Konkurs-
siasiamies ja Valtiontalouden tarkastusviras-
to pitivät tärkeänä, että kustannustehokkuu-
den varmistamiseksi jatkovalmistelussa sel-
vitettäisiin rahoitusvakausviranomaisen si-
joittamista jonkin olemassa olevan viraston 
yhteyteen. Rahoitusvakausviranomaisen si-
joittamisen suhteen jatkovalmisteltu esitys 
perustuu kriisinratkaisutyöryhmän muistioon. 
Valtiovarainministeriön hallinnonalalla toi-
mivan itsenäisen viranomaisen perustamista 
puolsi muun muassa se, että direktiivin mu-
kaan viranomaisen tulee olla toiminnallisesti 
ja päätöksenteossaan itsenäinen ja riippuma-
ton. Työryhmän esitys oli sopusoinnussa 
myös EKP:n näkemyksen kanssa, jonka mu-
kaan kriisinratkaisuviranomaisen ja valvon-
taviranomaisen tehtävät olisi erotettava toi-
sistaan. Suomen Pankki piti myös työryhmän 
esitystä perusteltuna.  

Rahoitusvakausviranomaisella on tehtävi-
ensä suorittamiseksi työryhmän esityksen 
mukaiset välineet, valtuudet ja resurssit. Fi-
nanssivalvonta, EKP ja Valtiontalouden tar-
kastusvirasto pitivät myös tärkeänä, että ra-
hoitusvakausviranomaisella on tehtäviensä 
hoitamiseen riittävät valmiudet. 

Talletuspankkien tallettajien saamisten tur-
vaamiseksi perustetun talletussuojarahaston 
tehtävät ja rahaston varojen hallinnointi siir-
tyisivät rahoitusvakausviranomaiselle. Valti-
ontalouden tarkastusviraston mielestä työ-
ryhmän ehdottama ratkaisu talletussuojara-
haston muuttamisesta talousarvion ulkopuo-
lella olevaksi valtion rahastoksi on perustel-
tu, sillä rahaston toimintaan liittyvät vastuu- 
ja valvontakysymykset ovat tällöin perustus-
lain valossa selkeämmin järjestetyt. Finans-
sivalvonnan mielestä keskitetty hallintomalli 

edistäisi toiminnan tehokkuutta ja tukisi ra-
hoitusvakausviranomaisen toimintamahdolli-
suuksia sellaisissa kriisinratkaisutilanteissa, 
joissa edellytetään talletussuojarahaston va-
rojen käyttämistä talletusten maksamineen. 
Suomen Pankki piti myös työryhmän esitystä 
rahastorakenteesta perusteltuna.  

Finanssialan Keskusliitto ja Talletussuoja-
rahasto eivät kannattaneet Talletussuojara-
haston tehtävien ja varojen hallinnan siirtoa 
perustettavalle rahoitusvakausviranomaiselle. 
Ehdotusta on jatkovalmistelun yhteydessä 
muutettu siten, että toimialan olisi mahdollis-
ta hallinnoida talletussuojarahaston varoja. 
Finanssialan Keskusliitto ja Talletussuojara-
hasto pitivät työryhmän esittämää kuuden 
kuukauden siirtymäaikaa Talletussuojarahas-
ton varallisuuden siirtämisestä liian lyhyenä. 
Siirtymäaika on pidennetty esityksen jatko-
valmistellussa 12 kuukauden mittaiseksi. 

Esityksen jatkovalmistelun yhteydessä on 
kiinnitetty huomiota saadun lausuntopalaut-
teen perusteella ehdotusten ja maksukyvyt-
tömyyslainsäädännön väliseen suhteeseen. 
Perusteluja on täsmennetty maksukyvyttö-
myyslainsäädäntöön viittaavien käsitteiden 
osalta.  

Lausuntopalautteen johdosta esitykseen si-
sältyviä vakaus- ja talletussuojamaksuja sekä 
hallinnollisten maksuja koskevia säännöksiä 
on tarkistettu. 

Muutoksenhakua ja seuraamusjärjestelmää 
koskeviin säännöksiin on tehty tarkennuksia 
erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden 
lausuntopalautteen johdosta. Lisäksi liitelaki-
en ensi asteen muutoksenhakua koskeviin 
säännöksiin on tehty nykyistä lainsäädäntö-
käytäntöä vastaavia täsmennyksiä. 

Säätämisjärjestysperusteluissa on myös kä-
sitelty hallinnollisia sanktioita koskevia ky-
symyksiä, kuten ne bis in idem -kieltoa. 

Hallituksen esitys on jatkovalmisteltu vir-
katyönä valtiovarainministeriössä. 
 
 
6  Riippuvuus muista  es i tyksistä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousar-
vioesitykseen. 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen 66 artiklassa 
säädetään kriisinratkaisuneuvoston velvolli-
suudesta laskea yhteiseen kriisinratkaisume-
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kanismiin kuuluvien laitosten yksilölliset 
vuotuiset vakausmaksut. Kriisinratkaisudi-
rektiivin 103 artiklan 7 kohdan nojalla ko-
missio antaa delegoidut säädökset ja toi-
meenpanosäädökset maksuvelvollisen laitok-
sen riskiprofiilin huomioon ottamisesta va-
kausmaksun ja hallintomaksun määräämises-
sä. Komission delegoitua säädöstä tai toi-
meenpanosäännöstä ei ole vielä annettu eikä 
tässä esityksessä ole voitu sen johdosta esit-
tää laitoskohtaisia kustannusarviota vakaus-
maksun suuruudesta. Komission säädökset 
on tarkoitus antaa ennen direktiivin voimaan-
tuloa 1 päivänä tammikuuta 2015. 

Talletussuojamaksujen ja vakausmaksujen 
verotusta koskevia säännöksiä on valmisteltu 
virkatyönä valtiovarainministeriön vero-

osastolla. Uuteen Rahoitusvakausrahastoon 
suoritettavien vakausmaksujen ja talletus-
suojamaksujen verokohtelusta on tarkoitus 
antaa erillinen lainsäädäntöehdotus. Täytän-
töönpantavassa kriisinratkaisudirektiivissä ei 
säädetä maksujen verotuksesta. EU:n yhteistä 
kriisinratkaisurahastoa koskevan sopimuksen 
10. johdantokappaleen mukaan sopimuspuol-
ten päämääränä on säilyttää tasapuoliset toi-
mintaedellytykset ja minimoida kriisinratkai-
susta veronmaksajille aiheutuvat kokonais-
kustannukset, ja sopimuspuolet ottavat huo-
mioon kullekin pankkitoimialalle koituvan 
kokonaisrasitteen määrittäessään kriisinrat-
kaisurahastoon suoritettavia vakausmaksuja 
ja niiden verokohtelun. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki luottolaitosten ja sijoituspalve-
luyritysten kriisinratkaisusta 

I OSA  YLEISTÄ 

1 luku  Yleiset säännökset 

1 §. Soveltamisala. Pykälässä säädettäisiin 
lain soveltamisalasta. Pykälän 1 momentin 
mukaan lakia sovellettaisiin luottolaitoksiin 
ja sijoituspalveluyrityksiin, jäljempänä laitos. 
Ehdotetusta 3 §:n 1 momentin 2 kohdasta 
kuitenkin seuraa, että lakia sovellettaisiin ai-
noastaan sellaisiin sijoituspalveluyrityksiin, 
jotka harjoittavat kaupankäyntiä rahoitusvä-
lineillä omaan lukuun ja/tai liikkeeseenlas-
kun takaamista.  

Pykälän 2 momentin mukaan lakia sovellet-
taisiin lisäksi momentissa tarkoitettuihin lai-
toksen kanssa samaan 3 §:n 1 momentin 
7 kohdassa tarkoitettuun yritysryhmään kuu-
luviin yrityksiin. Tällaisia yrityksiä olisivat 
mainitun momentin 8—10 kohdassa tarkoite-
tut laitoksen emoyrityksenä oleva rahoitus-
alan holdingyhtiö, rahoitusalan sekaholding-
yhtiö ja monialaholdingyhtiö sekä luottolai-
toksen tai sijoituspalveluyrityksen tai edellä 
mainitun holdingyhtiön tytäryritys, joka on 
mainitun momentin 4 kohdassa määritelty 
rahoituslaitos. Näihin yrityksiin lakia sovel-
lettaisiin kuitenkin ainoastaan niiden kanssa 
samaan ryhmään kuuluvan laitoksen kriisin-
ratkaisun yhteydessä.  

Pykälän 3 momentissa viitattaisiin lain 
15 lukuun, jossa säädetään sellaisen laitoksen 
ja sen sivuliikkeen kriisinratkaisusta, jonka 
ryhmäkriisinratkaisusta vastaa ensisijaisesti 
ETA:n ulkopuolisen valtion viranomainen. 

Pykälän 4 momentissa todettaisiin selvyy-
den vuoksi, että tätä lakia sovelletaan ainoas-
taan, jollei EU:n kriisinratkaisuasetuksesta 
tai sen 1 artiklan kolmannessa kohdassa tar-
koitetusta osallistuvien jäsenvaltioiden väli-
sestä valtiosopimuksesta muuta johdu. Vii-
meksi mainittu sopimus koskee kansallisella 

tasolla kerättävien maksujen siirtoa EU:n 
kriisinratkaisuasetuksessa tarkoitettuun yh-
teiseen kriisinratkaisurahastoon. EU:n krii-
sinratkaisuasetusta sovellettaisiin siinä tar-
koitettuun yhteiseen kriisinratkaisumekanis-
miin osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautu-
neisiin luottolaitoksiin. Lisäksi EU:n kriisin-
ratkaisuasetusta sovellettaisiin osallistuvaan 
jäsenvaltioon sijoittuneisiin emoyrityksiin 
sekä osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautu-
neisiin sijoituspalveluyrityksiin ja rahoitus-
laitoksiin, jos EKP harjoittaa konsolidoitua 
valvontaa yhteistä valvontamekanismia kos-
kevan asetuksen 4 artiklan 1 kohdan g ala-
kohdan mukaisesti niiden emoyritykseen 
nähden. Sellaiset edellä mainitut laitokset ja 
ryhmät, jotka kuuluvat EKP:n konsolidoidun 
valvonnan piiriin, sekä rajat ylittävää toimin-
taa harjoittavat ryhmät kuuluvat kriisinratkai-
suneuvoston ensisijaiseen toimivaltaan. Li-
säksi tähän toimivaltaan kuuluvat kaikki sel-
laiset luottolaitokset, joiden kriisinratkaisuun 
käytetään yhteistä kriisinratkaisurahastoa. 
Tämä laki tulisi siten kaikilta osin sovelletta-
vaksi ainoastaan muihin kuin edellä mainit-
tuihin luottolaitoksiin sekä lain sovelta-
misalan piiriin kuuluviin muihin kuin edellä 
mainittuihin sijoituspalveluyrityksiin ja ra-
hoituslaitoksiin. 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen ja tämän lain 
soveltamisen keskinäinen suhde asetuksen 
piirissä olevien laitosten osalta tulee käytän-
nössä määräytymään yksityiskohtien osalta 
asetuksen mukaisen yhteisen kriisinratkai-
sumekanismin ja kansallisen kriisinratkaisu-
viranomaisen välisen yhteistoiminnan vakiin-
tumisen myötä.  

EU:n kriisinratkaisuasetusta sovelletaan 
tämän lain sijasta asetuksen soveltamisalaan 
kuuluviin sen 2 artiklassa tarkoitettuihin yh-
teisöihin. EU:n kriisinratkaisuasetuksessa 
säädetään yhdenmukaisista säännöistä ja me-
nettelyistä, joita asetuksella perustettava 
42 artiklassa tarkoitettu kriisinratkaisuneu-
vosto yhdessä neuvoston, komission ja osal-
listuvien jäsenvaltioiden kansallisten kriisin-
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ratkaisuviranomaisten kanssa soveltaa yhtei-
sen kriisinratkaisumekanismin puitteissa.  

EU:n kriisinratkaisuasetuksen 5 artiklassa 
säädetään tilanteista, joissa kriisinratkaisu-
neuvosto käyttää kansalliselle kriisinratkai-
suviranomaiselle säädettyjä toimivaltuuksia. 
Asetuksen soveltamisalaan kuuluvia osallis-
tuvia jäsenvaltioita ovat pankkiunioniin kuu-
luvat ja siihen liittyneet jäsenvaltiot ja krii-
sinratkaisuneuvoston ensisijaiseen toimival-
taan kuuluvia yhteisöjä osallistuvien jäsen-
valtioiden EKP:n valvonnassa olevat luotto-
laitokset sekä rajat ylittävää toimintaa har-
joittavat laitokset. Suomessa kriisinratkaisu-
neuvoston ensisijaisen toimivallan piiriin 
kuuluisivat Nordea Pankki Suomi Oyj, 
Danske Bank Oyj ja OP-Pohjola ryhmä jä-
senpankkeineen. Muut luottolaitokset olisivat 
rahoitusvakausviranomaisesta annettavassa 
laissa tarkoitetun kansallisen Rahoitusva-
kausviraston ensisijaisen toimivallan piirissä. 
Jos näiden niin sanottujen pienten luottolai-
tosten kriisinratkaisussa olisi käytettävä EU:n 
kriisinratkaisuasetuksessa tarkoitettua yhteis-
tä kriisinratkaisurahastoa, toimivalta siirtyisi 
asetuksen mukaan kriisinratkaisuneuvostolle. 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen nojalla kan-
sallinen kriisinratkaisuviranomainen esimer-
kiksi laatii pienten laitosten kriisinratkaisu-
suunnitelmat ja osallistuu kriisinratkaisuneu-
voston toimivallan piirissä olevien laitosten 
kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseen 
(8 artikla), arvioi pienten laitosten kelpoi-
suutta kriisinratkaisuun ja poistaa kriisinrat-
kaisuneuvoston päätöksestä kelpoisuuteen 
liittyviä esteitä myös kriisinratkaisuneuvos-
ton toimivallan piirissä olevilta laitoksilta 
(10 artikla), tekee kriisinratkaisuneuvostolle 
ehdotuksia yksinkertaistettujen vaatimusten 
noudattamisesta (11 artikla), osallistuu omien 
varojen ja alentamiskelpoisia velkoja koske-
vien vähimmäisvaatimusten määrittämiseen 
(12 artikla), käyttää velkojen alaskirjaukseen 
ja muuntoon liittyviä valtuuksia (17 artikla) 
ja osallistuu tietojenvaihtoon muiden viran-
omaisten kanssa (30 artikla). 

Kriisinratkaisuneuvosto laatii EU:n kriisin-
ratkaisuasetuksen mukaisesti esimerkiksi 
kriisinratkaisusuunnitelmat EKP:n suorassa 
valvonnassa oleville yhteisöille sekä kaikille 
rajat ylittäville konserneille yhteistyössä toi-
mivaltaisten viranomaisten ja kansallisten 

kriisinratkaisuviranomaisten kanssa. Kriisin-
ratkaisuneuvoston tai kansallisen kriisinrat-
kaisuviranomaisen on arvioitava yhteisön 
purkamis- ja toiminnan uudelleenjärjestä-
mismahdollisuudet laatiessaan kriisinratkai-
susuunnitelmia. Jos purkamiselle tai toimin-
nan uudelleenjärjestämiselle on esteitä, jotka 
eivät tosiasiallisesti poistuisi yhteisön itse 
ehdottamilla toimenpiteillä, kriisinratkaisu-
neuvosto voi ohjeistaa kansallisia kriisinrat-
kaisuviranomaisia vaatimaan yhteisöä toteut-
tamaan toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen es-
teiden poistamiseksi. Kriisinratkaisuneuvosto 
voi tehdä päätöksen siitä, että yhteisö voi so-
veltaa yksinkertaistettuja velvoitteita kriisin-
ratkaisusuunnitelman laatimisessa taikka yh-
teisön vapauttamisesta suunnitelman laatimi-
sesta. 

Kriisinratkaisuneuvosto määrittää vähim-
mäisvaatimuksen sellaisen yhteisön, jolle 
kriisinratkaisuneuvosto laatii kriisinratkaisu-
suunnitelman, sellaisille varoille ja veloille, 
jotka voivat olla arvonalennuksen tai muun-
tamisen kohteena. Lisäksi kriisinratkaisuneu-
vosto esimerkiksi arvioi joko EKP:n tai 
omasta aloitteestaan yhteisön kriisinratkai-
suun asettamisen edellytysten täyttymisen. 
Edellytysten täyttyessä kriisinratkaisuneu-
vosto päättää myös sovellettavien kriisinrat-
kaisuvälineiden kehyksestä ja kriisinratkaisu-
rahaston varojen käytön kehyksestä kriisin-
ratkaisun tueksi.  

2 §. Rahoitusvakausviranomainen. Pykälän 
1 momentissa säädettäisiin kriisinratkaisudi-
rektiivin 3 artiklan 1 kohdan edellyttämällä 
tavalla viranomaisesta, jonka vastuulla on 
tämän lain mukaisten viranomaistehtävien 
hoitaminen. Momentin mukaan tämä viran-
omainen olisi Rahoitusvakausvirasto, josta 
säädettäisiin ehdotetussa laissa rahoitusva-
kausviranomaisesta, jäljempänä virastolaki. 
Ehdotetun momentin mukaan virasto hoitaisi 
tämän lain mukaisia viranomaistehtäviä ai-
noastaan, jollei EU:n kriisinratkaisuasetuk-
sesta muuta johdu. Mainitussa asetuksessa 
säädetyn kriisinratkaisuneuvoston toimivalta 
syrjäyttää kansallisen viraston toimivallan 
asetuksessa säädetyllä tavalla. Virasto vastai-
si kuitenkin asetuksen mukaisen yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin päätösten täytän-
töönpanosta ja viraston olisi noudatettava 
täytäntöönpanossa tätä lakia siltä osin kuin se 
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ei ole ristiriidassa yhteisen kriisinratkaisu-
mekanismin päätösten kanssa. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi, että konsernin kriisinratkaisun suunnit-
teluun liittyvät tehtävät kuuluvat virastolle, 
jos konsernin emoyritys on suomalainen 
emoyritys, joka ei ole toisessa ETA-valtiossa 
olevan emoyrityksen tytäryritys. Konsernin 
ja ryhmän emoyrityksellä tarkoitetaan, jollei 
erikseen toisin säädetä, konsernin ja ryhmän 
unionin tasolla ylintä emoyritystä. Momen-
tista seuraa, että konsernin kriisinratkaisu-
suunnitelmia koskevia 2 luvun säännöksiä ja 
purkamisen ja uudelleenjärjestämisen esteitä 
koskevia 3 luvun säännöksiä ei sovellettaisi 
alakonserneihin eikä alaryhmiin, jollei tässä 
laissa erikseen toisin säädetä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin ryhmä-
kriisinratkaisuun liittyvien 4—14 luvussa 
säädettyjen rahoitusvakausviranomaisen teh-
tävien kuulumisesta virastolle edellyttäen, et-
tä luottolaitos tai sijoituspalveluyritys tai sen 
1 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu 
emoyritys on suomalainen yritys, joka ei ole 
toisessa ETA-valtiossa olevan yrityksen ty-
täryritys. Viraston toimivalta olisi 2 moment-
tia vastaavasti riippuvainen siitä, onko laitos 
tai sen emoyritys koko ETA-alueella ryhmän 
ylin emoyritys. 

3 §. Määritelmät. Pykälässä säädettäisiin 
laissa käytettävistä määritelmistä. Pykälässä 
mainitut määritelmät vastaavat kriisinratkai-
sudirektiivin 2 artiklassa olevia määritelmiä 
ja pääosin luottolaitoslaissa olevia määritel-
miä.  

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa määritel-
täisiin luottolaitos, jolla tarkoitetaan luotto-
laitoslain 1 luvun 7 §:ssä tarkoitettua luotto-
laitosta. Kriisinratkaisudirektiivin 2 artiklan 
2 kohdan mukaan luottolaitoksella ei tarkoi-
teta luottolaitosdirektiivin 2 artiklan 5 koh-
dassa tarkoitettuja yhteisöjä. Edellä mainitun 
5 kohdan 21 alakohdan mukaan luottolaitos-
direktiiviä ei sovelleta Suomessa Teollisen 
yhteistyön rahasto Oy:öön eikä Finnvera 
Oyj:öön. Viimeksi mainitut yhteisöt eivät ole 
tässä laissa tarkoitettuja laitoksia. 

Pykälän 1 momentin 7, 11 ja 12 kohdassa 
säädettäisiin kuitenkin EU:n vakavaraisuus-
asetuksen mukaisesta konsolidoidun valvon-
nan soveltamisalasta poikkeavasta ryhmän 
sekä sen ryhmän emoyrityksen ja ryhmän ty-

täryrityksen määritelmästä. Konsolidoidun 
valvonnan soveltamisalasta poiketen laissa 
tarkoitettuun ryhmään luettaisiin emoyrityk-
senä myös monialaholdingyhtiö ja sen tytär-
yritykset. 

Momentin 20 kohdassa määriteltäisiin kä-
site merkittävä sivuliike. Merkittävällä sivu-
liikkeellä tarkoitettaisiin sivuliikettä, joka 
katsottaisiin sen sijaintivaltiossa merkittä-
väksi luottolaitosdirektiivin 51 artiklan 1 
kohdan mukaisesti. Määritelmä vastaisi krii-
sinratkaisudirektiivin 2 artiklan 1 kohdan 34 
alakohtaa. 

Momentin 24 kohdassa määriteltäisiin krii-
sinratkaisudirektiivin 2 artiklan 1 kohdan 28 
alakohtaa vastaavasti poikkeuksellinen julki-
nen rahoitustuki.  

Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin käsite 
rahoitussopimus. Määritelmä vastaisi kriisin-
ratkaisudirektiivin 2 artiklan 1 kohdan 100 
alakohtaa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tämän 
lain konsernia ja ryhmää sekä konsernin ja 
ryhmän emoyritystä ja tytäryritystä koskevi-
en säännösten soveltamisesta talletuspankki-
en yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoi-
tettuun talletuspankkien yhteenliittymään se-
kä sen keskusyhteisöön, jäsenluottolaitok-
seen ja muuhun yhteenliittymään kuuluvaan 
yritykseen kuin keskusyhteisöön. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan 1 §:n 
1 momentista poiketen säädettäväksi, että 
tämän lain 4—14 luvussa laitoksella tarkoite-
taan kriisinratkaisun kohteena olevaa laitosta 
ja sen kanssa samaan ryhmään kuuluvaa yri-
tystä.  

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin, ettei 
poikkeuksellinen julkinen rahoitustuki ole vi-
rastolain 4 luvussa tarkoitettujen vakausmak-
sujen käyttöä. Tämä tarkennus vastaa kriisin-
ratkaisudirektiivin 10 artiklan 3 kohdan a 
alakohtaa ja 12 artiklan 3 kohdan f alakohtaa. 

4 §. Euroopan unionin lainsäädäntö ja Eu-
roopan pankkiviranomainen. Pykälässä mää-
riteltäisiin osa EU-säädöksistä ja EBA, joihin 
laissa viitataan.  

5 §. Euroopan unionin tekniset standardit. 
Pykälä olisi luonteeltaan informatiivinen ja 
sisältäisi toteamuksen siitä, että kriisinratkai-
susta säädetään tämän lain ohella kriisinrat-
kaisudirektiivissä tarkoitetuissa Euroopan 
komission asetuksella tai päätöksellä anne-
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tuissa teknisissä standardeissa. EBA:n tehtä-
vänä on edellä mainittujen standardien val-
mistelu komissiolle. 

6 §. Kriisinratkaisulain tavoitteet ja yleiset 
soveltamisperiaatteet. Pykälän 1 momentissa 
säädettäisiin kriisinratkaisun yleisistä tavoit-
teista, jotka viraston olisi otettava huomioon 
lakia soveltaessaan. Viraston olisi valittava 
ne välineet ja valtuudet, joiden avulla parhai-
ten voidaan saavuttaa kunkin yksittäistapauk-
sen kannalta merkitykselliset tavoitteet. Krii-
sinratkaisudirektiivin rakenteesta poiketen 
tavoitteista säädettäisiin koko lain soveltami-
sen eikä pelkästään varsinaisten kriisinratkai-
sutoimien osalta, koska tavoitteet on tarpeen 
ottaa huomioon sekä 2 luvun mukaisten krii-
sinratkaisusuunnitelmien laatimisessa ja krii-
sinratkaisun esteiden poistamisessa että 3—
13 luvussa tarkoitetussa varsinaisessa kriisin-
ratkaisussa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin viras-
ton velvollisuudesta arvioida 1 momentissa 
tarkoitettuja tavoitteita tasapainoisesti koko-
naisuutena. 

Pykälän 3 momentin mukaan viraston olisi 
lakia soveltaessaan otettava huomioon suh-
teellisuusperiaatteen mukaisesti laitoksen ja 
1 §:n 2 momentissa tarkoitetun yrityksen lii-
ketoiminnan luonne, laajuus ja monimuotoi-
suus, yrityksen oikeudellinen muoto ja omis-
tusrakenne, riskiprofiili, sidokset muihin lai-
toksiin tai rahoitusjärjestelmään, kuuluminen 
EU:n vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 6 
ja 7 kohdassa tarkoitetun poikkeuksen piiriin 
ja mahdollinen sijoituspalvelulaissa tarkoitet-
tujen sijoituspalvelujen tarjoaminen. 

Ehdotus vastaa kriisinratkaisudirektiivin 1 
artiklan 1 kohdan toista alakohtaa ja 31 artik-
laa. 

7 §. Lainvalintaa koskevat säännökset. Py-
kälässä säädettäisiin kriisinratkaisudirektiivin 
117 artiklan 2 kohdan ja luottolaitosten ter-
vehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(2001/24/EY) 20—27 ja 30—32 artiklan 
mukaisesti siitä, minkä valtion lainsäädäntöä 
sovelletaan, kun kriisinratkaisutoimenpiteet 
kohdistuvat toisessa ETA-valtiossa olevaan 
kriisinratkaisun kohteena olevan yrityksen 
omaisuuteen. Mainitun direktiivin ja sen täy-
täntöön panemiseksi säädetyn liikepankeista 
ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitok-

sista annetun lain (1501/2001), jäljempänä 
liikepankkilaki, 24 a—24 k §:n mukaisesti 
sovellettaisiin luottolaitoksen kotivaltion la-
kia, jollei mainituista lainkohdista muuta 
johdu. Ehdotetussa pykälässä todettaisiin 
kuitenkin selvyyden vuoksi, että tässä laissa 
olevat erityiset lainvalintasäännökset syrjäyt-
tävät edellä mainitut säännökset.  
 
 
II OSA VARAUTUMINEN KRII-

SINRATKAISUUN 

2 luku Kriisinratkaisusuunnitelma 

1 §. Velvollisuus laatia kriisinratkaisu-
suunnitelma. Pykälän 1 momentissa säädet-
täisiin kriisinratkaisudirektiivin 10 artiklan 
1 kohdan mukaisesti viraston velvollisuudes-
ta laatia laitokselle kriisinratkaisusuunnitel-
ma, jossa määriteltyjä kriisinratkaisutoimia 
virasto toteuttaisi sen jälkeen, kun laitoksen 
kriisinratkaisun edellytykset ovat täyttyneet. 
Momentin mukaan suunnitelmassa olisi yksi-
löitävä purkamis- ja uudelleenjärjestämis-
mahdollisuuksien aineelliset esteet ja tarvit-
taessa esitettävä niiden poistamiseksi tarvit-
tavat olennaiset toimenpiteet.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
laitoksen kriisinratkaisusuunnitelmaa ei tar-
vitse laatia, jos laitos kuuluu sellaiseen kon-
serniin, josta on laadittava 5 §:ssä tarkoitettu 
konsernin kriisinratkaisusuunnitelma. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
kriisinratkaisusuunnitelman tulisi sisältää 
useita toimintavaihtoehtoja, jotka kattavat 
sekä laajat koko rahoitustoimialaa tai rahoi-
tusjärjestelmää koskevat että pelkästään lai-
tokseen rajoittuvat kriisitilanteet.  

Pykälän 4 momentin mukaan kriisinratkai-
susuunnitelmassa ei saisi olettaa, että laitok-
selle myönnetään vaikeuksien ratkaisemiseen 
momentin 1 kohdassa mainittua poikkeuksel-
lista julkista rahoitustukea, 2 kohdassa mai-
nittua keskuspankin hätärahoituksena anta-
maa maksuvalmiustukea tai 3 kohdassa mai-
nittua keskuspankin vakuuksia, juoksuaikaa 
ja korkoa koskevin tai poikkeuksellisin eh-
doin antamaa maksuvalmiustukea. Poikkeuk-
sellista julkista rahoitustukea ei ole virasto-
lain 4 luvussa tarkoitetuilla vakausmaksuilla 
kerättyjen varojen käyttö. 
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Pykälän 5 momentin mukaan kriisinratkai-
susuunnitelman tulisi sisältää muun ohessa 
selvitys siitä, miten ja milloin laitos voi ha-
kea keskuspankkirahoitusta ja selvitys sen 
edellyttämistä laitoksella olevista vakuuksis-
ta. 

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin, että vi-
rasto voisi tarvittaessa velvoittaa laitoksen 
avustamaan kriisinratkaisusuunnitelman laa-
dinnassa ja suunnitelman päivittämisessä. Vi-
rasto voisi edellyttää 4 §:ssä tarkoitettujen 
tietojen toimittamisen lisäksi, että laitos esi-
merkiksi laatisi ehdotuksen sen toimintaan 
liittyvistä ja kriisinratkaisusuunnitelmaan si-
sällytettävien tiettyjen osa-alueiden suunni-
telmista. 

Pykälän 7 momentissa säädettäisiin, että vi-
rasto voisi velvoittaa laitoksen ja sen kanssa 
samaan ryhmään kuuluvan yrityksen ylläpi-
tämään yksityiskohtaista luetteloa rahoitus-
sopimuksista, joissa laitos tai muu ryhmään 
kuuluva yritys on osapuolena, sekä toimitta-
maan luettelon virastolle sen asettamassa 
määräajassa. Momenttia sovellettaisiin 1 lu-
vun 3 §:n 2 momentissa määriteltyyn rahoi-
tussopimukseen. Momentin mukaan virasto 
voi määrätä ajankohdan, johon mennessä lu-
ettelon laatimisesta on huolehdittava. Sa-
manpituista aikarajaa olisi sovellettava kaik-
kiin laitoksiin ja niiden kanssa samaan kon-
serniin kuuluviin yrityksiin. Virasto voisi 
asettaa eri aikarajoja rahoitussopimuksen 
määritelmässä eritellyille eri sopimustyypeil-
le.   

Ehdotus vastaa kriisinratkaisudirektiivin 
10 artiklan 1—5 ja 8 kohtaa sekä pykälän 
6 momentti 11 artiklan 1 kohdan a alakohtaa. 

2 §. Kriisinratkaisusuunnitelman tarkasta-
minen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
direktiivin 10 artiklan 6 kohdan mukaisesti, 
että viraston on tarkastettava kriisinratkaisu-
suunnitelma vähintään vuosittain. Suunni-
telma olisi tarvittaessa päivitettävä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
kriisinratkaisusuunnitelmaa on 1 momentissa 
säädetyn lisäksi tarkistettava jokaisen laitok-
sen oikeudelliseen tai toiminnalliseen raken-
teeseen, liiketoimintaan tai rahoitusasemaan 
kohdistuneen sellaisen muutoksen jälkeen, 
joka voi vaikuttaa merkittävästi suunnitelman 
toteuttamiskelpoisuuteen tai joka muuten 
edellyttää suunnitelman tarkistamista. Mo-

mentin mukaan laitoksen ja Finanssivalvon-
nan olisi ilmoitettava muutoksista virastolle. 

3 §. Kriisinratkaisusuunnitelman sisältö. 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin kriisin-
ratkaisusuunnitelman sisällölle asetettavista 
vaatimuksista.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valtio-
varainministeriölle annettavasta valtuudesta 
säätää asetuksella tarkemmin kriisinratkaisu-
suunnitelman sisältöä koskevista vaatimuk-
sista kriisinratkaisudirektiivin 10 artiklan 
7 kohdan täytäntöön panemiseksi. 

4 §. Kriisinratkaisusuunnitelmien laatimi-
seksi tarvittavat tiedot. Pykälän 1 momentis-
sa säädettäisiin laitoksen velvollisuudesta 
toimittaa virastolle kriisinratkaisusuunnitel-
man laatimiseksi ja suunnitelman täytäntöön 
panemiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset. 
Momentissa säädettäisiin valtiovarainminis-
teriölle annettavasta valtuudesta säätää ase-
tuksella tarkemmin edellä mainituista tiedois-
ta ja selvityksistä. Kriisinratkaisudirektiivin 
liitteen B jaksossa säädetään tiedoista, joita 
kriisinratkaisuviranomainen vähintään voi 
pyytää kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaa 
ja ylläpitoa varten. Valtiovarainministeriön 
asetuksella annettaisiin kyseisten säännösten 
täytäntöön panemiseksi tarvittavat säännök-
set. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin laitos-
ten kahdenkertaisen raportoinnin välttämi-
seksi, että Finanssivalvonta olisi velvollinen 
toimittamaan virastolle tämän pyynnöstä hal-
lussaan olevat 1 momentissa tarkoitetut tie-
dot ja selvitykset. 

Ehdotus vastaa kriisinratkaisudirektiivin 
11 artiklan 1 kohtaa. 

5 §. Velvollisuus laatia konsernin kriisin-
ratkaisusuunnitelma. Pykälässä säädettäisiin 
kriisinratkaisudirektiivin 12 artiklan 1 ja 
2 kohdan mukaisesti konsernin kriisinratkai-
susuunnitelman laatimisvelvollisuudesta ja 
laadintaperusteista. Konsernia koskevia tä-
män luvun säännöksiä ja 3 lukua sovellettai-
siin koko kirjanpidolliseen konserniin. Sovel-
tamisala poikkeaisi 4—15 lukujen sovelta-
misalasta siten, että konsernin kriisinratkai-
susuunnitelmaan olisi sisällytettävä myös 
muut konserniyritykset kuin laitokset ja 1 lu-
vun 1 §:n 2 momentissa mainitut yritykset, 
esimerkiksi vakuutusyhtiöt. 
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Pykälän 1 momentin mukaan virasto olisi 
toimivaltainen laatimaan konsernin kriisin-
ratkaisusuunnitelman, kun konsernin emoyri-
tys on suomalainen yhtiö, joka ei ole toisessa 
ETA-valtiossa olevan emoyrityksen tytäryri-
tys. Viraston olisi laadittava konsernin krii-
sinratkaisusuunnitelma yhteistoiminnassa 
konserniin kuuluvien ulkomaisten tytäryhti-
öiden kriisinratkaisusta vastaavien viran-
omaisten kanssa sekä kuultuaan konserniin 
kuuluvien merkittävien sivuliikkeiden sijain-
tivaltion kriisinratkaisuviranomaisia, kun se 
on sivuliikkeen kannalta olennaista. Konser-
nin kriisinratkaisusuunnitelman olisi sisälly-
tettävä suunnitelma mahdollisen kriisin rat-
kaisemisesta emoyrityksen tasolla tai eritel-
tynä kunkin tytäryrityksen osalta. 

Pykälän 2 momentissa lueteltaisiin konser-
niin kuuluvat yritykset, joiden osalta kriisin-
ratkaisutoimenpiteet on yksilöitävä konsernin 
kriisinratkaisusuunnitelmassa.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
konsernin kriisinratkaisusuunnitelma tulee 
laatia virastolle 4 §:n nojalla toimitettujen 
tietojen perusteella. 

6 §. Konsernin kriisinratkaisusuunnitelman 
sisältö. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
kriisinratkaisudirektiivin 12 artiklan 3 kohtaa 
vastaavasti konsernin kriisinratkaisusuunni-
telman sisällöstä.  

Pykälän 2 momentin mukaan konsernin 
kriisinratkaisusuunnitelmassa ei saa olettaa, 
että sille myönnetään 1 §:n 4 momentissa 
tarkoitettua poikkeuksellista julkista rahoi-
tustukea tai keskuspankin maksuvalmiustu-
kea. Momentin mukaan kriisinratkaisutoimi-
en rahoituksesta aiheutuvien vastuiden jako-
periaatteet olisi vahvistettava tasapuolisesti. 
Niissä olisi erityisesti otettava huomioon 
kriisinratkaisudirektiivin 107 artiklan 5 koh-
dan säännökset ja vaikutus rahoitusvakauteen 
kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa. Kon-
sernin kriisinratkaisusuunnitelmaan tulisi si-
sällyttää kuvaus 3 luvun 2 §:n mukaisesti 
suoritetusta purkamismahdollisuuksien arvi-
oinnista. 

Ehdotus vastaa kriisinratkaisudirektiivin 
12 artiklan 3—5 kohtaa. 

7 §. Konsernin kriisinratkaisusuunnitel-
maan liittyvä menettely. Pykälän 1 momentis-
sa säädettäisiin konsernin emoyrityksen vel-
vollisuudesta toimittaa emoyritystä ja muita 

konserniyrityksiä koskevat 4 §:n mukaiset 
tiedot ja selvitykset virastolle.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin viras-
ton velvollisuudesta toimittaa 1 momentin 
mukaisesti toimitetut tiedot ja selvitykset 
toimittamisvelvollisuudesta EBA:lle, konser-
niin kuuluvien yritysten asianomaisille krii-
sinratkaisuviranomaisille ja luottolaitosdirek-
tiivin 115 ja 116 artiklassa tarkoitetuille toi-
mivaltaisille viranomaisille.  

Pykälän 3 momentin mukaan 2 momentissa 
tarkoitetuille viranomaisille olisi toimitettava 
ne tiedot, joilla on olennaista merkitystä näi-
den viranomaisten tehtävien hoitamiselle. 
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, ettei vi-
rasto ole velvollinen välittämään kolmannen 
maan tytäryritystä koskevia tietoja ilman asi-
anomaisten valvonta- ja kriisinratkaisuviran-
omaisten suostumusta.  

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin kon-
sernin kriisinratkaisusuunnitelman käsittele-
misestä 14 luvun 2 §:ssä tarkoitetussa kriisin-
ratkaisukollegiossa. 

Pykälän 6 ja 7 momentissa säädettäisiin 
kriisinratkaisusuunnitelman tarkastamisesta. 

Ehdotus vastaa kriisinratkaisudirektiivin 13 
artiklan 1—3 kohtaa. 

8 §. Konsernin kriisinratkaisusuunnitelman 
hyväksyminen. Pykälässä säädettäisiin kon-
sernin kriisinratkaisusuunnitelman hyväksy-
mismenettelystä silloin, kun konserniin kuu-
luu useammassa jäsenvaltiossa sijaitsevia yri-
tyksiä. 

Pykälän 1 momentin mukaan virasto ja 
konserniin kuuluvien tytäryritysten kriisin-
ratkaisuviranomaiset päättäisivät yhdessä 
konsernin kriisinratkaisusuunnitelman hy-
väksymisestä.  

Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentissa 
mainittujen kriisinratkaisuviranomaisten olisi 
tehtävä yhteinen päätös neljän kuukauden 
kuluessa siitä, kun virasto on toimittanut 
konsernin kriisinratkaisusuunnitelman perus-
teena olevat sille 5 §:n 3 momentin perusteel-
la toimitetut tiedot ja selvitykset kriisinrat-
kaisukollegion jäsenille. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin menet-
telystä tilanteessa, jossa kriisinratkaisuviran-
omaiset eivät kykene tekemään yhteistä pää-
töstä neljän kuukauden määräajassa. Tällöin 
viraston olisi tehtävä oma päätöksensä koko 
konsernin kriisinratkaisusuunnitelmasta.  
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Viraston olisi päätöksessään otettava huo-
mioon muiden kriisinratkaisuviranomaisten 
ilmaisemat kannat ja varaumat. Viraston tuli-
si toimittaa tekemänsä päätös konsernin 
emoyritykselle. Laissa ei ehdoteta erikseen 
säädettäväksi viraston velvollisuudesta pe-
rustella päätös, koska virastolla on velvolli-
suus perustella päätöksensä hallintolain 
(434/2003) 44 §:n nojalla. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että vi-
raston on 3 momentissa tarkoitetussa tapauk-
sessa päätettävä erillisen kriisinratkaisusuun-
nitelman laatimisesta sen toimivaltaan kuu-
luville konsernin tytäryrityksille. Momentissa 
säädettäisiin päätökseen sisällytettävistä tie-
doista ja viraston velvollisuudesta ilmoittaa 
päätöksensä muille 14 luvun 2 §:ssä tarkoite-
tun kriisinratkaisukollegion jäsenille. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin menet-
telystä tilanteessa, jossa virasto tai muu 
1 momentissa tarkoitettu kriisinratkaisuvi-
ranomainen on siirtänyt asian EBA:n ratkais-
tavaksi. Tällöin viraston olisi lykättävä pää-
töstään ja odotettava EBA:n asiassa antamaa 
sitovaa päätöstä sekä tehtävä lopullinen pää-
töksensä tämän antaman päätöksen mukai-
sesti. 

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin, että 
2 momentissa mainittu neljän kuukauden 
määräaika olisi Euroopan pankkivalvonta-
asetuksen (EU) No 1093/2010 19 artiklassa 
tarkoitettu sovitteluaika. Asiaa ei voisi saat-
taa EBA:n päätettäväksi edellä sanotun nel-
jän kuukauden määräajan jälkeen eikä sen 
jälkeen, kun yhteinen päätös asiassa on tehty. 
EBA:n tulisi tehdä asiassa päätös kuukauden 
kuluessa siitä, kun asia on siirretty sen rat-
kaistavaksi. Jos EBA ei antaisi asiassa pää-
töstä edellä mainitussa kuukauden määrä-
ajassa, viraston olisi tehtävä 3 tai 4 momen-
tissa tarkoitettu päätös. Virasto voi oman 
päätöksen asemesta tehdä muiden samaa 
mieltä olevien kriisinratkaisuviranomaisten 
kanssa yhteisen päätöksen konserniyhteisö-
jen konsernin kriisinratkaisusuunnitelmasta. 

Pykälän 7 momentissa säädettäisiin, että vi-
raston on 4 momentissa tarkoitetussa tapauk-
sessa tunnustettava muun ETA-valtion krii-
sinratkaisuviranomaisen tekemä päätös, joka 
koskee sen toimivaltaan kuuluvia tytäryrityk-
siä. 

Pykälän 8 momentissa säädettäisiin kon-
sernin kriisinratkaisusuunnitelman uudelleen 
arvioinnin käynnistämisestä ja sen edellytyk-
sistä. 

Ehdotus vastaa kriisinratkaisudirektiivin 
13 artiklan 4—6 sekä 7, 8 ja 10 kohtaa. 

9 §. Kriisinratkaisusuunnitelmia koskeva 
tiedonantovelvollisuus. Pykälässä säädettäi-
siin viraston velvollisuudesta toimittaa tässä 
luvussa tarkoitetut kriisinratkaisusuunnitel-
mat ja konsernin kriisinratkaisusuunnitelmat 
muutoksineen tiedoksi Finanssivalvonnalle. 
Säännös vastaa kriisinratkaisudirektiivin 
14 artiklaa. 

10 §. Yksinkertaistetut velvoitteet tietyille 
laitoksille. Pykälän 1 momentissa säädettäi-
siin, että viraston on määriteltävä kriisinrat-
kaisusuunnitelmaa koskevat yksinkertaistetut 
vaatimukset tiettyjä laitoksia varten, joiden 
kaatumisella 1 luvun 6 §:n 3 momentissa 
säädetyt tavoitteet ja soveltamisperiaatteet 
huomioon ottaen ja sitä seuraavalla konkurs-
siin asettamisella arvioidaan olevan merkit-
täviä kielteisiä vaikutuksia rahoitusmarkki-
noiden toimintaan, muihin laitoksiin, rahoi-
tuksen saatavuuteen ja talouteen laajemmin. 
Momentin 1—4 kohdassa säädettäisiin niistä 
kriisinratkaisusuunnitelmaa koskevista tässä 
luvussa säädetyistä vaatimuksista, joista vi-
rasto voisi poiketa edellä mainittujen laitos-
ten kohdalla. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että vi-
raston on kuultava Finanssivalvontaa ennen 
1 momentissa tarkoitetun arvioinnin tekemis-
tä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin viras-
ton velvollisuudesta toimittaa selvitys tämän 
pykälän soveltamisesta EBA:lle. 

Virasto voisi edellä tarkoitettuja yksinker-
taistettuja velvoitteita sovellettaessa määrätä 
tarvittaessa täysimääräiset velvoitteet sovel-
lettavaksi koska tahansa sekä soveltaa tarvit-
taessa 4—14 luvun säännöksiä. 

Ehdotus vastaa kriisinratkaisudirektiivin 
4 artiklan 1—4 ja 7 kohtaa.  

11 §. Yhteenliittymää koskevat velvoitteet. 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin viraston 
mahdollisuudesta päättää, ettei 1—9 §:ää 
kriisinratkaisun suunnittelusta sovelleta talle-
tuspankkien yhteenliittymästä annetussa lais-
sa tarkoitettuun yhteenliittymään kuuluvaan 
sellaiseen laitokseen, joka luottolaitoslain 
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9 luvun 1 §:n mukaisesti on vapautettu koko-
naan tai osittain EU:n vakavaraisuusasetuk-
sen 10 artiklassa tarkoitetuista vakavarai-
suusvaatimuksista. Viraston edellä tarkoitettu 
päätös olisi luonteeltaan yksittäistä laitosta 
koskeva hallintopäätös. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
1—9 §:ää sovelletaan 1 momentissa tarkoite-
tussa tapauksessa laitoksen keskusyhteisöön 
ja siihen EU:n vakavaraisuusasetuksen 10 ar-
tiklassa tarkoitetulla tavalla liittyneisiin lai-
toksiin. Keskusyhteisö olisi velvollinen laa-
timaan koko yhteenliittymää koskevan krii-
sinratkaisusuunnitelman. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
1—4 §:ää sovelletaan edellä säädetyn estä-
mättä sellaiseen laitokseen, jota EKP valvoo 
suoraan EKP:n pankkivalvontatehtävistä an-
netun asetuksen 6 artiklan 4 kohdan mukai-
sesti tai, jolla on huomattava osuus rahoitus-
järjestelmästä. Tällaisiin laitoksiin olisi so-
vellettava erillistä kriisinratkaisusuunnitel-
maa koskevia 1—4 §:ää. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin ehdois-
ta, joiden täyttyessä laitoksella on huomatta-
va osuus rahoitusjärjestelmästä. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin viras-
ton velvollisuudesta toimittaa selvitys tämän 
pykälän soveltamisesta EBA:lle. 

Ehdotus vastaa kriisinratkaisudirektiivin 
4 artiklan 7—10 kohtaa. 

12 §. EU:n kriisinratkaisuasetuksen sovel-
taminen. Pykälä olisi luonteeltaan informa-
tiivinen. Siinä todettaisiin selvyyden vuoksi, 
että EU:n kriisinratkaisuasetuksessa sääde-
tään EU:n yhteiseen kriisinratkaisumekanis-
miin kuuluvasta kriisinratkaisun suunnitte-
lusta. 

EU:n kriisinratkaisuasetuksessa säädetään 
kriisinratkaisuneuvostolle kuuluvasta yhtei-
söjen ja konsernien kriisinratkaisusuunnitel-
mien laatimisesta ja hyväksymisestä (8 artik-
la). Kriisinratkaisuneuvosto voi vaatia kan-
sallista kriisinratkaisuviranomaista valmiste-
lemaan ja toimittamaan sille kriisinratkaisu-
suunnitelmien luonnokset ja konsernitason 
kriisinratkaisuviranomaista valmistelemaan 
ja toimittamaan konsernin kriisinratkaisu-
suunnitelman luonnoksen. EU:n kriisinrat-
kaisuasetuksessa säädetään kansallisten krii-
sinratkaisuviranomaisten toimivaltaan kuulu-
vien yhteisöjen ja konsernien kriisinratkaisu-

suunnitelmien laatimisesta ja hyväksymisestä 
(9 artikla). 
 
 
 
3 luku Purkamis- ja uudelleenjärjes-

tämismahdollisuuksien arvi-
ointi 

1 §. Velvollisuus arvioida laitoksen purka-
mis- ja uudelleenjärjestämismahdollisuudet. 
Pykälässä säädettäisiin direktiivin 15 artiklan 
mukaisesti viraston velvollisuudesta arvioida 
laitoksen purkamis- ja uudelleenjärjestämis-
mahdollisuudet. Komissio antaa tarkempaa 
sääntelyä arvioinnissa huomioon otettavien 
seikkojen ja kriteerien tarkentamiseksi tekni-
sellä täytäntöönpanoasetuksella. Arvioinnissa 
huomioon otettavista seikoista säädettäisiin 
lisäksi tarkemmin 3 §:ssä tarkoitetussa val-
tiovarainministeriön asetuksessa. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin viras-
ton suorittaman arvioinnin edellytyksistä se-
kä velvollisuudesta kuulla Finanssivalvontaa 
ja tapauksesta riippuen laitoksen mahdollisen 
merkittävän sivuliikkeen toimivaltaista krii-
sinratkaisuviranomaista.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kol-
mesta eri tavasta, joiden avulla laitos on voi-
tava purkaa tai sen toiminta järjestää uudel-
leen, jotta laitoksen katsottaisiin täyttävän 
1 momentissa tarkoitetut vaatimukset.   

Pykälän 3 momentissa asetettaisiin lisä-
edellytys, jonka mukaan purettaessa laitos 
2 momentissa tarkoitetuin tavoin tulee kaikin 
tavoin pyrkiä välttämään merkittäviä haitalli-
sia seurauksia ETA-valtioiden rahoitusjärjes-
telmän vakaudelle. Vaikutuksia arvioitaessa 
tulee ottaa huomioon erityisesti purkamisen 
tai toimintojen uudelleenjärjestämisen tapo-
jen laajemmat järjestelmälliset vaikutukset 
sekä mahdollisuus jatkaa laitoksen ydintoi-
mintojen harjoittamista. 

Pykälän 4 momentissa todettaisiin, että py-
kälässä tarkoitettu arviointi tehdään samanai-
kaisesti laitoksen kriisinratkaisusuunnitelman 
arvioinnin kanssa. Tarkoitus on varmistaa, 
että laadittava tai päivitettävä kriisinratkaisu-
suunnitelma on toteuttamiskelpoinen. Jos vi-
rasto katsoo, ettei arvioinnin kohteena oleva 
laitos täytä pykälän edellytyksiä, sen tulee 
tehdä tästä ilmoitus EBA:lle.  



 HE 175/2014 vp  
  

 

94 

2 §. Velvollisuus arvioida purkamis- ja uu-
delleenjärjestämismahdollisuudet konsernis-
sa. Pykälässä säädettäisiin direktiivin 16 ar-
tiklan mukaisesti viraston velvollisuudesta 
arvioida laitosten purkamis- ja uudelleenjär-
jestämismahdollisuudet konsernissa. Konser-
nin kriisinratkaisussa voidaan tapauksesta 
riippuen turvautua yhden tai useamman kon-
serniin kuuluvan laitoksen purkamiseen tai 
uudelleenjärjestämiseen, tai yleisemmin kon-
sernisuhteiden purkamiseen ja uudelleenjär-
jestämiseen. Komissio antaa tarkempaa sään-
telyä arvioinnissa huomioon otettavien seik-
kojen ja kriteerien tarkentamiseksi teknisellä 
täytäntöönpanoasetuksella. Arvioinnissa 
huomioon otettavista seikoista säädettäisiin 
lisäksi tarkemmin 3 §:ssä tarkoitetussa val-
tiovarainministeriön asetuksessa. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin viras-
ton velvollisuudesta arvioida konserniin kuu-
luvien laitosten 1 §:n mukaiset purkamis- ja 
uudelleenjärjestämismahdollisuudet, kun vi-
rasto vastaa laitoksen ryhmäkriisinratkaisus-
ta. Arviointi on suoritettava yhdessä konser-
nin tytäryritysten kriisinratkaisusta vastaavi-
en viranomaisten kanssa. Arviota tehtäessä 
on kuultava momentissa lueteltuja asiaankuu-
luvia viranomaisia.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vastaa-
vista edellytyksistä kuin edellä 1 §:ssä. Mo-
mentin 3 kohdan mukaan konserniin kuulu-
vien laitosten ydintoiminnot voidaan niiden 
jatkuvuuden turvaamiseksi erottaa muista 
toiminnoista silloin, kun tämä on vaivatonta 
eikä erottamisesta aiheudu tarpeetonta viivy-
tystä. Muussa tapauksessa jatkuvuus on tur-
vattava muilla tavoin. 

Pykälän 3 momentti vastaa 1 §:n 3 momen-
tissa säädettyä. Pykälän 4 momentissa säädet-
täisiin pykälässä tarkoitetun arvion käsitte-
lemisestä 14 luvun 2 §:ssä tarkoitetussa krii-
sinratkaisukollegiossa. Arvio olisi tehtävä 
sen mukaisesti, mitä 5 §:ssä säädetään. 

Pykälän 5 momentin mukaan konserniin 
kuuluvien laitosten purkamis- ja uudelleen-
järjestämismahdollisuuksien arviointi olisi 
1 §:n 4 momenttia vastaavasti tehtävä sa-
manaikaisesti, kun ryhmän kriisinratkaisu-
suunnitelma laaditaan tai tarkastetaan. Arvio-
ta tehtäessä noudatettavasta päätöksenteko-
menettelystä säädettäisiin 2 luvun 8 §:ssä.  

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin 1 §:n 
4 momenttia vastaavasti viraston velvolli-
suudesta tehdä ilmoitus EBA:lle.  

3 §. Arviointiin vaikuttavat seikat. Pykäläs-
sä säädettäisiin valtiovarainministeriön ase-
tuksenantovaltuudesta. Asetuksessa säädet-
täisiin direktiivin liitteen C jakson täytäntöön 
panemiseksi tarkemmin seikoista, jotka vi-
raston on vähintään otettava huomioon arvi-
oidessaan 1 ja 2 §:ssä tarkoitettujen edelly-
tysten täyttymistä.  

4 §. Laitoksen purkamista ja toiminnan uu-
delleenjärjestämistä koskevien esteiden pois-
taminen. Pykälässä säädettäisiin direktiivin 
17 artiklan mukaisesti laitoksen purkamisen 
ja uudelleenjärjestämisen esteiden poistami-
sesta. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin viras-
ton velvollisuudesta tehdä kirjallinen ilmoi-
tus, jos se toteaa 1 §:n mukaisessa arvios-
saan, että laitoksen purkamiselle tai toimin-
nan uudelleenjärjestämiselle on olemassa 
olennainen este. Ilmoitus on toimitettava ky-
seessä olevalle laitokselle, Finanssivalvon-
nalle ja niiden valtioiden kriisinratkaisuvi-
ranomaisille, joissa laitoksella on merkittävä 
sivuliike. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin määrä-
ajasta, jossa laitoksen on tehtävä virastolle 
ehdotus toimenpiteistä, joilla poistetaan vi-
raston havaitsema este.  

Laitoksen tehtyä 2 momentissa tarkoitetun 
ilmoituksen, viraston olisi pykälän 3 momen-
tin mukaan arvioitava toimenpiteiden riittä-
vyyttä. Viraston olisi arviota tehdessään 
kuultava Finanssivalvontaa. Jos virasto kat-
soo, etteivät laitoksen ehdottamat toimenpi-
teet riitä poistamaan esteitä, sen tulisi yksi-
löidä toimenpiteet, joilla esteet voidaan pois-
taa ja edellyttää laitosta toteuttamaan ne. Vi-
raston tulisi myös kirjallisesti ilmoittaa lai-
tokselle siltä vaadittavista toimenpiteistä. Vi-
raston tulisi myös osoittaa, miksi se katsoo, 
että laitoksen esittämät toimenpiteet eivät ole 
riittäviä esteiden poistamiseksi toisin kuin vi-
raston esittämät toimenpiteet. Arviointia suo-
rittaessaan viraston olisi otettava huomioon 
purkamis- ja uudelleenjärjestämismahdolli-
suuden esteen vaikutus rahoitusmarkkinoiden 
vakauteen sekä toisaalta laitoksen ehdottami-
en ja viraston edellyttämien toimenpiteiden 
vaikutus laitoksen liiketoimintaan, sen toi-
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minnan vakauteen ja laitoksen vaikutukseen 
kansantalouteen.  

Pykälän 4 momentissa lueteltaisiin toimen-
piteet, joiden toteuttamista virasto voisi vaa-
tia. Osa toimenpidevaatimuksista voisi koh-
distua itse laitokseen ja osa myös sen kanssa 
samaan konserniin kuuluviin yrityksiin. EBA 
antaa direktiivin nojalla tarkempaa ohjeistus-
ta momentissa lueteltujen toimenpiteiden yk-
sityiskohdista ja missä tilanteissa eri toimen-
piteitä voidaan vaatia. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin viras-
ton velvollisuudesta arvioida ennen 3 mo-
mentissa tarkoitetun toimenpidevaatimuksen 
esittämistä kyseisen toimenpiteen mahdolli-
nen vaikutus kyseiseen laitokseen, rahoitus-
palvelujen sisämarkkinoihin sekä toisten 
ETA-valtioiden ja Euroopan unionin rahoi-
tusjärjestelmän vakauteen. Viraston olisi ar-
viota tehdessään kuultava Finanssivalvontaa 
ja tarvittaessa myös makrovakausvalvonnasta 
vastaavina Suomen Pankkia ja valtiovarain-
ministeriötä. 

Koska 1 §:n mukainen arviointi tulee suo-
rittaa samanaikaisesti laitoksen kriisinratkai-
susuunnitelman arvioinnin kanssa, suunni-
telmaa ei voida laatia ennen kuin tässä mo-
mentissa tarkoitettu este on poistettu tämän 
pykälän mukaisesti. 

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin laitok-
sen kriisinratkaisusuunnitelman laatimisen ja 
yhteisen päätöksen tekemisen ryhmän krii-
sinratkaisuehdotuksen hyväksymisestä kes-
keyttämisestä tämän pykälän mukaisen arvi-
oinnin suorittamisen ajaksi.  

5 §. Purkamista ja toiminnan uudelleenjär-
jestämistä koskevien esteiden poistaminen 
konsernissa. Pykälässä säädettäisiin direktii-
vin 18 artiklan mukaisesti purkamista ja toi-
minnan uudelleenjärjestämistä koskevien es-
teiden poistamisesta konserniin kuuluvissa 
laitoksissa. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 2 §:n 
mukaisen arvion tekemisestä ja 4 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitetuista toimenpiteistä kon-
serniyrityksissä, kun virasto vastaa laitoksen 
ryhmäkriisinratkaisusta. Arvio tulisi pyrkiä 
tekemään 14 luvun 2 §:ssä tarkoitetussa krii-
sinratkaisukollegiossa yhdessä muiden kon-
serniyritysten kriisinratkaisusta vastaavien 
viranomaisten kanssa sekä kuullen asiaan-

kuuluvia valvojia ja sivuliikkeiden toimival-
taisia kriisinratkaisuviranomaisia.  

Pykälän 2—7 momentissa säädettäisiin Eu-
roopan pankkivalvonta-asetuksen mukaisesta 
menettelystä päätöksenteossa. Pykälän 
2 momentissa säädettäisiin asiaa koskevan 
kertomuksen laatimisesta ja sisällöstä. Ker-
tomus on lähetettävä ryhmän emoyritykselle 
sekä tytäryritysten kriisinratkaisusta vastaa-
ville viranomaisille, jotka välittävät kerto-
muksen toimivaltaansa kuuluville tytäryri-
tyksille. Kertomus on toimitettava myös 
merkittävien sivuliikkeiden kotivaltioiden 
kriisinratkaisuviranomaisille.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin määrä-
ajasta, jonka kuluessa konsernin emoyritys 
voi ehdottaa virastolle vaihtoehtoisia toimen-
piteitä kertomuksessa yksilöityjen esteiden 
korjaamiseksi. 

Jos emoyritys on esittänyt 3 momentin mu-
kaisesti vaihtoehtoisia toimenpiteitä, viraston 
olisi 4 momentin mukaan pyrittävä siihen, et-
tä kriisinratkaisukollegiossa tehdään neljän 
kuukauden kuluessa kertomuksen toimitta-
misesta asiasta yhteinen päätös. Toimenpi-
teistä päätettäessä olisi otettava huomioon 
niiden mahdollinen vaikutus kaikissa niissä 
ETA-valtioissa, joissa konserni harjoittaa 
toimintaa ja kuultava momentissa mainittuja 
asiaankuuluvia viranomaisia. Jos yhteistä 
päätöstä ei olisi tehty 4 momentissa tarkoite-
tussa määräajassa, viraston olisi 5 momentin 
mukaan tehtävä päätös konsernin tasolla to-
teutettavista toimenpiteistä, jotka toteutetaan 
konsernin tasolla. Viraston päätöksessä olisi 
kuitenkin otettava huomioon muiden kriisin-
ratkaisuviranomaisten ilmaisemat kannat ja 
varaumat.  

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin viras-
ton päätöksen lykkäämisestä tilanteessa, jos-
sa toinen kriisinratkaisuviranomainen on 
saattanut asian EBA:n ratkaistavaksi. 

Pykälän 7 momentissa säädettäisiin määrä-
ajoista EBA:n päätöksenteolle. 

6 §. Konsernin purkamisen ja uudelleenjär-
jestämisen esteiden poistaminen tilanteessa, 
jossa konsernin kriisinratkaisun suunnittelu 
kuuluu toisen ETA-valtion kriisinratkaisuvi-
ranomaisen tehtäviin. Pykälässä säädettäisiin 
direktiivin 17 artiklan mukaisesti konserniin 
kuuluvien laitosten purkamisen ja uudelleen-
järjestämisen esteiden poistaminen tilantees-
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sa, jossa konsernin kriisinratkaisun suunnitte-
lu kuuluu toisen ETA-valtion kriisinratkaisu-
viranomaisen tehtäviin. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 1 §:n 
mukaisen arvion tekemisestä kriisinratkaisu-
kollegiossa tilanteessa, jossa konsernin krii-
sinratkaisun suunnittelu kuuluu toisen ETA-
valtion kriisinratkaisuviranomaisen tehtäviin 
ja virasto on toimivaltainen kriisinratkaisuvi-
ranomainen konserniin kuuluvan tytäryhtiön 
osalta. Viraston olisi annettava 5 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettu kertomus tiedoksi niille 
konsernin tytäryhtiöille, joiden osalta se on 
toimivaltainen kriisinratkaisuviranomainen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin määrä-
ajasta päätöksenteolle ja viraston velvolli-
suudesta tehdä päätös tytäryhtiön tasolla to-
teutettavista 4 §:n 4 momentissa tarkoitetuis-
ta toimenpiteistä, jos yhteistä päätöstä ei saa-
da tehtyä kyseisessä määräajassa. Päätöstä 
tehtäessä olisi kuitenkin otettava huomioon 
muiden kriisinratkaisuviranomaisten esittä-
mät näkemykset. Viraston olisi annettava 
päätös tiedoksi kyseiselle suomalaiselle ty-
täryritykselle ja konsernin kriisinratkaisun 
suunnittelusta vastaavalle kriisinratkaisuvi-
ranomaiselle. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin viras-
ton päätöksen lykkäämisestä tilanteessa, jos-
sa toinen kriisinratkaisuviranomainen on 
saattanut asian EBA:n ratkaistavaksi. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin määrä-
ajoista EBA:n päätöksenteolle ja 5 momen-
tissa säädettäisiin viraston oikeudesta saattaa 
1 momentissa tarkoitetun asian EBA:n rat-
kaistavaksi. 

7 §. Ennakollinen toimivalta. Pykälässä 
säädettäisiin osittain direktiivin 27 artiklan 
2 kohtaan perustuen viraston toimivallasta 
edellyttää laitosta, jota ei ole asetettu kriisi-
hallintoon, ottamaan yhteyttä mahdollisiin 
laitoksen taikka sen varojen tai liiketoiminto-
jen ostajiin laitoksen kriisinratkaisuun val-
mistautumiseksi. Pykälässä lueteltaisiin ne 
kolme tilannetta, joissa virastolla olisi tämä 
toimivalta. Koska tarkoitus on varautua krii-
sinratkaisuvälineiden käyttämiseen, yhtey-
denotoissa tulisi noudattaa välineitä käytettä-
essä edellytettyjä menettelyjä siinä määrin 
kuin se on mahdollista. Yhteydenotoissa tuli-
si 9 luvun 2 §:n 1 momenttia vastaavalla ta-
valla kohdella mahdollisia ostajia yhdenmu-

kaisesti ja antaa laitoksesta ja sen taloudelli-
sesta tilanteesta oikea kuva. Kriisinratkaisun 
tavoitteiden suojaamiseksi mahdollisten osta-
jien tulisi pitää yhteydenotto ja tässä yhtey-
dessä saamansa tieto salaisena liikesalaisuu-
den tapaan. 

8 §. EU:n kriisinratkaisuasetuksen sovel-
taminen. Pykälä sisältäisi informatiivisen 
viittauksen, jossa todettaisiin, että EU:n krii-
sinratkaisuasetuksen 10 artiklassa säädetään 
laitoksen ja konsernin purkamis- ja uudel-
leenjärjestämismahdollisuuden arvioinnista 
ja toimenpiteistä purkamisen ja uudelleenjär-
jestämisen esteiden poistamiseksi.  
 
 
 
 
 
III OSA KRIISINRATKAISU 

4 luku Laitoksen asettaminen kriisi-
hallintoon 

1 §. Kriisihallintoon asettamisen edellytyk-
set. Pykälässä säädettäisiin direktiivin 32 ar-
tiklaa vastaavasti kriisinratkaisun edellytyk-
sistä. Kriisihallinnolla tarkoitettaisiin tässä 
laissa ehdotetun 2 §:n mukaiseen päätökseen 
perustuvaa erityistä oikeustilaa, jossa laitok-
sen lakisääteiset toimielimet menettävät jäl-
jempänä tässä laissa tarkemmin säädettävällä 
tavalla merkittäviltä osin toimivaltansa mää-
rätä yrityksestä.  

Pykälän 1 momentissa lueteltaisiin kriisi-
hallintoon asettamisen edellytykset. Momen-
tin 1 kohdan edellytyksen täyttymisen arvi-
oinnista säädettäisiin tarkemmin 2 momentis-
sa. Momentin 3 kohdan edellytyksen täytty-
misestä säädettäisiin tarkemmin 3 momentis-
sa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin 1 mo-
mentin 1 kohdan edellytyksen täyttymisen 
arvioinnista eli milloin laitos on sillä tavoin 
menettänyt toimintaedellytyksensä, että se 
voidaan asettaa kriisihallintoon. Keskeinen 
peruste olisi momentin 1 kohdassa todettu 
toimilupavaatimusten rikkominen. Finanssi-
valvonnasta annetun lain 26 §:n mukaan toi-
milupa on peruttava, jos toimiluvan myöntä-
miselle säädettyjä olennaisia edellytyksiä ei 
enää ole. Momentissa ei erikseen mainittaisi 



 HE 175/2014 vp  
  

 

97

kriisihallintoon asettamisen perusteena sitä, 
että laitoksen velat ylittävät varat, koska käy-
tännössä peruste on päällekkäinen momentin 
1 kohdan mukaisen perusteen kanssa. Kohta 
koskisi myös tilannetta, jossa laitos ei lähitu-
levaisuudessa todennäköisesti kykene täyt-
tämään toimilupavaatimuksia. Säännös on 
tältä osin tarkoitettu sovellettavaksi yhden-
mukaisesti ehdotetun luottolaitoslain 11 lu-
vun 5 a §:n 1 momentin 1 kohdan kanssa si-
ten, että laitosta ei tulisi asettaa kriisihallin-
toon tilanteessa, jossa varhaisen puuttumisen 
edellytykset eivät mainitun lainkohdan mu-
kaan vielä täyty.  

Momentin 2 kohdassa viitattaisiin niin 
ikään direktiivin mukaisesti laitoksen mak-
sukyvyttömyyteen kriisihallintoon asettami-
sen perusteena. Kohdassa tarkoitettu maksu-
kyvyttömyys tai sen uhka on osin verrattavis-
sa yrityksen saneerauksesta annetun lain mu-
kaiseen maksukyvyttömyyteen ja uhkaavaan 
maksukyvyttömyyteen. Mainitun lain 3 §:n 
1 momentin 3 kohdan mukaan maksukyvyt-
tömyydellä tarkoitetaan sitä, että velallinen 
on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön 
maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. 
Kyseisen momentin 4 kohdan mukaan uh-
kaavalla maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan 
sitä, että velallinen on vaarassa tulla maksu-
kyvyttömäksi. 

Momentin 3 kohdan mukaan kriisihallin-
toon asettamisen edellytykset täyttyisivät 
myös pelkästään sillä, että laitos on käänty-
nyt julkisen vallan puoleen pyytääkseen jul-
kista pääoma- tai maksuvalmiustukea. Koh-
dassa luetellaan poikkeukset, joiden soveltu-
essa edellytykset eivät kuitenkaan täyty. Ky-
seeseen tulevat tilapäinen valtion takaus ta-
vanomaiselle keskuspankin tarjoamalle lik-
viditeettijärjestelyille tai laitoksen osuuksien 
liikkeeseenlaskulle, kun kyse on oikeasuhtai-
sista keinoista koko rahoitusjärjestelmän häi-
riöttömän toiminnan turvaamiseksi vakavan 
markkinahäiriön seurauksena. Poikkeuksiin 
sisältyy myös mahdollisuus pääomittaa lai-
tosta, joka ei täytä momentin 1 tai 2 kohdan 
edellytyksiä tai 6 luvun 1 §:n mukaisia oman 
pääoman erien alentamisen edellytyksiä. 
Mainittu pääomittaminen on kohdan mukai-
sen poikkeuksen piirissä direktiivin 32 artik-
lan 4 kohdan d alakohdan mukaisesti ainoas-
taan silloin, kun kohdan mukainen rahoitus-

markkinoiden vakava häiriö on syntynyt kan-
sallisella, unionin tai yhteiseen valvontame-
kanismiin osallistuvien valtioiden tasolla 
suoritettavien stressitestien, taseiden läpiva-
laisun tai vastaavan EKP:n, EBA:n tai kan-
sallisten viranomaisten suorittaman prosessin 
seurauksena. Momentin 3 kohta on tarkoitet-
tu sovellettavaksi samalla tavoin kuin ehdo-
tetun luottolaitoslain 11 luvun 5 a §:n 2 mo-
mentti. Tässä kohdassa tarkoitettu peruste 
olisi siten myös samalla peruste varhaiselle 
puuttumiselle, johon tulisi ryhtyä kriisihallin-
toon asettamisen sijasta silloin, kun kriisihal-
lintoon asettamisen muut edellytykset eivät 
täyty.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin 1 §:n 
3 kohdassa tarkoitetun tärkeän yleisen edun 
edellytyksen täyttymisen arvioinnista. Tärkeä 
yleinen etu tarkoittaisi erityisesti rahoitus-
markkinoiden vakauden turvaamista, jonka 
varmistamiseksi kriisihallintoon asettaminen 
olisi oikeasuhtainen ja tarpeellinen keino. 
Momentista seuraa, että viraston olisi aina 
ensin arvioitava niitä vaikutuksia, joita lai-
toksen asettamisella selvitystilaan tai kon-
kurssiin olisi. Momentista myös seuraa, että 
laitos olisi aina ensisijaisesti asetettava selvi-
tystilaan tai konkurssiin, jos se voi tapahtua 
vaarantamatta 1 luvun 6 §:ssä säädettyjä lain 
tavoitteita. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin laitok-
sen velvollisuudesta ilmoittaa oma-
aloitteisesti Finanssivalvonnalle 1 momentin 
1 kohdassa säädettyjen edellytysten täyttymi-
sestä sekä Finanssivalvonnan velvollisuudes-
ta ilmoittaa kyseisestä ilmoituksesta virastol-
le. Viraston ja Finanssivalvonnan velvolli-
suudesta ilmoittaa muille asiaankuuluville vi-
ranomaisille arviostaan 1 momentin 1 tai 
2 kohdan täyttymisestä arvioinnin kohteena 
olevassa laitoksessa säädettäisiin pykälän 
5 momentissa. Ilmoitusvelvollisuudet perus-
tuvat direktiivin 81 artiklaan. 

2 §. Päätös laitoksen asettamisesta kriisi-
hallintoon. Pykälässä säädettäisiin direktiivin 
82 artiklan mukaisesta päätöksestä asettaa 
laitos kriisihallintoon.  

Viraston on 1 momentin mukaan joko 
omasta aloitteestaan tai saatuaan 1 §:ssä mai-
nitun Finanssivalvonnan ilmoituksen arvioi-
tava, täyttyvätkö 1 §:n edellytykset asettaa 
laitos kriisihallintoon. Arvioinnin päätteeksi 
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viraston on tehtävä päätös laitoksen asettami-
sesta tai asettamatta jättämisestä kriisihallin-
toon. Momentissa kuvataan lisäksi kriisihal-
lintoon asettamispäätöksen vähimmäissisältö. 
Päätöksestä olisi käytävä ilmi kriisinratkai-
sumenettelyn tarkka alkamisajankohta, josta 
alkaen virastolla on käytettävissään tämän 
lain mukaiset valtuudet, laitoksen velvolli-
suus julkistaa päätös internetsivuillaan ja vi-
raston päättämät kriisinratkaisutoimenpiteet, 
tai päätös asettaa laitokseen asiamies, purkaa 
laitos tai ryhtyä maksukyvyttömyyslainsää-
dännön mukaisiin toimenpiteisiin. Laissa ei 
erikseen säädettäisi direktiivin 82 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetusta perusteluvelvolli-
suudesta, koska viranomaisilla on tällainen 
velvollisuus suoraan hallintolain nojalla.  

Pykälän 2 momentissa todettaisiin kriisihal-
lintoon asettamispäätöksen keskeiset oikeus-
vaikutukset. Päätös syrjäyttäisi tässä laissa 
tarkemmin säädettävällä tavalla laitoksen yh-
tiöoikeudellisten toimielinten toimivallan ja 
perustaisi kriisiviranomaiselle oikeuden käyt-
tää sille laissa säädettyjä valtuuksia.  

Pykälän 3 momenttia sovellettaisiin tilan-
teisiin, joissa virastolla ei tehdessään päätöstä 
laitoksen asettamisesta kriisihallintoon ole 
edellytyksiä yksilöidä ainakaan kaikkia tar-
vittavia kriisinratkaisutoimenpiteitä. Tällai-
sissa tilanteissa ei olisi tarkoituksenmukaista 
vaatia, että tässä pykälässä tarkoitetussa pää-
töksessä olisi yksilöitävä kaikki tulevat krii-
sitoimet, koska päätös kriisinratkaisun aloit-
tamisesta joudutaan useimmissa tapauksissa 
tekemään hyvin nopeasti ja ennen kuin vi-
ranomainen on ehtinyt muodostaa käsityksen 
tarvittavista yksittäisistä kriisitoimista. Ra-
hoitusvakausvirasto voisi siten myöhemmin 
milloin tahansa kriisiratkaisumenettelyn ai-
kana tehdä yhden tai useamman eri päätök-
sen tarvittavien kriisinratkaisutoimien yksi-
löinnistä. Ehdotetun momentin mukaan täl-
laisiin myöhempiin päätöksiin olisi sovellet-
tava 1 momentin mukaisia päätöksen sisältöä 
ja 3 ja 4 §:n mukaisia päätöksen julkistamista 
koskevia vaatimuksia. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin velvol-
lisuus perua päätös asettaa laitos kriisihallin-
toon, jos suoritettava laitoksen arvonmääritys 
osoittaa päätöksen tekemisen jälkeen, etteivät 
kriisihallintoon asettamisen edellytykset täy-
ty. 

Pykälän 5 momentti olisi informatiivinen 
viittaussäännös lain 17 luvun 3 §:ään, jossa 
säädetään muutoksenhausta viraston päätök-
siin. 

3 §. Päätöksen tiedoksianto. Pykälässä 
säädettäisiin direktiivin 83 artiklan 1 ja 
2 kohdan mukaisesti 2 §:ssä tarkoitetun pää-
töksen saattamisesta tiedoksi päätöksen koh-
teena olevalle laitokselle ja mainitun artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille. 

4 §. Kriisinratkaisumenettelyn aloittamista 
koskevan päätöksen julkistaminen. Pykälän 
1—4 momentissa säädettäisiin direktiivin 
83 artiklan 4 kohdan mukaisesti kriisinratkai-
sumenettelyä koskevan päätöksen julkistami-
sesta. Direktiivin mukaisesti vaikutusten jul-
kistamisessa olisi kiinnitettävä erityistä huo-
miota tallettajien ja muiden vähittäisrahoi-
tuspalveluasiakkaiden asemaan. Tässä tarkoi-
tuksessa julkistamisen yhteydessä olisi aina 
todettava talletussuojan soveltamisala ja so-
veltamisedellytykset sekä se, että laitoksen 
asettaminen kriisihallintoon ei sinänsä vaiku-
ta talletussuojaan. Säännös ei viimeksi maini-
tuilta osin perustu nimenomaisesti direktii-
vin, mutta se on perusteltu talletuspaon eh-
käisemiseksi tilanteessa, jossa luottolaitoksen 
asettaminen kriisihallintoon julkistetaan. 

Pykälän 4 momentissa todettaisiin selven-
tävästi, ettei päätöksen julkistaminen vaikuta 
päätöksen voimassaoloon. Pykälän 5 momen-
tissa säädettäisiin arvopaperimarkkinalain 
mukaisten tiedonantovelvollisuuksien huo-
mioimisesta ja 6 momentissa 1 momentissa 
tarkoitettujen tietojen toimittamisesta laitok-
sen osuuden- tai osakkeenomistajille sekä 
velkojille, kun laitoksen osuudet tai osakkeet 
taikka velkasitoumukset eivät ole kaupan-
käynnin kohteena säännellyllä markkinalla.  

Pykälän 7 momentissa säädettäisiin ilmoi-
tusvelvollisuudesta, kun 1 momentissa tar-
koitetulla päätöksellä lykätään tai muuten ra-
joitetaan laitoksen sopimuspuolen lain ja so-
pimuksen mukaisten oikeuksien toteuttamis-
ta.  

5 §. Ryhmään kuuluvan yrityksen asettami-
nen kriisihallintoon. Pykälän 1 momentissa 
säädettäisiin direktiivin 33 artiklan mukaises-
ti siitä, missä tilanteessa myös kriisihallin-
toon asetettavan laitoksen kanssa samaan 
1 luvun 3 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoi-
tettuun ryhmään kuuluva yritys on asetettava 
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kriisihallintoon. Ryhmäkriisinratkaisusta 
säädetään 14 luvussa ja kolmansiin maihin 
liittyvistä kysymyksistä 15 luvussa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin velvol-
lisuudesta arvioida 1 momentissa tarkoitettu-
ja yrityksiä ottaen huomioon 1 §:n 1 momen-
tin edellytykset sekä yrityksestä että ryhmäs-
tä. Jos 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu ty-
täryritys on sijoittautunut kolmanteen maa-
han, arvioinnin siitä, täyttääkö kyseinen yri-
tys kriisihallintoon asettamisen edellytykset 
kyseisen kolmannen maan oikeuden nojalla, 
tekee direktiivin 33 artiklan 2 kohdan mukai-
sesti kyseisen kolmannen maan toimivaltai-
nen valvontaviranomainen. Jos rahoitusalan 
sekaholdingyhtiön tytäryhtiöitä hallinnoidaan 
suoraan tai epäsuorasti rahoitusalan holding-
yhtiön kautta, kriisinratkaisuvälineiden ja 
kriisinratkaisuvaltuuksien käytön ryhmän 
kriisinratkaisussa ei tule kohdistua kyseiseen 
rahoitusalan sekaholdingyhtiöön. 

6 §. Kriisinratkaisua koskevat yleiset peri-
aatteet. Pykälässä säädettäisiin direktiivin 
34 artiklan mukaisten kriisinratkaisuun so-
vellettavien yleisten periaatteiden noudatta-
misesta kriisinratkaisussa.  

Viraston ja kriisinratkaisuun osallistuvien 
muiden tahojen tulisi seurata 1 momentissa 
lueteltuja periaatteita laitoksen kriisinratkai-
sussa. Momentin 1—3 kohta koskee keskei-
sesti laitoksen osakkeen- tai osuudenomista-
jien sekä velkojien asemaa ja kohtelua krii-
sinratkaisussa. Laitoksen tappioiden katta-
misjärjestyksen tulisi perustua voimassaole-
vaan maksukyvyttömyyslainsäädännön mu-
kaiseen maksunsaantijärjestykseen. Osak-
keen- ja osuudenomistajia ja vastaavasti vel-
kojia tulisi kohdella suhteessa samanarvoi-
sessa asemassa oleviin yhdenvertaisesti. Sa-
moin momentissa edellytetään huolehditta-
van, etteivät kriisinratkaisutoimenpiteet luo 
mainituille tahoille suurempia tappioita kuin 
asetettaessa laitos tavanomaiseen maksuky-
vyttömyysmenettelyyn. 

Momentin 4 kohdassa asetetaan kriisinrat-
kaisun pääsäännöksi laitoksen hallituksen, 
toimitusjohtajan ja ylimmän toimivan johdon 
vaihtaminen. Kriisinratkaisun tavoitteiden 
saavuttamiseksi voi olla perusteltua säilyttää 
laitoksen aikaisempi johto tai sen avainhen-
kilöt, jos näillä on parhaimmat edellytykset 
avustaa virastoa laitoksen kriisinratkaisussa. 

Johdon tulee jo yleisten huolellisuus- ja loja-
liteettivelvollisuuksiensa kautta edistää kai-
kin tavoin kriisinratkaisun tavoitteiden saa-
vuttamista määräysvallan siirtyessä koko-
naan tai osittain kriisihallinnossa virastolle. 
Kohdassa tarkoitettu ylin johto tarkoittaa 
keskeisesti laitoksen johtoryhmää tai liike-
toiminnoista vastaavia henkilöitä.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin rajat 
ylittävän laitoksen kriisinratkaisussa huomi-
oon otettavasta periaatteesta minimoida hai-
talliset vaikutukset konsernissa ja sen kon-
serniyrityksissä sekä laajemmin muissa ETA-
valtioissa. 

7 §. EU:n kriisinratkaisuasetuksen sovel-
taminen. Pykälä sisältäisi informatiivisen 
viittauksen, jossa todettaisiin, että EU:n krii-
sinratkaisuasetuksen 15 artiklassa säädetään 
kriisinratkaisua koskevista yleisistä periaat-
teista, 16 artiklassa rahoituslaitokseen ja 2 ar-
tiklan b kohdassa tarkoitettuun emoyrityk-
seen kohdistuvan kriisinratkaisutoimen to-
teuttamisesta ja 18 artiklassa kriisihallintoon 
asettamisen edellytyksistä ja kriisinratkaisu-
menettelystä. 
 
 
 
 
5 luku Varojen ja velkojen arvosta-

minen 

1 §. Arvonmääritys. Pykälässä säädettäisiin 
osittain direktiivin 36 artiklan mukaisesti vi-
raston velvollisuudesta arvioida kriisihallin-
toon asetetun laitoksen varat ja velat ennen 
6 luvussa tarkoitettujen oman pääoman erien 
alentamista ja ryhtymistä 7 luvussa tarkoitet-
tuihin kriisinratkaisutoimiin. 

Arvostus olisi toteutettava lähtökohtaisesti 
kirjanpidossa käyvän arvon määrittelyyn 
käytettyjen menetelmien mukaisesti varovai-
suusperiaatetta noudattaen. Pykälän 2 mo-
mentissa oleva edellytys arvonmäärityksen 
lopputuloksen kohtuullisuudesta ja oikeu-
denmukaisuudesta viittaa tilanteisiin, joissa 
on tarpeen ja perusteltua joltain osin poiketa 
tavanomaisista varojen ja velkojen arvon-
määrityksen periaatteista ja menetelmistä. 
Komissio voi direktiivin nojalla antaa tar-
kempaa sääntelyä arvonmäärityksessä käytet-
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tävistä menetelmistä ja laskelmista teknisessä 
sääntelystandardissa. 

Arvonmääritys tulisi pääsääntöisesti tehtä-
väksi sen jälkeen, kun päätös kriisihallintoon 
asettamisesta on tehty, koska useimmissa ta-
pauksissa päätös kriisihallintoon asettamises-
ta on tehtävä niin nopeasti, että pykälässä 
tarkoitettua arvonmääritystä ei ehditä tehdä 
etukäteen. Ehdotetun pykälän mukaan virasto 
voisi kuitenkin päättää arvonmäärityksestä 
myös ennen kriisihallintoon asettamista kos-
kevan päätöksen tekemistä sen selvittämisek-
si, täyttyvätkö kriisihallintoon asettamisen 
edellytykset. 

2 §. Arvioija. Pykälän 1 momentissa sää-
dettäisiin arvostuksen suorittajan pätevyys-
vaatimuksista. Käytännössä arvioijalta olisi 
edellytettävä KHT-tilintarkastajan tai sitä 
vastaavaa pätevyyttä. Ehdotettu momentti ei 
perustu direktiiviin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin direk-
tiivin 36 artiklan 1 kohdan mukaisesti arvioi-
jan riippumattomuudesta. Myöhemmin direk-
tiivin nojalla annettavassa komission tekni-
sessä sääntelystandardissa määritellään tar-
kemmin olosuhteet, joissa arvioijan voidaan 
katsoa olevan riippumaton. 

3 §. Arvonmäärityksen tarkoitus. Pykälässä 
säädettäisiin direktiivin 36 artiklan 3 ja 
4 kohdan mukaisesti arvonmäärityksen ta-
voitteista ja tarkoituksesta. Pykälän 1 mo-
mentissa lueteltaisiin arvonmäärityksen ni-
menomaiset tarkoitukset ja 2 momentissa 
tarkennettaisiin arvonmäärityksen olennaista 
tavoitetta todeta kaikki laitoksen mahdolliset 
tappiot kriisinratkaisuun ryhdyttäessä. 

Arvonmäärityksen keskeisenä tarkoitukse-
na olisi varmistaa, että kriisihallintoon aset-
tamisen edellytykset täyttyvät. Jos arviointi 
on tehty sen jälkeen, kun laitos on asetettu 
kriisihallintoon ja arviointi osoittaa, että krii-
sihallinnon edellytykset eivät täyty, viraston 
on 4 luvun 2 §:n 4 momentin mukaisesti pe-
ruttava päätös kriisihallintoon asettamisesta. 
Arvonmäärityksen tarkoituksena on myös 
tuottaa tietoa sopivimpien kriisinratkaisutoi-
menpiteiden tunnistamiseksi. 

Lisäksi arvonmäärityksen keskeisenä ta-
voitteena on vahvistaa niiden tappioiden 
määrä, jolla oman pääoman erien arvoa on 
alennettava 6 luvun mukaisesti tai velkoja 
muutettava osakkeiksi, sekä toiselle yrityk-

selle 9—11 luvun mukaisesti siirrettävien va-
rallisuuserien tunnistaminen ja arvostaminen. 

4 §. Arvonmääritystä täydentävät säännök-
set. Pykälässä säädettäisiin direktiivin 36 ar-
tiklan 5 kohdan ja 8 kohdan mukaisesti tar-
kemmin arvonmääritykseen sovellettavasta 
menettelystä sekä kriisihallintoon asetettaval-
ta laitokselta perittävistä kuluista ja kriisin-
ratkaisurahastoon maksettavista koroista ja 
muista maksuista. 

Pykälän 1 momentin mukaiset toimet ovat 
täysin erilliset 12 ja 13 §:ssä tarkoitetusta ar-
viointimenettelystä, vaikka säännösten nojal-
la tehtävissä arvioissa on samoja elementtejä. 
Momentin nojalla tehtävä arviointi ei saisi 
ohjata 12 ja 13 §:ssä tarkoitettua arviointi-
menettelyä vaan tämä on tehtävä täysin riip-
pumatta tämän momentin nojalla tehdystä 
arvioinnista ja sen lopputuloksesta. Komissio 
voi direktiivin nojalla antaa tarkempaa sään-
telyä näiden arvioiden eriyttämisestä tekni-
sessä sääntelystandardissa.  

Pykälän 2 momentin mukaisesti huomioon 
otettavat mahdolliset maksut tulisi ottaa 
huomioon erityisesti arvioitaessa arvonmää-
rityksen perusteella tehtäviä johtopäätöksiä, 
joita on lueteltu myös 3 §:ssä.  

Pykälän 3 momentin mukaisesti arvonmää-
rityksessä ei saa olettaa, että laitokselle anne-
taan julkista tukea, joksi katsotaan myös kes-
kuspankin myöntämä muutoin lähtökohtai-
sesti hyväksyttävä maksuvalmiusapu, joka 
myönnetään epätavallisin ehdoin. Epätavalli-
suutta ei tulisi arvioida suhteessa sellaiseen 
voimassa olevaan markkinatilanteeseen, jos-
sa vaikuttavat poikkeukselliset tai muuten 
merkitykselliset markkinahäiriöt.  

5 §. Arvonmäärityksestä laadittava selvitys 
ja sen liitteet. Pykälässä säädettäisiin direk-
tiivin 36 artiklan mukaisesti arvonmäärityk-
sestä laadittavan selvityksen vähimmäissisäl-
löstä. Koska arvonmääritys tulee liittää osak-
si viraston päätöstä 10 §:n mukaisesti, tässä 
pykälässä tarkoitetun selvitys tulee antaa kii-
reellisissäkin tapauksissa kirjallisessa muo-
dossa. 

6 §. Arvonmäärityksen hyväksyminen. Py-
kälän mukaan viraston olisi erillisellä pää-
töksellä hyväksyttävä 5 §:ssä tarkoitettu sel-
vitys. Ehdotettu pykälä ei perustu direktii-
viin. Viraston hyväksymä arvonmääritys ja 
selvitys olisivat viranomaisen toiminnan jul-
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kisuudesta annetun lain (621/1999) 1 §:n 
1 momentin mukaisesti lähtökohtaisesti jul-
kisia asiakirjoja. Voidaan olettaa, että viras-
ton arvonmääritystä ja siitä annettavaa selvi-
tystä koskevan päätöksen ja päätöksen teke-
miseksi virastolla olevan tiedon julkistami-
nen vaarantaisi kriisinratkaisun tavoitteet. 
Kyseiset asiakirjat olisivat todennäköisesti 
viranomaisen toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 24 §:n 1 momentin 12 tai 20 kohdan 
nojalla salassa pidettäviä viranomaisen asia-
kirjoja.   

7 §. Väliaikainen arvonmääritys. Pykälässä 
säädettäisiin direktiivin 36 artiklan 2 ja 
9 kohdan mukaisesti, että virasto voi itse teh-
dä väliaikaisen arvonmäärityksen ja sen no-
jalla alentaa 6 luvussa tarkoitetulla tavalla 
laitoksen oman pääoman arvoa tai muuttaa 
velkoja pääomaksi sekä siirtää varoja ja vel-
koja 9—11 luvun mukaisesti. Pykälän sovel-
tamisen edellytyksenä olisi, että arvonmääri-
tys on toteutettava kiireellisesti tai pykälän 
soveltamiseen on muu painava syy. Arvon-
määritys olisi väliaikaisesta luonteestaan 
huolimatta tehtävä tässä luvussa säädettyjen 
periaatteiden mukaisesti siinä määrin kuin se 
on mahdollista. 

Pykälän 3 momentin mukainen varaus lisä-
tappioiden varalta tarvitaan siksi, että väliai-
kainen arvonmääritys määritelmällisesti 
poikkeaa varsinaisesta arvonmäärityksestä. 
Edellytys on myös linjassa arvonmäärityk-
sessä yleisesti noudatettavan varovaisuuspe-
riaatteen kanssa.  

8 §. Väliaikaisen arvonmäärityksen täyden-
täminen lopulliseksi arvonmääritykseksi. Py-
kälän 1 momentissa säädettäisiin direktiivin 
36 artiklan 10 kohdan mukaisesti viraston 
velvollisuudesta täydentää arvonmääritys 
edellä ehdotettujen 1—6 §:n mukaisesti. 
Säännöksestä seuraa muun ohessa, että täy-
dennys olisi annettava ulkopuolisen riippu-
mattoman arvioijan tehtäväksi. Vaikka lopul-
linen arvonmääritys voidaan tehdä samanai-
kaisesti 12 §:ssä tarkoitetun arvioinnin kans-
sa, nämä arviot tulee tehdä toisistaan riippu-
mattomasti.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin arvon-
määrityksen lisäedellytyksistä, kun kyse on 
väliaikaisen arvonmäärityksen täydentämi-
sestä. 

9 §. Velkojen arvonalennuksen peruminen 
ja lisävastikkeen suorittaminen. Pykälässä 
säädettäisiin direktiivin 36 artiklan 11 koh-
dan mukaisesti velkojille väliaikaisen ar-
vonmäärityksen ja sen 8 §:ssä tarkoitetun 
täydennyksen välisestä arvostuserosta aiheu-
tuneen vahingon korvaamisesta, kun velkoja 
on väliaikaisen arvostuksen perusteella alen-
nettu 8 luvun mukaisesti tai siirretty 9—
11 luvun nojalla toiselle yritykselle. Direktii-
vistä poiketen viraston olisi aina korvattava 
ero, jos sen korvaamisen edellytykset täytty-
vät. Säännös ei koskisi 4 luvussa tarkoitettua 
oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden 
arvon alentamista. 

10 §. Arvonmäärityksen liittäminen osaksi 
viraston päätöstä. Pykälässä säädettäisiin vi-
raston velvollisuudesta liittää 5 §:ssä tarkoi-
tettu selvitys osaksi 6 luvun 1 §:ssä ja 7 lu-
vun 1 §:ssä tarkoitettua päätöstä. Arvonmää-
ritys on 3 §:ssä kuvatun tarkoituksensa vuok-
si olennainen osa viraston edellä mainittuja 
päätöksiä. Direktiivin 36 artiklan 13 kohdan 
mukaisesti arvonmääritykseen ei saisi hakea 
erikseen muutosta valittamalla. 

11 §. EU:n kriisinratkaisuasetuksen sovel-
taminen. Pykälä sisältäisi informatiivisen 
säännöksen, jonka mukaan EU:n kriisinrat-
kaisuasetuksen 2 artiklassa tarkoitetun yhtei-
sön varojen ja velkojen arvonmäärityksestä 
säädetään asetuksen 20 artiklassa.  

12 §. Osakkeen- tai osuudenomistajien ja 
velkojien kohtelun arviointi. Pykälässä sää-
dettäisiin direktiivin 74 artiklan 1 kohdan 
mukaisesta erillisestä, kriisinratkaisutoimien 
toteuttamisen jälkeen tehtävästä arvioinnista, 
jonka tarkoituksena on varmistaa, että osak-
keen- ja osuudenomistajat eivät kärsi kriisin-
ratkaisutoimenpiteiden toteuttamisen seura-
uksena suurempia tappioita kuin jos laitos 
olisi asetettu konkurssiin. 

13 §. Arviointimenettely. Pykälässä säädet-
täisiin direktiivin 74 artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti 12 §:ssä tarkoitetussa arvioinnissa 
sovellettavasta menettelystä. Komissio voi 
antaa teknisellä sääntelystandardilla tarkem-
pia säännöksiä pykälässä tarkoitetusta arvi-
ointimenettelystä etenkin 1 momentin 1 koh-
dan mukaisesta arvioinnista. 
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6 luku Osakkeiden, osuuksien ja 
muiden omaan pääomaan lu-
ettavien erien arvon alentami-
nen ja osakkeiden ja osuuksi-
en mitätöiminen  

1 §. Velvollisuus alentaa omaan pääomaan 
luettavien erien nimellisarvoa. Pykälässä 
säädettäisiin direktiivin 59 ja 60 artiklan mu-
kaisesti viraston velvollisuudesta alentaa 
osakkeiden ja osuuksien sekä muiden oman 
pääoman erien arvoa 5 luvussa tarkoitetun 
arvonmäärityksen osoittamien tappioiden 
kattamiseksi. Luvun säännökset koskisivat 
ainoastaan kirjanpidolliseen omaan pää-
omaan luettavia eriä. Pääomalainoihin ja 
huonommalla etuoikeudella oleviin velkoihin 
sovellettaisiin 8 luvun säännöksiä. Pykälän 
mukaan viraston olisi alentaessaan osakkei-
den tai osuuksien arvoa samalla mitätöitävä 
arvonalennusta vastaavassa suhteessa osak-
keita tai osuuksia tai luovutettava kyseisiä 
osakkeita tai osuuksia korvauksena laitoksen 
tietyille velkojille. Virasto voisi tarvittaessa 
päättää yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen muut-
tamisesta siten, että kukin osake tai osuus 
jaetaan niin useaksi osakkeeksi tai osuudeksi, 
että tarvittava määrä osakkeita tai osuuksia 
voidaan kokonaan mitätöidä. 

Pykälän 1 momentin mukaisesti alentami-
nen on tehtävä kriisihallintoon asetetussa lai-
toksessa arvonmäärityksen suorittamisen jäl-
keen, mutta ennen ryhtymistä 8—11 luvussa 
tarkoitettuihin kriisinratkaisutoimiin. Pykälän 
2 momentissa todettaisiin ne tilanteet, joissa 
viraston on ryhdyttävä 1 momentissa tarkoi-
tettuihin toimiin muussa kuin kriisihallinnos-
sa olevassa laitoksessa. Pykälän 3 momentis-
sa määriteltäisiin, milloin laitos täyttää 
2 momentin 1 kohdan edellytyksen. 

Pykälän 4 momentissa tarkennettaisiin, mi-
tä tarkoitetaan 2 momentin 2 kohdassa poik-
keuksellisella julkisella tuella. 

Pykälän 5 momentissa ei ole tarpeen säätää 
erien etusijajärjestyksestä yhtä yksityiskoh-
taisesti kuin direktiivissä, koska Suomen lain 
mukainen tappioiden kattamisessa sovellet-
tava konkurssioikeudellinen etusijajärjestys 
vastaa direktiivin säännöksiä. Ainoana poik-
keuksena on EU:n vakavaraisuusasetuksen 
54 artiklan mukainen pääomalainojen ja nii-
hin rinnastettavien muihin ensisijaisiin omiin 

varoihin kuin asetuksessa tarkoitettuun ydin-
pääomaan luettavien erien mukainen ar-
vonalennus. Mainitun artiklan mukaan tappi-
ot on katettava ensisijaisesti alentamalla täl-
laisten rahoitusvälineiden arvoa, jos mainitun 
asetuksen mukainen ydinpääomasuhde las-
kee vähintään 5,125 prosenttiin.  

Momentissa säädettäisiin lisäksi direktiivin 
60 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti 
alennettuihin eriin kohdistuvista omistajan 
velvoitteista. Alennettujen erien osalta omis-
tajaan ei voida kohdistaa velvoitteita tai vaa-
timuksia alennettuun määrään kohdistuen ar-
vonalennuksen tapahduttua. Omistaja vastaa 
velvoitteista vain erän uuden arvon perusteel-
la. Jos arvonalennuksen kohteena oleviin 
eriin on ennen arvon alentamista kohdistunut 
vahingonkorvaus- tai muita velvoitteita, ei 
omistaja vapaudu näistä velvoitteista erien 
arvoa alennettaessa. Jos 1 momentin mukai-
seen toimenpiteeseen haetaan muutosta ja 
tämän perusteella määrätään alennettuihin 
eriin perustuva vahingonkorvaus, vahingon-
korvausvelvollisuudesta ei voi vapautua erän 
alennetun arvon osalta. 

Pykälän 6 momentti koskisi tilanteita, jois-
sa 1 momentin mukaisesti alennettaisiin lai-
toksen kanssa samaan ryhmään kuuluvan yri-
tyksen omaan pääomaan luettavien erien ar-
voa. Momentissa säädettäisiin, että tytäryri-
tyksen erien arvoa ei saa alentaa enempää tai 
huonommin ehdoin kuin emoyrityksen vas-
taavia eriä.  

Virasto voisi 7 momentin mukaan päättää 
pykälässä tarkoitetusta arvonalennuksesta 
ilman laitoksen hallintoelinten myötävaiku-
tusta ja noudattamatta muutenkaan, mitä lais-
sa säädetään oman pääoman alentamisesta, 
mukaan lukien velkojien kuulemisvelvolli-
suudesta. Osake- tai osuuspääoman alentami-
sesta seuraavia voitonjakorajoituksia tulisi 
kuitenkin noudattaa. Lisäksi oman pääoman 
alentaminen olisi ilmoitettava rekisteröitä-
väksi noudattaen, mitä muualla laissa sääde-
tään. Alentaminen olisi rekisteröitävä riip-
pumatta siitä, mitä sen edellytyksistä sääde-
tään osakeyhtiölain 14 luvun 5 §:ssä ja sitä 
vastaavissa muita yhteisömuotoja koskevissa 
säännöksissä. 

Pykälän 8 momentin mukaisesti säästöpan-
kin kantarahasto-osuudet rinnastetaan lukua 
sovellettaessa siinä tarkoitettuihin osuuksiin 
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ja osakkeisiin. Direktiivistä poiketen pykälän 
9 momentissa säädettäisiin viraston oikeudes-
ta muuntaa osuuspankki osuuspankkiosake-
yhtiöksi ja säästöpankki säästöpankkiyhtiök-
si. Virasto voisi 7 luvun säännösten nojalla 
tehdä päätöksen ilman osuus- tai säästöpan-
kin toimielinten ja velkojien suostumusta, 
mutta muuten tällaiseen yhtiömuodon muu-
tokseen sovellettaisiin, mitä osuuskuntalaissa 
ja osuuspankkilaissa sekä vastaavasti säästö-
pankkilaissa on säädetty. Tällainen valtuus 
on tarpeen erityisesti siitä syystä, että EU:n 
vakavaraisuusasetuksen säännösten mukaan 
sijoitus- ja kantarahasto-osuuksien lukemista 
pankin ydinpääomaan rajoitetaan merkittä-
västi nykyisestä. 

2 §. Muiden viranomaisten kuuleminen. 
Pykälässä säädettäisiin direktiivin 62 artiklan 
mukaisesti viraston velvollisuudesta kuulla 
valvontaviranomaisia ja muita kriisinratkai-
suviranomaisia ja arvioida vaihtoehtoisia 
toimenpiteitä 1 §:ssä tarkoitetulle päätöksel-
le.  

3 §. Oman pääoman alentaminen ryhmään 
kuuluvassa yrityksessä. Pykälässä säädettäi-
siin direktiivin 59 artiklan mukaisesti laitok-
sen kanssa samaan ryhmään kuuluvan yrityk-
sen oman pääoman alentamisesta.  

4 §. Päätöksestä ilmoittaminen muille vi-
ranomaisille. Pykälässä säädettäisiin direk-
tiivin 62 artiklan mukaisesti 1 §:ssä tarkoite-
tun päätöksen ilmoittamisesta Finanssival-
vonnalle ja laitoksen kanssa samaan ryhmään 
kuuluvan ulkomaisen ETA-luottolaitoksen 
valvonnasta ja kriisinratkaisusta vastaaville 
viranomaisille sekä rekisteriviranomaisille.  

5 §. Päätöksen julkistaminen. Pykälässä 
säädettäisiin viraston velvollisuudesta julkis-
taa 1 §:ssä tarkoitettu päätös tai sen tiivistel-
mä internetsivuillaan. Päätökseen olisi sen 
olennaisena osana liitettävä 5 luvun 5 §:ssä 
tarkoitettu selvitys laitoksen arvonmäärityk-
sestä. Selvitys voi kuitenkin tapauksittain ol-
la salassa pidettävä viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta annetun lain nojalla. 

6 §. EU:n kriisinratkaisuasetuksen sovel-
taminen. Pykälä sisältäisi informatiivisen 
säännöksen, jonka mukaan EU:n kriisinrat-
kaisuasetuksen 21 artiklassa säädetään direk-
tiivin 2 artiklassa tarkoitetun yhteisön ja osal-
listuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneen kon-

sernin osakkeiden ja osuuksien arvon alen-
tamisesta ja muuntamisesta.  
 
 
 
7 luku Kriisinratkaisuvälineitä kos-

kevat yleiset periaatteet  

1 §. Kriisinratkaisuvälineiden soveltami-
nen. Pykälässä säädettäisiin direktiivin 37 ar-
tiklan mukaisesti edellytyksistä, joiden täyt-
tyessä viraston on päätettävä kriisinratkaisu-
välineiden soveltamisesta kriisihallinnossa 
olevaan laitokseen. Rahoitusvälineiden kir-
janpidollisella vasta-arvolla tarkoitettaisiin 
pykälän 1 momentissa osakeyhtiölain 3 luvun 
5 §:ssä tarkoitettua kirjanpidollista vasta-
arvoa. Tätä arvoa olisi käytettävä, jos asian-
omaista yhteisömuotoa koskevan lainsäädän-
nön ja yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaan 
laitoksen oman pääoman ehtoisilla rahoitus-
välineillä ei ole nimellisarvoa. 

Pykälän 2 momentin mukaisesti päätös 
kriisinratkaisuvälineen käyttämisestä voitai-
siin tehdä joko samalla, kun päätetään 6 lu-
vun 1 §:ssä tarkoitetusta omaan pääomaan 
kuuluvien erien arvon alentamisesta, tai 
myöhemmin yhdellä tai useammalla kerralla.  

Mainitun artiklan 5 kohdassa olevasta vaa-
timuksesta, jonka mukaan 2 §:n 1 momentin 
4 kohdassa tarkoitettua omaisuudenhoitoyh-
tiötä voidaan käyttää ainoastaan yhdessä 
mainitun momentin 1—3 kohdassa tarkoitet-
tujen kriisinratkaisuvälineiden kanssa, ehdo-
tetaan säädettäväksi 11 luvun 1 §:ssä.  

2 §. Kriisinratkaisuvälineet. Pykälän 
1 momentissa lueteltaisiin direktiivin 37 ar-
tiklan 3 kohdan mukaisesti viraston käytettä-
vissä olevat kriisinratkaisuvälineet, joita ovat 
velkojen arvonalentaminen ja muuntaminen 
(niin sanottu bail-in), liiketoiminnan luovu-
tus, väliaikainen laitos ja omaisuudenhoito-
yhtiö. Pykälässä tarkoitettuja kriisinratkaisu-
välineitä voitaisiin käyttää ainoastaan sen 
jälkeen, kun laitoksen varat on arvostettu 
5 luvussa tarkoitetulla tavalla ja omistajien 
vastuu toteutettu 6 luvussa tarkoitetulla taval-
la. Laissa ei ehdoteta säädettäväksi muista 
kuin direktiivissä säädetyistä kriisinratkaisu-
välineistä. Laissa talletuspankin toiminnan 
väliaikaisesta keskeyttämisestä säädettäisiin 
kriisinratkaisudirektiivin 69 artiklasta poike-
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ten mahdollisuudesta estää niin sanottu talle-
tuspako talletuspankeista väliaikaisesti. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa säädettäi-
siin direktiivin 37 artiklan 3 kohdan d ala-
kohdassa tarkoitetusta sijoittajavastuun to-
teuttamisesta, josta säädetään tarkemmin jäl-
jempänä 8 luvussa. Kohdassa tarkoitettua 
velkojen nimellisarvon alentamista ja muun-
tamista omiin varoihin luettaviksi rahoitusvä-
lineiksi voitaisiin soveltaa sekä laitoksella 
oleviin velkoihin, että niihin laitoksella ollei-
siin velkoihin, jotka ovat syntyneet ennen lai-
toksen asettamista kriisihallintoon ja jotka on 
siirretty momentin 3 kohdassa tarkoitetulle 
väliaikaiselle laitokselle.  

Momentin 2 kohdassa säädettäisiin maini-
tun artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoite-
tusta liiketoiminnan luovutuksesta. Liiketoi-
minnan luovuttamisesta säädettäisiin tar-
kemmin 9 luvussa. 

Liiketoiminta voitaisiin luovuttaa ensinnä-
kin direktiivin 38 artiklan 1 kohdan a ala-
kohdan mukaisesti lunastamalla laitoksen 
osakkeet tai osuudet niiden omistajilta ja 
luovuttamalle ne edelleen uudelle omistajal-
le. Uuteen omistajaan sovellettaisiin, mitä 
osakkeiden ja osuuden hankintaa koskevasta 
ilmoitusvelvollisuudesta säädetään luottolai-
toslaissa ja sijoituspalvelulaissa sekä omista-
jien luotettavuuden valvonnasta Finanssival-
vonnasta annetussa laissa. Mainitusta artik-
lasta seuraa, että osakkeet tai osuudet olisi 
lunastettava niiden käyvästä arvosta, joka 
määräytyisi 5 luvussa tarkoitetun arvostuksen 
perusteella. Kohta koskisi ainoastaan sellai-
sia omiin varoihin luettavia rahoitusvälineitä, 
jotka oikeuttavat äänivallan käyttöön laitok-
sessa. Kohdassa tarkoitettu omistuksen siir-
täminen ei yksinään vaikuttaisi laitoksen 
toiminnan jatkumiseen, mutta laitokseen voi-
taisiin liiketoiminnan siirtämisen jälkeen so-
veltaa eri päätöksellä muita momentissa mai-
nittuja kriisinratkaisuvälineitä. 

Ehdotetun kohdan mukaan liiketoiminta 
voitaisiin lisäksi luovuttaa luovuttamalla 
38 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti 
laitoksen varat ja velat joko kokonaan tai 
osittain toiselle yritykselle. Jos luovutettu lii-
ketoiminta edellyttää toimilupaa, vastaanotta-
jalla olisi oltava toimilupa vastaanotettavan 
liiketoiminnan harjoittamiseen. Varoilla ja 
veloilla tarkoitettaisiin momentissa, kuten 

esimerkiksi osakeyhtiölain sulautumista kos-
kevissa säännöksissä, myös aineettomia oi-
keuksia ja velvoitteita. Liiketoiminta voitai-
siin luovuttaa joko yhtiölainsäädännön mu-
kaisen absorptio- tai kombinaatiosulautumi-
sen tai jakautumisen kautta taikka luovutta-
malla osa laitoksen varoista ja veloista toisel-
le yritykselle ilman, että laitos samalla pur-
kautuu.  

Momentin 3 kohdassa säädettäisiin 37 ar-
tiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta 
laitoksen toimintojen siirtämisestä perustet-
tavalle väliaikaiselle laitokselle. Kohdan so-
veltamisesta säädettäisiin tarkemmin 10 lu-
vussa. Väliaikaiseen laitokseen sovellettaisiin 
lähtökohtaisesti laitosta koskevia toimilupa-
vaatimuksia. Laitoksen toiminnot voitaisiin 
siirtää tässä kohdassa tarkoitetulla tavalla jo-
ko tytäryhtiösulautumisen tai jakautumisen 
kautta, tai siirtämällä laitoksen varoja ja vel-
koja perustettavalle uudelle laitokselle. Li-
säksi kohdan nojalla voitaisiin lunastaa lai-
toksen osakkeet tai osuudet niiden omistajilta 
ja luovuttaa väliaikaiselle laitokselle.  

Momentin 4 kohdassa säädettäisiin laitok-
sen varojen ja velkojen luovuttamisesta ko-
konaan tai osittain 37 artiklan 2 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetulle omaisuudenhoito-
yhtiölle. Kohdan soveltamisesta säädettäisiin 
tarkemmin 11 luvussa. Varat ja velat voitai-
siin siirtää omaisuudenhoitoyhtiölle joko ja-
kautumisen kautta tai luovuttamalla varoja ja 
velkoja muulla tavoin perustettavalle tai ai-
kaisemmin perustetulle omaisuudenhoitoyh-
tiölle. Momentissa todettaisiin selvyyden 
vuoksi omaisuudenhoitoyhtiön luonteen mu-
kaisesti, että omaisuudenhoitoyhtiön tarkoi-
tuksena on mahdollisimman pian muuttaa ra-
haksi omaisuudenhoitoyhtiölle siirretyt varat 
ja lopettaa yhtiön toiminta. 

Direktiivin suomenkielisessä versiossa 
momentin 2 kohdan välineestä käytetään ni-
mitystä omaisuudenhoitoyhtiö (englanniksi 
bridge institution tool). Kansallisesti on kui-
tenkin valittu käyttää kyseistä nimitystä mo-
mentin 4 kohdan tavoin direktiivin 37 artik-
lan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta va-
rojen erottelun välineestä (englanniksi asset 
separation tool). Kansallisesti ”omaisuuden-
hoitoyhtiö” käsitteellä on jo monin osin va-
kiintuneesti tarkoitettu direktiivin varojen 
erottelu -välineelle ominaisia toimenpiteitä. 
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Direktiivissä omaisuudenhoitoyhtiöksi kut-
suttua välineestä on sen luonteen kuvaami-
seksi selkeämmin valittu käyttää nimitystä 
väliaikainen laitos. 

Pykälän 2 momentissa tarkoitetussa tapa-
uksessa laitos olisi 37 artiklan 6 kohdan mu-
kaisesti viivytyksettä purettava asettamalla se 
selvitystilaan tai konkurssiin noudattaen kui-
tenkin kriisinratkaisun yleisiä periaatteita se-
kä vaarantamatta perusteettomasti momentis-
sa tarkoitettujen toimijoiden toimintaedelly-
tyksiä ja kriisinratkaisun tavoitteita. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin direk-
tiivin 37 artiklan 7 kohdan mukaisesti kriisin-
ratkaisuvälineiden soveltamisesta virastolle 
aiheutuvien kustannusten kattamisesta. Mai-
nitun direktiivikohdan mukaisesti kustannuk-
set voitaisiin kattaa joko vähentämällä ne lai-
toksen varojen ja velkojen luovuttamisesta 
saamasta vastikkeesta, osakkeiden tai osuuk-
sien 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta lu-
nastushinnasta, perimällä kustannukset suo-
raan laitokselta taikka purettaessa väliaikai-
nen laitos tai omaisuudenhoitoyhtiö katta-
malla kustannukset väliaikaisen laitoksen tai 
omaisuudenhoitoyhtiön jäljelle jäävästä net-
tovarallisuudesta. Perittävien kustannusten 
on tullut aiheutua kriisinratkaisuvälineiden 
soveltamisesta eivätkä ne se saa ylittää viras-
tolle aiheutuneiden kokonaiskustannusten 
määrää. Samoin viraston viranomaisena tulisi 
huolehtia, ettei kriisinratkaisuvälineiden 
käyttämisestä aiheudu aiheettomia tai epätar-
koituksenmukaisia kustannuksia. Direktiivi-
kohdan mukaisesti viraston momenttiin pe-
rustuvalla saamisella olisi etuoikeus laitok-
sen, väliaikaisen laitoksen tai omaisuuden-
hoitoyhtiön konkurssissa. Direktiivistä poike-
ten momentissa selkeytettäisiin lisäksi tällai-
sen saamisen etuoikeusasemaa suhteessa va-
kuudellisiin saamisiin ja paremmassa etuoi-
keusasemassa oleviin tallettajiin siten, että 
momentissa tarkoitettu etuoikeus ei loukkaisi 
vakuusvelkojien separaatio-oikeutta eikä tal-
lettajien etuoikeutta.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin direk-
tiivin 38 artiklan 4 kohdan ja 40 artiklan 4 
kohdan mukaisesti, että osakkeiden lunasta-
misesta ja edelleen luovutuksesta ehdotetun 1 
momentin 2 tai 3 kohdan mukaisesti syntyvä 
osakkeiden arvon mahdollinen erotus kuuluu 
sen ollessa hyötyä osakkeen- tai osuuden-

omistajalle. Tässä tarkoitetusta luovutuksesta 
aiheutuvat transaktiokustannukset ovat viras-
tolle kriisinratkaisuvälineistä aiheutuvia ku-
luja, jotka se voi 3 momentin mukaisesti saa-
da korvattavaksi. 

Laissa ei olisi tarpeen erikseen säätää mai-
nittujen direktiivikohtien mukaisesta periaat-
teesta, jonka mukaan laitoksen varojen ja 
velkojen luovutuksesta kertyvä voitto kuuluu 
laitokselle, koska myyntihinta kuuluu muu-
tenkin myyjälle, jollei erikseen toisin sääde-
tä. 

3 §. Päätösten tekeminen, rekisteröinti ja 
oikeusvaikutukset. Pykälän 1 momentissa 
säädettäisiin direktiivin 63 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti siitä, että kriisinratkaisuvälineiden 
käyttöä koskevassa päätöksenteossa viraston 
toimivalta syrjäyttää, mitä muualla laissa 
säädetään laitoksen hallintoelinten toimival-
lasta ja päätöksenteosta. Siten virasto voisi 
tehdä 8—11 luvussa tarkoitetut päätökset il-
man yhtiön toimitusjohtajan, hallituksen, 
mahdollisen hallintoneuvoston ja yhtiökoko-
uksen tai muun laitoksessa ylintä päätösval-
taa käyttävän toimielimen myötävaikutusta. 
Tavanmukaisilla toimielimillä säilyisi kui-
tenkin niille kuuluvat tehtävät ja toimivalta 
siltä osin, kuin nämä eivät kuulu lain tai vi-
raston päätöksen nojalla virastolle. Virastolle 
ei ole pääasiassa tarpeen osoittaa monia lai-
toksen jokapäiväisen toiminnan kannalta tär-
keitä hallinnollisia tai muita vastaavia tehtä-
viä. Momentti koskisi myös kriisinratkaisu-
välineitä koskeviin päätöksiin liittyviä toimia 
laitoksessa, kuten lakisääteisten ilmoitusten 
tekemistä rekisteriviranomaiselle. Ehdotetus-
ta momentista seuraa, että virastolla olisi 
toimivalta tehdä osakkeenomistajia laitoksen 
puolesta myös muita ilmoituksia ja hake-
muksia viranomaisille. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lisäksi 
siitä, että kriisihallintoon asetettu laitos ei saa 
ilman viraston lupaa tehdä oikeustoimia, ku-
ten luovuttaa varojaan tai velkojaan taikka 
antaa takausta tai muuta vakuutta. Viraston 
olisi siten kriisihallintoon asettamista koske-
vassa päätöksessään yksilöitävä, missä mää-
rin laitos voi jatkaa tavanomaisen liiketoi-
minnan harjoittamista ja miltä osin oikeus-
toimet edellyttävät viraston lupaa. 

Momentissa säädettäisiin yrityssaneerauk-
sesta lain (47/1993) 29 §:ää vastaavasti sel-
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laisten oikeustoimien tehokkuudesta, jotka 
laitos tekee vastoin 1 momentin säännöstä. 
Momentin mukaan tällaisen oikeustoimen 
vastapuoli saisi vilpittömän mielen suojan. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin viras-
ton toimivallasta velvoittaa väliaikainen lai-
tos tai omaisuudenhoitoyhtiö luovuttamaan 
varojaan ja velkojaan viraston määräämin 
ehdoin. Sitä vastoin virasto ei, toisin kuin lai-
toksessa, voisi itse suoraan käyttää väliaikai-
sen laitoksen tai omaisuudenhoitoyhtiön laki-
sääteisille toimielimille lain mukaan kuulu-
vaa toimivaltaa. 

Momentissa todettaisiin selvyyden vuoksi, 
että kaupparekisteri-ilmoituksiin ja muihin 
viranomaisille tehtäviin ilmoituksiin sovellet-
taisiin tavanomaista lainsäädäntöä. Poikke-
uksena olisi kuitenkin apporttina maksetun 
osakepääomaan rekisteröintiin liittyvä vel-
vollisuus liittää ilmoitukseen tilintarkastajan 
lausunto, jota ei erikseen vaadittaisi. Myös 
muuhun vastaanottavaan yritykseen kuin vä-
liaikaiseen laitokseen ja omaisuudenhoitoyh-
tiöön sovellettaisiin normaalia yhtiölainsää-
däntöä.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin lisäksi 
siitä, että 1 §:ssä tarkoitettujen kriisinratkai-
suvälineiden käyttöön ei sovelleta konkurssi-
lainsäädännön mukaisia takaisinsaantisään-
nöksiä.  

Momentissa säädettäisiin myös, että varo-
jen ja velkojen luovutukseen ei sovelleta, mi-
tä yhtiölainsäädännössä säädetään velkojain-
kuulemismenettelystä. Tallettajien aseman 
suojaamiseksi sovellettaisiin kuitenkin liike-
pankkilain, osuuspankeista ja muista osuus-
kuntamuotoisista luottolaitoksista annetun 
lain (423/2013), jäljempänä osuuspankkilaki, 
ja säästöpankkilain (1502/2001) säännöksiä 
tallettajan oikeudesta irtisanoa talletus ennen 
niiden siirtämistä.  

Pykälän 5 momentissa viitattaisiin 12 luvun 
7 §:ään, jossa säädetään viraston päätösten 
vaikutuksista voimassa oleviin yksityisoi-
keudellisiin sopimuksiin ja sopimuksen vas-
tapuolen oikeuksiin. 

Pykälän 6 momentin mukaan viraston olisi 
ilmoitettava Finanssivalvonnalle, jos 8—
11 luvussa tarkoitetun kriisinratkaisuvälineen 
käyttö johtaisi siihen, että jokin toinen Fi-
nanssivalvonnan valvottava lakkaisi täyttä-
mästä sille laissa asetettuja vaatimuksia. 

Laissa ei ehdoteta erikseen säädettäväksi 
direktiivin 53 artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa sää-
detyistä osakkeiden ja velkojen arvonalenta-
misen oikeusvaikutuksista ja mainitun artik-
lan 2 kohdassa tarkoitetuista viraston oikeuk-
sista, koska oikeusvaikutukset ja viraston oi-
keudet seuraavat ehdotettujen säännösten so-
veltamisesta ilman erillisiä säännöksiäkin. 
Siten oikeusvaikutukset tulisivat joka tapauk-
sessa mainittujen artiklakohtien mukaisesti 
välittömästi voimaan ja osakkeen- tai osuu-
denomistaja ja velkoja menettävät lopullisesti 
oikeutensa siltä osin kuin osakkeen, osuuden 
tai velan arvoa on alennettu ja osakkeita tai 
osuuksia mitätöity. 

4 §. Päätöksen julkistaminen. Pykälässä 
säädettäisiin yksittäisiä kriisinratkaisutoimia 
koskevien päätösten julkistamisesta. Julkis-
tamisvelvollisuus koskisi kaikkia sellaisia vi-
raston päätöksiä, jotka merkittävästi vaikut-
tavat kolmansien henkilöiden oikeuksiin ja 
joita ei ole julkistettu 4 luvun 4 §:n nojalla. 
Päätös voi kuitenkin mahdollisesti olla salas-
sa pidettävä viranomaisen toiminnan julki-
suudesta annetun lain nojalla. 

5 §. Arvopaperimarkkinalainsäädännön 
soveltaminen. Pykälässä säädettäisiin direk-
tiivin 38 artiklan 1 kohdan ja 40 artiklan 
1 kohdan mukaisesti siitä, että luovutettaessa 
tai hankittaessa osakkeita tai osuuksia 9—
11 luvun mukaisesti, luovutukseen ja hankin-
taan ei sovelleta arvopaperimarkkinalain esi-
tettä ja ostotarjousta koskevia säännöksiä. 

6 §. Omistajavalvontaa koskevien säännös-
ten soveltaminen. Pykälän 1 momentin mu-
kaan muutettaessa velkoja osakkeiksi tai 
osuuksiksi 8 luvun mukaisesti tai luovutetta-
essa laitoksen osakkeita 9 luvun 1 §:n 2 mo-
mentin 4 kohdan mukaisesti, muuntamiseen 
ja luovutukseen sovellettaisiin lähtökohtai-
sesti laitoksen omistajavalvontaa koskevia 
luottolaitoslain tai sijoituspalvelulain sekä 
Finanssivalvonnasta annetun lain säännöksiä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ei 
sovelleta Finanssivalvonnasta annetun lain 
32 b §:n mukaisia määräaikoja. Edellytys 
tehdä päätös ilman aiheetonta viivytystä ja 
huomioida kriisinratkaisutoimenpiteiden tar-
ve ja kriisinratkaisun tavoitteet tarkoittaa 
momentin tapauksessa, että päätös tulee pää-
sääntöisesti tehdä merkittävästi lyhyemmässä 
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ajassa kuin mainitun lain pykälässä säädetty 
60 päivää. 

Pykälän 3 momentin mukaan luottolaitos-
lain 3 luvun 2 §:n 2 momentista ja vastaavas-
ta sijoituspalvelulain säännöksestä poiketen 
omistusoikeus luovutettuihin osakkeisiin tai 
osuuksiin siirtyisi 8 ja 9 luvun mukaisissa 
luovutuksissa välittömästi, kuitenkin siten, 
että virastolla olisi oikeus käyttää osakkeisiin 
tai osuuksiin perustuvia oikeuksia siihen 
saakka, kunnes Finanssivalvonta tai EKP on 
hyväksynyt luovutuksen. 

Kyseistä poikkeusta lukuun ottamatta 
osakkeen- tai osuudenomistajaan sovellettai-
siin normaaleja omistajavalvontaa koskevia 
säännöksiä, jos Finanssivalvonta on jättänyt 
hyväksymättä luovutuksen. Osakkeen- tai 
osuudenomistajan olisi siten välittömästi 
luovuttava osakkeistaan tai osuuksistaan Fi-
nanssivalvonnasta annetussa laissa säädetty-
jen seuraamusten uhalla. 

7 §. Asiamiehen asettaminen. Pykälässä 
säädettäisiin direktiivin 35 artiklan mukaises-
ti viraston oikeudesta asettaa laitokseen 
asiamies sekä asiamiehen kelpoisuusvaati-
muksista ja virkavastuusta. Asiamies voisi 
käyttää viraston puolesta laitoksen hallin-
toelimille kuuluvaa toimivaltaa viraston mää-
räämissä rajoissa. Asiamiehen asema kriisi-
hallintoon asetetussa laitoksessa on monilta 
osin verrattavissa konkurssilain mukaisen pe-
sänhoitajan asemaan. Täysin vastaavaa suh-
detta kuin tämän lain mukaisen asiamiehen ja 
viraston välillä ei konkurssilainsäädännössä 
kuitenkaan tunneta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin asia-
miehelle asetettavista vaatimuksista ja tämän 
yleisistä velvollisuuksista. Sääntely asiamie-
hen kyvykkyydestä ja sopivuudesta vastaa 
monin osin konkurssilain 8 luvun 5 §:ssä pe-
sänhoitajalle asetettuja kelpoisuusehtoja. 
Vastaavasti kuin pesänhoitajan kohdalla, 
asiamieheltä vaadittavalla kyvyllä, kokemuk-
sella ja ammattitaidolla tarkoitetaan tehtävän 
edellyttämää koulutuksella ja kokemuksella 
hankittua ammattitaitoa. Tarvittava kokemus 
voi olla peräisin esimerkiksi aiemmista teh-
tävistä asiamiehenä taikka kriisinratkaisuun 
tai yleisemmin luottolaitostoimintaa liittyvis-
tä tehtävistä. Ammattitaidon riittävyyttä har-
kittaessa on luonnollisesti otettava huomioon 
kyseessä olevan laitoksen ja kriisinratkaisu-

toimenpiteiden laajuus ja laatu. Momentissa 
edellytetty asiamiehen sopivuus on yleinen 
kelpoisuusehto ja sillä tarkoitetaan ennen 
muuta kykyä selviytyä asiamiehen tehtävistä. 
Sopivuutta tulee arvioida asiamiehen ammat-
titaitoisuuteen ja henkilökohtaisiin ominai-
suuksiin perustuen.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin asia-
miehen nimityksen määräaikaisuudesta ja vi-
raston oikeudesta perua asiamiehen asettami-
nen rajoituksetta. Pykälän 4 momentissa sää-
dettäisiin pyrkimyksestä asettaa ryhmäkrii-
sinratkaisussa sama asiamies ryhmän eri lai-
toksiin. Asiamies voi käyttää apunaan muuta 
asiaankuuluvaa henkilöstöä. 

Pykälän 5 momentin mukaisesti asiamiehen 
käyttäessä laitoksessa sen hallintoelimille 
kuuluvaa toimivaltaa, siitä on tehtävä mer-
kintä kaupparekisteriin noudattaen, mitä asi-
anomaiseen hallintoelimeen kuuluvien henki-
löiden merkitsemisestä rekisteriin on säädet-
ty. 

8 §. Merkintä toisessa ETA-valtiossa pidet-
tävään rekisteriin. Pykälässä säädettäisiin vi-
raston velvollisuudesta ilmoittaa toisessa 
ETA-valtiossa olevaan rekisteriin asianomai-
sen ETA-valtion lainsäädännön edellyttämät 
tiedot. 

9 §. EU:n kriisinratkaisuasetuksen sovel-
taminen. Pykälä sisältäisi informatiivisen 
säännöksen, jonka mukaan EU:n kriisinrat-
kaisuasetuksen 17 artiklassa säädetään saa-
misten etuoikeusjärjestyksestä, 22 artiklassa 
kriisinratkaisuvälineitä koskevista yleisistä 
periaatteista ja 23 artiklassa kriisinratkaisu-
määräyksestä, johon on sisällytettävä kriisin-
ratkaisun kohteena olevaan laitokseen käytet-
tävien kriisinratkaisuvälineiden yksityiskoh-
dat.  
 
 
 
 
8 luku Velkojen arvonalentaminen ja 

muuntaminen omiin varoihin 
luettaviksi rahoitusvälineiksi 

1 §. Oikeus alentaa velkojen nimellisarvoa 
ja muuntaa velkoja omiin varoihin luettaviksi 
rahoitusvälineiksi. Pykälässä säädettäisiin di-
rektiivin 43—46 ja 49—53 artiklan mukai-
sesti velkojen arvonalentamisesta ja muun-
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tamisesta omiin varoihin luettaviksi rahoitus-
välineiksi. Säännös kattaisi sekä tavallisten 
velkojen muuntamisen huonompietuoikeuk-
siksi veloiksi, pääomalainoiksi taikka osak-
keiksi tai osuuksiksi, huonompietuoikeuksis-
ten velkojen muuntamisen pääomalainoiksi 
taikka osakkeiksi tai osuuksiksi että pääoma-
lainojen muuntamisen osakkeiksi tai osuuk-
siksi. Alentamiskelpoisia velkoja olisivat 
kaikki paitsi 4 §:ssä määritellyt velat. Velko-
ja voitaisiin alentaa määrään, joka riittää tur-
vaamaan laitoksen tai väliaikaisen laitoksen 
omien varojen määrän ehdotetun luottolaitos-
lain 8 a luvun 1 §:ssä tarkoitetun elvytys-
suunnitelman mukaisten kynnysarvojen ta-
solla. 

Rahoitusvakausviraston tulee 4 luvun 2 §:n 
1 momentin mukaisesti tehdä päätös laitok-
sen asettamisesta kriisihallintoon ennen kuin 
se voi alentaa laitoksen velkojen arvoa ja 
muuntaa niitä omiin varoihin luettaviksi ra-
hoitusvälineiksi taikka käyttää muita kriisin-
ratkaisuvälineitä. 

Luvussa tarkoitettuna velkana pidettäisiin 
kaikkia taseeseen velaksi tai pääomalainaksi 
merkittyjä eriä, mukaan lukien velat, jotka 
perustuvat rahoitusvälineen maksamatta ole-
vaan korkoon tai muuhun tuottoon. Luvun 
soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät siten ai-
noastaan laitoksen kirjanpidolliseen omaan 
pääomaan luettavat erät, joiden arvonalenta-
misesta säädetään 6 luvussa. 

Pykälän 1 momentin mukaan virasto voisi 
alentaa kriisinratkaisun kohteena olevan lai-
toksen ja 10 luvussa tarkoitetun väliaikaisen 
laitoksen velkoja.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin selvyy-
den vuoksi siitä, että ainoastaan sellaisten vä-
liaikaisen laitoksen velkojen nimellisarvoa 
voidaan alentaa, jotka ovat syntyneet kriisin-
ratkaisumenettelyn kohteena olevassa laitok-
sessa ja siirretty väliaikaiselle laitokselle tä-
män lain mukaisesti. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin direk-
tiivin mukaisesti, että kriisihallintoon asete-
tulla laitoksella on oltava riittävät järjestel-
mät sen varmistamiseksi, että virasto voi tar-
vittaessa saada viivytyksettä käyttöönsä tä-
män luvun säännösten soveltamiseksi tarvit-
tavat tiedot. 

2 §. Toiminnan uudelleenjärjestämisehdo-
tus. Pykälässä säädettäisiin direktiivin 52 ar-

tiklan mukaisesti laitoksen velvollisuudesta 
esittää ehdotus toiminnan uudelleenjärjestä-
misestä sen jälkeen, kun tässä luvussa tarkoi-
tettu velkojen arvonalentaminen ja muunta-
minen omiin varoihin luettaviksi rahoitusvä-
lineiksi on toteutettu. Pykälän 2 momentissa 
säädettäisiin tarkemmin ehdotuksen käsitte-
lystä ja tähän kohdistuvista määräajoista. Py-
kälän 3 momentissa säädettäisiin ryhmää 
koskevasta ehdotuksesta. 

Laitoksen tulisi 4 momentin mukaisesti ku-
vata ehdotuksen toteuttamisen edistymistä 
Finanssivalvonnalle määräajoin. Jos ehdo-
tuksen toteuttaminen tai sen edistyminen ei-
vät täytä suunnitelmalle asetettuja tavoitteita 
ja edellytyksiä, virasto voi yhteistyössä Fi-
nanssivalvonnan kanssa edellyttää laitosta 
laatimaan uuden suunnitelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

3 §. Velkojen arvonalentamisen ja muun-
tamisen täytäntöönpano. Pykälän 1 momen-
tin mukaan pykälän soveltamisen tulisi pe-
rustua direktiivin 46 artiklan 1 kohdan mu-
kaisesti 5 luvun mukaiseen laitoksen varojen 
arvostukseen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin direk-
tiivin 46 artiklan 1 kohdan a alakohdan mu-
kaisesti velkojen arvonalentamisesta siltä 
osin kuin laitoksen nettovarallisuus on nega-
tiivinen. Tällaisessa tilanteessa ei ole tarkoi-
tuksenmukaista muuntaa tappioita omiin va-
roihin luettaviksi rahoitusvälineiksi, koska 
tällaisten rahoitusvälineiden arvo olisi välit-
tömästi alennettava nollaan ja rahoitusväli-
neet mitätöitävä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin edellä 
mainitun artiklakohdan b alakohdan mukai-
sesti velkojen muuntamisesta omiin varoihin 
luettaviksi rahoitusvälineiksi sen jälkeen, kun 
2 momentissa tarkoitettu velkojen arvonalen-
nus on tehty. Tällaisessa tilanteessa 2 mo-
mentin soveltamisen jälkeen jäljellä olevia 
velkoja voitaisiin muuttaa omiin varoihin lu-
ettaviksi rahoitusvälineiksi määrään, joka 
tarvitaan ehdotetussa luottolaitoslain 8 a lu-
vussa tarkoitetun elvytyssuunnitelman mu-
kaisen omien varojen määrän kynnysarvon 
täyttämiseksi. Ehdotettu momentti kattaisi 
myös mainitun artiklan 4 kohdan, jonka mu-
kaan tässä momentissa tarkoitettu muuntami-
nen koskisi myös sellaista velkaa, jonka ni-



 HE 175/2014 vp  
  

 

109

mellisarvosta on vielä osa jäljellä 2 momen-
tissa tarkoitetun arvonalennuksen jälkeen. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin direk-
tiivin 48 artiklaa vastaavasti, että jos laitok-
sella on konkurssissa huonommalla sijalla 
maksunsaantijärjestyksessä olevia velkoja, 
niihin on sovellettava tämän pykälän sään-
nöksiä täysimääräisesti ennen paremmalla si-
jalla olevia velkoja. Oman pääoman ehtoisten 
rahoitusvälineiden arvon alentamisesta ennen 
tässä pykälässä tarkoitettuja velkoja ehdote-
taan säädettäväksi 6 luvun 1 §:ssä. Momen-
tissa säädettäisiin lisäksi direktiivin 47 artik-
lan 2 kohdan a alakohtaa vastaavasti, että jos 
laitoksella on rahoitusvälineitä, jotka niiden 
ehtojen mukaan voidaan muuttaa maksun-
saantijärjestyksessä huonommalla sijalla ole-
viksi rahoitusvälineiksi, rahoitusvälineet on 
muutettava niiden ehtojen mukaisesti ennen 
tämän momentin soveltamista. 

Pykälän 5 momentin mukaan velan muut-
tamisessa sovellettava muuntosuhde voitai-
siin määritellä erikseen kunkin eri asemassa 
maksunsaantijärjestyksessä olevan saamis-
ryhmän osalta siten, että maksunsaantijärjes-
tyksessä paremmalla sijalla olevaan saami-
seen olisi aina sovellettava edullisempaa 
muuntosuhdetta kuin huonommalla sijalla 
olevaan. Muuntosuhdetta arvioitaessa tulisi 
kuitenkin seurata momentin 1 tai 2 kohdan 
periaatteita. Jos esimerkiksi laitoksella on 
100 yksikköä tavallista velkaa ja 100 yksik-
köä huonompietuoikeuksista velkaa, jotka 
olisi muunnettava yhteensä 200 yksiköksi 
osakepääomaa, virasto voisi tehdä päätöksen, 
jonka mukaan huonompioikeuksisten velko-
jen haltijat saavat esimerkiksi 80 yksikköä 
osakkeita ja tavalliset velkojat 120 yksikköä. 
Säännös on tarkoitettu sovellettavaksi EBA:n 
50 artiklan nojalla antamien ohjeiden mukai-
sesti. 

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin velko-
jan oikeudesta saada velan arvonalennusta 
vastaava määrä muunnetuksi laitoksen omiin 
varoihin luettaviksi rahoitusvälineiksi. Vaik-
ka direktiivi ei nimenomaisesti edellytä täl-
laisen oikeuden antamista velkojalle, päätös 
siitä, alennetaanko ainoastaan velan nimel-
lisarvoa vai annettaanko sen vastikkeeksi lai-
toksen omiin varoihin luettavia rahoitusväli-
neitä, vaikuttaa niin merkittävästi velkojan 
varallisuusasemaan, että asiasta on tarpeen 

säätää laissa. Virasto voisi kuitenkin päättää 
kriisinratkaisun yleisten tavoitteiden ja peri-
aatteiden puitteissa siitä, minkälaisiksi omiin 
varoihin luettaviksi rahoitusvälineiksi velan 
alennusta vastaava määrä muutettaisiin.  

Velkojalla ei ehdotetun säännöksen mu-
kaan olisi velvollisuutta ottaa vastaan tällais-
ta vastiketta. Säännös on tarpeen erityisesti 
sellaista tilannetta varten, että velan alen-
nusmäärä on niin pieni, että sitä vastaavalla 
rahoitusvälineellä ei ole käytännössä arvoa 
velkojalle taikka velkojaan sovellettavat si-
joitusrajoitukset estävät vastikkeen vastaan-
ottamisen. 

Pykälän 7 momentissa säädettäisiin selvyy-
den vuoksi, että kun tässä luvussa viitataan 
laitokseen, säännöksiä tarkoitetaan sovellet-
tavan myös väliaikaiseen laitokseen. 

Laissa ei säädettäisi erikseen 42 artiklan 
1—3 kohdan soveltamisesta, koska ehdotetut 
säännökset seuraavat ehdotetusta 3 momen-
tista ja 4 luvun 1 §:stä. Siten tilanteessa, jossa 
tappioiden määrä ylittää osake- tai osuuspää-
oman määrän, osakkeet tai osuudet on koko-
naan mitätöitävä, ja muussa tapauksessa 
osakkeen- tai osuudenomistajan suhteellinen 
osuus kaikista osakkeista tai osuuksista vä-
henee. 

4 §. Velat, joiden nimellisarvoa ei voi alen-
taa. Pykälässä säädettäisiin direktiivin 44 ar-
tiklan mukaisesti niistä veloista, joiden ni-
mellisarvoa ei voida alentaa tappioita vastaan 
1 §:n mukaisesti.  

Pykälän mukaan alentamiskelpoisia olisi-
vat lähtökohtaisesti kaikki velat, jotka on 
merkitty laitoksen taseeseen muuksi kuin 
omaksi pääomaksi. Laitoksen velaksi ei voi-
da lukea laitoksen hallussa olevia asiakasva-
roja tai yleensä laitoksen toisen lukuun hal-
linnoimia varoja. Momentissa lueteltaisiin ne 
velat, joiden arvoa ei voi alentaa. Muista 
poikkeuksista alentamiskelpoisiin velkoihin 
säädettäisiin 5 §:ssä. Laitokseen omiin varoi-
hin luettavien rahoitusvälineiden arvon alen-
tamiseen sovelletaan yksinomaan 6 luvun 
säännöksiä. Tässä pykälässä säädettyjä poik-
keuksia sovellettaisiin siten myös laitoksen 
omiin varoihin luettaviin pääomalainoihin, 
velkoihin ja debentuureihin.  

Pykälän 1 kohdan mukaan alentamiskel-
poisia velkoja eivät olisi talletussuojan alai-
set korvattavat talletukset. Se osa talletukses-
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ta, joka jää talletussuojan ulkopuolelle, olisi 
kuitenkin alennettava pääsäännön mukaisesti. 

Pykälän 2 kohdan mukaan alentamiskel-
poisia eivät olisi myöskään vakuudelliset ve-
lat, siltä osin kuin vakuuden käypä arvo kat-
taa velan määrän. 

Pykälän 3 kohdan mukaan alentamiskel-
poisia eivät myöskään olisi työsuhteeseen pe-
rustuvat velat muuttuvia palkkioita lukuun 
ottamatta. Muuttuvilla palkkioilla tarkoitet-
taisiin luottolaitoslain 8 luvussa tarkoitettuja 
muuttuvia palkkioita. 

Myöskään 4 kohdan mukaiset laitoksen 
toiminnassaan tarvitsemien hyödykkeiden ja 
palvelujen ostovelat eivät olisi alentamiskel-
poisia velkoja. Kohdassa tarkoitettuja velkoja 
olisivat erityisesti käyttöomaisuudeksi kirjat-
tujen erien ostovelat sekä sellaisten laitoksen 
toiminnassaan tarvitsemien palvelujen ja 
hyödykkeiden ostovelat, joiden hankintame-
no kirjataan suoraan kuluksi. Sitä vastoin 
kohdassa tarkoitettuina ostovelkoina ei pidet-
täisi esimerkiksi muiden rahoitusvälineiden 
kuin käyttöomaisuusosakkeiden ja -
osuuksien hankintaan perustuvia ostovelkoja. 

Pykälän 5 kohdan mukaan alkuperäiseltä 
kestoltaan enintään seitsemän päivän pituiset 
velat muille laitoksille eivät kuulu velkoihin, 
joiden nimellisarvoa alennetaan. Kohtaa ei 
kuitenkaan sovellettaisi ryhmän sisäisiin vel-
koihin. 

Pykälän 6 kohdan mukaan alentamiskel-
poisia eivät myöskään olisi maksujen ja ar-
vopaperien selvityksestä johtuvat aikaisem-
min kuin seitsemäntenä päivänä velkojen 
alentamista koskevan päätöksen tekemisestä 
erääntyvät velat. Kohtaa sovellettaisiin aino-
astaan eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan 
sekä selvitysjärjestelmien ehdoista annetun 
lain (1084/1998) 2 §:ssä määriteltyihin viral-
lisiin selvitysjärjestelmiin. Myöskään laitok-
sen talletussuojamaksu ei olisi 7 kohdan mu-
kaisesti alentamiskelpoinen velka. 

Direktiivin mukaan alentamiskelpoisia ei-
vät myöskään ole sellaiset verotukseen ja so-
siaaliturvaan perustuvat velat, joilla on lai-
toksen konkurssissa parempi etuoikeus kuin 
muilla veloilla. Säännöstä ei ehdoteta sisälly-
tettäväksi lakiin, koska voimassa olevan 
konkurssilainsäädännön mukaan tällaisilla 
veloilla ei ole etuoikeutta. Lakiin ei myös-
kään ehdoteta sisällytettäväksi asiakasvaroja 

koskeva poikkeusta, koska niitä ei lueta 
Suomen lain mukaan luottolaitoksen veloiksi 
eikä niitä sen vuoksi ole tarpeen erikseen 
mainita. 

5 §. Alentamiskelpoisia velkoja koskevat 
harkinnanvaraiset poikkeukset. Pykälässä 
säädettäisiin direktiivin 44 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti velkojen arvonalentamiseen so-
vellettavista harkinnanvaraisista poikkeuksis-
ta.  

Pykälän 1 momentin mukaan pykälää so-
vellettaisiin ainoastaan sellaisiin rahoitusvä-
lineisiin, joita ei lueta omiin varoihin.  

Pykälän 2 momentissa lueteltaisiin tilan-
teet, joihin pykälää sovelletaan. Kyseisen 
kaltaisissa tilanteissa myös kriisinratkaisun 
tavoitteet voivat vaarantua, jos velan alenta-
miskelpoisuudesta ei poiketa. Komissio voi 
antaa tarkempaa sääntelyä delegoidulla ase-
tuksella momentissa tarkoitetuista tilanteista. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin mah-
dollisuudesta kattaa poikkeuksia vastaava 
määrä alentamalla vastaavasti muiden hyväk-
syttyjen velkojen arvoa. Alentamisessa tulisi 
kuitenkin huomioida periaate, jonka mukaan 
velkojien ei tulisi joutua huonompaan ase-
maan kuin laitoksen konkurssissa. Virasto 
voi myös turvautua kriisinratkaisurahaston 
varoihin 6 §:ssä säädetyin edellytyksin. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin seikois-
ta, jotka viraston on muun ohessa otettava 
huomioon harkitessaan tässä pykälässä tar-
koitettuja poikkeuksia. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin viras-
ton velvollisuudesta ilmoittaa komissiolle 
tämän pykälän mukaisen poikkeuksen sovel-
tamisesta. Komissio voisi 44 artiklan 
12 kohdassa tarkemmin määritellyin edelly-
tyksin kieltää poikkeuksen soveltamisen. 

6 §. Poikkeuksen alaisen määrän kattami-
nen kriisinratkaisurahastosta. Pykälässä sää-
dettäisiin direktiivin 44 artiklan 4 ja 5 koh-
dan mukaisesti siitä, miten edellä 3 §:ssä 
säädettyjen poikkeusten soveltamisesta joh-
tuva kriisinratkaisuun käytettävien varojen 
väheneminen voidaan kattaa kriisinratkaisu-
rahastosta. 

Pykälän 1 momentin mukaan kriisinratkai-
surahaston varoja voitaisiin käyttää ainoas-
taan pykälässä säädetyin edellytyksin poik-
keusten soveltamisesta aiheutuvan rahoitus-
vajeen kattamiseen.  
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tar-
kemmin siitä, mihin tarkoituksiin kriisinrat-
kaisurahaston varoja saadaan käyttää 1 mo-
mentissa tarkoitetuissa tilanteista. Momentin 
1 kohdan mukaan kriisinratkaisurahasto voisi 
ensinnäkin kattaa vastikkeettomalla suorituk-
sella laitoksen tappiot siltä osin kuin ne ylit-
tävät 5 luvun mukaisessa arvonmäärityksessä 
määritellyn laitoksen nettovarallisuuden. Täl-
laisessa tilanteessa ei olisi tarkoituksenmu-
kaista sijoittaa laitokseen uutta osake- tai 
osuuspääomaa, koska sen määrä olisi heti 
alennettava tappioita vastaavalla määrällä.  

Momentin 2 kohdan mukaan kriisinratkai-
surahaston varoja saataisiin käyttää laitoksen 
vakavaraisuuspääoman korottamiseen. Lai-
toksen uusi pääomarakenne olisi tällöin vi-
raston päätettävissä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin 2 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitetun suoran tuen 
vastikkeellisuudesta. Vastikkeen määrä ja 
sen suorittamisen aikataulu olisi viraston 
päätettävissä kriisinratkaisun yleisten tavoit-
teiden ja periaatteiden puitteissa. Tämän mu-
kaisesti virastolla olisi myös oikeus luopua 
vastikkeesta tai lykätä sen suorittamista, jos 
se on mainittujen tavoitteiden ja periaatteiden 
kannalta perusteltua. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin pykä-
lässä tarkoitetulle kriisinratkaisurahaston va-
rojen käytölle asetettavista määrällisistä ra-
joituksista 44 artiklan 5 kohdan mukaisesti. 
Momentissa mainittuja rajoja ei ole tarkoitet-
tu sovellettavaksi vaihtoehtoisesti vaan varo-
jen käytön enimmäismäärä määräytyisi sen 
mukaan, mikä momentissa tarkoitetuista ra-
joituksista eniten rajoittaisi varojen käyttöä.  

Pykälän 5 ja 6 momentissa säädettäisiin 
mahdollisuudesta poiketa 4 momentissa sää-
detyistä rajoituksista. Tässä tarkoitettuina tal-
letuksina pidettäisiin ehdotetun 5 momentin 
mukaan rahoitusvakausviranomaisesta annet-
tavaan lakiin ehdotetun 1 luvun 3 §:n 1 mo-
mentin 11 kohdassa tarkoitettuja talletuksia. 
Ehdotetussa 5 momentissa ei säädettäisi siitä, 
millä varoilla momentissa tarkoitetun poik-
keuksen soveltamisesta aiheutuvat kustan-
nukset katetaan. Momentti olisi sovellettavis-
sa siten poikkeuksellisissa tilanteissa, jossa 
käytettävissä olevien rahoituslähteiden mää-
rittäminen tai rajoittaminen ennakollisesti ei 
ole perusteltua, vaan harkinta tulee tehdä ta-

pauskohtaisesti. Momentissa tarkoitetun pää-
töksen tekemisen edellytyksenä olisi kuiten-
kin se, että tällaisia rahaston ulkopuolisia va-
roja on käytettävissä.  

7 §. Alentamiskelpoisia velkoja koskeva 
vähimmäisvaatimus. Pykälässä säädettäisiin 
direktiivin artiklan 45 artiklan mukaisesti 
alentamiskelpoisten velkojen vähimmäismää-
rästä. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin laitok-
sen velvollisuudesta ylläpitää viraston mää-
rittämä laitoksen omien varojen ja alentamis-
kelpoisten velkojen yhteenlaskettu vähim-
mäismäärä. Vähimmäisvaatimus laskettaisiin 
mainitun artiklan mukaisesti taseen loppu-
summasta. Johdannaissopimuksiin perustuvat 
velat otettaisiin huomioon nettomääräisinä 
siltä osin kuin vastakkaiset johdannaisasemat 
saadaan nettouttaa sopimusta suljettaessa. 
Momentissa kuvattaisiin seikat, jotka viras-
ton tulee vähintään ottaa arviossaan huomi-
oon. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin 1 mo-
mentin soveltamisesta konsolidoituihin omiin 
varoihin, konsolidoituihin alentamiskelpoi-
siin velkoihin ja konsolidoituun taseeseen. 
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin muihin 
kuin omiin varoihin luettavista veloista, joita 
ei saa sisällyttää 1 momentissa tarkoitettuun 
vähimmäismäärään.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin sellai-
sen velan huomioon ottamisesta, johon sovel-
letaan kolmannen maan lakia ja 5 momentis-
sa kiinnitysluottopankkeja koskevasta poik-
keuksesta, koska niiden toiminta perustuu 
lain mukaan pelkästään vakuudelliseen va-
rainhankintaan. 

8 §. Sopimusperusteisesti alentamiskelpoi-
set velat. Pykälässä säädettäisiin direktiivin 
53 artiklan mukaisesta sopimusperusteisten 
velkojen muuntamisesta omiin varoihin luet-
taviksi rahoitusvälineiksi. 

9 §. Alentamiskelpoisia velkoja koskevan 
vähimmäisvaatimuksen valvonta. Pykälän 
1 momentissa säädettäisiin, että laitoksen on 
voitava jatkuvasti selvittää alentamiskelpois-
ten velkojensa määrä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin viras-
ton velvollisuudesta ilmoittaa kuhunkin lai-
tokseen sovellettava alentamiskelpoisten vel-
kojen määrä EBA:lle. Ilmoitus olisi käytän-
nössä tehtävä lain tullessa voimaan sekä sen 
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jälkeen erikseen kunkin sellaisen laitoksen 
osalta, jolle on myönnetty 7 §:n 1 momentis-
sa tarkoitettu poikkeus. 

10 §. Yhteistyö muiden ETA-valtioiden krii-
sinratkaisuviranomaisten kanssa. Pykälässä 
säädettäisiin direktiivin 45 artiklan 9 kohdan 
mukaisesti yhteisestä päätöksenteosta toisen 
ETA-valtion viraston kanssa alentamiskel-
poisten velkojen vähimmäismäärän asettami-
sesta silloin, kun laitos kuuluu sellaiseen 
ryhmään, johon kuuluu myös yksi tai useam-
pi toisessa ETA-valtiossa sijaitseva yritys. 

11 §. Poikkeukset alentamiskelpoisia velko-
ja koskevien vähimmäisvaatimusten sovelta-
misesta ryhmässä. Pykälässä säädettäisiin di-
rektiivin 45 artiklan mukaisesti alentamiskel-
poisten velkojen vähimmäismäärää koskevan 
vaatimuksen soveltamisesta konsolidoidulla 
tasolla. Säännös on tarkoitettu sovellettavaksi 
sekä sellaiseen ryhmään, johon kuuluu yk-
sinomaan suomalaisia tytäryrityksiä, että sel-
laiseen ryhmään, johon kuuluu yksi tai use-
ampi ulkomainen tytäryritys. 

12 §. Alentamiskelpoisten velkojen ar-
vonalentamisen ja muuntamisen soveltami-
nen johdannaissopimuksiin. Pykälässä sää-
dettäisiin direktiivin 49 artiklan mukaisesti 
johdannaissopimukseen perustuvan velan ar-
von alentamiseen sovellettavista erityisistä 
periaatteista. Pykälän 1 momentin mukaan 
johdannaissopimus olisi ensin suljettava, 
minkä virasto voi päätöksellään tehdä siitä 
riippumatta, mitä kyseisen johdannaissopi-
muksen ehdoissa on sopimuksen osapuolten 
välillä sovittu. Jos laitokselle syntyy sopi-
muksen perusteella suoritusvelvollisuus, sitä 
olisi käsiteltävä alentamiskelpoisena velkana. 
Tällaiseenkin velkaan sovellettaisiin yleisiä 
1 §:n mukaisia periaatteita velan muuntami-
sesta omiin varoihin luettaviksi rahoitusväli-
neiksi. Pykälän 2 ja 3 momentissa säädettäi-
siin velan määrittämisestä ja arvostamisesta. 

13 §. EU:n kriisinratkaisuasetuksen sovel-
taminen. Pykälä sisältäisi informatiivisen 
säännöksen, jossa todettaisiin, että EU:n krii-
sinratkaisuasetuksen 12 artiklassa säädetään 
vähimmäisvaatimuksesta, joka koskee sellai-
sia omia varoja ja alentamiskelpoisia velkoja, 
jotka asetuksen 8 ja 9 artikloissa tarkoitetulla 
laitoksella ja emoyrityksellä on oltava ja joi-
hin sovelletaan velkojen arvonalentamis- ja 
muuntamisvaltuuksia, sekä että mainitun ase-

tuksen 27 artiklassa säädetään velkojen ar-
vonalentamisesta ja muuntamisesta omiin va-
roihin luettaviksi rahoitusvälineiksi.  
 
 
 
 
9 luku Liiketoiminnan luovutus 

1 §. Oikeus luovuttaa laitoksen liiketoimin-
ta. Pykälässä määriteltäisiin direktiivin 38 ar-
tiklan 1 kohdan mukaisesti liiketoiminnan 
luovutus. Liiketoiminnan luovutuksella tar-
koitettaisiin pykälässä paitsi varojen ja vel-
kojen osittaista luovutusta toiselle yrityksel-
le, myös kombinaatio- ja absorptiosulautu-
mista sekä jakautumista samoin kuin laitok-
sen osakkeiden tai osuuksien pakkolunastusta 
ja edelleen luovuttamista. Pykälä kattaisi 
myös mainitun artiklan 5 kohdan mukaisen 
periaatteen, jonka mukaan pykälässä tarkoi-
tettuja toimia voidaan toteuttaa yhdessä tai 
useammassa erässä. 

Pykälässä ei erikseen säädettäisi mainitun 
artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ole-
vasta periaatteesta, jonka mukaan luovutuk-
seen ei sovelleta yhtiö- ja arvopaperimarkki-
nalainsäädännön mukaisia menettelytapa-
säännöksiä, koska siitä säädettäisiin riittäväl-
lä tarkkuudella 7 luvussa. 

2 §. Liiketoiminnan luovutukseen sovellet-
tavat periaatteet. Pykälässä säädettäisiin lii-
ketoiminnan luovutukseen sovellettavista pe-
riaatteista. Liiketoiminnan luovutuksessa tu-
lisi yleisesti noudattaa tavanomaisia liiketa-
poja.  

Pykälän 2 momentin mukaisesti liiketoi-
minnan takaisinluovutus voisi tapahtua vain 
luovutuksensaajan suostumuksella tavan-
omaisin liiketoiminnan luovutuksen ehdoin. 
Takaisinluovutus ei edellyttäisi laitoksen tai 
sen osakkeen- tai osuudenomistajien suostu-
musta.  

Pykälän 3 momentin mukaisesti 13 luvussa 
määritellyt suojatoimet soveltuisivat myös 
liiketoiminnan luovutukseen. 

Lakiin ei ehdoteta sisällytettäväksi maini-
tun artiklan 7 kohtaa vastaavia säännöksiä, 
koska kohdan edellyttämä toimilupavaatimus 
on muutenkin voimassa luottolaitoslain ja si-
joituspalvelulain nojalla. Laissa ei myöskään 
ehdoteta erikseen säädettäväksi mainitun ar-
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tiklan 11 kohdan mukaisesta periaatteesta, 
jonka mukaan niillä rahoitusvälineiden halti-
joilla, joiden rahoitusvälineitä ei ole luovutet-
tu tämän luvun mukaisesti, ei ole rahoitusvä-
lineiden luovutukseen perustuvia oikeuksia. 
Tällaisen periaatteen on katsottava olevan 
voimassa jo yleisten velka-, esine- ja yhtiö-
oikeudellisten periaatteiden nojalla. 

3 §. Liiketoiminnan luovutuksessa nouda-
tettava menettely. Pykälässä säädettäisiin di-
rektiivin 39 artiklan mukaisesti liiketoimin-
nan luovutuksessa noudatettavasta menette-
lystä.  

Pykälän 1 momentin mukaan luovutettavat 
varat ja velat olisi tarjottava julkisesti ostet-
taviksi, jollei se vaaranna kriisinratkaisun ta-
voitteita. Yleisten hallintoperiaatteiden mu-
kaisesti tarjousta koskevat tiedot olisi saatet-
tava tasapuolisesti kaikkien tiedoksi ja tarjo-
uksen hyväksymisen perustuttava niin ikään 
tasapuolisiin, läpinäkyviin ja objektiivisiin 
perusteisiin. Momentti ei estäisi virastoa 
mainitun artiklan 2 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti olemasta erikseen yhteydessä 
mahdollisiin ostajaehdokkaisiin, mutta lopul-
linen myyntitarjous on tehtävä julkisesti 
edellä mainittuja periaatteita noudattaen. 

Edullisimmalla tarjouksella tarkoitettaisiin 
pykälän 3 momentissa tarjousta, joka parhai-
ten täyttää kriisinratkaisutoimille asetetut 
yleiset tavoitteet. Virasto ei siten olisi velvol-
linen kaikissa tapauksissa hyväksymään pel-
kästään hinnaltaan edullisinta tarjousta.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin maini-
tun artiklan 2 kohdan kolmannessa alakoh-
dassa olevasta periaatteesta, jonka mukaan 
arvopaperimarkkinalain 6 luvun 5 §:ssä sää-
dettyä oikeutta lykätä tietojen julkistamista 
voitaisiin käyttää aina sovellettaessa tämän 
luvun säännöksiä ilman, että lykkäystä tarvit-
sisi muuten perustella. 

4 §. Liiketoiminnan jatkaminen. Pykälässä 
säädettäisiin direktiivin 38 artiklan 11 ja 
12 kohdan mukaisesti tiettyjen luovutettuun 
liiketoimintaan liittyvien lupien ja jäsenyyk-
sien siirtymisestä luovutuksensaajalle. Sään-
telyn tarkoituksena on turvata luovutettavan 
liiketoiminnan jatkuminen ja parantaa edelly-
tyksiä liiketoiminnan luovutuksen käyttämi-
seen kriisinratkaisussa. Pykälän 1 momentin 
mukaisesti luovutuksensaajalla olisi oltava 
riittävä toimilupa luovutetun liiketoiminnan 

harjoittamiseen. Luovutuksensaajan olemas-
sa oleva toimilupa ei muutu liiketoiminnan 
luovutuksen myötä ilman eri toimenpiteitä. 
Sen sijaan 2 ja 3 momentin mukaisesti luovu-
tuksensaaja voi väliaikaisesti liiketoiminnan 
luovutuksen perusteella viraston päätöksellä 
saada oikeuden osallistua maksu- ja selvitys-
järjestelmään, toimia säännellyillä markki-
noilla tai kuulua talletussuojarahastoon ja si-
joittajien korvausrahaston tai muita näihin 
rinnastettavia oikeuksia. 

5 §. EU:n kriisinratkaisuasetuksen sovel-
taminen. Pykälä sisältäisi informatiivisen 
säännöksen, jossa todettaisiin, että EU:n krii-
sinratkaisuasetuksen 24 artiklassa säädetään 
yhteisen kriisinratkaisumekanismin puitteissa 
käytettävästä liiketoiminnan luovutuksesta.  
 
 
 
 
10 luku Väliaikainen laitos 

1 §. Väliaikaisen laitoksen perustaminen ja 
varojen ja velkojen luovutus. Pykälässä sää-
dettäisiin direktiivin 40 artiklan mukaisesti 
artiklassa tarkoitetun väliaikaisen laitoksen 
perustamisesta ja varojen ja velkojen luovut-
tamisesta tällaiseen laitokseen. Pykälän 
1 momentin mukaisesti kriisinratkaisun koh-
teena olevan laitoksen varoja ja velkoja voi-
daan luovuttaa jo olemassa olevaan, esimer-
kiksi aikaisemman, toisen laitoksen kriisin-
ratkaisun yhteydessä perustettuun laitokseen. 
Momentti kattaisi myös mainitun artiklan 5 
kohdan mukaisen periaatteen, jonka mukaan 
pykälässä tarkoitettuja toimia voidaan toteut-
taa yhdessä tai useammassa erässä. 

Väliaikainen laitos olisi joko osakeyhtiö-
muotoinen luottolaitos tai sijoituspalveluyri-
tys ja siihen sovellettaisiin luottolaitoslakia ja 
liikepankkilakia taikka sijoituspalvelulakia, 
jollei tämän lain säännöksistä muuta johdu. 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että vi-
raston tulee käyttää laitoksessa määräysval-
taa, mutta väliaikaisella laitoksella voi olla 
myös muita julkisia tai yksityisiä omistajia. 
Väliaikaisen laitoksen toiminnan tarkoituk-
sena on kuitenkin aina mahdollistaa kriisihal-
lintoon asetetun laitoksen keskeisten liike-
toimintojen jatkaminen ja väliaikaiseen lai-
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tokseen siirrettyjen varojen ja velkojen edel-
leen luovuttaminen. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin mah-
dollisuudesta siirtää kyseisiä varoja ja velko-
ja momentin edellytysten täyttyessä takaisin 
kriisihallinnossa olevaan laitokseen tai osak-
keita ja osuuksia niiden entisille omistajille. 

Pykälän 4 momentissa todettaisiin 13 luvun 
suojatoimien soveltumisesta.  

Pykälässä ei erikseen säädettäisi periaat-
teesta, jonka mukaan luovutukseen ei sovel-
leta yhtiö- ja arvopaperimarkkinalainsäädän-
nön mukaisia menettelytapasäännöksiä, kos-
ka siitä säädettäisiin riittävällä tarkkuudella 
7 luvun 3 ja 5 §:ssä. 

Luvussa ei erikseen säädettäisi 40 artiklan 
4 ja 11 kohdan mukaisista periaatteista, jotka 
ovat voimassa jo yleisten velka-, esine- ja yh-
tiöoikeudellisten periaatteiden nojalla.  

2 §. Toiminnan jatkaminen. Väliaikaisen 
laitoksen tarkoituksesta johtuu, että viraston 
tulee varmistaa varoja ja velkoja luovutetta-
essa, että väliaikainen laitos kykenee jatka-
maan näiden myötä siirtyvää liiketoimintaa. 
Pykälän 1 momentissa edellytettäisiin, että 
virasto huolehtii, että laitoksella on muun 
muassa tarvittavat toimiluvat ja rekisteröinnit 
sekä resurssit liiketoiminnan jatkamiseen. 
Pykälän 2 momentin mukaisesti toiminnan 
katsotaan jatkuvan mainituissa toimiluvan ra-
jat ylittävissä tarkoituksissa keskeytyksettä.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
nopeutusta toimilupamenettelystä sekä mah-
dollisuudesta harjoittaa toimintaa väliaikai-
sessa laitoksessa poiketen Finanssivalvonnan 
toimiluvassa mainituista edellytyksistä. Väli-
aikaisen laitoksen tarkoituksena on keskeis-
ten toimintojen jatkaminen ja sille siirretyn 
liiketoiminnan eteenpäin luovuttaminen, jol-
loin näiden tavoitteiden, samoin kuin kriisin-
ratkaisuin tavoitteiden saavuttamiseksi laa-
jemmin voi olla perusteltua poiketa tavan-
omaisille luottolaitoksille ja sijoituspalvelu-
yrityksille asetetuista maksuvalmius- ja va-
kavaraisuusvaatimuksista. 

Pykälän 4 ja 5 momentti vastaa pitkälti 
9 luvun 4 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyä. 

3 §. Väliaikaisen laitoksen omistaminen ja 
johtaminen. Pykälässä säädettäisiin direktii-
vin 41 artiklan mukaisesti väliaikaisen lai-
toksen omistamisesta ja johtamisesta.  

Pykälän 1 momentin mukaisesti virastolla 
pitää olla määräysvalta väliaikaisessa laitok-
sessa koko sen toiminnan ajan. 

Pykälän 2 momentti koskisi viraston joh-
don ja henkilökunnan yleistä ammattitaito-
vaatimusta. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tar-
kemmin hallituksen ja toimitusjohtajan vel-
vollisuuksista. Momentissa tarkoitetun toi-
mintasuunnitelman tulisi 41 artiklan mukai-
sesti kattaa muun muassa väliaikaisen laitok-
sen strategia ja riskiprofiili. Pykälässä ei 
erikseen mainittaisi viraston velvollisuudesta 
hyväksyä laitoksen perustamissopimus ja yh-
tiöjärjestys tai säännöt ja valita laitokselle 
hallitus, koska virasto käyttää ehdotettujen 
säännösten mukaan laitoksessa joka tapauk-
sessa yhtiökokoukselle kuuluvaa toimivaltaa. 
Pykälässä ei myöskään erikseen säädettäisi 
velvollisuudesta noudattaa luottolaitoslakia 
tai sijoituspalveluyrityksistä annettua lakia, 
koska tämä seuraa suoraan ehdotetusta 
1 §:stä, jonka mukaan väliaikainen laitos on 
joko luottolaitos tai sijoituspalveluyritys. Py-
kälän 4 momentissa todettaisiin erikseen, että 
väliaikaista laitosta on hoidettava sen tarkoi-
tusta turvaavalla tavalla. 

4 §. Väliaikaisen laitoksen toiminnan lopet-
taminen. Pykälässä säädettäisiin direktiivin 
41 artiklan 3—6 kohdan mukaisesti väliai-
kaisen laitoksen toiminnan lopettamisesta. 
Väliaikainen laitos olisi purettava niin pian 
kuin se voi tapahtua ilman merkittäviä tappi-
oita ja vaarantamatta laitoksen kriittisten 
toimintojen jatkumista. Pykälän 1 ja 2 mo-
mentissa säädetyt määräajat perustuvat tässä 
luvussa tarkoitetun laitoksen toiminnan luon-
teen määräaikaisuuteen. Toiminnan lopetta-
misen edellyttämään varojen luovutukseen 
sovellettaisiin samoja periaatteita kuin 7 lu-
vun mukaiseen liiketoiminnan luovutukseen. 

Laissa ei ole tarpeen erikseen säätää maini-
tun artiklan 7—9 kohdassa säädetyistä peri-
aatteista, koska ne tulevat katetuiksi muualla 
laissa olevilla yleisillä säännöksillä. 

5 §. EU:n kriisinratkaisuasetuksen sovel-
taminen. Pykälä sisältäisi informatiivisen 
säännöksen, jossa todettaisiin, että EU:n krii-
sinratkaisuasetuksen 25 artiklassa säädetään 
yhteisen kriisinratkaisumekanismin puitteissa 
käytettävästä väliaikaista laitosta vastaavasta 
omaisuudenhoitoyhtiöstä. 
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11 luku Omaisuudenhoitoyhtiö  

1 §. Omaisuudenhoitoyhtiön perustaminen 
ja varojen ja velkojen luovuttaminen. Pykä-
lässä säädettäisiin direktiivin 42 artiklan mu-
kaisesti omaisuudenhoitoyhtiön perustami-
sesta ja laitoksen varojen ja velkojen luovut-
tamisesta omaisuudenhoitoyhtiölle. Toisin 
kuin väliaikaiselle laitokselle, omaisuuden-
hoitoyhtiölle ei voisi luovuttaa talletuksia tai 
muuta toimilupaa edellyttävää liiketoimintaa. 
Mainitun artiklan mukaisesti omaisuudenhoi-
toyhtiön tarkoituksena olisi realisoida sille 
siirretyt varat mahdollisimman tuottavasti ei-
kä sen sijaan väliaikaisen laitoksen tarkoituk-
sen mukaisesti myös keskeisesti jatkaa luo-
vutettuja liiketoimintoja. Tässä laissa tarkoi-
tettu omaisuudenhoitoyhtiö ei olennaisesti 
eroa esimerkiksi 1990-luvun pankkikriisin 
johdosta perustetusta ja edelleen toiminnassa, 
joskin selvitystilassa olevasta, Omaisuuden-
hoitoyhtiö Arsenal Oy:stä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tilan-
teista, joissa virasto voi päättää käyttää krii-
sinratkaisussa omaisuudenhoitoyhtiötä. Sa-
moin kuin edellä 10 luvun mukaisessa väliai-
kaisessa laitoksessa, virastolla tulee olla 
omaisuudenhoitoyhtiössä määräysvalta sen 
toiminnan ajan. Virasto voi määräysvaltansa 
johdosta antaa omaisuudenhoitoyhtiön joh-
dolle yhtiön toiminnan aikana tarpeellista oh-
jeistusta tai asettaa johtoa sitovia ja ohjaavia 
toimintaperiaatteita.  

2 §. Omaisuudenhoitoyhtiön omistaminen 
ja johtaminen. Pykälässä säädettäisiin direk-
tiivin 42 artiklan 4, 9 ja 10 kohdan mukaises-
ti omaisuudenhoitoyhtiön omistamisesta ja 
johtamisesta. Sääntely vastaisi monilta osin 
väliaikaista laitosta koskevaa sääntelyä. 
Omaisuudenhoitoyhtiössä seurattava toimin-
tasuunnitelma ja viraston asettamat periaat-
teet voivat kuitenkin olla tarvittaessa yksi-
tyiskohtaisemmat kuin väliaikaisessa laitok-
sessa. Omaisuudenhoitoyhtiö ei väliaikaisen 
laitoksen tapaan harjoita toimiluvanvaraista 
toimintaa, jossa on perustellumpaa pitäytyä 
yleisesti noudatetuissa liiketoimintaa ohjaa-
vissa periaatteissa. Omaisuudenhoitoyhtiössä 
noudatettavissa toiminnan periaatteissa tulisi 
määritellä varojen hoitamisen tavoitteet ja 
tavat sekä johdon toimivaltuudet. Samoin 
omaisuudenhoitoyhtiön toimintaa markki-

noilla esimerkiksi sen hankkiessa ja rea-
lisoidessa vakuusomaisuutta tulisi ohjeistaa 
periaattein. Omaisuudenhoitoyhtiön periaat-
teissa tulisi olla asetettu velvollisuus kohdel-
la velallisia tasapuolisesti ja näin esimerkiksi 
määritellä periaatteet koskien ylivelkaantu-
neiden luottoasiakkaiden saatavien perintää 
ja velkajärjestelyjä. 

Omaisuudenhoitoyhtiöllä olisi siihen siir-
rettävien varojen puolesta myös usein erityi-
siä tehtäviä kuten saatavien perintä ja tähän 
liittyvä selvittämisintressi. Kriisinratkaisun 
tavoitteiden kannalta saattaa olla perusteltua, 
että omaisuudenhoitoyhtiö voisi esimerkiksi 
ottaa vastuun muutoin varattomina raukeavi-
en konkurssipesien kuluista, jotta se voi pyr-
kiä selvittämään sille siirrettyihin varoihin tai 
velkoihin mahdollisesti liittyvää moitittavaa 
tai rikollista toimintaa. Selvittämisen kautta 
velkojien ulottumattomiin siirrettyjä varoja 
voitaisiin palauttaa konkurssipesään. Selvit-
tämisintressillä olisi osaltaan myös väärin-
käytöksiä ennalta ehkäisevä vaikutus.  

3 §. Omaisuudenhoitoyhtiön toiminnan lo-
pettaminen. Pykälässä säädettäisiin direktii-
vin 42 artiklan mukaisesti velvollisuudesta 
lopettaa omaisuudenhoitoyhtiö niin pian kuin 
se voi tapahtua ilman merkittäviä tappioita ja 
ilman, että siitä aiheutuu merkittäviä häiriöitä 
rahoitusmarkkinoilla. Kriisinratkaisun tavoit-
teet huomioon ottaen on mahdollista, että 
omaisuudenhoitoyhtiön toiminta jatkuu ajal-
lisesti pitkään, sillä toiminta-ajan kesto on 
sidottu toiminnan lopettamiselle asetettuihin 
tavoitteisiin ja sen vaikutuksiin. Toiminta 
voitaisiin lopettaa sulautumisen, selvitystilan 
tai konkurssin kautta taikka myymällä omai-
suudenhoitoyhtiön osakkeet. Viraston olisi 
ennen osakkeiden myyntiä muutettava omai-
suudenhoitoyhtiön yhtiöjärjestys siten, että 
siinä ei enää viitata yhtiön toimimiseen 
omaisuudenhoitoyhtiönä. 

4 §. EU:n kriisinratkaisuasetuksen sovel-
taminen. Pykälä sisältäisi informatiivisen 
säännöksen, jossa todettaisiin, että EU:n krii-
sinratkaisuasetuksen 26 artiklassa säädetään 
yhteisen kriisinratkaisumekanismin puitteissa 
käytettävästä omaisuudenhoitoyhtiötä vas-
taavasta varojen erottelua koskevasta kriisin-
ratkaisuvälineestä. Pykälässä todettaisiin sel-
vyyden vuoksi, miltä osin EU:n kriisinratkai-
suasetus kattaa tässä luvussa säädetyt seikat.  
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IV OSA RAHOITUSVAKAUSVI-
RASTON TOIMIVALTUU-
DET JA SUOJATOIMET 

12 luku Viraston toimivaltuudet 

1 §. Toimivaltuudet. Pykälässä säädettäisiin 
direktiivin 63 artiklaa vastaavasti viraston 
toimivaltuuksista. Virasto voisi käyttää pykä-
län mukaisia valtuuksiaan ainoastaan siinä 
laajuudessa kuin se on tarpeen laissa säädet-
tyjen tehtävien hoitamiseksi.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin viras-
ton yleisestä tietojensaanti- ja tarkastusoi-
keudesta mainitun artiklan 1 kohdan a ala-
kohdan mukaisesti. Ehdotetun Finanssival-
vonnasta annetun lain 44 b §:n nojalla virasto 
voisi pyytää momentissa tarkoitettuja asiakir-
joja ja tietoja myös Finanssivalvonnalta siltä 
osin kuin niitä on Finanssivalvonnan hallus-
sa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin viras-
ton yksittäisistä toimivaltuuksista mainitun 
artiklakohdan b—m alakohdan mukaisesti. 
Virasto voisi käyttää näitä valtuuksiaan aino-
astaan siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen 
6—11 luvussa säädettyjen kriisinratkaisuvä-
lineiden tehokkaaksi käyttämiseksi, ja ottaen 
huomioon mainituissa luvuissa, jäljempänä 
tässä luvussa ja 13 luvussa toimivaltuuksien 
käytölle asetetut rajoitukset. Lisäksi sään-
nöksen soveltamisessa tulisi kiinnittää eri-
tyistä huomiota hallinnon yleisen suhteelli-
suusperiaatteen noudattamiseen ottaen huo-
mioon sen, että toimivaltuuksilla voidaan 
puuttua voimakkaasti henkilöiden laillisiin 
oikeuksiin. 

Momentin 1 kohdassa säädettäisiin viras-
ton oikeudesta käyttää laitoksessa määräys-
valtaa laitoksen yhtiöoikeudellisten toimie-
linten sijasta. Laki ei automaattisesti syrjäyt-
täisi näiden toimielinten toimivaltaa vaan vi-
raston olisi päätettävä erikseen toimivallan 
rajoittamisesta kokonaan tai osittain. 

Momentin 2 kohdassa säädettäisiin viras-
ton oikeudesta lunastaa laitoksen liikkeeseen 
laskemia osakkeita ja osuuksia ja luovuttaa 
ne uudelle omistajalle. Kohta on tarkoitettu 
sovellettavaksi ainoastaan 9 luvussa tarkoite-
tun liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä 
niin kuin mainitussa luvussa tarkemmin sää-
detään. 

Momentin 3 kohdan mukaan virastolla olisi 
oikeus luovuttaa laitoksen varoja ja velkoja 
joko myymällä laitoksen omaisuutta 10 lu-
vussa tarkoitetulle väliaikaiselle laitokselle, 
11 luvussa tarkoitetulle omaisuudenhoitoyh-
tiölle tai ulkopuoliselle taikka luovuttamalla 
varoja sulautumisen, jakautumisen tai liike-
toiminnan luovutuksen yhteydessä 9 luvussa 
tarkoitetulla tavalla. 

Momentin 4—7 kohdan mukaan virastolla 
olisi oikeus alentaa laitoksen velkojen nimel-
lisarvoa ja muuntaa alennettu määrä laitok-
sen tai väliaikaisen laitoksen osakkeiksi tai 
osuuksiksi, perua laitoksen liikkeeseen las-
kemia velkasitoumuksia sekä alentaa laitok-
sen osakkeiden ja osuuksien arvoa tappiota 
vastaan ja mitätöidä osakkeita ja osuuksia. 
Virasto voisi käyttää kohdissa tarkoitettuja 
valtuuksia ainoastaan 6 ja 8 luvun mukaises-
ti. Oikeus perua laitoksen liikkeeseen laske-
mia velkasitoumuksia ei koskisi 8 luvun 
4 §:ssä tarkoitettuja vakuudellisia velkoja. 

Momentin 8 kohdan mukaan virasto voisi 
velvoittaa laitoksen tai sen emoyrityksen las-
kemaan liikkeeseen uusia osakkeita tai 
osuuksia. Osakkeiden tai osuuksien liikkee-
seenlaskuun olisi yhtiöoikeudellista päätök-
sentekoa lukuun ottamatta sovellettava, mitä 
siitä säädetään muualla laissa.  

Momentin 9 ja 10 kohdan mukaan virastol-
la olisi oikeus muuttaa laitoksen vel-
kasitoumuksen ja hyväksyttävän velan erä-
päivää ja tällaiselle sitoumukselle ja hyväk-
sytylle velalle maksettavan koron määrää ja 
siirtää koron eräpäivää. Oikeus ei koskisi 
8 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja vakuudellisia 
velkoja. Virastolla olisi lisäksi oikeus kes-
keyttää maksuvelvollisuus määräajaksi sekä 
sulkea ja päättää johdannaissopimuksia so-
veltaessaan 8 luvun 11 §:ää. Virasto voisi 
käyttää kohdissa mainittua toimivaltaa sovel-
taessaan tämän luvun 8—11 §:ää. 

Momentin 11 kohdan mukaan virastolla 
olisi oikeus erottaa laitoksen hallintoneuvos-
ton ja hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja 
sekä irtisanoa muut ylimpään johtoon kuulu-
vat henkilöt sekä nimittää heidän tilalleen 
uudet henkilöt. Toimivaan johtoon kuuluvilla 
henkilöillä tarkoitettaisiin luottolaitoslain 
1 luvun 20 §:ssä määriteltyä toimivaa johtoa. 

Momentin 12 kohdan mukaan Finanssival-
vonnalla olisi velvollisuus viraston pyynnös-
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tä arvioida merkittävän uuden omistajan so-
pivuutta ja luotettavuutta esittämässään koh-
tuullisessa ajassa Finanssivalvonnasta anne-
tun lain 32 b §:ssä säädettyjen määräaikojen 
estämättä.  

Pykälän 3 momentin mukaan 1 momentissa 
tarkoitettu viraston tietojensaanti- ja tarkas-
tusoikeus koskisi myös sellaista yritystä, joka 
laitoksen toimeksiannosta hoitaa tämän liike-
toimintaan, kirjanpitoon, tietojärjestelmiin, 
riskienhallintaan tai sisäiseen valvontaan liit-
tyviä tehtäviä. Vastaavaa säännöstä ei sisälly 
direktiiviin. 

Pykälän 4 momentissa todettaisiin edellä 
mainitun artiklan 2 kohdan 3 alakohdan mu-
kaisesti, että virasto voi käyttää tämän pykä-
län mukaisia oikeuksia, jollei valtiontukea 
koskevista säännöksistä muuta johdu, sen es-
tämättä, mitä muualla laissa on säädetty, lain 
nojalla päätetty tai sopimuksen osapuolten 
kesken sovittu.  

Pykälän 5 momentin mukaan tätä pykälää 
sovellettaisiin sen estämättä, mitä muualla 
laissa on säädetty tai laitoksen yhtiöjärjestyk-
sessä on määrätty velvollisuudesta saada toi-
sen viranomaisen tai henkilön lupa valtuuden 
käyttämiseen taikka noudattaa hallinnollisia 
menettelytapavaatimuksia. Momentti vastaisi 
direktiivin 63 artiklan 2 kohdan 1 alakohtaa. 
Viraston oikeudesta jättää laatimatta tar-
jousesite ja oikeudesta jättää tekemättä julki-
nen ostotarjous ehdotetaan säädettäväksi 
7 luvun 5 §:ssä. 

2 §. Liitännäisvaltuudet. Pykälässä säädet-
täisiin direktiivin 64 artiklan mukaisista vi-
raston liitännäisvaltuuksista käytettäessä 
1 §:ssä tarkoitettuja toimivaltuuksia 8—
11 luvussa tarkoitettujen kriisinratkaisuväli-
neiden käytön yhteydessä. Myös näiden lii-
tännäisvaltuuksien käytössä on otettava 
huomioon 13 luvun mukaisia suojatoimia 
koskevat vaatimukset. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan vi-
rasto voisi luovuttaa 13 luvussa säädetyin ra-
joituksin laitoksen varoja ja velkoja ilman 
niihin liittyviä vakuuksia tai muita rasitteita. 

Momentin 2 kohdassa säädettäisiin viras-
ton oikeudesta perua oikeudet hankkia osak-
keita tai osuuksia kriisinratkaisutoimenpiteen 
kohteena olevasta laitoksesta. Jos merkintä-
oikeuden hankinta on ollut vastikkeellinen, 
merkintäoikeus olisi lunastettava sen haltijal-

ta käyvästä arvosta. Jos oikeus hankkia osak-
keita tai osuuksia perustuu osake- tai 
osuusannissa merkittyyn osakkeeseen tai 
osuuteen, kohta tulisi sovellettavaksi siihen 
saakka, kunnes merkintä on hyväksytty. Sen 
jälkeen virasto voisi lunastaa osakkeet tai 
osuudet niiden omistajalta 9 luvun 2 momen-
tin 4 kohdan nojalla. 

Momentin 3 kohdan mukaan Finanssival-
vonnan olisi viraston vaatimuksesta kes-
keytettävä kriisihallintoon asetetun laitoksen 
rahoitusvälineellä tapahtuva kaupankäynti tai 
lykättävä rahoitusvälineen ottamista kaupan-
käynnin kohteeksi kaupankäynnistä rahoitus-
välineellä annetun lain (748/2012) 2 §:ssä 
tarkoitetulla säännellylle markkinalle. 

Momentin 4 kohdan mukaisesti virasto 
voisi päättää, että luovutettaessa laitoksen va-
roja tai velkoja niiden vastaanottajalla on 
samat oikeudet ja velvollisuudet osallistua 
säännellylle markkinalle, maksu- ja selvitys-
järjestelmiin ja lakisääteisiin rahastoihin kuin 
laitoksella, lukuun ottamatta laitoksen hallin-
toelinten toimivallan rajoittamisesta johtuvia 
oikeuksia ja velvollisuuksia. Kohta tulisi so-
vellettavaksi 9 luvun 2 §:n 5 momentissa ja 
10 luvun 1 §:n 6 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa.  

Momentin 5 kohdan mukaan virasto voisi 
velvoittaa laitoksen ja sen varojen tai velko-
jen vastaanottajan antamaan toisilleen luovu-
tuksen tai muun toimenpiteen vaatimat tiedot 
ja muuten myötävaikuttamaan kriisinratkai-
sutoimien tehokkaaseen toteutukseen. 

Momentin 6 kohdan mukaan virastolla olisi 
oikeus perua ja muuttaa sellaisen sopimuksen 
ehtoja, jonka osapuolena laitos on, sekä päät-
tää, että oikeuksien, varojen tai velkojen vas-
taanottaja tulee sopimuksen osapuoleksi krii-
sihallintoon asetetun laitoksen sijaan. Kohta 
tulisi sovellettavaksi ainoastaan niissä tilan-
teissa, kuten sovellettaessa 8 §:ää, kun viras-
tolle on erikseen tässä laissa annettu oikeus 
muuttaa tai perua sopimusehtoja. Direktiivin 
64 artiklan 2 kohdan mukaisesti virasto saisi 
käyttää 1 momentin mukaisia oikeuksia vain 
siinä laajuudessa kuin niitä tarvitaan kriisin-
ratkaisutoimenpiteen tehokkuuden varmista-
miseksi tai kriisinratkaisun tavoitteen saavut-
tamiseksi. Pykälässä ei kuitenkaan ehdoteta 
erikseen säädettäväksi mainitusta vaatimuk-
sesta, koska tällainen vaatimus koskee hal-
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linnon yleisen suhteellisuusperiaatteen nojal-
la kaikkia viraston päätöksiä ilman eri sään-
nöstäkin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin 64 ar-
tiklan 3 kohtaa vastaavasti viraston oikeudes-
ta määrätä toteutettavaksi momentissa tar-
kemmin yksilöityjä jatkuvuusjärjestelyjä.  

Pykälän 3 momentissa täytäntöön pantai-
siin 64 artiklan 4 kohta. Momentissa säädet-
täisiin yksilöidyistä poikkeuksista viraston 
tässä pykälässä säädettyihin toimivaltuuksiin.  

3 §. Valtuudet vaatia palvelun tai toimin-
non tarjoamista. Pykälä vastaisi direktiivin 
65 artiklaa. Ehdotetun pykälän 1 momentin 
mukaan virastolla olisi sen luovuttaessa lai-
toksen varoja tai velkoja oikeus velvoittaa 
laitos käypää vastiketta vastaan tarjoamaan 
varojen tai velkojen vastaanottajalle tämän 
liiketoiminnan kannalta tarpeelliset palvelut 
ja toiminnot pykälässä tarkemmin säädetyin 
edellytyksin. Velvollisuus koskisi vain toi-
minnallisia palveluja ja toimintoja eivätkä ne 
koskisi minkäänlaista taloudellista tukea.  

Virasto olisi 2 momentin nojalla velvolli-
nen panemaan täytäntöön toisen ETA-valtion 
kriisinratkaisuviranomaisen tekemän vastaa-
van päätöksen ryhmän suomalaisen tytäryri-
tyksen osalta. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettä-
vän ehdoista, joiden nojalla palvelut tai toi-
minnot on tarjottava. Palvelut ja toiminnot on 
tarjottava ennen laitoksen kriisihallintoon 
asettamista voimassa olevan sopimuksen 
mukaisin ehdoin, tai jos sopimus on umpeu-
tunut taikka sopimusta ei ole laadittu, koh-
tuullisin ehdoin. 

4 §. Toisessa ETA-valtiossa päätetyn krii-
sinratkaisutoimenpiteen täytäntöönpano 
Suomessa. Pykälässä säädettäisiin direktiivin 
66 artiklan 1—5 kohdan mukaisesti toisessa 
ETA-valtiossa päätettyyn kriisinratkaisutoi-
menpiteen oikeusvaikutuksista Suomessa. 

Kun toisen ETA-valtion kriisinratkaisuvi-
ranomainen on tehnyt tai aikoo tehdä päätök-
sen osakkeiden, osuuksien muiden varojen ja 
oikeuksien tai velkojen luovutuksesta, päätös 
olisi 1 momentin mukaan Suomessa voimas-
sa ilman eri päätöstä samanaikaisesti kuin 
toisessa ETA-valtiossa.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin osak-
keiden, osuuksien tai velkojen arvonalenta-
mista ja velkojen muuntamista koskevan toi-

sen ETA-valtion kriisinratkaisuviranomaisen 
kriisinratkaisutoimenpidettä koskevan pää-
töksen oikeusvaikutuksista Suomessa. Pää-
töstä ei tarvitsisi erikseen täytäntöönpanna ja 
se tulisi voimaan samanaikaisesti kuin toises-
sa ETA-valtiossa. Lisäksi momentissa ehdo-
tetaan säädettävän direktiivin 66 artiklan 
5 kohdan mukaisesti, että toisen ETA-valtion 
kriisinratkaisuviranomaisen päätös on Suo-
messa voimassa, vaikka osakkeisiin, osuuk-
siin tai velkoihin sovelletaan Suomen lakia ja 
vaikka velkojana oleva luonnollinen henkilö 
asuu Suomessa, velkojana oleva oikeushen-
kilö on rekisteröity Suomessa tai velkojana 
on suomalainen julkisyhteisö. 

Momenttia sovellettaisiin 3 momentin no-
jalla myös 6 luvussa tarkoitettuun päätökseen 
osakkeiden, osuuksien ja muiden omaan pää-
omaan luettavien erien arvon alentamisesta ja 
osakkeiden ja osuuksien mitätöimisestä. 

Toisen ETA-valtion kriisinratkaisuviran-
omaisen päätöksen täytäntöönpanosta Suo-
messa säädettäisiin 4 momentissa. Viraston 
olisi edellä tarkoitetun viranomaisen pyyn-
nöstä ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin päätök-
sen täytäntöön panemiseksi kriisinratkaisudi-
rektiivin 66 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

Edellä 1—3 momentissa tarkoitettuun 
osakkeita, osuuksia, muita varoja, oikeuksia 
tai velkoja koskevaan toisessa ETA-valtiossa 
tehtyyn päätökseen ei saisi hakea muutosta 
Suomen lain nojalla vaan päätökseen haettai-
siin muutosta päätöksen tehneeseen kriisin-
ratkaisuviranomaiseen sovellettavan lainsää-
dännön mukaisesti. Tästä kriisinratkaisudi-
rektiivin 66 artiklan 6 kohdan edellytyksestä 
säädettäisiin 5 momentissa. 

5 §. Suojatoimia koskevat täydentävät 
säännökset. Pykälässä ehdotetaan säädettä-
vän muutoksenhausta tilanteista, joissa viras-
to on tehnyt päätöksen kriisinratkaisutoimen-
piteestä tai osakkeiden, osuuksien tai velko-
jen arvonalentamisesta taikka velkojen 
muuntamisesta, ja päätös koskee toisessa 
ETA-valtiossa sijaitsevia varoja tai velkoja, 
joihin sovelletaan toisen ETA-valtion lakia. 
Tällöin viraston päätökseen voitaisiin ehdote-
tun 1 momentin mukaan hakea muutosta 
17 luvun 3 §:n mukaisesti. 

Pykälän 2 momentin mukaan muutosta voi-
si hakea myös ennen mahdolliseen kriisinrat-
kaisutoimenpiteeseen ryhtymistä tehtyä pää-



 HE 175/2014 vp  
  

 

119

töstä osakkeiden tai osuuksien arvon alenta-
misesta. 

Jos viraston päätös koskee omaisuuden 
osittaista luovutusta, päätökseen sovellettai-
siin 3 momentin mukaisesti osittaista luovu-
tusta koskevia suojasäännöksiä. 

6 §. Valtuudet kolmannessa maassa sijait-
sevan omaisuuden luovutukseen. Pykälässä 
säädettäisiin direktiivin 67 artiklan mukaises-
ti viraston oikeudesta kohdistaa kriisinratkai-
sutoimia kolmannessa maassa sijaitsevaan 
omaisuuteen sekä varoihin ja velkoihin, joi-
hin sovelletaan kolmannen valtion lakia. Jos 
kriisinratkaisutoimien toteutus osoittautuu 
eräiltä osin poikkeuksellisen epävarmaksi, 
viraston ei tule tehdä päätöstä tai päätös tulee 
perua. 

7 §. Kriisinratkaisun ja varhaisen puuttu-
misen vaikutus eräisiin sopimusehtoihin. Py-
kälän 1 momentissa säädettäisiin, että kriisin-
ratkaisutoimenpidettä ei pidetä eräistä arvo-
paperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjes-
telmän ehdoista annetussa laissa tai rahoitus-
vakuuslaissa tarkoitettuna maksukyvyttö-
myysmenettelynä eikä nettoutukseen tai so-
pimuksen muuhun täytäntöönpanoon oikeut-
tavana tapahtumana, jos sopimuksen keskei-
siä ehtoja ja velvoitteita edelleen noudate-
taan. Kriisinratkaisutoimenpiteellä tarkoitet-
taisiin 8—11 luvun mukaisten kriisinratkai-
suvälineiden käytön lisäksi myös 3 luvussa 
tarkoitettuja toimia, 4 luvussa tarkoitettua lai-
toksen varojen ja velkojen arvostusta ja 5 lu-
vussa tarkoitettua osakkeiden ja osuuksien 
arvon alentamista. Lisäksi kriisinratkaisutoi-
menpiteellä tarkoitettaisiin 15 luvun 2 §:ssä 
tarkoitettua kolmannen maan kriisinratkaisu-
viranomaisen päättämää kriisinratkaisutoi-
menpidettä. 

Pykälän 2 ja 3 momentin mukaan kriisin-
ratkaisutoimenpide ja sen soveltamiseen liit-
tyvä tapahtuma ei sellaisenaan oikeuttaisi 
päättämään tai muuttamaan laitoksen tai 
ryhmän tytäryrityksen tai muun yrityksen te-
kemää sopimusta, keskeyttämään sopimuk-
sen täytäntöönpanoa, nettouttamaan maksu-
velvoitteita tai kuittaamaan velkoja. Kriisin-
ratkaisutoimenpide tai siihen liittyvä tapah-
tuma ei myöskään oikeuttaisi laitoksen omai-
suuden haltuunottoon, määräysvallan käyt-
tämiseen tällaiseen omaisuuteen tai omaisuu-
teen liittyvän vakuuden rahaksi muuttami-

seen taikka sopimuksen mukaisiin oikeuk-
siin. 

Pykälän 2 ja 3 momentin säännöksiä sovel-
lettaisiin vain silloin, kun sopimusehtoja 
noudatetaan edelleen kriisinratkaisutoimenpi-
teestä tai siihen liittyvästä tapahtumasta riip-
pumatta (4 momentti). 

Pykälää ei 5 momentin mukaan sovellettai-
si silloin, kun oikeus toimenpiteeseen liittyy 
muuhun seikkaan kuin varhaisen puuttumi-
sen toimeen, kriisinratkaisutoimenpiteeseen 
taikka siihen suoraan liittyvään tapahtumaan. 
Jäljempänä ehdotetussa luottolaitoslain 
11 luvun 13 b §:ssä säädettäisiin tämän pykä-
län soveltamisesta myös mainitun luvun 
5 a ja 10 a §:ssä tarkoitettuihin varhaisen 
puuttumisen toimiin. 

Säännös vastaisi kriisinratkaisudirektiivin 
68 artiklaa. 

8 §. Valtuudet keskeyttää sopimuksen täy-
täntöönpano. Pykälässä säädettäisiin direk-
tiivin 69 artiklan mukaisesti viraston oikeu-
desta keskeyttää sopimuksen täytäntöönpano 
sekä keskeytyksen oikeusvaikutuksista. Tal-
letuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyt-
tämisestä annettua lakia sovellettaisiin ehdo-
tetusta pykälästä riippumatta. 

Pykälän 1 momentin mukaan virastolla oli-
si oikeus keskeyttää laitoksen tekemän sopi-
muksen maksu- tai suoritusvelvoitteiden täy-
täntöönpano 4 luvun 2 §:ssä säädettävän kes-
keyttämisajan sisällä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tietty-
jen velvoitteiden päättymisestä silloin, kun 
ne olisivat erääntyneet keskeytymisajan ku-
luessa. 

Sopimusosapuolten maksu- tai suoritusvel-
voitteet keskeytyisivät samaksi ajaksi, kun 
velvoitteiden täytäntöönpano keskeytyisi 
1 momentin mukaan (3 momentti). 

Pykälän 4 momentissa lueteltaisiin ne so-
pimukset, joiden täytäntöönpanoon virasto ei 
voisi säännöksen nojalla puuttua. 

9 §. Valtuudet rajoittaa vakuusoikeuksien 
täytäntöönpanoa. Pykälässä säädettäisiin di-
rektiivin 70 artiklan mukaisesti viraston oi-
keudesta rajoittaa laitoksen velkojen vakuu-
tena olevan laitoksen omaisuuden realisointia 
velan maksamiseksi. Viraston olisi tämän 
pykälän mukaista valtuutta käyttäessään otet-
tava huomioon toimenpiteen mahdolliset 
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vaikutukset rahoitusmarkkinoiden toimin-
taan. 

Pykälän 1 momentin mukaan virasto voisi 
rajoittaa laitoksen vakuusoikeuksien täytän-
töönpanoa enintään 8 §:ssä tarkoitetun kes-
keyttämisajan. 

Viraston oikeus rajoittaa vakuusoikeuksien 
täytäntöönpanoa ei koskisi 2 momentin mu-
kaan sellaista selvitysjärjestelmien ja niiden 
osapuolten eikä keskusvastapuolten ja kes-
kuspankkien vakuusoikeutta, jotka kohdistu-
vat kriisihallintoon asetetun laitoksen vakuu-
deksi tai marginaaliksi asettamiin varoihin. 

Osakkeenomistajia ja velkoja koskevia 
suojatoimia sovellettaessa viraston olisi var-
mistettava 3 momentin mukaisesti, että rajoi-
tukset koskevat samalla tavoin kaikkia niitä 
ryhmään kuuluvia yrityksiä, joita kohtaan on 
ryhdytty kriisinratkaisutoimenpiteisiin.  

10 §. Valtuudet lykätä tilapäisesti oikeutta 
sopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen. 
Pykälässä säädettäisiin direktiivin 71 artiklan 
1—3 kohdan mukaisesti viraston oikeudesta 
jatkaa sopimuksen voimassaoloa sopimuseh-
doista ja sopimuksen vastapuolen suostu-
muksesta riippumatta 11 §:ssä säädetyin ra-
joituksin. 

Pykälän 1 momentti koskisi sellaisten so-
pimusten, joissa laitos on osapuolena, voi-
massaolon jatkamista ja se voisi olla voimas-
sa enintään keskeyttämisajan. 

Pykälän 2 momenttia sovellettaisiin sopi-
mukseen, jossa laitoksen tytäryritys on osa-
puolena. Momentti koskisi vain siinä tar-
kemmin määriteltyjä sopimuksia. 

Pykälän 3 momentin mukaan 2 momenttia 
voitaisiin soveltaa ainoastaan 8 §:n 1 mo-
mentissa säädetyn ajan, ja keskeyttämisajan 
päättyminen määräytyisi tytäryrityksen koti-
valtion lainsäädännön mukaisesti. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että 
pykälää ei sovellettaisi selvitysjärjestelmiin 
ja niiden osapuoliin eikä keskusvastapuoliin 
ja keskuspankkeihin. 

11 §. Täydentävät säännökset sopimuksen 
irtisanomis- tai purkamisoikeuden käytöstä 
ja lykkäämisestä. Pykälän 1 ja 2 momentissa 
säädettäisiin direktiivin 71 artiklan 4—
7 kohdan mukaisesti 10 §:n soveltamista 
koskevista rajoituksista sekä pykälän sovel-
tamista koskevasta tietojensaantioikeudesta. 
Viraston olisi toimenpiteitä tehdessään otet-

tava huomioon toimen mahdolliset vaikutuk-
set rahoitusmarkkinoiden toimintaan. 

Virastolle ja Finanssivalvonnalle annettai-
siin 3 momentissa oikeus velvoittaa laitos pi-
tämään luetteloa 10 §.n soveltamisalaan kuu-
luvista sopimuksista tai muuten huolehti-
maan siitä, että virasto saa välittömästi tiedon 
pykälän soveltamisalaan kuuluvista sopi-
muksista. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin kaup-
patietorekisterin velvollisuudesta antaa viras-
tolle ja Finanssivalvonnalle tietoja, jotta ne 
voivat täyttää OTC-johdannaisista, keskus-
vastapuolista ja kauppatietorekistereistä an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen 81 artiklassa tarkoitetut velvolli-
suutensa. 
 
 
13 luku Suojatoimet 

1 §. Osakkeenomistajia ja velkojia koskevat 
suojatoimet. Pykälässä säädettäisiin kriisin-
ratkaisudirektiivin 73 artiklan mukaisista 
osakkeenomistajien ja velkojien suojatoimis-
ta. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin siitä, 
ettei osakkeenomistaja tai velkoja saa joutua 
huonompaan asemaan viraston tekemien krii-
sinratkaisutoimenpiteiden johdosta kuin mitä 
hän joutuisi selvitystilan tai konkurssin seu-
rauksena (niin sanottu no creditor worse off -
periaate). 

Pykälän 2 momentti koskisi tilannetta, jois-
sa vain osan kriisihallintoon asetetun laitok-
sen osakkeenomistajien tai velkojien omai-
suutta on luovutettu tai sen arvoa on pienen-
netty. Tällöin niillä osakkeenomistajilla ja 
velkojilla, joiden omistus- tai saamisoikeuk-
siin ei ole puututtu, olisi oikeus saada korva-
us. Korvauksen olisi vastattava vähintään 
määrää, jonka osakkeenomistaja tai velkoja 
olisi saanut laitoksen selvitystilassa tai kon-
kurssissa. 

2 §. Omistajan ja velkojan oikeus korvauk-
seen. Pykälässä säädettäisiin osakkeenomis-
tajalle ja velkojalle maksettavasta korvauk-
sesta. Korvaus olisi maksettava EU:n kriisin-
ratkaisuasetuksen mukaisesti, kun 5 luvun 
mukaisessa arviossa todetaan, että osakkeen-
omistajan, velkojan tai talletussuojarahaston 
saamaa korvaus on pienempi kuin se olisi ol-
lut selvitystilassa tai konkurssissa. Säännök-
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sellä pantaisiin täytäntöön kriisinratkaisudi-
rektiivin 75 artikla. 

3 §. Vastapuolien suojatoimet osittaisessa 
luovutuksessa. Säännös vastaisi kriisinratkai-
sudirektiivin 76 artiklaa. Pykälän 1 momentin 
mukaan suojaustoimia käytettäisiin, kun vi-
rasto luovuttaa vain osan laitoksen varoista 
tai veloista toiselle henkilölle taikka käyttää 
12 luvussa säädettyjä liitännäisvaltuuksia. 
Suojatoimia sovellettaisiin myös omaisuu-
denhoitoyhtiön ja väliaikaisen laitoksen varo-
jen ja velkojen osittaiseen luovutukseen. 

Järjestelyjä ja vastapuolia, jolloin suoja-
toimia voidaan käyttää, olisivat omistusoi-
keuden siirtoon perustuvan rahoitusvakuuden 
tai muun vakuuden asettaminen, kuittaus, 
nettoutus, joukkovelkakirjalainan liikkee-
seenlasku, arvopaperistaminen, strukturoitu 
rahoitusjärjestely ja suojaustarkoituksessa 
käytettävät rahoitusvälineet (2 momentti). 
Komission asetuksella säädetään tarkemmin 
näiden järjestelyjen sisällöstä ja vastapuolis-
ta. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin suoja-
toimien rajoituksista, joita olisivat kriisinrat-
kaisun ja varhaisen puuttumisen vaikutukset 
sopimusehtoihin, viraston valtuus keskeyttää 
sopimuksen täytäntöönpano ja rajoittaa va-
kuuksien täytäntöönpanoa sekä viraston val-
tuus siirtää tilapäisesti oikeutta irtisanoa tai 
purkaa sopimus. Suojatoimiin ei vaikuta 
2 momentissa tarkoitettujen järjestelyjen 
osapuolten lukumäärä, järjestelyn syntymis-
peruste tai siihen sovellettava lainsäädäntö. 

4 §. Rahoitusvakuutta, kuittausta ja nettou-
tusta koskevan järjestelyn suoja. Pykälän 
1 momentissa turvattaisiin kriisinratkaisudi-
rektiivin 77 artiklan mukaisesti rahoitusva-
kuusjärjestelyn, nettoutuksen tai kuittauksen 
piiriin kuuluvat varat ja velat siten, että viras-
tolla ei olisi oikeutta luovuttaa näitä vain 
osittain. 

Pykälän 2 momentissa suojattaisiin 1 mo-
mentissa tarkoitetut varat ja velat siten, ettei 
virasto voisi käyttää niihin liitännäisvaltuuk-
sia. 

Varojen suojauksella tarkoitettaisiin sitä, 
että järjestelyn osapuolella on oikeus niiden 
kuittaamiseen tai nettouttamiseen (3 moment-
ti). 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin korva-
uskelpoisia talletuksia koskevasta poikkeuk-

sesta. Virasto voisi luovuttaa korvauskelpoi-
sia talletuksia luovuttamatta muita samaan 
järjestelyyn kuuluvia varoja tai velkoja, jos 
se olisi tarpeen talletusten saatavuuden tur-
vaamiseksi. Vastaavasti virasto voisi olla 
luovuttamatta korvauskelpoisia talletuksia, 
jos se olisi tarpeen niiden turvaamiseksi si-
ten, että virasto luovuttaisi tai purkaisi vain 
1 momentin mukaiset varat ja velat. 

5 §. Vakuusjärjestelyn suoja. Pykälän 
1 momentissa rajoitettaisiin viraston oikeutta 
puuttua vakuusjärjestelyihin. Vakuusjärjeste-
lyjen suoja koski kriisinratkaisudirektiivin 78 
artiklan mukaisesti ensinnäkin varoja, joita 
vastaan on asetettu vakuus. Suoja ei kuiten-
kaan koskisi tilanteita, joissa vakuuteen liit-
tyvät oikeudet ja velat luovutetaan samanai-
kaisesti. Virasto ei saisi luovuttaa vakuuden 
kohdetta kuin silloin, kun vakuuden tuotto 
luovutetaan samanaikaisesti. Vastaavasti vi-
rasto ei saisi luovuttaa vakuuden tuottoa, 
jollei vakuutta luovuteta samanaikaisesti. 
Vakuusjärjestelyjen suoja kattaisi myös jär-
jestelyn ehdot, joita virasto ei saisi muuttaa 
tai purkaa käyttämällä liitännäisvaltuuksia si-
ten, että velka tulisi vakuudettomaksi. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin va-
kuusjärjestelyn suojan poikkeuksesta. Virasto 
saisi luovuttaa järjestelyyn kuuluvat korva-
uskelpoiset talletukset, jos se on tarpeen nii-
den turvaamiseksi. Lisäksi virasto voisi luo-
vuttaa tai purkaa järjestelyyn liittyvät oikeu-
det, varat tai velat taikka muuttaa niitä kos-
kevia ehtoja. Tällöin korvauskelpoisia talle-
tuksia ei luovutettaisi ja viraston toimien pe-
rusteena tulisi olla korvauskelpoisten talle-
tusten turvaaminen. 

6 §. Strukturoidun rahoitusjärjestelyn ja 
vakuudellisen joukkovelkakirjalainan suoja. 
Säännös vastaisi kriisinratkaisudirektiivin 79 
artiklaa. Virasto ei saisi luovuttaa vain osit-
tain laitoksen varoja tai velkoja, kun laitos on 
osapuolena strukturoidussa rahoitusjärjeste-
lyssä kuten arvopaperistamisessa (1 moment-
ti). Strukturoidun rahoitusjärjestelyn suoja 
estäisi virastoa myös purkamasta liitännäis-
valtuuksia käyttämällä rahoitusjärjestelyn 
piiriin kuuluvia oikeuksia, varoja tai velkoja. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin korva-
uskelpoisia talletuksia koskevasta poikkeuk-
sesta. Virasto voisi luovuttaa rahoitusjärjeste-
lyyn kuuluvat korvauskelpoiset talletukset tai 
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purkaa tai luovuttaa rahoitusjärjestelyn piiriin 
kuuluvat varat tai muuttaa niitä koskevia eh-
toja korvauskelpoisia talletuksia luovuttamat-
ta. Edellytyksenä olisi tällöin, että se on tar-
peen korvauskelpoisten talletusten saatavuu-
den turvaamiseksi. 

Pykälän 3 momentissa 1 ja 2 momentin 
säännökset ulotettaisiin koskemaan myös 
joukkovelkakirjalainoja. 

7 §. Kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmän 
suoja osittaisessa luovutuksessa. Pykälässä 
säädettäisiin osittaisen luovutuksen vaikutuk-
sesta eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan 
sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetussa 
laissa säädetyn selvitysjärjestelmän toimin-
taan. Kriisinratkaisuvälineiden käytöllä ei 
olisi vaikutusta selvitysjärjestelmän toimin-
taan eikä sitä koskevien sääntöjen soveltami-
seen, kun virasto luovuttaa vain osan kriisin-
ratkaisutoimien kohteena olevan laitoksen 
varoista tai veloista. Kun virasto käyttää lii-
tännäisvaltuuksia laitoksen sopimusehtojen 
muuttamiseen tai sopimuksen perumiseen tai 
määrää luovutuksen vastaanottajan sopimuk-
sen osapuoleksi laitoksen sijaan, toimilla ei 
ole vaikutusta selvitysjärjestelmän toimin-
taan eikä sitä koskevien sääntöjen soveltami-
seen. Säännöksellä pantaisiin täytäntöön krii-
sinratkaisudirektiivin 80 artikla. 
 
V OSA RYHMÄKRIISINRATKAISU 

JA SUHTEET KOLMANSIIN 
MAIHIN 

14 luku Ryhmäkriisinratkaisu 

1 §. Päätöksenteon ja toimenpiteiden ylei-
set periaatteet. Pykälän mukaan viraston olisi 
noudatettava päätöksenteossaan ja toimin-
nassaan tiettyjä yleisiä periaatteita, kun ne 
voivat vaikuttaa toiseen ETA-valtioon tai 
siellä toimivaan tytäryritykseen taikka mer-
kittävään sivuliikkeeseen. Säännös vastaisi 
kriisinratkaisudirektiivin 87 artiklaa. 

Päätökset ja toimenpiteet olisi 1 kohdan 
mukaan tehtävä tehokkaasti, oikea-aikaisesti 
ja tarvittaessa nopeasti. Tehokkuudella viitat-
taisiin sekä päätöksentekoprosessiin että siitä 
aiheutuviin kustannuksiin. Päätösten oikea-
aikaisuudella tarkoitettaisiin sitä, että päätök-
set tehdään viranomaisen toimintaan sovel-
lettavien yleisten hallintolain periaatteiden 

mukaisesti ja että virasto varmistuu kriisin-
ratkaisutoimenpiteiden välttämättömyydestä 
ennen toimenpiteisiin tai päätöksiin ryhty-
mistä. Kriisinratkaisun poikkeuksellinen 
luonne huomioon ottaen päätökset ja toimet 
on tarvittaessa suoritettava erityisen nopeasti.  

Kriisinratkaisuun osallistuvien kotimaisten 
ja niitä vastaavien ulkomaisten viranomaisten 
olisi 2 kohdan nojalla tehtävä yhteistyötä 
päätösten ja toimenpiteiden tehokkuuden ja 
yhteensopivuuden turvaamiseksi. Myös tä-
män tukemiseksi viranomaisten rooli ja teh-
tävät tulisi olla riittävällä tavalla yksilöityjä 
(3 kohta). 

Ehdotetun 4 kohdan mukaan päätöstä teh-
täessä tai toimenpiteeseen ryhdyttäessä viras-
ton olisi huomioitava sen vaikutuksiin emo- 
ja tytäryrityksen kotivaltion vakauteen, valti-
ontalouteen, ja kriisinratkaisu-, talletussuoja- 
ja sijoittajien korvausrahastoon. Noudatetta-
van menettelyn olisi oltava tällöin aina 
avointa. Lisäksi 5 kohdan nojalla huomiota 
olisi kiinnitettävä päätöksen tai toimenpiteen 
mahdollisiin vaikutuksiin merkittävän sivu-
liikkeen isäntävaltion etuun tai vakauteen. 
Päätöksenteossa tai toimenpiteessä olisi py-
rittävä myös tasapainottamaan eri ETA-
valtioiden etuja ja välttämään yhden ETA-
valtion etujen kohtuutonta suojaamista 
(6 kohta). Tämä tarkoittaisi myös, että jäsen-
valtioiden epäoikeudenmukaista vastuunja-
koa tulisi välttää. 

Viraston olisi 7 kohdan mukaan noudatet-
tava 2 luvussa tarkoitettua kriisinratkaisu-
suunnitelmaa, jollei viraston arvion mukaan 
kriisinratkaisun tavoitteita voida saavuttaa 
tehokkaammin muilla toimilla. 

Velvollisuus kuulla toisen jäsenvaltion vi-
ranomaista koskisi 8 kohdan nojalla esimer-
kiksi tilanteita, joissa päätös tai toimenpide 
saattaa vaikuttaa emo- tai tytäryritykseen 
taikka sivuliikkeeseen taikka näiden koti- tai 
isäntävaltion vakauteen. 

Päätösten ja toimenpiteiden rajat ylittävä 
luonne ja vaikutukset huomioon ottaen krii-
sinratkaisuun liittyvät kokonaiskustannukset 
ovat todennäköisesti pienemmät, kun viran-
omaiset tekevät yhteistyötä. 

2 §. Kriisinratkaisukollegion perustaminen. 
Kriisinratkaisuasetuksessa säädetään, että 
pankkiunioniin kuuluvien jäsenvaltioiden 
edustajien, kuten Suomen, sijaan kriisinrat-
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kaisukollegioihin osallistuu lähtökohtaisesti 
kriisinratkaisuneuvosto. EU:n kriisinratkai-
suasetuksen soveltamisalaan eivät kuulu krii-
sinratkaisudirektiivistä poiketen sellaiset di-
rektiivin mukaiset raja-arvot ylittävät sijoi-
tuspalveluyritykset, joihin ei sovelleta EKP:n 
harjoittamaa luottolaitosten konsolidoitua 
valvontaa. Näiden osalta pitäisi mahdollistaa, 
että kansallinen kriisinratkaisuviranomainen 
voi tarvittaessa kutsua koolle kriisinratkaisu-
kollegion. Kriisinratkaisukollegion perusta-
misesta, sen jäsenistä, tehtävistä ja toimin-
nasta sekä eurooppalaisesta kriisinratkaisu-
kollegiosta säädettäisiin 2—6 §:ssä. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin Rahoi-
tusvakausviraston velvollisuudesta perustaa 
kriisinratkaisukollegio, jos virasto vastaa lai-
toksen ryhmäkriisinratkaisusta ja ryhmään 
kuuluu toisessa ETA-valtiossa toimiluvan 
saanut laitos. Kriisinratkaisukollegio on lai-
toksen koti- ja isäntävaltioiden kriisinratkai-
suviranomaisista muodostuva elin, johon 
osallistuvat tahot määräytyvät tapauskohtai-
sesti. Käytännössä virasto vastaa kriisinrat-
kaisukollegion koolle kutsumisesta silloin, 
kun useassa ETA-valtiossa toimivan luotto-
laitoksen tai sijoituspalveluyrityksen pää-
konttori ja vähintään yksi kiinteä toimipaikka 
on Suomessa. 

Viraston olisi perustettava 2 momentin no-
jalla kollegio, jos kriisihallintoon asettamisen 
edellytykset ovat täyttyneet viraston tai muun 
ryhmään kuuluvan laitoksen kriisinratkaisu-
viranomaisen arvion mukaan. Kollegio olisi 
myös perustettava, jos kolmannen maan krii-
sinratkaisuviranomaisen ja kriisinratkaisukol-
legion on saavutettava yhteinen näkemys 
kolmannen maan kriisinratkaisutoimien hy-
väksymiseksi tai hylkäämiseksi. 

Pykälän 3 momentti koskisi tilanteita, jol-
loin kriisinratkaisukollegiota ei tarvitse pe-
rustaa. Jos toinen kollegio tai sitä vastaava 
toimielin hoitaa jo kollegion tehtäviä ja nou-
dattaa tässä luvussa säädettyjä ehtoja tai toi-
mintatapoja vastaavia säännöksiä, kollegiota 
ei tarvitsisi perustaa. Pykälä perustuu kriisin-
ratkaisudirektiivin 88 artiklan 1 ja 6 kohtaan. 

3 §. Kriisinratkaisukollegion jäsenet ja 
tarkkailijat. Pykälässä säädettäisiin kollegi-
oon kutsuttavista jäsenistä ja muista tahoista. 
Säännös vastaisi direktiivin 88 artiklan 2—
4 kohtaa. Kollegion jäseniä olisivat 1 mo-

mentin mukaan virasto, toisen ETA-valtion 
ryhmään kuuluvan emo- ja tytäryrityksen 
kriisinratkaisuviranomainen ja merkittävän 
sivuliikkeen sijaintivaltion kriisinratkaisuvi-
ranomainen. Lisäksi jäseniä olisivat ryhmään 
kuuluvan yrityksen konsolidoidusta valvon-
nasta vastaava valvontaviranomainen ja jä-
senvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, 
kun valtion kriisinratkaisuviranomainen on 
kollegion jäsen. Tällöin valtion keskuspan-
killa olisi 2 momentin nojalla oikeus osallis-
tua kokoukseen, jos se ei ole edellä tarkoitet-
tu valvontaviranomainen. 

Jäsen olisi myös toisen ETA-valtion toimi-
valtainen ministeriö, jos kriisinratkaisukolle-
gion jäsen ei edusta toimivaltaista ministeriö-
tä, ja jäsenvaltion talletussuojajärjestelmästä 
vastaava viranomainen, kun valtion kriisin-
ratkaisuviranomainen on kollegion jäsen. Jä-
senenä pidettäisiin myös EBA:a kollegion 
hyödyllisen, tehokkaan ja yhdenmukaisen 
toiminnan edistämiseksi ja valvomiseksi. 
EBA:lla ei kuitenkaan olisi kollegiossa ää-
nestettävissä asioissa äänioikeutta eikä sille 
voisi asettaa muiden jäsenten tavoin tehtäviä 
(3 momentti). 

Virasto voisi ehdotetun 4 momentin mu-
kaan hyväksyä tarkkailijaksi kollegioon kol-
mannen maan kriisinratkaisuviranomaisen, 
jos laitoksen tytäryritys tai merkittävä sivu-
liike sijaitsee kolmannessa maassa ja viran-
omaista sitoo viraston arvion mukaan riittä-
vät salassapitovelvoitteet. 

4 §. Kriisinratkaisukollegion tehtävät ja 
toiminta. Säännös perustuu direktiivin 88 ar-
tiklan 1 kohdan toiseen alakohtaan. Kriisin-
ratkaisukollegion tehtävistä säädettäisiin py-
kälän 1 momentissa. Kollegion tehtävänä oli-
si vaihtaa kriisinratkaisua koskevia tietoja, 
kun kriisinratkaisu vaikuttaa useampaan 
ETA-valtioon. Muita kollegion tehtäviä oli-
sivat tietojenvaihto ryhmäkriisinratkaisu-
suunnitelman kehittämisestä valmistelevien 
ja ennalta estävien toimien soveltamiseksi ja 
ryhmän kriisinratkaisun laatimiseksi, ryhmä-
kriisinratkaisusuunnitelman kehittäminen ja 
ryhmän elinkelpoisuuden arviointi ja toimiin 
ryhtyminen sitä koskevien esteiden poistami-
seksi. Lisäksi kollegion tehtävänä olisi päät-
tää ryhmäkriisinratkaisukehikon perustami-
sesta ja edesauttaa sopimuksen syntymistä 
kehikosta, päättää yhtenäisestä linjasta kol-
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mannen maan kriisinratkaisutoimien tunnis-
tamisesta tai tunnistamisen hylkäämisestä, 
harkita ryhmälle asetettavien varojen vä-
himmäisvaatimusten soveltamista sekä sovit-
taa yhteen ryhmäkriisinratkaisun strategioista 
ja kehikosta tiedottaminen ja rahoitusjärjeste-
lyjen käyttö. Ryhmä päättäisi myös alenta-
miskelpoisia velkoja koskevien vähimmäis-
vaatimusten soveltamisesta. 

Pykälän 2 momentti koskee kollegion pu-
heenjohtajaa ja sen tehtäviä. Säännöstä sovel-
lettaisiin, kun virasto toimii kollegion pu-
heenjohtajana. Velvollisuus kollegion perus-
tamiselle määräytyy 2 §:n mukaisesti. Pu-
heenjohtajana viraston tehtävänä olisi 3 mo-
mentin mukaisesti vahvistaa kriisinratkaisu-
kollegiolle valvontayhteistyötä koskevat kir-
jalliset toimintaperiaatteet kuultuaan muita 
kollegion jäseniä, järjestää kriisinratkaisukol-
legion toiminta, kutsua koolle kriisinratkai-
sukollegio ja valmistella kokouksen asialista 
ja ilmoittaa muille kriisinratkaisukollegion 
jäsenille suunnitelluista kokouksista. Virasto 
myös tiedottaisi kriisinratkaisukollegion jä-
senille kokouksissa tehdyistä päätöksistä ja 
tuloksista sekä huolehtisi tietojenvaihdosta 
viranomaisten kesken. 

Lisäksi virasto päättäisi, ketkä jäsenet ja 
tarkkailijat kutsutaan kriisinratkaisukollegion 
kokouksiin ottaen huomioon käsiteltävien 
asioiden merkitys kutsuttaville tahoille ja ot-
taen huomioon erityisesti kokouksessa käsi-
teltävien asioiden mahdollinen vaikutus ky-
seisen jäsenvaltion rahoitusjärjestelmän va-
kauteen. Kriisinratkaisuviranomaisilla olisi 
kuitenkin 4 momentin nojalla oikeus osallis-
tua kollegion kokouksiin, kun käsiteltävänä 
oleva asia koskee ryhmään kuuluvaa yritystä 
ja liittyy yhteispäätökseen muodostamiseen 
tai ryhmän laitokseen, joka sijaitsee viran-
omaisen toimivaltaan kuuluvalla alueella.  

5 §. Viraston osallistuminen ulkomaiseen 
kriisinratkaisukollegioon. Pykälän mukaan 
virasto osallistuisi ulkomaiseen kollegioon, 
kun suomalainen laitos kuuluu ryhmään ja on 
ulkomaisen laitoksen tytäryritys tai suoma-
laisella laitoksella on toisessa ETA-valtiossa 
merkittävä sivuliike. EU:n kriisinratkaisuase-
tuksen soveltamisalan piiriin kuuluvien suo-
malaisten laitosten kriisinratkaisukollegioon 
osallistuu Rahoitusvakausviraston sijaan krii-
sinratkaisuneuvosto. 

6 §. Eurooppalainen kriisinratkaisukolle-
gio. Pykälässä säädettäisiin kriisinratkaisudi-
rektiivin 89 artiklan mukaisesti eurooppalai-
sen kriisinratkaisukollegion perustamisesta. 
Säännöksen 1 momentin mukaan eurooppa-
lainen kriisinratkaisukollegio olisi perustet-
tava, kun kolmannessa maassa toimiluvan 
saaneella luottolaitoksella tai sijoituspalvelu-
yrityksellä on tytäryritys yhdessä tai useam-
massa ETA-valtiossa. 

Tämän luvun säännöksiä sovellettaisiin 
2 momentin nojalla myös viraston velvolli-
suuteen perustaa eurooppalainen kriisinrat-
kaisukollegio. Kollegion puheenjohtajan va-
linta ja nimeäminen tapahtuisi jäsenten pää-
töksellä, jos laitokset eivät kuulu luottolai-
tosdirektiivin 127 artiklan 3 kohdan mukai-
seen ryhmään, jolloin puheenjohtajana toimi-
si konsolidoidusta valvonnasta vastaava vi-
ranomainen. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tilan-
teista, jolloin ETA-valtioiden kriisinratkaisu-
viranomaiset voisivat päättää olla perusta-
matta eurooppalaista kriisinratkaisukollegio-
ta. Päätös voidaan tehdä, jos toinen kollegio 
tai sitä vastaava toimielin hoitaa jo kollegiol-
le tarkoitettuja tehtäviä ja noudattaa tämän 
luvun säännöksiä vastaavia säännöksiä toi-
minnan ehdoista ja toimintatavoista. 

7 §. EU:n kriisinratkaisuasetuksen sovel-
taminen. EU:n kriisinratkaisuasetuksessa 
säädetään kriisinratkaisumenettelystä ja vi-
ranomaisten välisestä yhteistyöstä ryhmäkrii-
sinratkaisussa, kun kyseessä on asetuksen 
4 artiklan mukainen osallistuva jäsenvaltio. 
Osallistuvalla jäsenvaltiolla tarkoitetaan jä-
senvaltiota, jonka rahayksikkö on euro, tai 
jäsenvaltiota, jonka rahayksikkö ei ole euro, 
mutta joka on ryhtynyt tiiviiseen yhteistyö-
hön EU:n pankkivalvonta-asetuksen 7 artik-
lan mukaisesti. Asetuksen 31 artiklan nojalla 
kriisinratkaisudirektiivin 13 artiklan 4—
10 kohtaa sekä 88—92 artiklaa ei sovelleta 
osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten välisiin suhtei-
siin, koska kriisinratkaisuneuvosto toimii eu-
rooppalaisena kriisinratkaisuviranomaisena. 
Osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten sijaan viran-
omaisten kollegioon euroalueen ulkopuolisen 
valtion viranomaisen kanssa osallistuu ase-
tuksen 32 artiklan nojalla kriisinratkaisuneu-
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vosto. Kansallisten kriisinratkaisuviran-
omaisten on toteutettava kriisinratkaisuase-
tuksen 29 artiklan nojalla toimet, joita krii-
sinratkaisuneuvoston tekemät päätökset edel-
lyttävät. 

Ehdotettu säännös on luonteeltaan informa-
tiivinen. Pykälän nojalla luvussa säädettyjen 
kriisinratkaisukollegiota koskevien säännös-
ten sijaan sovellettaisiin siis EU:n kriisinrat-
kaisuasetusta. Viraston olisi noudatettava 
kuitenkin toiminnassaan ryhmäkriisinratkai-
sun päätöksenteon ja toimenpiteiden yleisiä 
periaatteita. Kansallisilla viranomaisilla on 
merkittävä rooli avustaa kriisinratkaisuneu-
vostoa mahdollisten elvytys- ja kriisinratkai-
sutoimien kohteeksi tulevien laitoksien yksi-
löinnissä.  

8 §. Viraston velvollisuus ilmoittaa kriisin-
ratkaisun edellytysten täyttymisestä. Ryhmä-
kriisinratkaisussa noudatettavasta menette-
lystä säädettäisiin 8—14 §:ssä, jotka vastai-
sivat kriisinratkaisudirektiivin 91 ja 92 artik-
laa. Virasto voi yhtäältä toimia 91 artiklassa 
tarkoitetuissa tilanteissa ryhmäkriisinratkai-
susta vastaavana viranomaisena ja toisaalta 
92 artiklassa tarkoitetuissa tilanteissa se osal-
listuisi toisessa ETA-valtiossa perustetun lai-
toksen ryhmäkriisinratkaisuun. Sovellettaes-
sa EU:n kriisinratkaisuasetuksen 31 ja 32 ar-
tiklaa viraston sijaan toimivaltainen viran-
omainen on kriisinratkaisuneuvosto. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin direk-
tiivin 91 artiklan 1 kohdan mukaisesti viras-
ton velvollisuudesta ilmoittaa kriisinratkai-
sun edellytykset täyttävän suomalaisen lai-
toksen kanssa samaan ryhmään kuuluvien 
yritysten kriisinratkaisuviranomaisille pää-
töksestä kriisihallintoon asettamisen edelly-
tysten täyttymisestä ja tietyistä kriisinratkai-
sutoimenpiteistä. 

Tiedot olisi ilmoitettava myös toisen ETA-
valtion ryhmäkriisinratkaisusta vastaavalle 
viranomaiselle ja valvontaviranomaiselle, 
kriisinratkaisukollegion muille jäsenille ja 
Finanssivalvonnalle, kun suomalainen laitos 
on osa ryhmää, jota varten olisi perustettava 
toisessa ETA-valtiossa kriisinratkaisukolle-
gio (2 momentti). Säännös vastaisi direktiivin 
92 artiklan 1 kohtaa. 

9 §. Toisen ETA-valtion ryhmäkriisinrat-
kaisuviranomaisen vastaus virastolle ja vi-
raston toimenpiteet. Pykälän 1 momentissa 

säädettäisiin, että virasto voisi ryhtyä 8 §:n 
nojalla ilmoittamiinsa toimenpiteisiin, kun 
toisen ETA-valtion ryhmäkriisinratkaisuvi-
ranomainen ilmoittaa, etteivät kriisinratkai-
sun edellytykset todennäköisesti täyty Suo-
men ulkopuolella sijaitsevassa yrityksessä. 

Direktiivin 91 artiklan 4 kohtaa vastaavasti 
2 momentissa säädettäisiin tilanteista, joissa 
viraston olisi odotettava toisen ETA-valtion 
ryhmäkriisinratkaisuviranomaisen päätöstä 
ryhmäkriisinratkaisukehykseksi. Viraston 
olisi odotettava päätöstä, kun toisen ETA-
valtion ryhmäkriisinratkaisuviranomainen 
katsoo kriisinratkaisun edellytysten täytty-
neen. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tilan-
teista, joissa toisen ETA-valtion ryhmäkrii-
sinratkaisuviranomainen ei anna ehdotusta 
ryhmäkriisinratkaisukehykseksi 24 tunnin 
kuluessa tai viranomaisten keskenään sopi-
massa pidemmässä ajassa. Tällöin virasto voi 
ryhtyä 8 §:n mukaisesti antamansa ilmoituk-
sen mukaisiin toimiin. 

Jos toisen ETA-valtion ryhmäkriisinratkai-
suviranomainen ehdottaa ryhmäkriisinratkai-
sukehystä edellä 3 momentissa mainittuna 
määräaikana, viraston olisi arvioitava, hy-
väksyykö se ehdotuksen sekä siihen liitetyt 
toimenpiteet ja menettelyt (4 momentti). 

Virasto voisi päättää, ettei se hyväksy ryh-
mäkriisinratkaisukehystä, että se poikkeaa 
siitä taikka että se katsoo muiden kriisinrat-
kaisutoimien olevan perusteltuja. Viraston 
olisi 5 momentin mukaisesti ilmoitettava täl-
löin päätöksestään ja muista aikomistaan 
toimenpiteistä kollegion muille jäsenille. 
Päätöstä tehtäessä viraston olisi otettava 
huomioon sen vaikutukset toisen ETA-
valtion rahoitusvakauteen ja muihin ryhmän 
yrityksiin. 

Direktiivin 91 artiklan 9 kohdan mukaisesti 
virasto voisi tehdä yhdessä muiden ryhmän 
kriisinratkaisuviranomaisten kanssa päätök-
sen kehyksen hyväksymisestä, vaikka kaikki 
ryhmään kuuluvien yritysten kriisinratkaisu-
viranomaiset eivät sitä hyväksyisi (6 mo-
mentti). 

10 §. Viraston ilmoitusvelvollisuus ja teh-
tävät ryhmäkriisinratkaisuviranomaisena lai-
toksen kriisinratkaisun edellytysten arvioin-
nissa. Kun virasto toimii ryhmäkriisinratkai-
suviranomaisena, sen olisi 1 momentin mu-
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kaan arvioitava kriisinratkaisutoimenpitei-
den, selvitystilan ja konkurssin vaikutukset 
ryhmään ja siihen kuuluviin yrityksiin. Sään-
nös vastaisi kriisinratkaisudirektiivin 91 ar-
tiklan 2 kohtaa. 

Kriisinratkaisun edellytysten täyttymistä 
olisi arvioitava erityisesti silloin, kun yrityk-
sellä on kotipaikka kahdessa tai useammassa 
valtiossa. Jos kriisinratkaisun edellytykset 
eivät todennäköisesti täyty, viraston olisi il-
moitettava siitä muille kollegion jäsenille di-
rektiivin 91 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
(2 momentti). 

Jos virasto sen sijaan arvioi kriisinratkaisun 
edellytysten täyttyvän, sen olisi 3 momentin 
mukaan laadittava ryhmäkriisinratkaisukehys 
ja toimitettava se kollegion muille jäsenille. 
Momentti vastaisi direktiivin 91 artiklan 
4 kohtaa. 

Jos toinen kriisinratkaisuviranomainen on 
tehnyt ilmoituksen edellytysten täyttymises-
tä, viraston olisi toimitettava ryhmäkriisin-
ratkaisukehys kollegion muille jäsenille 
24 tunnin kuluessa tai sovittava ilmoituksen 
tehneen viranomaisen kanssa määräajan pi-
dennyksestä (4 momentti). 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin, mil-
loin ryhmäkriisinratkaisukehys voidaan laa-
tia. Kehys voitaisiin tehdä kriisinratkaisutoi-
men, selvitystilan tai konkurssin yhteydessä. 
Muita edellytyksiä olisivat, että kriisinratkai-
sutoimet tai muut toimet emoyhtiössä ovat 
osoittaneet kriisinratkaisun edellytysten täyt-
tyneen ryhmän laitoksessa ja toimet eivät ole 
olleet riittäviä tilanteen vakauttamiseksi tai 
ne eivät tuota parasta lopputulosta. Kehys 
voitaisiin laatia myös, kun ETA-valtion toi-
mivaltainen viranomainen arvioi, että yksi tai 
useampi tytäryritys täyttää kriisinratkaisun 
edellytykset. Jos kriisinratkaisutoimet tai 
muut toimet hyödyttäisivät tytäryrityksiä, vi-
rasto voisi myös laatia kehyksen. Momentilla 
täytäntöönpantaisiin direktiivin 92 artiklan 
1 kohdan a—d alakohta. 

11 §. Viraston laatima ryhmäkriisinratkai-
sukehys. Pykälässä säädettäisiin kriisinratkai-
sudirektiivin 91 artiklan 6 kohtaa ja 92 artik-
lan 2 kohtaa vastaavasti ryhmäkriisinratkai-
sukehyksen sisällöstä. Siinä olisi selostettava 
kriisinratkaisutoimenpiteet ja miten eri toi-
met sovitetaan yhteen, laadittava rahoitus-
suunnitelma, otettava huomioon kriisinrat-

kaisusuunnitelma ja vaikutukset muiden 
ryhmäkriisinratkaisuun kuuluvien ETA-
valtioiden taloudelliseen vakauteen. 

12 §. Ryhmäkriisinratkaisukehyksen hyväk-
syminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
viraston tehtävästä pyrkiä löytämään yhtei-
nen näkemys ryhmäkriisinratkaisukehyksen 
sisällöstä eri viranomaisten kesken. 

Jos yksi tai useampi viranomainen hyväk-
syy viraston ehdotuksen, viraston olisi tehtä-
vä kehyksestä yhteinen päätös näiden viran-
omaisten kanssa (2 momentti). Kehystä so-
velletaan näiden viranomaisten toimialueella 
sijaitseviin ryhmän yrityksiin. Pykälä vastaisi 
kriisinratkaisudirektiivin 91 artiklan 7 kohtaa 
ja 92 artiklan 3 kohtaa. 

13 §. Ryhmäkriisinratkaisun rahoitus. 
Ryhmän kriisinratkaisuviranomaisten olisi 
laadittava rahoitussuunnitelma ennen kriisin-
ratkaisutoimien täytäntöönpanoa ja viraston 
olisi ehdotettava sen laatimista 1 momentin 
mukaisesti, kun se on ryhmätason kriisinrat-
kaisuviranomainen. Jokaisen ryhmän laitok-
sen kansallisen rahoitusjärjestelyn on kriisin-
ratkaisudirektiivin mukaan osallistuttava 
ryhmäkriisinratkaisun rahoittamiseen. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä-
vän rahoitussuunnitelman sisällöstä. 

Kansallisten rahoitusjärjestelmien mak-
suosuudesta säädettäisiin 3 momentissa. Ra-
hoitussuunnitelmassa voidaan sopia myös 
muunlaisesta jakoperusteesta ryhmän laitos-
ten välillä. Rahoitusjärjestelyn mahdollisuu-
desta hakea rahoitusta markkinoilta ei ehdo-
teta erikseen säädettävän tässä laissa vaan 
kriisinratkaisurahaston lainanotosta ehdote-
taan säädettävän rahoitusvakausviranomai-
sesta annettavan lain 3 luvun 8 §:ssä. 

Pykälän 4 momentin mukaisesti ryhmäkrii-
sinrahoituksen tuotto jaettaisiin rahoitukseen 
osallistuneiden kansallisten rahoitusosuuksi-
en maksuosuutta vastaavassa suhteessa. 

Säännöksellä täytäntöönpantaisiin kriisin-
ratkaisudirektiivin 107 artikla. 

14 §. Ryhmäkriisinratkaisua koskevat eri-
näiset säännökset. Viraston olisi 1 momentin 
mukaan ryhdyttävä ryhmäkriisinratkaisuke-
hyksen laatimisen edellyttämiin toimenpitei-
siin ilman aiheetonta viivytystä ja tilanteen 
kiireellisyys huomioiden. 

Jos ryhmässä ei päästä kehyksestä yksimie-
lisyyteen, viraston olisi kuitenkin toimittava 
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yhteistyössä muiden kollegion jäsenten kans-
sa näkemysten yhteensovittamiseksi kriisin-
ratkaisun aikaansaamiseksi niille laitoksille, 
jotka ovat kykenemättömiä tai todennäköi-
sesti kykenemättömiä jatkamaan toimintaan-
sa (2 momentti). 

Viraston tiedonantovelvollisuudesta teke-
mistään toimenpiteistä ja kriisinratkaisun 
etenemisestä muille kollegion jäsenille sää-
dettäisiin 3 momentissa. Pykälällä täytän-
töönpantaisiin direktiivin 91 artiklan 11—
13 kohta ja 92 artiklan 7 kohta. 

15 §. EU:n kriisinratkaisuasetuksen sovel-
taminen. Säännös olisi luonteeltaan informa-
tiivinen ja siinä viitattaisiin EU:n kriisinrat-
kaisuasetuksen 31 ja 32 artiklaan, joita sovel-
lettaisiin ryhmäkriisinratkaisuun tämän lain 
sijaan. 
 
15 luku Kolmannen maan kriisinrat-

kaisupäätökset ja kolmannen 
maan sivuliikkeet 

1 §. Soveltaminen. Pykälässä säädettäisiin 
luvun säännösten soveltamisesta. Pykälän 
1 momentin mukaan tämän luvun 1—4 §:n 
säännöksiä sovelletaan silloin, kun Suomella 
on kolmannen maan kanssa sopimus kriisin-
ratkaisun vastavuoroisesta tunnustamisesta. 
Säännös ei perustuisi direktiiviin. Tässä mo-
mentissa tarkoitettu sopimus tulisi tehdä 
noudattaen, mitä valtiosopimuksen solmimi-
sesta on säädetty. Momentissa tarkoitettu so-
pimus voitaisiin tehdä vain, jos 2 momentissa 
tarkoitettua EU:n tekemää sopimusta ei olisi 
tehty. Momentissa tarkoitettua sopimusta ei 
tulisi tehdä, jos jo sopimusta tehtäessä voi-
daan katsoa, että kolmannen maan kriisinrat-
kaisumenettely tulisi todennäköisesti täyttä-
mään jonkin 3 §:ssä säädetyistä kieltäyty-
misperusteista. Direktiivin 93 artiklan 4 koh-
dan mukaan jäsenvaltiot voivat tehdä kah-
denvälisiä sopimuksia kolmannen maan 
kanssa siihen saakka, kun EU:n tekemä vas-
taava sopimus on tullut voimaan, jos kah-
denväliset sopimukset eivät ole ristiriidassa 
osaston säännösten kanssa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tilan-
teesta, jossa EU on tehnyt sopimuksen kol-
mannen maan kanssa, jolloin sovellettaisiin 
kyseisen sopimuksen määräyksiä tämän lu-
vun säännösten sijaan.  

2 §. Kolmannen maan kriisinratkaisume-
nettelyn tunnustaminen. Pykälässä säädettäi-
siin direktiivin 94 artiklan 1—3 kohdan mu-
kaisesti kolmannen maan kriisinratkaisume-
nettelyn tunnustamisesta. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tilan-
teista, joissa ryhmän kriisinratkaisuksi on pe-
rustettu 14 luvun 6 §:ssä tarkoitettu euroop-
palainen kriisinratkaisukollegio. Viraston oli-
si osana kollegiota pyrittävä siihen, että kol-
legio tekee yhteisen päätöksen kolmannen 
maan kriisinratkaisumenettelyn tunnustamis-
ta momentissa säädetyissä tilanteissa. Varo-
jen, velkojen ja oikeuksien sijaintia arvioitai-
siin luottolaitosten tervehdyttämisestä ja lik-
vidaatiosta annetun direktiivin säännösten 
mukaisesti. Mainitut säännökset on pantu 
kansallisesti täytäntöön liikepankkilain selvi-
tystilaa ja konkurssia koskevassa 6 luvussa. 
Tämän luvun 3 §:ssä ehdotetaan säädettävän 
perusteista, joiden nojalla virasto voisi kiel-
täytyä sopimuksen tekemisestä. 

Pykälän 2 momentin mukaan viraston olisi 
pantava 1 momentissa tarkoitettu päätös täy-
täntöön Suomen lain mukaisesti. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että jos 
1 momentissa tarkoitettua yhteistä päätöstä ei 
ole tehty tai eurooppalaista kriisiratkaisukol-
legiota ei ole perustettu, virasto voisi tunnus-
taa kolmannen maan kriisinratkaisumenette-
lyn. Viraston olisi päätöstä tehdessään otetta-
va huomioon kaikkien ETA-valtioiden etu, 
joissa kolmannen maan laitoksella tai emo-
yrityksellä on toimintaa. Erityisesti viraston 
olisi otettava huomioon päätöksen mahdolli-
nen vaikutus ryhmän muihin osiin ja kyseis-
ten ETA-valtioiden rahoitusmarkkinoiden 
vakauteen. 

3 §. Oikeus kieltäytyä tunnustamasta kol-
mannen maan kriisinratkaisumenettelyä. Py-
kälässä säädettäisiin direktiivin 95 artiklan 
mukaisesti viraston oikeudesta kieltäytyä 
tunnustamasta kolmannen maan kriisinrat-
kaisuviranomaisen päättämää kriisinratkai-
sumenettelyä pykälässä säädetyin edellytyk-
sin. Tunnustamisella tarkoitettaisiin paitsi 
kriisinratkaisumenettelyn tunnustamista 
myös siihen liittyvien täytäntöönpanotoimien 
toteuttamista. 

4 §. Kolmannen maan kriisinratkaisume-
nettelyn täytäntöönpano. Pykälässä täytän-
töönpantaisiin direktiivin 94 artiklan 4—
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6 kohta. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
viraston toimivallasta käyttää 7 luvun 2 §:ssä 
ja 12 luvussa säädettyjä kriisinratkaisuväli-
neitä ja -valtuuksia momentissa tarkoitettui-
hin varoihin, velkoihin ja oikeuksiin.  

Pykälän 2 momentissa lueteltaisiin ne val-
tuudet, joita virasto voisi 1 momentissa tar-
koitetuissa tilanteissa käyttää. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin edelly-
tyksistä, jolloin virasto voisi käyttää 8—
12 luvussa säädettyjä kriisinratkaisuvaltuuk-
sia ja -välineitä kolmannen maan laitoksen 
Suomessa kotipaikan omaavaan emoyrityk-
seen. Kyseisissä tilanteissa sovellettaisiin 
12 luvun 7 §:ää. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että 
pykälää ei sovellettaisi, jos Suomessa olisi 
vireillä kyseistä kolmannen maan laitosta 
koskeva konkurssimenettely. 

5 §. Viraston päätös kolmannen maan sivu-
liikkeen kriisinratkaisusta. Pykälässä säädet-
täisiin direktiivin 96 artiklan mukaisesti vi-
raston päätöksestä, joka koskee kolmannen 
maan laitoksen Suomessa olevan sivuliik-
keen kriisinratkaisua.  

Pykälän 1 momentin mukaan virasto voisi 
päättää kolmannen maan laitoksen Suomessa 
olevaan sivuliikkeeseen kohdistuvista kriisin-
ratkaisumenettelyistä, joka ei perustu kol-
mannen maan kriisinratkaisumenettelyyn, jos 
yleinen etu sitä edellyttää ja jokin momentis-
sa säädetyistä kolmesta edellytyksestä täyt-
tyy. Säännös koskisi sekä tilanteita, joissa si-
vuliike ei ole kolmannen maan kriisinratkai-
sumenettelyn kohteena että tilanteita, joissa 
sivuliike on tällaisen menettelyn kohteena, 
mutta jokin 3 §:ssä säädetyistä kieltäytymis-
perusteista täyttyy. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin viras-
ton velvollisuudesta kuulla 1 momentissa 
tarkoitettua päätöstä tehdessään 14 luvun 
6 §:n mukaisesti muita eurooppalaiseen krii-
sinratkaisukollegioon osallistuvia kriisinrat-
kaisuviranomaisia. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että to-
teuttaessaan kriisinratkaisutoimenpiteitä 1 ja 
2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa, viras-
ton olisi otettava huomioon 1 luvun 6 §:ssä 
säädetyt kriisinratkaisun tavoitteet ja toimit-
tava 4 luvun 6 §:ssä säädettyjen kriisinratkai-
suvälineiden käyttämistä koskevien periaat-
teiden mukaisesti.  

6 §. Yhteistyö kolmannen maan viranomai-
sen kanssa. Pykälässä säädettäisiin viraston 
yhteistyöstä kolmannen maan viranomaisen 
kanssa. Pykälä perustuisi osittain direktiivin 
97 artiklan 4 kohtaan. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että 
sen estämättä, mitä EU:n kriisinratkaisuase-
tuksen 33 artiklassa säädetään, viraston olisi 
tarvittaessa sovittava yhteistyöjärjestelyistä 
kolmannen maan viranomaisen kanssa, jos 
siitä ei ole sovittu EU:n laatimassa 1 §:n 
2 momentissa tarkoitetussa sopimuksissa. 
Yhteistyöjärjestelyt eivät saisi olla osapuolia 
velvoittavia eikä se estäisi virastoa solmi-
masta kahdenvälisiä tai monenkeskisiä sopi-
muksia EU:n pankkivalvonta-asetuksen 33 
artiklan mukaisesti. 

Virasto ei voisi sopia yhteistyöjärjestelyistä 
kolmannen maan viranomaisen kanssa tilan-
teissa, joissa EU:n kriisinratkaisuasetus so-
veltuu. EU:n kriisinratkaisuasetuksen 33 ar-
tiklan mukaan komissiolla ja kriisinratkaisu-
neuvostolla on kullakin omilla vastuualueil-
laan yksinomainen vastuu direktiivin 97 ar-
tiklan 4 kohdassa tarkoitettujen ei-sitovien 
yhteistyöjärjestelyjen tekemisestä osallistuvi-
en jäsenvaltioiden kansallisten kriisinratkai-
suviranomaisten puolesta, ja ne ilmoittavat 
näistä järjestelyistä mainitun artiklan 6 koh-
dan mukaisesti. 

Kriisinratkaisuviranomainen ei myöskään 
voisi sopia yhteistyöjärjestelyistä kolmannen 
maan viranomaisen kanssa, jos EU on sopi-
nut niistä kriisinratkaisudirektiivin 93 artik-
lan 1 kohdan tarkoittamassa sopimuksessa.  

Pykälässä tarkoitettujen yhteistyöjärjestely-
jen tulisi perustua EBA:n tekemään kriisin-
ratkaisudirektiivin 97 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun yhteistyökehikkoon, jos sellai-
nen on olemassa. Sopimukset voisivat koskea 
muun muassa direktiivin 97 artiklan 3 koh-
dassa lueteltuja seikkoja, kuten kriisinratkai-
susuunnitelmien laatimiseksi ja ylläpitämi-
seksi tarvittava tietojenvaihto sekä yhteistyö 
kriisinratkaisusuunnitelmien kehittämiseksi, 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
käyttämiseksi tarvittava tietojenvaihto ja 
osapuolten kuuleminen ennen merkittäviin 
kriisinratkaisutoimiin ryhtymistä.  

Pykälän 2 momentin mukaan viraston olisi 
ilmoitettava tekemistään 1 momentissa tar-
koitetuista yhteistyöjärjestelyistä EBA:lle. 
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7 §. Tietojen luovuttaminen kolmannen 
maan viranomaiselle. Pykälässä säädettäisiin 
direktiivin 98 artiklan mukaisesti tietojen 
luovuttamisesta kolmannen maan viranomai-
sille. Pykälän 1 momentin mukaan virastolla 
olisi oikeus luovuttaa kolmannen maan vi-
ranomaisille vain sellaisia tietoja, jotka ovat 
tarpeen niiden tätä lakia vastaavien kriisin-
ratkaisuun liittyvien tehtävien suorittamisek-
si. Virasto saisi luovuttaa tietoja kolmannen 
maan viranomaisille ainoastaan, jos niitä 
koskee kyseisten tietojen osalta vastaava sa-
lassapitovelvollisuus kuin virastoa.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että vi-
rasto ei saisi luovuttaa toiselta viranomaiselta 
saatuja salassa pidettäviä tietoja edelleen 
kolmannen maan viranomaisille, ellei tiedon 
antanut viranomainen ole antanut siihen ni-
menomaista suostumusta. Luovutettavia tie-
toja voitaisiin käyttää ainoastaan niihin tar-
koituksiin, joita varten suostumus on annettu. 

Pykälän 3 momentti sisältäisi informatiivi-
sen säännöksen, jossa todettaisiin, että henki-
lötietojen luovuttamiseen sovelletaan henki-
lötietolakia. 
 
VI OSA TOIMINNAN RAJOITTA-

MINEN, SALASSAPITO JA 
MUUTOKSENHAKU SEKÄ 
SEURAAMUKSET 

16 luku Toiminnan rajoittaminen 

Luvussa ehdotetaan säädettäväksi valtio-
neuvoston oikeudesta tietyissä tilanteissa ja 
rajatuksi ajaksi rajoittaa rahoitusmarkkinoilla 
toimivien yritysten toimiluvan ja sääntöjen 
mukaista toimintaa samoin kuin päättää ar-
vopaperikauppaa koskevista rajoituksista ja 
kielloista. Kyseinen sääntely on sisältynyt 
kumottavaksi esitettyyn VVRL:iin, jonka 
19 b §:n sääntely ehdotetaan sisällytettäväksi 
asiallisesti samansisältöisenä tähän lukuun. 
Alkuperäistä säännöstä koskevassa hallituk-
sen esityksessä (HE 5/2009 vp) katsottiin, et-
tä tuolloin voimassa olleessa lainsäädännössä 
oli merkittävä puute siinä, että lainsäädän-
töön ei sisältynyt valtuuksia, joiden nojalla 
viranomaiset voisivat puuttua ennakoivasti 
rahoitusmarkkinoilla toimivien yritysten toi-
mintaan tai markkinoilla noudatettaviin me-
nettelytapoihin, vaikka rahoitusmarkkinoiden 

vakavat kansainväliset häiriöt tai toisten val-
tioiden viranomaisten toimet voivat vaaran-
taa Suomen markkinoiden ja niillä toimivien 
yritysten vakaan toiminnan edellytykset. Vi-
ranomaisilta puuttui esimerkiksi valtuus kiel-
tää sellainen arvopaperien niin sanottu lyhy-
eksi myynti tai rajoittaa tällaista kaupankäyn-
tiä, joka finanssikriisin alkuvaiheessa aiheutti 
vakavaa häiriötä useassa EU:n jäsenvaltiossa. 

1 §. Päätös toiminnan rajoittamisesta. Py-
kälässä ehdotetaan valtuutettavaksi valtio-
neuvosto päättämään määräajaksi pykälän 
1 kohdassa lueteltuja rahoitusmarkkinoilla 
toimivia tai 2 kohdan mukaista säänneltyä 
arvopaperikauppaa koskevista rajoituksista ja 
kielloista.  

Valtuuden käyttämiselle asetettaisiin pykä-
lässä tiukat edellytykset ja sitä voitaisiin so-
veltaa vain erittäin poikkeuksellisissa tilan-
teissa. Ensinnäkin toimivallan käyttämisen 
edellytyksenä olisi, että toimenpiteiden tarve 
Suomessa johtuu rahoitusmarkkinoiden va-
kavasta kansainvälisestä häiriöstä tai toisen 
valtion viranomaisen toimista. Toimivaltuut-
ta ei siten voisi käyttää, jos kyse on kotimai-
sista 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.  

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.  

Välttämättömyysedellytyksestä seuraa 
myös, että valtioneuvoston päätöksen kesto 
olisi rajattava niin lyhyeksi kuin se tavoitteen 
saavuttamisen kannalta on mahdollista. Py-
kälässä säädettäisiin, että valtioneuvoston 
päätös voitaisiin tehdä vain määräajaksi, 
enintään kuudeksi kuukaudeksi. Jos määrä-
ajan kuluessa peruste, jolla rajoitus tai kielto 
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on päätetty, poistuu, valtioneuvoston olisi 
kumottava päätös välittömästi. Myös tämä 
rajatun voimassaoloajan vaatimus korostaa, 
että kyse on vain poikkeuksellisissa tilanteis-
sa käytettävissä olevasta valtuudesta.  

2 §. Päätöksentekomenettely. Pykälän mu-
kaan 1 §:ssä tarkoitettu päätös tehtäisiin val-
tioneuvoston yleisistunnossa. Valtiovarain-
ministeriön olisi ennen pykälän tarkoittaman 
päätöksen esittelyä pyydettävä asiassa lau-
sunto Suomen Pankilta, Finanssivalvonnalta 
ja virastolta. Lakisääteisen lausuntomenette-
lyn tarkoituksena on varmistaa asianomaisen 
toimijan kannalta tärkeille ja taloudellisesti 
merkittäville päätöksille mahdollisimman 
monipuolinen kaikkien keskeisten rahoitus-
markkinaviranomaisten asiantuntemukseen 
perustuva harkinta. Poikkeuksellisesti, jos 
asia on äärimmäisen kiireellinen, lausunto-
menettelyä ei tarvitse noudattaa. Pykälän tar-
koittamissa ongelmatilanteissa rahoitusmark-
kinaviranomaiset ovat kiinteässä yhteydessä 
ja yhteistyössä. Näin ollen myös kiireellisissä 
tilanteissa, joissa muodollinen lausuntome-
nettely ei ole mahdollinen, Suomen Pankin, 
Finanssivalvonnan ja viraston näkemykset 
ovat käytännössä ministeriön tiedossa. 

3 §. Päätöksen noudattamisen valvonta. 
Pykälässä säädettäisiin, että Finanssivalvonta 
valvoo valtioneuvoston päätöksen noudatta-
mista.  
 
 
17 luku Salassapito ja muutoksenhaku 

1 §. Salassapitovelvoite. Pykälässä säädet-
täisiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
annetun lain säännösten soveltamisesta tä-
män lain nojalla säädetyn toiminnan yhtey-
dessä saatuun tietoon. Tiedon salassapitoon 
sovellettaisiin myös kriisinratkaisutoimenpi-
teiden kohteena oleviin luottolaitoksiin ja si-
joituspalveluyrityksiin sovellettavaa erityis-
lainsäädäntöä. Säännös olisi luonteeltaan in-
formatiivinen ja se perustuisi direktiivin 
84 artiklaan. 

2 §. Oikeus ja velvollisuus luovuttaa tieto-
ja. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin direk-
tiivin 84 artiklaa vastaavasti poikkeuksista 
kriisinratkaisuviranomaisen salassapitovel-
vollisuuteen. Laissa ei olisi tarpeen erikseen 
säätää viraston tai muiden viranomaisten sa-

lassapitovelvollisuudesta, koska niitä koskee 
laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
eikä esimerkiksi Finanssivalvonnan salassa-
pitovelvollisuudesta ole laissa säädetty erik-
seen. Käytännössä kriisinratkaisua koskevat 
asiakirjat olisivat salassa pidettäviä mainitun 
lain 24 §:n 1 momentin 12 tai 20 kohdan no-
jalla. Laissa säädettäisiin siten ainoastaan 
mainitun artiklan mukaisista salassapitovel-
vollisuuden poikkeuksista. 

Esimerkiksi viraston 5 luvun 6 §:n mukais-
ta arvonmääritystä ja siitä annettavaa selvi-
tystä koskevan päätöksen ja päätöksen teke-
miseksi virastolla olevan tiedon julkistami-
nen vaarantaisi kriisinratkaisun tavoitteet. 
Kyseiset asiakirjat olisivat siksi todennäköi-
sesti salassa pidettäviä viranomaisen asiakir-
joja.  

Arvonmääritys ja selvitys voidaan lähtö-
kohtaisesti katsoa mainitun 24 §:n 12 kohdan 
mukaisiksi rahoitusmarkkinoita ja vakuutus-
toimintaa valvovien sekä rahoitusmarkkinoi-
den ja vakuutusjärjestelmien toimivuudesta 
vastaavien viranomaisten laissa säädettyjä 
tehtäviä varten laadituiksi selvityksiksi, joista 
ilmenee tietoja markkinoiden toimivuudesta 
tai rahoitus-, vakuutus- tai eläkelaitoksista tai 
niiden asiakkaista, ja joista tiedon antaminen 
aiheuttaisi vahinkoa tai haittaa rahoitus- tai 
vakuutusjärjestelmän luotettavuudelle ja toi-
mivuudelle. Yksi tehokkaan kriisinratkaisun 
tavoitteista on minimoida ongelmaisen lai-
toksen tartuntavaikutusta eli rajoittaa negatii-
visten vaikutusten leviämistä rahoitusmark-
kinoilla laajemmin. 

Samoin kyseiset asiakirjat sisältäisivät ole-
tettavasti mainitussa 20 kohdassa tarkoitettua 
tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuu-
desta, tai muusta vastaavasta yksityisen elin-
keinotoimintaa koskevasta seikasta, josta tie-
don antaminen aiheuttaisi elinkeinonharjoit-
tajalle taloudellista vahinkoa. Tällainen ti-
lanne voisi olla käsillä esimerkiksi silloin, jos 
arvonmäärityksen sisältyy sellaisia merkittä-
viä epävarmuustekijöitä, joiden takia laitok-
sen taloudellinen asema saattaa myöhemmin 
osoittautua arvioitua merkittävästi parem-
maksi ja julkistaminen sen vuoksi aiheuttaisi 
tarpeettomia häiriöitä markkinoilla. Tapaus-
kohtaisesti olisi kuitenkin arvioitava, sisältäi-
sivätkö asiakirjat laitoksen toiminnasta hait-
taa kärsivien oikeuksien valvomiseksi merki-
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tyksellistä tietoa. Kriisinratkaisun edellytyk-
siin sisältyy tarve turvata tärkeää yleistä etua.  

Kriisinratkaisutoimenpiteiden tai viraston 
arvioinnin kohteena olevan laitoksen toimin-
nasta haittaa kärsivänä on pidettävää yksit-
täisten todettavissa olevien tahojen sijaan 
laajemmin rahoitusmarkkinoiden vakautta ja 
toimivuutta ja tästä syntyviä yhteiskunnalli-
sia tarpeita. Kriisinratkaisun tavoitteiden ja 
tätä kautta edellä mainittujen etujen turvaa-
miseksi ei ole lähtökohtaisesti tarkoituksen-
mukaista julkistaa arvonmääritystä koskevia 
tietoja 20 kohdassa tarkoitettujen oikeuksien 
valvomiseksi ainakaan ennen laitoksen krii-
sihallinnon ja kriisinratkaisun ollessa käyn-
nissä.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin viras-
ton velvollisuudesta ilmoittaa asianomaiselle 
luottolaitokselle ja muille viranomaisille krii-
sitoimien aloittamisesta ja sovellettavista 
kriisitoimista. Momentti perustuisi direktiivin 
81 ja 83 artiklaan.  

Direktiivin vähimmäisvaatimuksista poike-
ten ilmoitusvelvollisuus kohdistuisi ehdote-
tun 3 momentin mukaan kaikkiin sellaisen 
toisen ETA-valtion 2 momentissa tarkoitet-
tuihin viranomaisiin, jossa luottolaitoksella 
tai sen ryhmään kuuluvalla yrityksellä on ty-
tärluottolaitos tai luottolaitoksen sivuliike. 
Makrovakauden valvonnasta vastaavalla vi-
ranomaisella tarkoitettaisiin viranomaista, 
jolla on kyseisessä ETA-valtiossa oikeus 
asettaa luottolaitoslain 10 luvun 4 §:ssä tar-
koitettua muuttuvaa pääomavaatimusta vas-
taava pääomavaatimus. 

Pykälän 4 momentissa kiellettäisiin 84 ar-
tiklan mukaisesti pykälässä tarkoitettujen tie-
tojen edelleen luovuttaminen ilman asian-
omaisen yrityksen tai viraston lupaa. 

Ehdotettu 5 momentti vastaisi direktiivin 
83 artiklan 3 kohtaa. 

3 §. Muutoksenhaku. Pykälässä säädettäi-
siin muutoksenhausta viraston tämän lain no-
jalla antamaan päätökseen. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan viraston päätökseen saisi ha-
kea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-
oikeuteen. Momentin mukaan virastolla olisi 
oikeus valittamalla hakea muutosta hallinto-
oikeuden päätökseen, jolla hallinto-oikeus on 
muuttanut tai kumonnut viraston tekemän 
päätöksen. Muutoksenhausta olisi muutoin 
voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa 

(586/1996) säädetään. Säännös vastaa Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain 73 §:n 1 ja 
4 momenttia.  

Pykälän 2 momentin mukaan viraston on 
toimitettava hallinto-oikeudelle viraston pää-
töksen perustana käytetyt taloudelliset arviot. 
Hallinto-oikeuden olisi käsiteltävä asia kii-
reellisenä. Säännös vastaa kriisinratkaisudi-
rektiivin 85 artiklan 3 kohtaa, jonka mukaan 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että muu-
toksenhakumenettely hoidetaan kiireellisenä 
ja että kansalliset tuomioistuimet käyttävät 
kriisinratkaisuviranomaisen tekemiä to-
siseikkojen monimutkaisia taloudellisia arvi-
ointeja oman arviointinsa perustana.  

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi kolmannen osapuolen etujen suojaami-
sesta tilanteessa, jossa 1 momentissa tarkoi-
tettu päätös kumotaan. Momentin mukaan 
päätöksen kumoaminen ei vaikuta kumotun 
päätöksen mukaisten kriisinratkaisun kohtee-
na olevan laitoksen varojen, oikeuksien tai 
velkojen kolmannelle osapuolelle tehdyn 
luovutuksen pätevyyteen, jos luovutuksen-
saaja oli vilpittömässä mielessä, kun luovu-
tusta koskeva oikeustoimi tehtiin. 

Kolmannella osapuolella olisi oikeus saada 
korvaus tappiosta, jonka tämä on kärsinyt 
kumotun päätöksen seurauksena. Pykälän 
4 momentin mukaan kumotun päätöksen pe-
rusteella vahinkoa kärsineelle olisi suoritet-
tava korvaus kriisinratkaisurahaston varoista. 
Virasto päättäisi hakemuksesta korvauksen 
suorittamisesta. Korvaus olisi suoritettava 
lainvoimaisen tuomion perusteella. 

Pykälän 5 momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi, että viraston päätös kriisinratkaisutoi-
menpiteeseen ryhtymisestä voidaan panna 
täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, joll-
ei valitusviranomainen toisin määrää. Kun 
valitus on tehty, valitusviranomaisen on 
mahdollista hallintolainkäyttölain 32 §:n 
1 momentin mukaan kieltää päätöksen täy-
täntöönpano tai määrätä se keskeytettäväksi 
tai antaa muu täytäntöönpanoa koskeva mää-
räys. Kriisinratkaisudirektiivin mukaan krii-
sinratkaisuviranomaisen päätöksen on oltava 
välittömästi täytäntöönpanokelpoinen ja sen 
on johdettava kumottavissa olevaan oletta-
maan, että täytäntöönpanon keskeyttäminen 
olisi yleisen edun vastaista. Täytäntöönpanon 
keskeyttämisestä johtuvia vaikutuksia olisi 
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arvioitava kriisinratkaisun yleiset tavoitteet 
huomioon ottaen. 

Ehdotus vastaa kriisinratkaisudirektiivin 
85 artiklan 2—4 kohtaa. 

4 §. Vaikutukset selvitystilaan, konkurssiin, 
yrityssaneeraukseen ja toiminnan väliaikai-
seen keskeyttämiseen. Pykälän 1 momentissa 
ehdotetaan säädettäväksi, ettei kriisihallin-
toon asetettua laitosta ja sen kanssa samaan 
ryhmään kuuluvaa yritystä saa asettaa selvi-
tystilaan eikä konkurssiin eikä sitä kohtaan 
saa aloittaa yrityksen saneerauksesta anne-
tussa laissa tarkoitettua saneerausmenettelyä 
tai talletuspankin toiminnan väliaikaisesta 
keskeyttämisestä annetussa laissa tarkoitetta 
keskeytysmenettelyä muutoin kuin viraston 
aloitteesta.  

Pykälän 2 momentissa säädetään 1 momen-
tissa tarkoitettua hakemusta käsittelevän 
tuomioistuimen tai viranomaisen velvolli-
suudesta ilmoittaa viipymättä virastolle ja 
Finanssivalvonnalle hakemuksesta tai pää-
töksen valmistelusta. 

Pykälän 3 momentin mukaan 1 momentissa 
tarkoitetusta menettelystä saa tehdä päätök-
sen, jos virasto on ilmoittanut menettelystä 
vastaavalle viranomaiselle, ettei se aio ryhtyä 
kriisinratkaisutoimenpiteisiin tai, jos virasto 
ei ole vastannut 2 momentissa tarkoitettuun 
ilmoitukseen seitsemän vuorokauden kulues-
sa ilmoituksen lähettämisestä. 

Ehdotus vastaa kriisinratkaisudirektiivin 
86 artiklan 1 ja 2 kohtaa. 

5 §. Pyyntö oikeudenkäynnin tai muun oi-
keudellisen menettelyn lykkäämisestä. Pykä-
lässä ehdotetaan säädettäväksi virastolle oi-
keus pyytää tuomioistuinta lykkäämään sel-
laista oikeudenkäyntiä tai muuta oikeudellis-
ta menettelyä, jossa kriisihallintoon asetettu 
laitos on osapuolena tai johon laitos voi tulla 
osapuoleksi. Virasto voisi pyytää lykkäystä, 
jos se on tarpeen kriisinratkaisuvälineiden 
tehokkaan soveltamisen tai kriisinratkaisu-
valtuuksien tehokkaan käytön kannalta. Tä-
mä ei kuitenkaan rajoittaisi 12 luvun 9 §:n 
nojalla käyttöönotettuja vakuusoikeuksien 
täytäntöönpanon rajoituksia. Lykkäystä voi-
taisiin pyytää tavoitteen saavuttamisen kan-
nalta tarvittavaksi ajaksi. 

Kriisinratkaisuvälineiden tehokasta sovel-
tamista tulisi arvioida tämän lain III osan 
kriisinratkaisua koskevien 4—11 luvun sään-

nösten perusteella, joissa on pantu täytäntöön 
kriisinratkaisudirektiivin IV osaston I luvun 
säännökset kriisinratkaisun tavoitteista, edel-
lytyksistä ja yleisistä periaatteista, II luvun 
säännökset erityisen asiamiehen asettamises-
ta laitokseen, III luvun säännökset laitoksen 
varojen ja velkojen arvostuksesta, IV luvun 
säännökset kriisinratkaisuvälineistä ja V lu-
vun säännökset pääomainstrumenttien alas-
kirjauksesta. Laissa ei ole pantu täytäntöön 
direktiivin IV luvussa olevia julkishallinnon 
rahoitusvakausvälineitä koskevia 56—58 ar-
tikloja. 

Kriisinratkaisuvaltuuksien tehokasta käyt-
töä tulisi arvioida tämän lain IV osan Rahoi-
tusvakausviraston toimivaltuuksia koskevan 
12 luvun 1—4 ja 6—11 §:n sekä 7 luvun 
3 §:n perusteella. Nämä säännökset vastaavat 
kriisinratkaisudirektiivin IV osaston VI lu-
vussa olevia kriisinratkaisuvaltuuksia koske-
via 63—71 artiklaa ja 72 artiklan 1 kohdan 
a alakohtaa. 

Ehdotus vastaa kriisinratkaisudirektiivin 
86 artiklan 3 kohtaa. 
 
 
18 luku Hallinnolliset seuraamukset 

1 §. Seuraamusmaksu. Pykälässä ehdote-
taan säädettäväksi niistä kriisinratkaisulain 
vastaisista teoista ja laiminlyönneistä, joista 
Finanssivalvonta määräisi Finanssivalvon-
nasta annetussa laissa tarkemmin määritellyn 
seuraamusmaksun. Ehdotetun säännöksen 
1 momentin mukaan Finanssivalvonnasta an-
netun lain 40 §:n 1 momentissa tarkoitettuja 
säännöksiä, joiden laiminlyönnistä tai rikko-
misesta määrätään seuraamusmaksu, olisivat 
lain 2 luvun 4 §:n säännökset kriisinratkaisu-
suunnitelmiin tarvittavien tietojen toimitta-
misesta sekä 4 luvun 1 §:n 4 momentin sään-
nös laitoksen velvollisuudesta ilmoittaa Fi-
nanssivalvonnalle olevansa arvionsa mukaan 
kykenemätön tai todennäköisesti kykenemä-
tön jatkamaan toimintaansa. Säännös perus-
tuu direktiivin 111 artiklan 1 kohdan c ja 
d alakohtaan. Kyseisten säännösten rikkomi-
sesta ja laiminlyönnistä tulisi sovellettavaksi 
Finanssivalvonnasta annetun lain 41 §:n 
6 momentissa säädetyt ja direktiivin 111 ar-
tiklan 2 kohdan d ja e alakohdan edellyttämät 
seuraamusmaksun enimmäismäärät.  
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Pykälän 2 momentissa laajennettaisiin seu-
raamusmaksu-uhan alaisten säännösten piiriä 
kattamaan momentissa mainittu tarkempi 
sääntely.  

Ehdotetun säännöksen 3 momentin mukaan 
seuraamusmaksu voitaisiin määrätä oikeus-
henkilön ohessa tai sijaan sellaiselle oikeus-
henkilön johtoon kuuluvalle, jonka velvolli-
suuksien vastainen edellä tässä pykälässä 
säädetty teko tai laiminlyönti on. Kyseinen 
säännös perustuu direktiivin 110 artiklan 2 
kohtaan. Kyseiselle henkilölle määrättävän 
seuraamusmaksun edellytyksenä on, että 
henkilö on merkittävällä tavalla myötävaikut-
tanut tekoon tai laiminlyöntiin. Oikeushenki-
lön johtoon kuuluvalla henkilöllä tarkoitettai-
siin luottolaitoslain 1 luvun 20 §:ssä tarkoi-
tettuja henkilöitä. 

2 §. Hallinnollisten seuraamusten mää-
rääminen ja täytäntöönpano. Pykälä sisältäi-
si viittaussäännöksen Finanssivalvonnasta 
annettuun lakiin, jonka 4 luvussa säädetään 
seuraamusmaksun ja muiden hallinnollisten 
seuraamusten määräämisestä, julkistamisesta, 
täytäntöönpanosta ja käsittelystä markkina-
oikeudessa.  

Finanssivalvonta voisi tarvittaessa käyttää 
myös muita direktiivin 111 artiklan 2 kohdan 
edellyttämiä toimi- ja seuraamusvaltuuksiaan 
edellä 1 §:ssä tarkoitettujen kriisinratkaisu-
lain säännösten rikkomisen tai laiminlyönnin 
seurauksena. Tällaisia olisi Finanssivalvon-
nasta annetun lain 28 §:ssä säädetty oikeus 
johdon toiminnan määräaikaisesta rajoittami-
sesta ja 33 §:ssä säädetty toimeenpanokielto. 
Finanssivalvonta voisi myös seuraamusmak-
sun määräämisen sijaan antaa julkisen varoi-
tuksen Finanssivalvonnasta annetun lain 
42 §:ssä säädetyin edellytyksin.  
 
19 luku Voimaantulo 

1 §. Voimaantulo. Lain ehdotetaan tulevan 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015, jolloin 
kriisinratkaisudirektiivin säännökset tulee 
panna kansallisesti täytäntöön. Voimaantulon 
ajankohtaa määritettäessä on otettava huomi-
oon, että EU:n kriisinratkaisuasetus tulee 
voimaan 20 päivän kuluttua asetuksen hy-
väksymisestä ja sen säännöksiä sovelletaan 
kriisinratkaisusuunnitelmien laatimisen osal-
ta jo vuodesta 2015 alkaen.  

Kriisinratkaisudirektiivi mahdollistaa vel-
kojen nimellisarvon alentamista koskevien 
säännösten soveltamisen vuoden 2015 alusta 
lukien, mutta säännökset on saatettava voi-
maan viimeistään vuoden 2016 alusta. Laissa 
ehdotetaan, että 8 luvun 6 §:n 4—6 moment-
tia sovellettaisiin kuitenkin vasta vuoden 
2016 alusta. Tämä tarkoittaisi sitä, että krii-
sinratkaisun kustannusten kattaminen ei olisi 
vuonna 2015 sidottu 8 luvun 6:n § 4—6 mo-
mentin mukaisiin sijoittajavastuun toteutta-
misen ja mahdollisten muiden rahoituslähtei-
den kuin kansallisen kriisinratkaisurahaston 
ja sitä täydentäviä rahoituslähteiden käyttöä 
koskeviin edellytyksiin. Mainitun luvun 6 §:n 
säännösten voimaantulon porrastamisella 
otettaisiin huomioon, ettei kriisinratkaisura-
hastossa olisi vielä vuonna 2015 käytettävis-
sä varoja mahdollisen kriisinratkaisutoimien 
kohteena olevan laitoksen kriisinratkaisun 
rahoittamiseen. Sijoittajavastuun toteuttami-
sen taso ja sitä tarvittaessa täydentävät viran-
omaistoimet jäisivät ratkaistavaksi tapaus-
kohtaisesti. Jos viranomaistoimiin liittyisi 
valtiontukena arvioitavaa poikkeuksellista 
julkista rahoitustukea, päätöksissä olisi nou-
datettava valtiontukisäännösten mukaisia 
vaatimuksia. 
 
 
 
1.2 Laki rahoitusvakausviranomaisesta 

1 luku Yleiset säännökset 

1 §. Soveltamisala. Pykälä olisi luonteel-
taan informatiivinen ja siinä todettaisiin luet-
telonomaisesti ne seikat, josta tässä laissa 
säädetään. Laissa ehdotetaan perustettavan 
uusi valvontaviranomainen, Rahoitusvakaus-
virasto, jonka tehtävänä olisi käyttää kriisin-
ratkaisulaissa tarkoitettuja kriisinratkaisuvä-
lineitä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritys-
ten kriisien ratkaisemiseksi sekä hallinnoida 
valtiontalouden ulkopuolista rahastoa. Viran-
omainen toimisi valtiovarainministeriön hal-
linnonalalla itsenäisenä viranomaisena. 

2 §. Rahoitusvakausviraston toimiala. Py-
kälän 1 momentissa säädettäisiin Rahoitus-
vakausvirastosta, jonka tehtävänä on toimia 
rahoitusmarkkinoiden vakauden varmistami-
seksi ja luottolaitoslain 8 §:ssä tarkoitetun 
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luottolaitoksen ja sijoituspalvelulain 6 luvun 
1 §:n 1 momentissa tarkoitetun sijoituspalve-
luyrityksen sekä niiden luottolaitosten ja si-
joituspalveluyritysten kriisinratkaisusta anne-
tun lain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 8 kohdas-
sa tarkoitetun ryhmän toiminnan uudelleen-
järjestelijänä, kun laitos tai ryhmä ei ole enää 
elinkelpoinen, mutta sitä ei ole tarkoituksen-
mukaista asettaa selvitystilaan tai konkurs-
siin. Virasto olisi kriisinratkaisudirektiivin 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen. 

Virasto perustettaisiin 2 momentin nojalla 
valtiovarainministeriön hallinnonalalle ja vi-
rasto kuuluisi ministeriön yleisen ohjauksen 
alaisuuteen. Ministeriö vahvistaisi viraston 
talousarvion. Valtiovarainministeriö olisi 
kriisinratkaisudirektiivin 3 artiklan 5 kohdas-
sa tarkoitettu toimivaltainen ministeriö. 

Pykälän 3 momentin mukaan virasto hal-
linnoisi perustuslain 87 §:ssä tarkoitettua val-
tiontalouden ulkopuolista rahastoa, joka 
muodostuisi kriisinratkaisurahastosta ja talle-
tussuojarahastosta. Rahasto olisi nimeltään 
rahoitusvakausrahasto.  

3 §. Määritelmät. Pykälässä säädettäisiin 
lain määritelmistä. Pykälän 1 kohdassa mää-
riteltäisiin EU:n kriisinratkaisuasetus. EU:n 
kriisinratkaisujärjestelmä rakentuu kansalli-
sista kriisinratkaisuviranomaisista, EU:n krii-
sinratkaisuneuvostosta, komissiosta sekä 
neuvostosta, jotka yhteistä kriisinratkaisume-
kanismia koskevassa asetuksessa tarkemmin 
säädettävällä vastuunjaolla tekevät kriisinrat-
kaisua ja sen suunnittelua koskevat päätök-
set. Järjestelmää koskevia säännöksiä on 
EU:n kriisinratkaisuasetuksen lisäksi kriisin-
ratkaisudirektiivissä ja yhteistä kriisinratkai-
surahastoa koskevassa valtiosopimuksessa. 
Asetuksen soveltamisalan piiriin kuuluvat 
eurovaltiot sekä siihen liittyneet valtiot. So-
veltamisala vastaa YVM-asetuksen sovelta-
misalaa. Kriisinratkaisudirektiivi on saatetta-
va voimaan kaikissa jäsenvaltioissa. Valtio-
sopimuksen osapuolia ovat eurovaltiot ja 
myöhemmin siihen mahdollisesti liittyvät 
valtiot, jotka haluavat pankkiunionin piiriin. 

Kriisinratkaisudirektiivin säännökset täy-
täntöönpantaisiin pääosin kriisinratkaisulais-
sa. EU:n kriisinratkaisuasetus on Suomessa 
suoraan sovellettavaa oikeutta, mutta kansal-
lisille kriisinratkaisuviranomaisille asetuk-

sessa säädetyistä tehtävistä on säädettävä 
lailla. Asetuksen nojalla perustettava kriisin-
ratkaisuneuvosto käyttää kansallisille kriisin-
ratkaisuviranomaisille kriisinratkaisudirektii-
vissä ja kansallisessa lainsäädännössä säädet-
tyä toimivaltaa. 

Pykälässä viitattaisiin EU:n kriisinratkai-
suasetukseen, jossa säädetään menettelyistä, 
joita komissio ja neuvosto yhdessä kriisinrat-
kaisuneuvoston ja osallistuvien jäsenvaltioi-
den kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
kanssa soveltaa. 

Kriisinratkaisuneuvosto käyttää kansallisil-
le kriisinratkaisuviranomaisille säädettyjä 
toimivaltuuksia, jollei erikseen ole toisin 
säädetty. Asetuksen soveltamisalan piirissä 
ovat pankkiunioniin kuuluvat ja siihen liitty-
neet jäsenvaltiot ja niiden EKP:n valvonnas-
sa olevat luottolaitokset sekä rajat ylittävää 
toimintaa harjoittavat laitokset. Suomessa 
kriisinratkaisuneuvoston ensisijaisen toimi-
vallan piiriin kuuluisivat Nordea Pankki 
Suomi Oyj, Danske Bank Oyj ja OP-Pohjola 
ryhmä jäsenpankkeineen. Muut luottolaitok-
set olisivat Rahoitusvakausviraston ensisijai-
sen toimivallan piirissä. Jos näiden niin sa-
nottujen pienten luottolaitosten kriisinratkai-
sussa olisi käytettävä EU:n kriisinratkaisua-
setuksessa tarkoitettua yhteistä kriisinratkai-
surahastoa, toimivalta siirtyy asetuksen mu-
kaan kriisinratkaisuneuvostolle. 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen nojalla kan-
sallinen kriisinratkaisuviranomainen esimer-
kiksi laatii pienten laitosten kriisinratkaisu-
suunnitelmat ja osallistuu kriisinratkaisuneu-
voston toimivallan piirissä olevien laitosten 
kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseen 
(8 artikla), arvioi pienten laitosten kelpoi-
suutta kriisinratkaisuun ja poistaa kriisinrat-
kaisuneuvoston päätöksestä kelpoisuuteen 
liittyviä esteitä myös kriisinratkaisuneuvos-
ton toimivallan piirissä olevilta laitoksilta 
(10 artikla), tekee kriisinratkaisuneuvostolle 
ehdotuksia yksinkertaistettujen vaatimusten 
noudattamisesta (11 artikla), osallistuu omien 
varojen vähimmäisvaatimusten määrittämi-
seen (12 artikla), käyttää velkojen nimel-
lisarvon alentamiseen ja muuntamiseen 
osakkeiksi tai osuuksiksi liittyviä valtuuksia 
(17 artikla) ja osallistuu tietojenvaihtoon 
muiden viranomaisten kanssa (30 artikla). 
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Pykälän 2 kohdassa valtiosopimuksella 
tarkoitettaisiin vakausmaksujen siirrosta yh-
teiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-
osuuksien yhdistämisestä tehtyä euroalueen 
jäsenvaltioiden ja sopimukseen liittyneiden 
muiden EU:n jäsenvaltioiden keskinäistä so-
pimusta. Sopimuksessa sovitaan näiden jä-
senvaltioiden yhteisestä osallistumisesta yh-
den jäsenvaltion luottolaitoksen tai sijoitus-
palveluyrityksen kriisinratkaisusta aiheutu-
viin kustannuksiin. 

Pykälän 3 kohdan määritelmässä kriisinrat-
kaisulailla tarkoitettaisiin lakia luottolaitos-
ten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkai-
susta. 

Pykälän 4 kohdassa viitattaisiin luottolai-
toksen määritelmällä luottolaitoslain 1 luvun 
7 §:n määritelmään. Määritelmä on samansi-
sältöinen kuin talletuspankin määritelmä 
10 kohdassa. Molemmat määritelmät ovat 
tarpeen laissa, koska luottolaitos viittaa krii-
sinratkaisudirektiivin ja EU:n kriisinratkai-
suasetuksen soveltamisalan piiriin kuuluviin 
laitoksiin ja talletuspankki laitoksiin, jotka 
ovat velvollisia maksamaan talletussuoja-
maksuja. 

Pykälän 5 kohdassa määriteltäisiin sijoi-
tuspalveluyritys siten kuin sijoituspalvelu-
laissa on säädetty. Sijoituspalveluyritykset 
kuuluvat kriisinratkaisudirektiivin sovelta-
misalaan, mutta ne eivät ole lähtökohtaisesti 
EU:n kriisinratkaisuasetuksen soveltamisalan 
piirissä. Kriisinratkaisudirektiivissä sijoitus-
palveluyritykset on määritelty vakavarai-
suusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 2 alakoh-
dan b luetelmakohdassa tarkoitetuiksi paikal-
lisiksi sijoituspalveluyrityksiksi, joihin sovel-
letaan luottolaitosdirektiivin 28 artiklan 
2 kohdan mukaista 730 000 euron perusta-
mispääoman vaatimusta.  

Kriisinratkaisudirektiivissä ja tässä laissa 
tarkoitettuna sijoituspalveluyrityksenä ei si-
ten pidetä yritystä, jolla ei ole toimilupaa tar-
jota sijoituspalvelulain 2 luvun 3 §:ssä tarkoi-
tettua oheispalvelua, mutta joka tarjoaa asi-
akkailleen rahoitusvälineitä koskevien toi-
meksiantojen vastaanottamista ja välittämis-
tä, toimeksiantojen toteuttamista asiakkaiden 
lukuun, salkunhoitoa tai sijoitusneuvontaa pi-
tämättä kuitenkaan halussaan asiakkaansa va-
roja tai arvopapereita (osin sijoituspalvelu-
lain 6 luvun 1 §:n 2 momentti). Suomessa on 

ehdotusta valmisteltaessa kymmenen sijoi-
tuspalveluyritystä, jonka osakepääoma on si-
joituspalvelulain 6 luvun 1 §:n 1 momentissa 
säädetty 730 000 euroa. 

Ryhmällä tarkoitettaisiin 6 kohdassa krii-
sinratkaisulain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 
7 kohdassa tarkoitettua ryhmää. 

Pykälän 7 kohdassa säädettäisiin vakaus-
maksusta, jolla kartutetaan kansallista krii-
sinratkaisurahastoa. Kriisinratkaisudirektiivin 
103 artiklassa tarkoitetun etukäteen luottolai-
toksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä perittä-
vän vakausmaksun olisi velvollinen suorit-
tamaan sijoituspalveluyritykset. Vaikka sijoi-
tuspalveluyrityksillä ei ole talletuksia, niille 
voidaan laskea laskennallinen vakausmaksun 
maksuosuus. EU:n kriisinratkaisuasetusta ei 
lähtökohtaisesti sovelleta sijoituspalveluyri-
tyksiin, jolloin sijoituspalveluyrityksiltä kar-
tutettavat vakausmaksut jäisivät kansalliseen 
rahastoon.  

Luottolaitokset olisivat EU:n yhteisen krii-
sinratkaisuasetuksen mukaisesti velvollisia 
suorittamaan EU:n vakausmaksua. EU:n va-
kausmaksulla tarkoitettaisiin 8 kohdan mu-
kaisesti EU:n kriisinratkaisuasetuksen nojalla 
kerättäviä maksuja, joita käytetään luottolai-
tosten kriisinratkaisun kustannusten rahoit-
tamiseen. Vakausmaksut siirrettäisiin kansal-
lisesta kriisinratkaisurahastosta EU:n yhtei-
seen kriisinratkaisurahastoon viraston toi-
mesta vuosittain.  

Kriisinratkaisudirektiivin 102 artiklan 
1 kohdan mukaan vakausmaksujen määrä 
lasketaan osuutena jäsenvaltion kaikkien 
luottolaitosten suojattujen talletusten määräs-
tä. Laitoskohtainen maksuosuus lasketaan di-
rektiivin 103 artiklan 2 kohdan ja EU:n krii-
sinratkaisuasetuksen 70 artiklan mukaan lai-
toksen velkojien, vähennettynä omilla varoil-
la ja korvauskelpoisilla talletuksilla, ja jäsen-
valtion kaikkien laitosten velkojen, vähennet-
tynä omilla varoilla ja korvauskelpoisilla tal-
letuksilla, yhteismäärän suhteena.  

Maksuvelvollisella tarkoitettaisiin luotto-
laitosta (9 kohta). 

Pykälän 10 kohdassa säädettäisiin talletus-
pankin määritelmästä luottolaitoslakia vas-
taavasti.  

Pykälän 11 kohdassa säädettäisiin talletus-
suojadirektiivin 2 artiklan 1 kohdan 3 ala-
kohdan mukaisesti laissa tarkoitetun talletuk-
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sen määritelmästä. Nykyisestä laista poiketen 
laissa todettaisiin nimenomaisesti, että arvo-
paperimarkkinalain mukaiset arvopaperit ja 
sellaiset vaihtuvapääomaiset talletukset, joi-
den pääomasta voidaan talletussopimuksen 
ehtojen mukaan maksaa takaisin vähemmän 
kuin talletusta tehtäessä vastaanotettu pää-
omamäärä, eivät kuuluisi laissa tarkoitetun 
talletuksen piiriin. Sitä vastoin laissa tarkoi-
tettuna talletuksena pidettäisiin sellaista kiin-
teäpääomaista talletusta, jonka tuotto mää-
räytyy muuttuvan perusteen kuten osakein-
deksin perusteella. Tällaisten sijoitussidon-
naisten talletusten osalta se osa tuotoista, jo-
ka määräytyy yksinomaan pääomamäärän ja 
ajan kulumisen perusteella olisivat talletus-
suojan piirissä, mutta ei muulla perusteella 
kuten viiteindeksin tai viitearvopaperin muu-
toksen perusteella määräytyvä tuotto.  

Pykälän 12 kohdassa säädettäisiin talletus-
suojadirektiivin 5 artiklan 1 kohdan mukai-
sesti korvauskelpoisen talletuksen määritel-
mästä. Lain asiasisältö ei merkittävästi muut-
tuisi nykyisestä lukuun ottamatta julkisyhtei-
sön talletuksia, jotka nykyisestä laista poike-
ten jäisivät talletussuojan ulkopuolelle. Koh-
dan e alakohtaa sovellettaisiin ainoastaan 
kohdassa mainitussa lainkohdassa tarkoitet-
tuihin asiakasvaratileihin. Sitä vastoin asiak-
kaan nimellä oleva varojen hoitotili kuuluisi 
talletussuojan piiriin silloinkin, kun yksin-
omainen käyttöoikeus tilillä oleviin varoihin 
on luovutettu sijoituspalveluyritykselle tai 
muulle omaisuudenhoitajalle. 

Rahoitusmarkkinoilla toimiva oikeushenki-
lö määriteltäisiin 13 kohdassa. Sillä viitattai-
siin Finanssivalvonnasta annetussa laissa tar-
koitettuun valvottavaan tai muuhun finans-
simarkkinoilla toimivaan. 

Pykälän 14 kohdassa säädettäisiin talletus-
suojadirektiivin 5 artiklan mukaisesti korvat-
tavan talletuksen määritelmästä. Säännöksen 
asiasisältö ei muuttuisi nykyisestä. 

Pykälän 15 kohdassa säädettäisiin talletta-
jan määritelmästä. Vastaavaa määritelmää ei 
sisälly nykyiseen lakiin, mutta sen on tarpeen 
erityisesti talletussuojadirektiivin 7 artiklan 2 
ja 3 kohdan huomioon ottamiseksi. Määri-
telmän mukaan tallettajana pidettäisiin sitä, 
joka on tilisopimukseen merkitty tilinomista-
jaksi. Siten henkilöä, jolla on ainoastaan 
käyttöoikeus tiliin, ei pidettäisi tässä laissa 

tarkoitettuna tallettajana. Jos tilinomistajaksi 
on merkitty useamman henkilön yhteenliit-
tymä, kuten kuolinpesä, sitä pidettäisiin eril-
lisenä tallettajana sovellettaessa 5 luvun 8 §:n 
1 momentissa olevaa säännöstä yhtä talletta-
jaa koskevasta talletussuojan ylärajasta. Kuo-
linpesän talletussuoja olisi itsenäinen siihen 
saakka, kunnes kuolinpesän tilillä olevat va-
rat on kirjattu osakkaan tai osakkaiden tileille 
taikka kun ne ovat maksujenvälityksessä. 
Pelkkä ositus- tai perinnönjakosopimus ei si-
ten vaikuttaisi kuolinpesän talletussuojaan. 
Ehdotettu 5 luvun 8 §:n 1 momentti on tar-
koitettu sovellettavaksi nykyistä käytäntöä 
vastaavasti niin, että myös tilinomistajaksi 
merkitty rekisteröity toiminimi saisi ehdote-
tun momentin mukaan itsenäisen talletus-
suojan. Kohdan määritelmää täydennettäisiin 
eräiden erityistilanteiden osalta ehdotetussa 2 
momentissa. 

Talletussuojamaksulla tarkoitettaisiin 
16 kohdan mukaan talletuspankeilta talletus-
suojarahaston kartuttamiseksi kerättävää 
maksua. 

EU:n vakavaraisuusasetus määriteltäisiin 
pykälän 17 kohdassa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin talle-
tussuojadirektiivin 7 artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti korvattavan enimmäismäärän las-
kemisesta, kun tilinomistajaksi on talletusta 
koskevassa sopimuksessa merkitty useampi 
henkilö. 

Momentin 1 kohdan mukaan laskettaessa 
korvattavaa enimmäismäärää kunkin osa-
omistajan osuudeksi katsotaan tämän päälu-
vun mukainen osuus talletuksen määrästä. 

Momentin 2 kohdassa säädettäisiin korvat-
tavan enimmäismäärän laskemisesta sellai-
sessa tapauksessa, että muu tilinomistaja kuin 
sijoituspalvelun tarjoaja, esimerkiksi asian-
ajaja tai yleinen edunvalvoja, hoitaa useam-
man henkilön varoja yhteisen asiakasvaratilin 
kautta. 

4 §. Tehtävät. Pykälän 1 momentissa sää-
dettäisiin viraston yleisestä toimivallasta ja 
tehtävistä. Viraston merkittävin tehtävä olisi 
käyttää kriisinratkaisulain mukaisia kriisin-
ratkaisuvälineitä ja -valtuuksia sekä valvoa 
kriisinratkaisulain noudattamista yhdessä Fi-
nanssivalvonnan kanssa. Viraston tulisi huo-
lehtia myös muista sille kriisinratkaisulaissa 
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säädetyistä tehtävistä, kuten kriisinratkaisu-
suunnitelmien laadinnasta. 

Viraston tulisi osallistua EU:n kriisinrat-
kaisuasetuksessa tarkoitetun kriisinratkaisu-
neuvoston työhön, tehdä kriisinratkaisuneu-
voston kanssa yhteistyötä ja toimittaa kriisin-
ratkaisuneuvostolle sen tarvitsemat tiedot. 
Viraston tehtäviä koskeviin muihin asetuksen 
säännöksiin viitattaisiin yksityiskohtaisem-
min kriisinratkaisulaissa. 

Kriisinratkaisuasetuksessa säädetään yhtei-
sestä kriisinratkaisurahastosta, johon jäsen-
valtiot keräävät korkeintaan kahdeksan vuo-
den siirtymäajan kuluessa rahaston tavoiteta-
son mukaisen määrän varoja, joita kriisinrat-
kaisuneuvosto voi käyttää asetuksen sovel-
tamisalan piiriin kuuluvien laitosten kriisin-
ratkaisussa. Viraston tehtävänä olisi kerätä 
vakausmaksut, hallinnoida kerättyjä varoja ja 
siirtää varat EU:n kriisinratkaisuasetuksen ja 
valtiosopimuksen mukaisesti yhteiseen ra-
hastoon.  

Viraston olisi lisäksi EU:n kriisinratkaisua-
setuksen 65 artiklan mukaisesti määritettävä 
komission delegoidun säädösvallan nojalla 
antaman lainsäädännön mukaisesti laitosten 
sellaisten maksujen määrä, jolla katettaisiin 
kriisinratkaisuneuvoston budjetti, ja huoleh-
tia, että maksut suoritetaan täyteen määrään 
ja maksetaan ajallaan.  

Viraston tulisi panna täytäntöön kriisinrat-
kaisuneuvoston päätökset EU:n kriisinratkai-
suasetuksen 29 artiklan mukaisesti. 

Lisäksi viraston tehtävänä olisi hoitaa talle-
tussuojarahaston tehtäviä, kerätä talletus-
suojamaksuja, hallinnoida varoja sekä päät-
tää varojen maksamisesta.  

Asetuksen 73 artiklan mukaan kriisinrat-
kaisuneuvosto voi päättää hankkia vaihtoeh-
toista rahoitusta tai muuta tukea rahastolle 
markkinaehtoisesti lainauskustannusten op-
timoimiseksi ja uskottavuuden ylläpitämisek-
si, kun rahastoon kerätyt varat eivät ole välit-
tömästi käytettävissä tai eivät kata rahaston 
varojen käyttämisestä aiheutuvia kustannuk-
sia. EU:n kriisinratkaisuasetus ei kuitenkaan 
velvoita jäsenvaltioita myöntämään rahoitus-
tukea rahastolle ja tällainen päätös on jäsen-
valtioiden vapaassa harkinnassa. Jos Suo-
messa poikkeustilanteessa katsottaisiin, että 
olisi Suomen edun mukaan perusteltua ja 
välttämätöntä lainata varoja rahastolle, olisi 

tarkoituksenmukaisinta, että virasto ja valtio-
varainministeriö valmistelisivat eduskunnalle 
EU:n kriisinratkaisuasetuksessa tarkoitetulle 
rahastolle myönnettävän lainan tai takauksen 
ehdot yhteistyössä.  

Viraston tehtävänä olisi tehdä aloitteita ja 
esityksiä kriisinratkaisua koskevien säännös-
ten ja määräysten kehittämisessä. Käytännös-
sä tämä tarkoittaisi esimerkiksi ehdotusten 
laatimista valtiovarainministeriölle tai osal-
listumista Euroopan komission järjestämiin 
lainsäädäntöaloitteita koskeviin konsultaati-
oihin. Virasto voisi tehdä aloitteita myös 
EU:n yhteiselle kriisinratkaisuviranomaisel-
le. 

Virastolle kuuluisi paitsi kriisinratkaisuun 
myös ennakolliseen varautumiseen liittyviä 
tehtäviä, joista säädettäisiin luottolaitoslaissa. 
Viraston olisi tehtävä yhteistyötä muiden ko-
timaisten ja ulkomaisten viranomaisten kans-
sa. Kotimainen yhteistyövelvoite koskisi eri-
tyisesti yhteistyötä valtiovarainministeriön, 
Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan kanssa, 
mistä ehdotetaan säädettävän erikseen. Li-
säksi virasto huolehtisi tehtäväalueeseensa 
liittyvästä koulutuksesta esimerkiksi muille 
viranomaisille sekä muista sille säädetyistä 
tehtävistä. 

Pykälän 2 momentin mukaan Rahoitusva-
kausvirastolle säädetyistä 1 momentissa mai-
nittujen laitosten kriisinratkaisuun liittyvistä 
tehtävistä ja toiminnan tavoitteista säädetään 
kriisinratkaisulaissa. Viraston toiminnasta 
säädetään myös EU:n kriisinratkaisuasetuk-
sessa. 

Kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
tehtävänä on asetuksen nojalla muun muassa 
laatia pienten luottolaitosten kriisinratkaisu-
suunnitelmat, laatia luonnoksia kriisinratkai-
susuunnitelmiksi luottolaitoksista, joiden 
emoyhtiön kotivaltio on kyseisessä jäsenval-
tiossa ja jotka kuuluvat asetuksen nojalla 
kriisinratkaisuneuvoston toimivallan piiriin, 
osallistua asetuksessa kriisinratkaisuneuvos-
tolle säädettyjen tehtävien täytäntöönpanoon, 
vaihtaa ja toimittaa tietoa ja osallistua jäsen-
valtiossa paikan päällä suoritettavaan valvon-
taan. Kriisinratkaisuneuvosto osallistuu ase-
tuksen 31 ja 32 artiklan nojalla kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten sijaan esimer-
kiksi kriisinratkaisukollegioon sellaisten 
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EU:n jäsenvaltioiden kanssa, jotka eivät ole 
liittyneet pankkiunioniin. 
 
 
2 luku Hallinto 

1 §. Johtaminen. Pykälän 1 momentin mu-
kaan viraston johtoon nimitettäisiin virkasuh-
teessa toimiva ylijohtaja. Ylijohtaja käyttää 
tehtävässään julkista valtaa ja tämän vuoksi 
päätöksen ylijohtajan nimittämisestä tekisi 
valtioneuvosto. Esityksen nimityksestä tai 
erottamisesta valtioneuvostolle tekisi valtio-
varainministeriö, kun virasto toimisi ministe-
riön hallinnonalalla. Ylijohtajan tehtävänä 
olisi vastata viraston tavoitteiden saavuttami-
sesta, toiminnan kehittämisestä ja toiminnan 
tuloksellisuudesta. Sen lisäksi ylijohtaja vas-
taisi muun muassa kriisinratkaisulaissa tar-
koitettujen kriisinratkaisuvälineiden käyttöä 
koskevasta päätöksestä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ylijoh-
tajan toimikaudesta, joka olisi viisi vuotta. 
Ylijohtaja olisi mahdollista valita enintään 
kahdelle perättäiselle toimikaudelle, koska 
johtajalle annettaisiin vahva asema viraston 
johdossa ja laajat valtuudet henkilöstön ni-
meämisessä. Vahvan johtoaseman tasapai-
nottamiseksi perättäisten toimikausien mää-
rää rajoitettaisiin kahteen (UaVM 5/2006 
vp). 

Ylijohtajan kelpoisuusehdoista säädettäi-
siin 3 momentissa. Ylijohtajan tulisi olla 
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut 
henkilö, jolla on tehtävän edellyttämä moni-
puolinen kokemus ja käytännössä osoitettu 
johtamistaito ja -kokemus. Valtion virka-
mieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentin nojal-
la valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
virkaan vaadittavista tutkinnoista ja muista 
vastaavista erityisistä kelpoisuusvaatimuksis-
ta, jollei niistä ole laissa säädetty ja jos se on 
asianomaiseen virkaan kuuluvien tehtävien 
hoitamiseksi perusteltua. Viraston ylijohtajan 
kelpoisuusehdoista ehdotetaan säädettävän 
lailla. Esimerkiksi oikeus-, kauppa- tai kan-
santaloustieteiden ylempi korkeakoulututkin-
to ovat momentissa tarkoitettuja ylempiä 
korkeakoulututkintoja. Osoitus tehtävän edel-
lyttämä monipuolisesta kokemuksesta ja ra-
hoitusmarkkinoiden tuntemuksesta olisi esi-
merkiksi laitosten valvontaan liittyvät tehtä-

vät, yritysten maksukyvyttömyys- ja kon-
kurssilainsäädäntöön liittyvät tehtävät tai ra-
hoitusmarkkinoiden vakauden turvaamiseen 
liittyvät tehtävät. 

Edellytys käytännössä osoitetusta johtamis-
taidosta ja -kokemuksesta tarkoittaisi, että 
virkaan hakevan henkilön on tullut osallistua 
esimerkiksi hankkeiden johtotehtäviin. Käy-
tännön johtamiskokemus merkitsisi, että 
henkilön on tullut toimia esimiestehtävässä. 

Ylijohtajalle olisi nimitettävä yksi tai use-
ampia sijaisia (4 momentti). Nimityksen teki-
si valtiovarainministeriö ylijohtajan esityk-
sestä. Momentin tarkoituksena on varmistaa 
viraston päätöksenteon jatkuvuus kaikissa ti-
lanteissa. Tarkempia määräyksiä sijaisen ni-
mittämisestä voitaisiin antaa 5 momentin 
mukaan valtioneuvoston asetuksella.  

2 §. Ratkaisuvalta. Ylijohtaja ratkaistavaksi 
kuuluisivat 1 momentin mukaisesti muun 
muassa kaikki kriisinratkaisulaissa tarkoitet-
tuja kriisinratkaisuvälineitä ja kriisinratkai-
suvaltuuksien käyttöä sekä talletussuojara-
hastoa koskevat asiat lukuun ottamatta rahas-
ton sijoitustoimintaa koskevaa päätöksente-
koa.  

Viraston työjärjestyksen vahvistaisi 2 mo-
mentin nojalla ylijohtaja. Työjärjestyksessä 
voitaisiin määrätä viraston organisaatiosta, 
asioiden käsittelystä sekä toimintojen muusta 
järjestämisestä. Työjärjestyksessä voitaisiin 
myös määrätä nykyistä käytäntöä vastaavasti, 
että yksi viraston virkamiehistä toimisi rahas-
ton asiamiehenä vastaten kriisinratkaisu- ja 
talletussuojarahaston käytännön toiminnasta. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin menet-
telystä sellaisissa kriisinratkaisupäätöksissä, 
jotka vaikuttavat valtion talousarvioon ja joi-
hin on saatava valtioneuvoston suostumus. 
Jos valtiovarainministeriö ei tee esitystä 
eduskunnalle, virasto ei voi ryhtyä kriisinrat-
kaisupäätöksessä tarkoitettuihin toimiin. 
Momentilla ja kriisinratkaisulain säännöksil-
lä pantaisiin täytäntöön kriisinratkaisudirek-
tiivin 3 artiklan 6 kohta. 

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin eh-
dotetun 4 momentin nojalla antaa tarkempia 
säännöksiä viraston johtamisesta ja ratkaisu-
vallasta. Asetuksessa olisi mahdollista säätää 
esimerkiksi ylijohtajan sijaisen nimeämisestä 
ja ratkaisuvallan siirrosta ylijohtajalta tämän 
alaiselle. Esimerkiksi vähämerkitykselliset 
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kriisinratkaisua koskeva päätökset olisi mah-
dollista määrätä viraston virkamiehen rat-
kaistavaksi. 

3 §. Riippumattomuus. Pykälän 1 momen-
tissa ehdotetaan säädettävän, että viraston 
toiminnan järjestämisessä on huolehdittava 
sen riippumattomuuden ja puolueettomuuden 
turvaamisesta. Direktiivin 3 artiklan 3 koh-
dan mukaan jäsenvaltioiden on varmistetta-
va, että kriisinratkaisutehtävien ollessa poik-
keuksellisesti osa toimivaltaista viranomais-
ta, keskuspankkia, ministeriötä tai muuta vi-
ranomaista, kriisinratkaisutehtävien, niiden 
valvonnan tai muiden tehtävien toiminnalli-
nen itsenäisyys viranomaisen muusta toimin-
nasta on turvattu. Säännöksessä viraston riip-
pumattomuus toteutettaisiin direktiivin vel-
voitetta laajempana. Jos viraston tekemään 
päätökseen on lain nojalla saatava valtiova-
rainministeriön suostumus, tämä ei kuiten-
kaan katsottaisi vaarantavan viraston riippu-
mattomuutta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin virka-
miehen riippumattomuudesta suhteessa mah-
dollisen kriisinratkaisun kohteena oleviin lai-
toksiin. Virkamies ei saisi ehdotuksen mu-
kaan kuulua laitoksen ylimpään johtoon tai 
tilintarkastajiin eikä olla sen palveluksessa. 
Momentti vastaa sisällöllisesti Finanssival-
vonnasta annetun lain 15 §:n 1 momenttia. 

Pykälän 3 momentissa olisi informatiivinen 
viittaus hallintolakiin, jossa säädetään virka-
miesten esteellisyydestä. 

4 §. Neuvottelukunta. Viraston ja muiden 
keskeisten viranomaisten yhteistyön ja tieto-
jenvaihdon varmistamiseksi virastoon perus-
tettaisiin neuvottelukunta. Neuvottelukuntaan 
osallistuisivat viraston, valtiovarainministe-
riön, Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan 
nimeämät edustajat. 

Neuvottelukunnan tehtävänä olisi turvata 
asianmukainen tietojen luovutus ja yhteis-
työn edistäminen viranomaisten välillä. Neu-
vottelukunnan tehtävä olisi luonteeltaan 
koordinoivaa eikä sille säädettäisi viraston 
toimintaa koskevaa päätösvaltaa. Valtiova-
rainministeriö asettaisi neuvottelukunnan 
kolmen vuoden välein. 

5 §. Virkamiehet. Viraston henkilöstön ni-
mittäisi pykälän 1 momentin mukaan ylijoh-
taja. Normaaliaikana viraston henkilökunnan 
tarpeeksi on arvioitu noin 12 henkilöä, jotka 

hoitaisivat kriisinratkaisulaissa virastolle 
säädettäviä tehtäviä. Kun virasto on aloitta-
nut toimintansa ja selviää sen tehtävien mää-
rä ja työllistävyys erityisesti suhteessa EU:n 
yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin, viras-
ton henkilöstöresursseja on tarvittaessa arvi-
oitava uudelleen. Kriisinratkaisusuunnitelmi-
en laadinta kuormittaisi virastoa alkuvuosina 
merkittävästi. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin asian-
tuntijoina toimivien virkamiesten kelpoi-
suusvaatimuksista. Yleisenä kelpoisuusvaa-
timuksena olisi korkeakoulututkinto ja tehtä-
vien edellyttämä laaja perehtyneisyys alaan, 
jonka voisi osoittaa saaduksi rahoitusmarkki-
nasektorilla, maksukyvyttömyys- tai kon-
kurssilainsäädännön alalla taikka yritysjärjes-
telyihin liittyvissä tehtävissä. 

Viraston virkamiehiin sovellettaisiin valti-
on virkamieslakia 3 momentin mukaisesti. 
Kriisinratkaisudirektiivin 3 artiklan 12 koh-
dassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat ra-
joittaa viraston, valvontaviranomaisen ja näi-
den henkilöstön vastuuta kansallisen lainsää-
dännön mukaisesti, kun ne hoitavat direktii-
vissä säädettyjä tehtäviä. Laissa ei ehdoteta 
käytettävän tätä mahdollisuutta. 

Pykälän 4 momentti koskisi viraston mah-
dollisuutta hyödyntää kriisiaikana muiden vi-
ranomaisten henkilökuntaa tehtäviensä suo-
rittamiseen. Virasto tekisi esityksen valtio-
neuvostolle, joka voisi nimittää määräaikai-
seen virkasuhteeseen valtiovarainministeriön, 
Suomen Pankin tai Finanssivalvonnan vir-
kamiehen. Ennen esityksen tekemistä viras-
ton ylijohtajan olisi kuultava ja valmisteltava 
nimitystä tarkoituksenmukaisella tavalla 
mainittujen viranomaisten kanssa ja nimityk-
seen olisi saatava etukäteen nimitettäväksi 
ehdotetun henkilön suostumus. Virasto vas-
taisi tällöin virkamiesten palkka- ja muista 
kuluista. 

6 §. Ilmoitusvelvollisuus. Pykälässä säädet-
täisiin viraston ylijohtajan ja virkamiesten 
velvollisuudesta toimittaa tietoja omaisuu-
destaan ja sitoumuksistaan ennen virkaan 
nimittämistä sekä näiden tietojen julkisuu-
desta. 

Pykälän 1 momentin mukaan ylijohtajan 
olisi annettava selvitys elinkeinotoiminnas-
taan, omistuksistaan yrityksissä ja muusta 
merkittävästä varallisuudesta, veloista, taka-
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uksista ja vastuusitoumuksista sekä muista 
sidonnaisuuksista, joilla voisi olla merkitystä 
arvioitaessa hänen edellytyksiään hoitaa vir-
kaan kuuluvia tehtäviään. Esimerkiksi ylijoh-
tajan merkittävät lainat kriisinratkaisulain-
säädännön soveltamisalan piiristä olevasta 
yhdestä laitoksesta voi asettaa hänet esteelli-
seksi käsittelemään laitoksen kriisinratkaisu-
suunnitelmaa tai mahdollista kriisinratkaisua. 

Viraston virkamieheksi nimitettävän henki-
lön olisi 2 momentin nojalla toimitettava 
myös tiedot, jos hänellä virkatehtävän mu-
kaan olisi muutoin kun satunnaisesti pääsy 
rahoitusmarkkinoita taikka yksityisten yhtei-
söjen tai henkilöiden taloudellista asemaa tai 
liikesalaisuutta koskeviin salassa pidettäviin 
tietoihin. Viraston kaltaisessa suhteellisen 
pienessä organisaatiossa, jonka tehtävä on 
hyvin rajattu, käytännössä kaikilla asiantunti-
jatehtäviä suorittavilla virkamiehillä on pääsy 
momentissa tarkoitettuihin tietoihin. 

Pykälän 3 momentissa ilmoitusvelvollisuus 
laajennettaisiin muihin henkilöihin, jotka ni-
mitetään hoitamaan 1 tai 2 momentissa tar-
koitettuja tehtäviä. Esimerkiksi tämän luvun 
5 §:n nojalla viraston palvelukseen määrä-
ajaksi siirtyvän valtiovarainministeriön, 
Suomen Pankin tai Finanssivalvonnan vir-
kamiehen olisi annettava selvitys. 

Pykälän 2 momentissa tarkoitetun virka-
miehen olisi ilmoitettava tiedoissa tapahtu-
neista muutoksista tai virheistä sekä tarvitta-
essa täydennettävä ilmoitustaan viipymättä 
(4 momentti). Lisäksi virkamiehellä olisi vel-
vollisuus antaa 1 momentissa tarkoitetut tie-
dot viraston pyynnöstä. Esimerkiksi ylijohta-
jan sijaiselta olisi perusteltua edellyttää myös 
1 momentissa tarkoitettujen tietojen toimit-
tamista. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin ylijoh-
tajan ja virkamiehen velvollisuudesta ilmoit-
taa kriisinratkaisulain soveltamisalan piiriin 
kuuluvan laitoksen hänelle myöntämästä luo-
tosta, takauksesta tai vastuusitoumuksesta. 
Ilmoitusvelvollisuus koskisi myös sellaisia 
sitoumuksia, jotka on myönnetty yritykselle, 
jossa ylijohtaja tai virkamies käyttää kirjan-
pitolaissa (1336/1997) tarkoitettua merkittä-
vää määräysvaltaa. 

Pykälän 6 momentin mukaan ylijohtajan ja 
virkamiehen olisi ilmoitettava julkisen kau-
pankäynnin kohteena olevien osakkeiden ja 

rahoitusvälineiden, joiden arvo määräytyy 
tällaisten perusteella, koskevat tiedot 7 §:ssä 
tarkoitettuun sisäpiiriluetteloon, jota valtio-
varainministeriö ylläpitää. 

Pykälän 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoi-
tetut tiedot ovat yksityiselämän suojaan kuu-
luvia ja sen vuoksi ne olisivat salassa pidet-
täviä. Valtiovarainministeriön ylläpitämä 
6 momentissa tarkoitettu luettelo olisi kui-
tenkin julkinen markkinoiden väärinkäytök-
siä koskevan muun lainsäädännön mukaisesti 
(7 momentti).  

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin 
8 momentin mukaan antaa tarkempia sään-
nöksiä selvityksen antamisen tavasta.  

7 §. Sisäpiiri-ilmoitus. Pykälän 1 momen-
tissa säädettäisiin viraston virkasuhteisen 
henkilön velvollisuudesta tehdä sisäpiiri-
ilmoitus. Ilmoitus olisi tehtävä kuukauden 
kuluessa siitä, kun henkilö aloitti tehtäväs-
sään. 

Sisäpiiri-ilmoitukseen sisältyvistä tiedoista 
säädettäisiin 2 momentissa. Momentti vastaa 
Finanssivalvonnasta annetun lain 16 a §:n 2 
momenttia. Tiedot olisi annettava vajaaval-
taisesta, jonka edunvalvoja 1 momentissa 
tarkoitettu ilmoitusvelvollinen on, yhteisö tai 
säätiö, jossa ilmoitusvelvollinen tai vajaaval-
tainen käyttää määräysvaltaa sekä ilmoitus-
velvollisen, vajaavaltaisen tai näiden määrä-
ysvallassa olevan yhteisön tai säätiön omis-
tamat rahoitusvälineet. 

Pykälän 3 momentin mukaan ilmoitukseen 
on sisällytettävä tarvittavat tiedot henkilön 
tai oikeushenkilön yksilöimiseksi sekä rahoi-
tusvälineistä. 

Ilmoitusvelvollisuutta koskevasta poikke-
uksesta säädettäisiin 4 momentissa. Säännök-
sen mukaan tietoja ei tarvitsisi ilmoittaa siltä 
osin kuin ne koskevat asunto-osakeyhtiötä, 
keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä, aatteellista 
tai taloudellista yhdistystä taikka voittoa ta-
voittelematonta yhteisöä paitsi, jos yhteisö 
käy säännöllisesti kauppaa rahoitusvälineillä. 

Ilmoitukset vähintään 5 000 euron muutok-
sista omistuksesta ja muista pykälässä tarkoi-
tetuissa tiedoissa tapahtuneista muutoksista 
on tehtävä virastolle 14 päivän kuluessa 
(5 momentti). 

8 §. Toiminnan rahoitus. Viraston toiminta 
rahoitettaisiin luottolaitoksilta ja sijoituspal-
veluyrityksiltä kerättävinä maksuina. Hallin-
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tomaksuista ja niiden määräytymisen perus-
teista säädettäisiin erillisessä laissa. Viraston 
toiminnan rahoitusta ei voida järjestää osuu-
tena alalta kerättäviä vakausmaksuja, koska 
yhteisessä kriisinratkaisumekanismissa kan-
sallisten rahastojen kertymä siirretään kah-
deksan vuoden siirtymäajan aikana unionin 
yhteiseen kriisinratkaisurahastoon. Maksut 
olisi tarkoituksenmukaista kerätä vakaus-
maksujen keräämisen yhteydessä. 
 
3 luku Rahaston varat ja niiden si-

joittaminen, kulut ja lainanot-
to 

1 §. Rahaston varat. Säännös olisi luonteel-
taan informatiivinen ja siinä lueteltaisiin ne 
erät, jotka muodostaisivat rahoitusvakausra-
haston varat. 

2 §. Varojen erillään pito. Pykälässä sää-
dettäisiin luottolaitoksilta ja sijoituspalvelu-
yrityksiltä kerättävien vakausmaksujen ja tal-
letuspankeilta kerättävien talletussuojamak-
sujen erillään pidosta. Vaikka rahastot ehdo-
tetaan hallinnollisesti yhdistettäväksi, rahas-
tojen kirjanpito ja tilirakenne on järjestettävä 
siten, etteivät varat voi sekoittua keskenään. 

3 §. Rahaston toiminnasta aiheutuvat kulut. 
Säännös olisi luonteeltaan informatiivinen ja 
siinä todettaisiin rahoitusvakausrahaston ku-
lujen kattamisesta osana viraston toimintaan 
toimialalta kerättävinä hallintomaksuina. Ra-
haston sijoitustoiminnasta aiheutuvat kulut 
katettaisiin kuitenkin rahaston varoista. Kun 
kriisinratkaisurahaston ja talletussuojarahas-
ton kirjanpito olisi pidettävä erillään, eri ra-
hastojen sijoitustoiminnan kulut olisi mah-
dollista kohdentaa kustannusperusteisesti. 

4 §. Rahaston varojen sijoitustoimintaa 
koskeva päätöksenteko. Pykälässä ehdotetaan 
perustettavan virastoon itsenäinen toimielin, 
rahoitusvakausrahaston hallitus, jonka tehtä-
vänä olisi päättää rahaston varojen sijoitus-
toiminnan riskienhallinnasta, sijoitussuunni-
telmista ja sijoitusperiaatteista sekä ohjata 
varojen sijoittamista (1 momentti). Valtionta-
louden ulkopuoliset rahastot ovat usein mi-
nisteriöiden hallinnassa, mutta niillä on itse-
näinen päätöksentekoelin ja mahdollisesti 
henkilökuntaa. Rahoitusvakausrahasto olisi 
hallinnollisesti osa Rahoitusvakausvirastoa. 
Sijoitustoimintaa koskeva päätöksenteko oli-

si tarkoituksenmukaista eriyttää viraston 
muusta päätöksenteosta, koska sijoitustoi-
minta eroaa viraston muista tehtävistä mer-
kittävästi. Säännöksen tarkoituksena on var-
mistaa varojen asianmukainen ja turvaava, 
mutta mahdollisimman kannattava sijoitus-
toiminta, mikä osaltaan turvaisi erityisesti 
tallettajien talletussuojan korkeaa tasoa. 
Säännös mahdollistaa myös talletussuojara-
haston päätöksentekorakenteen säilymisen 
nykyisen kaltaisena. Sijoitusvarallisuus liit-
tyy nimenomaisesti talletussuojan turvaami-
seksi kerättäviin talletussuojamaksuihin, 
koska kartutettavat vakausmaksut ovat rahas-
tossa vain väliajan ennen kuin ne siirretään 
EU:n kriisinratkaisuasetuksessa tarkoitettuun 
rahastoon sijoituspalveluyritysten vakaus-
maksuja lukuun ottamatta. 

Hallituksen nimittäisi valtiovarainministe-
riö kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjoh-
taja olisi viraston ulkopuolinen henkilö. Hal-
lituksessa olisi puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä. 
Jäseniä voisi olla enintään viisi ja jokaisella 
jäsenellä olisi henkilökohtainen varajäsen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin toimi-
alan edustuksesta hallituksessa. Valtiova-
rainministeriön olisi määrättävä vähintään 
kaksi jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä luottolaitosten etujärjestöjen ja 
talletuspankkien yhteenliittymien ehdotta-
mista henkilöistä. Ministeriö voisi vapauttaa 
jäsenen tai varajäsenen tehtävästä. Ministeriö 
vastaisi myös palkkioiden määrän kriisinrat-
kaisuviraston esityksestä sekä vahvistaisi hal-
lituksen työjärjestyksen. 

Pykälän 3 momentin mukaan hallitus olisi 
päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan 
tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme jäsentä 
tai varajäsentä. Asiat ratkaistaisiin yksinker-
taisella ääntenenemmistöllä ja siten, että kai-
killa hallituksen jäsenillä ja varajäsenillä se-
kä puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla 
olisi yksi ääni. Jos äänet menevät äänestyk-
sessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisisi. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin sidon-
naisuuksia koskevan ilmoitusvelvollisuuden 
ja sisäpiiri-ilmoitusvelvollisuuden soveltami-
sesta puheenjohtajaan, varapuheenjohtajaan, 
jäseniin ja varajäseniin. Kun hallituksen jä-
senet toimivat tehtävässään virkavastuulla, 
on perusteltua, että heihin sovelletaan myös 
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samoja ilmoitusvelvollisuuksia kuin viraston 
virkamiehiin. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin halli-
tuksen puheenjohtajaan, varapuheenjohta-
jaan, jäseneen ja varajäseneen virkavastuusta. 

5 §. Rahaston varojen sijoittaminen. Viras-
ton olisi sijoittaessaan rahoitusvakausrahas-
ton varoja huolehdittava niiden turvaavuu-
desta maksuvalmiuden turvaavalla tavalla, 
tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä 
asianmukaisesta hajauttamisesta. Pykälässä 
säädettäisiin myös sijoitussuunnitelman sisäl-
löstä ja mitä tekijöitä hallituksen on otettava 
huomioon suunnitelmaa laadittaessa. 

6 §. Talletussuojarahaston varojen sijoit-
tamista koskevat erityiset säännökset. Pykä-
lässä säädettäisiin osin nykyistä luottolaitos-
lakia vastaavasti talletussuojarahaston varo-
jen sijoittamista koskevista rajoituksista. Eh-
dotetulla säännöksellä pantaisiin täytäntöön 
talletussuojadirektiivin 10 artiklan 7 kohta. 
Nykyisestä laista poiketen talletussuojarahas-
ton varoja saataisiin kuitenkin direktiivin 
2 artiklan 1 kohtaan sisältyvän vähäriskisten 
varojen määritelmän mukaisesti sijoittaa ai-
noastaan sellaisiin velkasitoumuksiin, joihin 
talletuspankin vakavaraisuuslaskennassa so-
velletaan enintään 50 prosentin riskipainoa 
käytettäessä niin kutsuttua standardimene-
telmää. 

7 §. Rahaston riskienhallinta. Pykälän 
1 momentissa säädettäisiin yleinen vaatimus 
viraston sisäiselle hallinto- ja ohjausjärjes-
telmille siten, että järjestelmien on oltava riit-
tävät varmistamaan talletussuojarahaston va-
rojen hallinnoinnin ja korvausten maksami-
sen tehokkaasti ja luotettavasti. Momentti pe-
rustuu osin direktiivin 4 artiklan 12 kohtaan. 
Vastaavaa säännöstä ei ole nykyisessä laissa. 

Pykälän 2—4 momentissa säädettäisiin di-
rektiivin 4 artiklan 10 ja 11 kohdan mukai-
sesti virastolle velvollisuus säännöllisesti teh-
tävin kuormituskokein varmistua siitä, että 
korvausten maksaminen tallettajille voidaan 
tarvittaessa toteuttaa luotettavasti. Lisäksi vi-
raston tulisi säännöllisesti testata erilaisten 
markkinatilanteiden vaikutusta sijoitettujen 
varojen arvoon ja tuottoon. 

Pykälän 5 momentin mukaan 1 momentin 
säännöksiä sovellettaisiin myös kriisinratkai-
surahaston hallinto- ja ohjausjärjestelmiin. 

8 §. Lainanotto ja lainananto. Pykälässä 
säädettäisiin perusteista, joiden nojalla viras-
to voisi tehdä esityksen valtiovarainministe-
riölle lainanotosta toiselta kriisinratkaisura-
hastolta tai talletussuojarahastolta taikka 
muulta taholta. Valtion rahastolle mahdolli-
sesti myöntämä laina tai takaus käsiteltäisiin 
perustuslain 82 §:n mukaisesti. 

Säännöksen 1 ja 3 momenttia sovellettai-
siin kriisinratkaisurahaston lisäksi talletus-
suojarahastoon. Talletussuojadirektiivin 
10 artiklan 9 kohdan mukaan jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että talletusten vakuusjär-
jestelmillä on käytössään asianmukaiset vaih-
toehtoiset rahoitusjärjestelyt, joiden avulla ne 
voivat hankkia lyhyen aikavälin rahoitusta 
täyttääkseen niitä vastaan esitetyt vaatimuk-
set. Tarve väliaikaiselle lainaukselle saattaisi 
ilmetä esimerkiksi silloin, jos talletusten 
maksaminen vuoden 2019 jälkeen seitsemäs-
sä päivässä ei olisi mahdollista tilanteessa, 
jossa talletussuojarahastoon kartutetut varat 
eivät riitä kattamaan kaikkia korvattavia tal-
letuksia, vaje ei ole rahoitettavissa täysin 
toimialan hallinnoimasta rahastosta eivätkä 
talletuspankit pysty lainaamaan talletussuoja-
rahastolle 5 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetulla tavalla puuttuvaa määrää ylimääräi-
sestä talletussuojamaksusta . Talletussuojara-
haston tarve saada nopeaa rahoitusta ei rajoit-
tuisi ainoastaan talletussuojarahastojen väli-
seen lainaukseen vaan rahasto voisi hakea 
rahoitusta myös laajemmin markkinoilta. 
Talletussuojarahastoon kerättäisiin lainan-
maksuun ja muihin velvoitteisiin tarvittavat 
varat talletuspankeilta. Viraston 5 luvun 6 
§:n mukaisesti tekemä päätös siitä, että talle-
tuspankkien on lainattava varoja talletus-
suojarahastolle, olisi 1 momentissa tarkoitet-
tua lainausta. 

Esitys olisi mahdollista tehdä, jos vakaus-
maksut eivät riitä kriisinratkaisurahaston 
käytöstä aiheutuvien tappioiden, kustannus-
ten tai muiden menojen kattamiseen, ylimää-
räiset jälkikäteen suoritettavat vakausmaksut 
eivät ole välittömästi käytettävissä ja muita 
vaihtoehtoisia rahoitusjärjestelyjä ei ole koh-
tuullisin ehdoin välittömästi käytettävissä. 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että ra-
hasto voisi hakea lainaa valtioneuvoston lu-
valla ja sen määräämin ehdoin eduskunnan 
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talousarvion käsittelyn yhteydessä myöntä-
mien lainanottovaltuuksien rajoissa.  

Kriisinratkaisudirektiivin 106 artiklassa 
säädetään kansallisten rahoitusjärjestelyjen 
välisestä lainauksesta. Pykälän 2 momentti 
vastaisi 106 artiklan 1 kohdan edellytyksiä 
lainanotolle. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin kriisin-
ratkaisudirektiivin 106 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti yleisperiaatteesta yhdenmukaisis-
ta korko- ja muista ehdoista kaikille lainan-
antajille. 

Pykälän 4 momentti koskisi kriisinratkaisu-
rahaston oikeutta myöntää lainaa toiselle 
ETA-valtion kriisinratkaisurahastolle. Lainan 
määrä olisi lainanottavan rahaston kotivaltion 
korvattavien talletusten määrä suhteessa 
kaikkien lainaa myöntävien rahastojen koti-
valtioiden korvattavien talletusten kokonais-
määrään, jolleivät lainaa antavat rahastot ja 
lainaa ottava rahasto toisin sovi. Viraston oli-
si tehtävä valtiovarainministeriölle esitys val-
tioneuvoston suostumuksen saamiseksi. Val-
tioneuvosto voisi esimerkiksi asettaa ehtoja 
suostumuksen antamiseksi. Kun kansallisen 
kriisinratkaisurahaston koko jää pieneksi, ei 
ole todennäköistä, että rahastolla olisi varoja 
myöntää lainaa toiselle rahastolle. Jos rahasto 
hakisi itse lainaa tässä momentissa tarkoite-
tun lainan myöntämiseksi, lainanottoon so-
vellettaisiin 1 momenttia. EU:n yhteisen krii-
sinratkaisurahaston lainanotosta ja lainanan-
nosta säädetään EU:n kriisinratkaisuasetuk-
sen 72 artiklassa. 
 
 
4 luku EU:n yhteiseen kriisinratkai-

surahastoon kerättävä EU:n 
vakausmaksu ja kansalliseen 
kriisinratkaisurahastoon ke-
rättävä vakausmaksu 

EU:n yhteinen kriisinratkaisurahasto 
 

1 §. EU:n vakausmaksun määräytyminen. 
EU:n kriisinratkaisuasetuksen 70 ja 71 artik-
lassa säädetään EU:n vakausmaksun laitos-
kohtaisesta laskemisesta. Sen lisäksi komis-
sio antaa delegoidun säädösvallan nojalla 
asetuksen siitä, miten eri laitoskohtaisia ris-
kejä arvioidaan. Riskipainotus vaikuttaa va-
kausmaksun suuruuteen. Maksuvelvollisten 

olisi suoritettava vakausmaksu vuosittain 
30 päivään huhtikuuta mennessä. 

Komissio antaa delegoidun säädösvallan 
nojalla säädöksen EU:n kriisinratkaisuneu-
voston hallintomaksusta ja sen perusteista.  

2 §. EU:n vakausmaksujen maksumenette-
ly. Pykälän 1 momentin mukaan viraston olisi 
laskettava laitoskohtainen maksuosuus sekä 
kerättävä ja siirrettävä se EU:n kriisinratkai-
suasetuksen, valtiosopimuksen ja komission 
delegoidun säädöksen mukaisesti. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin viras-
tolle määräyksenantovaltuus EU:n vakaus-
maksun maksumenettelystä.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
vuosittain kerättävän EU:n vakausmaksun 
määrää voidaan alentaa kriisinratkaisurahas-
ton EU:n vakausmaksujen sijoittamisesta 
kertyneitä tuottoja vastaavalla määrällä. 
Säännöksellä varauduttaisiin kriisinratkaisu-
rahaston sijoitustoiminnasta kertyvien tuotto-
jen käyttämiseen. Vuosittainen korkohyöty 
jää suhteellisen pieneksi, koska vakausmak-
sut eivät ole pitkään sijoitettavissa. Vakaus-
maksun vähennys olisi laskettava suhteessa 
laitoksen maksuosuuteen. Tuotot olisi erotet-
tava laskennallisesti sijoituspalveluyritysten 
kartuttamien vakausmaksujen tuotoista, jotka 
olisi jätettävä pääomapuskuriksi kansalliseen 
kriisinratkaisurahastoon. 

Pykälän 4 momentin mukaan valtioneuvos-
ton asetuksella voitaisiin antaa tarkempia 
säännöksiä EU:n vakausmaksujen maksuun-
panosta ja tietojen ilmoitusmenettelystä. Ase-
tuksenantovaltuuden sisältö rajoittaisi tosi-
asiallisesti EU:n kriisinratkaisuasetuksen ja 
valtiosopimuksen sisältö. 

3 §. EU:n vakausmaksujen siirtäminen. 
Valtiosopimuksen 3 artikla täytäntöön pan-
taisiin pykälässä. Viraston olisi siirrettävä 
etukäteen kerättävät EU:n vakausmaksut 
vuosittain 30 päivään kesäkuuta mennessä 
EU:n kriisinratkaisuasetuksessa tarkoitettuun 
rahastoon. Mahdolliset jälkikäteen kerättävät 
ylimääräiset EU:n vakausmaksut olisi siirret-
tävä välittömästi niiden keräämisen jälkeen. 

4 §. Viittaus EU:n kriisinratkaisuasetuk-
seen ja valtiosopimukseen. Pykälä olisi luon-
teeltaan informatiivinen ja siinä viitattaisiin 
EU:n kriisinratkaisuasetuksen ja valtiosopi-
muksen säännöksiin EU:n vakausmaksun ta-
voitetasosta, maksuosuuden määräytymises-
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tä, ylimääräisen EU:n vakausmaksun kerää-
misestä ja EU:n vakausmaksujen käytöstä. 
 
Kriisinratkaisurahasto 
 

5 §. Kansallinen vakausmaksu ja kriisin-
ratkaisurahaston tavoitetaso. Pykälässä sää-
dettäisiin kansallisesta vakausmaksusta. Kun 
EU:n kriisinratkaisuasetuksen soveltamisalan 
piiriin kuuluvat suomalaiset luottolaitokset, 
kansallista vakausmaksua keräisivät tässä 
laissa tarkoitetut sijoituspalveluyritykset. 
Vakausmaksu olisi suoritettava kalenterivuo-
sittain huhtikuun viimeiseen päivään men-
nessä. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin sijoi-
tuspalveluyritysten velvollisuudesta kartuttaa 
kansallista vakausmaksua vuosittain viimeis-
tään 30 päivänä huhtikuuta. 

Pykälässä täytäntöönpantaisiin kriisinrat-
kaisudirektiivin 102 artikla, jonka 1 kohdan 
mukaan vakausmaksun tavoitetaso määräy-
tyy jäsenvaltiossa toimiluvan saaneiden, di-
rektiivin soveltamisalan piiriin kuuluvien lai-
tosten, toisin sanoen luottolaitosten ja sijoi-
tuspalveluyritysten, korvauskelpoisten talle-
tusten määrästä. Kun sijoituspalveluyritykset 
eivät vastaanota talletuksia, tavoitetasoa ei 
voida laskea sijoituspalveluyritysten korva-
uskelpoisista talletuksista. Tavoitetaso ehdo-
tetaan laskettavan prosentuaalisena osuutena 
direktiivin säännöksen mukaisesti Suomessa 
toimiluvan saaneiden luottolaitosten korva-
uskelpoisista talletuksista, vaikka luottolai-
tokset kartuttavat vain EU:n vakausmaksua 
eivätkä lainkaan kansallista vakausmaksua. 
Tavoitetaso asetettaisiin suoraan 102 artiklan 
1 kohdan mukaiseen yhteen prosenttiin suo-
malaisten luottolaitosten korvauskelpoisista 
talletuksista ja tavoitetaso olisi kartutettava 
2 momentin mukaan vuoden 2024 loppuun 
mennessä. Vakausmaksut olisi kerättävä 
mahdollisimman tasaisesti. Kun vakausmak-
sut ovat luonteeltaan veronluonteisia maksu-
ja, joista on säädettävä täsmällisesti ja tark-
karajaisesti, direktiivin 102 artiklan 2 kohdan 
mukaisia arviointitekijöitä sijoituspalveluyri-
tyksen liiketoimintakierrosta ja vakausmak-
sun vaikutuksesta sen taloudelliseen asemaan 
ei ehdoteta käytettävän. 

Rahaston tavoitetason määräytymisen kri-
teeristä säädettäisiin 3 momentissa. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että 
kymmenen vuoden aikana sijoituspalveluyri-
tyksen vuosittainen maksuosuus olisi kym-
menen prosenttia tavoitetasosta. 

Pykälän 5 momentti vastaisi direktiivin 
102 artiklan 3 kohtaa. Jos kymmenen vuoden 
määräajan jälkeen rahaston vakausmaksujen 
määrä laskee alle tavoitetason, viraston olisi 
kerättävä maksuja edellä tässä pykälässä esi-
tettyjen säännösten mukaisesti, kunnes tavoi-
tetaso on jälleen saavutettu. 

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin an-
taa tarkempia säännöksiä EU:n vakausmak-
sujen maksuunpanosta ja tietojen ilmoitus-
menettelystä (6 momentti). 

6 §. Kansallisen vakausmaksun määräyty-
misperusteet. Pykälän 1 momentissa säädet-
täisiin sijoituspalveluyrityksen vuotuisen 
maksuosuuden laskemisesta. Säännös vastai-
si kriisinratkaisudirektiivin 103 artiklan 
2 kohtaa. 

Pykälän 2 momentin mukaan vakausmak-
suja määrättäessä olisi otettava huomioon 
komission delegoitu säädös, jossa säädetään 
vakausmaksun tarkistamisesta suhteessa luot-
tolaitosten ja sijoituspalveluyritysten riski-
profiiliin, vakausmaksun tehokkaan maksa-
misen turvaamiseksi tehtävistä toimista ja 
maksujen varmentamisesta. 

7 §. Ylimääräiset kansalliset vakausmaksut. 
Pykälässä täytäntöönpantaisiin kriisinratkai-
sudirektiivin 104 artikla, jossa säädetään lai-
toksilta kerättävistä ylimääräisistä vakaus-
maksuista. Jos kriisinratkaisurahaston varat 
eivät riitä sijoituspalveluyrityksen kriisinrat-
kaisutoimien aiheuttamien tappioiden, kus-
tannusten tai muiden menojen kattamiseen, 
virasto perisi 1 momentin nojalla sijoituspal-
veluyrityksiltä ylimääräisiä vakausmaksuja, 
kunnes rahaston tavoitetaso on jälleen saavu-
tettu. Mainitun artiklan 1 kohdan toisen ala-
kohdan mukaisesti ylimääräiset vakausmak-
sut saavat olla enintään kolme kertaa vuotuis-
ten vakausmaksujen suuruisia. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin viras-
ton oikeudesta lykätä maksujen perintää 
enintään kuudella kuukaudella, jos vakaus-
maksun maksaminen vaarantaisi sijoituspal-
veluyrityksen maksuvalmiuden tai maksuky-
vyn. Direktiivistä poiketen viraston valtuutta 
rajoitettaisiin siten, että maksuajan pidennys-
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tä olisi mahdollista myöntää enintään vuo-
deksi.  

8 §. Kansallisten vakausmaksujen käyttö. 
Pykälässä säädettäisiin vakausmaksujen käy-
töstä sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisun 
kustannusten rahoittamiseen. Kriisinratkaisu-
toimia, joiden yhteydessä varoja voidaan 
käyttää, ovat kriisinratkaisudirektiivin 
101 artiklan mukaan kriisinratkaisutoimien 
kohteena olevan laitoksen, sen tytäryrityksen, 
omaisuudenhoitoyhtiön tai väliaikaisen lai-
toksen varojen tai velkojen takaaminen tai 
lainan myöntäminen mainitulle laitokselle 
sekä kriisinratkaisutoimien kohteena olevan 
laitoksen omaisuuserien ostaminen ja rahoi-
tusosuuksien suorittaminen omaisuudenhoi-
toyhtiölle tai väliaikaiselle laitokselle. Lisäk-
si vakausmaksuja on mahdollista käyttää 
kriisinratkaisutoimien kohteena olevalle lai-
tokselle tehtäväksi suoritukseksi, joka on teh-
ty velan nimellisarvon alentamisen sijaan 
kriisinratkaisulain 8 luvun 5 ja 6 §:n mukai-
sesti, kun virasto on alentanut velkojen arvoa 
kriisinratkaisulain mukaisesti ja on päättänyt 
jättää osan veloista arvonalennuksen ulko-
puolelle kriisinratkaisulain 8 luvun 5 §:n mu-
kaisesti sekä vapaaehtoiseen lainaan muille 
rahoitusjärjestelyille. Lisäksi minkä tahansa 
edellä mainitun kriisinratkaisutoimen yhdis-
telmän rahoittamiseen olisi mahdollista käyt-
tää kartutettuja vakausmaksuja.  

Pykälän 2 momentin mukaan virasto voi 
käyttää vakausmaksuja sijoituspalveluyritys-
ten kriisinratkaisutoimiin silloin, kun se luo-
vuttaa laitoksen liiketoiminnan ostajalle. 

9 §. Kriisinratkaisurahaston osallistuminen 
ryhmäkriisinratkaisuun. Pykälässä säädettäi-
siin kriisinratkaisurahaston mahdollisuudesta 
osallistua ryhmäkriisinratkaisuun kriisinrat-
kaisulaissa tarkemmin säädettävien edelly-
tysten täyttyessä. 

10 §. Valvonta. Finanssivalvonta valvoisi, 
että sen toimilupavalvonnan piiriin kuuluvat 
luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset 
noudattaisivat tämän lain mukaista maksu-
velvollisuutta. Virasto voi antaa Finanssival-
vonnalle tietoja esimerkiksi siitä, että luotto-
laitoksen maksu on myöhästynyt. Kun viras-
tolle ei ehdoteta valtuuksia määrätä hallin-
nollisia seuraamuksia, tämän lain 7 luvussa 
säädettäisiin Finanssivalvonnan oikeudesta 
määrätä rikemaksu vakausmaksun tai 5 lu-

vussa säädetyn talletussuojamaksun maksa-
matta jättämisestä tai viivästyksestä siinä. Li-
säksi Finanssivalvonta voisi määrätä Finans-
sivalvonnasta annetun lain 39 §:ssä sääde-
tyissä tilanteissa julkisen varoituksen. Mak-
sun perimisestä ilman tuomiota säädettäisiin 
7 luvussa. 
 
5 luku Talletussuoja 

1 §. Talletussuojarahaston tehtävä. Pykä-
lässä säädettäisiin talletussuojarahaston teh-
tävästä, joka olisi tallettajien saamisten tur-
vaaminen. Talletussuojarahaston tehtävä vas-
taisi sisällöllisesti nykyistä lakia. Talletus-
pankille asetettaisiin nykytilaa vastaavasti 
velvollisuus kuulua talletussuojajärjestel-
mään talletussuojadirektiivin 4 artiklan 
4 kohdan mukaisesti. Kun talletussuojarahas-
to olisi viranomaisen hallinnoima, ei ny-
kyisenkaltaista jäsenyysvaatimusta enää pi-
dettäisi yllä. Lainsäädännön tasolla on kui-
tenkin välttämätöntä huolehtia siitä, että tal-
letuspankit huolehtivat esimerkiksi asianmu-
kaisista tietoteknisistä järjestelmistä, joilla 
varmistetaan, että Rahoitusvakausvirastolla 
on jatkuvasti tieto suojan piiriin kuuluvista 
talletuksista ja talletusten maksaminen sääde-
tyssä määräajassa voidaan toteuttaa. 

Luottolaitoslain siirtymäsäännöksessä sää-
dettävällä tavalla toimialan olisi mahdollista 
hallinnoida voimassa olevan lain mukaisen 
talletussuojarahaston varoja. Tätä varallisuut-
ta voitaisiin käyttää vain tässä laissa tarkoi-
tettuihin talletussuojarahaston tehtäviin. Tal-
letussuojarahaston velvoitteiden hoitamiseksi 
käytettäisiin tämän lain mukaisesti kartutetun 
talletussuojarahaston varoja ja ylimääräisiä 
maksuja ja jolleivät varat riitä tai ne eivät ole 
käytettävissä riittävän nopeasti ja vakauden 
turvaavalla tavalla, käytettäisiin toimialan 
hallinnoiman rahaston varoja. 

Talletuspankilla ei olisi oikeutta talletus-
suojarahaston varoihin. Jos talletussuojara-
haston 3 §:ssä säädettävä vähimmäistaso ylit-
tyy, ylimenevää määrää ei voi palauttaa pan-
keille. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin talle-
tuspankin velvollisuudesta kuulua talletus-
suojajärjestelmään. 

2 §. Talletuspankin sisäiset järjestelmät ja 
virastolle annettavat tiedot. Pykälässä sää-
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dettäisiin direktiivin 4 artiklan 8 kohdan, 
7 artiklan 6 kohdan ja 8 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti, että talletuspankilla on oltava riit-
tävät tietojärjestelmät sen varmistamiseksi, 
että virasto saa tarpeelliset tiedot korvausten 
maksamiseksi 10 §:ssä säädetyssä määräajas-
sa ja että virasto ja Finanssivalvonta voivat jo 
etukäteen valvoa, että talletuspankki on riit-
tävästi varautunut mahdolliseen korvausten 
maksamiseen. 

3 §. Talletussuojarahaston varojen vähim-
mäistaso. Pykälässä säädettäisiin talletus-
suojadirektiivin 10 artiklan 2 kohdan mukai-
sesti talletussuojarahastoon etukäteen talle-
tussuojamaksuina kerättävien varojen vä-
himmäistasosta.  

4 §. Talletussuojamaksu ja talletussuoja-
järjestelmän liittymismaksu. Pykälän 1 mo-
mentissa säädettäisiin direktiivin 10 artiklan 
1 kohdan mukaisesti talletuspankin velvolli-
suudesta maksaa talletussuojarahastoon vuo-
tuinen maksu, jota laissa kutsuttaisiin nykyi-
sestä laista poiketen talletussuojamaksuksi. 
Nykyisestä laista poiketen velvollisuus talle-
tussuojamaksun maksamiseen lakkaisi, kun 
talletussuojarahasto on saavuttanut 3 §:ssä 
säädetyn vähimmäistason. Mainitun artiklan 
mukaan maksuvelvollisuus alkaisi kuitenkin 
uudelleen, jos rahaston varat laskevat alle 
mainitun vähimmäistason.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Suo-
men talletussuojajärjestelmään liittyvän uu-
den talletuspankin velvollisuudesta maksaa 
liittymismaksua. Liittymismaksu on perustel-
tu sen vuoksi, että uusi talletuspankki pääsee 
välittömästi nauttimaan talletussuojasta, 
vaikka ei aluksi ole osallistunut sen rahoitta-
miseen. Sen varmistamiseksi, ettei liittymis-
maksusta muodostu sisämarkkinaoikeuden ja 
muiden kansainvälisten sopimusten vastaista 
markkinoillepääsyn estettä, ehdotetaan että 
liittymismaksu määräytyisi samoin perustein 
kuin velvollisuus kerryttää talletussuojara-
hastoa niissä maissa, joissa ei nykyisin ole 
etukäteen kerättyä rahastoa. Liittymismaksu 
olisi kuitenkin maksettava etupainotteisesti 
momentissa tarkemmin säännellyllä tavalla 
verrattuna talletussuojadirektiivin mukaiseen 
kerryttämisvelvollisuuteen. Momenttia ei 
kuitenkaan sovellettaisi 3 momentin mukaan 
yritysjärjestelyihin, joiden osapuolina ovat 
talletussuojajärjestelmään jo kuuluvat luotto-

laitokset. Jos osapuolena on ulkomainen luot-
tolaitos, joka sulautuu suomalaiseen luotto-
laitokseen, luottolaitoksen olisi kuitenkin 
maksettava liittymismaksuna ulkomaisen 
luottolaitoksen talletusten suhteellista osuutta 
koko luottolaitoksen korvattavista talletuksis-
ta vastaava määrä. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin talle-
tussuojarahastoon liittymis- ja talletusmak-
suina kerättyjen varojen pysyvyydestä. Mo-
mentista seuraa, että rahaston vähimmäista-
voitetason ylittävää määrää ei saisi palauttaa 
talletuspankeille.  

Pykälän 5 momentin mukaan valtioneuvos-
ton asetuksella voitaisiin antaa tarkempia 
säännöksiä pykälässä tarkoitettujen maksujen 
maksuunpanosta ja tietojen ilmoitusmenette-
lystä. 

5 §. Talletussuojamaksun määrä. Pykälässä 
säädettäisiin yksittäisen talletuspankin vuo-
tuisen talletussuojamaksun määräytymisestä. 
Säännös vastaisi direktiivin 11 artiklaa, mutta 
olisi sitä yksityiskohtaisempi. Talletusmaksu 
laskettaisiin nykyistä lakia vastaavasti talle-
tuspankin vakavaraisuussuhteen ja korvatta-
vien talletusten määrän perusteella, mutta 
maksun suuruus määräytyisi nykyisestä poi-
keten niin, että 8 §:n mukainen vähimmäista-
so saavutetaan seuraavan kuuden vuoden ai-
kana. Muilta osin säännös vastaisi nykyistä 
lakia. Pykälässä tarkoitettu omien varojen 
vähimmäismäärä laskettaisiin sen menetel-
män mukaisesti, jota pankki muutenkin käyt-
tää vakavaraisuuslaskennassaan. 

6 §. Lisärahoitus. Pykälän 1 momentissa 
säädettäisiin direktiivin 10 artiklan mukaises-
ti mahdollisuudesta periä ylimääräisiä talle-
tussuojamaksuja. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin talle-
tussuojarahaston täydentävistä rahoitusläh-
teistä. Nykyistä lakia vastaavasti virasto voisi 
edelleen velvoittaa talletuspankin antamaan 
lainaa rahaston varojen kartuttamiseksi, jos 
4 §:n mukaiset talletussuojamaksut ja 1 mo-
mentin mukaiset ylimääräiset maksut eivät 
riitä korvausten maksamiseen. Talletus-
suojamaksuja olisi mahdollista käyttää talle-
tuspankeilta otetun lainan takaisinmaksuun, 
jos rahaston tavoitetaso on saavutettu. Tar-
koituksena on, että toimiala rahoittaa mah-
dollisen lainan kustannukset rahastolle jälki-
käteisinä maksuina. Täydentävien rahoitus-
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lähteiden käytössä olisi kiinnitettävä huomio-
ta muun muassa rahoitusjärjestelmän vakau-
teen ja mahdolliseen myötäsyklisyyteen. Ny-
kyisestä laista poiketen lainausvelvollisuus 
jakautuisi talletussuojajärjestelmään kuuluvi-
en pankkien kesken samojen periaatteiden 
mukaisesti kuin vuotuinen talletussuojamak-
su. Virasto voisi hakea rahaston lainanotolle 
valtiontakausta noudattaen, mitä valtiontaka-
uksista on laissa säädetty, ja ottaen huomioon 
EU:n valtiontukisäännökset. Rahaston lai-
nanotosta ja lainanannosta säädettäisiin 3 lu-
vun 8 §:ssä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin mah-
dollisuudesta ottaa talletussuojarahastolle ti-
lapäistä lainaa tilanteessa, jossa rahaston si-
joitettujen varojen realisointi korvausten 
maksamiseksi ei olisi mahdollista riittävän 
nopeasti. Lainan ottamiseen sovellettaisiin 
3 luvun 8 §:ä. Laina voitaisiin ottaa enintään 
vuodeksi, mutta se olisi mahdollista uusia 
vuodeksi kerrallaan, jos momentissa säädetyt 
lainanoton edellytykset edelleen täyttyvät. 
Ehdotettu säännös ei estäisi ylläpitämästä 
jatkuvasti luottolimiittiä, jonka puitteissa ra-
hastolle voitaisiin ottaa tarvittaessa lainaa 
momentissa säädetyin edellytyksin. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin 10 ar-
tiklan mukaisesta mahdollisuudesta vapaut-
taa yksittäinen jäsenpankki pykälässä tarkoi-
tetusta lainausvelvollisuudesta, jos se vaaran-
taisi pankin taloudellisen aseman. 

Valtiovarainministeriön asetuksella annet-
taisiin tarkemmat määräykset talletuspankeil-
ta vaadittavien lainasopimusten ehdoista 
(5 momentti). 

7 §. Talletussuojarahaston varojen käyttö. 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin talletus-
suojadirektiivin 11 artiklan 1 kohdan mukai-
sesti, että talletussuojarahaston varoja saa-
daan käyttää ainoastaan korvausten maksa-
miseen, 2 ja 3 momentissa säädetyin edelly-
tyksin talletuskannan siirtoa toiselle talletus-
pankille koskevan järjestelyn rahoittamiseen 
ja 14 §:ssä säädetyllä tavalla kriisinratkaisun 
rahoittamiseen. Lisäksi rahaston varoja voi-
taisiin siirtää toisen ETA-valtion talletus-
suojarahastoon talletuskannan siirron yhtey-
dessä niin kuin 13 §:ssä säädetään. Ehdote-
tusta pykälästä seuraa muun ohessa, että ra-
haston varoja ei voisi tulouttaa valtion talo-

usarvioon ilman, että siitä säädettäisiin erik-
seen laissa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin direk-
tiivin 11 artiklan 6 kohdan mukaisesta mah-
dollisuudesta käyttää talletussuojarahaston 
varoja myös sellaisen järjestelyn rahoittami-
seen, jossa taloudellisissa vaikeuksissa ole-
van pankin talletuskanta siirretään toisen tal-
letuspankin vastattavaksi. Momentti on tar-
koitettu sovellettavaksi tilanteessa, jossa tal-
letussuoja on laukeamassa ja kokonaiskus-
tannusten minimoimiseksi olisi perusteltua 
siirtää talletuskanta terveen talletuspankin 
vastattavaksi talletussuojanlaukeamisen sijas-
ta. Edellytykset päätöksen tekemiselle täyt-
tyisivät aina, kun virasto on saatuaan talletta-
jalta 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoi-
tuksen todennut pankin maksukyvyttömäksi. 
Virasto voisi kuitenkin arvioida myös edellä 
tarkoitetun ilmoituksen saamisesta riippu-
matta, onko pankki sillä tavoin maksukyvy-
tön, että edellytykset korvausten maksamisel-
le ovat olemassa heti, kun joku tallettaja te-
kee ilmoituksen pankin maksukyvyttömyy-
destä. Virasto arvioi tilannetta kokonaisuute-
na myös suhteessa mahdollisiin tarvittaviin 
kriisinratkaisutoimiin. 

Ehdotettu momentti ei perustaisi virastolle 
oikeutta päättää talletuskannan siirrosta vas-
toin luovuttavan ja vastaanottavan pankin 
suostumusta. Talletuskannan siirron tulisi si-
ten perustua pankkien keskinäiseen vapaaeh-
toiseen sopimukseen. Oikeuskäytännössä on 
hyväksytty, että pankit voivat tehdä tällaisia 
sopimuksia ilman, että tallettaja on antanut 
siihen etukäteen nimenomaisen suostumuk-
sensa. Luovuttavan pankin on kuitenkin täl-
löin ilmoitettava kullekin tallettajalle etukä-
teen talletuskannan siirrosta ja sallittava tal-
lettajan nostaa talletuksensa tai siirtää sen 
muulle kuin vastaanottavalle pankille luovut-
tavan pankin asettamassa kohtuullisessa mää-
räajassa sopimusehdoista riippumatta uhalla, 
että tallettajan katsotaan määräajan päätyttyä 
hyväksyneen velallisen vaihtumisen. Viras-
ton olisi päättäessään talletuskannan siirron 
rahoittamisesta samalla varmistuttava, että 
talletuskanta siirretään tavalla, johon ei sisäl-
ly merkittäviä oikeudellisia riskejä, jotka liit-
tyvät velallisen vaihtumiseen ilman velkojan 
nimenomaista suostumusta.  
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Jos luovuttava pankki on asetettu kriisin-
ratkaisulain nojalla kriisihallintoon, virasto 
voisi päättää talletuskannan siirrosta toiselle 
talletuspankille virastolle kriisinratkaisulaissa 
annettujen toimivaltuuksien rajoissa sen es-
tämättä, mitä edellä on sanottu talletuskannan 
siirtämisen perustumisesta pankkien keski-
näiseen vapaaehtoiseen sopimukseen. Täl-
löinkin talletuskannan siirron rahoittamiseen 
talletussuojarahaston varoista sovellettaisiin 
kuitenkin, mitä sen edellytyksistä tässä pykä-
lässä säädetään. 

Pykälän 3 momentin 1 kohdassa säädettäi-
siin talletuskannan siirron rahoittamisen edel-
lytykseksi, että sen kokonaiskustannukset 
ovat pienemmät kuin talletussuojarahastolle 
korvausten maksamisesta tallettajille aiheu-
tuvat kustannukset. Korvausten maksamises-
ta aiheutuvien kustannusten arvioimisessa 
olisi otettava huomioon korvattavien talletus-
ten yhteenlasketun määrän lisäksi korvausten 
maksamisesta aiheutuvat hallinnolliset kus-
tannukset. Riippumatta edellä mainitun edel-
lytyksen täyttymisestä, virasto voisi päättää 
talletuskannan siirron rahoittamisesta myös 
sellaisessa tilanteessa, jossa se pitää todennä-
köisenä, että talletussuojan laukeaminen joh-
taisi Suomen rahoitusmarkkinoiden yleistä 
vakautta kohtaan tunnetun luottamukseen 
horjumiseen. 

Momentin 2 kohdassa säädettäisiin talletta-
jien aseman turvaamiseksi, että talletussuoja-
rahaston varoista ei saisi rahoittaa sellaista 
talletuskannan siirtoa, joka merkittävästi vai-
keuttaisi talletustilin käyttöä. Talletussuoja-
rahaston varoista ei saisi sitten rahoittaa sel-
laisia järjestelyjä, joissa talletuskantaa siirre-
tään esimerkiksi sellaiselle pankille, jossa 
asiakas ei kykene asioimaan äidinkielellään 
taikka jonka palveluverkosto merkittävästi 
poikkeaa alueellisesti tai teknisesti luovutta-
van pankin palveluverkostosta. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin selvyy-
den vuoksi siitä, että virastolle syntyisi talle-
tuskannan siirron rahoittamisen perusteella 
samanlainen takautumissaaminen talletus-
pankkia kohtaan kuin 9 §:n nojalla korvaus-
ten maksamisesta tallettajille. 

8 §. Korvattavat talletukset. Pykälässä sää-
dettäisiin pääosin nykyistä luottolaitoslakia 
vastaavasti siitä, miltä osin korvauskelpoiset 
talletukset korvataan tallettajalle. Nykyisestä 

laista poiketen korvaus voitaisiin jättää mak-
samatta, jos tiliä ei ole käytetty 24 kuukau-
teen ja korvattava määrä alittaa korvauksen 
suorittamisesta aiheutuvat hallinnolliset ku-
lut. Ehdotettu säännös perustuu tältä osin tal-
letussuojadirektiivin 8 artiklan 5 kohtaan. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin asun-
nonvaihtotilanteista koskevasta poikkeukses-
ta nykyistä lakia ja direktiivin 5 artiklan 3 
kohtaa vastaavasti. Nykyisen käytännön mu-
kaisesti säännös on tarkoitettu sovellettavaksi 
luonnollisen henkilön tai kuolinpesän pank-
kitalletukseen, jonka saldo perustuu asunto-
osakkeiden tai -osuuksien taikka asuinkiin-
teistön myyntiin. Momentissa tarkoitetut 
asunnonvaihtovarat korvattaisiin 1 momen-
tissa mainitun määrän lisäksi. Säännöksen 
soveltamiseen ei vaikuttaisi myydyn asunnon 
sijaintivaltio. Lakiin ei ehdoteta sisällytettä-
väksi muita mainitun direktiivikohdan mu-
kaan mahdollisia poikkeustilanteita, jotka 
voitaisiin kansallisesti sallia. 

9 §. Maksuvelvollisuuden alkaminen. Pykä-
lässä säädettäisiin talletussuojadirektiivin 4 
artiklan mukaisesti siitä, milloin tallettajalle 
syntyy oikeus saada tämän luvun mukainen 
korvaus. Pykälä vastaisi pääosin nykyistä 
luottolaitoslakia. Tallettajan olisi kuitenkin 
nykyisestä laista poiketen tehtävä talletus-
pankin maksukyvyttömyyttä koskeva ilmoi-
tus virastolle ja tämä tekisi pykälässä tarkoi-
tetun päätöksen. Ottaen huomioon tällaisen 
päätöksen vaikutuksen koko rahoitusmarkki-
noiden toimintaan, viraston olisi tehtävä pää-
tös läheisessä yhteistyössä Suomen Pankin ja 
Finanssivalvonnan kanssa. 

Pykälässä säädettäisiin lisäksi nykyistä la-
kia vastaavasti viraston velvollisuudesta il-
moittaa tämän pykälän nojalla tekemästään 
päätöksestä asianomaiselle pankille ja sen 
tallettajille. Lisäksi lakiin lisättäisiin sään-
nökset vastaavasta ilmoitusvelvollisuudesta 
muille rahoitusmarkkinaviranomaisille.  

10 §. Korvausten maksaminen. Pykälässä 
säädettäisiin talletussuojadirektiivin 8 artik-
lan mukaisesti enimmäisajasta, jossa korvaus 
on maksettava tallettajalle sen jälkeen, kun 
Rahoitusvakausvirasto on tehnyt 9 §:n 
2 momentissa tarkoitetun päätöksen. 

Pykälän 1 momentin mukaan korvaus olisi 
nykyisestä laista poiketen maksettava pää-
sääntöisesti viimeistään seitsemäntenä työ-
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päivänä 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun pää-
töksen tekemisestä. Nykyisestä laista poike-
ten momentissa todettaisiin direktiivin edel-
lyttämällä tavalla, että korvaus on maksettava 
tallettajalle ilman eri hakemusta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin viras-
ton oikeudesta lykätä korvauksen maksamis-
ta erityisestä syystä enintään kolmella kuu-
kaudella. Momentti perustuu talletussuojadi-
rektiivin 8 artiklan 5 kohtaan. 

Mainitun direktiivikohdan mukaisesti mo-
mentissa tarkoitettuna erityisenä syynä pidet-
täisiin: 

1) tallettajan oikeutta koskevaa oikeudellis-
ta epävarmuutta; 

2) viranomaisen voimassa olevaa päätöstä 
rajoittaa tilillä olevien varojen käyttöä; 

3) sitä, että tilillä ei ole ollut tapahtumia 
viimeisen 24 kuukauden aikana; 

4) talletus on 8 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tu mainitun pykälän 1 momentissa säädetyn 
rajan ylittävä talletus; 

5) korvauksen maksamisesta vastaa 
11 §:ssä säädettyjen periaatteiden mukaisesti 
ulkomainen talletussuojarahasto. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin viras-
ton velvollisuudesta tallettaa korvausta vas-
taava määrä aluehallintovirastoon 1 tai 
2 momentin mukaisessa määräajassa silloin, 
kun virastolla ei ole käytettävissä riittäviä ti-
li- tai osoitetietoja korvauksen maksamiseksi 
suoraan tallettajalle. Momentti ei perustu di-
rektiivin eikä vastaavaa säännöstä sisälly ny-
kyiseen luottolaitoslakiin. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin valuu-
tasta, jossa korvaus on suoritettava. Moment-
ti perustuu talletussuojadirektiivin 6 artiklan 
4 kohtaan, jonka mukaan korvaus voidaan 
maksaa joko euroina, sen valtion valuutassa, 
jossa sijaitsevassa sivuliikkeessä talletus on 
tehty, jossa tallettajalla on kotipaikka tai so-
vitussa tilivaluutassa. Ottaen huomioon eri-
tyisesti sen, että valuuttamääräisistä talletuk-
sista aiheutuvaa kurssiriskiä ei ole tarkoituk-
senmukaista siirtää talletussuojarahaston 
kannettavaksi, korvaus ehdotetaan maksetta-
vaksi euroina tai, jos talletus on tehty talle-
tuspankin toisessa ETA-valtiossa sijaitsevaan 
sivuliikkeeseen ja sivuliikkeen sijaintivaltion 
valuutta ei ole euro, sivuliikkeen sijaintival-
tion valuutassa. Jos tilivaluutta on muu kuin 
euro tai sivuliikkeen sijaintivaltion valuutta, 

korvaus voidaan suorittaa myös talletuksen 
tilivaluutassa tai euroina. 

Jäljempänä 8 luvun 2 §:ssä ehdotetun siir-
tymäsäännöksen mukaisesti tässä pykälässä 
ehdotettua seitsemän päivän enimmäismak-
suaikaa olisi sovellettava täysimääräisesti 
vasta 1 päivänä tammikuuta 2020.  

11 §. Korvausten maksaminen sivuliikkeen 
tallettajalle. Pykälässä säädettäisiin talletus-
suojadirektiivin 14 artiklan mukaisesti kor-
vausten maksamisesta talletuspankin toisessa 
ETA-valtiossa sijaitsevan sivuliikkeen tallet-
tajille. Mainitun direktiivikohdan mukaan 
kotivaltion viranomaisen on pyydettävä sivu-
liikkeen isäntävaltion talletussuojarahastoa 
huolehtimaan kaikista korvausten maksami-
seen liittyvistä tehtävistä ja asetettava tämän 
käyttöön korvausten maksamiseksi tarvitta-
vat varat. 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi sen jousta-
vuuden lisäämiseksi säännös, että virasto 
voisi sopia toisen ETA-valtion talletussuojas-
ta vastaavan viranomaisen kanssa, että tiedot-
taminen asiakkaille ja korvausten maksami-
nen voidaan toteuttaa muulla viranomaisten 
keskenään sopimalla tavalla, jos se ei hei-
kennä tallettajan asemaa. Jos esimerkiksi 
korvausten maksaminen sivuliikkeen talletta-
jille voidaan toteuttaa nopeammin ja luotet-
tavammin käyttämällä isäntävaltiossa sijait-
sevaa toista talletuspankkia, viranomaiset 
voisivat keskenään sopia siitä, että talletukset 
korvataan tällaisen kotivaltion talletussuoja-
rahaston muun edustajan avulla. 

12 §. Talletuspankin toimiluvan perumisen 
vaikutus talletussuojaan. Pykälässä säädettäi-
siin nykyistä luottolaitoslakia vastaavasti sii-
tä, että Finanssivalvonnan tulisi päättäessään 
talletuspankin toimiluvan perumisesta samal-
la arvioitava sen vaikutus talletussuojan lau-
keamiseen ja tarvittaessa tehtävä esitys Ra-
hoitusvakausvirastolle talletusten korvaami-
sesta. 

13 §. Talletuskannan siirron vaikutus talle-
tussuojaan. Pykälässä säädettäisiin direktii-
vin 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti talletus-
kannan siirron vaikutuksista.  

14 §. Talletussuojarahaston varojen käyttö 
kriisinratkaisun rahoittamisessa. Pykälässä 
säädettäisiin kriisinratkaisudirektiivin 109 ar-
tiklan mukaisesta talletussuojarahaston osal-
listumisesta kriisinratkaisun kustannuksiin.  
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15 §. Viraston takautumisoikeus. Pykälässä 
säädettäisiin talletussuojadirektiivin 10 artik-
lan 3 kohdan mukaisesti viraston takautu-
misoikeudesta talletuspankkiin viraston kor-
vattua pankissa olleita talletuksia tai käytet-
tyä varoja 14 §:n mukaisesti pankin kriisin-
ratkaisuun. Nykyisestä laista poiketen laissa 
säädettäisiin takautumissaamiselle maksetta-
vasta korosta siten, että korko määräytyisi 
korkolain (633/1982) 12 §:n mukaisen ylei-
sen viitekorkosäännöksen mukaisesti. Viiväs-
tyskorkoa olisi maksettava korkolain 7 §:n 
mukaisesta ajankohdasta lukien.  

16 §. Yhteistyö toisten ETA-valtioiden tal-
letussuojarahastojen kanssa. Pykälässä sää-
dettäisiin virastolle yleinen yhteistyövelvoite 
suhteessa muiden ETA-valtioiden talletus-
suojarahastoihin. Pykälällä pantaisiin täytän-
töön talletussuojadirektiivin 14 artiklan 6 ja 
7 kohta. 

17 §. Ilmoitusvelvollisuus Euroopan pank-
kiviranomaiselle. Pykälä vastaisi direktiivin 
10 artiklan 10 kohtaa. 

18 §. Talletuspankin tiedottamisvelvolli-
suus. Pykälässä säädettäisiin talletussuojadi-
rektiivin 16 artiklan mukaisesti talletuspan-
kin velvollisuudesta antaa tallettajalle riittä-
vät tiedot talletussuojasta. Tietojen tulisi kat-
taa direktiivin 16 artiklassa säädetyn lisäksi 
tarvittaessa 8 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut 
tiedot. Lisäksi tallettajalle olisi annettava 
säännöllisesti talletussuojaa koskevat tiedot 
direktiivin liitteenä olevalla lomakkeella. 
Tietojenantoa koskevien säännösten laajuu-
den vuoksi tarkemmat säännökset tietojenan-
tovelvollisuudesta ehdotetaan annettavaksi 
valtiovarainministeriön asetuksella. 

19 §. Valvonta. Pykälän 1 momentissa sää-
dettäisiin selvyyden vuoksi, että Finanssival-
vonta valvoo talletuspankkeja myös niille 
tässä laissa säädettyjen velvoitteiden osalta. 
Lakiin ei ole tarpeen sisällyttää nykyistä luot-
tolaitoslain 14 luvun 1 §:n 2 momentissa ole-
vaa säännöstä talletuspankin velvollisuudesta 
ilmoittaa Finanssivalvonnalle, miten pankin 
ulkomailla olevien tallettajien saamiset on 
turvattu, koska Finanssivalvonnan on muu-
tenkin oikeus saada valvottavilta valvonnan 
kannalta tarpeelliset tiedot.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Finans-
sivalvonnan velvollisuudesta ilmoittaa viras-
tolle merkittävistä valvontahavainnoistaan. 

6 luku Rahaston tilinpäätös ja tilin-
tarkastus 

1 §. Rahaston tilinpäätös ja tilintarkastus. 
Rahaston tilinpäätöstä ja tilintarkastusta kos-
kevat säännökset varmistavat osaltaan krii-
sinratkaisudirektiivin 103 artiklan 4 kohdan 
mukaiset järjestelyt sen varmistamiseksi, että 
virasto huolehtii asianmukaisesti vakausmak-
sujen keräämisestä täysimääräisinä. Viraston 
tilinpäätökseen ja tilintarkastukseen sovellet-
taisiin valtion talousarviosta annettua lakia. 
Mainitun lain 21 §:n mukaan valtion viraston 
ja laitoksen tulee antaa tilinpäätöksessä ja tu-
losvastuun toteuttamista varten laadittavassa 
toimintakertomuksessa oikeat ja riittävät tie-
dot talousarvion noudattamisesta sekä viras-
ton ja laitoksen tuotoista ja kuluista, taloudel-
lisesta asemasta ja toiminnallisesta tulokselli-
suudesta (oikea ja riittävä kuva). 

Pykälän 1 momentin mukaan rahaston tili-
kausi olisi kalenterivuosi. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin viras-
tolle kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n 4 momentin 
pääsäännöstä poikkeava velvollisuus laatia 
erillinen tilinpäätös rahoitusvakausrahastosta. 
Rahastojen kirjanpidon laadinnassa olisi 
noudatettava, mitä valtion kirjanpidon käsi-
kirjassa määrätään. Kriisinratkaisurahasto 
olisi tarkastettava erillään talletussuojarahas-
tosta. 

Rahasto on yleisen edun kannalta merkittä-
vä ja on perusteltua, että sen toiminnasta ra-
portoidaan mahdollisimman laajasti. Valtion 
tarkastusviraston tuloksellisuustarkastussel-
vityksessä (Valtion talousarvion ulkopuolis-
ten rahastojen ohjaus ja hallinto, 184/2009) 
tarkastusvirasto katsoo, eduskunnan tiedon-
saanti talousarvion ulkopuolisista rahastoista 
on jäänyt valtion tilinpäätöskertomuksen pe-
rusteella vähäiseksi. Valtion talousarviosta 
annetun lain 17 §:ssä säädetään, että hallituk-
sen tilinpäätöskertomukseen otetaan talous-
arvion ulkopuolella olevien valtion rahasto-
jen tilinpäätökset sekä tärkeimmät tiedot nii-
den toiminnasta ja tuloksellisuudesta. Tar-
kastusvirasto huomauttaa selvityksessään, et-
tä valtion tilinpäätöskertomukseen on otetta-
va valtion talousarviosta annetussa laissa 
säädetyt asiat kaikista rahastoista ja että 
eduskunnan tiedonsaantia talousarvion ulko-
puolisista rahastoista on muutoinkin lisättä-
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vä. Finanssialan kriisinratkaisu- ja talletus-
suojarahastosta laadittava erillinen toiminta-
kertomus edistää myös eduskunnan tietojen-
saantia rahaston toiminnasta. Rahasto olisi 
valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun 
lain 2 §:ssä tarkoitettu rahasto, jota valtionta-
louden tarkastusvirasto tarkastaa.  

Pykälän 3 momentti koskisi rahaston tilin-
tarkastajilta edellyttäviä kelpoisuusvaatimuk-
sia. Valittavien kahden tilintarkastajien tulisi 
olla joko KHT-tilintarkastajia tai JHTT-
tilintarkastajia. Tilintarkastajat nimeäisi val-
tiovarainministeriö. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin tilin-
tarkastuksen sisällöstä. Tilintarkastajien olisi 
tarkastettava rahaston hallinto, kirjanpito ja 
tilinpäätös. Tilintarkastuskertomuksessa olisi 
lausuttava erityisesti siitä, onko tilinpäätös 
laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien 
säännösten ja määräysten mukaisesti, antaa-
ko tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot rahas-
ton toiminnan tuloksesta ja tuloksellisuudesta 
sekä taloudellisesta asemasta, onko rahaston 
hallintoa ja toimintaa hoidettu sitä koskevien 
säännösten ja määräysten mukaisesti, tilin-
päätöksen vahvistamisesta, sekä rahaston tu-
loksen käsittelystä viraston ehdottamalla ta-
valla. 

Pykälän 5 momentissa ehdotetaan säädettä-
vän tilinpäätökseen tehtävästä merkinnästä. 
Merkinnässä olisi viitattava tilintarkastusker-
tomukseen sekä lausuttava siitä, onko tilin-
päätös laadittu hyvän kirjanpitotavan mukai-
sesti. Jos tilintarkastajalle havaitsee kesken 
tilikauden merkittävää huomauttamista ra-
haston hallinnosta tai taloudesta, tilintarkas-
tajan olisi ilmoitettava siitä viipymättä val-
tiovarainministeriölle. Virastolle ja rahastolle 
asetettaisiin velvollisuus avustaa tarvittaessa 
tilintarkastajia tarkastuksen suorittamisessa. 

2 §. Rahaston tilinpäätöksen vahvistami-
nen. Valtiovarainministeriö vahvistaisi rahas-
ton tilinpäätöksen. Valtiovarainministeriön 
tulee samassa yhteydessä päättää mahdolli-
sista toimista, joihin rahaston tilinpäätös ja ti-
lintarkastuskertomus sekä muut ministeriön 
hankkimat selvitykset ja arvioinnit rahaston 
taloudesta, toiminnasta ja tuloksellisuudesta 
antavat aihetta. 

Ministeriön olisi päätettävä tilinpäätöksen 
vahvistamisesta viimeistään varainhoitovuot-

ta seuraavan vuoden 30 päivään huhtikuuta 
mennessä. 

3 §. Rahaston vuosikertomus. Pykälässä 
säädettäisiin viraston velvollisuudesta laatia 
erilliset vuosikertomukset kriisinratkaisura-
hastosta ja talletussuojarahastosta. Talletus-
suojadirektiivin 4 artiklan 12 kohdasta poike-
ten ehdotetaan, että vuosikertomukseen olisi 
sisällytettävä laskelma kunkin kalenterivuo-
den tuotoista ja kuluista sekä varoista ja ve-
loista, joka olisi tilintarkastettava tilintarkas-
tuslain mukaisesti. 

4 §. Valtiontalouden tarkastusviraston tar-
kastusoikeus. Valtiontalouden tarkastusviras-
ton oikeudesta tarkastaa valtion virastoja, lai-
toksia ja rahastoja säädetään perustuslain 
90 §:ssä. Säännös olisi luonteeltaan informa-
tiivinen ja siinä viitattaisiin valtiontalouden 
tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:ään, jossa 
luetellaan ne, joita tarkastusvirastolla on oi-
keus tarkastaa. Kun rahasto olisi valtionta-
louden ulkopuolinen rahasto, tarkastusviras-
tolla olisi mainitun säännöksen nojalla oikeus 
tarkastaa sen toimintaa.  
 
7 luku Erinäiset säännökset 

1 §. Yhteistyö valtiovarainministeriön, 
Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan sekä 
muiden viranomaisten kanssa. Kriisinratkai-
sudirektiivin 3 artiklan 4 kohdassa säädetään, 
että valvonta- ja kriisinratkaisutehtäviä hoi-
tavien viranomaisten ja henkilöiden on tehtä-
vä keskenään tiivistä yhteistyötä kriisinrat-
kaisupäätösten valmistelussa, suunnittelussa 
ja toteutuksessa. Pykälässä säädettäisiin vi-
raston, valtiovarainministeriön, Suomen 
Pankin ja Finanssivalvonnan sekä muiden vi-
ranomaisten välisestä yhteistyöstä. Yhteis-
työvelvoite koskisi erityisesti kriisinratkaisu-
laissa säädettyjen kriisinratkaisutoimien 
suunnittelua ja valmistelua, tehtyjen päätös-
ten seurantaa sekä vakaus- ja talletussuoja-
maksujen määräämistä. Viraston olisi perus-
teltua kuulla Finanssivalvontaa vakausmak-
sua määrättäessä esimerkiksi luottolaitosten 
riskienarvioinnista. Viraston olisi myös ker-
rottava Finanssivalvonnalle, jos luottolaitos 
laiminlyö maksuvelvoitteensa, jotta Finans-
sivalvonta voi ryhtyä tässä laissa ja Finanssi-
valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuihin 
valvontatoimenpiteisiin.  
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Pykälän 2 momentin mukaan viraston olisi 
lisäksi tehtävä yhteistyötä muiden kotimais-
ten viranomaisten ja EU:n kriisinratkaisuase-
tuksessa tarkoitetun kriisinratkaisuneuvoston 
kanssa. 

2 §. Oikeus saada tietoja. Viraston oikeu-
desta saada tietoja Suomen Pankilta ja Fi-
nanssivalvonnalta sekä muulta viranomaisel-
ta salassapitosäännösten estämättä säädettäi-
siin 1 momentissa. Viraston tehtäviensä hoi-
tamiseksi välttämättömät tiedot olisi annetta-
va viipymättä. Tietojen vaihtamisella tämän 
säännöksen nojalla tarkoitettaisiin sekä oike-
utta pyytää että oma-aloitteista velvollisuutta 
antaa toiselle viranomaiselle tämän tarvitse-
mat tiedot. Säännöksen tarkoituksena on tur-
vata erityisesti viraston mahdollisuus saada 
viipymättä tietoa Finanssivalvonnalta sen 
valvottavina oleviin laitoksiin mahdollisesti 
kohdistettavista elvytystoimenpiteistä sekä 
laitosten taloudellisesta tilasta, jotta mahdol-
lisiin kriisitoimenpiteisiin voidaan ennalta 
varautua niin pitkälle kuin mahdollista. Vi-
raston tietojensaantitarve Suomen Pankilta 
liittyy esimerkiksi Suomen Pankin tekemiin 
päätöksiin myöntää hätärahoitusta tai erilai-
siin sektorin riskianalyyseihin. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä-
vän viraston oikeudesta saada viipymättä Fi-
nanssivalvonnalta ja Suomen Pankilta myös 
muut niiden hallussa olevat tiedot, jotka vai-
kuttavat tai saattavat vaikuttaa merkittävästi 
rahoitusmarkkinoiden vakauteen tai muuten 
merkittävästi rahoitusmarkkinoiden kehityk-
seen taikka aiheuttaa merkittäviä häiriöitä ra-
hoitusjärjestelmän toiminnassa. 

3 §. Velvollisuus antaa tietoja. Pykälässä 
säädettäisiin viraston velvollisuudesta antaa 
tietoja valtiovarainministeriölle, Suomen 
Pankille ja Finanssivalvonnalle sekä muulle 
viranomaiselle. Pykälän 1 momentin mukaan 
tiedot olisi annettava salassapitosäännösten 
estämättä asioista, jotka viraston arvion mu-
kaan saattavat vaikuttaa merkittävästi rahoi-
tusmarkkinoiden vakauteen tai muuten mer-
kittävästi rahoitusmarkkinoiden kehitykseen, 
aiheuttaa merkittäviä häiriöitä rahoitusjärjes-
telmän toiminnassa, tai vaikuttaa merkittä-
västi luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityk-
sen toiminnan jatkuvuuteen. Laitoksen toi-
minnan jatkuvuuteen vaikuttavia seikkoja 
ovat esimerkiksi viraston päätös asettaa laitos 

kriisihallintoon tai ryhtyä tiettyihin kriisin-
ratkaisutoimiin sekä kriisinratkaisutoimien 
päättyminen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin viras-
ton velvollisuudesta antaa viipymättä salas-
sapitosäännösten estämättä myös muille vi-
ranomaisille tiedot, jotka ovat välttämättömiä 
niiden lakisääteisten tehtävien suorittamisek-
si, jollei tästä tai muusta laista muuta johdu. 

Tietoja annettaessa noudatettaisiin myös 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annet-
tua lakia. 

4 §. Rahoitusmarkkinoilla toimivan oikeus-
henkilön velvollisuus antaa tietoja. Finanssi-
valvonnasta annetun lain 18 §:ää vastaavasti 
virastolle annettaisiin oikeus saada salassapi-
tosäännösten estämättä ilman aiheetonta vii-
vytystä pyytämänsä tiedot ja selvitykset ra-
hoitusmarkkinoilla toimivilta oikeushenkilöl-
tä ja tämän palveluksessa olevalta luonnolli-
selta henkilöltä. Tieto- tai selvityspyynnön 
tulee olla välttämätön viraston laissa sääde-
tyn tehtävän hoitamiseksi. 

5 §. Uhkasakko. Virastolla olisi säännöksen 
nojalla oikeus määrätä uhkasakko, kun rahoi-
tusmarkkinoilla toimiva oikeushenkilö tai sen 
palveluksessa oleva luonnollinen henkilö 
laiminlyö noudattaa viraston kriisinratkaisu-
lain tai tämän lain nojalla antamaa määräystä 
tai kieltoa ja laiminlyönti ei ole vähäinen. 
Säännös vastaisi Finanssivalvonnasta anne-
tun lain 33 a §:ää. 

6 §. Muutoksenhaku. Viraston tekemään 
päätökseen voisi 1 momentin nojalla hakea 
muutosta valittamalla Helsingin hallinto-
oikeuteen. Virasto tekee päätöksen esimer-
kiksi kriisinratkaisuvälineiden ja rahaston va-
rojen käytöstä sekä talletussuojarahaston 
maksuvelvollisuuden alkamisesta. Valitusten 
käsittelyn keskittäminen Helsingin hallinto-
oikeuteen olisi perusteltua muun muassa sen 
vuoksi, että se käsittelee Finanssivalvonnan 
päätöksiin liittyvät valitukset ja sillä on tun-
temusta rahoitusmarkkinoiden toiminnasta. 
Valitusmenettelyyn sovellettaisiin hallinto-
lainkäyttölain säännöksiä. EU:n kriisinratkai-
suneuvoston tekemiä päätöksiä koskevaan 
muutoksenhakuun sovelletaan EU:n kriisin-
ratkaisuasetusta. Virastolla olisi oikeus hakea 
muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta 
Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen, jolla 
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hallinto-oikeus on muuttanut tai kumonnut 
viraston tekemän päätöksen. 

Viraston päätökset esimerkiksi kriisinrat-
kaisuvälineiden tai rahaston varojen käytöstä 
edellyttää nopeita toimenpiteitä. Pykälän 
2 momentissa ehdotetaan säädettävän, että vi-
raston päätös voidaan panna täytäntöön lain-
voimaa vailla olevana. Jos päätöksestä valite-
taan, päätöstä olisi noudatettava toistaiseksi, 
jollei muutoksenhakuviranomainen toisin 
päätä tai muualla laissa toisin säädetä. Sään-
nös vastaisi seuraamusmaksuja koskevaa 
muutoksenhakua lukuun ottamatta Finanssi-
valvonnasta annetun lain 73 §:ää. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin viras-
ton päätöksen noudattamisesta muutoksen-
hausta huolimatta. 

7 §. Uhkasakon täytäntöönpano. Pykälässä 
säädettäisiin, että tämän luvun 5 §:n nojalla 
maksettavaksi tuomittu uhkasakko saadaan 
periä korkoineen ilman tuomiota tai päätöstä 
siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(706/2007) säädetään. 

8 §. Vakausmaksun ja talletussuojamaksun 
viivästyskorko ja periminen ulosottotoimin. 
Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettä-
vän viivästyneelle vakausmaksulle ja talle-
tussuojamaksulle maksettavan viivästyskoron 
määräytymisestä. 

Pykälän 2 momentin mukaan virasto voisi 
periä vakausmaksun ja talletussuojamaksun 
korkoineen ilman tuomiota tai päätöstä. 

9 §. Rikemaksu. Finanssivalvonta valvoisi 
3—5 luvuissa luottolaitoksille, sijoituspalve-
luyrityksille ja talletuspankeille säädetyn va-
kausmaksun ja talletussuojamaksun maksu-
velvollisuuden noudattamista. Jos laitos 
maksaisi maksun myöhässä tai ei maksaisi si-
tä lainkaan, Finanssivalvonta voisi määrätä 
laitokselle Finanssivalvonnasta annetussa 
laissa säädetyn rikemaksun. Mainitun lain 
39 §:ssä säädetään julkisen varoituksen mää-
räämisestä silloin, kun valvottava ja muu fi-
nanssimarkkinoilla toimiva tahallaan tai huo-
limattomuudesta menettelee muiden kuin Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1 mo-
mentissa taikka 40 §:n 1 tai 2 momentissa 
tarkoitettujen finanssimarkkinoita koskevien 
säännösten tai niiden nojalla annettujen mää-
räysten vastaisesti. 

10 §. Hallinnollisten seuraamusten mää-
rääminen ja täytäntöönpano. Säännös olisi 
luonteeltaan informatiivinen ja siinä viitattai-
siin 9 §:ssä tarkoitetun rikemaksun määrää-
misessä noudatettavaan menettelyyn ja seu-
raamuksen täytäntöönpanoon. 
 
8 luku Voimaantulo ja siirtymäsään-

nökset 

1 §. Voimaantulo. Pykälässä säädettäisiin 
lain voimaantulon ajankohdasta. Pykälän 
2 momentin mukaan valtiovarainministeriö 
voisi ryhtyä ennen lain voimaantuloa tarvit-
taviin toimenpiteisiin viraston ylijohtajan ja 
tämän sijaisen nimeämiseksi ja toiminnan 
muuksi järjestämiseksi. Tämä on tärkeää, 
koska kriisinratkaisudirektiivin voimaantulo-
säännösten mukaan kansallisten kriisinratkai-
suviranomaisten tulee aloittaa toimintansa 
tammikuun alussa 2015. 

Talletussuojadirektiivin säännökset on saa-
tettava kansallisesti voimaan 1 päivänä hei-
näkuuta 2015. Talletussuojarahastoa koske-
via säännöksiä ehdotetaan sovellettavan kui-
tenkin jo, kun laki tulee voimaan siirtymä-
säännöksessä lueteltuja säännöksiä lukuun 
ottamatta. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin valtio-
varainministeriön velvollisuudesta hoitaa 
Rahoitusvakausviraston tehtäviä siihen saak-
ka, kun virasto on toimintakykyinen. Määrä-
aika päättyisi viimeistään 1 päivänä tammi-
kuuta 2016. 

2 §. Siirtymäsäännökset. Pykälässä säädet-
täisiin 5 luvun 10 §:ssä tarkoitettua korvaus-
ten enimmäismaksuaikaa koskevasta siirty-
mäajasta. Talletussuojadirektiivistä poiketen 
korvausten maksamisessa olisi siirryttävä 
seitsemän päivän maksuaikaan viimeistään 
vuoden 2020 alusta lukien. Siirtymäaikana 
tallettajalla olisi direktiivin 8 artiklan 4 koh-
dan mukaisesti oikeus vaatia edellä mainitun 
seitsemän päivän määräajan kuluessa mak-
settavaksi enintään 1000 euroa tai sitä pie-
nempi korvattavan talletuksen määrä. Vaati-
mus olisi voitava perustella tallettajan talou-
delliseen asemaan perustuvilla erityisillä syil-
lä. Säännös on tältä osin tarkoitettu sovellet-
tavaksi tilanteissa, joissa momentissa tarkoi-
tettu etukäteiskorvaus on tallettajan toimeen-
tulon kannalta välttämätön. Korvaus olisi täl-
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löin maksettava viimeistään viidentenä työ-
päivänä mainitun seitsemän päivän määrä-
ajan päättymisestä. 

Talletussuojarahastoon kartutettaisiin talle-
tussuojadirektiivissä säädetty kansalliselle 
talletussuojajärjestelmälle asetettava vähim-
mäistaso 0,8 prosenttia Suomessa toimivien 
talletuspankkien korvattavista talletuksista 3 
päivään heinäkuuta 2024 mennessä. Vuotui-
nen talletussuojamaksu olisi noin 0,08 pro-
senttia korvattavista talletuksista ja vähim-
mäistaso tulisi kartuttaa mahdollisimman ta-
saisesti siirtymäaikana. Vanha talletussuoja-
rahasto voisi siirtää sen jäsenlaitosten osuu-
den vähimmäistasosta talletussuojarahastoon 
vuotuisina talletussuojamaksuina. 

Viraston olisi 4 momentin mukaan huoleh-
dittava siitä, että nykymuotoisen talletus-
suojarahaston lopettaessa toimintansa 6. la-
kiehdotuksen voimaantullessa virastolle ja 
rahoitusvakausrahastolle siirtyviin tehtäviin 
ja mahdollisesti siirtyvään omaisuuteen liit-
tyvät sitoumukset, kuten IT-järjestelmien 
siirto, toteutetaan mahdollisimman nopeasti 
ja viimeistään vuoden 2015 aikana. 

Talletussuojarahasto on yksityisoikeudelli-
nen työnantaja, johon henkilöstö on työsuh-
teessa. Talletussuojarahaston liikkeen luovu-
tuksessa noudatetaan työsopimuslain 
(55/2001) 1 luvun 10 §:ä, jonka nojalla ra-
haston palveluksessa olevat henkilöt siirtyvät 
viraston palvelukseen. Viraston toiminnan 
luonteesta johtuen on perusteltua, että asia-
miehen tehtävä muutetaan 5 momentissa vir-
kasuhteeksi. 

Laitoskohtainen vakausmaksu määräytyy 
vuonna 2015 voimaan tulevan EU:n kriisin-
ratkaisuasetuksen ja komission asetuksen no-
jalla. EU:n kriisinratkaisuasetusta ei kuiten-
kaan sovelleta kuin vasta vuonna 2016. Tästä 
syystä vuonna 2015 vakausmaksun suuruus 
laskettaisiin kriisinratkaisudirektiivin 103 ar-
tiklan mukaisesti siten, että laitoskohtainen 
vakausmaksu olisi osuus sen velkojen koko-
naismäärästä lukuun ottamatta sen omia va-
roja ja korvattavia talletuksia suhteessa kaik-
kien suomalaisten luottolaitosten velkojen 
kokonaismäärään, lukuun ottamatta niiden 
omia varoja ja korvattavien talletusten mää-
rää (6 momentti). 

Maksuvelvollisten vuonna 2015 kartuttama 
vakausmaksun määrä vastaisi 0,1 prosenttia 

suomalaisten luottolaitosten kaikkien korvat-
tavien talletusten kokonaismäärästä, kun 
EU:n kriisinratkaisuasetuksessa tarkoitetun 
yhteisen kriisinratkaisurahaston tavoitetaso 
on yksi prosentti kaikkien osallistuvien jä-
senvaltioiden luottolaitosten korvattavien tal-
letusten määrästä vuoteen 2025 mennessä. 
Tällöin kymmenen vuoden siirtymäkauden 
aikana ensimmäisenä vuonna kerättävien va-
kausmaksujen kokonaismäärä on 0,1 prosent-
tia. 

Pykälän 7 momentissa säädettäisiin pykä-
län soveltamisesta ennen EU:n kriisinratkai-
suasetuksen voimaantuloa myös luottolaitok-
siin ja niihin kohdistettuihin kriisinratkaisu-
toimiin. 

Pykälän 8 momentti koskee väliaikaisen 
pankkiveron tuoton siirtoa rahoitusvakausra-
hastolle vuonna 2015. Summa siirrettäisiin 
edelleen rahoitusvakausrahastosta EU:n krii-
sinratkaisuasetuksen ja valtiosopimuksen 
mukaisesti EU:n yhteiseen kriisinratkaisura-
hastoon valtiovarainministeriön tarkemmin 
määräämällä tavalla. 

Pykälän 9 momentin mukaan pankkivero 
otettaisiin huomioon vuodesta 2015 alkaen 
vakausmaksuja määritettäessä siten, että se 
pienentäisi laitosten osuutta kerättävistä va-
kausmaksuista. Arvio on, että rahastoon siir-
rettävä pankkiveron tuotto riittäisi kattamaan 
vajaan kahden vuoden vakausmaksut. Se osa 
pankkiverosta, joka siirrettäisiin rahastoon, 
laskettaisiin laitoskohtaisesti suhteellisena 
osuutena hyödyksi sellaiselle talletuspankille, 
joka on maksanut pankkiveroa. 
 
1.3 Laki vakausmaksujen siirrosta yh-

teiseen kriisinratkaisurahastoon ja 
rahasto-osuuksien yhdistämisestä 
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä 
sekä laiksi sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta 

Sopimuksen sisältö ja sen suhde Suomen 
lainsäädäntöön  
 
Johdanto 
 

Johdannon 1 kappaleessa viitataan unionin 
viime vuosina hyväksymiin säädöksiin ja 
niiden perustavanlaatuiseen merkitykseen ra-
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hoituspalvelujen sisämarkkinoiden toteutta-
misessa ja euroalueen sekä koko unionin ra-
hoitusvakauden takaamisen kannalta sekä py-
rittäessä syvempään talous- ja rahaliittoon. 

Johdannon 2 kappaleessa viitataan Eu-
rooppa-neuvoston kehotukseen kesäkuussa 
2009 perustaa yhteinen eurooppalainen ja 
kaikkiin sisämarkkinoilla toimiviin rahoitus-
laitoksiin sovellettava säännöstö sekä yhtei-
siin vakavaraisuussääntöihin, jotka sisältyvät 
EU:n vakavaraisuusasetukseen ja luottolai-
tosdirektiiviin. 

Johdannon 3 kappaleessa viitataan Euroo-
pan valvontaviranomaisiin, jotka hoitavat 
monia mikrovakauden valvontaa koskevia 
tehtäviä. Nämä viranomaiset ovat EBA, Eu-
roopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ja 
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen. 
Tämän lisäksi Euroopan järjestelmäriskiko-
mitea hoitaa joitakin makrovakauden valvon-
taa koskevia tehtäviä. 

Johdannon 4 kappaleessa todetaan, että 
pankkivalvonta-asetuksella on annettu 
EKP:lle yhdessä kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa valtuus valvoa niihin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneita luottolaitok-
sia, joiden rahayksikkö on euro, ja niihin 
muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneita luotto-
laitoksia, jotka päättävät toteuttaa tiiviistä yh-
teistyötä EKP:n kanssa valvontatarkoituksis-
sa. 

Johdannon 5 kappaleessa viitataan kriisin-
ratkaisudirektiiviin, jolla lähennetään luotto-
laitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten 
kriisinratkaisua koskevia kansallisia lakeja ja 
asetuksia, kansallisten kriisinratkaisun rahoi-
tusjärjestelyjen perustaminen mukaan luettu-
na. 

Johdannon 6 kappaleessa viitataan joulu-
kuun 2012 Eurooppa-neuvoston päätelmiin, 
joissa todetaan tarve yhteisen kriisinratkai-
sumekanismin perustamiseen ja että meka-
nismin olisi perustuttava rahoitusalalta itsel-
tään saataviin vakausmaksuihin ja että siihen 
olisi sisällyttävä asianmukaiset ja toimivat 
varautumisjärjestelyt, jonka tulisi olla keski-
pitkällä aikavälillä budjettineutraali. Kappa-
leessa viitataan tältä osin unionin lainsäätäjän 
sittemmin hyväksymään EU:n kriisinratkai-
suasetukseen.  

Johdannon 7 kappaleessa kuvataan tar-
kemmin EU:n kriisinratkaisuasetuksen sisäl-

töä. Kriisinratkaisudirektiivissä ja EU:n krii-
sinratkaisuasetuksessa vahvistetaan yleiset 
ehdot, joita noudattaen määritetään ja laske-
taan luottolaitosten yhteisen kriisinratkaisu-
rahaston rahoittamiseksi suorittamat va-
kausmaksut sekä jäsenvaltioiden velvoite ke-
rätä ne kansallisella tasolla. Kappaleessa ko-
rostetaan, että osallistuvilla jäsenvaltioilla on 
yhä toimivalta siirtää vakausmaksut yhtei-
seen kriisinratkaisurahastoon ja että kyseinen 
velvoite ei perustu unionin oikeuteen vaan 
yhteistä kriisinratkaisurahastoa koskevaan 
sopimukseen. Sopimuksessa vahvistetaan 
edellytykset, joilla sopimuspuolet, kukin pe-
rustuslaillisten vaatimustensa mukaisesti, so-
pivat yhdessä siirtävänsä kansallisella tasolla 
keräämänsä vakausmaksut yhteiseen kriisin-
ratkaisurahastoon. 

Johdannon 8 kappaleessa todetaan, että 
kunkin osallistuvan jäsenvaltion olisi kansal-
lisella tasolla kerättyjen vakausmaksujen siir-
tämistä koskevaa toimivaltaansa käyttäessään 
noudatettava SEUT 4 artiklan 3 kohdassa 
vahvistettua vilpittömän yhteistyön periaatet-
ta ja varmistettava, että rahoitusvarat ohja-
taan yhdenmukaisesti yhteiseen kriisinratkai-
surahastoon, mikä takaa sen asianmukaisen 
toiminnan. 

Johdannon 9 kappaleessa kuvataan sopi-
muksen tarkoituksena olevan vahvistaa so-
pimuspuolten velvoite siirtää kansallisella ta-
solla kerätyt vakausmaksut yhteiseen kriisin-
ratkaisurahastoon noudattaen yhdenmukaisia 
perusteita, yksityiskohtaisia järjestelyjä ja 
edellytyksiä, jakaa kansallisella tasolla kerä-
tyt vakausmaksut siirtymäkauden ajan kuta-
kin sopimuspuolta vastaaviin eri rahasto-
osuuksiin sekä yhdistää rahasto-osuuksien 
käyttö vaiheittain siten, että niiden olemassa-
olo lakkaa siirtymäkauden päätyttyä. 

Johdannon 10 kappaleessa muistutetaan 
päämäärästä säilyttää tasapuoliset toiminta-
edellytykset ja minimoida kriisinratkaisusta 
veronmaksajille aiheutuvat kokonaiskustan-
nukset sekä huomioida kullekin pankkitoi-
mialalle koituva kokonaisrasite määritettäes-
sä yhteiseen kriisinratkaisurahastoon suori-
tettavia vakausmaksuja ja niiden verokohte-
lua. 

Johdannon 11 kappaleen mukaan sopimuk-
sen sisältö koskee niitä yhteisen kriisinratkai-
surahaston erityispiirteitä, jotka kuuluvat 
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edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan. Sopi-
mus ei vaikuta unionin oikeudessa vahvistet-
tuihin yhteisiin sääntöihin eikä muuta niiden 
soveltamisalaa. Se täydentää pankkien krii-
sinratkaisua koskevaa unionin lainsäädäntöä 
ja tukee unionin politiikkojen ja erityisesti 
rahoituspalvelujen alan sisämarkkinoiden to-
teuttamista siihen kiinteästi liittyvänä osana.  

Johdannon 12 kappaleessa viitataan krii-
sinratkaisudirektiivin täytäntöön panemiseksi 
annettaviin kansallisiin lakeihin ja asetuksiin, 
joita sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2015, sekä yhteistä kriisinratkaisurahastoa 
koskeviin säännöksiin, joita sovelletaan peri-
aatteessa 1 päivästä tammikuuta 2016. Tä-
män seurauksena sopimuspuolet keräävät 
kansalliseen kriisinratkaisujärjestelyn osoitet-
tuja vakausmaksuja EU:n kriisinratkaisuase-
tuksen soveltamispäivään saakka, mistä alka-
en ne ryhtyvät keräämään yhteiseen kriisin-
ratkaisurahastoon osoitettavia vakausmaksu-
ja. Rahaston rahoitusvalmiuksien vahvista-
miseksi sopimuspuolet sitoutuvat siirtämään 
siihen kriisinratkaisudirektiivin nojalla ke-
räämänsä vakausmaksut EU:n kriisinratkai-
suasetuksen soveltamispäivään saakka. 

Johdannon 13 kappaleessa viitataan mah-
dollisiin tilanteisiin, joissa yhteisen kriisin-
ratkaisurahaston käytettävissä olevat varat 
eivät riitä tietyn kriisinratkaisutoimen hoita-
miseen ja joissa jälkikäteen kerättävät va-
kausmaksut eivät ole välittömästi käytettä-
vissä. Kappaleessa viitataan euroryhmän ja 
talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 18 päi-
vänä joulukuuta 2013 antamaan julkilausu-
maan, jonka mukaisesti tietyn kriisinratkaisu-
toimen kohteena olevat sopimuspuolet voivat 
antaa riittävän rahoituksen varmistamiseksi 
siirtymäkauden aikana väliaikaisrahoitusta 
kansallisista lähteistä tai EVM:sta sovittujen 
menettelyjen mukaisesti, mukaan lukien kan-
sallisten rahasto-osuuksien välisten väliai-
kaisten siirtojen mahdollisuuden käyttöönot-
to. EVM:a on käsitelty edellä kappaleessa 
2.1.1. Johdannon 13 kappaleen mukaan so-
pimuspuolilla olisi oltava menettelyt väliai-
kaista rahoitusta koskevan pyynnön käsitte-
lemiseksi viivytyksettä. Kappaleessa viita-
taan tavoitteeseen kehittää yhteinen varautu-
misjärjestely siirtymäkauden aikana helpot-
tamaan yhteisen kriisinratkaisurahaston lai-
nanottoa.  

Väliaikaisia siirtoja koskeva kansallinen 
menettely Suomessa esitetään määriteltäväk-
si yhteistä kriisinratkaisurahastoa koskevan 
sopimuksen voimaansaattamislaissa. Suomen 
esittämä pyyntö rinnastuisi perustuslain 82 
§:n 2 momentissa tarkoitettuun valtiontakuun 
antamiseen. Päätös kieltää Suomen osuudesta 
lainaaminen ehdotetaan osoitettavaksi valtio-
neuvoston toimivaltaan.  

Tarkoituksena on, että jos Suomen olisi 
tarpeen tarjota rahastolle väliaikaista kansal-
lista rahoitusta, hallitus antaisi tästä edus-
kunnalle perustuslain 86 §:ssä tarkoitetun li-
sätalousarviota koskevan esityksen.  

Suomi yhtyi EU:n kriisinratkaisurahastoa 
koskevan sopimuksen allekirjoittamisen yh-
teydessä Saksan laatimaan julistukseen, jossa 
korostetaan, että sopimusta ja EU:n kriisin-
ratkaisuasetusta tulee tulkita siten, etteivät ne 
luo jäsenvaltioiden yhteisvastuuta, EVM-
sopimuksen muuttamista tai erityisesti julkis-
ten varojen käyttöä koskevia velvoitteita ta-
valla, joka rajoittaa sopimuspuolten budjet-
tisuverenisuutta tai fiskaalista vastuuta.  

Johdannon 13 kappaleessa muistutetaan, 
että pankkiala on viime kädessä vastuussa ta-
kaisinmaksusta kaikkien osallistuvien jäsen-
valtioiden vakausmaksujen avulla, mukaan 
lukien jälkikäteen suoritettavat vakausmak-
sut. Näillä järjestelyillä varmistetaan kaikki-
en yhteiseen valvontamekanismiin ja yhtei-
seen kriisinratkaisumekanismiin osallistuvien 
ja siihen myöhemmin liittyvien sopimuspuol-
ten tasapuolinen kohtelu sekä siirtymäkauden 
aikana että toiminnan vakiinnuttua. Näiden 
järjestelyjen tulisi varmistaa tasapuoliset 
toimintaedellytykset myös niiden jäsenvalti-
oiden kanssa, jotka eivät osallistu yhteiseen 
valvontamekanismiin eivätkä yhteiseen krii-
sinratkaisumekanismiin. 

Johdannon 14 kappaleessa muistutetaan, 
että kaikkien euromaiden sekä niiden euro-
alueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden, jotka 
osallistuvat yhteiseen valvontamekanismiin 
ja yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin, olisi 
ratifioitava tämä sopimus. 

Johdannon 15 kappaleessa todetaan, että 
niiden euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioi-
den, jotka eivät ole sopimuspuolia, tulisi liit-
tyä sopimukseen täysin oikeuksin ja velvoit-
tein siitä päivästä, jona ne tosiasiallisesti hy-
väksyvät euron rahayksiköksi tai muutoin 
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päivästä, jona YVM-asetuksen 7 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu EKP:n päätös tiiviistä 
yhteistyöstä tulee voimaan. 

Johdannon 16 kappaleessa viitataan jäsen-
valtioiden hallitusten edustajien pyyntöön 
Euroopan komissiolle ja yhteiselle kriisinrat-
kaisuneuvostolle suorittaa tässä sopimukses-
sa määrätyt tehtävät. 

Johdannon 17 kappaleessa kuvataan EU:n 
kriisinratkaisuasetukseen sisältyvät kriisin-
ratkaisuun sovellettavat yleiset periaatteet ja 
viitataan yleisen kriisinratkaisuneuvoston ja 
unionin toimielinten näissä kysymyksissä so-
veltamiin päätöksentekosääntöihin, jotka 
muodostavat olennaisen perusteen sopimus-
puolten suostumukselle sitoutua sopimuksen 
määräyksiin. 

Johdannon 18 kappaleessa todetaan, että 
valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin 
yleissopimuksen (SopS 32—34/1980) asi-
aankuuluvia määräyksiä sekä kansainvälistä 
tapaoikeutta sovelletaan kaikkiin sellaisiin 
sopimuspuolten tahdon vastaisesti tapahtu-
neisiin olosuhteiden perustavanlaatuisiin 
muutoksiin, jotka vaikuttavat edellisessä 
kappaleessa tarkoitettuun olennaiseen perus-
teeseen sopimuspuolten suostumukselle si-
toutua sopimuksen määräyksiin. Sopimus-
puolet voivat täten vedota niiden tahdon vas-
taisesti tapahtuneiden olosuhteiden perusta-
vanlaatuisten muutosten seurauksiin kan-
sainvälisen julkisoikeuden nojalla. Jos sopi-
muspuoli vetoaa tällaisiin seurauksiin, toinen 
sopimuspuoli voi saattaa asian EU-
tuomioistuimen käsiteltäväksi. EU-
tuomioistuimelle tulisi täten antaa toimivalta 
vahvistaa olosuhteiden perustavanlaatuinen 
muutos ja siitä johtuvat seuraukset. Tällainen 
tilanne johtaa SEUT 273 artiklassa tarkoitet-
tuun sopimuksen soveltamista koskevaan rii-
taan, joka voidaan saattaa EU-
tuomioistuimen käsiteltäväksi. Mikä tahansa 
sopimuspuoli voi myös pyytää tuomiois-
tuimelta väliaikaisia toimenpiteitä SEUT 278 
artiklan sekä tuomioistuimen työjärjestyksen 
160–162 artiklan mukaisesti. Tehdessään 
näitä ratkaisuja EU-tuomioistuimen olisi 
otettava huomioon perussopimusten mukai-
set sopimuspuolten velvoitteet, yhteiseen 
kriisinratkaisumekanismiin ja sen eheyteen 
liittyvät velvoitteet mukaan lukien.  

Johdannon 19 kappaleessa viitataan EU-
tuomioistuimen perussopimusten mukaiseen 
toimivaltaan, erityisesti SEUT 258, 259, 260, 
263, 265 ja 266 artiklassa vahvistettujen oi-
keussuojakeinojen mukaiseen toimivaltaan 
määrittää, soveltavatko unionin toimielimet, 
yhteinen kriisinratkaisuneuvosto ja kansalli-
set kriisinratkaisuviranomaiset velkakirjojen 
arvon alaskirjausta tavalla, joka on yhden-
mukainen unionin oikeuden kanssa. 

Johdannon 20 kappaleessa todetaan, että 
sopimuksessa vahvistettuihin oikeuksiin ja 
velvoitteisiin sovelletaan vastavuoroisuuspe-
riaatetta. Näin ollen jokaisen sopimuspuolen 
suostumus sitoutua tähän sopimukseen riip-
puu kaikkien muiden sopimuspuolten oike-
uksien ja velvoitteiden toteutumisesta vas-
taavalla tavalla. Tästä seuraa, että jos jokin 
sopimuspuoli rikkoo velvoitettaan siirtää va-
kausmaksuja maksuosuuksia yhteiseen krii-
sinratkaisurahastoon, sen alueella toimiluvan 
saaneet yhteisöt olisi jätettävä mainitun ra-
haston ulkopuolelle. Yhteiselle kriisinratkai-
suneuvostolle ja EU-tuomioistuimelle tulisi 
antaa toimivalta määrittää ja ilmoittaa sopi-
muksessa vahvistettujen menettelyjen mukai-
sesti, ovatko sopimuspuolet rikkoneet va-
kausmaksujen siirtämistä koskevaa sitoumus-
taan. Kappaleessa todetaan, että ainoa va-
kausmaksujen siirtämistä koskevan velvoit-
teen rikkomisesta johtuva oikeudellinen seu-
raamus on rikkomukseen syyllistyneen sopi-
muspuolen jättäminen yhteisen kriisinratkai-
surahaston rahoituksen ulkopuolelle, ja että 
tällä ei ole vaikutusta muiden sopimuspuol-
ten sopimusvelvoitteisiin. 

Johdannon 21 kappaleessa viitataan sopi-
muksella perustettuun mekanismiin, jonka 
mukaan osallistuvat jäsenvaltiot sitoutuvat 
korvaamaan yhteisesti, nopeasti ja korkoi-
neen yhteisen valvontamekanismin ja EU:n 
kriisinratkaisumekanismin ulkopuolelle jää-
ville jäsenvaltiolle määrän, jonka nämä ovat 
maksaneet omina varoina ja joka vastaa 
unionin yleisen talousarvion käyttöä sopi-
mussuhteen ulkopuolista vastuuta ja siihen 
liittyviä kustannuksia koskevissa asioissa 
unionin toimielinten EU:n kriisinratkaisuase-
tuksen nojalla käyttämän toimivallan suh-
teen. Jokaisella osallistuvalla jäsenvaltiolla 
tulisi tämän järjestelyn mukaisesti olla erilli-
nen ja yksilöllinen vastuu eikä yhteisvastuu, 
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ja tästä syystä osallistuvien jäsenvaltioiden 
tulisi vastata vain omasta korvausvelvoitteen 
osastaan siten kuin se on määritelty tässä so-
pimuksessa. 

Johdannon 22 kappaleen mukaan sopimus-
puolten väliset sopimuksen tulkintaa ja so-
pimusvelvoitteiden noudattamista koskevat 
riidat olisi saatettava EU-tuomioistuimen kä-
siteltäväksi SEUT 273 artiklan mukaisesti. 
Myös niiden euroalueen ulkopuolisten EU-
jäsenvaltioiden, jotka eivät ole sopimuspuo-
lia, olisi voitava antaa EU- tuomioistuimen 
käsiteltäväksi sopimuksessa vahvistetut so-
pimussuhteen ulkopuolista vastuuta ja siihen 
liittyviä kustannuksia koskevia korvauksia 
käsittelevät riidat. 

Johdannon 23 kappaleen mukaan niiden 
sopimuspuolten vakausmaksujen mak-
suosuuksien siirto, jotka osallistuvat yhtei-
seen valvontamekanismiin ja yhteiseen krii-
sinratkaisumekanismiin tämän sopimuksen 
soveltamispäivää myöhempänä ajankohtana, 
olisi tehtävä noudattaen tasapuolisen kohte-
lun periaatetta suhteessa niihin sopimuspuo-
liin, jotka osallistuvat näihin mekanismeihin 
sopimuksen soveltamispäivästä lähtien. Nii-
den sopimuspuolten, jotka osallistuvat kysei-
siin mekanismeihin tämän sopimuksen sovel-
tamispäivänä, ei oleteta vastaavan sellaisten 
kriisinratkaisujen kustannuksista, joihin me-
kanismeihin myöhemmin osallistuvien valti-
oiden kansallisen rahoitusjärjestelyn oletet-
tiin osallistuvan. Viimeksi mainittujen ei 
myöskään oleteta osallistuvan sellaisista krii-
sinratkaisuista aiheutuviin kustannuksiin, joi-
ta syntyy ennen kuin niistä tulee osallistuvia 
jäsenvaltioita, ja joista yhteisen kriisinratkai-
sumekanismin olisi vastattava. 

Johdannon 24 kappaleessa todetaan, että 
kun euroalueen ulkopuolisen sopimuspuolen 
tiivis yhteistyö EKP:n kanssa päätetään ase-
tuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan mu-
kaisesti, olisi päätettävä tältä kertyneiden 
maksuosuuksien oikeudenmukaisesta jaka-
misesta ottaen huomioon sekä asianomaisen 
sopimuspuolen että yhteisen kriisinratkaisu-
rahaston edut. EU:n kriisinratkaisuasetuksen 
4 artiklan 3 kohdassa vahvistetaan yksityis-
kohtaiset järjestelyt, perusteet ja menettely, 
joita noudattaen yhteinen kriisinratkaisuneu-
vosto sopii kyseisen jäsenvaltion kanssa tä-

män siirtämien vakausmaksujen takaisin 
maksamisesta. 

Johdannon 25 kappaleessa todetaan sopi-
muspuolten tavoite sisällyttää tämän sopi-
muksen olennaiset määräykset unionin pe-
russopimusten mukaisesti mahdollisimman 
pian unionin oikeudelliseen kehykseen nou-
dattaen täysin EU:n perussopimusten mukai-
sia menettelyjä ja vaatimuksia. 
 
I Osasto  Tarkoitus ja soveltamisala  
 

Sopimuksen ruotsinkielisessä kieliversiossa 
on virhe ja sopimusosapuolista puuttuu 
Tanskan kuningaskunta. Sen lisäksi sopi-
muksen kaikkien kieliversioiden artikloissa 
1—6 viittaukset EU:n kriisinratkaisuasetuk-
sen säännöksiin ovat pääosin virheelliset. 
Suomenkielisen kieliversion 12 artiklan 
4 kohdan 3 alakohdassa on virheellinen viit-
taus yhteistä valvontamekanismia koskevaan 
asetukseen. Nämä virheet tullaan korjaamaan 
mahdollisimman pian. 

1 artikla. Sopimuspuolet sitoutuvat yhteis-
tä kriisinratkaisurahastoa koskevalla sopi-
muksella siirtämään kansallisella tasolla krii-
sinratkaisudirektiivin ja EU:n kriisinratkai-
suasetuksen mukaisesti kerätyt vakausmaksut 
EU:n kriisinratkaisuasetuksella perustettuun 
yhteiseen kriisinratkaisurahastoon. Sopimus-
puolet sitoutuvat lisäksi kohdistamaan kan-
sallisella tasolla kerätyt vakausmaksut kuta-
kin sopimuspuolta vastaaviin rahasto-
osuuksiin sopimuksen 12 artiklan 2 kohdassa 
määritettynä soveltamispäivänä alkavan kor-
keintaan kahdeksan vuoden siirtymäkauden 
aikana. Kyseinen siirtymäkausi päättyy, kun 
yhteinen kriisinratkaisurahasto saavuttaa 
EU:n kriisinratkaisuasetuksen 68 artiklassa 
(pitäisi olla 69 artikla) vahvistetun rahoituk-
sen tavoitetason, ja kuitenkin viimeistään 
kahdeksan vuoden kuluttua sopimuksen so-
veltamispäivästä. Rahasto-osuuksien käyttö 
yhdistetään vaiheittain siten, että niiden ole-
massaolo lakkaa siirtymäkauden päätyttyä, 
tukien siten rahaston tehokkaita toimia ja 
toimintaa. 

Artiklan 2 kohdan mukaan sopimusta so-
velletaan sopimuspuoliin, joiden laitokset 
kuuluvat yhteisen valvontamekanismin ja yh-
teisen kriisinratkaisumekanismin toimival-
taan yhteistä valvontamekanismia koskevan 
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asetuksen ja EU:n kriisinratkaisuasetuksen 
mukaisesti. 

Artiklan määräykset eivät edellytä muutok-
sia Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. 
 
II Osasto Yhdenmukaisuus Euroopan 

unionin oikeuden kanssa ja 
suhde siihen 

 
2 artikla. Sopimuspuolet soveltavat ja tul-

kitsevat sopimusta yhdenmukaisesti EU:n pe-
russopimusten, erityisesti vilpittömän yhteis-
työn periaatetta koskevan SEUT 4 artiklan 3 
kohdan ja laitosten kriisinratkaisua koskevan 
unionin lainsäädännön kanssa. Sopimusta 
sovelletaan siinä määrin kuin se on yhteen-
sopiva EU:n perussopimusten kanssa eikä se 
vaikuta unionin toimivaltaan sisämarkkinoi-
den alalla. Sopimuksessa sovelletaan yhtei-
sen kriisinratkaisuasetuksen 3 artiklan määri-
telmiä. 

Artiklan määräykset eivät edellytä muutok-
sia Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. 
 
III Osasto  Vakausmaksujen siirto ja 

rahasto-osuudet  
 

3 artikla. Vakausmaksujen siirto. Sopi-
muspuolet sitoutuvat yhteisesti siirtämään 
peruuttamattomasti yhteiseen kriisinratkaisu-
rahastoon vakausmaksut, jotka ne keräävät 
alueellaan toimiluvan saaneilta laitoksilta yh-
teisen kriisinratkaisuasetuksen 66 ja 67 artik-
lan (pitäisi olla 69 ja 70 artikla) nojalla sekä 
yhteisen kriisinratkaisuasetuksen kyseisissä 
artikloissa tarkoitetuissa delegoiduissa sää-
döksissä ja täytäntöönpanosäädöksissä vah-
vistettujen perusteiden mukaisesti. Vakaus-
maksujen siirto tapahtuu tässä sopimuksessa 
vahvistettujen edellytysten mukaisesti.  

Artiklan 2 kohdan mukaan sopimuspuolet 
siirtävät jokaista vuotta vastaavat ennakolli-
set vakausmaksut viimeistään kyseisen vuo-
den 30 päivään kesäkuuta mennessä. Enna-
kolliset etukäteen suoritettavat vakausmaksut 
siirretään alustavasti yhteiseen kriisinratkai-
surahastoon 30 päivään kesäkuuta 2016 
mennessä tai, jos sopimus ei ole tullut voi-
maan kyseiseen päivään mennessä, viimeis-
tään kuuden kuukauden kuluttua sen voi-
maantulopäivästä. 

Artiklan 3 kohdan mukaan sopimuspuolten 
ennen yhteistä kriisinratkaisurahastoa koske-
van sopimuksen soveltamispäivää kriisinrat-
kaisudirektiivin 103 ja 104 artiklan mukai-
sesti keräämät vakausmaksut siirretään yhtei-
seen kriisinratkaisurahastoon viimeistään 
31 päivänä tammikuuta 2016 tai, jos sopimus 
ei ole tullut tähän mennessä voimaan, vii-
meistään yhden kuukauden kuluttua sen 
voimaantulopäivästä. Kohdassa korostetaan, 
että viranomaisen oikeus määrätä yhteisölle 
veroluonteinen maksuvelvollisuus ja kerätä 
tämä maksu perustuu sopimuksen asemesta 
kriisinratkaisudirektiiviin ja yhteiseen krii-
sinratkaisuasetukseen. 

Artiklan 4 kohdan mukaan kriisinratkaisun 
rahoitusjärjestelystä ennen yhteistä kriisin-
ratkaisurahastoa koskevan sopimuksen sovel-
tamispäivää maksetut sopimuspuolten määrät 
niiden alueilla toteutettujen kriisinratkaisu-
toimien osalta vähennetään kyseisen sopi-
muspuolen yhteiseen kriisinratkaisurahastoon 
siirtämistä määristä. Tällöin kyseinen sopi-
muspuoli on edelleen velvollinen siirtämään 
yhteiseen kriisinratkaisurahastoon sitä mää-
rää vastaavan määrän, joka olisi tarvittu saa-
vuttamaan sen kriisinratkaisun rahoitusjärjes-
telmän rahoituksen tavoitetaso kriisinratkai-
sudirektiivin 102 artiklan mukaisesti ja siinä 
säädetyissä määräajoissa. 

Artiklan 5 kohdan mukaan jälkikäteen suo-
ritettavat vakausmaksut siirretään välittömäs-
ti niiden keräämisen jälkeen. 

Sopimuksen määräykset varojen siirtämi-
sestä yhteiseen kriisinratkaisurahastoon pan-
taisiin voimaan säätämällä tästä Rahoitusva-
kausviranomaisesta annettavassa laissa. Pe-
rustettavaksi ehdotettu Rahoitusvakausviras-
to hoitaisi sopimuksen mukaisesti vakaus-
maksujen keräämisen suomalaiselta pank-
kisektorilta ja varojen siirtämisen yhteiseen 
kriisinratkaisurahastoon. 

4 artikla. Rahasto-osuudet. Kansallisella 
tasolla kerätyt vakausmaksut siirretään siir-
tymäkauden aikana yhteiseen kriisinratkaisu-
rahastoon siten, että ne kohdistetaan kutakin 
sopimuspuolta vastaaviin rahasto-osuuksiin. 
Rahasto-osuuksien koko vastaa niiden va-
kausmaksujen maksuosuuksien kokonais-
määrää, jotka kyseisen sopimuspuolen alu-
eella toimiluvan saaneiden laitosten on mak-
settava yhteisen kriisinratkaisuasetuksen 65 
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ja 66 (pitäisi olla 69 ja 70 artikla) artiklan se-
kä näissä artikloissa tarkoitettujen delegoitu-
jen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten 
mukaisesti. Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto 
laatii yhteistä kriisinratkaisurahastoa koske-
van sopimuksen voimaantulopäivänä tiedon-
saantitarkoituksia varten yksityiskohtaisen 
luettelon kunkin sopimuspuolen rahasto-
osuuden koosta. Kyseinen luettelo päivite-
tään kunakin siirtymäkauden vuonna. 

Artiklan määräykset eivät edellytä muutok-
sia Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. 

5 artikla. Rahasto-osuuksien toiminta. So-
pimuksen 5 artiklassa määritellään kustan-
nusten kattamisjärjestys, jonka mukaisesti 
kriisinratkaisuneuvoston tulee käyttää krii-
sinratkaisurahaston rahasto-osuuksia tilan-
teessa, jossa kriisinratkaisurahastoa päätetään 
EU:n kriisinratkaisuasetuksen asiaankuuluvi-
en säännösten mukaisesti käyttää. 

Ensimmäisessä vaiheessa kustannuksista 
vastaavat artiklan 1 kohdan a alakohdan mu-
kaan niitä sopimuspuolia vastaavat rahasto-
osuudet, joihin kriisinratkaisun kohteena ole-
va laitos tai konserni on sijoittautunut tai 
joissa se on saanut toimiluvan. Jos kriisinrat-
kaisun kohteena on konserni, kustannukset 
jaetaan niitä sopimuspuolia vastaavien eri ra-
hasto-osuuksien kesken, joihin emoyritys ja 
tytäryritykset ovat sijoittautuneet tai joissa ne 
ovat saaneet toimiluvan, suhteessa kunkin 
kriisinratkaisun kohteena olevaan konserniin 
kuuluvan yhteisön omaan rahasto-osuuteensa 
suorittamien vakausmaksujen suhteelliseen 
määrään konsernin kaikkien yhteisöjen ra-
hasto-osuuksiinsa suorittamien vakausmak-
sujen kokonaismäärästä. Jos sopimuspuoli, 
johon emoyritys tai tytäryritys on sijoittautu-
nut tai jossa se on saanut toimiluvan, katsoo, 
että tämän kustannusten jakoperusteen sovel-
taminen johtaa suureen epäsuhtaan rahasto-
osuuksien välisen kustannusten jakamisen ja 
kriisinratkaisun kohteena olevien yhteisöjen 
riskiprofiilin välillä, se voi pyytää kriisinrat-
kaisuneuvostoa harkitsemaan lisäksi viipy-
mättä kriisinratkaisudirektiivin 107 artiklan 5 
kohdassa vahvistettua perustetta. Jollei krii-
sinratkaisuneuvosto noudata asianomaisen 
sopimuspuolen esittämää pyyntöä, sen on 
selvitettävä kantansa julkisesti. Näitä sopi-
muspuolia vastaavissa rahasto-osuuksissa 
turvaudutaan käytettävissä oleviin varoihin 

enintään niitä kustannuksia vastaavaan mää-
rään asti, jotka kunkin kansallisen rahasto-
osuuden on ensimmäisessä ja toisessa ala-
kohdassa vahvistettujen kustannusten jakope-
rusteiden mukaisesti maksettava. Jakoperus-
teen mukaan siirtymäkauden ensimmäisen 
vuoden aikana turvaudutaan kaikkiin maini-
tuissa rahasto-osuuksissa käytettävissä ole-
viin varoihin. Siirtymäkauden toisen vuoden 
aikana turvaudutaan 60 prosenttiin ja kol-
mannen vuoden aikana 40 prosenttiin maini-
tuissa rahasto-osuuksissa käytettävissä ole-
vista varoista. Siirtymäkauden myöhempinä 
vuosina asianomaisia sopimuspuolia vastaa-
vien rahasto-osuuksien käytettävissä olevat 
rahoitusvarat vähenevät vuosittain 6 ⅔ pro-
senttiyksiköllä. Edellä mainittu asianomaisia 
sopimuspuolia vastaavien rahasto-osuuksien 
käytettävissä olevien varojen vuosittainen 
vähennys jaetaan tasaisesti eri neljännes-
vuosille. 

Toisessa vaiheessa, jos 1 kohdan a alakoh-
dassa tarkoitettujen asianomaisten sopimus-
puolten rahasto-osuuksissa käytettävissä ole-
vat varat eivät riitä täyttämään EU:n kriisin-
ratkaisuasetuksen 75 artiklassa (pitäisi olla 
76 artikla) tarkoitettua kriisinratkaisurahas-
ton tehtävää, käytetään kriisinratkaisurahas-
ton kaikkia sopimuspuolia vastaavissa rahas-
to-osuuksissa käytettävissä olevia varoja. 
Kaikkien sopimuspuolten rahasto-osuuksissa 
käytettävissä olevia rahoitusvaroja täydenne-
tään tämän kohdan kolmannessa alakohdassa 
mainitussa suhteessa a alakohdassa tarkoitet-
tuja kriisinratkaisun kohteena olevia sopi-
muspuolia vastaavissa kansallisissa rahasto-
osuuksissa jäljellä oleviin rahoitusvaroihin. 

Jos kriisinratkaisun kohteena on rajatylittä-
vä konserni, käyttöön asetettujen varojen ja-
kamisessa tämän kohdan ensimmäisen ja toi-
sen alakohdan nojalla asianomaisten sopi-
muspuolten rahasto-osuuksien välillä nouda-
tetaan samaa kustannusten keskinäistä jako-
perustetta, joka on vahvistettu a alakohdassa. 
Jos yksi tai useampi jossakin jäsenvaltiossa 
toimiluvan saanut kriisinratkaisun kohteena 
oleva laitos ei tarvitse kaikkia tämän b ala-
kohdan nojalla käytettävissä olevia varoja, se 
osa tämän b alakohdan nojalla käytettävissä 
olevista varoista, jota ei tarvita, käytetään 
konsernia koskevan kriisinratkaisun kohteena 
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olevien muiden sopimuspuolten toimiluvan 
saaneiden yhteisöjen kriisinratkaisuun. 

Siirtymäkauden aikana sopimuspuolten 
kaikkia kansallisia rahasto-osuuksia käyte-
tään niin, että siirtymäkauden ensimmäisen 
vuoden aikana turvaudutaan 40 prosenttiin ja 
toisen vuoden aikana 60 prosenttiin maini-
tuissa rahasto-osuuksissa käytettävissä ole-
vista varoista. Siirtymäkauden myöhempinä 
vuosina mainittujen rahasto-osuuksien käy-
tettävissä olevat varat kasvavat vuosittain 
6 ⅔ prosenttiyksiköllä. Edellä mainittu sopi-
muspuolten kaikissa kansallisissa rahasto-
osuuksissa käytettävissä olevien varojen vuo-
sittainen kasvu jaetaan tasaisesti eri neljän-
nesvuosille. 

Artiklan 1 kohdan c alakohta koskee kol-
matta vaihetta, johon edetään, jos b alakoh-
dan mukaisesti käytetyt varat eivät riitä täyt-
tämään EU:n kriisinratkaisuasetuksen 75 ar-
tiklassa (pitäisi olla 76 artikla) tarkoitettua 
kriisinratkaisurahaston tehtävää. Tällöin tur-
vaudutaan a alakohdassa tarkoitettuja asian-
omaisia sopimuspuolia vastaavissa rahasto-
osuuksissa jäljellä oleviin rahoitusvaroihin. 
Jos kriisinratkaisun kohteena on konserni, 
käytetään niiden asianomaisten sopimuspuol-
ten rahasto-osuuksia, jotka eivät ole toimitta-
neet riittävästi varoja a ja b alakohdan nojalla 
niiden alueella toimiluvan saaneiden laitosten 
kriisinratkaisun osalta. Kunkin rahasto-
osuuden maksuosuudet määritellään a ala-
kohdassa vahvistettujen kustannusten jakope-
rusteiden mukaisesti. 

Artiklan 1 kohdan d alakohta tulee sovel-
lettavaksi, jolleivät c alakohdassa tarkoitetut 
varat riitä kattamaan tietyn kriisinratkaisu-
toimen kustannuksia, ja sen määräykset eivät 
vaikuta kriisinratkaisuneuvoston e alakoh-
dassa tarkoitettuun toimivaltaan. Sen mukaan 
a alakohdassa tarkoitetut asianomaiset sopi-
muspuolet siirtävät kriisinratkaisurahastoon 
alueelleen sijoittautuneilta tai alueellaan lu-
van saaneilta laitoksilta ylimääräisiä ja EU:n 
kriisinratkaisuasetuksen 70 artiklan (pitäisi 
olla 71 artikla) mukaan jälkikäteen suoritet-
tavia vakausmaksuja. Jos kriisinratkaisun 
kohteena on rajatylittävä konserni, ne asian-
omaiset sopimuspuolet, jotka eivät ole toi-
mittaneet riittävästi vakausmaksuja a–c ala-
kohdan nojalla, siirtävät niiden alueella toi-
miluvan saaneiden yhteisöjen kriisinratkai-

suun liittyvät jälkikäteen suoritettavat mak-
suosuudet. 

Artiklan 1 kohdan e alakohta koskee tilan-
netta, jossa c alakohdassa tarkoitetut varat 
eivät riitä kattamaan tietyn kriisinratkaisu-
toimen kustannuksia ja jossa d alakohdassa 
tarkoitettuja ylimääräisiä jälkikäteen suoritet-
tavia vakausmaksuja ei ole välittömästi saa-
tavilla esimerkiksi kyseisten laitosten vakau-
teen liittyvistä syistä. Kriisinratkaisuneuvosto 
voi näiden kriteerien täyttyessä hankkia krii-
sinratkaisurahastolle lainaa tai muunlaista tu-
kea EU:n kriisinratkaisuasetuksen 72 ja 73 
artiklan mukaisesti tai tehdäkseen väliaikai-
sia siirtoja rahasto-osuuksien välillä yhteistä 
kriisinratkaisurahastoa koskevan sopimuksen 
7 artiklan mukaisesti.  

Jos kriisinratkaisuneuvosto päättää käyttää 
tämän alakohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettua toimivaltaansa, d alakohdassa 
tarkoitettujen asianomaisten sopimuspuolten 
on siirrettävä kriisinratkaisurahastoon yli-
määräiset jälkikäteen suoritettavat vakaus-
maksut lainojen ja muunlaisten tukien tai ra-
hasto-osuuksien välisten väliaikaisten siirto-
jen takaisinmaksuksi. 

Artiklan 2 kohdan mukaan kriisinratkaisu-
rahastoon EU:n kriisinratkaisuasetuksen 74 
artiklan (pitäisi olla 75 artikla) mukaisesti 
siirrettyjen määrien sijoituksista saatavat tuo-
tot jaetaan kullekin rahasto-osuudelle suh-
teellisesti niiden käytettävissä olevien varo-
jen perusteella lukuun ottamatta kuhunkin 
rahasto-osuuteen liittyviä vaateita tai peruut-
tamattomia maksusitoumuksia EU:n kriisin-
ratkaisuasetuksen 75 artiklaa (pitäisi olla 76 
artikla) sovellettaessa. Kriisinratkaisurahas-
ton EU:n kriisinratkaisuasetuksen 75 artiklan 
(pitäisi olla 76 artikla) mukaisesti toteuttami-
en kriisinratkaisutoimien sijoituksista saata-
vat tuotot jaetaan rahasto-osuuksiin suhteelli-
sesti niiden tiettyyn kriisinratkaisutoimeen 
suorittaman vakausmaksun perusteella. 

Artiklan 3 kohdan mukaan siirtymäkauden 
päätyttyä kaikki rahasto-osuudet yhdistetään 
ja niiden olemassaolo lakkaa.  

Artiklan määräykset eivät edellytä muutok-
sia Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. 

6 artikla. Ennakollisten täydentävien va-
kausmaksujen siirto ja tavoitetaso. Sopimus-
puolet varmistavat, että ne antavat tarvittaes-
sa kriisinratkaisurahastolle lisärahoitusta en-
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nakollisin vakausmaksuin, jotka maksetaan 
EU:n kriisinratkaisuasetuksen 68 artiklan (pi-
täisi olla 69 artikla) 2 ja 3 kohdassa ja 5 koh-
dan a alakohdassa vahvistetuissa määräajois-
sa kyseisen asetuksen 68 artiklan (pitäisi olla 
69 artikla) 1 kohdassa määritellyn tavoiteta-
son saavuttamiseen tarvittavaa määrää vas-
taavana määränä. Artiklan 2 kohdan mukaan 
siirtymäkauden aikana lisärahoitukseen liit-
tyvien vakausmaksujen siirto jaetaan rahasto-
osuuksien välillä seuraavasti niin, että krii-
sinratkaisun kohteena olevat sopimuspuolet 
siirtävät vakausmaksut rahasto-osuutensa sii-
hen osaan, jota ei ole vielä yhdistetty yhteistä 
kriisinratkaisurahastoa koskevan sopimuksen 
5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukai-
sesti, ja kaikki sopimuspuolet siirtävät va-
kausmaksut rahasto-osuutensa siihen osaan, 
joka on yhdistetty 5 artiklan 1 kohdan a ja b 
alakohdan mukaisesti.  

Sopimuksen määräykset varojen siirtämi-
sestä yhteiseen kriisinratkaisurahastoon pan-
taisiin täytäntöön säätämällä tästä rahoitus-
vakausviranomaisesta annettavassa laissa. 
Perustettavaksi ehdotettu Rahoitusvakausvi-
rasto hoitaisi sopimuksen mukaisesti va-
kausmaksujen keräämisen suomalaiselta 
pankkisektorilta ja varojen siirtämisen yhtei-
seen kriisinratkaisurahastoon.  

7 artikla. Väliaikainen siirto rahasto-
osuuksien välillä. Sopimuksen 7 artikla sisäl-
tää säännöt siitä, millä edellytyksillä kriisin-
ratkaisuneuvosto voi päättää rahasto-
osuuksien välisistä siirroista siirtymäkauden 
aikana. Artiklan mukaan kriisinratkaisun 
kohteena olevat sopimuspuolet voivat siirty-
mäkauden ajan pyytää kriisinratkaisuneuvos-
toa käyttämään väliaikaisesti kriisinratkaisu-
rahaston varojen sitä osaa, joka on käytettä-
vissä muita sopimuspuolia vastaavissa rahas-
to-osuuksissa ja jota ei ole vielä yhdistetty. 
Määräyksellä ei rajoiteta yhteistä kriisinrat-
kaisurahastoa koskevan sopimuksen 5 artik-
lan 1 kohdan a—d alakohdassa vahvistettuja, 
kustannusten kattamisjärjestykseen liittyviä 
velvoitteita. Tällöin asianomaisten sopimus-
puolten on ennen siirtymäkauden päättymistä 
siirrettävä kriisinratkaisurahastoon rahasto-
osuuksiensa saamaa määrää vastaava määrä 
ylimääräisiä jälkikäteen suoritettavia va-
kausmaksuja sekä kertyneet korot, jotta muil-

le rahasto-osuuksille voidaan maksaa takaisin 
niistä käytetyt varat. 

Sopimuksen voimaansaattamislain 2 §:n 
1 momentin mukaan valtioneuvosto päättäisi 
Suomen osalta siirtoa koskevan pyynnön 
esittämisestä yhteiselle kriisinratkaisuneu-
vostolle eduskunnan suostumuksen nojalla. 
Pyynnön tekeminen edellyttää eduskunnan 
suostumusta, sillä pyynnön esittämisestä voi 
mahdollisesti seurata tilanne, jossa Suomen 
valtion tulisi siirtää rahastoon sille sopimus-
puolelle, jonka rahasto-osuudesta on lainattu, 
kuuluva määrä. Tämä rinnastuu perustuslain 
82 §:n 2 momentissa tarkoitettuun valtionta-
kuuseen, joka voidaan antaa vain eduskunnan 
suostumuksen nojalla.  

Artiklan 2 kohdan mukaan kustakin rahas-
to-osuudesta vastaanottaviin rahasto-
osuuksiin väliaikaisesti siirretyn määrän on 
oltava suhteessa osuuksien yhteistä kriisin-
ratkaisurahastoa koskevan sopimuksen 4 ar-
tiklan 2 kohdan mukaisesti määritettyyn ko-
koon nähden. Siirretty määrä ei saa ylittää 50 
prosenttia kussakin rahasto-osuudessa käytet-
tävissä olevista varoista, joita ei vielä ole yh-
distetty. Jos kriisinratkaisun kohteena on ra-
jatylittävä konserni, tämän kohdan nojalla 
käyttöön asetettujen varojen jakamisessa asi-
anomaisten sopimuspuolten rahasto-
osuuksien välillä noudatetaan samaa kustan-
nusten keskinäistä jakoperustetta, joka on 
vahvistettu sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa.  

Artiklan 3 kohdan mukaan kriisinratkaisu-
neuvosto tekee päätökset varojen väliaikaista 
siirtoa rahasto-osuuksien välillä koskevista 
sopimuspuolten pyynnöistä täysistunnossaan 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä 
EU:n kriisinratkaisuasetuksen 52 artiklan 1 
kohdan mukaisesti. Päätöksessä on tarken-
nettava korko, takaisinmaksuaika ja muut 
ehdot, jotka koskevat varojen siirtoa rahasto-
osuuksien välillä. 

Sopimuspuolilla on mahdollisuus vastustaa 
varojen siirtämistä kansallisesta rahasto-
osuudestaan. Artiklan 4 kohdan mukaan krii-
sinratkaisuneuvoston päätös varojen väliai-
kaisesta siirrosta voi tulla voimaan ainoas-
taan, jos yksikään sopimuspuoli, jonka rahas-
to-osuudesta siirto on tehty, ei ole vastusta-
nut sitä neljän kalenteripäivän kuluessa pää-
töksen hyväksymispäivästä. Sopimuspuoli 



 HE 175/2014 vp  
  

 

163

voi käyttää vastustusoikeuttaan vain, jos se 
saattaa tarvita sitä vastaavasta kansallisesta 
rahasto-osuudesta varoja kriisinratkaisutoi-
men rahoittamiseksi lähitulevaisuudessa tai 
jos väliaikainen siirto vaarantaisi sen alueella 
meneillään olevan kriisinratkaisutoimen; jos 
väliaikainen siirto veisi yli 25 prosenttia sen 
kansallisen rahasto-osuuden osasta, jota ei 
ole vielä yhdistetty sopimuksen 5 artiklan 1 
kohdan a ja b alakohdan mukaisesti; tai jos se 
katsoo, että sopimuspuoli, jonka rahasto-
osuus hyötyy väliaikaisesta siirrosta, ei anna 
takeita kansallisista lähteistä tehtävästä ta-
kaisinmaksusta tai EVM:n tuesta sovittujen 
menettelyjen mukaisesti. Vastalauseen esit-
tävän sopimuspuolen tulee perustella päätök-
sensä asianmukaisesti. Jos yllä kuvattujen 
kriteerien mukaisia vastalauseita esitetään, 
kriisinratkaisuneuvoston päätös väliaikaisesta 
siirrosta hyväksytään jättämällä sitä vastusta-
vien sopimuspuolten rahasto-osuuksien varat 
päätöksen ulkopuolelle. 

Sopimuksen voimaansaattamislakiehdotuk-
sen 2 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvosto 
päättäisi Suomen osalta vastustusoikeuden 
käyttämisestä tilanteessa, jossa pyyntö koh-
distuu Suomen kansalliseen rahasto-
osuuteen. 

Jos sellaisen sopimuspuolen laitos, jonka 
rahasto-osuudesta on tämän artiklan nojalla 
siirretty varoja, on kriisinratkaisun kohteena, 
kyseinen sopimuspuoli voi pyytää kriisinrat-
kaisuneuvostoa siirtämään kriisinratkaisura-
hastosta rahasto-osuuteensa siitä alun perin 
siirrettyä määrää vastaavan määrän. Artiklan 
5 kohdan mukaan kriisinratkaisuneuvosto 
hyväksyy siirron viipymättä saatuaan tällai-
sen pyynnön. Tällöin niiden sopimuspuolten, 
jotka alun perin hyötyivät rahoitusvarojen 
väliaikaisesta käytöstä, on siirrettävä kriisin-
ratkaisurahastoon asianomaiselle sopimus-
puolelle kuuluvat määrät kriisinratkaisuneu-
voston määrittelemien ehtojen ja edellytysten 
mukaisesti.  

Kriisinratkaisuneuvoston on tarkennettava 
yleiset perusteet, joiden mukaisesti varojen 
väliaikainen siirto rahasto-osuuksien välillä 
toteutetaan. 

8 artikla. Sopimuspuolet, joiden rahayk-
sikkö ei ole euro. Sopimuksen 8 artiklaan on 
koottu määräykset, jotka koskevat euroalu-
een ulkopuolisten jäsenvaltioiden mahdollis-

ta liittymistä tai eroamista sopimuksesta. Ar-
tiklan 1 kohta koskee tilannetta, jossa neu-
vosto hyväksyy yhteistä kriisinratkaisurahas-
toa koskevan sopimuksen soveltamispäivän 
jälkeen päätöksen, jolla kumotaan SEUT 
139 artiklan 1 kohdan mukainen euroalueen 
ulkopuolista sopimuspuolta koskeva poikke-
us, tai Tanskaa koskevassa pöytäkirjassa 
(N:o 16) tarkoitettu Tanskaa koskeva poik-
keus, tai jos euroalueen ulkopuolisesta sopi-
muspuolesta muutoin tulee yhteisen valvon-
tamekanismin ja kriisinratkaisumekanismin 
osa. Tällöin kyseinen sopimuspuoli siirtää 
kriisinratkaisurahastoon alueellaan kerätyistä 
vakausmaksuista määrän, joka vastaa yhteis-
tä kriisinratkaisurahastoa koskevan sopimuk-
sen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti lasketun 
kansallisen rahasto-osuutensa kokonaistavoi-
tetason osuutta, joka vastaa näin osuutta, 
jonka asianomainen sopimuspuoli olisi siir-
tänyt, jos se olisi osallistunut yhteiseen val-
vontamekanismiin ja yhteiseen kriisinratkai-
sumekanismiin sopimuksen soveltamispäi-
västä alkaen. 

Artiklan 2 kohdan mukaan kyseisen sopi-
muspuolen kriisinratkaisun rahoitusjärjeste-
lystä maksetut määrät sen alueella toteutettu-
jen kriisinratkaisutoimien osalta vähennetään 
sen kriisinratkaisurahastoon siirtämistä mää-
ristä. Sopimuspuoli on kuitenkin edelleen 
velvollinen siirtämään kriisinratkaisurahas-
toon sitä määrää vastaavan määrän, joka olisi 
tarvittu saavuttamaan sen kriisinratkaisun ra-
hoitusjärjestelmän tavoitetaso kriisinratkai-
sudirektiivin 102 artiklan mukaisesti ja siinä 
säädetyissä määräajoissa. Kriisinratkaisu-
neuvosto määrittää artiklan 3 kohdan mukaan 
yhteisymmärryksessä asianomaisen sopi-
muspuolen kanssa niiden vakausmaksujen 
tarkan määrän, joka sen on siirrettävä. Artik-
lan 4 kohdassa vahvistetaan, että kriisinrat-
kaisurahasto ei vastaa sellaisten kriisinratkai-
sutoimien kustannuksista, jotka euroalueen 
ulkopuoliset sopimuspuolet ovat aloittaneet 
alueellaan ennen 1 kohdassa määriteltyjen 
päätösten hyväksymispäivää tai ennen kuin 
yhteistä valvontamekanismia koskevan ase-
tuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
EKP:n päätös tiiviistä yhteistyöstä tulee voi-
maan. Jos EKP katsoo yhteistä valvontame-
kanismia koskevan asetuksen 7 artiklan 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa luotto-
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laitosten kattavassa arvioinnissaan, että jokin 
asianomaisten sopimuspuolten laitoksista on 
kykenemätön jatkamaan toimintaansa tai on 
todennäköisesti kykenemätön jatkamaan 
toimintaansa, kriisinratkaisurahasto ei vastaa 
kyseisten luottolaitosten kriisinratkaisutoimi-
en kustannuksista. 

Artiklan 5 kohta sisältää määräykset tilan-
teesta, jossa euroalueen ulkopuolisen sopi-
muspuolen EKP:n kanssa tekemä tiivis yh-
teistyö päättyy. Tällöin kyseinen sopimus-
puoli saa siirtämänsä vakausmaksut takaisin 
EU:n kriisinratkaisuasetuksen 4 artiklan 
3 kohdan mukaisesti. Tiiviin yhteistyön päät-
täminen ei vaikuta niihin sopimuspuolten oi-
keuksiin ja velvoitteisiin, jotka johtuvat so-
pimuksen soveltamisaikana toteutetuista krii-
sinratkaisutoimista ja jotka liittyvät sopimuk-
sen 5 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoi-
tettuun jälkikäteen suoritettavien vakausmak-
sujen siirtoon, 6 artiklassa tarkoitettuun krii-
sinratkaisurahaston lisärahoitukseen, ja 7 ar-
tiklassa tarkoitettuun väliaikaiseen siirtoon 
rahasto-osuuksien välillä. 

Artiklan määräykset eivät edellytä muutok-
sia Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. 

9 artikla. Kriisinratkaisun yleisten periaat-
teiden ja tavoitteiden noudattaminen. Sopi-
muksen 9 artikla sisältää määräykset siitä, 
mitä seurauksia sijoittajavastuuta koskevan 
EU-lainsäädännön muuttamisella on yhteistä 
kriisinratkaisurahastoa koskevan sopimuksen 
soveltamiseen. Artiklan 1 kohdassa todetaan, 
että kriisinratkaisurahaston yhteinen käyttö ja 
vakausmaksujen siirto rahastoon edellyttävät 
kriisinratkaisua koskevalta lainsäädäntöke-
hykseltä pysyvyyttä. Tätä koskevien sääntö-
jen on vastattava seuraavia EU:n kriisinrat-
kaisuasetuksessa vahvistettuja sääntöjä tai 
johdettava vähintään samaan tulokseen kuin 
kyseiset säännöt, niitä muuttamatta: 

a) EU:n kriisinratkaisuasetuksen 18 artik-
lassa vahvistetut kriisinratkaisumääräyksen 
hyväksymistä koskevat menettelysäännöt; 

b) EU:n kriisinratkaisuasetuksen 52 ja 
55 artiklassa vahvistetut kriisinratkaisuneu-
voston päätöksentekoa koskevat säännöt; 

c) EU:n kriisinratkaisuasetuksen 15 artik-
lassa vahvistetut kriisinratkaisua koskevat 
yleiset periaatteet, erityisesti artiklan 1 koh-
dan a alakohdassa vahvistetut periaatteet, 
joiden mukaan kriisinratkaisun kohteena ole-

van laitoksen osakkeenomistajat vastaavat 
tappioista ensin, ja b alakohdassa vahvistetut 
periaatteet, joiden mukaan kriisinratkaisun 
kohteena olevan laitoksen velkojat vastaavat 
tappioista osakkeenomistajien jälkeen saa-
misten etusijajärjestyksen mukaisesti; 

d) EU:n kriisinratkaisuasetuksen 22 artik-
lan 2 kohdassa tarkoitetut kriisinratkaisuväli-
neitä koskevat säännöt, erityisesti asetuksen 
27 artiklassa ja kriisinratkaisudirektiivin 43 
ja 44 artiklassa säädettyä velkakirjojen arvon 
alaskirjauksen soveltamista koskevat säännöt 
sekä erityiset osakkaiden ja velkojien tappi-
oiden määräämistä sekä tiettyyn kriisinrat-
kaisutoimeen rahastosta myönnettyjä mak-
suosuuksia koskevat kynnysarvot. 

Artiklan 2 kohdassa vahvistetaan, että jos 1 
kohdassa kuvatut säännöt kumotaan tai niitä 
muutetaan vastoin jonkin sopimuspuolen tah-
toa, tämä sopimuspuoli voi käyttää kansain-
välisen julkisoikeuden mukaisia olosuhteiden 
perustavanlaatuiseen muutokseen liittyviä 
oikeuksiaan. Tällä viitataan valtiosopimusoi-
keutta koskevan Wienin yleissopimuksen 
mukaisiin toimiin. Wienin yleissopimuksen 
62 artikla koskee olennaista muutosta, joka 
on tapahtunut valtiosopimuksen tekemisai-
kana vallinneissa olosuhteissa ja jota osapuo-
let eivät ole ennakolta tienneet. Tällaiseen 
muutokseen voi vedota perusteena valtioso-
pimuksen saattamiselle päättymään tai siitä 
luopumiselle, jos nämä olosuhteet ovat muo-
dostaneet olennaisen perusteen osapuolten 
suostumukselle valtiosopimuksen noudatta-
miseen. Määräys liittyy johdannon 17 kappa-
leeseen, jossa kuvataan EU:n kriisinratkai-
suasetukseen sisältyvät kriisinratkaisuun so-
vellettavat yleiset periaatteet ja viitataan ylei-
sen kriisinratkaisuneuvoston ja unionin toi-
mielinten näissä kysymyksessä soveltamiin 
päätöksentekosääntöihin, jotka määritellään 
olennaiseksi perusteeksi sopimuspuolten 
suostumukselle sitoutua sopimuksen määrä-
yksiin. 

Artiklan 2 kohdan mukaan 1 kohdassa tar-
koitettu oikeus koskee myös velkojen arvon 
alaskirjausta koskevien sääntöjen hyväksy-
mistä ja lopputulosta, jossa säännöt eivät vas-
taa tai johda vähintään samaan tai yhtä vel-
voittavaan tulokseen kuin alkuperäisestä 
EU:n kriisinratkaisuasetuksesta johtuva tulos. 
Tilanteessa, jossa jokin sopimuspuoli saattaa 
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yhteistä kriisinratkaisurahastoa koskevan so-
pimuksen päättymään tai luopuu siitä olosuh-
teiden olennaisen muutoksen perusteella, mi-
kä tahansa muu sopimuspuoli voi yhteistä 
kriisinratkaisurahastoa koskevan sopimuksen 
14 artiklan perusteella pyytää unionin tuo-
mioistuinta vahvistamaan olosuhteiden pe-
rustavanlaatuisen muutoksen olemassaolon ja 
tämän seuraukset kansainvälisen julkisoikeu-
den mukaisesti. Sopimuspuoli voi hakemuk-
sessaan pyytää unionin tuomioistuinta kes-
keyttämään riidan kohteena olevan toimenpi-
teen. Tällöin tilanteessa sovelletaan SEUT 
278 artiklaa sekä unionin tuomioistuimen 
työjärjestyksen 160–162 artiklaa. 

Menettelyllä ei artiklan 3 kohdan mukaan 
rajoiteta SEUT 258, 259, 260, 263, 265 ja 
266 artiklan mukaisten oikeussuojakeinojen 
käyttöä tai vaikuteta EU-tuomioistuimen näi-
hin määräyksiin perustuvaan toimivaltaan. 

Sijoittajavastuuta koskevia sääntöjä käsitel-
lään myös sopimuspuolten ja muiden EU:n 
jäsenvaltioiden antamassa julistuksessa 
(N:o 1), joka on tarkoitus vahvistaa sopimuk-
sen tallettamisen yhteydessä. Julistuksessa 
todetaan, että kunnioittaen täysin EU:n pe-
russopimusten vaatimuksia, sopimuspuolet ja 
EU:n neuvoston muut hallitustenvälisen kon-
ferenssin tarkkailijat toteavat tavoitteenaan ja 
aikeenaan olevan, että alkuperäisen EU:n 
kriisinratkaisuasetuksen 4 artiklan 3 kohtaa 
ei kumota tai muuteta ja että velkakirjojen 
alaskirjausta koskevaan välineeseen liittyviä 
periaatteita ja sääntöjä ei kumota tai muuteta 
tavalla, joka ei vastaa alkuperäisen EU:n 
kriisinratkaisuasetuksen säännöksistä johtu-
vaa tulosta tai johda vähintään samaan tai yh-
tä velvoittavaan tulokseen kuin se. Tästä läh-
tökohdasta voidaan poiketa, jos muutoksilla 
on kaikkien julistuksen antaneiden valtioiden 
tuki.  

Artiklan määräykset eivät edellytä muutok-
sia Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. 

10 artikla. Velvoitteiden noudattaminen. 
Artiklan mukaan sopimuspuolet toteuttavat 
kansallisissa oikeusjärjestyksissään tarvitta-
vat toimenpiteet varmistaakseen, että ne nou-
dattavat velvoitettaan siirtää vakausmaksut 
yhteisesti tämän sopimuksen mukaisesti. 
Kriisinratkaisuneuvosto voi omasta aloittees-
taan tai jonkin sopimuspuolen pyynnöstä tar-
kastella, onko sopimuspuoli jättänyt noudat-

tamatta velvoitettaan siirtää vakausmaksut 
kriisinratkaisurahastoon yhteistä kriisinrat-
kaisurahastoa koskevassa sopimuksessa vah-
vistetun mukaisesti. Tällä ei kuitenkaan rajoi-
teta unionin tuomioistuimelle yhteistä kriisin-
ratkaisurahastoa koskevan sopimuksen 14 ar-
tiklan mukaan kuuluvaa toimivaltaa. Jos krii-
sinratkaisuneuvosto katsoo, että sopimuspuo-
li ei ole noudattanut velvoitettaan siirtää va-
kausmaksut, se asettaa määräajan, johon 
mennessä asianomaisen sopimuspuolen on 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet rikko-
muksen lopettamiseksi. Jos näitä toimia ei to-
teuteta määräajassa, asianomaisen sopimus-
puolen alueella toimiluvan saaneiden laitos-
ten kriisinratkaisu jätetään 5 artiklan 1 koh-
dan b alakohdassa vahvistetun kaikkien so-
pimuspuolten rahasto-osuuksien käytön ul-
kopuolelle. Ulkopuolelle jättäminen lakkaa 
hetkestä, jona kriisinratkaisuneuvosto toteaa, 
että asianomainen sopimuspuoli on toteutta-
nut tarvittavat toimenpiteet rikkomuksen lo-
pettamiseksi. Artiklassa tarkoitetut kriisinrat-
kaisuneuvoston päätökset tehdään puheen-
johtajan ja EU:n kriisinratkaisuasetuksen 43 
artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu-
jen jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. 

Artiklan määräykset eivät edellytä muutok-
sia Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. 
 
 
IV Osasto  Yleiset ja loppumääräykset  
 

11 artikla. Ratifioiminen, hyväksyminen ja 
voimaantulo. Sopimuksen allekirjoittajat rati-
fioivat tai hyväksyvät sen valtiosääntönsä 
asettamien vaatimusten mukaisesti. Ratifioi-
mis- ja hyväksymiskirjat talletetaan Euroo-
pan unionin neuvoston pääsihteeristöön, joka 
ilmoittaa muille allekirjoittajille kustakin tal-
lettamisesta ja sen päivämäärästä. Sopimus 
tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen 
kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona ne 
yhteiseen valvontamekanismiin ja yhteiseen 
kriisinratkaisumekanismiin osallistuvat alle-
kirjoittajat, jotka edustavat vähintään 90 pro-
senttia kaikkien näihin mekanismeihin osal-
listuvien jäsenvaltioiden painotettujen äänten 
kokonaismäärästä ovat tallettaneet ratifioi-
mis- ja hyväksymiskirjansa. Äänimäärät 
määritetään siirtymämääräyksiä koskevassa 
pöytäkirjassa (N:o 36).  
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Artiklan määräykset eivät edellytä muutok-
sia Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. 

12 artikla. Soveltaminen. Yhteistä kriisin-
ratkaisurahastoa koskevaa sopimusta sovelle-
taan 1 kohdan mukaisesti niihin sopimuspuo-
liin, jotka ovat ratifioineet sen, jos EU:n krii-
sinratkaisuasetus on tullut aiemmin voimaan. 
Sopimusta sovelletaan 2 kohdan mukaisesti 1 
päivästä tammikuuta 2016 lukien niiden so-
pimuspuolten välillä, jotka ovat sitoutuneet 
sopimukseen ja osallistuvat yhteiseen val-
vontamekanismiin ja yhteiseen kriisinratkai-
sumekanismiin, jos sopimus ja yhteistä krii-
sinratkaisurahastoa koskeva sopimus ovat 
tulleet voimaan. Jos sopimus ei ole tullut 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 men-
nessä, sitä sovelletaan sen voimaantulopäi-
västä lähtien niihin kyseisiin mekanismeihin 
osallistuvien sopimuspuolten kesken, jotka 
ovat tallettaneet ratifioimis- tai hyväksymis-
asiakirjansa sopimuksen voimaantulopäivään 
mennessä. Jos sopimuspuoli tallettaa sitou-
tumiskirjansa sopimuksen kansainvälisen 
voimaantulopäivän jälkeen, sopimusta sovel-
letaan 3 kohdan mukaisesti tällaiseen kysei-
siin mekanismeihin osallistuvaan sopimus-
puoleen sitoutumiskirjan tallettamista seu-
raavan kuukauden ensimmäisestä päivästä. 

Sopimusta ei sovelleta artiklan 4 kohdan 
mukaan sopimuspuoliin, jotka ovat talletta-
neet sitoutumiskirjansa, mutta jotka eivät 
osallistu yhteiseen valvontamekanismiin ja 
yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin tämän 
sopimuksen soveltamispäivään mennessä. 
Soveltamispäivä on määritelty edellä 1—
3 kohdassa. Kyseiset sopimuspuolet ovat kui-
tenkin osapuolina sopimuksen 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetussa välityssopimuksessa 
tämän sopimuksen soveltamispäivästä alka-
en, jotta kaikki yhteistä kriisinratkaisurahas-
toa koskevan sopimuksen 15 artiklan tulkin-
taa ja täytäntöönpanoa koskevat riidat voitai-
siin antaa unionin tuomioistuimen ratkaista-
viksi. Sopimusta sovelletaan sen ratifioinei-
siin sopimuspuoliin päivästä, jona päätös, 
jolla kumotaan SEUT 139 artiklan 1 kohdas-
sa määritelty niitä koskeva poikkeus tai 
Tanskaa asemaa koskevassa pöytäkirjassa 
tarkoitettu poikkeus, tulee voimaan. SEUT 
139 artiklan 1 kohta koskee niitä jäsenvaltioi-
ta, joiden kohdalla neuvosto ei ole päättänyt, 
että ne täyttävät euron käyttöön ottamiseksi 

vaadittavat edellytykset. Jos neuvosto ei ole 
tehnyt tällaista päätöstä, sopimusta sovelle-
taan siitä päivästä, jona yhteistä valvontame-
kanismia koskevan asetuksen 7 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu EKP:n päätös tiiviistä 
yhteistyöstä tulee voimaan. Jollei sopimuk-
sen 8 artiklasta muuta johdu, yhteistä kriisin-
ratkaisurahastoa koskevan sopimuksen sovel-
taminen sopimuspuoliin, jotka ovat aloitta-
neet yhteistä valvontamekanismia koskevan 
asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
tiiviin yhteistyön EKP:n kanssa, lakkaa päi-
västä, jona kyseinen tiivis yhteistyö päättyy 
kyseisen asetuksen 7 artiklan 8 artiklan (pi-
täisi olla 8 kohdan) mukaisesti. 

Sopimuksen 12 artiklaan liittyy julistus 
N:o 2, jonka mukaan yhteistä kriisinratkaisu-
rahastoa koskevan sopimuksen allekirjoittajat 
julistavat, että ne pyrkivät kukin kansallisten 
lakisääteisten vaatimustensa mukaisesti saat-
tamaan päätökseen sopimuksen ratifioinnin 
hyvissä ajoin, niin että yhteinen kriisinratkai-
sumekanismi on täysin toimintakykyinen 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2016. 

Artiklan määräykset eivät edellytä muutok-
sia Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. 

13 artikla. Liittyminen. Yhteistä kriisinrat-
kaisurahastoa koskeva sopimus on avoinna 
liittymistä varten muille EU:n jäsenvaltioille 
kuin sopimuspuolille. Jollei 8 artiklan 1—
3 kohdasta muuta johdu, liittyminen tulee 
voimaan, kun liittymis- tai hyväksymiskirja 
on talletettu neuvoston pääsihteeristöön, joka 
ilmoittaa asiasta muille sopimuspuolille. Liit-
tyvän jäsenvaltion virallisella kielellä, joka 
on myös unionin toimielinten virallinen kieli, 
laadittu tämän sopimuksen teksti talletetaan, 
sen jälkeen kun sopimuspuolet ovat toden-
neet sen todistusvoimaiseksi, tallettajan ar-
kistoon tämän sopimuksen todistusvoimaise-
na tekstinä. 

Artiklan määräykset eivät edellytä muutok-
sia Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. 

14 artikla. Riitojen ratkaiseminen. Jos so-
pimuspuoli on eri mieltä toisen sopimuspuo-
len kanssa yhteistä kriisinratkaisurahastoa 
koskevan sopimuksen määräysten tulkinnasta 
tai jos se katsoo, että toinen sopimuspuoli ei 
ole noudattanut tämän sopimuksen mukaisia 
velvoitteitaan, se voi saattaa asian unionin 
tuomioistuimen käsiteltäväksi. Unionin tuo-
mioistuimen tuomio sitoo menettelyn osa-
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puolia. Jos unionin tuomioistuin katsoo, että 
sopimuspuoli ei ole noudattanut tämän sopi-
muksen mukaisia velvoitteitaan, asianomai-
sen sopimuspuolen on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet tuomion noudattamiseksi unio-
nin tuomioistuimen päättämässä määräajassa. 
Jos asianomainen sopimuspuoli ei toteuta 
tarvittavia toimenpiteitä tässä määräajassa, 
sen alueella toimiluvan saaneet laitokset jäte-
tään sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdassa vahvistetun kaikkien sopimuspuol-
ten rahasto-osuuksien käytön ulkopuolelle. 

Artiklan 2 kohdan mukaan 14 artikla muo-
dostaa SEUT 273 artiklassa tarkoitetun so-
pimuspuolten välisen välityssopimuksen. Ar-
tiklan 3 kohdan mukaan ne euroalueen ulko-
puoliset jäsenvaltiot, jotka eivät ole ratifioi-
neet yhteistä kriisinratkaisurahastoa koske-
vaa sopimusta, voivat ilmoittaa neuvoston 
pääsihteeristölle aikomuksestaan olla osa-
puolena tässä välityssopimuksessa, jotta 
kaikki 15 artiklan tulkintaa ja täytäntöönpa-
noa koskevat riidat voitaisiin antaa unionin 
tuomioistuimen ratkaistaviksi. Sihteeristön 
on tiedotettava asianomaisen jäsenvaltion il-
moituksesta sopimuspuolille, jolloin asian-
omaisesta jäsenvaltiosta tulee välityssopi-
muksen osapuoli 2 kohdan mukaisiin tarkoi-
tuksiin. 

Artiklan määräykset eivät edellytä muutok-
sia Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. 

15 artikla. Korvaukset. Sopimuspuolet si-
toutuvat korvaamaan yhteisesti, nopeasti ja 
korkoineen kullekin EU:n kriisinratkaisume-
kanismin ja yhteisen valvontamekanismin 
ulkopuoliselle jäsenvaltiolle määrän, jonka 
tämä on maksanut omina varoina ja joka vas-
taa unionin yleisen talousarvion käyttöä so-
pimussuhteen ulkopuolista vastuuta ja siihen 
liittyviä kustannuksia koskevissa asioissa 
unionin toimielinten EU:n kriisinratkaisuase-
tuksen nojalla käyttämän toimivallan suh-
teen. Korvauksen määrä määritellään suh-
teellisesti kullekin neuvoston päätöksen 
2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 7 kohdan 
tai sitä muuttavan tai sen kumoavan unionin 
säädöksen mukaisesti määritetyn bruttokan-
santulon perusteella. Korvauskustannukset 
jaetaan sopimuspuolten kesken suhteellisesti 
samalla perusteella. Osallistumattomille jä-
senvaltioille suoritetaan neuvoston asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 1150/2000 9 artiklan 1 

kohdan mukaisena kirjaamispäivänä korvaus 
maksetuista määristä, jotka vastaavat unionin 
talousarviosta suoritettuja maksuja sopimus-
suhteen ulkopuolisen vastuun ja siihen liitty-
vien kustannusten suorittamiseksi, tähän liit-
tyvän lisätalousarvion hyväksymisen jälkeen. 
Korko lasketaan unionin omiin varoihin so-
vellettavien, myöhässä käyttöön asetetuista 
määristä maksettavaa korkoa koskevien mää-
räysten mukaisesti. Määrät muunnetaan kan-
sallisten valuuttojen ja euron välillä neuvos-
ton asetuksen (EY), Euratom) N:o 1150/2000 
10 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan 
tai sitä muuttavan tai sen kumoavan myö-
hemmän unionin säädöksen mukaisesti mää-
ritellyllä vaihtokurssilla. Komissio koordinoi 
sopimuspuolten korvaustoimia ja määrittelee 
sen laskentaperustan, jonka pohjalta maksut 
suoritetaan, antaa ilmoitukset maksujen suo-
rittamista vaativille sopimuspuolille ja laskee 
korot.  

Artiklan määräykset eivät edellytä muutok-
sia Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. 

16 artikla. Uudelleentarkastelu. Kriisin-
ratkaisuneuvosto arvioi viimeistään kahden 
vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulosta 
ja sen jälkeen 18 kuukauden välein sen täy-
täntöönpanoa ja erityisesti kriisinratkaisura-
haston yhteistä käyttöä ja sen vaikutusta ra-
hoitusvakauteen ja sisämarkkinoihin sekä an-
taa asiasta kertomuksen Euroopan parlamen-
tille ja neuvostolle. Viimeistään kymmenen 
vuoden kuluttua yhteistä kriisinratkaisurahas-
toa koskevan sopimuksen voimaantulosta to-
teutetaan kriisinratkaisuneuvoston 1 kohdan 
mukaisesti laatimiin kertomuksiin sisältyvän 
arvion perusteella EU-sopimuksen ja EUT- 
sopimuksen mukaisesti tarvittavat toimet, 
joiden tarkoituksena on sisällyttää yhteistä 
kriisinratkaisurahastoa koskevan sopimuksen 
olennaiset määräykset unionin oikeudelliseen 
kehykseen.  

Sopimuksessa ei ole määräyksiä siitä, mi-
ten sisällyttäminen on käytännössä tarkoitus 
toteuttaa. Yhteistä kriisinratkaisurahastoa 
koskevan sopimuksen ja EU:n kriisinratkai-
suasetuksen välinen suhde on toimival-
tanäkökulmasta tulkinnanvarainen. Koska 
sopimuksen tekemistä koskeva toimivallan-
jako on tulkinnanvarainen, on myös epäsel-
vää, mitä sen olennaisten määräysten sisällyt-
täminen unionin oikeudelliseen kehykseen 
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edellyttäisi. Osa jäsenvaltioista on katsonut, 
että sisällyttäminen edellyttäisi perussopi-
musten muuttamista esimerkiksi niin, että 
sopimuksiin sisällytettäisiin erillinen ja ni-
menomainen pankkiunionia koskeva oikeus-
perusta, jolla unionin toimivaltaa selkeytet-
täisiin. Osa jäsenvaltioista ja komissio katsoo 
kuitenkin, ettei yhteistä kriisinratkaisurahas-
toa koskevalle sopimukselle ole enää tarvetta 
silloin, kun siirtymäaika on päättynyt eikä 
rahastossa enää ole kansallisia osuuksia.  

Artiklan määräykset eivät edellytä muutok-
sia Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. 
 
Lakiehdotuksen perustelut 
 

Voimaansaattamislakiehdotus on niin sa-
nottu sekamuotoinen voimaansaattamislaki, 
jossa on blankettimuotoisen voimaansaatta-
missäännöksen (1 §) lisäksi sopimuksen täy-
täntöönpanoon tarvittavia säännöksiä (2 §). 
Lisäksi sopimukseen liittyviä säännöksiä on 
tarkoitus sisällyttää rahoitusvakausviran-
omaisesta annettavaan lakiin.  

1 §. Pykälä sisältää tavanomaisen blanket-
tisäännöksen, jolla saatettaisiin voimaan ne 
yhteisestä kriisinratkaisurahastosta tehdyn 
sopimuksen määräykset, jotka kuuluvat lain-
säädännön alaan. Lainsäädännön alaan kuu-
luvat määräykset on yksilöity jäljempänä 
eduskunnan suostumuksen tarpeellisuutta kä-
sittelevässä jaksossa 2.6.  

2 §. Lakiehdotuksen 2 § sisältää säännökset 
kansallisesta menettelystä, jota sovelletaan 
toteutettaessa väliaikainen siirto, jolla on 
vaikutusta Suomen kansalliseen rahasto-
osuuteen. Lakiehdotuksen 2 §:n 1 momentti 
koskee tilannetta, jossa Suomi esittää sopi-
muksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, 
toisen sopimuspuolen rahasto-osuuden väli-
aikaista siirtoa koskevan pyynnön yhteiselle 
kriisinratkaisuneuvostolle. Yhteinen kriisin-
ratkaisuneuvosto tekee sopimuksen 7 artiklan 
3 kohdan mukaan päätöksen siirrosta täysis-
tunnossaan jäsentensä yksinkertaisella 
enemmistöllä EU:n kriisinratkaisuasetuksen 
52 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja päättää 
samalla korosta, takaisinmaksuajasta ja muis-
ta siirtoa koskevista ehdoista. Päätös tulee 
voimaan, jollei sopimuspuoli, jonka osuudes-
ta siirto tehdään, vastusta sitä sopimuksen 4 
kohdassa määritellyllä perusteilla neljän ka-

lenteripäivän kulussa päivästä, jona päätös 
hyväksyttiin.  

Tällaisessa tilanteessa vastustusoikeuttaan 
käyttäneen sopimuspuolen rahasto-osuus ra-
jataan siirtopäätöksen ulkopuolelle. Sopi-
muksen 7 artiklan 5 kohta koskee tilannetta, 
jossa sellaisen sopimuspuolen luottolaitos, 
jonka rahasto-osuudesta on siirretty varoja, 
on kriisinratkaisun kohteena. Tällöin kysei-
nen sopimuspuoli voi pyytää kriisinratkaisu-
neuvostoa siirtämään rahasto-osuuteensa siitä 
alun perin siirretyn määrän. Kriisinratkaisu-
neuvosto hyväksyy siirron viipymättä. Tä-
män jälkeen siirrosta hyötyneen sopimuspuo-
len tulee siirtää rahastoon asianomaiselle so-
pimuspuolelle kuuluvat määrät kriisinratkai-
suneuvoston määrittelemien ehtojen ja edel-
lytysten mukaisesti.  

Pykälän 1 momentin mukaan valtioneuvos-
to päättäisi Suomen puolesta sopimuksen 
7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, toisen so-
pimuspuolen rahasto-osuuden väliaikaista 
siirtoa koskevan pyynnön esittämisestä yhtei-
selle kriisinratkaisuneuvostolle eduskunnan 
suostumuksen nojalla. Pyynnön tekeminen 
edellyttää eduskunnan suostumusta, sillä 
pyynnön esittäminen voi johtaa tilanteeseen, 
jossa Suomen tulisi siirtää rahastoon sille so-
pimuspuolelle, jonka rahasto-osuudesta on 
lainattu, kuuluva määrä. Tämä rinnastuu pe-
rustuslain 82 §:n 2 momentissa tarkoitettuun 
valtiontakuuseen, joka voidaan antaa vain 
eduskunnan suostumuksen nojalla.  

Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvos-
to päättää sopimuksen 7 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun väliaikaista siirtoa rahasto-
osuuksien välillä koskevan vastustusoikeu-
den käyttämisestä tilanteessa, jossa toisen 
sopimuspuolen esittämä pyyntö kohdistuu 
Suomen kansalliseen rahasto-osuuteen. Krii-
sinratkaisurahastoon sisältyvät varat koostu-
vat luottolaitoksilta kerätyistä vakausmak-
suista, joita hallinnoi kriisinratkaisuneuvosto. 
Pyyntö ei täten koske kansallisia varoja eikä 
sillä ole budjettivaikutuksia huomioiden 
myös sopimuksen 7 artiklan 5 kohdan mää-
räys, jonka mukaan osuudesta lainatut varat 
tulee palauttaa, jos Suomeen sijoittunut luot-
tolaitos on kriisinratkaisun kohteena. La-
kiehdotuksen mukaan päätöksen siitä, että 
Suomi käyttää oikeuttaan vastustaa varojen 
väliaikaista siirtämistä omasta rahasto-
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osuudestaan, tekisi valtioneuvosto. Asia on 
periaatteelliselta merkitykseltään siinä mää-
rin tärkeä, että olisi perusteltua, että asiasta 
päättäisi valtioneuvosto yksittäisen ministe-
riön asemesta. 

3 §. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan ja 
sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan 
kuuluvat määräykset saatettavaksi voimaan 
valtioneuvoston asetuksella säädettävänä 
ajankohtana samanaikaisesti, kun sopimus 
tulee voimaan.  
 
Voimaantulo 
 

Sopimuksen allekirjoittajat ratifioivat tai 
hyväksyvät sopimuksen valtiosääntönsä aset-
tamien vaatimusten mukaisesti. Sopimus tu-
lee voimaan sitä päivää seuraavan toisen 
kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona ne 
yhteiseen valvontamekanismiin ja yhteiseen 
kriisinratkaisumekanismiin osallistuvat alle-
kirjoittajat, jotka edustavat vähintään 90 pro-
senttia kaikkien näihin mekanismeihin osal-
listuvien EU:n jäsenvaltioiden painotettujen 
äänten kokonaismäärästä ovat tallettaneet ra-
tifioimis- tai hyväksymiskirjansa. Äänimää-
rät määritetään siirtymämääräyksiä koske-
vassa pöytäkirjassa (N:o 36). 

Sopimuksen voimaansaattamislaki ehdote-
taan tulevaksi voimaan ja sopimuksen muut 
kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräyk-
set saatettavaksi voimaan valtioneuvoston 
asetuksella säädettävänä ajankohtana saman-
aikaisesti, kun sopimus tulee voimaan. 

Sopimuksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä Ahvenanmaan maakuntapäivien suostu-
musta. Sopimuksessa on kyse luottolaitoksia 
sekä sijoituspalveluyrityksiä koskevista asi-
oista, jotka ovat itsehallintolain 27 §:n 
41 kohdan ja 29 §:n 1 momentin 5 kohdan 
mukaan valtakunnan lainsäädäntövaltaan 
kuuluvia kysymyksiä. Sopimus ei sisällä jul-
kisen talouden yksittäisiin yksiköihin kohdis-
tuvia velvollisuuksia. 
 
1.4 Laki Rahoitusvakausviraston hallin-

tomaksusta 

Rahoitusvakausviranomaisen palkka- ja 
hallintokustannukset sekä osin rahoitusva-
kausrahaston toiminnasta aiheutuvat kustan-
nukset katettaisiin toimialalta kerättävinä hal-

lintomaksuina, joista ehdotetaan säädettävän 
tässä laissa.  

1 §. Maksuvelvollinen. Rahoitusvakausvi-
raston ja EU:n kriisinratkaisuasetuksessa tar-
koitetun kriisinratkaisuneuvoston toiminnan 
hallinnolliset kustannukset katettaisiin krii-
sinratkaisulain soveltamisalan piiriin kuulu-
vilta suomalaisilta luottolaitoksilta, ETA:een 
ulkopuoliselta luottolaitoksen ja sijoituspal-
veluyrityksen sivuliikkeiltä ja sijoituspalve-
luyrityksiltä kerättävinä maksuina, jotka oli-
sivat veronluonteisia (1 momentti). Säännöstä 
sovellettaisiin sellaisiin sijoituspalveluyrityk-
siin, jotka ovat kriisinratkaisulain nojalla Ra-
hoitusvakausviraston valvonnan piirissä. 

Lain rakenne vastaisi pääosin Finanssival-
vonnan valvontamaksusta annettua lakia. 

Maksuvelvollisuus alkaisi silloin, kun Fi-
nanssivalvonta on myöntänyt maksuvelvolli-
selle toimiluvan. Maksuvelvollisuus päättyi-
si, kun maksuvelvollinen lopettaa toimintan-
sa tai Finanssivalvonta on perunut sen toimi-
luvan. Sijoituspalveluyritysten osalta toimi-
luvan ja siten tarjottavien palvelujen ja vä-
himmäispääomavaatimusten muutos vaikut-
tavat maksuvelvollisuuden alkamis- ja päät-
tymisajankohdan arviointiin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin hallin-
tomaksun maksuunpanosta, josta vastaisi vi-
rasto. Maksu suoritettaisiin valtiokonttorille. 

Hallintomaksulla ei katettaisi 3 momentin 
mukaan rahoitusvakausrahaston sijoitustoi-
minnasta aiheutuvia kustannuksia. 

2 §. Hallintomaksu. Hallintomaksu olisi 
1 momentin mukaan euromääräinen perus-
maksu, suhteellinen maksu tai näiden yhdis-
telmä.  

Perusmaksu olisi kiinteä euromääräinen 
maksu (2 momentti). Sen suuruudesta säädet-
täisiin 4 §:ssä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin suh-
teellisen maksun laskemisesta. Maksun pe-
rusteena olisi edellisen tilinpäätöksen mukai-
nen tase tai tuloslaskelmassa vahvistettu lii-
kevaihto. Toimintansa aloittavan yrityksen 
hallintomaksu muodostuisi toiminnan aloit-
tamisvuonna ainoastaan perusmaksusta, kos-
ka maksuvelvollisella ei tuolloin vielä ole ti-
linpäätöstä, johon suhteellinen maksu voisi 
perustua. Sijoituspalveluyrityksen liikevaih-
doksi katsottaisiin tuloslaskelman mukaisten 
tuottojen yhteismäärä siten, että arvopaperi-
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kaupan ja valuuttatoiminnan osalta mukaan 
luetaan nettotuotot. Jos nettotuotto on nega-
tiivinen, se merkittäisiin nollaksi. 

Luottolaitos voi harjoittaa sijoituspalvelu-
toimintaa ja vastaavasti sijoituspalveluyritys 
voi harjoittaa luottolaitostoimintaa. Tästä 
syystä 4 momentissa säädettäisiin, että jos 
maksuvelvollisuus syntyy useammalla kuin 
yhdellä tässä laissa säädetyistä perusteista, 
maksu peritään vain kerran ja sen perusteen 
mukaan, joka johtaa korkeimpaan maksuun. 

3 §. Yritysjärjestelyn vaikutus suhteellisen 
maksun määräytymiseen. Suhteellisen mak-
sun määräytyminen pelkästään maksuvelvol-
lisen oman, viimeksi päättyneen tilikauden ti-
linpäätöksen perusteella ei aina ole kohtuul-
lista. Erityisesti jos sulautuminen, jakautumi-
nen, liiketoiminnan siirto tai vastaava järjes-
tely on toteutettu tilinpäätöksen vahvistami-
sen jälkeen, virasto ottaisi muutokset huomi-
oon hallintomaksua määrättäessä. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin maksu-
velvolliseen sulautuvan yrityksen vaikutuk-
sista suhteellisen hallintomaksun määräyty-
miseen. Jos esimerkiksi maksuvelvolliseen A 
on viimeksi päättyneen tilikauden jälkeen su-
lautunut toinen maksuvelvollinen B, määräy-
tyisi maksuvelvollisen A suhteellinen hallin-
tomaksu molempien maksuvelvollisten yh-
teenlasketun taseen loppusumman tai liike-
vaihdon mukaan. Koska sulautuva maksu-
velvollinen B on purkautunut sulautumisen 
täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä, 
sille ei enää määrättäisi hallintomaksua. 

Liiketoiminnan luovutuksen vaikutuksista 
suhteellisen hallintomaksun määräytymiseen 
säädettäisiin 2 momentissa. Jos esimerkiksi 
maksuvelvollinen A on luovuttanut osan lii-
ketoiminnastaan toiselle maksuvelvolliselle 
B, määrättäisiin suhteellinen maksu ottamalla 
liiketoiminnan osan luovutus huomioon. Jos 
A:n suhteellinen hallintomaksu määrätään ta-
seen tai liikevaihdon perusteella, taseen tai 
liikevaihdon loppusummasta vähennettäisiin 
se osuus, joka vastaa luovutetun liiketoimin-
nan suhdetta A:n koko liiketoimintaan. Vas-
taavasti B:n taseen loppusummaa nostettai-
siin määrättäessä B:n suhteellista hallinto-
maksua. 

Pykälän 3 momentissa olisivat säännökset 
jakautumisen vaikutuksesta suhteellisen 
maksun määräytymiseen. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin pykä-
län säännösten soveltamisesta myös sellaisiin 
oikeushenkilöihin, joita ei pidetä yrityksinä. 

4 §. Suhteellinen hallintomaksu. Pykälän 
1 momentissa säädettäisiin maksuvelvollisik-
si luottolaitoslaissa tarkoitetut talletuspankit, 
luottoyhteisöt ja kolmannen valtion luottolai-
tosten sivuliikkeet sekä sijoituspalvelulain 
6 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu sijoi-
tuspalveluyritys ja kolmannen valtion luotto-
laitosten ja sijoituspalveluyritysten sivuliik-
keet. Sijoituspalveluyrityksen maksuperus-
teena olisi liikevaihto, joka vastaisi parem-
min kriisinratkaisusuunnitelmien laatimisesta 
ja muista virastolle kriisinratkaisulain nojalla 
säädetyistä tehtävistä aiheutuvia kustannuk-
sia. Luottolaitosten maksuperusteena olisi ta-
se. 

Suhteellinen hallintomaksu perittäisiin 
maksuvelvolliselta sen kalenterivuoden lop-
puun, jonka aikana maksuvelvollisen toimi-
lupa on peruttu tai oikeus toiminnan harjoit-
tamiseen on muutoin lakannut (2 momentti). 

5 §. Suhteellista hallintomaksua maksavan 
perusmaksu. Viraston toiminnasta aiheutuvi-
en kustannusten kattamiseksi perittävän pe-
rusmaksun tulisi olla kaikille laitoksille riit-
tävän suuri, koska laitosten virastolle aiheut-
tama työmäärä vaihtelee laitoksen koon pe-
rusteella. Isommat laitokset ovat EU:n krii-
sinratkaisuasetuksessa tarkoitetun kriisinrat-
kaisuneuvoston valvottavia ja siten pienten 
laitosten suhteellisen työmäärän kansalliselle 
viranomaiselle voidaan ennakoida olevan 
pitkällä aikavälillä suurempi. Kun kriisinrat-
kaisuneuvosto tulee toimintansa alkuvuosina 
delegoimaan tehtäviä kansallisille kriisinrat-
kaisuviranomaisille, ei viimeksi mainittujen 
viranomaisten työmäärä suurista laitoksista 
tule merkittävästi laskemaan. Perusmaksun 
suuruus luottolaitoksille ja sijoituspalveluyri-
tyksille olisi 300 euroa. 

Perusmaksun olisivat velvollisia maksa-
maan myös ETA:n ulkopuolisista valtioista 
toimintaa harjoittavien luottolaitosten ja si-
joituspalveluyritysten sivuliikkeet. Näiden on 
luottolaitoslain ja sijoituspalvelulain nojalla 
haettava toiminnalleen Suomessa Finanssi-
valvonnalta toimilupa. Sivuliikkeiden perus-
maksu olisi 300 euroa. 

Kaksinkertaisen maksuvelvollisuuden vält-
tämiseksi 2 momentissa ehdotetaan, että jos 
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luottolaitoksen omistusyhteisö on samalla 
toisen konsernin tytäryhteisö, sen emoyhtei-
söltä ei perittäisi maksua samalla perusteella. 

6 §. Hallintomaksun alentaminen. Maksu-
velvollisilta perittäisiin hallintomaksua enin-
tään 100 prosenttia valtiovarainministeriön 
vahvistamasta viraston talousarvion mukai-
sesta määrästä. Pykälässä säädettäisiin hallin-
tomaksun alentamisesta silloin, kun hallin-
tomaksut yhdessä niiden tuottojen kanssa oli-
sivat todennäköisesti suurempia kuin viraston 
hyväksytyn talousarvion mukaiset kustan-
nukset (1 momentti). Säännöksen tarkoituk-
sena on ennalta estää ylimääräisten hallinto-
maksujen periminen. 

Momentissa tarkoitettaisiin ylitteellä mää-
rää, jolla tuotot ylittävät 100 prosenttia kus-
tannuksista. Vaikka hallintomaksut määrät-
täisiin alennettuina, on mahdollista, että yli-
tettä syntyy edellä tarkoitettua enemmän. 
Tämä johtuu siitä, että hallintomaksut mää-
rättäisiin keskellä kalenterivuotta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
hallintomaksua alennettaessa olisi otettava 
huomioon edellisten kalenterivuosien toteu-
tuneiden hallintomaksujen summa joko tuot-
tojen lisäyksenä tai niiden vähennyksenä. 
Tuottojen lisäyksenä olisi otettava huomioon 
edellisiltä vuosilta kertynyt ylite ja tuottojen 
vähennyksenä vastaavasti alite. Alitteella tar-
koitettaisiin määrää, jolla tuotot ovat muo-
dostuneet pienemmiksi kuin 100 prosenttia 
talousarvion mukaisista kustannuksista. Vi-
raston olisi mahdollista kerryttää enintään 
viiden prosentin suuruinen puskurierä katta-
maan mahdollisia alitteita. 

Viraston olisi alennettava kunkin laitoksen 
maksuosuutta samassa suhteessa (3 moment-
ti). 

7 §. Hallintomaksun määrääminen. Virasto 
määräisi 1 momentin nojalla hallintomaksun 
ja sen määräpäivän, joka olisi aikaisintaan 
kunkin kalenterivuoden kesäkuun viimeinen 
päivä. Maksu erääntyisi aikaisintaan kesä-
kuun lopussa siksi, että maksuvelvollisten 
edellisen tilikauden tilinpäätökset ovat ehti-
neet valmistua. Viraston olisi määräpäivää 
asettaessaan otettava huomioon, mitä EU:n 
kriisinratkaisuasetuksessa säädetään kriisin-
ratkaisuneuvoston toiminnasta aiheutuvien 
hallinnollisten kustannusten kattamisesta lai-
toksilta perittävinä maksuina. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kesken 
maksukautta toimintansa aloittavien tai krii-
sinratkaisulain soveltamisalan piiriin tulevilta 
laitoksilta perittävistä maksuista. Ensimmäi-
nen hallintomaksu on yksi kahdestoistaosa 
vuotuisesta hallintomaksusta kerrottuna nii-
den kalenterikuukausien lukumäärällä, jotka 
kokonaan tai osittain sisältyvät maksuvelvol-
lisuuden alkamisen ja ensimmäisen kalente-
rivuoden päättymisen väliseen aikaan. En-
simmäinen maksu olisi maksettava maksu-
velvollisuuden alkamista seuraavan kalente-
rikuukauden viimeisenä päivänä, mutta kui-
tenkin aikaisintaan kunkin kalenterivuoden 
kesäkuun viimeinen päivä. 

Maksuvelvollisuuden päättymisestä kesken 
kalenterivuoden säädettäisiin 3 momentissa. 
Maksuvelvolliselle palautetaan hakemuksesta 
niin monta kahdestoistaosaa peritystä hallin-
tomaksusta kuin maksuvelvollisuuden päät-
tymisen ja kalenterivuoden päättymisen väli-
seen aikaan sisältyy täysiä kalenterikuukau-
sia. 

Pykälän 4 momentin mukaan hallintomak-
sun määrää koskevat tiedot olisivat julkisia. 

Viraston määräyksenantovaltuudesta sää-
dettäisiin 5 momentissa. Säännöksen mukaan 
määräyksenantovaltuus koskisi maksumenet-
telyä, maksun suorittamisesta useammassa 
kuin yhdessä erässä sekä hallintomaksun 
määräämiseksi tarvittavien tietojen toimitta-
mistapaa. Ehdotetut valtuudet ovat luonteel-
taan teknisiä. 

8 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momentin 
mukaan muutoksenhaun ensi vaiheena olisi 
oikaisuvaatimusmenettely. Päätöksen tyyty-
mättömän olisi ensin vaadittava oikaisua vi-
rastolta sen hallintomaksua koskevaan pää-
tökseen. 

Pykälän 2 momentin mukaan viraston oi-
kaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätök-
seen saisi hakea muutosta valittamalla Hel-
singin hallinto-oikeuteen. 

Pykälän 3 momentin mukaan hallinto-
oikeuden päätöksestä saisi valittaa korkeim-
paan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. Tätä voi-
daan pitää perusteltuna, koska asianosaisella 
on ensi vaiheessa käytössä oikaisuvaatimus-
menettely.  

9 §. Hallintomaksun viivästyskorko ja pe-
riminen ulosottotoimin. Viivästyskorko ja 
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hallintomaksun periminen ulosottotoimin 
ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden perus-
teista on perustuslain mukaisesti säädettävä 
lailla. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan sää-
dettävän viivästyneelle hallintomaksulle 
maksettavan viivästyskoron määräytymisestä 
korkolain mukaisesti. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin hallin-
tomaksun perimisestä ulosottotoimin. Ehdo-
tuksen mukaan valvontamaksu korkoineen 
saataisiin periä ilman tuomiota tai päätöstä 
siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen 
perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa 
säädetään. 

10 §. Viraston tietojensaantioikeus. Viras-
tolla olisi säännöksen nojalla oikeus saada 
tässä laissa tarkoitetuilta maksuvelvollisilta 
hallintomaksun määräämiseksi välttämättö-
mät tiedot. Finanssivalvonnan valvontamak-
susta annettuun lakiin lisättiin vastaavanlai-
nen säännös talousvaliokunnan aloitteesta. 

11 §. Voimaantulo. Pykälässä säädettäisiin 
lain voimaantulon ajankohdasta. 
 
 
1.5 Laki Finanssivalvonnasta  

3 §. Tehtävät. Pykälän 2 momenttiin ehdo-
tetaan lisättäväksi uusi 7 a kohta, jossa sää-
dettäisiin Finanssivalvonnan tehtäviin kuulu-
vasta kriisinratkaisulain säännösten ja niiden 
nojalla annettujen määräysten valvonnasta. 
Valvontatehtävä on rinnakkainen Rahoitus-
vakausviraston valvontatehtävän kanssa ja 
viranomaisten tulee tehtäviensä hoitamiseksi 
tehdä valvonnassa yhteistyötä, mistä ehdote-
taan säädettäväksi myös tarkemmin uudessa 
44 b §:ssä. Kriisinratkaisulain soveltamisala 
ja sisältö ovat luonteeltaan sellaista rahoi-
tusmarkkinasääntelyä, jonka valvonta liittyy 
olennaisesti ja läheisesti jo Finanssivalvon-
nan yleisiin tehtäviin. Finanssivalvonta voisi 
tarvittaessa käyttää myös kaikkia lain 3 luvun 
valvontavaltuuksia kriisinratkaisulain nou-
dattamisen valvonnassa. Finanssivalvonta 
voisi myös antaa julkisen varoituksen kaikki-
en kriisinratkaisulakien säännösten rikkomi-
sesta.  

4 §. Valvottavat. Pykälän 4 momentin 
3 kohdasta poistettaisiin viittaus talletus-
suojarahastoon, koska edellä ehdotetun ra-
hoitusvakausviranomaisesta annetun lain 

mukaan talletussuojarahasto olisi osa kyseis-
tä viranomaista. Ei ole tarkoituksenmukaista, 
että Finanssivalvonta valvoisi toisen viran-
omaisen toimintaa. 

26 §. Toimiluvan peruminen ja siihen rin-
nastettava toiminnan määrääminen lopetet-
tavaksi. Pykälän 1 momentin 2 kohtaan ehdo-
tetaan lisättäväksi maininta luottolaitoslain 
mukaisesta elvytyssuunnitelmasta, jonka to-
teuttamisen laiminlyöminen tai suunnitel-
massa esitettyjen toimenpiteiden suorittamat-
ta jättäminen voivat tarkempien edellytysten 
täyttyessä johtaa valvottavan toimiluvan pe-
rumiseen. 

29 §. Asiamiehen asettaminen. Pykälään li-
sättäisiin informatiivinen uusi 6 momentti, 
jossa selvennettäisiin pykälässä tarkoitetun 
asiamiehen asettamisen suhdetta luottolaitos-
lain ehdotettuun uuteen 11 luvun 10 a §:ään, 
jossa säädetään luottolaitoksen asettamisesta 
erityishallintoon. 
 
4 luku  Hallinnolliset seuraamukset 

38 §. Rikemaksu. Pykälän 1 momenttiin eh-
dotetaan lisättäväksi uusi 6 kohta, jossa sää-
dettäisiin rikemaksun määräämisestä myös 
rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 
mukaisen vakausmaksuvelvollisuuden tai tal-
letussuojamaksuvelvollisuuden laiminlyön-
nistä tai rikkomisesta. 

40 §. Seuraamusmaksu. Pykälän 1 moment-
tiin ehdotetaan lisättäväksi viittaus kriisinrat-
kaisulain 18 luvun 1 §:ään, jossa määritellään 
kyseisen lain mukaiset seuraamusmaksu-
uhan alaiset säännökset. 

41 §. Seuraamusmaksun määrääminen. 
Pykälän 6 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
40 §:n 1 momenttiin ehdotettua lisäystä vas-
taava viittaus.  

44 b §. Yhteistyö Rahoitusvakausviraston 
kanssa. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 
pykälä, jossa säädettäisiin nimenomaisesti 
Finanssivalvonnan ja perustettavaksi esitetyn 
Rahoitusvakausviraston välisestä yhteistyös-
tä. Säännöksen tarkoituksena on korostaa Fi-
nanssivalvonnan ja Rahoitusvakausviraston 
yhteistyön merkitystä erityisesti kriisinratkai-
sulain säännösten valvomisessa. Säännöksen 
ensimmäinen virke sisältäisi yleisen yhteis-
työvelvoitteen. Pykälän toisessa virkkeessä 
asetettaisiin Finanssivalvonnalle erityinen 
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velvollisuus kuulla Rahoitusvakausvirastoa 
ennen kuin Finanssivalvonta ryhtyy pykäläs-
sä tarkoitettuihin toimenpiteisiin. Kuulemis-
velvollisuus varmistaa, että molemmilla vi-
ranomaisilla on tarvittavat tiedot havaitusta 
kriisinratkaisulainsäädännön vastaisesta toi-
minnasta ja kyseessä olevista toimijoista. 
Kun kriisinratkaisulaki on finanssimarkkinoi-
ta koskeva säännös, Finanssivalvonta voisi 
antaa kyseisen lain säännösten vastaisesta 
menettelystä julkisen varoituksen. Lisäksi 
Finanssivalvonta voisi määrätä ehdotetun 
kriisinratkaisulain 18 luvun 1 §:n mukaisesti 
seuraamusmaksun lain 2 luvun 4 §:n sään-
nösten laiminlyönnistä tai rikkomisesta, krii-
sinratkaisusuunnitelmiin tarvittavien tietojen 
toimittamisesta ja 4 luvun 1 §:ssä tarkoitetun 
ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä tai 
rikkomisesta. 

71 §. Oikeus ja velvollisuus luovuttaa tieto-
ja. Pykälän 1 momentin 1 ja 3 kohtaan sekä 
6 momenttiin lisättäisiin ehdotetun kriisinrat-
kaisulain johdosta viittaus Rahoitusvakausvi-
rastoon ja sitä vastaavaan toisen ETA-valtion 
viranomaiseen. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetut muutokset 
kattaisivat direktiivin 84 artiklan mukaiset 
salassapitosäännökset Finanssivalvonnan 
osalta. Ehdotettu 6 momentti kattaisi osittain 
direktiivin 82 artiklan 2 kohdan vaatimukset. 
Finanssivalvonnan mainittuun kohtaan perus-
tuvasta tietojenantovelvollisuudesta säädet-
täisiin lisäksi luottolaitoslain 11 luvun 
5 a §:ssä. 
 
 
1.6 Laki luottolaitostoiminnasta  

1 luku  Yleiset säännökset 

2 §. Muu luottolaitostoimintaa koskeva 
lainsäädäntö. Pykälään ehdotetaan lisättä-
väksi uusi informatiivinen 7 momentti luotto-
laitoksen kriisinratkaisua koskevasta säänte-
lystä.  

8 §. Talletuspankki. Pykälän nykyisen 
3 momentin mukaan talletuspankin on kuu-
luttava 14 luvussa tarkoitettuun talletussuoja-
rahastoon. Tämä luku ehdotetaan kumotta-
vaksi ehdotetun rahoitusvakausviranomaises-
ta annettavan lain vuoksi. Momentti ehdote-
taan muutettavaksi informatiiviseksi sään-

nökseksi, jossa todettaisiin, että talletuspan-
kin velvollisuudesta maksaa talletussuoja-
maksu ja kuulua talletussuojajärjestelmään 
säädetään rahoitusvakausviranomaisesta an-
netussa laissa.  

9 §. Talletus. Pykälän nykyiseen 1 moment-
tiin sisältyy talletuksen määritelmä, jonka 
mukaan talletuksella tarkoitetaan sellaisia ta-
kaisinmaksettavia varoja, jotka on kokonaan 
tai osittain korvattava 14 luvun 8 §:n mukai-
sesti talletussuojarahastosta. Momentti ehdo-
tetaan muutettavaksi, koska talletussuojaa 
koskeva 14 luku ehdotetaan kumottavaksi ja 
talletussuojajärjestelmästä säädettäisiin ehdo-
tetussa laissa rahoitusvakausviranomaisesta. 
Edellä mainitussa laissa säädettäisiin muun 
ohella talletuksen, korvauskelpoisen talletuk-
sen ja korvattavan talletuksen määritelmistä. 
Korvattavalla talletuksella tarkoitetaan sitä 
osaa korvauskelpoisesta talletuksesta, joka 
voidaan korvata rahoitusvakausviranomaises-
ta annetun lain 5 luvun 8 §:n nojalla talletus-
suojarahaston varoista. Viimeksi mainittu 
korvattavan talletuksen käsite vastaa asialli-
sesti momentin nykyistä talletus-käsitettä. 
Tämän vuoksi momentti ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että siinä viitataan rahoitusva-
kausviranomaisesta annetun lain 1 luvun 
3 §:n 14 kohdassa säädettyyn korvattavan tal-
letuksen määritelmään. Ehdotuksella ei muu-
teta tämän lain talletus-käsitettä asiallisesti. 

Pykälän 2 momentin ensimmäinen virke 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että sen mu-
kaan markkinoinnissa saisi käyttää sanaa 
”talletus” joko sellaisenaan tai yhdysosana 
ainoastaan 1 momentissa tarkoitetun korvat-
tavan talletuksen piiriin kuuluvista rahava-
roista.   

15 §. Omistusyhteisö. Pykälän 3 momentin 
toisessa virkkeessä oleva käsite ETA-
valvontaviranomainen ehdotetaan tarkemmin 
määriteltäväksi. Momentissa säädettäisiin, et-
tä luettelo omistusyhteisöistä ja siihen tehdyt 
muutokset olisi toimitettava toimivaltaisten 
ETA-valvontaviranomaisten asemesta Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain 6 §:n 5 koh-
dassa tarkoitetuille ulkomaisille ETA-
valvontaviranomaisille. Käsite vastaisi Fi-
nanssivalvonnasta annetussa laissa säädettyä 
ulkomainen ETA-valvontaviranomainen -
käsitettä. Ehdotuksella ei ole tarkoitus muut-
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taa asiallisesti tässä laissa käytettyä ETA-
valvontaviranomainen käsitettä. 
 
 
 
II OSASTO   

HALLINTO JA OHJAUS 

8 a luku  Elvytyssuunnitelma  

1 §. Velvollisuus laatia elvytyssuunnitelma. 
Pykälässä säädettäisiin kriisinratkaisudirek-
tiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti luotto-
laitoksen velvollisuudesta laatia elvytys-
suunnitelma. Pykälä koskisi luottolaitosta, 
joka ei kuulu 1 luvun 4 §:ssä tarkoitetun kon-
solidoidun valvonnan piiriin. 

Pykälän 1 momentin mukaan luottolaitok-
sella olisi oltava suunnitelma luottolaitoksen 
toiminnan jatkumisen turvaamiseksi tilan-
teessa, jossa luottolaitoksen taloudellinen 
asema on merkittävästi heikentynyt. Luotto-
laitoksen taloudellisen aseman katsottaisiin 
merkittävästi heikentyneen momentissa tar-
koitetulla tavalla ainakin silloin, jos luottolai-
tos on vaarassa jättää sen toiminnalle sääde-
tyt taloudelliset edellytykset täyttämättä tai 
jos luottolaitos ei enää täytä 4 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettujen elvytyssuunnitelmaan si-
sällytettävien raja-arvojen mukaisia sisäisiä 
vakavaraisuus- tai maksuvalmiustavoitteita. 
Momentissa tarkoitettuja luottolaitoksen toi-
minnalle säädettyjä taloudellisia edellytyksiä 
olisivat muun muassa vakavaraisuus- ja mak-
suvalmiusvaatimukset. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
1 momenttia ei sovelleta konsolidointiryh-
män emoyrityksen tytärluottolaitokseen, ellei 
12 §:stä muuta johdu.  

Pykälässä tarkoitettuja elvytyssuunnitelmia 
pidettäisiin osana 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua 
hallinto- ja ohjausjärjestelmää. 

2 §. Elvytyssuunnitelman tarkastaminen. 
Pykälässä säädettäisiin kriisinratkaisudirek-
tiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti luotto-
laitoksen velvollisuudesta tarkistaa elvytys-
suunnitelmansa. Pykälän 1 momentissa sää-
dettäisiin lähtökohdasta, jonka mukaan elvy-
tyssuunnitelma olisi tarkistettava vähintään 
kerran vuodessa. Finanssivalvonta voisi yk-
sittäistapauksessa kuitenkin edellyttää luotto-

laitosta tarkistamaan elvytyssuunnitelmansa 
useammin.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
elvytyssuunnitelma olisi lisäksi 1 momentin 
estämättä tarkistettava luottolaitoksen oikeu-
delliseen tai toiminnalliseen rakenteeseen, 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan taik-
ka toimintaympäristöön kohdistuneen muu-
toksen jälkeen, jos se voi vaikuttaa merkittä-
västi suunnitelman toteuttamiskelpoisuuteen 
tai muuten edellyttää suunnitelman tarkista-
mista. 

3 §. Elvytyssuunnitelman sisältö. Pykälässä 
säädettäisiin kriisinratkaisudirektiivin 5 artik-
lan 3—6 ja 8 kohdan mukaisesti elvytys-
suunnitelmaan sisällytettävistä tiedoista. 

Pykälän 1 momentin mukaan valtiovarain-
ministeriön asetuksella annettaisiin kriisin-
ratkaisudirektiivin täytäntöön panemiseksi 
tarvittavat tarkemmat säännökset elvytys-
suunnitelmaan sisällytettävistä tiedoista. Val-
tiovarainministeriön asetuksella pantaisiin 
täytäntöön direktiivin liitteen A jakso, jossa 
säädetään elvytyssuunnitelmaan sisällytettä-
vistä tiedoista. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kriisin-
ratkaisudirektiivin 5 artiklan 5 kohtaan pe-
rustuen Finanssivalvonnan oikeudesta yksit-
täistapauksissa erityisestä syytä vaatia, että 
luottolaitos sisällyttää elvytyssuunnitelmaan 
myös muita kuin tässä pykälässä säädettyjä 
tietoja. Momentissa tarkoitettu erityinen syy 
voisi olla esimerkiksi luottolaitoksen suuri 
merkitys rahoitusmarkkinoiden vakaudelle. 
Momentissa säädettäisiin lisäksi, että Finans-
sivalvonta voisi vaatia luottolaitosta ylläpi-
tämään yksityiskohtaista luetteloa niistä ra-
hoitussopimuksista, joissa se on osapuolena. 
Rahoitussopimuksella tarkoitetaan kriisinrat-
kaisulaissa tarkoitettua rahoitussopimusta. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin kriisin-
ratkaisudirektiivin 5 artiklan 6 kohdan mu-
kaisesti vaatimuksesta sisällyttää elvytys-
suunnitelmaan eri toimintavaihtoehtoja, joilla 
luottolaitoksen taloudelliset toimintaedelly-
tykset voidaan säilyttää tai palauttaa. Elvy-
tyssuunnitelmassa olisi varauduttava sekä 
koko rahoitusjärjestelmän että pelkästään 
luottolaitoksen ja sen konsolidointiryhmän 
toiminnan mahdollisiin häiriöihin. Elvytys-
suunnitelmaan olisi myös sisällytettävä ku-
vaus menettelyistä, joilla voidaan varmistaa 
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elvytystoimien täytäntöönpano kohtuullisessa 
ajassa. Direktiivin 5 artiklan 5 kohdan mu-
kaisesti momentissa säädettäisiin lisäksi, että 
elvytyssuunnitelmaan olisi sisällytettävä 
mahdolliset toimenpiteet, johon luottolaitos 
voi ryhtyä, jos 11 luvun 5 a §:ssä säädetyt 
varhaisen puuttumisen edellytykset täyttyvät. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, ettei 
elvytyssuunnitelmassa saa olettaa, että luot-
tolaitoksen taloudellisen aseman palauttami-
seksi sille myönnetään kriisinratkaisulaissa 
tarkoitettua poikkeuksellista julkista rahoi-
tustukea. Elvytyssuunnitelmaan olisi sisälly-
tettävä tarvittaessa selvitys siitä, miten ja 
milloin luottolaitos voi hakeutua Suomen 
Pankin järjestelyjen piiriin ongelmatilantees-
sa ja millaiset vakuudet sillä olisi todennä-
köisesti käytettävissään. Momentti vastaa 
kriisinratkaisudirektiivin 5 artiklan 3 ja 4 
kohtaa. 

Pykälän 5 momentti olisi luonteeltaan in-
formatiivinen ja sisältäisi toteamuksen siitä, 
että elvytyssuunnitelmien sisällöstä ja arvi-
oinnista säädetään tämän lain ohella kriisin-
ratkaisudirektiivissä tarkoitetuissa Euroopan 
komission asetuksella tai päätöksellä anne-
tuissa teknisissä standardeissa. 

4 §. Elvytyssuunnitelmassa esitettävät raja-
arvot ja sen täytäntöönpano. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan luottolaitoksen olisi sisälly-
tettävä elvytyssuunnitelmaan selkeät raja-
arvot ja laadulliset arviointiperusteet, joiden 
avulla voidaan tunnistaa sellaiset tilanteet, 
joissa suunnitelma on pantava täytäntöön 
luottolaitoksen toiminnan jatkumisen tur-
vaamiseksi. Luottolaitoksen olisi myös otet-
tava käyttöön järjestelyt, joiden avulla raja-
arvoja ja laadullisia arviointiperusteita voi-
daan luotettavalla tavalla säännöllisesti seu-
rata. Momentissa tarkoitettuna raja-arvona 
olisi pidettävä vähintään laitoksen 10 luvun 
1 §:ssä tarkoitettua yhteenlaskettua omien 
varojen vaatimusta lisättynä määrällä, joka 
vastaa 1,5 prosenttia laitoksen EU:n vakava-
raisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan mu-
kaisesti lasketun kokonaisriskin määrästä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin luotto-
laitoksen velvollisuudesta ryhtyä elvytys-
suunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin, kun 
1 momentissa tarkoitetut raja-arvot tai laa-
dulliset arviointiperusteet täyttyvät. Ryhtyes-
sään elvytyssuunnitelman mukaisiin toimen-

piteisiin luottolaitoksen tulisi varmistaa, että 
suunnitelma on ajan tasalla. Säännös ei estä 
luottolaitosta ryhtymästä elvytyssuunnitel-
mansa mukaisiin toimenpiteisiin siitä huoli-
matta, että elvytyssuunnitelman raja-arvot tai 
laadulliset arviointiperusteet eivät osoita tar-
vetta toimenpiteille, jos luottolaitos pitää el-
vytyssuunnitelman mukaisia toimenpiteitä 
olosuhteet huomioon ottaen asianmukaisina. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
luottolaitos voi päättää, ettei elvytyssuunni-
telman mukaisiin toimenpiteisiin ryhdytä, jos 
luottolaitos ei pidä toimenpiteitä olosuhteet 
huomioon ottaen tarpeellisina. Luottolaitok-
sen olisi tehtävä tällainen päätös kirjallisesti 
ja toimitettava se viivytyksettä Finanssival-
vonnalle. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että 
Finanssivalvonta voisi 3 momentin estämättä 
tehdä päätöksen 11 luvussa ja Finanssival-
vonnasta annetun lain 4 luvussa säädettyjen 
toimivaltuuksien käyttämisestä. 

Ehdotus vastaa kriisinratkaisudirektiivin 
9 artiklaa. 

5 §. Elvytyssuunnitelman toimittaminen 
tarkastettavaksi. Pykälän 1 momentissa sää-
dettäisiin luottolaitoksen velvollisuudesta 
toimittaa elvytyssuunnitelma Finanssival-
vonnan tarkastettavaksi. Luottolaitoksen 
ylimmän johdon olisi hyväksyttävä elvytys-
suunnitelma ennen sen toimittamista Finans-
sivalvonnalle. Elvytyssuunnitelman muutok-
set tulisi toimittaa Finanssivalvonnalle aina, 
kun suunnitelmaan on tehty merkittäviä muu-
toksia. Luottolaitoksen olisi Finanssivalvon-
nan niin vaatiessa osoitettava Finanssival-
vonnalle, että suunnitelma täyttää 6 §:n 
1 momentissa säädetyt edellytykset. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Finans-
sivalvonnan velvollisuudesta toimittaa elvy-
tyssuunnitelma ja siihen tehdyt muutokset 
rahoitusvakausviranomaisesta annetussa lais-
sa tarkoitetulle Rahoitusvakausvirastolle. Jos 
Rahoitusvakausvirasto havaitsee elvytys-
suunnitelmassa toimia, jotka saattaisivat vai-
kuttaa kielteisesti laitoksen purkamismahdol-
lisuuksiin, se voi esittää Finanssivalvonnalle 
asiaa koskevia suosituksia.  

Ehdotus vastaa kriisinratkaisudirektiivin 
5 artiklan 9 kohtaa ja 6 artiklan 1 ja 4 kohtaa. 

6 §. Elvytyssuunnitelman arviointi. Pykälän 
1 momentissa säädettäisiin Finanssivalvon-
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nan velvollisuudesta tarkastaa elvytyssuunni-
telma kuuden kuukauden kuluessa sen vas-
taanottamisesta. Finanssivalvonnan olisi 
kuultava luottolaitoksen merkittävien sivu-
liikkeiden valvonnasta vastaavia ETA-
valvontaviranomaisia, kun se on sivuliikkeen 
kannalta olennaista. Merkittävällä sivuliik-
keellä tarkoitettaisiin kriisinratkaisulaissa 
tarkoitettua merkittävää sivuliikettä. 

Finanssivalvonnan olisi arvioitava, täyttää-
kö elvytyssuunnitelma ehdotetussa 3 ja 
4 §:ssä säädetyt vaatimukset ja momentin 1 
ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
elvytyssuunnitelmaa arvioidessaan Finanssi-
valvonnan olisi otettava huomioon luottolai-
toksen pääoma- ja rahoitusrakenne suhteessa 
sen toiminnalliseen rakenteeseen ja toimin-
taan kohdistuviin riskeihin. 

Ehdotus vastaa kriisinratkaisudirektiivin 6 
artiklan 2 ja 3 kohtaa. 

7 §. Elvytyssuunnitelman tarkistaminen Fi-
nanssivalvonnan vaatimuksesta. Pykälässä 
säädettäisiin direktiivin 6 artiklan 5 ja 6 koh-
taan perustuen elvytyssuunnitelman tarkis-
tamisesta Finanssivalvonnan vaatimuksesta. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että jos 
Finanssivalvonta katsoo, että elvytyssuunni-
telmassa on olennaisia puutteita tai olennai-
sia täytäntöönpanon esteitä, sen olisi ilmoi-
tettava siitä luottolaitokselle ja vaadittava 
luottolaitosta toimittamaan kahden kuukau-
den kuluessa tarkistettu suunnitelma, josta 
käy ilmi millä tavoin puutteet tai täytäntöön-
panon esteet on korjattu. Luottolaitosta olisi 
kuultava ennen tarkistetun suunnitelman vaa-
timista. Finanssivalvonta voisi pidentää edel-
lä mainittua määräaikaa yhdellä kuukaudella.  

Jos Finanssivalvonta katsoisi, että puutteita 
tai täytäntöönpanon esteitä ei ole riittävästi 
korjattu tarkistetussa suunnitelmassa, Finans-
sivalvonta voisi 2 momentin mukaan vaatia 
luottolaitosta tekemään elvytyssuunnitelmaan 
Finanssivalvonnan yksilöimiä muutoksia sen 
määräämässä ajassa.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että jos 
luottolaitos ei olisi tehnyt 2 momentissa tar-
koitettuja muutoksia määräajassa tai Finans-
sivalvonta katsoo, että tarkistettu suunnitel-
ma ei ole riittävä, eikä suunnitelmassa olevia 
puutteita tai täytäntöönpanon esteitä voida 
korjata edellyttämällä suunnitelmaan tehtä-

väksi yksilöityjä muutoksia, Finanssivalvon-
nan olisi asetettava määräaika, jonka kulues-
sa luottolaitoksen olisi esitettävä, miten se 
voi muuttaa liiketoimintaansa elvytyssuunni-
telmassa olevien puutteiden tai esteiden kor-
jaamiseksi.  

Pykälän 4 momentin mukaan, jos luottolai-
tos ei ole esittänyt 3 momentissa tarkoitettuja 
muutoksia liiketoimintaansa tai jos Finanssi-
valvonta katsoo, ettei luottolaitoksen ehdot-
tamilla toimilla puututtaisi riittävästi puuttei-
siin tai esteisiin, Finanssivalvonta voisi mää-
rätä luottolaitoksen toteuttamaan tarpeellisik-
si katsomansa toimet. Toimien määräämises-
sä olisi otettava huomioon puutteiden ja es-
teiden vakavuus ja toimien vaikutus luotto-
laitoksen liiketoimintaan.  

Jos luottolaitos ei noudata, mitä elvytys-
suunnitelmasta edellä säädetään, Finanssi-
valvonta voi ryhtyä toimenpiteisiin Finanssi-
valvonnasta annetun lain 3 ja 4 luvuissa sää-
dettyjen toimivaltuuksiensa nojalla. 

8 §. Velvollisuus laatia konsolidointiryh-
män elvytyssuunnitelma. Pykälässä säädettäi-
siin velvollisuudesta laatia konsolidointiryh-
män elvytyssuunnitelma. 

Pykälän 1 momentin mukaan konsolidointi-
ryhmän emoyrityksen, joka ei ole toisessa 
ETA-valtiossa olevan emoyrityksen tytäryri-
tys, olisi laadittava koko konsolidointiryh-
mää koskeva elvytyssuunnitelma, joka kattaa 
kaikki konsolidointiryhmään kuuluvat yri-
tykset, jollei 11 §:stä muuta johdu.  

Pykälän 2 momentin mukaan elvytyssuun-
nitelman tulisi sisältää tarvittavat konsoli-
dointiryhmän emoyritykseen ja siihen kuulu-
vaan yksittäiseen yritykseen kohdistettavat 
toimenpiteet toiminnan jatkumisen turvaami-
seksi tilanteessa, jossa konsolidointiryhmän 
ja siihen kuuluvan yrityksen taloudellinen 
asema on merkittävästi heikentynyt. 

Pykälän 3 momentin mukaan konsolidointi-
ryhmän elvytyssuunnitelmaan olisi sisällytet-
tävä järjestelyt, joilla varmistetaan johdon-
mukaisuus eri yrityksiä ja merkittäviä sivu-
liikkeitä koskevien toimenpiteiden välillä. 
Momentin mukaan suunnitelmaan olisi sisäl-
lytettävä myös 9 a luvussa tarkoitetut konso-
lidointiryhmän sisäistä rahoitustukea koske-
vat järjestelyt. 

Pykälän 4 momentin mukaan konsolidointi-
ryhmän elvytyssuunnitelman ja yksittäisiä ty-
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täryrityksiä koskevien suunnitelmien tulisi 
sisältää 3 §:ssä säädetyt tiedot ja 4 §:ssä sää-
detyt raja-arvot ja laadulliset arviointiperus-
teet.  

Pykälän 5 momentin mukaan konsolidointi-
ryhmän elvytyssuunnitelmasta olisi käytävä 
ilmi mahdolliset esteet elvytystoimenpiteiden 
toteuttamiselle konsolidointiryhmän sisällä 
tai siihen kuuluvissa yrityksissä sekä mah-
dolliset oikeudelliset ja käytännölliset esteet 
omien varojen siirrolle tai velkojen takaisin-
maksulle konsolidointiryhmään kuuluvien 
yritysten välillä. 

Ehdotus vastaa kriisinratkaisudirektiivin 
7 artiklan 1 ja 4—6 kohtaa ja 9 artiklan 
1 kohtaa. 

9 §. Konsolidointiryhmän elvytyssuunni-
telman toimittaminen tarkastettavaksi. Pykä-
län 1 momentissa säädettäisiin konsolidointi-
ryhmän emoyrityksen velvollisuudesta toi-
mittaa konsolidointiryhmän elvytyssuunni-
telma Finanssivalvonnan tarkastettavaksi sil-
loin, kun Finanssivalvonta vastaa konsoli-
dointiryhmän konsolidoidusta valvonnasta. 
Konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelma oli-
si toimitettava Finanssivalvonnalle aina, kun 
siihen on tehty merkittäviä muutoksia. Kon-
solidointiryhmän emoyrityksen hallituksen 
tai jos emoyrityksellä on hallintoneuvosto, 
viimeksi mainitun elimen olisi hyväksyttävä 
konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelma en-
nen sen toimittamista Finanssivalvonnalle. 
Konsolidointiryhmän emoyrityksen tai kon-
solidointiryhmään kuuluvan luottolaitoksen 
tai sijoituspalveluyrityksen olisi vaadittaessa 
osoitettava Finanssivalvonnalle, että konsoli-
dointiryhmän elvytyssuunnitelma täyttää 
8 §:ssä säädetyt edellytykset. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin direk-
tiivin 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti siitä, et-
tä Finanssivalvonnan on toimitettava saa-
mansa konsolidointiryhmän elvytyssuunni-
telma momentin 1 kohdan mukaan Rahoitus-
vakausvirastolle, 2 kohdan mukaan konsoli-
dointiryhmään kuuluvan ulkomaisen ETA-
valtiossa sijaitsevan tytäryrityksen valvon-
nasta ja kriisinratkaisusta vastaaville viran-
omaisille, 3 kohdan mukaan konsolidointi-
ryhmään kuuluvan ETA-valtiossa sijaitsevan 
merkittävän sivuliikkeen valvonnasta vastaa-
valle toimivaltaiselle viranomaiselle, jos se 
on olennaista sivuliikkeen kannalta ja 4 koh-

dan mukaan muille asian kannalta olennaisil-
le Finanssivalvonnasta annetun lain 65 b:ssä 
tarkoitettuun valvontakollegioon kuuluville 
valvontaviranomaisille. Finanssivalvonnalla 
ei olisi velvollisuutta toimittaa konsolidointi-
ryhmän elvytyssuunnitelmaa valvontakolle-
gioon kuuluville keskuspankeille. 

Ehdotus vastaa kriisinratkaisudirektiivin 
6 artiklan 1 kohtaa ja 7 artiklan 3 ja 7 kohtaa. 

10 §. Konsolidointiryhmän elvytyssuunni-
telman arviointi. Pykälässä säädettäisiin di-
rektiivin 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti Fi-
nanssivalvonnan tehtävästä arvioida, täyttää-
kö konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelma 
ehdotetussa 6 ja 8 §:ssä säädetyt vaatimukset 
ja edellytykset. Finanssivalvonnan olisi arvi-
oitava suunnitelma yhdessä tytäryritysten 
valvonnasta vastaavien ETA-
valvontaviranomaisten kanssa kuultuaan 
9 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja 
valvontaviranomaisia ja yhdessä merkittävi-
en sivuliikkeiden valvonnasta vastaavien 
ETA-valvontaviranomaisten kanssa, jos se 
on sivuliikkeen kannalta olennaista. 

Arvioinnissa olisi noudatettava 7 §:ssä sää-
dettyä menettelyä ja otettava huomioon elvy-
tystoimenpiteiden mahdollinen vaikutus ra-
hoitusmarkkinoiden vakauteen kaikissa niis-
sä ETA-valtioissa, joissa kondolidointiryh-
mällä on liiketoimintaa. Jos konsolidointi-
ryhmään ei kuuluisi toisessa ETA-valtiossa 
kotipaikan omaavia tytärluottolaitoksia tai ty-
tärsijoituspalveluyrityksiä eikä toiseen ETA-
valtioon sijoittautuneita merkittäviä sivuliik-
keitä, Finanssivalvonta päättäisi yksin konso-
lidointiryhmän elvytyssuunnitelman hyväk-
symisestä sekä tarvittaessa 7 §:n mukaisista 
toimenpiteistä. 

11 §. Konsolidointiryhmän elvytyssuunni-
telman hyväksyminen. Pykälässä säädettäisiin 
konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelman 
hyväksymisestä tilanteessa, jossa Finanssi-
valvonta on konsolidointiryhmän emoyrityk-
sen valvonnasta vastaava viranomainen. 

Pykälän 1 momentin mukaan Finanssival-
vonnan olisi pyrittävä tekemään päätös kon-
solidointiryhmän elvytyssuunnitelman hy-
väksymisestä yhdessä konsolidointiryhmään 
kuuluvien tytäryhtiöiden valvonnasta vastaa-
vien ETA-valvontaviranomaisten kanssa. 

Pykälän 2 momentin mukaan päätös olisi 
tehtävä neljän kuukauden kuluessa siitä, kun 
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Finanssivalvonta on välittänyt konsolidointi-
ryhmän elvytyssuunnitelman kyseisille val-
vontaviranomaisille. 

Pykälän 3 ja 4 momentissa säädettäisiin ti-
lanteista, joissa yhteispäätöstä ei ole tehty 
2 momentissa säädetyssä määräajassa. Pykä-
län 3 momentin mukaan Finanssivalvonnan 
olisi tällöin tehtävä 1 momentin 1 kohdan 
mukainen päätös siitä, täyttääkö konsolidoin-
tiryhmän elvytyssuunnitelma sille säädetyt 
vaatimukset ja 1 momentin 3 kohdan mukai-
nen päätös mahdollisista konsolidointiryh-
män emoyritykseen kohdistuvista 7 §:ssä tar-
koitetuista toimenpiteistä. Finanssivalvonnan 
päätöksissä olisi otettava huomioon muiden 
toimivaltaisten valvontaviranomaisten neljän 
kuukauden määräajan kuluessa ilmaisemat 
kannat ja varaumat. Finanssivalvonnan olisi 
toimitettava päätös konsolidointiryhmän 
emoyhtiölle ja 1 momentissa tarkoitetuille 
muille valvontaviranomaisille. 

Pykälän 4 momentin mukaan Finanssival-
vonnan olisi näissä tilanteissa tehtävä suoma-
laisten luottolaitosten osalta myös 1 momen-
tin 2 kohdan mukainen päätös siitä, tuleeko 
konsolidointiryhmään kuuluvalle luottolai-
tokselle tai sijoituspalveluyritykselle laatia 
elvytyssuunnitelma yksittäisen laitoksen ta-
solla ja 1 momentin 4 kohdan mukainen pää-
tös mahdollisista konsolidointiryhmän tytär-
yritykseen kohdistuvista 7 §:ssä tarkoitetuista 
toimenpiteistä. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin tilan-
teista, jossa Finanssivalvonta tai 1 momentis-
sa tarkoitettu ETA-valvontaviranomainen on 
saattanut 1 momentissa tarkoitetun asian Eu-
roopan pankkivalvonta-asetuksen 19 artiklan 
mukaisesti EBA:n ratkaistavaksi. Tällöin Fi-
nanssivalvonnan tulisi lykätä omaa päätös-
tään. Jos EBA tekisi asiassa päätöksen, Fi-
nanssivalvonnan olisi tehtävä asiassa päätös 
EBA:n päätöksen mukaisesti. Momentissa 
säädettäisiin, että 2 momentissa mainittu nel-
jän kuukauden määräaika olisi edellä maini-
tussa 19 artiklassa tarkoitettu sovitteluaika. 
Jos EBA ei olisi tehnyt päätöstä kuukauden 
kuluessa siitä, kun asia on saatettu sen rat-
kaistavaksi, Finanssivalvonta voisi tehdä asi-
assa päätöksen. Asiaa ei voi saattaa EBA:n 
päätettäväksi 2 momentissa mainitun määrä-
ajan jälkeen eikä sen jälkeen, kun yhteinen 
päätös asiassa on tehty. 

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin, että 
Finanssivalvonta voisi 4 momentissa tarkoi-
tetuissa tapauksissa oman päätöksen asemes-
ta tehdä asiassa yhteisen päätöksen yhdessä 
joidenkin 1 momentissa tarkoitettujen ETA-
valvontaviranomaisten kanssa. 

Ehdotus vastaa kriisinratkaisudirektiivin 
8 artiklan 2—5 kohtaa. 

12 §. Konsolidointiryhmän elvytyssuunni-
telman arviointi Finanssivalvonnan ollessa 
tytäryhtiön valvonnasta vastaava valvontavi-
ranomainen. Pykälässä säädettäisiin direktii-
vin 8 artiklan 6 kohdan mukaisesti konsoli-
dointiryhmän elvytyssuunnitelman arvioin-
tiin liittyvistä päätöksistä tilanteissa, joissa 
Finanssivalvonta olisi konsolidointiryhmän 
tytäryrityksen valvonnasta vastaava viran-
omainen. 

Pykälän 1 momentin mukaan Finanssival-
vonnan olisi saatuaan konsolidointiryhmän 
valvonnasta vastaavalta ETA-valvontaviran-
omaiselta konsolidointiryhmän elvytyssuun-
nitelman osaltaan pyrittävä siihen, että 11 §:n 
1 momentissa tarkoitetuista asioista tehtäisiin 
Finanssivalvonnan ja muiden asianosaisten 
ETA-valvontaviranomaisten yhteinen päätös 
neljän kuukauden kuluessa siitä, kun konso-
lidointiryhmän valvonnasta vastaava ETA-
valvontaviranomainen on toimittanut konso-
lidointiryhmän elvytyssuunnitelman kyseisil-
le valvontaviranomaisille. 

Pykälän 2 ja 3 momentissa säädettäisiin ti-
lanteista, joissa yhteispäätöstä ei ole tehty 
1 momentissa säädetyssä määräajassa.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
jos yhteistä päätöstä 11 §:n 1 momentin 1 tai 
3 kohdassa tarkoitetuista asioista ei ole tehty 
säädetyssä määräajassa ja konsolidointiryh-
män valvonnasta vastaava ETA-valvonta-
viranomainen tekee asiasta oman päätöksen-
sä, Finanssivalvonnan on tunnustettava pää-
tös. Finanssivalvonta voi kuitenkin saattaa 
asian Euroopan pankkivalvonta-asetuksen 
19 artiklan mukaisesti EBA:n ratkaistavaksi.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
jos yhteistä päätöstä 11 §:n 1 momentin 2 tai 
4 kohdassa tarkoitetuista asioista ei ole tehty 
säädetyssä määräajassa, Finanssivalvonnan 
on tehtävä sen valvonnassa olevaa yritystä 
koskeva päätös. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin tilan-
teista, joissa Finanssivalvonta tai ETA-
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valvontaviranomainen on saattanut 1 mo-
mentissa tarkoitetun asian Euroopan pankki-
valvonta-asetuksen 19 artiklan mukaisesti 
EBA:n ratkaistavaksi. Tällöin Finanssival-
vonnan olisi lykättävä 3 momentissa tarkoi-
tettua päätöstään. Jos EBA tekisi asiassa pää-
töksen, Finanssivalvonnan olisi tehtävä asi-
assa päätös Euroopan pankkiviranomaisen 
päätöksen mukaisesti. Jos EBA ei ole tehnyt 
päätöstä kuukauden kuluessa siitä, kun asia 
on saatettu sen ratkaistavaksi, Finanssival-
vonta voisi tehdä asiassa päätöksen. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin, että 
Finanssivalvonta voisi 3 momentissa tarkoi-
tetuissa tapauksissa oman päätöksen tekemi-
sen asemesta tehdä yhteisen päätöksen yh-
dessä joidenkin 1 momentissa tarkoitettujen 
ETA-valvontaviranomaisten kanssa. 

13 §. Yksinkertaistetut velvoitteet. Pykälän 
1 momentin mukaan Finanssivalvonnan olisi 
määriteltävä elvytyssuunnitelmia koskevat 
vaatimukset, joissa voidaan poiketa edellä 
tässä luvussa säädetyistä vaatimuksista. Fi-
nanssivalvonnan olisi määriteltävä vaatimuk-
set ottaen huomioon kriisinratkaisulain 1 lu-
vun 6 §:ssä säädetyt tavoitteet ja soveltamis-
periaatteet sekä luottolaitoksen konkurssiin 
asettamisesta rahoitusmarkkinoiden toimin-
taan, muihin laitoksiin, rahoituksen saatavuu-
teen tai talouteen laajemmin aiheutuvat mer-
kittävät kielteiset vaikutukset. Finanssival-
vonta voisi edellä säädetyn estämättä milloin 
tahansa soveltaa edellä tässä luvussa säädet-
tyjä täysimääräisiä velvoitteita.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Finans-
sivalvonnan velvollisuudesta toimittaa 
EBA:lle selvitys tämän pykälän soveltami-
sesta. 

Ehdotus vastaa kriisinratkaisudirektiivin 
4 artiklan 1, 3 ja 7 kohtaa. 

14 §. Yhteenliittymää koskevat velvoitteet. 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin direktii-
vin 4 artiklan 8 ja 9 kohdan mukaisesti Fi-
nanssivalvonnan oikeudesta päättää Rahoi-
tusvakausvirastoa kuultuaan, ettei tämän lu-
vun säännöksiä sovelleta talletuspankkien 
yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitet-
tuun yhteenliittymän jäsenluottolaitokseen. 
Edellytyksenä on, että luottolaitos on 9 luvun 
1 §:n mukaisesti kokonaan tai osittain vapau-
tettu EU:n vakavaraisuusasetuksen 10 artik-
lassa tarkoitetuista vakavaraisuusvaatimuk-

sista tai se kuuluu laitosten suojajärjestel-
mään. Laitosten suojajärjestelmällä tarkoite-
taan kriisinratkaisudirektiivin 2 artiklan 1 
kohdan 8 alakohdassa tarkoitettua järjestel-
mää, joka täyttää EU:n vakavaraisuusasetuk-
sen 113 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut vaa-
timukset.  

Jos jäsenluottolaitos on vapautettu 1 mo-
mentin mukaisesti, tämän luvun säännöksiä 
olisi 2 momentin mukaan sovellettava konso-
lidoinnin perusteella yhteenliittymän keskus-
yhteisöön ja siihen EU:n vakavaraisuusase-
tuksen 10 artiklassa tarkoitetulla tavalla liit-
tyneisiin laitoksiin. Edellä tarkoitetun suoja-
järjestelmän olisi täytettävä tässä luvussa 
säädetyt vaatimukset yhteistyössä kunkin va-
pautetun jäsenensä kanssa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että jä-
senluottolaitoksen elvytyssuunnitelma olisi 
edellä tässä pykälässä säädetyn estämättä 
laadittava tämän luvun säännösten mukaises-
ti, jos luottolaitos kuuluu YVM-asetuksen 
6 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun valvonnan 
piiriin tai sillä on huomattava osuus rahoitus-
järjestelmästä. Pykälän 4 momentin mukaan 
laitoksella katsotaan olevan huomattava 
osuus rahoitusjärjestelmästä, jos sen varojen 
kokonaisarvo ylittää 30 miljardia euroa tai 
jos sen varojen osuus kotivaltion bruttokan-
santuotteesta ylittää 20 prosenttia, ja varojen 
kokonaisarvo ei alita viittä miljardia euroa. 

Pykälän 5 momentin mukaan Finanssival-
vonnan olisi toimitettava EBA:lle selvitys 
tämän pykälän soveltamisesta.  

Ehdotus vastaa kriisinratkaisudirektiivin 
4 artiklan 7—9 kohtaa. 
 
 
 
9 a luku Konsolidointiryhmän sisäinen 

rahoitustuki 

1 §. Konsolidointiryhmän rahoitustukiso-
pimus. Pykälässä säädettäisiin direktiivin 19 
artiklan mukaisesti konsolidointiryhmän ra-
hoitussopimuksesta. Pykälä ja muut tämän 
luvun pykälät on tarkoitettu sovellettaviksi 
ainoastaan sellaisissa tilanteissa, joissa muu-
alla laissa säädetyt rajoitukset estävät pykä-
lässä tarkoitetun sopimuksen tekemisen kon-
serniyritysten kesken. Vaikka tällaisia rajoi-
tuksia ei tällä hetkellä Suomen laissa ole, la-
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kiin ehdotetaan varmuuden vuoksi lisättäväk-
si direktiivin edellyttämät konsolidointiryh-
män sisäistä rahoitustukea koskevat säännök-
set. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että 
laitos ja sen kanssa samaan konsolidointi-
ryhmään kuuluvat yritykset voisivat sen es-
tämättä, mitä tällaisten sopimusten tekemistä 
koskevista rajoituksista muualla laissa sääde-
tään, tehdä tässä luvussa säädetyin ehdoin 
sopimuksen rahoitustuen tarjoamisesta toisel-
le konsolidointiryhmään kuuluvalle yrityk-
selle, joka täyttää 11 luvun 5 a pykälässä 
säädetyt varhaisen puuttumisen edellytykset. 
Rahoitustukisopimuksella ei kuitenkaan voi-
taisi poiketa luottolaitosten taloudellisen 
aseman valvontaa koskevista rajoituksista. 
Tällaisia rajoituksia, jotka tulisivat sovellet-
tavaksi tämän luvun säännösten estämättä, 
olisivat erityisesti EU:n vakavaraisuusase-
tuksessa säädetyt omien varojen vähimmäis-
määrää ja likvidien varojen vähimmäismää-
rää koskevat vaatimukset sekä suuria asia-
kasriskejä koskevat rajoitukset, kun näitä ra-
joituksia sovelletaan konsolidointiryhmän si-
säisiin liiketoimiin. 

Ehdotetut säännökset eivät direktiivin 
19 artiklan 3 kohdan mukaisesti rajoittaisi 
konsolidointiryhmään kuuluvan yrityksen oi-
keutta päättää halutessaan luvussa tarkoitetun 
rahoitustuen taikka muun sisäisen taloudelli-
sen tuen antamista luottolaitoslainsäädännön 
ja yleisen yhtiölainsäädännön sallimissa ra-
joissa (2 momentti). Ehdotetut säännökset ei-
vät mainitun direktiivikohdan mukaisesti 
myöskään vaikuttaisi konsolidointiryhmään 
kuuluvan yrityksen sijoittautumisoikeuteen.  

Tämän luvun säännökset eivät siten olisi, 
9 §:ää lukuun ottamatta, konsolidointiryh-
mään kuuluvia yrityksiä sitovia käyttäyty-
misnormeja vaan ainoastaan edellytyksiä sil-
le, että muualla laissa säädetyt mahdolliset 
rajoitukset eivät estä pätevän sopimuksen te-
kemistä. 

Pykälän 3 momentin mukaan rahoitustuki-
sopimuksen osapuolena oleva konsolidointi-
ryhmään kuuluva yritys voisi 19 artiklan 
5 kohdan b alakohdan mukaisesti myöntää 
toiselle konsolidointiryhmään kuuluvalle yri-
tykselle luvussa tarkoitettua rahoitustukea 
myöntämällä lainaa, antamalla takauksen tai 
asettamalla vakuuden. Ehdotetut säännökset 

eivät mainitun artiklan 5 kohdan b alakohdan 
mukaisesti estäisi sitä, että rahoitustukisopi-
mukseen sisällytetään rahoitustuen vastaan-
ottajan vastavuoroinen velvollisuus tarjota 
rahoitustukea tuen tarjoajalle. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin 19 ar-
tiklan 7 kohdan mukaisesti, että rahoitustuki-
sopimuksessa olisi sovittava järjestelystä 
maksettava markkinaehtoinen vastike tai esi-
tettävä vastikkeen määräytymisperusteet. 
Vastikkeen olisi määräydyttävä sen ajankoh-
dan mukaan, jolloin rahoitustukea annetaan. 
Rahoitustukisopimuksen tulisi lisäksi täyttää 
momentissa säädetyt mainitun direktiivikoh-
dan mukaiset muut periaatteet.  

Laissa ei erikseen säädettäisi mainitun ar-
tiklan 3 ja 4 kohdassa, 5 kohdan a alakohdas-
sa eikä 6, 8 ja 9 kohdan mukaisista periaat-
teista, koska ne tulevat sovellettaviksi jo 
voimassa olevan lain nojalla. 

2 §. Konsolidointiryhmän rahoitustukiso-
pimuksen hyväksyminen. Pykälässä säädettäi-
siin direktiivin 20 artiklan mukaisesti konso-
lidointiryhmän rahoitussopimuksen hyväk-
symisestä. Toimivalta hyväksyä sopimus 
kuuluisi Finanssivalvonnalle silloin, kun tä-
mä vastaa konsolidointiryhmän konsoli-
doidusta valvonnasta. 

Jos konsolidointiryhmään kuuluu toisessa 
ETA-valtiossa sijaitsevia yrityksiä, Finanssi-
valvonnan olisi pyrittävä saamaan aikaan 
näiden valtioiden valvontaviranomaisten 
kanssa yhteisymmärrys sopimuksen hyväk-
symisestä. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, 
Finanssivalvonta voisi tehdä asiassa oman 
päätöksensä, jollei toisen ETA-valtion viran-
omainen ole saattanut asiaa EBA:n ratkaista-
vaksi 4 momentissa säädetyssä neljän kuu-
kauden määräajassa. Jos asia on saatettu 
EBA:n ratkaistavaksi, Finanssivalvonnan on 
tehtävä päätöksensä EBA:n ratkaisun mukai-
sesti. 

3 §. Tytäryrityksen rahoitustukisopimuksen 
hyväksyminen. Pykälässä säädettäisiin direk-
tiivin 19 artiklan mukaisesti konsolidointi-
ryhmään kuuluvan Suomeen rekisteröidyn 
tytäryrityksen rahoitustukisopimuksen hy-
väksymisestä 2 §:ssä säädettyjä periaatteita 
vastaavasti. 

4 §. Osakkeen- tai osuudenomistajien hy-
väksyntä rahoitustukisopimukselle. Pykälässä 
säädettäisiin direktiivin 21 artiklan mukaises-
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ti, että rahoitustukisopimus on hyväksyttävä 
kaikkien sopimuksen osapuolena olevien yri-
tysten yhtiökokouksessa tai sitä vastaavassa 
yrityksessä ylintä päätösvaltaa käyttävässä 
toimielimessä ja tämän on valtuutettava yri-
tyksen hallitus panemaan sopimus täytän-
töön. Pykälän mukaan hallituksen olisi vuo-
sittain raportoitava yhtiökokoukselle tai sitä 
vastaavalle toimielimelle sopimuksesta ja sen 
täytäntöönpanosta. 

5 §. Finanssivalvonnan tiedonantovelvolli-
suus. Pykälässä säädettäisiin direktiivin 22 
artiklan mukaisesti Finanssivalvonnan rahoi-
tustukisopimuksia ja niihin tehtyjä muutoksia 
koskevasta tiedonantovelvollisuudesta. Pykä-
län mukaan Finanssivalvonnan olisi toimitet-
tava Rahoitusvakausvirastolle hyväksymänsä 
rahoitustukisopimukset ja niihin tehdyt muu-
tokset. 

6 §. Rahoitustuen edellytykset. Pykälässä 
säädettäisiin direktiivin 23 artiklan mukaises-
ti konsolidointiryhmän rahoitustuen antami-
sen edellytyksistä. Pykälän mukaan rahoitus-
tuen antamisen ehtona tulisi olla, että kaikki 
pykälässä säädetyt edellytykset täyttyvät. 
Rahoitustukisopimuksen luonteen mukaisesti 
pykälässä ei säädettäisi rahoitustuen myön-
tämisen rajoituksista vaan niistä ehdoista, 
jotka rahoitustukisopimukseen on otettava, 
jotta rahoitustukisopimus olisi pätevä muual-
la laissa mahdollisesti säädettyjen rajoitusten 
estämättä. 

7 §. Päätös rahoitustuen tarjoamisesta ja 
vastaanottamisesta. Pykälässä säädettäisiin 
direktiivin 24 artiklan mukaisesti rahoitustu-
en tarjoamista ja vastaanottamista koskevista 
päätöksistä ja niiden ilmoittamisesta konsoli-
dointiryhmään kuuluvien yritysten valvon-
nasta vastaaville viranomaisille. Jos päätös ei 
täytä pykälässä säädettyjä vaatimuksia, val-
vontaviranomainen voisi kieltää päätöksen 
täytäntöönpanon. Sen mukaisesti, mitä edellä 
on todettu rahoitustukisopimuksen luontees-
ta, Finanssivalvonta voisi vastustaa ainoas-
taan sellaisen rahoitustuen myöntämistä, joka 
on muualla laissa säädettyjen rajoitusten vas-
tainen. 

8 §. Finanssivalvonnan oikeus vastustaa 
rahoitustuen myöntämistä. Pykälässä säädet-
täisiin direktiivin 25 artiklan mukaisesti toi-
mivaltaisen viranomaisen vastustamisoikeu-
desta, joka edellä sanotun mukaisesti koskisi 

ainoastaan tilannetta, jossa rahoitustukipäätös 
olisi muualla laissa säädettyjen rajoitusten 
vastainen. 

9 §. Rahoitustukisopimuksen julkistaminen. 
Pykälässä säädettäisiin direktiivin 26 artiklan 
mukaisesti rahoitustukisopimuksen julkista-
misesta. Pykälän mukaan rahoitustukisopi-
muksen osapuolena olevien yritysten olisi 
julkistettava sopimuksen keskeiset ehdot ja 
sen osapuolina olevien yritysten nimet sekä 
tarkistettava julkistettavat tiedot vähintään 
vuosittain. Julkistamiseen sovellettaisiin, mi-
tä EU:n vakavaraisuusasetuksen 431—434 
artiklassa säädetään laitoksen taloudellista 
asemaa koskevien tietojen julkistamisesta. 
 
 
 
11 luku Taloudellisen aseman valvonta 

5 a §. Varhaisen puuttumisen yleiset edel-
lytykset. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi yleis-
säännös Finanssivalvonnan oikeudesta ryhtyä 
niin kutsuttuihin varhaisen puuttumiseen 
toimiin. Säännös vastaisi direktiivin 27 artik-
laa ja luottolaitosdirektiivin 102 artiklaa. 
Mainittujen direktiivikohtien edellyttämistä 
varhaista puuttumista koskevista Finanssi-
valvonnan toimivaltuuksista ja niiden sovel-
tamisen tarkemmista edellytyksistä säädettäi-
siin 6, 9 ja 10 a §:ssä. 

Koska Finanssivalvonnalla on molempien 
edellä mainittujen direktiivikohtien nojalla 
velvollisuus arvioida, kykeneekö luottolaitos 
todennäköisesti jatkamaan toimintaansa, py-
kälässä ehdotetaan säädettäväksi yhteisesti 
molempien direktiivikohtien mukaisista var-
haisen puuttumisen edellytyksistä. 

Pykälän 1 momentin 1 kohta vastaisi direk-
tiivin 32 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa 
säädettyjä kriisihallintoon asettamisen edel-
lytyksiä ja momentin 2 kohta vastaisi luotto-
laitosdirektiivin 102 artiklan 1 kohdan a ala-
kohdan mukaista varhaisen puuttumisen 
edellytystä. Direktiivin 32 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukainen kriisihallintoon aset-
tamisen edellytys sisältyy käytännössä ehdo-
tettuun 1 momentin 2 kohtaan. Ehdotettu 
1 momentti kattaisi myös tilanteen, jossa Fi-
nanssivalvonta on jo todennut, että luottolai-
tos ei enää täytä toimilupaedellytyksiä, ja on 
myöntänyt luottolaitokselle Finanssivalvon-
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nasta annetun lain 28 §:n mukaisen määrä-
ajan puutteiden korjaamiseksi. 

Pykälän 2 momentti vastaisi direktiivin 32 
artiklan 4 kohdan d alakohdan mukaista krii-
sihallintoon asettamisen edellytystä, josta 
säädetään kriisinratkaisulain 4 luvun 1 §:n 
2 momentin 3 kohdassa. Kohdan mukaan lai-
tos voidaan asettaa kriisihallintoon muista 
perusteista riippumatta, jos laitos tarvitsee 
poikkeuksellista julkista tukea, lukuun otta-
matta kohdassa erikseen mainittua julkista 
tukea. Vastaava peruste ehdotetaan asetta-
vaksi myös varhaisen puuttumisen edellytyk-
seksi. Vaikkei direktiivi edellytä ehdotettua 
säännöstä, se on perusteltu siitä näkökulmas-
ta, että viranomaisten tulee hallinnon yleisen 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti aina ryh-
tyä lievempiin toimiin ennen ankarampia 
toimia, jos toimien tavoite voidaan saavuttaa 
lievemmin keinoin.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin direk-
tiivin 81 artiklan 1 kohdan mukaisesti luotto-
laitoksen velvollisuudesta ilmoittaa Finanssi-
valvonnalle tämän pykälän mukaisten varhai-
sen puuttumisen edellytysten täyttymisestä.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin direk-
tiivin 81 artiklan 2 kohdan mukaisesti Fi-
nanssivalvonnan velvollisuudesta ilmoittaa 
varhaisen puuttumisen edellytysten täyttymi-
sestä momentissa mainituille muille rahoi-
tusmarkkinaviranomaisille. Ilmoitusvelvolli-
suus ei kuitenkaan koskisi 1 momentin 
2 kohdassa tarkoitettuja varhaisen puuttumi-
sen edellytyksiä, koska mainittu kohta on 
tarkoitettu sovellettavaksi sellaisiin rikkei-
siin, jotka eivät vaaranna toimilupaedellytyk-
siä. Finanssivalvonnan olisi lisäksi ilmoitet-
tava Rahoitusvakausvirastolle myös niistä 
varhaisen puuttumisen toimista, joihin Fi-
nanssivalvonta ryhtyy. 

Tämän luvun 1 §:n 2 momentin nojalla 
momentissa tarkoitettuja edellytyksiä olisi 
sovellettava yksittäisen luottolaitoksen lisäk-
si konsolidoidulla tasolla. 

6 §. Harkinnanvarainen lisäpääomavaati-
mus. Pykälän 2 momentti ehdotetaan muutet-
tavaksi, koska voimassa olevan lain 2 kohtaa 
vastaava säännös kuormituskokeista siirret-
täisiin tämän luvun 5 a §:n 1 momentin 
1 kohtaan. 

10 §. Finanssivalvonnan muu erityinen 
toimivalta vakavaraisuuden ja maksuvalmiu-

den valvonnassa. Pykälää täydennettäisiin di-
rektiivin 27 artiklan mukaisilla varhaista 
puuttumista koskevilla toimivaltuuksilla li-
säämällä pykälän 1 momenttiin uusi 3 ja 5—
11 kohta. Pykälässä ei erikseen säädettäisi 
oikeudesta erottaa hallituksen jäsen tai toimi-
tusjohtaja, koska siitä säädetään Finanssival-
vonnasta annetun lain 28 §:ssä. Pykälässä ei 
myöskään erikseen säädettäisi mainitun artik-
lan 1 kohdan h alakohdan mukaisesta tarkas-
tus- ja tietojensaantioikeudesta, koska Fi-
nanssivalvonnalla on jo nykyisin vastaavat 
oikeudet Finanssivalvonnasta annetun lain 
3 luvun nojalla. 

10 a §. Luottolaitoksen asettaminen eri-
tyishallintoon. Pykälän 1 momentissa säädet-
täisiin direktiivin 29 artiklan mukaisesti siinä 
tarkoitetun asiamiehen toimivallasta ja asia-
miehen asettamista koskevan päätöksen jul-
kistamisesta. Asiamieheen sovellettaisiin li-
säksi, mitä Finanssivalvonnasta annetun lain 
29 §:ssä säädetään. 

Finanssivalvonnan päätöksessä olisi 2 mo-
mentin mukaan yksilöitävä riittävän tarkasti 
ne asiat, joita koskeville hallituksen tai toimi-
tusjohtajan päätöksille pitää saada suostumus 
tai joiden osalta hallituksella tai toimitusjoh-
tajalla ei ole lainkaan päätösvaltaa. Säännös 
ei estäisi kaiken hallitukselle ja toimitusjoh-
tajalle kuuluvan toimivallan rajoittamista 
kohdissa tarkoitetulla tavalla. 

Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava ja 
kaupparekisteriviranomaisen rekisteröitävä 
kaupparekisterilaissa säädettyjen tietojen li-
säksi myös hallituksen tai toimitusjohtajan 
toimivallan rajoittaminen. Lisäksi asiamie-
hestä olisi ilmoitettava ja rekisteröitävä vas-
taavat henkilötiedot kuin hallituksen jäsenistä 
ja toimitusjohtajasta. 

Laissa ei erikseen säädettäisi asiamiehen 
korvaus- ja rangaistusvastuusta vaan näiltä 
osin sovellettaisiin, mitä Finanssivalvonnasta 
annetun lain 29 §:ssä säädetään asiamiehen 
virkavastuusta. 

Pykälän 3 momentin mukaan Finanssival-
vonta voisi milloin tahansa päättää asiamie-
hen toimivallan lakkaamisesta. 

10 b §. Valvontatoimia koskeva kuulemis- 
ja ilmoitusvelvollisuus. Pykälässä säädettäi-
siin direktiivin 30 artiklan 1 ja 2 kohdan mu-
kaisesti Finanssivalvonnan velvollisuudesta 
ilmoittaa 10 a §:ssä tarkoitetun asiamiehen 
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asettamisesta sellaiseen luottolaitoksen, joka 
kuuluu useammassa jäsenvaltiossa toimivaan 
konsolidointiryhmään. Ehdotetun pykälän 
mukaan vastaava ilmoitusvelvollisuus koski-
si myös Finanssivalvonnan 6, 8—10 ja 
10 a §:n nojalla tekemiä päätöksiä. Säännös 
ei viimeksi mainituilta osin perustu direktii-
viin. Viranomaisten yhteisestä päätöksente-
osta säädettäisiin 13 ja 13 a §:ssä. 

13 §. Valvonta-arvioita koskeva päätöksen-
teko konsolidointiryhmässä. Pykälän otsik-
koa ehdotetaan muutettavaksi vastaaman pa-
remmin sen sisältöä suhteessa ehdotettuun 
uuteen 13 a §:ään. 

13 a §. Varhaisen puuttumisen toimia kos-
keva yhteinen päätöksenteko konsolidointi-
ryhmässä. Pykälän mukaan 13 §:n mukaista 
päätöksentekomenettelyä sovellettaisiin 
myös 6, 9, 10 ja 10 a §:ssä tarkoitettuihin 
toimiin, kuitenkin siten, että tässä pykälässä 
tarkoitettu yhteinen päätös olisi tehtävä tai 
asia siirrettävä EBA:n ratkaistavaksi viiden 
päivän määräajassa. 

13 b §. Varhaisen puuttumisen vaikutus 
eräisiin sopimusehtoihin. Lakiin ehdotetaan 
lisättäväksi uusi pykälä, jonka mukaan lai-
toksen sopimuspuolet eivät voi vedota 5 a 
§:ssä tarkoitetut varhaisen puuttumisen toi-
miin sopimusrikkomuksena (event of de-
fault). Säännös perustuisi kriisinratkaisudi-
rektiivin 68 artiklaan. 
 
 
 
14 luku Talletussuoja 

Luku ehdotetaan kumottavaksi, koska talle-
tussuojasta säädettäisiin edellä ehdotetun 
mukaisesti rahoitusvakausviranomaisesta an-
nettavassa laissa.  
 
 
 
17 luku Kolmannen maan luottolai-

toksen sivuliikkeen perusta-
minen ja edustuston avaami-
nen Suomeen 

3 §. Sivuliikkeen toimiluvan myöntäminen. 
Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 2 a kohta talletussuojadirektiivin 15 ar-
tiklan johdosta siten, että Finanssivalvonnan 

olisi muun ohessa varmistettava, että sivu-
liikkeen kotivaltiossa on Suomen talletus-
suojajärjestelmää vastaava talletussuoja. Ny-
kyisestä laista poiketen kolmannen maan 
luottolaitos ei voisi osallistua Suomen talle-
tussuojajärjestelmään. Säännös ei olisi risti-
riidassa rahoituspalvelujen vapauttamista 
koskevien kansainvälisten kauppasopimusten 
kanssa, koska isäntävaltio voi asettaa sijoit-
tautumisoikeuden edellytykseksi, että sijoit-
tautuva yritys täyttää rahoitusmarkkinoiden 
vakauden varmistamiseksi tarvittavat vaati-
mukset samassa laajuudessa kuin mitä isän-
tävaltion vastaavilta yrityksiltä vaaditaan 
(niin sanottu prudential carve out). 
 
 
 
19 luku Ulkomaisen luottolaitoksen 

tervehdyttäminen ja purka-
minen 

1 §. Määritelmät. Pykälän 1 momenttia tar-
kistettaisiin lisäämällä siihen viittaus kriisin-
ratkaisudirektiiviin. 
 
 
 
20 luku Hallinnolliset seuraamukset 

1 §. Seuraamusmaksu. Pykälän 2 moment-
tiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 7 kohta, jos-
sa laajennettaisiin laiminlyönnin ja rikko-
muksen seuraamusmaksu-uhkaa koskemaan 
myös tiettyjä elvytyssuunnitelmia, konsoli-
dointiryhmän sisäistä rahoitustukea sekä var-
haista puuttumista koskevia säännöksiä. Ky-
seisten säännösten rikkomisesta ja laimin-
lyönnistä tulisi sovellettavaksi Finanssival-
vonnasta annetun lain 41 §:n 6 momentissa 
säädetyt seuraamusmaksun enimmäismäärät. 
Ehdotuksella pantaisiin täytäntöön kriisinrat-
kaisudirektiivin 111 artiklan 1 kohdan a, b ja 
d alakohta. Finanssivalvonta voi voimassa 
olevien valtuussäännösten perusteella käyttää 
myös muita direktiivin 111 artiklan 2 kohdan 
edellyttämiä toimi- ja seuraamusvaltuuksia 
kyseisten luottolaitoslain säännösten rikko-
miseen tai laiminlyöntiin. Momentin 6 koh-
dasta ehdotetaan korjattavaksi välimerkki. 

Pykälän 5 momenttia ehdotetaan täydennet-
täväksi maininnalla kriisinratkaisudirektiivin 
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perusteella annettujen komission asetusten ja 
päätösten säännöksistä. 

Lain siirtymäsäännöksessä säädettäisiin, et-
tä tällä lailla kumottavan vanhan talletus-
suojarahaston tehtävät siirtyvät lain voimaan 
tullessa rahoitusvakausviranomaisesta annet-
tavassa laissa tarkoitetulle talletussuojarahas-
tolle, jonka toiminnasta ja oikeudellisista si-
toumuksista vastaisi Rahoitusvakausvirasto 
siten kuin rahoitusvakausviranomaisesta an-
netussa laissa tarkemmin säädetään. 

Ehdotuksella ei heikennetä talletussuojaa 
eikä muuteta talletussuojarahastoon ja van-
haan talletussuojarahastoon kerättyjen varo-
jen käyttötarkoitusta suojata korvattavia tal-
letuksia. Vanhaan talletussuojarahastoon ke-
rätyt varat ovat edelleenkin yksinomaan käy-
tettävissä vain lakisääteisiin talletussuojan 
turvaamisen tarkoituksiin, joista säädettäisiin 
ehdotuksen mukaan rahoitusvakausviran-
omaisesta annettavassa laissa ja tässä laissa. 
Kaikki talletussuojaan liittyvät tehtävät, oi-
keudet ja velvollisuudet siirtyisivät talletus-
suojarahastolle tämän lain voimaan tullessa. 
Vanhalle talletussuojarahastolle ei jäisi muita 
tehtäviä eikä se voisi esimerkiksi kerätä la-
kiin perustuvia kannatusmaksuja. 

Siirtymäsäännöksessä lueteltaisiin ne sään-
nökset, joita sovellettaisiin vanhaan talletus-
suojarahastoon ja sen varojen hallinnointiin 
sekä jäseniin. Varojen hallinnointi on tarkoi-
tus pitää mahdollisimman muuttumattomana. 
Vanhan talletussuojarahaston varat koostui-
sivat sen rahaston pääomasta ja sille kerty-
västä tuotosta. Sijoitustoimintaa koskevissa 
päätöksissä olisi otettava huomioon se, että 
korvattavien talletusten maksamisaika vähe-
nee seitsemään päivään siten kuin rahoitus-
vakausviranomaisesta annettavassa laissa 
tarkemmin säädettäisiin. Velvollisuus kuulua 
vanhaan talletussuojarahastoon koskisi vain 
niitä talletuspankkeja, jotka ovat sen jäseniä 
lain voimaan tullessa. 

Kumottavan 14 luvun säännöksiä sovellet-
taisiin, jos ne eivät ole ristiriidassa rahoitus-
vakausviranomaisesta annetun lain kanssa. 
Vanhaa talletussuojarahastoa koskevia sään-
nöksiä sovellettaisiin niin kauan kuin rahas-
tossa on hallinnoitavia varoja ja tämän jäl-
keen rahasto purettaisiin. Kun vanha talletus-
suojarahasto on purettu, sen jäljellä olevat 

velvoitteet siirtyvät Rahoitusvakausvirastolle 
ja talletussuojarahastolle. 

Siirtymäsäännöksessä säädettäisiin myös 
vanhan talletussuojarahaston varojen käyttä-
misestä. Varoja voitaisiin ensinnäkin käyttää 
sen jäsenpankkien vuotuisten talletussuoja-
maksujen kattamiseen. Kyseessä voi olla se-
kä talletussuojan vähimmäistason kartuttami-
seksi talletuspankeilta 10 vuoden siirtymäai-
kana kerättävän talletussuojamaksun että 
mahdollisen korvaustapauksen jälkeen talle-
tuspankeilta kerättävän talletussuojamaksun 
kartuttaminen. Rahaston säännöissä olisi tar-
kemmin eriteltävä jakoperusteet eri jäsenlai-
tosten välillä. 

Jos talletussuojarahastolla on muita saami-
sia vanhan talletussuojarahaston jäsenlaitok-
silta, vanhan talletussuojarahaston valtuus-
kunta tai hallitus voi päättää myös näiden 
kattamisesta rahaston varoilla. Lisäksi vanha 
talletussuojarahasto voisi maksaa jäsenlaitos-
tensa puolesta sellaisia maksuja, kuten yli-
määräisiä vuotuisia talletussuojamaksuja tai 
lainanlyhennyksiä, jotka liittyvät talletus-
suojarahaston velvoitteiden kattamiseen. 
Vanhan talletussuojarahaston varoja olisi 
mahdollista hyödyntää myös rahaston hallin-
noinnista aiheutuvien kustannusten kattami-
seen. Tällaisia kustannuksia olisivat esimer-
kiksi varojen sijoittamisesta aiheutuvat kus-
tannukset. 

Talletussuojakorvauksia maksaessaan tai 
huolehtiessaan muista talletussuojarahaston 
velvollisuuksista Rahoitusvakausviraston tu-
lisi ensisijaisesti käyttää talletussuojarahas-
ton varoja. Jos varat eivät riitä, talletuspan-
keilta olisi kerättävä ylimääräisiä vuotuisia 
talletussuojamaksuja. Jos varoja ei olisi mah-
dollista periä riittävän nopeasti ottaen huo-
mioon seitsemän päivän määräaika, jonka 
kuluessa talletukset on jatkossa korvattava, 
tai jos maksujen periminen ylimääräisin 
maksuin vanhan talletussuojarahaston varo-
jen käytön sijaan ei turvaisi vakautta riittä-
vällä tavalla, Rahoitusvakausvirasto voisi 
velvoittaa talletussuojarahaston siirtämään 
talletussuojarahastoon varoja riittävän mää-
rän korvausten hoitamiseen. Vanhan talletus-
suojarahaston varat turvaisivat tällöin kaikki-
en talletuspankkien tallettajien korvattavia 
talletuksia riippumatta siitä, onko talletus-
pankki vanhan talletussuojarahaston jäsen. 
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Jos varat eivät edelleenkään riitä, Rahoitus-
vakausvirasto voisi velvoittaa pankit lainaa-
maan rahastolle varoja. Viimekätisesti viras-
to voisi hakea rahastolle lainaa siten kuin ra-
hoitusvakausviranomaisesta annetussa laissa 
säädetään.  

Rahoitusvakausvirasto saisi määrätä, millä 
tavalla ja missä ajassa varat on siirrettävä 
vanhasta talletussuojarahastosta uuteen talle-
tussuojarahastoon. Tällainen tilanne voisi tul-
la kyseeseen esimerkiksi silloin, kun talletus-
suojarahaston varat on käytetty eikä talletus-
pankeilta pystytä keräämään ylimääräisiä tal-
letussuojamaksuja riittävän nopeasti ja riittä-
vää määrää. 

Valtiovarainministeriö vahvistaisi nykyti-
laa vastaavasti vanhan talletussuojarahaston 
hakemuksesta sen säännöt. Säännöissä olisi 
esitettävä ne periaatteet ja menetelmät, joiden 
nojalla rahaston varoja voitaisiin käyttää sen 
jäsenten talletussuojavelvoitteiden hyväksi. 
Lisäksi säännöissä olisi tuotava ilmi varojen 
käyttöä koskeva rahaston sisäinen päätöksen-
tekomekanismi. Vanhan talletussuojarahas-
ton olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä viraston 
kanssa. 

Vanhan talletussuojarahaston sijoitustoi-
mintaa valvoisi Finanssivalvonta. Rahaston 
olisi kuitenkin annettava Rahoitusvakausvi-
rastolle sen tarvitsemat tiedot rahaston sijoi-
tustoiminnasta, kuten sijoitusvarallisuuden 
jakautumisen eri sijoitusinstrumentteihin ja 
sijoitusomaisuuden arvo. 
 
 
 
1.7 Laki talletuspankkien yhteenliitty-

mästä  

3 luku Yhteenliittymän ohjaus, ris-
kienhallinta ja vakavaraisuus 

20 a §. Elvytyssuunnitelma ja kriisinratkai-
susuunnitelma. Pykälässä säädettäisiin yh-
teenliittymän elvytyssuunnitelmasta ja krii-
sinratkaisusuunnitelmasta. Yhteenliittymän 
elvytyssuunnitelmaan sovellettaisiin, mitä 
luottolaitoslain 8 a luvussa säädetään konso-
lidointiryhmän elvytyssuunnitelmasta. Yh-
teenliittymän kriisinratkaisusuunnitelmaan 
sovellettaisiin kriisinratkaisulain 2 lukua 
konsernin kriisinratkaisusuunnitelmasta. 

1.8 Sijoituspalvelulaki 

6 luku Sijoituspalvelun tarjoamisen 
taloudelliset toimintaedelly-
tykset ja talouden vakauden 
valvonta 

2 §. Talouden vakaus ja sen valvonta. Py-
kälän 1 momenttiin lisättäisiin viittaus, jonka 
mukaan luottolaitoslain elvytyssuunnitelmia 
koskevaa 8 a lukua ja ryhmätukea koskevaa 
9 a lukua sovellettaisiin vastaavasti myös si-
joituspalveluyrityksiin, joiden osakepääoman 
olisi 6 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla oltava 
vähintään 730 000 euroa. 
 
 
13 a luku Selvitystila ja konkurssi 

1 ja 2 §. Lakiin lisättäisiin uusi luku kriisin-
ratkaisudirektiivin 117 artiklan täytäntöön-
panemiseksi, jolla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2001/24/EY luottolaitos-
ten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta sovel-
tamisala ulotetaan koskemaan myös sijoitus-
palveluyrityksiä. 
 
 
 
14 luku Ulkomaisia sijoituspalveluyri-

tyksiä koskevat erityissään-
nökset 

4 §. Ulkomaisen ETA-sijoituspalvelu-
yrityksen likvidaatiomenettely ja tervehdyt-
tämistoimenpide. Lukuun lisättäisiin uusi 4 § 
kriisinratkaisudirektiivin 117 artiklan täytän-
töönpanemiseksi. 
 
 
 
15 luku Hallinnolliset seuraamukset 

2 §. Seuraamusmaksu. Pykälän 2 moment-
tiin ehdotetaan lisättävän uusi 7 kohta, jossa 
laajennettaisiin laiminlyönnin ja rikkomuk-
sen seuraamusmaksu-uhkaa koskemaan 
myös tiettyjä luottolaitoslain elvytyssuunni-
telmia, konsolidointiryhmän sisäistä rahoitus-
tukea sekä varhaista puuttumista koskevia 
säännöksiä. Kyseisten säännösten rikkomi-
sesta ja laiminlyönnistä tulisi sovellettavaksi 
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Finanssivalvonnasta annetun lain 41 §:n 
6 momentissa säädetyt seuraamusmaksun 
enimmäismäärät. Momentin 6 kohdasta eh-
dotetaan korjattavaksi välimerkki. 

Pykälän 6 momenttiin ehdotetaan lisättävän 
kriisinratkaisudirektiivin perusteella annetut 
komission asetusten ja päätösten säännökset. 
 
 
1.9 Laki valtion vakuusrahastosta 

VVRL ehdotetaan kumottavaksi luottolai-
tosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinrat-
kaisua koskevan lainsäädännön voimaan tul-
lessa. VVRL on ollut keskeisessä asemassa 
osana kansallista pankkien kriisinratkaisuke-
hikkoa. Toisin kuin kriisinratkaisudirektiivin 
perustuvassa kriisinratkaisulaissa, VVRL:n 
lähtökohtana on ollut julkisten varojen käyttö 
ongelmalaitoksen pelastamisessa. Direktiivin 
tavoitteena on taas suojata julkisia varoja 
pyrkimällä estämään tilanteet, joissa poikke-
ukselliseen julkiseen rahoitustukeen turvau-
tuminen vaikeuksiin ajautuneen pankin tai 
pankkien pelastamiseksi olisi välttämätöntä 
rahoitusvakauden turvaamiseksi.  

VVRL:n 19 b §:n sääntely ehdotetaan asi-
allisesti sisällytettäväksi kriisinratkaisulain 
16 lukuun. 

1 §. Pykälä sisältäisi lain kumoamissään-
nöksen. VVR:n tehtävänä on turvata talletus-
pankkien vakaa toiminta. Nykyisen lain mu-
kaan VVR:n tehtävien hoitamiseksi sen va-
roista voidaan muun muassa merkitä talle-
tuspankin osakkeita ja osuuksia, myöntää 
pankille lainaa, antaa pankin ottamille lai-
noille takauksia taikka myöntää pankille 
muuta rahoitustukea, jos se on tarpeen pan-
kin toiminnan ja rahoitusmarkkinoiden va-
kauden turvaamiseksi. VVR voi myös tietyin 
edellytyksin omistaa sellaisen omaisuuden-
hoitoyhtiön osakkeita, jonka tarkoituksena on 
julkisten tukitoimien kohteena olevan pankin 
omaisuuden tai vastuiden hallinnointi. 
VVR:n keskeiset tehtävät ovat luonteeltaan 
sellaisia, jotka uuden kriisinratkaisulainsää-
dännön voimaan tullessa kuuluvat perustetta-
valle Rahoitusvakausvirastolle tai tapauksit-
tain EU:n yhteiselle kriisinratkaisumekanis-
mille.  

2 §. Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin 
siirtymäsäännöksistä. Lain voimaan tullessa 

VVR:ssa vireillä olevat asiat siirtyisivät 
1 momentin mukaisesti ilman eri toimenpitei-
tä valtiovarainministeriön käsiteltäviksi. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
muilta osin kuin mitä 1 momentissa sääde-
tään valtiovarainministeriön toimivallasta, 
lain voimaan tullessa vireillä olleet asiat käsi-
teltäisiin loppuun kumottavan lain mukaises-
ti. Esimerkiksi lain säännöksiä VVR:n val-
tuustosta ja toimiohjelautakunnasta sovellet-
taisiin siihen asti kunnes kaikki edellä tarkoi-
tetut asiat on käsitelty loppuun. Käytännössä 
esimerkiksi valtuuston tehtävät päättyvät, 
kun Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n 
toiminta saatetaan loppuun. 

VVR:n nykyinen toiminta liittyy yksin-
omaan 90-luvun pankkikriisin jälkihoitoon. 
Rahaston tehtävät koostuvat pääosin Omai-
suudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n ja Yritys-
pankki Skop Oyj:n alasajon valvonnasta ja 
niihin liittyvästä omistajaohjauksesta. Mo-
lemmat yhtiöt ovat selvitystilassa. VVR 
koordinoi lisäksi vahingonkorvausoikeuden-
käyntejä, jotka on käynnistetty VVRL:n mu-
kaisten erityistarkastusten perusteella.  

3 §. Pykälässä säädettäisiin, että kun VVR 
valtion talousarvion ulkopuolisena rahastona 
lopetetaan, sen varat tuloutetaan valtion talo-
usarvioon. Varojen tulouttamisesta huolehtisi 
valtiovarainministeriö. Rahastolla ei ole 
muuta irtainta omaisuutta kuin arvopapereita. 
Sen muu omaisuus olisi mahdollista siirtää 
valtion taseeseen valtiovarainministeriön 
määräämin ehdoin. 

4 §. Pykälässä säädettäisiin lain voimaantu-
losta, joka tapahtuisi samanaikaisesti luotto-
laitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisin-
ratkaisua koskevan lainsäädännön voimaan-
tulon kanssa. 
 
 
 
1.10 Laki Suomen Pankista  

26 a §. Yhteistyö valtiovarainministeriön, 
Finanssivalvonnan ja Rahoitusvakausviras-
ton kanssa. Pykälässä säädettäisiin rahoitus-
vakausviranomaisesta annettavaa lakia ja Fi-
nanssivalvonnasta annettua lakia vastaavasti 
Suomen Pankille velvollisuus tehdä yhteis-
työtä Rahoitusvakausviraston ja Finanssival-
vonnan kanssa. Kriisinratkaisudirektiivin 3 
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artiklan 4 kohdassa jäsenvaltiot velvoitetaan 
huolehtimaan siitä, että niiden valvontatehtä-
viä ja kriisinratkaisutehtäviä hoitavat viran-
omaiset ja niiden lukuun toimivat henkilöt 
toimivat läheisessä yhteistyössä kriisinratkai-
sutoimien valmistelussa, suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa. Artikla täytäntöön pantai-
siin tässä uudessa säännöksessä. 
 
 
 
1.11 Laki liikepankeista ja muista osake-

yhtiömuotoisista luottolaitoksista  

21 §. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi ja pykälään ehdotetaan lisättä-
väksi uusi 3 momentti, jotka vastaisivat krii-
sinratkaisudirektiivin 108 artiklassa säädettyä 
talletusten etusijaa luottolaitoksen maksuky-
vyttömyysmenettelyssä. Vaikka korvattavat 
talletukset on kriisinratkaisussa suojattu tap-
pioiden varalta, tappioiden kattamiseen on 
mahdollisesti käytettävissä muita korvaus-
kelpoisia talletuksia. Säännöksen tarkoituk-
sena on suojata luonnollisten henkilöiden ja 
pienten ja keskisuurten yritysten talletuksia, 
jotka ylittävät korvattavien talletusten mää-
rän. Tällaisille talletuksille annettaisiin etusi-
ja suhteessa tavallisiin, vakuudettomiin ja 
etuoikeudettomiin velkojien saamisiin. Talle-
tussuojarahaston saamisen olisi korkeammal-
la etusijalla kuin talletukset.  

24 f §. Pykälän 1 momenttia nettoutusso-
pimusten oikeusvaikutuksista ehdotetaan 
muutettavan siten, että siinä viitataan kriisin-
ratkaisulakiin ja erityisesti sen 11 luvun 
säännöksiin kriisinratkaisun ja varhaisen 
puuttumisen vaikutuksista sopimusehtoihin 
ja Rahoitusvakausviraston valtuuksiin siirtää 
tilapäisesti sopimuksen irtisanomis- tai pur-
kamisoikeutta. Säännöksellä täytäntöön pan-
naan kriisinratkaisudirektiivin 117 artikla ja 
direktiivin 2001/24/EY 25 artiklan muutos. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin 1 mo-
menttia vastaavasti, että takaisinostosopimus-
ten oikeusvaikutukset määräytyisivät sopi-
muksiin sovellettavan lain lisäksi 1 momen-
tissa tarkoitettujen kriisinratkaisulain sään-
nösten ja Finanssivalvonnasta annetun lain 
29 §:n nojalla, jossa säädetään laitoksen väli-
aikaisesta hallinnosta kriisinratkaisudirektii-
vin 29 artiklaa vastaavasti. Ehdotus perustuu 

direktiivin 2001/24/EY 26 artiklan muutok-
seen. 
 
 
1.12 Laki osuuspankeista ja muista 

osuuskuntamuotoisista luottolaitok-
sista 

30 §. Pykälän 2 momenttia muutettaisiin ja 
pykälään lisättäisiin uusi 3 momentti, jolla 
pantaisiin täytäntöön direktiivin 108 artikla. 
Säännös vastaisi sisällöltään ehdotusta liike-
pankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista 
luottolaitoksista annetun lain 21 §:n muutta-
miseksi. 
 
 
1.13 Säästöpankkilaki 

118 §. Pykälän 2 momenttia muutettaisiin 
ja pykälään lisättäisiin uusi 3 momentti, jolla 
pantaisiin täytäntöön direktiivin 108 artikla. 
Säännös vastaisi sisällöltään ehdotusta liike-
pankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista 
luottolaitoksista annetun lain 21 §:n muutta-
miseksi. 
 
 
1.14 Laki talletuspankin toiminnan väli-

aikaisesta keskeyttämisestä  

1 a, 3, 10, 12, 13, 15 ja 16 a §. Toimivalta 
päättää talletuspankin toiminnan keskeyttä-
misestä ehdotetaan siirrettäväksi valtiova-
rainministeriöltä uudelle rahoitusvakausvi-
ranomaista koskevassa laissa tarkoitetulle 
Rahoitusvakausvirastolle. Pykälien viittauk-
set valtiovarainministeriöön ehdotetaan siten 
muutettaviksi viittauksiksi Rahoitusvakausvi-
rastoon. Lisäksi pykälien viittaukset Rahoi-
tustarkastukseen ehdotetaan korjattaviksi 
viittauksiksi Finanssivalvontaan.  

2 §. Ilmoitusvelvollisuus. Pykälän viittauk-
set valtiovarainministeriöön ehdotetaan muu-
tettaviksi viittauksiksi Rahoitusvakausviras-
toon ja viittaukset Rahoitustarkastukseen eh-
dotetaan korjattaviksi viittauksiksi Finanssi-
valvontaan. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 3 momentti, joka sisältäisi poikkeuksen 
pykälän mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta 
kriisinratkaisulain tai luottolaitoslain nojalla 
tilanteissa, joissa pankki on jo tehnyt mo-
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mentissa mainitun ilmoituksen. Momentin 
tarkoituksena on vähentää pankille ja viran-
omaisille aiheutuvia päällekkäisiä tehtäviä ja 
näin niiden hallinnollista taakkaa. 

4 §. Keskeytyspäätös. Pykälän viittaukset 
valtiovarainministeriöön ehdotetaan muutet-
taviksi viittauksiksi Rahoitusvakausvirastoon 
ja viittaukset Rahoitustarkastukseen ehdote-
taan korjattaviksi viittauksiksi Finanssival-
vontaan. Säännöstä tulisi soveltaa ainoastaan 
poikkeuksellisesti esimerkiksi silloin, kun 
Rahoitusvakausvirasto tekee laitoksen kriisi-
hallintoon asettamista koskevan päätöksen 
viikonlopun aikana. Rajoituksen tarkoitukse-
na tulee olla velkojen alaskirjauksen mahdol-
lisimman laajan pohjan turvaaminen. Tällöin 
voi olla perusteltua estää talletussuojan ulko-
puolelle jäävien talletusten talletuspako es-
tämällä tilapäisesti tallettajien pääsy pankki-
tileille viikonlopun aikana. 

Pykälän 3 momentin muutoksenhakusään-
nöstä ehdotetaan muutettavaksi Rahoitusva-
kausviraston päätöksen kohteena olevan tal-
letuspankin oikeussuojan vahvistamiseksi. 
Momentissa ehdotetaan säädettäväksi mah-
dollisuudesta hakea muutosta viraston pää-
tökseen Helsingin hallinto-oikeudelta. Talle-
tuspankilla olisi näin hallintolainkäyttölain 
mukainen oikeus valittaa hallinto-oikeuden 
päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Koska laissa tarkoitetut päätökset olisivat 
suhteellisen harvinaisia ja edellyttäisivät pää-
tösten arvioijalta erityistä perehtymistä lain 
alan kysymyksiin, muutoksenhaku on syytä 
keskittää Helsingin hallinto-oikeuteen sa-
moin kuin on tehty myös laajemmin rahoi-
tusmarkkinalainsäädännön alalla. Lakiin eh-
dotetaan lisättäväksi siirtymäsäännös ennen 
lain voimaantuloa annettuun hallintopäätök-
seen sovellettavaan muutoksenhakusäänte-
lyyn. 

9 §. Suhde selvitystilaan, konkurssiin ja 
kriisihallintoon. Pykälään ehdotetaan lisättä-
väksi uusi 2 momentti, jossa todettaisiin, ettei 
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
kriisinratkaisulain tai kyseisen lain 1 luvun 
1 §:n 4 momentissa tarkoitetussa EU:n krii-
sinratkaisuasetuksen mukaisessa kriisihallin-
nossa olevan pankin toimintaa voi keskeyttää 
tämän lain mukaisesti. Pykälän otsikkoa eh-
dotetaan muutettavaksi sisältämään suhde 
kriisihallintoon.  

11 §. Toimenpidesuunnitelma. Pykälän viit-
taukset valtiovarainministeriöön ehdotetaan 
muutettaviksi viittauksiksi Rahoitusvakausvi-
rastoon ja viittaukset Rahoitustarkastukseen 
ehdotetaan korjattaviksi viittauksiksi Finans-
sivalvontaan. Pykälään ehdotetaan lisättäväk-
si uusi 4 momentti, joka sisältäisi poikkeuk-
sen pykälän mukaisesta velvollisuudesta laa-
tia toimenpidesuunnitelma tilanteissa, joissa 
pankki on jo tehnyt momentissa mainitut 
suunnitelmat kriisinratkaisulain tai luottolai-
toslain nojalla. Momentin tarkoituksena on 
vähentää pankille ja viranomaisille aiheutu-
via päällekkäisiä tehtäviä ja näin niiden hal-
linnollista taakkaa. 

14 §. Yrityssaneeraukseen sovellettavat eri-
tyiset säännökset. Pykälän viittaukset valtio-
varainministeriöön ehdotetaan muutettaviksi 
viittauksiksi Rahoitusvakausvirastoon ja viit-
taukset Rahoitustarkastukseen ehdotetaan 
korjattaviksi viittauksiksi Finanssivalvon-
taan. Pykälän 5 momenttiin ehdotetaan lisäksi 
tarkennettavaksi, että velkojatoimikunnassa 
voi olla Rahoitusvakausviraston edustajan li-
säksi erillinen talletussuojarahaston edustaja, 
jos virasto arvioi sen tarpeelliseksi. Talletus-
suojarahaston ja sen tehtävien hoitaminen 
kuuluu Rahoitusvakausviraston tehtäviin ja 
oletettavasti viraston varsinainen edustaja voi 
samalla edustaa velkojatoimikunnassa talle-
tussuojarahastoa. 

Lain siirtymäsäännöksen mukaan ennen 
lain voimaantuloa annetun hallintopäätöksen 
muutoksenhakuun sovellettaisiin ennen lain 
voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä. 
 
 
1.15 Laki Euroopan unionin jäsenyyteen 

liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista 
säännöksistä 

1 §. Euroopan unionin toimielinten ja elin-
ten ratkaisujen täytäntöönpano. Pykälän 
2 momenttiin lisättäisiin viittaus yhteisen 
kriisinratkaisuneuvoston antamien hallinnol-
lisia seuraamusmaksuja ja uhkasakkoja kos-
kevien päätösten täytäntöönpanoon. EU:n 
kriisinratkaisuasetuksen 41 artiklan 3 koh-
dassa säädetään, että kriisinratkaisuneuvos-
ton seuraamusmaksuja ja uhkasakkoja kos-
kevat päätökset ovat asetuksen nojalla suo-
raan täytäntöönpanokelpoisia, kun niiden 
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määrä on lopullisesti vahvistettu. Jäsenvalti-
oiden tulee nimetä kansallinen viranomainen, 
joka liittää kriisinratkaisuneuvoston päätök-
seen toimeenpanomääräyksen tutkimatta 
muuta kuin kriisinratkaisuneuvoston täytän-
töönpanoasiakirjan oikeaperäisyyden. Täy-
täntöönpanomääräyksen antaisi Suomessa 
lain 4 §:n nojalla oikeusministeriö. Kriisin-
ratkaisuneuvoston päätökset vastaavat oikeu-
delliselta luonteeltaan pykälän 2 momentissa 
mainittuja EU:n yhdenmukaistamisviraston 
ja kasvilajikeviraston EU-asetusten nojalla 
täytäntöönpanokelpoisia päätöksiä. Näin ol-
len voidaan pitää perusteltuna, että myös nii-
den kansallisesta täytäntöönpanosta sääde-
tään samalla tavoin. 
 
 
1.16 Arvopaperimarkkinalaki 

11 luku Julkinen ostotarjous ja tar-
jousvelvollisuus 

21 §. Poikkeukset velvollisuudesta tehdä 
pakollinen ostotarjous. Pykälään lisättäisiin 
uusi 6 momentti, jossa säädettäisiin poikke-
uksesta pakolliseen ostotarjoukseen silloin, 
kun tarjousvelvollisuuden ylitys perustuu 
Rahoitusvakausviraston kriisinratkaisulaissa 
säädettyjen kriisinratkaisuvaltuuksien käyt-
töön. 
 
 
1.17 Laki väliaikaisesta pankkiverosta  

Laki ehdotetaan kumottavaksi, koska 
pankkiveron kerääminen talletuspankeilta ei 
ole enää perusteltua, kun laitokset olisivat 
velvollisia maksamaan Rahoitusvakausviras-
tolle rahoitusvakausviranomaisesta annetta-
vassa laissa tarkoitetun EU:n vakausmaksun. 
Lain kumoamisen perusteita on käsitelty ai-
emmin yleisperusteluissa. 
 
 
1.18 Laki yrityksen saneerauksesta  

2 §. Soveltamisala. Pykälän nykyinen 
2 momentti ehdotetaan muutettavaksi ja py-
kälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 mo-
mentti. Pykälän 2 momentin listaan yrityksis-
tä, jotka eivät voi olla saneerausmenettelyn 

kohteena, ehdotetaan lisättäväksi kriisihallin-
toon asetettu laitos uudeksi 4 kohdaksi. Mo-
menttia ehdotetaan lisäksi muutettavaksi si-
ten, että nykyisen momentin 3 kohdan toinen 
virke erotetaan uudeksi 3 momentiksi. Uudes-
sa 3 momentissa säädettäisiin talletuspankke-
ja koskevasta poikkeuksesta 2 momentin so-
veltamisalan rajaukseen. 
 
 
2  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

2.1 Rahoitusvakausviraston toimival-
tuudet 

Perustuslain 119 §:n 2 momentin mukaan 
valtionhallinnon toimielinten yleisistä perus-
teista on säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin 
kuuluu julkisen vallan käyttöä. Yleisillä pe-
rusteilla tarkoitetaan lähinnä yksikön nimeä, 
toimialaa sekä pääasiallisia tehtäviä ja toimi-
valtuuksia (HE 1/1998 vp, s. 174). Myös 
toimielimen toimikauden mahdollisen mää-
räaikaisuuden on katsottu kuuluvan yleisiin 
perusteisiin (PeVL 12/2004 vp). Viraston 
tehtäviin kuuluisi merkittävääkin julkisen 
vallan käyttöä, minkä vuoksi siitä ehdotetaan 
säädettäväksi lailla. Viraston toimivalta olisi 
poikkeuksellisen laaja yleisen edun turvaa-
miseksi ja rahoitusmarkkinoiden vakavien 
häiriöiden estämiseksi. Laissa olisi säännök-
set viraston toiminnan yleisistä perusteista. 

Valtiovarainministeriön hallinnonalalle pe-
rustettaisiin uusi Rahoitusvakausvirasto. Vi-
raston perustamista ja vaihtoehtoisia sijoitus-
paikkoja on käsitelty edellä kappaleissa 3.2.1 
ja 3.3.1. Viraston tehtävät ja toimivaltuudet 
olisivat uusia. Nykyisin vain VVRL:ssa tar-
koitetulla VVR:lla ja valtioneuvostolla on 
osin samankaltaisia talletuspankkien vakaan 
toiminnan turvaamiseen liittyviä tehtäviä 
kuin perustettavaksi ehdotetulla uudella vi-
ranomaisella.  

Kumottavaksi ehdotettavasta valtion va-
kausrahastosta annetusta laista ehdotetaan 
siirrettävän lain 19 b § rahoitusmarkkinoiden 
toiminnan rajoittamisesta saman sisältöisinä 
uuteen kriisinratkaisulakiin 16 luvun 1—
3 §:ksi. Perustuslakivaliokunta on muun mu-
assa VVRL:n 19 b §:ää koskevassa lausun-
nossaan huomioinut, että tuolloin ehdotettu 
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sääntely mahdollisti voimakkaankin puuttu-
misen perustuslain 15 §:ssä turvattuun omai-
suudensuojaan ja perustuslain 18 §:ssä suo-
jattuun elinkeinovapauteen (PeVL 7/2009 
vp). Valiokunnan mielestä ehdotettu sääntely 
oli kuitenkin tämänkaltaisen toiminnan yh-
teydessä perusoikeusjärjestelmän kannalta 
hyväksyttävien ennen muuta rahoitusmarkki-
noiden vakauden turvaamiseen ja siten myös 
asiakkaiden suojaan liittyvien perusteiden 
puoltavan sääntelyä (PeVL 43/2004 vp). Pe-
rustuslakivaliokunta katsoi, että sääntelyn 
taustalla oli perusoikeusjärjestelmän kannalta 
hyväksyttävä vahva yhteiskunnallinen intres-
si, minkä lisäksi se piti merkityksellisenä, et-
tä toimenpiteet oli sidottu välttämättö-
myysedellytykseen ja suhteellisen lyhyeen 
määräaikaan, niistä päättäminen oli kytketty 
kuulemissäännöksiin eikä valitusoikeutta ol-
lut rajoitettu. Perustuslakivaliokunta katsoi 
hallituksen esitystä (HE 5/2009 vp) koske-
vassa lausunnossaan, että kyseinen VVRL:n 
19 b §, jota nyt esitetään siirrettäväksi krii-
sinratkaisulakiin, ei edellyttänyt lakiehdotuk-
sen käsittelyä perustuslain säätämisjärjestyk-
sessä. 

Viraston toimivaltuuksiin kuuluisi muun 
muassa laitosten kriisinratkaisusuunnitelmien 
laatiminen, laitoksen asettaminen kriisihallin-
toon ja kriisinratkaisuvälineiden (velkojen 
nimellisarvon alentaminen ja muuntaminen, 
liiketoiminnan luovutus, väliaikaisen laitok-
sen tai omaisuudenhoitoyhtiön perustaminen) 
käyttö, ryhmäkriisinratkaisuun osallistumi-
nen sekä vakausmaksujen ja talletussuoja-
maksujen kerääminen. Viraston toimivaltuu-
det mahdollistaisivat siten puuttumisen pe-
rustuslaissa turvattuun omaisuudensuojaan. 
Viraston toimet olisivat suhteellisuusvaati-
muksen mukaisia, koska Finanssivalvonnan 
ja EKP:n olisi vakavaraisuusvalvonnan yh-
teydessä ryhdyttävä ensisijaisesti toimiin lai-
toksen vakavaraisuuden turvaamiseksi lain-
säädännön edellyttämällä tasolla ja mainittu-
jen valvontaviranomaisten olisi ryhdyttävä 
tarvittaessa ennakollisiin toimiin laitoksen 
toimintakyvyn säilyttämiseksi. Rahoitusva-
kausvirasto voisi käyttää toimivaltuuksia vas-
ta silloin, kun laitos ei ole enää toimintaky-
kyinen tai sitä uhkaa maksukyvyttömyysme-
nettely ja muut lainsäädännössä asetetut krii-
sihallinnon edellytykset täyttyvät.   

Omaisuudensuojaan ja elinkeinovapauteen 
kohdistuvan rajoituksen tulee myös olla vält-
tämätön hyväksyttävän tarkoituksen saavut-
tamiseksi, eikä se saa mennä pidemmälle 
kuin on perusteltua ottaen huomioon rajoi-
tuksen taustalla olevan yhteiskunnallisen in-
tressin painavuus suhteessa rajoitettavaan oi-
keushyvään. Kriisinratkaisuvälineiden sovel-
taminen on tarkoitettu vaihtoehdoksi selvi-
tystilalle ja konkurssille. Kriisinratkaisuväli-
neiden käyttö on rajattu siten, että kriisinrat-
kaisun kohteena olevan luottolaitoksen tai si-
joituspalveluyrityksen omistajat ja velkojat 
eivät joutuisi heikompaan asemaan kuin sel-
vitystilassa tai konkurssissa. Viraston toimi-
valtuuksien soveltaminen edistäisi yritysten 
yhdenvertaista kohtelua ja terveitä kilpailu-
olosuhteita, kun rahoitusmarkkinoiden va-
kautta uhkaava häiriötilanne voidaan ratkais-
ta asettamalla luottolaitos tai sijoituspalvelu-
yritys kriisihallintoon ja toteuttamalla pankin 
omistajien ja sijoittajien vastuu ilman pakot-
tavaa tarvetta puuttua tilanteeseen julkisin 
varoin tehtävin tukijärjestelyin. 

Virasto ehdotetaan perustettavaksi ennen 
kaikkea kriisinratkaisudirektiivin täytäntöön 
panemiseksi. Sen tehtäviä ja toimivaltuuksia, 
jotka perustuvat direktiiviin, voidaan pitää 
perusteltuina ottaen huomioon kriisinratkai-
sutoimenpiteiden poikkeuksellinen luonne ja 
niiden tarkoitus estää rahoitusmarkkinoiden 
vakautta uhkaavan häiriön leviäminen rahoi-
tusmarkkinoilla luottolaitoksesta toiseen. 
Kriisinratkaisutoimet ovat viimekätinen kei-
no puuttua sellaisten luottolaitosten ja sijoi-
tuspalveluyritysten toimintaan, jotka ovat 
kykenemättömiä jatkamaan toimintaansa. 
Tarkoitus on ennalta estää näiden laitosten 
ajautuminen kriisiin ennakoivin ja elvyttävin 
toimin.  

Lainsäädäntöehdotuksissa on otettu katta-
vasti huomioon direktiivin säännökset ja vi-
raston toimivaltuuksia on tarpeen mukaan ra-
joitettu muun kansallisen lainsäädännön mu-
kaisesti. Laissa ei ehdoteta säädettävän esi-
merkiksi kriisinratkaisudirektiivin 56—58 ar-
tiklan mukaisesta julkisesta pääomatukiväli-
neestä ja väliaikaista omistusta koskevasta 
välineestä, joiden käytöstä päättäisi ministe-
riö tai valtioneuvosto. Laissa ei myöskään 
säädettäisi sellaisista direktiivin mukaan 
alentamiskelvottomista verotukseen ja sosi-
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aaliturvaan perustuvista veloista, joilla on lai-
toksen konkurssissa parempi etuoikeus kuin 
muilla veloilla, koska voimassa olevan kon-
kurssilainsäädännön mukaan tällaisilla ve-
loilla ei ole etuoikeutta. Lakiin ei myöskään 
ehdoteta sisällytettäväksi asiakasvaroja kos-
keva poikkeusta, koska niitä ei lueta Suomen 
lain mukaan luottolaitoksen veloiksi eikä nii-
tä sen vuoksi ole tarpeen erikseen mainita. 
Lisäksi esimerkiksi viraston hallinnoiman ta-
lousarvion ulkopuolisen rahaston mahdolli-
suus ottaa lainaa edellyttäisi valtioneuvoston 
lupaa ja sitä rajoittaisi eduskunnan tapaus-
kohtaisesti talousarvion käsittelyn yhteydessä 
asettamat lainanottovaltuudet. Rahaston 
mahdollisuus lainanantoon edellyttäisi val-
tioneuvoston suostumusta (2. lakiehdotus 
3 luvun 8 §). 

Kriisihallintoon asetetun laitoksen osake-
omistukseen tehtäviä muutoksia omaisuu-
denhoitoyhtiön tai väliaikaiseen laitoksen pe-
rustamiseksi koskevat säännökset vastaavat, 
mitä perustuslain 15 §:n 2 momentissa on 
säädetty omaisuuden pakkolunastuksesta 
yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan. 
Perustuslakivaliokunnan tulkinnan mukaan 
perustuslaissa säädetty yleisen tarpeen vaa-
timus ei välttämättä edellytä, että lunastus ta-
pahtuu julkisyhteisön hyväksi (PeVL 4/2000 
vp, s. 4, PeVL 53/2001 vp, PeVL 28/2012 
vp). Omaisuudenhoitoyhtiön tai väliaikaisen 
laitoksen perustamiselle laitoksen osake-
omistuksen muutoksella ei olisi siten estettä. 

Osakkeiden, osuuksien ja muiden oman 
pääomanehtoisten arvopaperien arvonmääri-
tys perustuisi kriisinratkaisudirektiivin sään-
nöksiin ja osin osakeyhtiölakiin. Oman pää-
omanehtoisten arvopaperien nimellisarvoa 
alennettaisiin tai muunnettaisiin sen jälkeen, 
kun laitos on asetettu kriisihallintoon tai se 
on kykenemätön tai todennäköisesti kykene-
mätön jatkamaan toimintaansa. Oman pää-
omanehtoisten arvopaperien omistajien oi-
keudet turvattaisiin yhdenmukaisesti perus-
oikeuskirjan 52 artiklan kanssa. Virasto voisi 
käyttää kriisinratkaisuvälineitä vain sellaisiin 
laitoksiin, jotka ovat lähellä kaatumista tai 
todennäköisesti kaatuvat, ja ainoastaan sil-
loin, kun tämä on välttämätöntä yleisen edun 
ja rahoitusvakaustavoitteen vuoksi. Kriisin-
ratkaisuvälineitä olisi käytettävä erityisesti 
silloin, kun laitosta ei voida realisoida mak-

sukyvyttömyysmenettelyssä tai konkurssissa, 
koska tämä vaarantaisi rahoitusjärjestelmän 
vakauden ja koska kriisinratkaisutoimet ovat 
välttämättömiä järjestelmän kannalta tärkei-
den toimintojen siirtämiseksi ja jatkamiseksi 
nopeasti. Kriisinratkaisuvälineitä olisi käytet-
tävä myös silloin, kun ei voida kohtuudella 
turvautua mihinkään vaihtoehtoiseen toimi-
alan ratkaisuun, kuten nykyisiltä osakkeen-
omistajilta tai joltakin kolmannelta osapuo-
lelta saatavaan pääomankorotukseen, joka 
riittäisi palauttamaan laitoksen vakavarai-
suuden.  

Osakkeenomistajat ja muut oman pääoman 
ehtoisten arvopaperien omistajat eivät saa 
kärsiä suurempia tappioita kuin silloin, jos 
laitos olisi asetettu maksukyvyttömyysme-
nettelyyn tai konkurssiin päivänä, jolloin vi-
rasto teki kriisinratkaisua koskevan päätök-
sen. Tällöin oman pääomanehtoisen arvopa-
perin omistajan oikeus korvaukseen määräy-
tyy omistajanvastuun toteutumisen jälkeen 
arvonmäärityksen mukaisesti täyteen arvoon.  

Perustuslakivaliokunta on katsonut, että 
omaisuudensuojan kannalta on yleistä merki-
tystä sillä, että sääntelyn kohteena on rajattu 
toiminta-ala ja että tällä alalla ammattimai-
sesti toimivilla oikeushenkilöillä on otto- ja 
antolainaustoiminnan harjoittajina erityistä 
merkitystä muiden taloudelliselle asemalle 
(PeVL 53/2001 vp, PeVL 17/2004 vp). Va-
liokunta on myös katsonut, että mitä etääm-
pänä oikeushenkilö on yksilöistä ja mitä vä-
häisempiä ja välillisempiä ovat ehdotettujen 
toimenpiteiden vaikutukset yksilöiden konk-
reettisiin taloudellisiin etuihin, sitä epätoden-
näköisemmin oikeushenkilöön kohdistuvat 
toimenpiteet voivat olla ristiriidassa perustus-
laissa turvatun omaisuudensuojan kanssa 
(PeVL 45/1996 vp, s. 2, ks. myös PeVL 
17/1997 vp, s. 3, PeVL 9/2008 vp). 

Virastolla olisi toimivalta puuttua kriisin-
ratkaisutoimin eräisiin sopimusehtoihin ja ra-
joittaa laitoksen ja kolmannen osapuolen so-
pimusvapautta (1. lakiehdotus 12 luvun 8—
11 §). Sopimusvapautta ei ole nimenomaises-
ti suojattu perustuslaissa, mutta se saa tietys-
sä määrin suojaa omaisuutta turvaavan perus-
tuslain 15 §:n 1 momentin yleislausekkeen 
kautta (HE 309/1993 vp, s. 62). Perustuslaki-
valiokunnan lausunnon mukaan sääntelyä on 
arvioitava perusoikeuksien yleisten rajoi-
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tusedellytysten kannalta (PeVL 33/1998 vp, 
PeVL 15/2004 vp). 

Virastolle ei säädettäisi oikeutta määrätä 
hallinnollisia rahamääräisiä seuraamuksia, 
vaan kriisinratkaisulainsäädännön noudatta-
mista yhdessä Rahoitusvakausviraston kans-
sa valvova Finanssivalvonta määräisi seu-
raamukset (5. lakiehdotuksen 38 ja 40 §). Pe-
rustuslakivaliokunta on arvioinut Finanssi-
valvonnan hallinnollisia seuraamuksia muun 
muassa arvopaperimarkkinalain säätämisen 
yhteydessä (PeVL 17/2012 vp). Ne bis in 
idem -periaatteen mukaan samasta teosta ei 
voi määrätä samalle henkilölle sekä rikosoi-
keudellisena pidettävää hallinnollista että ri-
kosoikeudellista seuraamusta. Kyseinen peri-
aate on huomioitu Finanssivalvonnasta anne-
tun lain 40 §:n 3 momentissa, jonka mukaan 
seuraamusmaksua ei voida määrätä luonnol-
liselle henkilölle teosta tai laiminlyönnistä, 
joka on laissa säädetty rangaistavaksi. Fi-
nanssivalvonta voi kuitenkin kyseisen sään-
nöksen mukaan määrätä seuraamusmaksun ja 
jättää asian ilmoittamatta esitutkintaviran-
omaiselle, jos teko tai laiminlyönti on sen 
haitallisuus, siitä ilmenevä tekijän syyllisyys 
sekä siitä saatu hyöty ja muut tekoon tai lai-
minlyöntiin liittyvät seikat huomioon ottaen 
kokonaisuutena arvioiden vähäinen. Sään-
nöksen tarkoitus on voimassa olevan 40 §:n 3 
momentin tavoin antaa Finanssivalvonnalle 
oikeus määrätä vähäisten tekojen ja laimin-
lyöntien osalta seuraamusmaksu esitutkinta-
viranomaiselle tehtävän ilmoituksen sijasta. 

Meneteltäessä vastoin sellaista säännöstä, 
josta on säädetty sekä hallinnollinen että ri-
kosoikeudellinen seuraamus, voitaisiin kui-
tenkin ne bis in idem -periaatteen estämättä 
määrätä säännöstä rikkovalle oikeushenkilöl-
le seuraamusmaksu, minkä lisäksi esimerkik-
si kyseisen oikeushenkilön johtohenkilöille 
voitaisiin tuomita rikosoikeudellinen seu-
raamus. Tällaisia säännöksiä sisältyy esimer-
kiksi luottolaitoslain 20 luvun 1 §:ään. Sa-
masta teosta ei kuitenkaan voisi määrätä sa-
malle henkilölle sekä rikosoikeudellista seu-
raamusta että rikosoikeudellisena rangaistuk-
sena pidettävää hallinnollista seuraamusta.  

Ne bis in idem -periaatteen toteutumista 
turvaa lisäksi jo voimassa olevan Finanssi-
valvonnasta annetun lain 42 §:n 3 momentti, 
jonka mukaan rikemaksua tai seuraamus-

maksua ei voida määrätä sille, jota epäillään 
samasta teosta esitutkinnassa, syyteharkin-
nassa tai tuomioistuimessa vireillä olevassa 
rikosasiassa. Rikemaksua tai seuraamusmak-
sua ei voida määrätä myöskään sille, jolle on 
samasta teosta annettu lainvoimainen tuomio. 

Viraston tekemiin päätöksiin saa hakea 
muutosta valittamalla lukuun ottamatta ar-
vonmääritystä koskevia erinäisiä säännöksiä, 
joissa on kyse arvonmäärityksen hyväksymi-
sestä ilman lakisääteistä perustetta tai paina-
vaa syytä ja joissa on kyse muusta kuin ar-
vonmäärityksen liittämistä osaksi osakkeiden 
tai osuuksien arvonalentamista ja kriisinrat-
kaisuvälineiden soveltamista koskevaa pää-
töstä (1. lakiehdotuksen 5 luvun 6 ja 10 §). 
Nämä rajoitukset ovat perusteltuja ottaen 
huomioon arvonmäärityksen merkitys osana 
viraston kriisinratkaisutoimenpiteitä ja asioi-
den kiireellisyys. Perustuslakivaliokunta on 
pitänyt valituskiellon asettamista yksityisen 
oikeuksia koskevalle päätökselle ongelmalli-
sena sekä omaisuuden pakkolunastukseen 
liittyvän oikeusturvavaatimuksen että perus-
tuslain 21 §:n 1 momentin ja Euroopan ih-
misoikeussopimuksen 6 artiklan kannalta. 
Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt ar-
viossaan huomiota erityisesti siihen, onko 
kysymyksessä sellainen vähäinen poikkeus, 
jollaisia on mahdollista säätää perustuslain 
mukaiseen muutoksenhaun pääsääntöön (ks. 
HE 309/1993 vp, s. 74, PeVL 53/2001 vp). 
 
 
2.2 Rahoitusvakausviraston hallinnon 

kustannusten kattaminen 

Viraston ja osin rahaston toiminnasta ai-
heutuvat hallinnolliset kustannukset katettai-
siin maksuilla, jotka kerättäisiin luottolaitos-
ten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisu-
lain soveltamisalaan kuuluvilta luottolaitok-
silta ja sijoituspalveluyrityksiltä ja kolman-
nen maan luottolaitosten ja sijoituspalvelu-
yrityksen sivuliikkeiltä (4. lakiehdotus). Vi-
raston toiminnan rahoituksesta säädettäisiin 
erikseen (2. lakiehdotus 2 luvun 8 §). Maksu 
olisi valtiosääntöoikeudelliselta luonteeltaan 
vero ja sitä on arvioitava perustuslain 81 §:n 
1 momentin kannalta (muun muassa PeVL 
41/2004 vp, PeVL 67/2002 vp, PeVL 
28/2008 vp). Sen mukaan valtion verosta 
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säädetään lailla, joka sisältää säännökset ve-
rovelvollisuuden ja veron suuruuden perus-
teista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. 
Maksun määrällä ei ole suoraa yhteyttä ku-
nakin vuonna Rahoitusvakausvirastolle yksit-
täisestä maksuvelvollisesta aiheutuvien kus-
tannusten määrään. Maksua koskeva 4. la-
kiehdotus vastaa pääosin Finanssivalvonnan 
valvontamaksusta annettua lakia (879/2008). 

Maksulakia koskeva ehdotus sisältää sään-
nökset maksun suuruuden perusteista. La-
kiehdotuksen 2 § sisältää yleiset säännökset 
hallintomaksusta. Lakiehdotuksen 4 ja 5 § si-
sältää yksityiskohtaiset säännökset maksun 
määräytymisen perusteista. Maksun viiväs-
tyskorosta ja perimisestä ulosottotoimin sää-
dettäisiin 9 §:ssä. 

Rahoitusvakausvirastolla olisi harkintavalta 
alentaa maksua lakiehdotuksen 6 §:n nojalla. 
Perustuslakivaliokunta on pitänyt veron-
huojennustoimivallan säätämistä viranomai-
selle valtiosääntöoikeudellisesti mahdollisena 
(PeVL 17/1982 vp, s. 1, PeVL 4/1991 vp, s. 
1—2, PeVL 1/1998 vp, s. 3—4, PeVL 
19/2002 vp, s. 6—7, PeVL 5/2010 vp, s. 4). 
Huojennusvaltuudet eivät kuitenkaan saa olla 
niin laajat, että kulloisenkin lain sanamuodon 
mukainen oikeustila verovelvollisuuden ja 
veron suuruuden perusteista voisi valtuuksia 
käyttämällä olennaisesti muuttua. Huojen-
nusmahdollisuuden tulee siten jäädä selvästi 
poikkeukselliseksi suhteessa laissa säädettä-
viin veron määräytymisperusteisiin. Laista 
tulee käydä ilmi huojennusten hyväksyttävät 
myöntämisperusteet samoin kuin se, missä 
tarkoituksessa huojennuksia voidaan myön-
tää.  

Hyväksyttävänä perusteena on pidetty esi-
merkiksi täysimääräisen maksun ilmeistä 
kohtuuttomuutta (PeVL 5/2010 vp, s. 4, 
PeVL 44/2005 vp, s. 3, PeVL 4/1991 vp, s. 
2). Sen sijaan mahdollisuus myöntää huojen-
nusta "erityisistä syistä" jää sääntelyn täsmäl-
lisyyden näkökulmasta liian avoimeksi 
(PeVL 44/2005 vp, s. 3—4; ks. kuitenkin 
PeVL 5/2010 vp, s. 4, jossa erityiset syyt liit-
tyivät suoraan täysimääräisen perimisen il-
meiseen kohtuuttomuuteen). Viranomaiselle 
ei myöskään voida antaa toimivaltaa myön-
tää huojennusta "määräämillään ehdoilla" 
(PeVL 44/2005 vp, s. 4). Tällaista sääntelyä 
on tullut täydentää viranomaisen toimivaltaa 

rajaavilla maininnoilla (PeVL 5/2010 vp, s. 
4). Maksuja ja hallintokustannuksia voi olla 
vaikea mitoittaa vastaamaan toisiaan ja mak-
sun määräytymisperusteena olevat laitosten 
taseet ja tuloslaskelmat saattavat muuttua. 
Säännöksen tarkoitus on huolehtia siitä, että 
kulloinkin kerättävien maksujen määrä vas-
taa viraston toiminnasta aiheutuvia kustan-
nuksia. Säännöstä sovellettaisiin yhdenmu-
kaisesti maksuvelvollisiin siten, että kaikkien 
maksuvelvollisten suhteellista maksuosuutta 
laskettaisiin. 

Maksuvelvollisten oikeusturva varmistet-
taisiin siten, että Rahoitusvakausviraston 
maksua koskevaan päätökseen saisi vaatia 
oikaisua virastolta ja viraston oikaisuvaati-
muksen johdosta antamaan päätökseen saisi 
hakea valittamalla muutosta (8 §). 

Säännös maksun alentamisesta eroaa Fi-
nanssivalvonnan valvontamaksusta annetun 
lain säännöksistä. Finanssivalvonta toimii 
Suomen Pankin yhteydessä ja Suomen Pank-
ki kattaa sen toiminnasta mahdollisesti aiheu-
tuvan alijäämän. Viraston talousarvio esite-
tään sen sijaan katettavaksi täysimääräisenä 
luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä 
kerättävinä maksuina. 

Viraston harkinnanvaltaa sisältyisi myös 
lakiehdotuksen 10 §:ään, jonka nojalla viras-
tolla olisi oikeus saada maksuvelvolliselta 
välttämättömät tiedot valvontamaksun mää-
räämiseksi. Tietojen toimittamisvelvollisuus 
ehdotetaan säännöksessä rajattavan viittaa-
malla vain välttämättömiin tietoihin. Maksu-
velvollisten toiminnan luonne ja koko vaihte-
levat siitä määrin, ettei lain tasolla ole tarkoi-
tuksenmukaista määritellä, mitä tietoja ja 
selvityksiä virastolle on toimitettava, jotta vi-
rasto kykenisi vastaamaan hallintomaksujen 
maksuunpanosta. 

Edellä esitetyin perustein lakiehdotuksen 
voidaan arvioida täyttävän perustuslain 
81 §:ssä säädetyt vaatimukset. 
 
 
2.3 Valtion talousarvion ulkopuolisen 

rahaston perustaminen 

Perustuslain 87 §:n mukaan lailla voidaan 
säätää valtion rahaston jättämisestä talousar-
vion ulkopuolelle, jos valtion pysyvän tehtä-
vän hoitaminen sitä välttämättä edellyttää. 
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Valtiontalouden ulkopuolisen rahaston perus-
tamista on käsitelty edellä kappaleissa 3.2.2 
ja 3.3.3. 

Ehdotuksen 2. lakiehdotuksessa esitetään 
kriisinratkaisudirektiivin mukaisesti vakaus-
maksujen rahastointia ja pitämistä valtionta-
louden ulkopuolella uudessa valtiontalouden 
ulkopuolisessa rahastossa. Rahasto muodos-
tuisi kahdesta osasta; vakausmaksuin kartu-
tettavasta kriisinratkaisurahastosta ja talletus-
suojamaksuin kartutettavasta talletussuojara-
hastosta. Näiden varat olisi pidettävä kirjan-
pidossa toisistaan erillään. Rahastoa hallin-
noisi Rahoitusvakausvirasto. Rahastolla olisi 
sen sijoitustoiminnan järjestämiseksi erilli-
nen hallitus. 

Kriisinratkaisudirektiivi edellyttää kansalli-
sen kriisinratkaisun rahoitusjärjestelmän 
luomista rahaston kautta. Kriisinratkaisuvi-
ranomaisen velvollisuutena olisi huolehtia 
siitä, että maksuvelvolliset laitokset suoritta-
vat täysimääräisesti ja oikea-aikaisesti va-
kausmaksut ja maksujen tilityksestä edelleen 
EU:n kriisinratkaisuasetuksessa tarkoitetulle 
kriisinratkaisuneuvostolle. 

Vakausmaksut ovat 1. lakiehdotuksen so-
veltamisalan piiriin kuuluvilta luottolaitoksil-
ta ja sijoituspalveluyrityksiltä kartutettavia 
maksuja, jotka ovat valtionsääntöoikeudelli-
sesti luonteeltaan veroja ja jotka kerätään 
EU:n kriisinratkaisuasetuksessa tarkoitettuun 
yhteiseen kriisinratkaisurahastoon. Niiden 
määräytymisen perusteista säädetään kriisin-
ratkaisudirektiivissä, EU:n kriisinratkaisuase-
tuksessa, sen nojalla solmittavassa valtioso-
pimuksessa ja komission delegoidun säädös-
vallan nojalla antamassa asetuksessa. Rahoi-
tusvakausvirastolle säädettäväksi ehdotetut 
tehtävät ovat näin ollen luonteeltaan pysyviä. 

Suomen valtio ei vastaisi vakausmaksuista 
edes väliaikaisesti, jos jostakin syystä suoma-
laisten maksuvelvollisten maksuosuutta ei 
saataisi laitoksilta kerättyä ja vaikka va-
kausmaksut on tilitettävä täysimääräisesti 
säädettyyn määräaikaan mennessä. Tällaises-
sa tapauksessa virasto voisi periä maksut il-
man tuomiota korkoineen (4. lakiehdotus). 
Lisäksi Finanssivalvonta voisi määrätä lai-
tokselle hallinnollisen rahamääräisen seu-
raamuksen.  

Lakiehdotukset eivät sisällä ehdotuksia 
kriisinratkaisudirektiivin 56—58 artiklan 

mukaisista valtion vakausvälineistä, joilla 
valtio voisi osallistua kriisinratkaisun kus-
tannusten kattamiseen erikseen säädettävien 
edellytysten täyttyessä. Vakausvälineet eivät 
ole osa yhteistä kriisinratkaisumekanismia 
koskevaa asetusta eikä niitä ole tarkoitettu 
osaksi pankkiunioniin kuuluvien maiden jär-
jestelmää. Vakausvälineiden käyttö tarkoit-
taisi poikkeamista direktiivin tavoitteesta es-
tää valtion ja laitosten kohtalonyhteys ja ta-
voitteesta varmistaa omistajien ja velkojien 
vastuu. Säännökset eivät kuitenkaan estä sitä, 
että poikkeuksellisessa koko järjestelmää uh-
kaavassa tilanteissa voitaisiin eduskunnassa 
kuitenkin tehdä erillinen päätös perustuslain 
82 §:n mukaisesti myönnettävästä takaukses-
ta tai eduskunnan päätöksellä myönnettävästä 
lainasta. Tällaisesta tilanteesta ei kuitenkaan 
säädettäisi kriisinratkaisulainsäädännössä 
etukäteen. 

Kriisinratkaisurahasto ja talletussuojarahas-
to eivät rajoittaisi eduskunnan valtaa päättää 
valtion talousarviosta, kun kerättävät maksut 
kerätään veronluonteisina maksuina ja valtio 
ei ehdotettujen säännösten mukaan olisi vel-
vollinen osallistumaan kriisinratkaisun tai 
talletussuojan kustannusten rahoittamiseen.  

Perustuslain esitöiden (HE 1/1998 vp) mu-
kaan välttämättömyyskriteerin voidaan kat-
soa täyttyvän silloin, kun tehtävä kuuluu py-
syvästi valtion hoidettavaksi eivätkä budjetti-
talouden piirissä olevat keinot, kuten arvio- 
tai siirtomäärärahat soveltuisi hyvin tehtävän 
hoitamiseen. Rahaston varojen käyttäminen 
laitosten kriisinratkaisun kustannusten kat-
tamiseen olisi poikkeuksellista ja vaikeasti 
ennakoitavaa. Vakausmaksujen tai talletus-
suojamaksujen kerääminen veroina ja käsitte-
ly esimerkiksi siirtomäärärahana ei mahdol-
listaisi kerättyjen varojen nopeaa käyttöä 
kriisinratkaisun kustannusten rahoittamiseen 
tai talletuksien turvaamiseen viraston päätök-
sellä. 

Toisen osan perustettavasta uudesta rahas-
tosta muodostaisi talletussuojarahasto, jota 
nykyisen lainsäädännön mukaan kartutetaan 
luottolaitoslain nojalla talletuspankkien tal-
lettajien saamisten turvaamiseksi erilliseen 
talletussuojarahastoon. Koska talletussuoja-
rahastolle säädetty toiminta on luonteeltaan 
paitsi pysyvä myös merkittävä julkinen teh-
tävä ja koska toiminta on uudessa lainsää-
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dännössä kiinteä osa kriisinhallintaa, se on 
tarkoituksenmukaista säätää julkisen vallan 
vastuulle myös hallinnollisesti (katso tar-
kemmin luku 2.4). Näin ollen nykyisen talle-
tuspankkien hoitaman talletussuojarahaston 
tehtävät ehdotetaan siirrettäviksi Rahoitusva-
kausvirastolle. 

Viraston tehtävänä olisi kerätä talletus-
suojadirektiivissä tarkoitettua talletussuoja-
maksua, hallinnoida varoja, päättää varojen 
maksamisesta sekä vastata talletussuojakor-
vausten maksatuksesta tallettajille tilanteessa, 
jossa talletussuojarahasto laukeaa. Talletus-
suojarahaston organisointia viranomaisten 
vastuulle puoltavat monet eri syyt: täysin uu-
si kriisinratkaisua koskeva lainsäädäntö ja vi-
ranomaiskehikko, tarve kaikkien kriisinrat-
kaisua koskevien toimenpiteiden koordinoin-
tiin ja sujuvaan ja tarvittaessa erittäin nope-
aan hoitoon sekä talletussuojan sisältöön uu-
dessa direktiivissä tulleet tiukennetut vaati-
mukset, joiden johdosta talletussuojakorva-
ukset on pystyttävä maksamaan seitsemässä 
päivässä aiemman 20 päivän sijaan. Uusi 
lainsäädäntö mahdollistaa myös sen, että tal-
letussuojarahaston varoja on tietyissä tilan-
teissa käytettävä kriisinratkaisun rahoittami-
seen. Nykyisen talletussuojarahaston oikeu-
dellista asemaa koskevat epäselvyydet pois-
tuvat ratkaisun myötä, kun talletussuojara-
hasto olisi osa valtion virastoa. Talletuspan-
keilla olisi jatkossakin mahdollisuus osallis-
tua rahaston sijoitustoimintaa koskevaan pää-
töksentekoon viraston hallituksessa. 

Kuten vakausmaksut, talletussuojamaksut 
olisivat valtiosääntöoikeudellisesti veroja, 
joista säädetään perustuslain 81 §:n 1 mo-
mentin nojalla lailla. Vakausmaksujen tavoin 
talletussuojamaksut olisivat valtion talousar-
vion ulkopuolella. 

Kriisinratkaisurahastolla ja talletussuojara-
hastolla hoidettaisiin yhteiskunnallisesti 
merkittävää tehtävää; varautumista poikke-
uksellisiin kriiseihin muutoin kuin veron-
maksajien varoin ja suojaten talletuspankkien 
tallettajien saamisia. Mahdolliset maksut, joi-
ta rahastoista maksettaisiin, olisivat todennä-
köisesti merkittäviä ja vaikeasti ennakoitavia. 
Rahastomuotoinen varojen hallinta mahdol-
listaisi tehokkaan ja turvallisen varojen sijoit-
tamisen normaalioloissa ja varojen nopean 
käytön kriisitilanteissa. Valtiontalouden ul-

kopuolinen rahasto palvelisi rahaston toimin-
nan itsenäisyyttä, varainkäytön joustavuutta 
ja varautumista menoihin, joiden toteutumi-
nen on epävarmaa. 
 
 
2.4 Talletussuojarahaston asema 

Nykyisen lain mukaan talletussuojarahas-
toa hoitaa talletuspankkien valitsema val-
tuuskunta (luottolaitoslain 14 luvun 3 §). Tal-
letussuojarahaston säännöt vahvistaa valtio-
varainministeriö. Rahaston oikeushenkilölli-
syydestä ja oikeudellisesta luonteesta ei ole 
laissa erikseen säädetty. Käytännössä talle-
tussuojarahastoa hoitaa nykyisin talletus-
pankkien nimissä Finanssialan Keskusliitto, 
jonka edeltäjä Suomen Pankkiyhdistys ry. 
talletussuojarahastoa perustettaessa haki val-
tiovarainministeriöltä sääntöjen vahvistamis-
ta. Talletussuojarahaston oikeudellisesta 
asemasta ja oikeushenkilöllisyydestä on siten 
säädetty nykyisin osin puutteellisesti. Talle-
tussuojarahaston toimintaa ja luonnetta suh-
teessa perustuslain 124 §:ssä säädettyyn hal-
lintotehtävän antamiseen muulle kuin viran-
omaiselle on arvioitu edellä kappaleissa 3.2.2 
ja 3.3.2. 

Talletussuojarahaston varoja voidaan lain 
mukaan käyttää ainoastaan korvausten mak-
samiseen tallettajille laissa tarkemmin määri-
tellyissä talletuspankin maksukyvyttömyysti-
lanteissa. Laissa säädetään erikseen, että tal-
letuspankeilla ei ole oikeutta vaatia osuuttaan 
talletussuojarahastoon kerätyistä varoista it-
selleen eikä luovuttaa sitä toiselle. Selvyyden 
vuoksi laissa todettaisiin luottolaitoslain 
14 luvun 6 §:ää vastaavasti, että tätä osuutta 
ei lueta pankin varoiksi (2. lakiehdotus 5 lu-
vun 4 §). 

Uudessa talletussuojadirektiivissä, kuten 
nykyisessäkin, säädetään tyhjentävästi talle-
tussuojarahaston varojen käytöstä. Varoja 
saadaan uuden direktiivin mukaan käyttää 
ainoastaan korvausten maksamiseen talletta-
jille ja, talletussuojadirektiivissä ja kriisinrat-
kaisudirektiivissä tarkemmin säädetyin edel-
lytyksin, talletuspankin kriisinratkaisuun. Di-
rektiivissä säädetään myös rahaston kartut-
tamisesta siten, että se on yksinomaan talle-
tuspankkien itsensä vastuulla. Talletussuoja-
rahaston tehtäviä tai talletussuojamaksujen 
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käyttöä ainoastaan maksamatta jääneiden tal-
letusten korvaamiseen ei ehdoteta muutetta-
vaksi nykyisestä. 

Talletussuojasta vastaavaksi viranomaisek-
si ehdotetaan 2. lakiehdotuksessa julkista vi-
ranomaista (Rahoitusvakausvirasto), joka 
hallinnoisi talletussuojarahastoa budjetin ul-
kopuolisena rahastona. Koska sekä ehdotetun 
talletussuojarahaston varojen kartuttaminen 
että varojen käyttö on yksityiskohtaisesti 
säännelty EU:n lainsäädännössä, talletus-
suojarahastoon ei miltään osin liity eduskun-
nan budjettivallan käyttöön liittyvää harkin-
taa eikä lailla voida muutenkaan säätää ra-
haston varojen käytöstä muihin tarkoituksiin. 
Talletussuojan ylläpito, talletusten korvaami-
nen ja talletussuojarahaston osallistuminen 
kriisinratkaisun kustannusten kattamiseen 
ovat sellaisia pysyviä merkittäviä julkisia 
tehtäviä, jotka on tarkoituksenmukaista sää-
tää julkisen vallan vastuulle, jotta niiden te-
hokas järjestäminen säilyy poliittisen vas-
tuunalaisuuden piirissä. Perustuslakivalio-
kunta on kiinnittänyt huomiota tulkinnassaan 
viranomaisen tehtävän merkittävyydestä 
muun muassa siihen, vaikuttaako tehtävän 
määrääminen yksityisoikeudelliselle toimijal-
le viranomaisen tehtäviin tai sen velvolli-
suuksiin ja sisältyykö siihen päätöksenteko-
vallan käyttöä (PeVL 11/2006 vp). Talletus-
suojarahaston tehtävät ovat jatkossa kiinteä 
osa kriisinratkaisua koskevaa päätöksentekoa 
ja liittyvät edellä kuvatulla tavalla olennai-
sesti viranomaisen tehtäviin ja velvollisuuk-
siin. Näistä syistä valtioneuvosto katsoo, että 
on riittävät erityiset perusteet sille, että talle-
tussuojarahasto on tarkoituksenmukaista sää-
tää valtion viranomaisen hoidossa olevaksi 
taseen ulkopuoliseksi rahastoksi perustuslain 
87 §:ssä säädetyssä järjestyksessä. 

Nykyisen lain mukaisen talletussuojarahas-
ton varat voidaan siirtää 6. lakiehdotuksen 
siirtymäsäännöksen mukaisesti edellä mainit-
tuun 2. lakiehdotuksella perustettavaan julki-
sen viranomaisen hoitamaan talletussuojara-
hastoon. Ehdotusta on tältä osin arvioitava 
perustuslain 15 §:ssä säädetyn omaisuuden-
suojan näkökulmasta. Koska talletussuojara-
haston varoja voidaan käyttää ainoastaan 
laissa säädettyihin tarkoituksiin eikä rahaston 
jäseninä olevilla talletuspankilla — tai kenel-
läkään muullakaan — ole nykyisen lain mu-

kaan mitään oikeutta rahastossa oleviin va-
roihin, omaisuudensuojaa koskevat tai muut 
perustuslain säännökset eivät estä varojen 
siirtämistä nykyisen lain mukaisesta talletus-
suojarahastosta ehdotetulla 2. lailla perustet-
tavaan uuteen talletussuojarahastoon perus-
tuslain 87 §:n mukaisesti säädettävällä lailla, 
noudattamatta perustuslain 73 §:n mukaista 
säätämisjärjestystä. 
 
 
2.5 Eduskunnan suostumuksen tarpeel-

lisuus ja käsittelyjärjestys yhteistä 
kriisinratkaisurahastoa koskevaksi 
sopimukseksi 

Yhteistä kriisinratkaisurahastoa koskeva 
sopimus on oikeudelliselta muodoltaan ta-
vanomainen kansainvälinen sopimus, jonka 
tehdessään sopimuspuolina olevat EU:n jä-
senvaltiot käyttävät kansallista toimivaltaa. 
Yhteistä kriisinratkaisurahastoa koskevan 
sopimuksen ja EU:n kriisinratkaisuasetuksen 
välinen suhde on toimivallan näkökulmasta 
tulkinnanvarainen. Yhteistä kriisinratkaisu-
rahastoa koskevan sopimuksen neuvottelu-
ratkaisun taustalla olivat toimielinten ja jä-
senvaltioiden eriävät näkemykset EU:n krii-
sinratkaisuasetukselle esitetyn oikeusperus-
tan (SEUT 114 artikla) asianmukaisuudesta. 
Myös Suomi piti oikeusperustan asianmukai-
suutta epäselvänä ja kiistanalaisena (PeVL 
28/2013 vp). Erityisen ongelmallisina oike-
usperustan riittävyyden kannalta nähtiin se, 
onko EU:lla toimivaltaa säännellä luottolai-
toksilta kerättävien maksujen siirtämistä yh-
teisen kriisinratkaisurahastoon sekä joitakin 
rahaston toimintaa koskevia kysymyksiä. 
Nämä kysymykset päätettiin sijoittaa erilli-
seen, EU:n kriisinratkaisuasetusta ja kriisin-
ratkaisudirektiiviä täydentävään kansainväli-
seen sopimukseen, jonka tekemisessä jäsen-
valtiot käyttävät kansallista toimivaltaa. Pe-
rustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan edus-
kunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja 
muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältä-
vät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä 
tai ovat muutoin merkitykseltään huomatta-
via taikka vaativat perustuslain mukaan 
muusta syystä eduskunnan suostumuksen.  

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön 
mukaan määräys luetaan lainsäädännön alaan 
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kuuluvaksi, jos määräys koskee jonkin perus-
tuslaissa turvatun perusoikeuden käyttämistä 
tai rajoittamista, jos määräys muutoin koskee 
jonkin yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien 
perusteita, jos määräyksen tarkoittamasta 
asiasta on perustuslain mukaan säädettävä 
lailla, tai jos määräyksen tarkoittamasta asi-
asta on voimassa lain säännöksiä taikka siitä 
on Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan 
säädettävä lailla. Kansainvälisen velvoitteen 
määräys kuuluu näiden perusteiden mukaan 
lainsäädännön alaan siitä riippumatta, onko 
määräys ristiriidassa vai sopusoinnussa Suo-
messa lailla säädetyn säännöksen kanssa 
(PeVL 11/2000 vp ja 12/2000 vp). 

Muusta syystä eduskunnan hyväksymistä 
edellyttäviä määräyksiä ovat muun muassa 
eduskunnan budjettivaltaa sitovat velvoitteet 
(PeVL 45/2000 vp). Perustuslakivaliokunta 
on katsonut, ettei tämä säännös kuitenkaan 
vaadi eduskunnan suostumusta kaikkiin kan-
sainvälisiin velvoitteisiin, joilla on budjetti-
vaikutuksia. Eduskunnan suostumusta edel-
lyttävät kansainväliset velvoitteet, jotka ai-
heuttavat valtiolle vähäistä suurempia kus-
tannuksia. Kustannusten merkittävyyttä arvi-
oitaessa lähtökohtana voidaan pitää sitä, 
kuinka merkittävällä tavalla velvoite sitoo 
eduskuntaa tämän päättäessä valtion talous-
arviosta. Jos velvoitteesta aiheutuva menoerä 
on niin vähäinen, että se on toteutettavissa ta-
lousarvioon sisältyvän määrärahan puitteissa, 
ei tällainen velvoite toistuvanakaan ole pe-
rustuslain 94 §:n 1 momentissa tarkoitetulla 
tavalla perustuslain mukaan muusta syystä 
eduskunnan hyväksymistä vaativa (PeVL 
29/2012 vp).  

Perustuslakivaliokunta on arvioinut yhteis-
tä kriisinratkaisurahastoa koskevan sopimuk-
sen sisältöä neuvotteluvaiheessa lausunnos-
saan 1/2014 vp sekä kannanotossaan PeVP 
18/2014 vp. Sopimuksen neuvottelut olivat 
tuolloin vielä kesken ja sopimusmääräykset 
olivat jossain määrin tarkentumattomia. Li-
säksi sopimuksen sisältöä on käsitelty EU:n 
kriisinratkaisuasetuksen yhteydessä lausun-
nossa PeVL 28/2013 vp. Lausunnossaan 
1/2014 vp valiokunta katsoi, että sopimus 
liittyy sisällöllisesti kiinteästi EU:n kriisin-
ratkaisuasetukseen ja kriisinratkaisudirektii-
viin sekä EU:n toimielimiin. Sopimus rinnas-
tuu siten selkeästi sisällöltään ja vaikutuksil-

taan unioniasioihin, joten sopimuksessa on 
valiokunnan mielestä selvästi kyse valtio-
neuvoston toimivaltaan perustuslain 93 §:n 2 
momentin nojalla kuuluvasta unioniasiasta.  

Kannanotoissaan valiokunta on korostanut 
kattavan ja täysimääräisen sijoittajavastuun 
merkitystä eduskunnan budjetti- ja finanssi-
vallan turvaamisen kannalta, koska tällöin 
tarve kriisinratkaisuvarojen käyttöön ja julki-
seen rahoitukseen minimoidaan. Yhteistä 
kriisinratkaisurahastoa koskevan sopimuksen 
sijoittajavastuuta koskevia sääntöjä tiuken-
nettiin neuvotteluissa valiokunnan kannan-
oton seurauksena, ja sopimuksen mukaan so-
pimuspuolella on perustuslakivaliokunnan 
edellyttämällä tavalla oikeus jäädyttää tai ir-
tisanoa sopimus, jos sijoittajavastuuta koske-
via sääntöjä muutetaan niin, että valtion vas-
tuut merkittävästi kasvavat (sopimuksen 9 ar-
tikla). Eduskunnan budjetti- ja finanssivallan 
turvaamiseen liittyvät myös sopimuksen 
määräykset kriisinratkaisutoimien kustannus-
ten kattamisjärjestyksestä (sopimuksen 5 ar-
tikla), joiden tarkoituksena on varmistaa, että 
taloudelliset vastuut kohdistuvat ensisijaisesti 
luottolaitosten omiin varoihin, sijoittajiin ja 
luottolaitoksen kotivaltion kansallisiin rahoi-
tusosuuksiin. Valiokunta edellytti myös, että 
rahasto-osuuksien välinen lainaaminen tulee 
voida kieltää (sopimuksen 7 artiklan 4 koh-
ta), ja että jäsenvaltiota ei voida sopimuksella 
velvoittaa antamaan valtiontakausta kriisin-
ratkaisuneuvoston varainhankintaa varten 
(johdannon 13 kappale). 

Nämä tavoitteet saavutettiin neuvotteluissa. 
Suomi yhtyi yhteistä kriisinratkaisurahastoa 
koskevan sopimuksen allekirjoittamisen yh-
teydessä Saksan laatimaan julistukseen, jossa 
korostetaan, että mainittua sopimusta ja EU:n 
kriisinratkaisuasetusta tulee tulkita siten, ett-
eivät ne luo jäsenvaltioiden yhteisvastuuta, 
EVM-sopimuksen muuttamista tai erityisesti 
julkisten varojen käyttöä koskevia velvoittei-
ta tavalla, joka rajoittaa sopimuspuolten bud-
jettisuverenisuutta tai fiskaalista vastuuta.  

Valtioneuvosto katsoi neuvottelujen aika-
na, ettei tuleva sopimus ole eduskunnan bud-
jettivallan kannalta ongelmallinen, sillä so-
pimuksen 15 artiklaa lukuun ottamatta pää-
tökset niistä kysymyksistä, joilla on taloudel-
lisia vaikutuksia, tehdään kansallisesti erik-
seen.  
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Vakausmaksujen määritteleminen ja niiden 
kerääminen luottolaitoksilta tapahtuu EU:n 
kriisinratkaisuasetuksen 70 ja 71 artiklan se-
kä sen nojalla annettujen delegoitujen sää-
dösten ja täytäntöönpanosäädösten perusteel-
la. Sopimuksen 3 ja 6 artiklassa määrätään 
vakausmaksujen siirrosta, joka tapahtuu so-
pimuksessa vahvistettujen edellytysten mu-
kaisesti. Vakausmaksujen siirtämiseen liitty-
västä velvoitteesta on tarkoitus säätää rahoi-
tusvakausviranomaisesta annettavassa laissa. 
Sopimuksen 3 ja 6 artiklan määräykset kuu-
luvat Suomessa lainsäädännön alaan.  

Sopimuksen 7 artiklassa määrätään väliai-
kaisesta siirrosta rahasto-osuuksien välillä. 
Väliaikaista siirtoa koskevan pyynnön esit-
täminen Suomen osalta edellyttää eduskun-
nan suostumusta, sillä pyynnön esittämisestä 
voi seurata tilanne, jossa Suomen tulisi siir-
tää sille sopimuspuolelle, jonka rahasto-
osuudesta on lainattu, kuuluva määrä. Tämä 
rinnastuu perustuslain 82 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuun valtiontakuuseen, joka voidaan 
antaa vain eduskunnan suostumuksen nojalla.  

Pyynnön esittämistä koskevan päätöksen 
hyväksymisestä ja Suomen osalta vastustus-
oikeuden käytöstä on tarkoitus säätää sopi-
muksen voimaansaattamislain 2 §:ssä.  

Sopimuksen 9 artiklassa määrätään kriisin-
ratkaisun yleisten periaatteiden ja tavoittei-
den noudattamisesta sekä näiden sääntöjen 
muuttamisen seurauksista. Asia kuuluu Suo-
messa lainsäädännön alaan, sillä artiklan 1 
kohdan c ja d alakohtaan sisältyy osakkaiden 
ja velkojien oikeuksia ja velvollisuuksia kos-
kevia määräyksiä.  

Sopimuksen 10 artiklan 2 kohdassa määrä-
tään menettelystä, jossa kriisinratkaisuneu-
vosto voi omasta aloitteestaan tai jonkin so-
pimuspuolen pyynnöstä tarkastella, onko so-
pimuspuoli jättänyt noudattamatta velvoitet-
taan siirtää vakausmaksut kriisinratkaisura-
hastoon sekä mahdollisesta rikkomuksesta 
aiheutuvista seuraamuksista. Tällainen sitova 
määräys sopimuksen tulkinnasta voi vaikut-
taa välillisesti lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten tulkintaan, ja kuuluu siksi perus-
tuslakivaliokunnan käytännön mukaan lain-
säädännön alaan (PeVL 6/2001 vp). 

Sopimuksen 14 artiklassa määrätään sopi-
muksen tulkintaan liittyvien riitojen ratkai-
semisesta. Määräyksessä on kysymys uudes-

ta pakollisesta ja sitovasta riidanratkaisume-
kanismista. Riitojenratkaisu voi vaikuttaa 
siihen, miten Suomessa laintasoisena sään-
neltyä asiaa koskevaa määräystä on sovellet-
tava. Artikla muodostaa SEUT 271 artiklassa 
tarkoitetun välityssopimuksen. Tällainen 
määräys kuuluu Suomessa lainsäädännön 
alaan (katso PeVL 1/2011 vp ja PeVL 
31/2001 vp).  

Sopimuksen 15 artiklassa määrätään sopi-
muspuolten velvollisuudesta maksaa korva-
uksia. Määräyksellä on vaikutusta eduskun-
nan budjettivaltaan, sillä se saattaa luoda 
määrältään ennakoimattomia kuluja, jotka 
muodostuvat vähäistä suuremmiksi. Tästä 
syystä sopimuksen 15 artikla edellyttää 
eduskunnan hyväksyntää. 

Kansainvälinen sopimus voi edellyttää 
eduskunnan suostumusta myös siksi, että se 
on perustuslain 94 §:n 1 momentissa tarkoite-
tulla tavalla merkitykseltään huomattava. 
Hallitus saattoi esimerkiksi SEUT 136 artik-
lan muutoksen eduskunnan käsiteltäväksi täl-
lä perusteella (HE 12/2011 vp). Esitystä käsi-
tellessään perustuslakivaliokunta yhtyi tul-
kintaan, koska kokonaisuutena tarkastellen ja 
etenkin sen soveltamisala huomioon ottaen 
tällaista unionin taloudelliseen toimintaan 
keskeisesti vaikuttavaa ratkaisua voidaan pi-
tää varsin tärkeänä. Toisaalta valiokunta 
huomautti, ettei jokainen unionin toimielin-
järjestelmän kehittämistä koskeva muutos 
välttämättä ole merkittävä, vaikka sen taus-
talla oleva (pohjasopimukseksi luonnehditta-
va) valtiollinen velvoite sellainen olisikin 
(vertaa PeVL 38/2001 vp, s. 2). Valiokunta 
kiinnitti huomiota siihen, että SEUT 136 ar-
tiklan muutoksella ei perusteta minkäänlaista 
uutta talousjärjestelyä vaan ainoastaan luo-
daan tällaiselle mahdollisuudelle selkeät oi-
keudelliset puitteet.  

Yhteistä kriisinratkaisurahastoa koskeva 
sopimus ei sellaisenaan ole valtiontalouden 
kannalta merkittävä. Kokonaisuutena arvioi-
den yhteinen kriisinratkaisurahasto mahdol-
listaa kuitenkin yhteisen kriisinratkaisume-
kanismin luomisen. Yhteisen kriisinratkai-
sumekanismin perustamisen kautta rahoitus-
järjestelmän toiminnan sääntelyyn ja vakau-
den ylläpitämiseen liittyvät tehtävät, ja mää-
räajan jälkeen myös vastuu kustannuksista, 
siirtyvät unionin tasolle. Tämän seurauksena 
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jäsenvaltioiden rahoitusjärjestelmien haavoit-
tuvuus pankkisektorin ongelmille vähenee ja 
riski euromaiden ajautumisesta viime vuosi-
na koettuihin velkaongelmiin pienenee. Ko-
konaisuutena arvioiden kriisinratkaisumeka-
nismin ja kriisinratkaisurahaston perustami-
sen voitaneen katsoa olevan merkitykseltään 
huomattavia ja edellyttävän siksi eduskunnan 
suostumusta.  

Lisäksi ehdotetaan, että eduskunta antaisi 
suostumuksensa siihen, että Suomi vahvistai-
si ratifioimiskirjansa tallettamisen yhteydessä 
sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä an-
tamansa julistuksen, jossa korostetaan, että 
yhteistä kriisinratkaisurahastoa koskevaa so-
pimusta ja EU:n kriisinratkaisuasetusta tulee 
tulkita siten, etteivät ne luo jäsenvaltioiden 
yhteisvastuuta, EVM-sopimuksen muutta-
mista tai erityisesti julkisten varojen käyttöä 
koskevia velvoitteita tavalla, joka rajoittaa 
sopimuspuolten budjettisuverenisuutta tai 
fiskaalista vastuuta. Perustuslakivaliokunta 
on pitänyt asianmukaisena, että eduskunta 
antaa nimenomaisella päätöksellään suostu-
muksensa myös sellaisten eduskunnan toimi-
vallan alaan kuuluvien sopimusmääräyksiä 
koskevien selitysten ja julistusten antami-
seen, jotka vaikuttavat Suomen kansainväli-
sen velvoitteen sisältöön tai laajuuteen itse 
sopimukseen verrattuna (PeVL 45/2000 vp, 
PeVL 21/2003 vp). Julistuksella on vaikutus-
ta velvoitteen sisältöön, koska sillä halutaan 
vahvistaa sopimuksen sisällön tulkinta. 

Edellä esitetyillä perusteilla yhteistä krii-
sinratkaisurahastoa koskevan sopimuksen 
hyväksyminen kuuluu perustuslain 94 §:n 
1 momentin mukaisesti eduskunnan toimival-
taan. 

Perustuslain 95 §:n 2 momentin mukaan 
lakiehdotus kansainvälisen velvoitteen voi-
maansaattamisesta käsitellään tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä. Jos ehdotus kuitenkin 
koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen 
muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuu-
den kannalta merkittävää toimivallan siirtoa 
Euroopan unionille, kansainväliselle järjes-
tölle tai kansainväliselle toimielimelle, edus-
kunnan on se hyväksyttävä sitä lepäämään 
jättämättä päätöksellä, jota on kannattanut 
vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänis-
tä. Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytän-
nön mukaan 95 §:n 2 momentin mukainen 

vaikeutettu käsittelyjärjestys on käytettävissä 
vain, jos voimaansaattamislakiehdotuksen 
säännöksissä on kyse suoraan seuraavista 
velvoitteista. Muussa tapauksessa lakiehdo-
tuksen käsittelyjärjestystä arvioidaan perus-
tuslain 73 §:n mukaan (PeVL 45/2000 vp, s. 
6).  

Edellä sanotun perusteella arvioidaan, että 
1. ja 3.—18. lakiehdotus voidaan hyväksyä 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, mutta 
2. lakiehdotus tulisi hyväksyä perustuslain 87 
§:n mukaisessa järjestyksessä. Koska lakieh-
dotuksiin kuitenkin sisältyy eräitä perustus-
lain tulkinnan kannalta merkityksellisiä ky-
symyksiä, asiasta tulisi saada perustuslakiva-
liokunnan lausunto. 

Hallituksen käsityksen mukaan sopimus ei 
sisällä määräyksiä, jotka koskisivat perustus-
lakia sen 94 §:n 2 momentissa tarkoitetulla 
tavalla. Lakiehdotus ei sisällä perustuslain 
kannalta ongelmallisia säännöksiä. Hallitus 
katsoo, että sopimus voidaan hyväksyä ään-
ten enemmistöllä ja lakiehdotus voidaan hy-
väksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
Edellä olevan perusteella sekä perustuslain 
94 §:n mukaisesti esitetään, että  

 
eduskunta hyväksyisi vakausmaksu-

jen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisu-
rahastoon ja rahasto-osuuksien yhdis-
tämisestä Belgian kuningaskunnan, 
Bulgarian tasavallan, Tšekin tasaval-
lan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan 
liittotasavallan, Viron tasavallan, Ir-
lannin, Helleenien tasavallan, Espan-
jan kuningaskunnan, Ranskan tasaval-
lan, Kroatian tasavallan, Italian tasa-
vallan, Kyproksen tasavallan, Latvian 
tasavallan, Liettuan tasavallan, Lu-
xemburgin suurherttuakunnan, Unka-
rin, Maltan tasavallan, Alankomaiden 
kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, 
Puolan tasavallan, Portugalin tasaval-
lan, Romanian, Slovenian tasavallan, 
Slovakian tasavallan ja Suomen tasa-
vallan välillä Brysselissä 21 päivänä 
toukokuuta 2014 tehdyn sopimuksen ja 
että 

 
eduskunta antaisi suostumuksensa 

siihen, että Suomi vahvistaa ratifioi-
miskirjansa tallettamisen yhteydessä 
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sopimuksen allekirjoituksen yhteydes-
sä annetun julistuksen, jossa koroste-
taan, että yhteistä kriisinratkaisura-
hastoa koskevaa sopimusta ja EU:n 
kriisinratkaisuasetusta tulee tulkita si-
ten, etteivät ne luo jäsenvaltioiden yh-
teisvastuuta, EVM-sopimuksen muut-
tamista tai erityisesti julkisten varojen 
käyttöä koskevia velvoitteita tavalla, 

joka rajoittaa sopimuspuolten budjet-
tisuverenisuutta tai fiskaalista vastuu-
ta. 

 
Edellä esitetyn perusteella ja koska sopi-

mus sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat lain-
säädännön alaan, annetaan samalla eduskun-
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk-
set: 
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Lakiehdotukset 
 
 

1.  

Laki 
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

I OSA  

YLEISTÄ 

1 luku  

Yleiset säännökset  

1 §  

Soveltamisala  

Tässä laissa säädetään luottolaitoksen ja si-
joituspalveluyrityksen, jäljempänä laitos, va-
rautumisesta kriisinratkaisuun, taloudellisiin 
vaikeuksiin joutuneen laitoksen asettamisesta 
kriisihallintoon, käytettävistä kriisinratkaisu-
toimenpiteistä ja toiminnan uudelleenjärjes-
tämisestä, rahoitusvakausviranomaisen toi-
mivallasta, osakkeenomistajia ja velkojia 
koskevista suojatoimista, ryhmäkriisinratkai-
susta ja kolmannen maan kriisinratkaisume-
nettelyn tunnustamisesta. Lisäksi laissa sää-
detään valtioneuvoston oikeudesta rajoittaa 
Suomen rahoitusmarkkinoiden ja rahoitus-
markkinoilla toimivien toimintaa määräajak-
si. 

Mitä 4—18 luvussa säädetään laitoksesta, 
sovelletaan laitoksen kriisinratkaisun yhtey-
dessä lisäksi: 

1) laitoksen emoyrityksenä olevaan rahoi-
tusalan holdingyhtiöön, rahoitusalan seka-
holdingyhtiöön ja monialan holdingyhtiöön; 
sekä 

2) laitoksen tai 1 kohdassa tarkoitetun yri-
tyksen tytäryritykseen, jos se on rahoituslai-
tos. 

Tämän lain 15 lukua sovelletaan lisäksi 
kolmannen maan laitoksen Suomessa ole-
vaan sivuliikkeeseen. 

Tätä lakia sovelletaan, jollei yhdenmukais-
ten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn 
vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen si-
joituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten 
yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhtei-
sen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamises-
ta annetusta Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksesta (EU) N:o 806/2014, jäl-
jempänä EU:n kriisinratkaisuasetus, tai sitä 
koskevasta vakausmaksujen siirrosta yhtei-
seen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-
osuuksien yhdistämisestä tehdystä sopimuk-
sesta, jäljempänä valtiosopimus, muuta joh-
du. 
 

2 §  

Rahoitusvakausviranomainen  

Tämän lain mukaisten laitosten kriisinrat-
kaisua ja sen suunnittelua koskevien viran-
omaistehtävien hoitaminen kuuluu rahoitus-
vakausviranomaisesta annetussa laissa (  /  ), 
jäljempänä virastolaki, tarkoitetulle Rahoi-
tusvakausvirastolle, jäljempänä virasto, jollei 
EU:n kriisinratkaisuasetuksesta muuta johdu 
tai tässä laissa erikseen toisin säädetä. 

Konsernin kriisinratkaisun suunnitteluun 
liittyvät tehtävät kuuluvat virastolle, jos kon-
sernin emoyritys on suomalainen yritys, joka 
ei ole toisessa ETA-valtiossa olevan emoyri-
tyksen tytäryritys, jollei jäljempänä tässä 
laissa toisin säädetä. 

Ryhmäkriisinratkaisuun liittyvät, 4—14 lu-
vussa säädetyt rahoitusvakausviranomaisen 
tehtävät kuuluvat virastolle, jos luottolaitos 
tai sijoituspalveluyritys tai sen 1 §:n 2 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitettu emoyritys on 
suomalainen yritys, joka ei ole toisessa ETA-
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valtiossa olevan emoyrityksen tytäryritys, 
jollei jäljempänä tässä laissa toisin säädetä. 
 
 

3 §  

Määritelmät  

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) luottolaitoksella luottolaitostoiminnasta 

annetun lain (610/2014) 1 luvun 7 §:ssä tar-
koitettua luottolaitosta; 

2) sijoituspalveluyrityksellä sijoituspalvelu-
lain (747/2012) 6 luvun 1 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua sijoituspalveluyritystä; 

3) rahoituslaitoksella luottolaitosten ja si-
joituspalveluyritysten vakavaraisuusvaati-
muksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 
muuttamisesta annetun Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
575/2013, jäljempänä EU:n vakavaraisuus-
asetus, 4 artiklan 1 kohdan 26 alakohdassa 
tarkoitettua rahoituslaitosta; 

4) emoyrityksellä kirjanpitolain 
(1336/1997) 1 luvun 6 §:ssä tarkoitettua 
emoyritystä; 

5) tytäryrityksellä kirjanpitolain 1 luvun 
6 §:ssä tarkoitettua tytäryritystä; 

6) konsernilla emoyritystä ja sen tytäryri-
tystä; 

7) ryhmällä yritysryhmää, joka koostuu 
luottolaitoksesta tai sijoituspalveluyrityksestä 
sekä niiden 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa 
tarkoitetusta emoyrityksestä ja mainitun 
momentin 2 kohdassa tarkoitetuista tytäryri-
tyksistä; 

8) rahoitusalan holdingyhtiöllä EU:n va-
kavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 20 
alakohdassa tarkoitettua rahoitusalan hol-
dingyhtiötä; 

9) rahoitusalan sekaholdingyhtiöllä EU:n 
vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 
21 alakohdassa tarkoitettua rahoitusalan se-
kaholdingyhtiötä; 

10) monialan holdingyhtiöllä EU:n vakava-
raisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 22 ala-
kohdassa tarkoitettua monialan holdingyhtiö-
tä; 

11) ryhmän emoyrityksellä luottolaitosta ja 
sijoituspalveluyritystä, joka on toisen luotto-
laitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tai 1 §:n 
2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun tytäryri-

tyksen emoyritys, sekä luottolaitoksen tai si-
joituspalveluyrityksen mainitun momentin 
1 kohdassa tarkoitettua emoyritystä; 

12) ryhmän tytäryrityksellä 11 kohdassa 
tarkoitetun emoyrityksen 1 §:n 2 momentin 
2 kohdassa tarkoitettua tytäryritystä; 

13) kriisinratkaisuvälineellä tämän lain 
7 luvun 2 §:ssä tarkoitettua toimenpidettä; 

14) kriisinratkaisuvaltuudella tämän lain 
12 luvussa tarkoitettuja viraston toimival-
tuuksia; 

15) ETA-valtiolla Euroopan talousaluee-
seen kuuluvaa valtiota; 

16) kolmannella maalla muuta valtiota 
kuin ETA-valtiota; 

17) kolmannen maan luottolaitoksella luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 1 luvun 
7 §:ssä tarkoitettua ulkomaista luottolaitosta;  

18) kolmannen maan sijoituspalveluyrityk-
sellä sijoituspalvelulain 1 luvun 9 §:ssä tar-
koitettua ulkomaista sijoituspalveluyritystä;  

19) sivuliikkeellä luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 1 luvun 13 §:ssä tarkoitettua si-
vuliikettä; 

20) merkittävällä sivuliikkeellä muussa 
ETA-valtiossa kuin Suomessa olevaa sivulii-
kettä, joka katsotaan sen sijaintivaltiossa 
merkittäväksi; 

21) ryhmäkriisinratkaisulla kriisinratkaisu-
välineiden soveltamista samanaikaisesti lai-
tokseen ja sen kanssa samaan ryhmään kuu-
luvaan yritykseen; 

22) kriisinratkaisulla kriisinratkaisuväli-
neen käyttämistä 1 §:ssä tarkoitetussa laitok-
sessa 6 §:ssä säädetyn tavoitteen saavuttami-
seksi; 

23) kriisinratkaisurahastolla virastolain 
4 luvussa tarkoitettua kriisinratkaisurahastoa; 

24) poikkeuksellisella julkisella rahoitus-
tuella Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoi-
tettua laitoksen tai 1 §:n 2 momentissa tar-
koitetun muun yrityksen elinkelpoisuuden, 
maksuvalmiuden tai vakavaraisuuden säilyt-
tämiseksi tai palauttamiseksi ennalleen 
myönnettävää valtiontukea tai muuta julkista 
ylikansallista rahoitustukea, joka kansallisel-
la tasolla myönnettynä katsottaisiin valtion-
tueksi;  

25) toimivaltaisella viranomaisella EU:n 
vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 
40 alakohdassa määriteltyä toimivaltaista vi-
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ranomaista ja Euroopan keskuspankkia sille 
vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa 
koskevien erityistehtävien antamisesta Eu-
roopan keskuspankille annetussa neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o1024/2013, jäljempänä 
YVM-asetus, annettujen erityistehtävien osal-
ta. 

Tässä laissa tarkoitetaan rahoitussopimuk-
sella: 

1) arvopaperia koskevia sopimuksia, joita 
ovat:  

a) arvopaperin, arvopaperiryhmän tai arvo-
paperi-indeksin ostoa, myyntiä tai lainausta 
koskevat sopimukset; 

b) arvopaperia, arvopaperiryhmää tai arvo-
paperi-indeksiä koskeva optio, 

c) arvopaperin, arvopaperiryhmän tai arvo-
paperi-indeksin takaisinostosopimukset ja 
käänteiset takaisinostosopimukset, 

2) hyödykettä koskevia sopimuksia, joita 
ovat: 

a) hyödykkeen, hyödykeryhmän tai hyödy-
keindeksin ostoa, myyntiä tai lainausta kos-
kevat sopimukset sen myöhempää toimitusta 
varten, 

b) hyödykettä, hyödykeryhmää tai hyödy-
keindeksiä koskeva optio, 

c) hyödykkeen, hyödykeryhmän tai hyödy-
keindeksin takaisinostosopimukset ja kään-
teiset takaisinostosopimukset; 

3) futuuri- ja termiinisopimukset, joita ovat 
hyödykettä koskevia sopimuksia lukuun ot-
tamatta hyödykkeen tai minkä tahansa muun 
omaisuuden, palvelun, oikeuden tai edun os-
toa, myyntiä tai siirtoa tiettyyn hintaan myö-
hempänä ajankohtana koskevat sopimukset, 

4) swap-sopimukset, joita ovat: 
a) swapit ja optiot, joiden kohde-etuutena 

ovat korot, spot-sopimukset tai muut valuut-
takurssisopimukset, valuutat, osakeindeksi 
tai osakkeet, luottoindeksi tai luotot, hyödy-
keindeksi tai hyödykkeet, säänvaihtelut, 
päästöoikeudet tai inflaatiovauhti, 

b) tuottojen, luottoriskimarginaalien tai 
luottoriskin vaihtoa koskevat sopimukset, 

c) edellä a tai b alakohdassa tarkoitettua 
sopimusta vastaavat sopimukset, joilla käy-
dään toistuvasti kauppaa swap- tai johdan-
naismarkkinoilla; 

5) pankkien väliset lainasopimukset, joissa 
laina-aika on enintään kolme kuukautta; 

6) edellä 1—5 alakohdassa tarkoitettujen 
sopimusten puitesopimukset. 

Mitä tässä laissa säädetään konsernista ja 
ryhmästä sovelletaan myös talletuspankkien 
yhteenliittymästä annetussa laissa (599/2010) 
tarkoitettuun yhteenliittymään. Mitä tässä 
laissa säädetään konsernin ja ryhmän emoyri-
tyksestä, sovelletaan myös yhteenliittymän 
keskusyhteisöön. Mitä tässä laissa säädetään 
tytäryrityksestä, sovelletaan myös jäsenluot-
tolaitokseen ja muuhun yhteenliittymään 
kuuluvaan yritykseen kuin keskusyhteisöön. 

Laitoksella tarkoitetaan 4—14 luvussa krii-
sinratkaisun kohteena olevaa laitosta ja sen 
kanssa samaan ryhmään kuuluvaa yritystä. 

Virastolain 4 luvussa tarkoitettujen va-
kausmaksujen käyttö ei ole poikkeuksellista 
julkista rahoitustukea. 
 

4 § 

Euroopan unionin lainsäädäntö ja Euroopan 
pankkiviranomainen 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) kriisinratkaisudirektiivillä luottolaitos-

ten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja krii-
sinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direk-
tiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 
2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 
2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 
2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 
1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttami-
sesta annettua Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiiviä 2014/59/EU; 

2) Euroopan pankkivalvonta-asetuksella 
Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan 
pankkiviranomainen) perustamisesta sekä 
päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta 
ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoa-
misesta annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EU) N:o 1093/2010; 

3) luottolaitosdirektiivillä oikeudesta har-
joittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten 
ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusval-
vonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttami-
sesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 
2006/49/EY kumoamisesta annettua Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2013/36/EU; 
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4) Euroopan pankkiviranomaisella Euroo-
pan pankkivalvonta-asetuksessa tarkoitettua 
Euroopan pankkiviranomaista. 
 
 

5 § 

Euroopan unionin tekniset standardit 

Tämän lain lisäksi kriisinratkaisudirektii-
vissä tarkoitetuissa Euroopan komission, jäl-
jempänä komissio, asetuksella tai päätöksellä 
annetuissa teknisissä standardeissa on sään-
nöksiä kriisinratkaisusta. 
 
 

6 §  

Kriisinratkaisulain tavoitteet ja yleiset sovel-
tamisperiaatteet  

Viraston on soveltaessaan tätä lakia otetta-
va huomioon seuraavat kriisinratkaisun ylei-
set tavoitteet: 

1) laitoksen ydintoimintojen jatkuminen; 
2) laitosten välisten tartuntavaikutusten ja 

muiden rahoitusmarkkinoiden vakautta vaa-
rantavien häiriöiden ehkäiseminen ja mark-
kinakurin edistäminen; 

3) julkisten varojen suojaaminen; 
4) tallettajien ja sijoittajien sekä laitosten 

hallussa olevien asiakasvarojen turvaaminen; 
5) varallisuusarvojen säilyttäminen ja krii-

sinratkaisun kustannusten minimointi. 
Jos 1 momentissa tarkoitetut tavoitteet ovat 

keskenään ristiriidassa, viraston on päättäes-
sään tämän lain soveltamisesta punnittava eri 
tavoitteiden tärkeyttä ja otettava tavoitteet 
huomioon siten, että tavoitteet kokonaisuute-
na voidaan parhaiten saavuttaa. 

Viraston on tätä lakia soveltaessaan otetta-
va huomioon muun ohessa laitoksen ja 1 §:n 
2 momentissa tarkoitetun yrityksen:  

1) liiketoiminnan luonne, laajuus ja moni-
muotoisuus;  

2) oikeudellinen muoto ja omistusrakenne; 
3) riskiprofiili; 
4) sidokset muihin laitoksiin tai rahoitus-

järjestelmään; 
5) kuuluminen EU:n vakavaraisuusasetuk-

sen 113 artiklan 6 tai 7 kohdassa tarkoitetun 
poikkeuksen piiriin; 

6) yrityksen harjoittama sijoituspalvelulain 
11 §:ssä tarkoitettujen sijoituspalvelujen tar-
joaminen. 
 
 

7 §  

Lainvalintaa koskevat säännökset 

Tämän lain säännöksiä kriisinratkaisuväli-
neistä ja -valtuuksista sovelletaan laitoksen 
toisessa ETA-valtiossa oleviin varoihin ja 
velkoihin, jollei tästä laista tai liikepankeista 
ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitok-
sista annetun lain (1501/2001) 24 a—
24 k §:ssä säädetyistä lainvalintasäännöksistä 
muuta johdu. 
 
 
 

II OSA  

VARAUTUMINEN KRIISINRATKAI-
SUUN 

2 luku  

Kriisinratkaisusuunnitelma 

1 §  

Velvollisuus laatia kriisinratkaisusuunnitel-
ma 

Viraston on laadittava Finanssivalvontaa ja 
merkittävien sivuliikkeiden kriisinratkaisuvi-
ranomaisia kuultuaan laitokselle kriisinrat-
kaisusuunnitelma. Kriisinratkaisusuunnitel-
massa on varauduttava kriisinratkaisutoimiin, 
jotka virasto voi toteuttaa, jos kriisihallintoon 
asettamisen edellytykset täyttyvät. Suunni-
telmassa on yksilöitävä purkamis- ja uudel-
leenjärjestämismahdollisuuksien aineelliset 
esteet ja tarvittaessa esitettävä esteiden pois-
tamiseksi tarvittavat olennaiset toimenpiteet.  

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta 
laitokseen, joka kuuluu ryhmään, josta on 
5 §:n mukaan laadittava konsernin kriisinrat-
kaisusuunnitelma. 

Kriisinratkaisusuunnitelmaan on sisällytet-
tävä toimintavaihtoehtoja laitoskohtaisten 
vaikeuksien ratkaisemiseksi sekä laajan ra-
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hoitustoimialan tai rahoitusjärjestelmän epä-
vakauden korjaamiseksi. 

Kriisinratkaisusuunnitelmassa ei saa olet-
taa, että laitokselle myönnetään: 

1) poikkeuksellista julkista rahoitustukea;,  
2) keskuspankin hätärahoituksena antamaa 

maksuvalmiustukea; tai 
3) keskuspankin vakuuksia, juoksuaikaa ja 

korkoa koskevin poikkeuksellisin ehdoin an-
tamaa maksuvalmiustukea.  

Kriisinratkaisusuunnitelmassa on annettava 
selvitys siitä, miten ja milloin laitos voi ha-
kea keskuspankin tukea ja yksilöitävä mah-
dolliset vakuuskelpoiset varat. 

Virasto voi velvoittaa laitoksen avustamaan 
kriisinratkaisusuunnitelman laadinnassa ja 
suunnitelman päivittämisessä. 

Virasto voi päättää, että laitoksen ja sen 
kanssa samaan ryhmään kuuluvien yritysten 
on ylläpidettävä yksityiskohtaista luetteloa 
rahoitussopimuksista, joissa laitos tai sen 
kanssa samaan ryhmään kuuluva yritys on 
osapuolena. Virasto voi määrätä ajankohdan, 
johon mennessä edellä mainitun luettelon 
laatimisesta on huolehdittava ja jonka kulu-
essa tiedot sopimuksista on toimitettava vi-
rastolle. 
 
 

2 §  

Kriisinratkaisusuunnitelman tarkastaminen 

Viraston on tarkastettava laitoksen kriisin-
ratkaisusuunnitelmat vuosittain. 

Kriisinratkaisusuunnitelma on lisäksi tar-
kastettava laitoksen oikeudelliseen tai toi-
minnalliseen rakenteeseen, liiketoimintaan 
tai rahoitusasemaan kohdistuneen jokaisen 
sellaisen muutoksen jälkeen, joka voi vaikut-
taa merkittävästi suunnitelman toteuttamis-
kelpoisuuteen tai muuten edellyttää suunni-
telman tarkastamista. Laitoksen ja Finanssi-
valvonnan on viipymättä ilmoitettava viras-
tolle muuttuneet tiedot. 

 
3 §  

Kriisinratkaisusuunnitelman sisältö 

Kriisinratkaisusuunnitelmassa on esitettävä 
vaihtoehdot III osassa tarkoitettujen kriisin-

ratkaisuvälineiden ja -valtuuksien soveltami-
sesta laitokseen.  

Valtiovarainministeriön asetuksella anne-
taan kriisinratkaisudirektiivin täytäntöön pa-
nemiseksi tarvittavat tarkemmat säännökset 
kriisinratkaisusuunnitelman sisällölle asetet-
tavista vaatimuksista. 
 
 
 

4 §  

Kriisinratkaisusuunnitelman laatimiseksi 
tarvittavat tiedot 

Laitoksen on toimitettava virastolle kriisin-
ratkaisusuunnitelman laatimiseksi, ylläpitä-
miseksi ja täytäntöön panemiseksi tarvittavat 
tiedot ja selvitykset. Valtiovarainministeriön 
asetuksella annetaan kriisinratkaisudirektii-
vin täytäntöön panemiseksi tarvittavat tar-
kemmat säännökset kriisinratkaisusuunnitel-
man laatimiseksi tarvittavista tiedoista ja sel-
vityksistä.  

Jos 1 momentissa tarkoitetut tiedot ja selvi-
tykset ovat Finanssivalvonnan hallussa, Fi-
nanssivalvonnan on viraston pyynnöstä toi-
mitettava virastolle tiedot ja selvitykset. 
 
 
 
 

5 §  

Velvollisuus laatia konsernin kriisinratkaisu-
suunnitelma 

Jos konsernin emoyritys ei ole toisessa 
ETA-valtiossa olevan emoyrityksen tytäryri-
tys, viraston on laadittava konsernin kriisin-
ratkaisusuunnitelma yhteistoiminnassa kon-
sernin ulkomaisten tytäryritysten kriisinrat-
kaisusta vastaavien viranomaisten kanssa ja 
merkittävien sivuliikkeiden sijaintivaltion 
kriisinratkaisuviranomaisia kuultuaan siinä 
määrin kuin se on sivuliikkeen kannalta 
olennaista. Konsernin kriisinratkaisusuunni-
telmaan on sisällytettävä koko konsernia 
koskeva suunnitelma mahdollisen kriisin rat-
kaisemiseksi emoyrityksen tasolla tai eritel-
tynä tytäryritysten tasolla tapahtuvana krii-
sinratkaisuna.  
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Konsernin kriisinratkaisusuunnitelmassa on 
yksilöitävä seuraaviin konserniyrityksiin 
kohdistettavat kriisinratkaisutoimenpiteet: 

1) unionissa emoyrityksenä toimiva yritys; 
2) unionissa sijaitsevat konserniin kuuluvat 

tytäryritykset; 
3) 1 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetut 

yhteisöt; 
4) unionin ulkopuolella sijaitsevat konser-

niin kuuluvat tytäryritykset. 
Konsernin kriisinratkaisusuunnitelma on 

laadittava 4 §:n nojalla toimitettujen tietojen 
perusteella. 
 
 

6 §  

Konsernin kriisinratkaisusuunnitelman sisäl-
tö 

Konsernin kriisinratkaisusuunnitelmassa 
on:  

1) esitettävä koko konsernin yksittäisiin 
konserniyrityksiin kohdistettavat kriisinrat-
kaisutoimenpiteet ja esitettävä näiden toi-
menpiteiden yhteensopivuus 1 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettuihin eri toimintavaihtoehtoi-
hin; 

2) tarkasteltava, missä määrin koko kon-
sernia koskevia kriisinratkaisuvälineitä voi-
daan soveltaa ja kriisinratkaisuvaltuuksia 
käyttää koordinoidusti konserniyrityksiin, 
mukaan lukien toimenpiteet, joiden avulla 
helpotetaan konsernin tai sen osan myyntiä 
kolmannelle osapuolelle ja tunnistaa niihin 
mahdollisesti sisältävät esteet;  

3) esitettävä tarvittaessa yhteistyöjärjestelyt 
kolmansien maiden viranomaisten kanssa; 

4) yksilöitävä konsernin kriisinratkaisun 
edistämistä helpottavat välttämättömät toi-
met;  

5) esitettävä muut lisätoimet, joita virasto 
aikoo soveltaa ryhmän kriisinratkaisussa; 

6) esitettävä, miten kriisinratkaisutoimet 
rahoitetaan, ja periaatteet siitä, miten siihen 
liittyvät vastuut jaetaan eri ETA-valtioiden 
kesken.  

Konsernin kriisinratkaisusuunnitelmassa ei 
saa olettaa, että sille myönnetään 1 §:n 
4 momentissa tarkoitettua rahoitustukea tai 
maksuvalmiustukea. Kriisinratkaisutoimien 
rahoituksesta aiheutuvien vastuiden jakoperi-

aatteet on vahvistettava tasapuolisesti ja niis-
sä on erityisesti otettava huomioon 14 luvun 
13 §:ssä säädetyt perusteet, niiden vaikutus 
rahoitusmarkkinoiden vakauteen sekä kaik-
kien ryhmäkriisinratkaisuun osallistuvien jä-
senvaltioiden tasapuolinen kohtelu. 

Konsernin kriisinratkaisusuunnitelmassa on 
oltava kuvaus 3 luvun 2 §:n mukaisesta pur-
kamismahdollisuuksien arvioinnista. 
 
 

7 §  

Konsernin kriisinratkaisusuunnitelmaan liit-
tyvä menettely 

Konsernin emoyrityksen on toimitettava si-
tä koskevat ja viraston määräämässä laajuu-
dessa muita konserniyrityksiä koskevat 4 §:n 
mukaiset tiedot ja selvitykset virastolle.  

Viraston on välitettävä 1 momentin mukai-
sesti toimitetut tiedot: 

1) Euroopan pankkiviranomaiselle; 
2) konserniin kuuluvien tytäryritysten koti-

valtioiden kriisinratkaisuviranomaisille;  
3) niiden ETA-valtioiden kriisinratkaisuvi-

ranomaisille, joissa konserniin kuuluvan lai-
toksen merkittävä sivuliike sijaitsee siinä 
määrin kuin se on sivuliikkeen kannalta 
olennaista; 

4) luottolaitosdirektiivin 115 ja 116 artik-
lassa tarkoitetuille asianomaisille toimivaltai-
sille viranomaisille; 

5) niiden ETA-valtioiden kriisinratkaisuvi-
ranomaisille, joihin 1 luvun 1 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetut yritykset ovat sijoittautuneet. 

Viraston on toimitettava 2 momentissa tar-
koitetuille viranomaisille kaikki ne tiedot, 
joilla on olennaista merkitystä näiden viran-
omaisten tehtävien hoitamiselle. 

Virasto ei ole velvollinen välittämään kol-
mannen maan tytäryritystä koskevia tietoja 
ilman tämän tytäryrityksen valvontaviran-
omaisen tai kriisinratkaisuviranomaisen 
suostumusta. 

Viraston on laadittava konsernin kriisinrat-
kaisusuunnitelma ja käsiteltävä suunnitelma 
ja sen muutokset 14 luvun 2 §:ssä tarkoite-
tussa kriisinratkaisukollegiossa kuultuaan 
konserniin kuuluvien laitosten ja merkittävi-
en sivuliikkeiden valvonnasta vastaavia toi-
mivaltaisia viranomaisia. Virasto voi kutsua 
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kolmannen maan kriisinratkaisuviranomaisen 
osallistumaan tässä momentissa tarkoitetun 
asian käsittelyyn, jos kyseisessä maassa on 
konserniin kuuluvia yrityksiä tai merkittäviä 
sivuliikkeitä. 

Viraston on tarkastettava konsernin kriisin-
ratkaisusuunnitelma vuosittain. 

Konsernin kriisinratkaisusuunnitelma on li-
säksi tarkastettava konsernin oikeudelliseen 
tai toiminnalliseen rakenteeseen, liiketoimin-
taan tai rahoitusaseman kohdistuneen jokai-
sen sellaisen muutoksen jälkeen, joka voi 
vaikuttaa merkittävästi suunnitelman toteut-
tamiskelpoisuuteen tai muuten edellyttää 
suunnitelman tarkastamista. 
 
 

8 §  

Konsernin kriisinratkaisusuunnitelman hy-
väksyminen 

Virasto päättää konsernin kriisinratkaisu-
suunnitelman hyväksymisestä yhdessä tytär-
yritysten kriisinratkaisusta vastaavien viran-
omaisten kanssa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen viran-
omaisten kanssa on pyrittävä tekemään yh-
teinen päätös neljän kuukauden kuluessa siitä 
päivästä, jona virasto on välittänyt 4 §:ssä 
tarkoitetut tiedot. 

Jos 1 momentissa tarkoitetut viranomaiset 
eivät ole tehneet 1 momentissa tarkoitettua 
yhteistä päätöstä 2 momentissa säädetyssä 
määräajassa, viraston on tehtävä päätös kon-
sernin kriisinratkaisusuunnitelmasta. Päätök-
sessä on otettava huomioon muiden kriisin-
ratkaisuviranomaisten ilmaisemat kannat ja 
varaumat ja päätös on toimitettava konsernin 
emoyritykselle. 

Viraston on 3 momentissa tarkoitetussa ta-
pauksessa tehtävä päätös erillisestä kriisin-
ratkaisusuunnitelmasta viraston toimivaltaan 
kuuluville tytäryrityksille. Päätöksestä on 
käytävä ilmi 3 momentissa tarkoitetun eri-
mielisyyden syyt ja otettava huomioon mui-
den kriisinratkaisuviranomaisten ilmaisemat 
kannat ja varaumat. Viraston on ilmoitettava 
päätöksensä muille 14 luvun 2 §:ssä tarkoite-
tun kriisinratkaisukollegion jäsenille. 

Jos virasto tai muu 1 momentissa tarkoitet-
tu viranomainen on saattanut tässä pykälässä 

tarkoitettua päätöstä koskevan erimielisyy-
den Euroopan pankkivalvonta-asetuksen 19 
artiklan mukaisesti Euroopan pankkiviran-
omaisen ratkaistavaksi, viraston on lykättävä 
omaa päätöstään ja odotettava Euroopan 
pankkiviranomaisen päätöstä ja tehtävä lo-
pullinen päätöksensä Euroopan pankkiviran-
omaisen päätöksen mukaisesti. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettu neljän 
kuukauden määräaika on 5 momentissa mai-
nitussa artiklassa tarkoitettu sovitteluaika. 
Asiaa ei voi saattaa Euroopan pankkiviran-
omaisen päätettäväksi 2 momentissa maini-
tun neljän kuukauden määräajan jälkeen tai 
sen jälkeen, kun yhteinen päätös asiassa on 
tehty. Jos Euroopan pankkiviranomainen ei 
ole antanut asiassa päätöstään kuukauden ku-
luessa, viraston on tehtävä 3 tai 4 momentis-
sa tarkoitettu päätös. 

Viraston on 4 momentissa tarkoitetussa ta-
pauksessa, jossa yhteistä päätöstä ei ole saatu 
tehdyksi, tunnustettava muun kriisinratkaisu-
viranomaisen tekemä sen toimivaltaan kuu-
luvia tytäryrityksiä koskeva päätös ja sovel-
lettava sitä. 

Jos virasto arvioi, että 1 momentissa tarkoi-
tettua konsernin kriisinratkaisusuunnitelmaa 
koskeva erimielisyys vaikuttaa valtion talo-
uspoliittiseen vastuuseen, sen on käynnistet-
tävä konsernin kriisinratkaisusuunnitelman 
uudelleen arviointi, johon sisältyy omia varo-
ja ja alentamiskelpoisia velkoja koskeva vä-
himmäisvaatimus. 
 

9 §  

Kriisinratkaisusuunnitelmia koskeva tiedon-
antovelvollisuus 

Viraston on toimitettava tässä luvussa tar-
koitetut kriisinratkaisusuunnitelmat ja kon-
sernin kriisinratkaisusuunnitelmat sekä niihin 
tehdyt muutokset Finanssivalvonnalle. 
 
 

10 §  

Yksinkertaistetut velvoitteet tietyille laitoksil-
le 

Viraston on ottaen huomioon 1 luvun 
6 §:ssä säädetyt tavoitteet ja soveltamisperi-
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aatteet sekä laitoksen asettamisesta konkurs-
siin aiheutuvat merkittävät kielteiset vaiku-
tukset rahoitusmarkkinoiden toimintaan, 
muihin laitoksiin, rahoituksen saatavuuteen 
ja talouteen laajemmin, määriteltävä kriisin-
ratkaisusuunnitelmaa koskevat vaatimukset, 
joissa voidaan poiketa edellä tässä luvussa 
säädetyistä seuraavista vaatimuksista: 

1) kriisinratkaisusuunnitelmaan sisällytet-
tävät tiedot; 

2) kriisinratkaisusuunnitelmaa ja sen päi-
vittämistä koskevat määräajat; 

3) 4 §:n mukaan laitokselta tarvittavien tie-
tojen sisältö; 

4) 3 luvun 1 §:ssä tarkoitetun laitoksen ja 
2 §:ssä tarkoitetun konsernin purkamis- ja 
uudelleenjärjestämismahdollisuuksien arvi-
ointia varten tarvittavat tiedot. 

Viraston on kuultava Finanssivalvontaa 
ennen 1 momentissa tarkoitetun arvioinnin 
tekemistä.  

Viraston on toimitettava Euroopan pankki-
viranomaiselle selvitys tämän pykälän sovel-
tamisesta. 
 
 
 

11 § 

Yhteenliittymää koskevat velvoitteet  

Virasto voi päättää, ettei 1—9 §:ää sovelle-
ta talletuspankkien yhteenliittymästä anne-
tussa laissa tarkoitettuun yhteenliittymään 
kuuluvaan laitokseen, joka on luottolaitos-
toiminnasta annetun lain 9 luvun 1 §:n mu-
kaisesti kokonaan tai osittain vapautettu 
EU:n vakavaraisuusasetuksen 10 artiklassa 
tarkoitetuista vakavaraisuusvaatimuksista.  

Jos laitos on vapautettu vakavaraisuusvaa-
timuksista luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 9 luvun 1 §:n mukaisesti, 1—9 §:ää so-
velletaan konsolidoinnin perusteella laitok-
sen keskusyhteisöön ja siihen EU:n vakava-
raisuusasetuksen 10 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla liittyneisiin laitoksiin. 

Sellaisen laitoksen kriisinratkaisusuunni-
telma, joka kuuluu YVM-asetuksen 6 artik-
lan 4 kohdassa tarkoitetun Euroopan keskus-
pankin valvonnan piiriin, tai jolla on huomat-
tava osuus rahoitusjärjestelmästä, on laadit-
tava tämän luvun 1—4 §:n mukaisesti. 

Laitoksella on 3 momentissa tarkoitettu 
huomattava osuus rahoitusjärjestelmästä, jos 
sen varojen: 

1) kokonaisarvo ylittää 30 miljardia euroa; 
tai 

2) osuus kotivaltion bruttokansantuotteesta 
ylittää 20 prosenttia ja varojen kokonaisarvo 
ei alita viittä miljardia euroa. 

Viraston on toimitettava Euroopan pankki-
viranomaiselle selvitys tämän pykälän sovel-
tamisesta. 
 
 
 

12 § 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen soveltaminen 

EU:n kriisinratkaisuasetuksessa säädetään 
EU:n yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin 
kuuluvasta kriisinratkaisun suunnittelusta. 
Asetuksen 8 artiklassa säädetään niistä yhtei-
söistä ja konserneista, joiden kriisinratkaisu-
suunnitelmat EU:n kriisinratkaisuasetuksen 
38 artiklassa tarkoitetun kriisinratkaisuneu-
voston on laadittava ja hyväksyttävä, 9 artik-
lassa muista kuin edellä mainitusta yhteisöis-
tä ja konserneista, joiden kriisinratkaisu-
suunnitelmat kansallisen kriisinratkaisuvi-
ranomaisen on laadittava ja hyväksyttävä ja 
11 artiklassa kriisinratkaisuneuvoston oikeu-
desta soveltaa kriisinratkaisusuunnitelmien 
laadinnassa yksinkertaistettuja velvoitteita ja 
vapautuksia. 
 
 
 
 

3 luku  

Purkamis- ja uudelleenjärjestämismahdol-
lisuuksien arviointi  

1 §  

Velvollisuus arvioida laitoksen purkamis- ja 
uudelleenjärjestämismahdollisuudet 

Viraston on arvioitava, voidaanko laitos 
purkaa tai sen toiminta järjestää uudelleen 
tässä laissa tarkoitetulla tavalla ilman poik-
keuksellista julkista rahoitustukea taikka 
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keskuspankin hätärahoituksena tai poikkeuk-
sellisin ehdoin antamaa maksuvalmiustukea. 
Viraston on arviota tehdessään kuultava Fi-
nanssivalvontaa. Jos laitoksella on toisessa 
ETA-valtiossa merkittävä sivuliike, viraston 
on myös kuultava sivuliikkeen osalta toimi-
valtaista kriisinratkaisuviranomaista, jos se 
on olennaista sivuliikkeen kannalta.  

Laitos voidaan purkaa tai sen toiminta jär-
jestää uudelleen tässä laissa tarkoitetulla ta-
valla, jos: 

1) se voidaan purkaa selvitys- tai konkurs-
simenettelyssä; 

2) sen toiminta voidaan tervehdyttää yri-
tyssaneerausmenettelyssä; taikka 

3) sen toiminta voidaan järjestää uudelleen 
tämän lain mukaisesti niin, että laitoksen 
ydintoimintojen jatkuvuus turvataan. 

Laitoksen purkamisesta, saneerauksesta tai 
toiminnan uudelleenjärjestämisestä tulee ai-
heutua mahdollisimman vähän merkittäviä 
haitallisia seurauksia Suomen tai muiden 
ETA-valtioiden rahoitusjärjestelmien vakau-
delle. 

Viraston on arvioitava laitoksen purkamis- 
ja uudelleenjärjestämismahdollisuudet sa-
manaikaisesti, kun se 2 luvun 1 ja 2 §:n mu-
kaisesti laatii tai tarkastaa laitosta koskevan 
kriisinratkaisusuunnitelman. Viraston on teh-
tävä Euroopan pankkiviranomaiselle ilmoi-
tus, jos se arvioi, ettei laitos täytä tässä pykä-
lässä säädettyjä purkamisen tai uudelleen jär-
jestelyn edellytyksiä. 
 
 
 
 

2 §  

Velvollisuus arvioida purkamis- ja uudel-
leenjärjestämismahdollisuudet konsernissa 

Jos virasto vastaa laitoksen ryhmäkriisin-
ratkaisusta, sen on arvioitava yhdessä kon-
sernin tytäryritysten kriisinratkaisusta vas-
taavien viranomaisten kanssa, voidaanko 
konserni purkaa tai sen toiminta uudelleen 
järjestää 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Arviota 
tehtäessä viraston on kuultava Finanssival-
vontaa ja konserniin kuuluvien tytäryritysten 
valvonnasta vastaavia viranomaisia sekä nii-
den ETA-valtioiden kriisinratkaisuviran-

omaisia, joissa ryhmään kuuluvan laitoksen 
merkittävä sivuliike sijaitsee, siinä määrin 
kuin se on sivuliikkeen kannalta olennaista. 

Konserni voidaan purkaa tai sen toiminta 
järjestää uudelleen tässä laissa tarkoitetulla 
tavalla, jos: 

1) konserniin kuuluvat laitokset voidaan 
purkaa selvitys- tai konkurssimenettelyssä; 

2) konserniin kuuluvien laitosten toiminta 
voidaan tervehdyttää yrityssaneerausmenette-
lyssä; tai 

3) konserniin kuuluvien laitosten toiminta 
voidaan järjestää uudelleen tämän lain mu-
kaisesti niin, että laitosten ydintoimintojen 
jatkuvuus turvataan, joko erottamalla ne 
muista toiminnoista, jos tämä voidaan tehdä 
vaivattomasti ja ilman tarpeetonta viivytystä, 
tai muulla käytettävissä olevalla tavalla.  

Konsernin purkamisesta, saneerauksesta tai 
toiminnan uudelleenjärjestämisestä tulee ai-
heutua mahdollisimman vähän merkittäviä 
haitallisia seurauksia Suomen tai muiden 
ETA-valtioiden rahoitusjärjestelmien vakau-
delle.  

Tässä pykälässä tarkoitettu arvio on käsitel-
tävä 14 luvun 2 §:ssä tarkoitetussa kriisinrat-
kaisukollegiossa noudattaen 5 §:ssä säädettyä 
menettelyä. 

Konsernin purkamis- ja uudelleenjärjestä-
mismahdollisuuksien arviointi on tehtävä 
samanaikaisesti, kun ryhmän kriisinratkaisu-
suunnitelma laaditaan tai tarkastetaan. Arvio-
ta tehtäessä on noudatettava 2 luvun 8 §:ssä 
säädettyä päätöksentekomenettelyä.  

Viraston on ilmoitettava viivytyksettä Eu-
roopan pankkiviranomaiselle, jos konsernia 
ei voida pitää purkamiskelpoisena. 
 
 
 
 

 
3 §  

Arviointiin vaikuttavat seikat  

Valtiovarainministeriön asetuksella anne-
taan kriisinratkaisudirektiivin täytäntöön pa-
nemiseksi tarvittavat tarkemmat säännökset 
seikoista, jotka viraston on vähintään otettava 
huomioon arvioidessaan 1 ja 2 §:ssä tarkoi-
tettujen edellytysten täyttymistä. 
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4 §  

Laitoksen purkamista ja toiminnan uudel-
leenjärjestämistä koskevien esteiden poista-

minen 

Jos virasto toteaa 1 §:n mukaisessa arvios-
saan Finanssivalvontaa kuultuaan, että lai-
toksen purkamiselle tai toiminnan uudelleen-
järjestämiselle on olemassa olennainen este, 
sen on ilmoitettava asiasta kirjallisesti laitok-
selle, Finanssivalvonnalle ja niiden valtioi-
den kriisinratkaisuviranomaisille, joissa lai-
toksella on merkittävä sivuliike. 

Laitoksen on neljän kuukauden kuluessa 
1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vas-
taanottamisesta tehtävä virastolle ehdotus 
toimenpiteistä, joilla poistetaan viraston ha-
vaitsema este.  

Viraston on arvioitava, riittävätkö laitoksen 
2 momentin mukaisesti ehdottamat toimenpi-
teet poistamaan viraston havaitseman esteen. 
Viraston on arviota tehdessään kuultava Fi-
nanssivalvontaa. Jos virasto katsoo, etteivät 
laitoksen ehdottamat toimenpiteet riitä pois-
tamaan estettä, viraston on vaadittava laitosta 
toteuttamaan viraston yksilöimät toimenpi-
teet, joilla este voidaan poistaa. Viraston on 
ilmoitettava vaadittavista toimenpiteistä kir-
jallisesti laitokselle, jonka on kuukauden ku-
luessa ilmoituksen vastaanottamisesta esitet-
tävä suunnitelma niiden toteuttamisesta. Vi-
raston on toimenpidevaatimuksista päättäes-
sään perusteltava, miksi viraston ehdottamat 
toimet ovat tarpeen ja laitoksen ehdottamat 
ovat riittämättömiä. Viraston on toimenpide-
vaatimuksista päättäessään otettava huomi-
oon purkamis- ja uudelleenjärjestämismah-
dollisuuksien esteen vaikutus rahoitusmark-
kinoiden vakauteen sekä toimenpiteiden vai-
kutus laitoksen liiketoimintaan, sen toimin-
nan vakauteen ja laitoksen vaikutukseen kan-
santalouteen.  

Virasto voi vaatia laitokselta seuraavien 
toimenpiteiden toteuttamista laitoksen pur-
kamisen tai toiminnan uudelleenjärjestämi-
sen esteen poistamiseksi: 

1) konsernin sisäisten rahoitussopimusten 
sisällön ja tarpeen uudelleenarviointi ja ydin-
toimintoja koskevien palvelusopimusten laa-
timinen joko konserniyritysten tai konsernin 

ulkopuolisten yritysten kanssa ydintoiminto-
jen tarjoamisen turvaamiseksi; 

2) laitoksen vastuiden rajoittaminen; 
3) kriisinratkaisun kannalta merkityksellis-

ten lisätietojen toimittaminen virastolle 
pyynnöstä tai säännöllisesti; 

4) laitoksen yksilöityjen varojen myynti; 
5) laitoksen yksittäisten liiketoimintojen ra-

joittaminen tai lopettaminen; 
6) liiketoiminnan tai tuotteiden myynnin 

rajoittaminen; 
7) laitoksen oikeudellisten tai toiminnallis-

ten rakenteiden muuttaminen siten, että lai-
toksen ydintoiminnot voidaan erotella oikeu-
dellisesti ja taloudellisesti muista toiminnois-
ta sovellettaessa 9—11 luvussa tarkoitettuja 
kriisinratkaisuvälineitä; 

8) laitoksen emoyrityksenä toimivan rahoi-
tusalan holdingyhtiön perustaminen laitoksen 
kotivaltioon tai laitoksen emoyrityksen koti-
valtioon; 

9) laitoksen tai sen emoyhtiön suorittama 
8 luvussa tarkoitettujen alentamiskelpoisten 
velkojen liikkeeseenlasku 8 luvun 7 §:n edel-
lytysten täyttämiseksi; 

10) muita kuin 9 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä 8 luvun 7 §:n edellytysten täyt-
tämiseksi mukaan lukien erityisesti laitoksen 
liikkeeseen laskemien alentamiskelpoisten 
velkojen tai laitoksen EU:n vakavaraisuus-
asetuksen mukaisesti omiin varoihin luettavi-
en rahoitusvälineiden ehtojen uudelleenneu-
vottelu sen varmistamiseksi, että viraston 
6 luvussa tarkoitettu päätös rahoitusvälineen 
arvon alentamisesta on pantavissa täytäntöön 
siinä valtiossa, jonka lakia rahoitusvälinee-
seen sovelletaan; 

11) erillisen rahoitusalan holdingyhtiön pe-
rustaminen ja laitoksen siirtäminen sen mää-
räysvaltaan, jos 

a) se on välttämätöntä laitoksen kriisinrat-
kaisun edistämiseksi ja sen välttämiseksi, että 
tässä laissa tarkoitettujen kriisinratkaisuval-
tuuksien ja -välineiden käytöllä olisi haitalli-
sia vaikutuksia konserniin kuuluviin muihin 
kuin rahoitusalan yrityksiin; 

b) laitos on rahoitusalan sekaholdingyhtiön 
tytäryritys. 

Ennen kuin virasto esittää laitokselle 
3 momentissa tarkoitetun toimenpidevaati-
muksen, sen on arvioitava kyseisen toimenpi-
teen mahdollinen vaikutus laitokseen, rahoi-



 HE 175/2014 vp  
  

 

211

tuspalvelujen sisämarkkinoihin sekä toisten 
ETA-valtioiden ja Euroopan unionin rahoi-
tusjärjestelmän vakauteen. Viraston on arvio-
ta tehdessään kuultava Finanssivalvontaa ja 
tarvittaessa myös Suomen Pankkia ja valtio-
varainministeriötä. 

Laitoksen kriisinratkaisusuunnitelman laa-
timinen ja yhteisen päätöksen tekeminen 
ryhmän kriisinratkaisuehdotuksen hyväksy-
misestä on keskeytettävä, kunnes virasto on 
päättänyt toimenpiteistä olennaisen esteen 
poistamiseksi. 
 
 
 

5 §  

Purkamista ja toiminnan uudelleenjärjestä-
mistä koskevien esteiden poistaminen kon-

sernissa 

Jos virasto vastaa laitoksen ryhmäkriisin-
ratkaisusta, sen on pyrittävä 14 luvun 2 §:ssä 
tarkoitetussa kriisinratkaisukollegiossa yh-
dessä muiden konserniyritysten kriisinratkai-
susta vastaavien viranomaisten kanssa teke-
mään 2 §:ssä tarkoitettu arvio ja päättämään 
yhteisesti 4 §:n 4 momentissa tarkoitetuista 
toimenpiteistä konserniyrityksissä. Päätöstä 
tehtäessä on kuultava ryhmän Finanssival-
vonnasta annetun lain (878/2008) 65 b §:ssä 
tarkoitettua valvontakollegiota ja merkittävi-
en sivuliikkeiden osalta toimivaltaisia kriisin-
ratkaisuviranomaisia, jos se on olennaista si-
vuliikkeen kannalta. 

Viraston on tätä pykälää soveltaessaan laa-
dittava Euroopan pankkivalvonta-asetuksen 
25 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteistyössä 
Finanssivalvonnan ja Euroopan pankkiviran-
omaisen kanssa asiaa koskeva kertomus ja 
lähetettävä se konsernin emoyritykselle, ty-
täryritysten kriisinratkaisusta vastaaville vi-
ranomaisille ja merkittävien sivuliikkeiden 
kotivaltioiden kriisinratkaisuviranomaisille. 
Kertomusta laadittaessa on kuultava konser-
niin kuuluvien laitosten valvonnasta vastaa-
via viranomaisia. Kertomuksessa on käsitel-
tävä olennaisia esteitä kriisinratkaisuvälinei-
den ja -valtuuksien tehokkaalle käytölle kon-
sernissa sekä vaikutuksia laitoksen liiketoi-
mintaan, ja siinä on suositeltava oikeasuhtai-
sia ja kohdistettuja toimenpiteitä, joiden vi-

rasto arvioi olevan tarpeen näiden esteiden 
poistamiseksi. 

Konsernin emoyritys voi neljän kuukauden 
kuluessa siitä päivästä, jona se on vastaanot-
tanut 2 momentissa tarkoitetun kertomuksen, 
ehdottaa virastolle vaihtoehtoisia toimenpi-
teitä kertomuksessa yksilöityjen esteiden kor-
jaamiseksi. 

Jos emoyritys on esittänyt 3 momentin mu-
kaisesti vaihtoehtoisia toimenpiteitä, viraston 
on ilmoitettava niistä Finanssivalvonnalle, 
Euroopan pankkiviranomaiselle ja tytäryhti-
öiden kriisinratkaisuviranomaisille sekä mer-
kittävien sivuliikkeiden kriisinratkaisuviran-
omaisille, jos se on olennaista sivuliikkeen 
kannalta. Viraston on pyrittävä siihen, että 
kriisinratkaisukollegiossa tehdään neljän 
kuukauden kuluessa kertomuksen toimitta-
misesta yhteinen päätös olennaisten esteiden 
yksilöimisestä ja niiden poistamiseksi vaadit-
tavista toimenpiteistä. Toimenpiteistä päätet-
täessä on otettava huomioon niiden mahdol-
linen vaikutus kaikissa niissä ETA-valtioissa, 
joissa konserni harjoittaa toimintaa. Päätöstä 
tehtäessä viraston on kuultava sivuliikkeiden 
toimivaltaisia kriisinratkaisu- ja valvontavi-
ranomaisia. Viraston on annettava yhteispää-
tös kirjallisesti tiedoksi konsernin emoyrityk-
selle. 

Jos yhteistä päätöstä ei ole tehty 4 momen-
tissa tarkoitetussa määräajassa, viraston on 
tehtävä päätös 4 §:n 4 momentissa tarkoite-
tuista toimenpiteistä, jotka toteutetaan kon-
sernin tasolla. Viraston päätöksessä on otet-
tava huomioon muiden kriisinratkaisuviran-
omaisten ilmaisemat kannat ja varaumat. Vi-
raston on annettava päätös tiedoksi konsernin 
emoyritykselle. 

Jos toinen kriisinratkaisuviranomainen on 
saattanut tässä pykälässä tarkoitettua päätöstä 
koskevan erimielisyyden Euroopan pankki-
valvonta-asetuksen 19 artiklan mukaisesti 
Euroopan pankkiviranomaisen ratkaistavaksi, 
viraston on lykättävä omaa päätöstään ja 
odotettava Euroopan pankkiviranomaisen 
päätöstä ja tehtävä lopullinen päätöksensä 
Euroopan pankkiviranomaisen päätöksen 
mukaisesti. 

Edellä 4 momentissa tarkoitettu neljän 
kuukauden määräaika on Euroopan pankki-
valvonta-asetuksen 19 artiklassa tarkoitettu 
sovitteluaika. Asiaa ei voi saattaa Euroopan 
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pankkiviranomaisen päätettäväksi 4 momen-
tissa mainitun neljän kuukauden määräajan 
jälkeen tai sen jälkeen, kun yhteinen päätös 
asiassa on tehty. Jos Euroopan pankkiviran-
omainen ei ole antanut asiassa päätöstään 
kuukauden kuluessa, viraston on tehtävä 
4 momentissa tarkoitettu päätös. 
 
 
 

6 §  

Konsernin purkamisen ja uudelleenjärjestä-
misen esteiden poistaminen tilanteessa, jossa 
konsernin kriisinratkaisun suunnittelu kuuluu 
toisen ETA-valtion kriisinratkaisuviranomai-

sen tehtäviin 

Tilanteessa, jossa konsernin kriisinratkai-
sun suunnittelu kuuluu toisen ETA-valtion 
kriisinratkaisuviranomaisen tehtäviin ja vi-
rasto on konserniin kuuluvan tytäryhtiön 
toimivaltainen kriisinratkaisuviranomainen, 
viraston on pyrittävä 14 luvun 2 §:ssä tarkoi-
tetussa kriisinratkaisukollegiossa yhdessä 
muiden toimivaltaisten kriisinratkaisuviran-
omaisten kanssa tekemään 1 §:ssä tarkoitettu 
arvio ja päättämään yhteisesti 4 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitetuista toimenpiteistä. Viras-
ton on annettava 5 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettu kertomus tiedoksi niille konsernin tytär-
yhtiöille, joiden toimivaltainen kriisinratkai-
suviranomainen se on. 

Jos yhteistä päätöstä ei ole tehty 5 §:n 
4 momentissa mainitussa neljän kuukauden 
määräajassa, viraston on tehtävä päätös 4 §:n 
4 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä, 
jotka kohdistetaan suomalaiseen tytäryrityk-
seen. Viraston on otettava huomioon muiden 
kriisinratkaisuviranomaisten esittämät näke-
mykset. Viraston on annettava päätös tiedok-
si suomalaiselle tytäryritykselle ja konsernin 
kriisinratkaisun suunnittelusta vastaavalle 
kriisinratkaisuviranomaiselle. 

Jos toinen kriisinratkaisuviranomainen on 
saattanut asian Euroopan pankkivalvonta-
asetuksen 19 artiklan mukaisesti Euroopan 
pankkiviranomaisen ratkaistavaksi, viraston 
on lykättävä omaa päätöstään ja odotettava 
Euroopan pankkiviranomaisen päätöstä ja 
tehtävä lopullinen päätöksensä Euroopan 
pankkiviranomaisen päätöksen mukaisesti.  

Edellä 5 §:n 4 momentissa tarkoitettu nel-
jän kuukauden määräaika on Euroopan 
pankkivalvonta-asetuksen 19 artiklassa tar-
koitettu sovitteluaika. Asiaa ei voi saattaa 
Euroopan pankkiviranomaisen päätettäväksi 
mainitun neljän kuukauden määräajan jäl-
keen tai sen jälkeen, kun yhteinen päätös asi-
assa on tehty. Jos Euroopan pankkiviran-
omainen ei ole antanut asiassa päätöstään 
kuukauden kuluessa, viraston on tehtävä 
3 momentissa tarkoitettu päätös. 

Virasto voi saattaa 1 momentissa tarkoite-
tun asian Euroopan pankkiviranomaisen rat-
kaistavaksi. 
 
 
 

7 §  

Ennakollinen toimivalta  

Virasto voi ennen laitoksen asettamista 
kriisihallintoon velvoittaa laitoksen aloitta-
maan neuvottelut mahdollisten ostajien kans-
sa laitoksen varojen tai liiketoimintojen luo-
vutuksesta, jos:  

1) virasto on saanut Finanssivalvonnalta 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 11 luvun 
5 a §:n 4 momentissa tarkoitetun ilmoituk-
sen;  

2) virastolla on painavia syitä olettaa, että 
luottolaitos ei seuraavan kahdentoista kuu-
kauden aikana todennäköisesti kykene täyt-
tämään toimilupaedellytyksiä tai suoriutu-
maan velvoitteistaan; tai  

3) luottolaitos on ilmoittanut virastolle tar-
vitsevansa julkista pääoma- tai maksuval-
miustukea, joka on tarkoitettu turvaamaan 
rahoitusmarkkinoiden toiminta niiden vaka-
vissa häiriötilanteissa.  
 
 

8 § 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen soveltaminen 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen 10 artiklassa 
säädetään laitoksen ja konsernin purkamis- ja 
uudelleenjärjestämismahdollisuuksien arvi-
oinnista ja toimenpiteistä purkamis- ja uudel-
leenjärjestämismahdollisuuksien esteiden 
poistamiseksi. 
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III OSA  

KRIISINRATKAISU 

4 luku  

Laitoksen asettaminen kriisihallintoon 

1 § 

Kriisihallintoon asettamisen edellytykset  

Laitos voidaan asettaa kriisihallintoon, jos 
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: 

1) laitos on kykenemätön tai todennäköi-
sesti kykenemätön jatkamaan toimintaansa; 

2) olosuhteet huomioon ottaen ei voida 
kohtuudella olettaa, että muilla toimenpiteillä 
voitaisiin kohtuullisessa ajassa turvata laitok-
sen toiminnan jatkuminen 1 luvun 6 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja tavoitteita vaaran-
tamatta;  

3) laitoksen asettaminen kriisihallintoon on 
tarpeen tärkeän yleisen edun turvaamiseksi. 

Laitos on 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tulla tavalla kykenemätön tai todennäköisesti 
kykenemätön jatkamaan toimintaansa, jos se: 

1) rikkoo tai sen voidaan arvioida todennä-
köisesti lähitulevaisuudessa rikkovan sille 
toimiluvan voimassaolon jatkamiseksi asete-
tun vaatimuksen; 

2) on kykenemätön tai sen voidaan arvioida 
todennäköisesti lähitulevaisuudessa olevan 
kykenemätön suoriutumaan velvoitteistaan; 
tai 

3) tarvitsee sellaista poikkeuksellista julkis-
ta tukea toimintansa jatkamiseksi, joka ei ole 
tilapäinen valtion takaus keskuspankin tar-
joamalle maksuvalmiusjärjestelylle tai pan-
kin varainhankinnalle, tai sellaisen laitoksen 
pääomittamista tavanomaisin ehdoin, joka ei 
täytä 1 ja 2 kohdassa tai 6 luvun 1 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettuja edellytyksiä, ja kun 
nämä toimet ovat tarpeen vakavan häiriön 
korjaamiseksi rahoitusmarkkinoilla. 

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu 
edellytys täyttyy, jos kriisihallintoon asetta-
minen on oikeasuhtainen ja tarpeellinen kei-
no 1 luvun 6 §:n 1 momentin mukaisten ta-
voitteiden saavuttamiseksi eikä tavoitteita 
voida vastaavalla tavalla saavuttaa asettamal-
la laitos konkurssiin tai selvitystilaan. 

Laitoksen hallituksen on ilmoitettava Fi-
nanssivalvonnalle viivytyksettä, jos se katsoo 
laitoksen täyttävän 1 momentin 1 kohdassa 
säädetyt edellytykset. Finanssivalvonnan on 
viivytyksettä ilmoitettava tämän momentin 
mukaisesti saadusta ilmoituksesta virastolle. 

Jos virasto tai Finanssivalvonta arvioi, että 
laitos täyttää 1 momentin 1 tai 2 kohdassa 
tarkoitetut edellytykset, niiden tulee toimittaa 
tieto arviostaan toisilleen sekä: 

1) laitoksen tai ryhmän sivuliikkeen toimi-
valtaiselle valvontaviranomaiselle;  

2) Suomen Pankille ja Euroopan keskus-
pankille; 

3) mahdolliselle laitoksen ryhmäkriisinrat-
kaisusta vastaavalle viranomaiselle; 

4) valtiovarainministeriölle; 
5) Euroopan järjestelmäriskineuvostolle.  

 
2 §  

Päätös laitoksen asettamisesta kriisihallin-
toon  

Viraston on saatuaan Finanssivalvonnalta 1 
§:n 4 momentissa tai luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 11 luvun 5 a §:n 4 momentissa 
tarkoitetun ilmoituksen taikka Finanssival-
vontaa kuultuaan omasta aloitteestaan arvioi-
tava, täyttyvätkö 1 §:ssä säädetyt edellytyk-
set. Jos virasto arvioi, että 1 §:n edellytykset 
eivät täyty, sen tulee tehdä päätös olla aset-
tamatta laitosta kriisihallintoon. Jos edelly-
tykset täyttyvät, viraston on tehtävä päätös 
laitoksen asettamisesta kriisihallintoon. Pää-
töksestä asettaa laitos kriisihallintoon on käy-
tävä ilmi vähintään:  

1) päivämäärä ja kellonaika, josta alkaen 
laitokseen sovelletaan kriisinratkaisumenette-
lyä;  

2) laitoksen velvollisuus julkistaa päätös 
4 §:n mukaisesti; 

3) tämän lain mukaiset toimenpiteet, joista 
kriisinratkaisuviranomainen on päättänyt 
asettaessaan laitoksen kriisihallintoon.  

Kun laitos on 1 momentissa tarkoitetulla 
päätöksellä asetettu kriisihallintoon, virasto 
voi määrätä laitoksen toimintaa, varallisuutta 
ja velkoja koskevista toimenpiteistä niin kuin 
tässä laissa jäljempänä säädetään. 

Jos virasto 1 momentissa tarkoitetun pää-
töksen jälkeen tekee päätöksen 8—11 luvus-
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sa tarkoitetun kriisinratkaisuvälineen käyttä-
misestä, päätöksen sisältöön sovelletaan 
1 momenttia, sen tiedoksiantamiseen 3 §:ää 
ja julkistamiseen 4 §:ää. 

Jos 5 luvun 1 §:n mukaisesti tehty arvon-
määritys osoittaa mainitun luvun 3 §:n 
1 momentin 1 kohdan mukaisesti, että edelly-
tykset laitoksen asettamiseksi kriisihallintoon 
eivät täyty, viraston on peruttava 2 §:n mu-
kainen päätös asettaa laitos kriisihallintoon. 
Päätöksen peruminen tulee antaa välittömästi 
tiedoksi 3 §:ssä mainituille tahoille sekä jul-
kistaa 4 §:n mukaisesti. 

Muutoksenhausta viraston päätökseen aset-
taa laitos kriisihallintoon sekä 3 ja 4 momen-
tissa tarkoitettuun päätökseen säädetään 
17 luvun 3 §:ssä. 
 

3 § 

Päätöksen tiedoksianto  

Viraston on viivytyksettä annettava 2 §:ssä 
tarkoitettu päätös tiedoksi: 

1) päätöksen kohteena olevalle laitokselle; 
2) Finanssivalvonnalle ja Euroopan kes-

kuspankille; 
3) kriisihallintoon asetetun laitoksen sivu-

liikkeen toimivaltaiselle valvontaviranomai-
selle; 

4) mahdolliselle laitoksen ryhmäkriisinrat-
kaisusta vastaavalle viranomaiselle; 

5) Suomen Pankille; 
6) valtiovarainministeriölle; 
7) Euroopan järjestelmäriskineuvostolle;  
8) Euroopan valvontaviranomaisille; 
9) komissiolle; 
10) selvitysjärjestelmien ylläpitäjille, jos 

laitos on eräistä arvopaperi- ja valuuttakau-
pan sekä selvitysjärjestelmien ehdoista anne-
tun lain (1084/1999) 2 §:ssä tarkoitettu selvi-
tysosapuoli. 
 

4 § 

Kriisinratkaisumenettelyn aloittamista kos-
kevan päätöksen julkistaminen 

Jos laitos asetetaan kriisihallintoon, 2 §:ssä 
tarkoitetun päätöksen tiivistelmä ja muussa 
tapauksessa koko päätös on julkistettava: 

1) viraston internetsivuilla; 

2) Finanssivalvonnan internetsivuilla; 
3) menettelyn kohteena olevan laitoksen in-

ternetsivuilla; 
4) Euroopan pankkiviranomaisen internet-

sivuilla; 
5) virallisessa lehdessä. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tiivis-

telmässä on oltava kuvaus päätöksen vaiku-
tuksesta laitoksen hallintoelinten toimival-
taan, laitoksen sopimuspuolten asemaan ja 
erityisesti vähittäisasiakkaisiin sekä talletus-
suojaa koskevien periaatteiden soveltamises-
ta. 

Viraston on lisäksi ilmoitettava päätöksestä 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä sekä 
kahdessa valtakunnallisessa päivälehdessä 
asianomaisten valtioiden virallisella kielellä 
niissä ETA-valtioissa, joissa päätöksen pii-
riin kuuluvalla laitoksella on sivuliike tai 
joissa laitos tarjoaa luottolaitostoiminnasta 
annetussa laissa tai sijoituspalvelulaissa tar-
koitettuja palveluja. Viraston on ilmoitettava 
myös päätöksen voimassaolon päättymisestä. 

Edellä 2 §:ssä tarkoitettua päätöstä koske-
vassa ilmoituksessa on samalla mainittava 
menettelyn tarkoitus, sovellettava lainsäädän-
tö, muutoksenhakuaika ja toimivaltainen 
muutoksenhakuviranomainen. Päätös on 
voimassa riippumatta siitä, onko ilmoitus 
julkaistu. 

Jos menettelyn kohteena olevan laitoksen 
osakkeet, osuudet tai velkasitoumukset ovat 
kaupankäynnin kohteena säännellyllä mark-
kinalla, 2 momentissa tarkoitettujen tietojen 
lisäksi on julkistettava, miten arvopaperi-
markkinalain (746/2012) nojalla julkistetta-
vat tiedot pidetään yleisön saatavilla.  

Jos menettelyn kohteena olevan laitoksen 
osakkeet, osuudet tai velkasitoumukset eivät 
ole kaupankäynnin kohteena säännellyllä 
markkinalla, 2 momentissa tarkoitetut tiedot 
on toimitettava laitoksen tiedossa oleville 
osakkeen- tai osuudenomistajille sekä velko-
jille.  

Jos 1 momentissa tarkoitetulla päätöksellä 
lykätään tai muuten rajoitetaan laitoksen so-
pimuspuolen lain ja sopimuksen mukaisten 
oikeuksien toteuttamista, 2 momentissa tar-
koitettujen tietojen lisäksi on julkistettava 
lykkäyksen tai rajoituksen kesto ja ehdot se-
kä, jos lykkäyksen tai rajoituksen kestoa tai 
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ehtoja myöhemmin muutetaan, muutosten si-
sältö. 
 
 

5 §  

Ryhmään kuuluvan yrityksen asettaminen 
kriisihallintoon  

Viraston on asettaessaan laitoksen kriisi-
hallintoon samalla asetettava kriisihallintoon: 

1) laitoksen kanssa samaan ryhmään kuu-
luva ryhmän emoyrityksen tytäryritys, jos se 
täyttää 2 momentin mukaiset edellytykset; 

2) ryhmän emoyritys, jos se täyttää 1 §:ssä 
säädetyt edellytykset tai se on muuten tar-
peen asettaa kriisihallintoon tämän lain te-
hokkaan soveltamisen varmistamiseksi ryh-
mään kuuluvassa laitoksessa tai koko ryh-
mässä. 

Sovellettaessa 1 §:n 1 momenttia tässä py-
kälässä tarkoitettuun yritykseen, mainitussa 
momentissa tarkoitettuja edellytyksiä arvioi-
taessa on arvioitava sekä yksittäistä yritystä 
koskevien vaatimusten että ryhmän emoyri-
tystä koskevien konsolidoitujen vaatimusten 
perusteella.  
 
 

6 §  

Kriisinratkaisua koskevat yleiset periaatteet  

Kriisinratkaisuvälineitä sovellettaessa ja 
kriisinratkaisuvaltuuksia käytettäessä on 
noudatettava seuraavia yleisiä periaatteita, 
jollei tämän lain säännöksistä muuta johdu: 

1) laitoksen tappioista vastaavat laitoksen 
osakkeen- tai osuudenomistajat, pääomalai-
nojen haltijat ja velkojat samassa etusijajär-
jestyksessä kuin laitoksen konkurssissa ja 
osakkeen- tai osuudenomistajien osakkeet tai 
osuudet mitätöidään samassa suhteessa kuin 
niiden arvoa alennetaan tappioiden kattami-
seksi; 

2) samassa asemassa tappionkattamisjärjes-
tyksessä olevia velkoja ja muita rahoitusväli-
neiden haltijoita kohdellaan yhdenvertaisesti; 

3) osakkeen- ja osuudenomistajille ja vel-
kojille ei aiheudu suurempia tappioita kuin 
mitä heille olisi aiheutunut, jos laitos olisi 
kriisihallinnon asemesta asetettu konkurssiin; 

4) virasto nimeää laitokselle uuden halli-
tuksen, toimitusjohtajan ja ylimmän johdon, 
jollei se vaaranna kriisinratkaisun tavoittei-
den saavuttamista. 

Jos kriisihallintoon asetettu laitos on sellai-
sen konsernin emo- tai tytäryritys, johon 
kuuluu yksi tai useampi toisessa ETA-
valtiossa sijaitseva yritys, kriisinratkaisutoi-
menpiteet on toteutettava siten, että muille 
konserniyrityksille ja koko konsernille aiheu-
tuvat vaikutukset sekä haitalliset vaikutukset 
rahoitusvakaudelle kaikissa niissä ETA-
valtioissa, joissa laitos toimii, sekä muissa 
ETA-valtioissa jäävät mahdollisimman vä-
häisiksi. 
 
 

7 § 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen soveltaminen 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen 15 artiklassa 
säädetään kriisinratkaisua koskevista yleisis-
tä periaatteista, 16 artiklassa rahoituslaitok-
seen ja 2 artiklan b kohdassa tarkoitettuun 
emoyritykseen kohdistuvan kriisinratkaisu-
toimen toteuttamisesta ja 18 artiklassa kriisi-
hallintoon asettamisen edellytyksistä ja krii-
sinratkaisumenettelystä. 
 
 
 

5 luku 

Varojen ja velkojen arvostaminen 

1 §  

Arvonmääritys  

Viraston on viivytyksettä ennen 6 luvussa 
tarkoitettua osakkeiden ja osuuksien arvon 
alentamista ja ennen kriisinratkaisutoimenpi-
teisiin ryhtymistä huolehdittava, että laitok-
sen varat ja velat arvioidaan tässä luvussa 
säädetyllä tavalla (arvonmääritys). Virasto 
voi noudattaa tämän luvun säännöksiä myös 
ennen laitoksen asettamista kriisihallintoon. 

Arvonmäärityksen on perustuttava yleisesti 
käytössä oleviin menetelmiin ja, jollei Eu-
roopan unionin, jäljempänä EU, valtiontukea 
koskevista säännöksistä muuta johdu, varo-
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vaisiin oletuksiin. Arvonmäärityksen on ol-
tava lopputulokseltaan kohtuullinen ja oikeu-
denmukainen.  
 

2 §  

Arvioija 

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun arvonmäärityk-
sen suorittajalla (arvioija) on oltava sellainen 
koulutus ja kokemus, joka on tarpeen ottaen 
huomioon asianomaisen laitoksen toiminnan 
laatu ja laajuus sekä muut asiaan vaikuttavat 
seikat.  

Arvioijan on oltava riippumaton virastosta 
ja muista viranomaisista sekä arvioitavasta 
laitoksesta ja niiden kanssa samaan konser-
niin kuuluvista muista yrityksistä.  
 
 

3 §  

Arvonmäärityksen tarkoitus  

Arvonmäärityksen tarkoituksena on luoda 
edellytykset viraston päätöksille siitä: 

1) täyttyvätkö tässä laissa säädetyt osak-
keiden ja osuuksien arvon alentamisen edel-
lytykset taikka edellytykset laitoksen asetta-
miseksi kriisihallintoon; 

2) mihin eri kriisinratkaisutoimenpiteisiin 
on mahdollisesti ryhdyttävä;  

3) onko osakkeiden ja osuuksien arvoa ja 
kunkin osakkeen- tai osuudenomistajan 
osakkeiden lukumäärää alennettava ja kuinka 
paljon; 

4) onko velkojen nimellisarvoa alennettava 
ja velkoja muunnettava osakkeiksi tai osuuk-
siksi ja kuinka paljon; 

5) mitä varoja ja velkoja on luovutettava 
väliaikaisen laitoksen tai omaisuudenhoito-
yhtiön perustamisen yhteydessä sekä kuinka 
paljon vastiketta on suoritettava kriisihallin-
toon asetetulle laitokselle ja sen osakkeen- tai 
osuudenomistajille; 

6) mitä laitoksen varoja ja velkoja on luo-
vutettava liiketoiminnan luovutuksen yhtey-
dessä sekä mikä on luovutettavien varojen 
nettomääräinen markkina-arvo; 

7) mikä on luovutettavien osakkeiden tai 
osuuksien määrä ja siirtohinta toteutettaessa 
liiketoiminnan luovutus siirtämällä laitoksen 

osakkeita tai osuuksia 9 luvun 1 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla.  

Lisäksi arvonmääräyksessä on varmistetta-
va, että asianomaisen laitoksen kaikki mah-
dolliset tappiot todetaan sinä ajankohtana, 
jona kriisinratkaisuvälineitä sovelletaan tai 
osakkeiden tai osuuksien arvoa alennetaan. 
 
 

4 §  

Arvonmääritystä täydentävät säännökset  

Arvonmäärityksessä on: 
1) jaettava osakkeet tai osuudet, pääoma-

lainat ja velat luokkiin sen mukaan, mikä nii-
den maksunsaantijärjestys on laitoksen selvi-
tystilassa ja konkurssissa; 

2) määritettävä kuhunkin 1 kohdassa tar-
koitettuun luokkaan kuuluvan rahoitusväli-
neen haltijalle maksettava määrä, jos laitos 
olisi asetettu konkurssiin. 

Arvonmäärityksessä on otettava huomioon, 
että virasto voi: 

1) periä kriisinratkaisuvälineiden sovelta-
misesta ja kriisinratkaisuvaltuuksien käyttä-
misestä aiheutuneet kustannukset kriisihallin-
toon asetetulta laitokselta 7 luvun 2 §:n 
3 momentin mukaisesti; 

2) määrätä kriisihallintoon asetetun laitok-
sen maksamaan kriisinratkaisurahastoon kor-
koa tai maksuja rahaston varoista annetusta 
lainasta tai vakuudesta noudattaen, mitä krii-
sinratkaisurahaston varojen käytöstä erikseen 
säädetään. 

Arvonmäärityksessä ei saa olettaa, että lai-
tokselle myönnetään kriisihallinnon aikana 
tai sen jälkeen poikkeuksellista julkista ra-
hoitustukea, keskuspankin hätärahoituksena 
antamaa maksuvalmiusapua tai sellaista kes-
kuspankin antamaa maksuvalmiusapua, joka 
annetaan epätavallisia vakuuksia, maturiteet-
tia tai korkoa koskevin ehdoin.  
 

5 §  

Arvonmäärityksestä laadittava selvitys ja sen 
liitteet  

Arvonmäärityksestä on laadittava kirjalli-
nen selvitys, johon on liitettävä kirjanpitoon 
ja tilinpäätösasiakirjoihin perustuva: 
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1) päivitetty tase sekä selvitys laitoksen ta-
loudellisesta tilanteesta; 

2) arvio ja erittely varojen kirjanpitoarvos-
ta, jota 3 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohtaa sovel-
lettaessa voidaan täydentää varojen ja velko-
jen markkina-arvolla; 

3) luettelo kirjanpidosta ja tilinpäätösasia-
kirjoista ilmenevistä veloista sekä tiedot vas-
taavista saatavista ja niihin velkojien mak-
sunsaantijärjestyksestä annetun lain 
(1578/1992), jäljempänä maksunsaantijärjes-
tyslaki, perusteella sovellettavasta maksun-
saantijärjestyksestä; 

4) luettelo varoista, joita laitos pitää hallus-
saan sellaisen kolmannen osapuolen lukuun, 
jolla on omistusoikeus varoihin. 
 
 
 

6 §  

Arvonmäärityksen hyväksyminen  

Arvioijan on toimitettava arvonmääritys vi-
raston hyväksyttäväksi tämän määräämässä 
ajassa. Viraston on hyväksyttävä arvonmääri-
tys, jos se on tehty tämän lain mukaisesti ei-
kä ole muuta painavaa syytä olla hyväksy-
mättä sitä.  
 
 
 

7 §  

Väliaikainen arvonmääritys  

Jos 1 §:ssä tarkoitettua arvonmääritystä ei 
voida tehdä ennen osakkeiden tai osuuksien 
arvon alentamista tai ennen kriisinratkaisu-
toimenpiteisiin ryhtymistä asian kiireellisyy-
den tai muun painavan syyn vuoksi, viraston 
on arvioitava varat ja velat väliaikaisesti (vä-
liaikainen arvonmääritys).  

Väliaikainen arvonmääritys on tehtävä sii-
nä määrin kuin se on mahdollista 1 §:n, 4 §:n 
1 momentin ja 5 §:n mukaisesti. 

Väliaikaisessa arvonmäärityksessä on olta-
va varaus lisätappioiden varalta. 

Virasto voi 1 §:n estämättä alentaa osak-
keiden ja osuuksien arvoa ja ryhtyä kriisin-
ratkaisutoimenpiteisiin väliaikaisen arvon-
määrityksen perusteella.  

8 §  

Väliaikaisen arvonmäärityksen täydentämi-
nen lopulliseksi arvonmääritykseksi  

Edellä 7 §:ssä tarkoitettu väliaikainen ar-
vonmääritys on ilman aiheetonta viivytystä 
täydennettävä lopulliseksi arvonmäärityksek-
si 1—6 §:n mukaisesti. Lopullinen arvon-
määritys voidaan tehdä joko erikseen tai sa-
manaikaisesti 12 §:ssä tarkoitetun arvioinnin 
kanssa. 

Lopullisessa arvonmäärityksessä on lisäksi: 
1) varmistettava, että tappiot otetaan täysi-

määräisesti huomioon laitoksen kirjanpidos-
sa; 

2) arvioitava tarve saatavien arvon korot-
tamiseen tai lisävastikkeen suorittamiseen 
9 §:n mukaisesti. 
 

9 §  

Velkojen arvonalennuksen peruminen ja lisä-
vastikkeen suorittaminen  

Jos 8 §:n mukainen arvonmääritys osoittaa, 
että laitoksen nettovarallisuuden arvo on 
korkeampi kuin väliaikaisessa arvonmääri-
tyksessä arvioitu nettovarallisuuden arvo, vi-
raston on korvattava erotuksesta aiheutunut 
vahinko erotusta vastaavilta osin: 

1) perumalla 8 luvun mukaisen toteutetun 
velkojen arvon alentaminen; 

2) määräämällä 10 luvussa tarkoitettu väli-
aikainen laitos tai 11 luvussa tarkoitettu 
omaisuudenhoitoyhtiö suorittamaan lisävas-
tiketta luovutettavien varojen ja velkojen 
vastaanottajille. 
 

10 §  

Arvonmäärityksen liittäminen osaksi viraston 
päätöstä  

Viraston on liitettävä tässä luvussa tarkoi-
tettu arvonmääritys osaksi 6 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettua osakkeiden tai osuuksien arvon 
alentamista koskevaa päätöstä ja 7 luvun 
1 §:ssä tarkoitettua kriisinratkaisuvälineiden 
soveltamista koskevaa päätöstä.  

Arvonmääritykseen ei saa hakea erikseen 
muutosta valittamalla. 
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11 §  

EU:n kriisinratkaisuasetuksen soveltaminen  

EU:n kriisinratkaisuasetuksen 20 artiklassa 
säädetään sen 2 artiklassa tarkoitetun yhtei-
sön varojen ja velkojen arvonmäärityksestä. 
 

12 §  

Osakkeen- tai osuudenomistajien ja velkojien 
kohtelun arviointi  

Viraston on viipymättä sen jälkeen, kun 
8—11 luvussa tarkoitetut kriisinratkaisutoi-
menpiteet on toteutettu, huolehdittava sen ar-
vioinnista, saavatko osakkeen- tai osuuden-
omistajat ja velkojat sanotun päätöksen pe-
rusteella saman, paremman vai huonomman 
kohtelun kuin siinä tilanteessa, että laitos oli-
si kriisinratkaisutoimenpiteen asemesta ase-
tettu konkurssiin. Arviointi on tehtävä eril-
lään 1 §:n mukaisesta arvonmäärityksestä. 

Arvioinnin laatijaan ja arvioinnin hyväk-
symiseen sovelletaan, mitä 2 §:ssä säädetään 
arvioijasta ja 6 §:ssä arvonmäärityksen hy-
väksymisestä. 
 
 

13 §  

Arviointimenettely  

Edellä 12 §:n mukaisessa arvioinnissa on 
määriteltävä ja arvioitava: 

1) kohtelu, jonka osakkeen- tai osuuden-
omistajat tai velkojat olisivat saaneet, jos 
kriisihallintoon asetettu laitos, johon on koh-
distettu kriisinratkaisutoimenpiteitä, olisi ase-
tettu konkurssiin samalla hetkellä, jolloin 
päätös kriisihallintoon asettamisesta tehtiin; 

2) tosiasiallinen kohtelu, jonka osakkeen- 
tai osuudenomistajat ja velkojat ovat saaneet 
laitoksen kriisinratkaisussa; 

3) mahdolliset erot 1 ja 2 kohdan mukai-
sessa kohtelussa. 

Arvioinnissa on: 
1) oletettava, että kriisihallintoon asetettu 

laitos, johon on kohdistettu kriisinratkaisu-
toimenpiteitä, olisi asetettu konkurssiin sa-
malla hetkellä, jolloin päätös kriisihallintoon 
asettamisesta tehtiin; 

2) oletettava, ettei kriisinratkaisutoimenpi-
teitä olisi suoritettu; 

3) jätettävä ottamatta huomioon kriisihal-
lintoon asetetulle laitokselle mahdollisesti 
myönnetty poikkeuksellinen julkinen tuki. 
 
 

6 luku  

Osakkeiden, osuuksien ja muiden omaan 
pääomaan luettavien erien arvon alenta-
minen ja osakkeiden ja osuuksien mitä-

töiminen 

1 §  

Velvollisuus alentaa omaan pääomaan luet-
tavien erien nimellisarvoa  

Viraston on viivytyksettä sen jälkeen, kun 
laitos on asetettu kriisihallintoon ja laitokses-
sa on suoritettu 5 luvun 1 §:ssä tarkoitettu ar-
vonmääritys, päätettävä laitoksen tappioiden 
kattamisesta sekä osakkeiden ja osuuksien 
mitätöimisestä. Viraston on katettava laitok-
sen tappiot alentamalla laitoksen sekä, 
3 §:ssä säädetyin edellytyksin, laitoksen 
kanssa samaan ryhmään kuuluvan yrityksen 
osakkeiden tai osuuksien ja muiden omaan 
pääomaan luettavien erien nimellisarvoa, tai 
jos osakkeella tai osuudella ei ole nimellisar-
voa, kirjanpidollista vasta-arvoa. Viraston on 
samalla mitätöitävä kunkin osakkeen- tai 
osuudenomistajan osakkeet tai osuudet sa-
massa suhteessa kuin laitoksen tappioita on 
katettu tämän momentin mukaisesti, jollei vi-
rasto päätä luovuttaa kyseisiä osakkeita tai 
osuuksia sellaisille velkojille, joiden saamis-
ten arvoa on alennettu tai joiden saamiset on 
muutettu omiin varoihin luettaviksi rahoitus-
välineiksi 8 luvun mukaisesti.  

Viraston on ryhdyttävä 1 momentissa tar-
koitettuihin toimenpiteisiin myös, jos se kat-
soo, että  

1) toimenpiteisiin ryhtyminen on välttämä-
töntä laitoksen toiminnan jatkumisen tur-
vaamiseksi; tai 

2) laitos tarvitsee poikkeuksellista julkista 
tukea.  

Laitoksella ei ole 2 momentin 1 kohdassa 
tarkoitettuja toiminnan jatkamisen edellytyk-
siä, jos laitos on 4 luvun 1 §:n 2 momentissa 
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tarkoitetulla tavalla kykenemätön tai toden-
näköisesti kykenemätön jatkamaan toimin-
taansa eikä olosuhteet huomioon ottaen voida 
kohtuudella olettaa, että muilla kuin tässä 
pykälässä tarkoitetuilla toimenpiteillä voitai-
siin kohtuullisessa ajassa turvata laitoksen 
toiminnan jatkuminen. Arvioitaessa, onko 
ryhmä kykenemätön tai todennäköisesti ky-
kenemätön jatkamaan toimintaansa sovelle-
taan 4 luvun 1 §:n 2 momenttia laitoksen ar-
vioimisesta.  

Edellä 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu-
na tukena ei pidetä sellaisen laitoksen pää-
omittamista tavanomaisin ehdoin, joka ei täy-
tä 4 luvun 1 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdan tai 
2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja edelly-
tyksiä. 

Laitoksen osakkeiden tai osuuksien määrää 
on alennettava 1 momentissa tarkoitetuista 
oman pääoman eristä samassa etusijajärjes-
tyksessä kuin konkurssissa, jollei EU:n vaka-
varaisuusasetuksen 54 artiklasta muuta joh-
du. Osakkeiden, osuuksien ja muiden omaan 
päämaan luettavien erien arvon alentaminen 
ei muuta omistajan vastuuta alennettuun ar-
voon kohdistuvista velvoitteista tai mahdolli-
sesta 1 momentissa tarkoitettuihin toimenpi-
teisiin kohdistuvan muutoksenhaun perus-
teella määrättävästä vahingonkorvausvelvol-
lisuudesta. 

Tytäryrityksen osakkeiden tai osuuksien 
arvoa ei saa alentaa enempää kuin emoyri-
tyksen vastaavia eriä.  

Osake- tai osuuspääoman alentamiseen ei 
sovelleta, mitä siitä muualla laissa säädetään, 
lukuun ottamatta osake- tai osuuspääoman 
alentamisesta seuraavia voitonjakorajoituksia 
sekä velvollisuutta ilmoittaa osake- tai 
osuuspääoman alentaminen rekisteröitäväksi 
ja rekisteriviranomaisen velvollisuutta rekis-
teröidä osake- tai osuuspääoman alentami-
nen.  

Mitä tässä luvussa säädetään osakkeista ja 
osuuksista sovelletaan myös säästöpankin 
kantarahasto-osuuksiin. 

Virasto voi ennen tämän pykälän mukaisia 
toimenpiteitä päättää osuuskuntamuotoisen 
luottolaitoksen muuttamisesta osuuspankeista 
ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitok-
sista annetun lain (423/2013) 18 §:ssä tarkoi-
tetuksi osuuspankkiosakeyhtiöksi ja säästö-
pankin säästöpankkilain (1502/2001) 

91 §:ssä tarkoitetuksi säästöpankkiosakeyhti-
öksi. 

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan sen 
estämättä, mitä laitoksen toimielinten toimi-
vallasta muualla laissa säädetään. 
 

2 §  

Muiden viranomaisten kuuleminen  

Ennen 1 §:ssä tarkoitetun päätöksen teke-
mistä viraston on ilmoitettava asiasta Finans-
sivalvonnalle. Jos päätöksen kohteena oleva 
laitos kuuluu ryhmään, jonka konsolidoidusta 
valvonnasta vastaa toisen ETA-valtion val-
vontaviranomainen, viraston on ilmoitettava 
asiasta myös tälle valvontaviranomaiselle se-
kä virastoa vastaavalle sanotun toisen ETA-
valtion viranomaiselle.  

Jos 1 §:ssä tarkoitetun päätöksen kohteena 
on 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu 
tytäryritys tai 3 kohdassa tarkoitettu emoyri-
tys, viraston on ilmoitettava asiasta myös 
kaikkien niiden muiden ETA-valtioiden val-
vontaviranomaisille ja virastoa vastaaville vi-
ranomaisille, joissa on tarkoitus tehdä 3 §:n 
1 momentin 2 tai 3 kohtaa vastaava päätös.  

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta il-
moituksesta on käytävä ilmi aiottu toimenpi-
de ja sen perustelut. Ilmoituksessa on varat-
tava viranomaisille mahdollisuus antaa lau-
sunto ilmoituksen johdosta. 

Kuultuaan muita viranomaisia viraston on 
ennen 1 §:ssä tarkoitetun päätöksen tekemis-
tä arvioitava, onko päätöksen sijasta mahdol-
lista siirtää laitokseen varoja laitoksen emo-
yrityksestä taikka toteuttaa luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 11 luvun 5 a §:n 
1 momentissa tarkoitettuja varhaisen puuttu-
misen toimenpiteitä.  

Virasto ei saa tehdä 3 §:n 1 momentin 2 tai 
3 kohdassa tarkoitettua päätöstä, jos jokin 
tämän pykälän 1 tai 2 momentissa tarkoitettu 
viranomainen vastustaa päätöstä. 
 

3 §  

Oman pääoman alentaminen ryhmään kuu-
luvassa yrityksessä  

Jos laitos kuuluu samaan ryhmään toisessa 
ETA-valtiossa olevan laitoksen kanssa, viras-
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ton on päätettävä 1 §:ssä tarkoitetuista toi-
menpiteistä, jos laitos on: 

1) Suomeen rekisteröity tytäryritys, ryh-
män konsolidoidusta valvonnasta vastaa toi-
sen ETA-valtion toimivaltainen viranomai-
nen ja 1 §:n 1 momentissa tarkoitetut erät on 
otettu huomioon sekä tytäryrityksen omien 
varojen että konsolidoitujen omien varojen 
vähimmäismäärää laskettaessa ja virasto yh-
dessä sanotun toisen ETA-valtion vastaavan 
viranomaisen kanssa tehdyssä yhteisessä pää-
töksessä katsoo, että toimenpiteisiin ryhty-
minen on välttämätöntä ryhmän toiminnan 
jatkamisen edellytysten turvaamiseksi;  

2) toiseen ETA-valtioon rekisteröity tytär-
yritys, Finanssivalvonta vastaa ryhmän kon-
solidoidusta valvonnasta ja 1 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetut erät on otettu huomioon sekä 
tytäryrityksen omien varojen että konsolidoi-
tujen omien varojen vähimmäismäärää las-
kettaessa ja virasto yhdessä sanotun toisen 
ETA-valtion vastaavan viranomaisen kanssa 
tehdyssä yhteisessä päätöksessä katsoo, että 
toimenpiteisiin ryhtyminen on välttämätöntä 
ryhmän toiminnan jatkamisen edellytysten 
turvaamiseksi;  

3) emoyritys, 1 §:n 1 momentissa tarkoite-
tut erät on otettu huomioon sekä emoyrityk-
sen omien varojen että konsolidoitujen omien 
varojen vähimmäismäärää laskettaessa ja Fi-
nanssivalvonta vastaa ryhmän konsolidoidus-
ta valvonnasta ja virasto katsoo, että toimen-
piteisiin ryhtyminen on välttämätöntä ryh-
män toiminnan jatkamisen edellytysten tur-
vaamiseksi. 

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoi-
tettuun yhteiseen päätöksentekoon sovelle-
taan 14 luvun 10 §:ää.  
 
 
 
 

4 §  

Päätöksestä ilmoittaminen muille viranomai-
sille  

Viraston on ilmoitettava 1 §:ssä tarkoite-
tusta päätöksestään Finanssivalvonnalle ja 
niille viranomaisille, jotka vastaavat samaan 
ryhmään kuuluvien yritysten kriisinratkaisus-
ta tai valvonnasta toisessa ETA-valtiossa.  

5 § 

Päätöksen julkistaminen 

Viraston on julkistettava 1 §:ssä tarkoitettu 
päätös tai sen tiivistelmä internetsivuillaan.  
 

6 §  

EU:n kriisinratkaisuasetuksen soveltaminen  

EU:n kriisinratkaisuasetuksen 21 artiklassa 
säädetään 2 artiklassa tarkoitetun yhteisön ja 
osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneen 
konsernin osakkeiden ja osuuksien arvon 
alentamisesta ja muuntamisesta. 
 

7 luku  

Kriisinratkaisuvälineitä koskevat yleiset 
periaatteet  

1 §  

Kriisinratkaisuvälineiden soveltaminen  

Viraston on tehtävä päätös yhden tai use-
amman 2 §:ssä tarkoitetun kriisinratkaisuvä-
lineen käyttämisestä laitokseen, kun: 

1) laitos tai yritys on asetettu 4 luvun 1 §:n 
mukaisesti kriisihallintoon; ja 

2) virasto on tehnyt 6 luvun 1 §:n mukaisen 
päätöksen alentaa laitoksen tai yrityksen kir-
janpidolliseen omaan pääomaan luettavien 
rahoitusvälineiden nimellisarvoa tai, jos ra-
hoitusvälineellä ei ole nimellisarvoa, kirjan-
pidollista vasta-arvoa ja kunkin osakkeen- tai 
osuudenomistajan osakkeiden tai osuuksien 
mitätöimisestä. 

Päätös yhden tai useamman kriisinratkai-
suvälineen soveltamisesta voidaan tehdä sa-
manaikaisesti 1 momentin 2 kohdassa tarkoi-
tetun päätöksen kanssa tai sen jälkeen. 
 
 

2 §  

Kriisinratkaisuvälineet  

Kriisinratkaisuvälineitä ovat: 
1) laitoksen tai väliaikaisen laitoksen vel-

kojen nimellisarvon alentaminen ja velkojen 
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muuntaminen tämän laitoksen omiin varoihin 
luettaviksi rahoitusvälineiksi laitoksen vaka-
varaisuuden parantamiseksi tai varojen siir-
tämiseksi 2—4 kohdan mukaisesti siten kuin 
8 luvussa säädetään (velkojen arvonalenta-
minen ja muuntaminen); 

2) laitoksen osakkeiden ja osuuksien lunas-
taminen niiden omistajilta ja edelleen luovut-
taminen taikka laitoksen varojen ja velkojen 
luovuttaminen ja laitoksen toiminnan lopet-
taminen viivytyksettä siten kuin 9 luvussa 
säädetään (liiketoiminnan luovutus); 

3) laitoksen osakkeiden ja osuuksien lunas-
taminen niiden omistajilta ja edelleen luovut-
taminen perustettavaan osakeyhtiöön tai lai-
toksen varojen ja velkojen siirtäminen tällai-
seen osakeyhtiöön sanotun laitoksen tai yri-
tyksen liiketoiminnan jatkamista varten ja 
laitoksen toiminnan lopettaminen siten kuin 
10 luvussa säädetään (väliaikainen laitos); 

4) laitoksen tai väliaikaisen laitoksen varo-
jen ja velkojen luovuttaminen kokonaan tai 
osittain yhdelle tai useammalle sellaiselle 
osakeyhtiölle, jonka tarkoituksena on muut-
taa yhtiön varat rahaksi mahdollisimman 
edullisesti, siten kuin 11 luvussa säädetään 
(omaisuudenhoitoyhtiö).  

Jos laitoksen kriisinratkaisussa käytetään 
ainoastaan 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tar-
koitettuja välineitä, ja näiden välineiden 
avulla siirretään ainoastaan osa laitoksen va-
roista tai veloista, viraston on purettava laitos 
maksukyvyttömyysmenettelyn tai selvitysti-
lan kautta. Viraston on otettava laitoksen 
purkamisessa huomioon liiketoiminnan luo-
vutuksensaajan tai väliaikaisen laitoksen 
toimintaedellytykset sekä 1 luvun 6 §:ssä 
säädetyt yleiset tavoitteet ja 4 luvun 6 §:ssä 
säädetyt yleiset periaatteet. 

Virasto voi päättää periä kohtuullisen kor-
vauksen kriisinratkaisuvälineiden käyttämi-
sestä sille aiheutuneista kustannuksista lai-
tokselta tai väliaikaiselta laitokselta taikka 
pidättää korvauksen 1 momentin 2 ja 3 koh-
dassa tarkoitetusta lunastushinnasta. Viraston 
tässä momentissa tarkoitettu saaminen mak-
setaan laitoksen konkurssissa tai 1 momentin 
3 tai 4 kohdassa tarkoitetun laitoksen tai yh-
tiön purkautuessa virastolain mukaisten kor-
vattavien talletusten ja maksunsaantijärjes-
tyslain 3 §:ssä tarkoitettujen saatavien jäl-
keen parhaalla etuoikeudella.  

Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoi-
tetun osakkeiden tai osuuksien luovutushin-
nan ja sitä alemman lunastushinnan välinen 
ero on korvattava täysimääräisesti laitoksen 
osakkeen- tai osuudenomistajalle. 
 

3 §  

Päätösten tekeminen, rekisteröinti ja oikeus-
vaikutukset  

Virasto voi tehdä 2 §:ssä tarkoitettujen krii-
sinratkaisuvälineiden käyttämiseksi tarvitta-
vat päätökset sen estämättä, mitä laitoksen 
toimielinten toimivallasta muualla laissa sää-
detään. Mitä muualla laissa säädetään laitok-
sen toimielinten toimivallasta, sovelletaan, 
jollei virasto toisin päätä. Mitä muualla laissa 
säädetään laitoksen toimielinten rikos- ja va-
hingonkorvausoikeudellisesta vastuusta, ei 
sovelleta toimielimen päätöksiin siltä osin, 
kuin toimielimen toimivaltaa on rajoitettu 
tämän momentin mukaisesti.  

Jos laitos tekee oikeustoimen vastoin 
1 momentin säännöstä toimivallasta, tehty 
oikeustoimi on tehoton, paitsi jos osapuoli oli 
vilpittömässä mielessä siitä, että laitoksella ei 
ollut oikeutta tehdä kyseistä oikeustointa. 

Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen päätösten re-
kisteröintiin ja niiden oikeusvaikutuksiin ja 
päätösten tekemiseen muussa vastaanottavas-
sa yrityksessä kuin väliaikaisessa laitoksessa 
ja omaisuudenhoitoyhtiössä sekä ilmoitusten 
tekemiseen viranomaisille sovelletaan, mitä 
muualla laissa säädetään, jollei tästä laista 
muuta johdu. Laitokselle, väliaikaiselle lai-
tokselle tai omaisuudenhoitoyhtiölle apport-
tina maksetun osakepääoman rekisteröintiin 
ei sovelleta, mitä osakeyhtiölain (624/2006) 
2 luvun 8 §:n 3 momentissa säädetään tilin-
tarkastajan lausunnosta. 

Mitä muualla laissa säädetään takaisin-
saannista konkurssipesään ja velkojan oikeu-
desta vastustaa oikeustointa, ei sovelleta sel-
laisiin oikeustoimiin, joilla virasto luovuttaa 
laitoksen tai yrityksen varoja tai velkoja tä-
män lain mukaisesti, eikä viraston 7 §:ssä 
tarkoitettuun päätökseen. Tallettajan oikeu-
teen irtisanoa talletus sovelletaan kuitenkin 
liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisis-
ta luottolaitoksista annetun lain 6, 9 ja 
13 §:ää, osuuspankeista ja muista osuuskun-
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tamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 9, 
10 ja 30 §:ää sekä säästöpankkilain 69, 87 a 
ja 89 §:ää.  

Tässä pykälässä tarkoitetun päätöksen oi-
keusvaikutuksista laitoksen sopimuspuolen 
oikeuksiin säädetään 12 luvun 7 §:ssä. 

Jos muu kuin toimenpiteiden kohteena ole-
va Finanssivalvonnan valvottava laitos ei 
enää täytä 8—11 luvun soveltamisen johdos-
ta sille laissa säädettyjä vaatimuksia, viraston 
on ilmoitettava asiasta Finanssivalvonnalle. 
Finanssivalvonnan on ilmoituksen saatuaan 
asetettava tällaiselle valvottavalle määräaika, 
jonka kuluessa sen on täytettävä lakisääteiset 
vaatimukset.  
 
 
 

4 § 

Päätöksen julkistaminen 

Viraston on julkistettava 1 §:ssä tarkoitettu 
päätös tai sen tiivistelmä internetsivuillaan. 
 
 
 

5 § 

Arvopaperimarkkinalainsäädännön sovelta-
minen  

Mitä arvopaperimarkkinalain 4 luvussa 
säädetään esitteestä ja sen sisällöstä sekä 
11 luvussa julkisesta ostotarjouksesta ja tar-
jousvelvollisuudesta, ei sovelleta luovutetta-
essa tai hankittaessa osakkeita 9—11 luvun 
säännösten nojalla. 
 
 
 

6 § 

Omistajavalvontaa koskevien säännösten so-
veltaminen 

Muunnettaessa velkoja osakkeiksi tai 
osuuksiksi 8 luvun nojalla tai luovutettaessa 
osakkeita tai osuuksia 9 luvun nojalla sovel-
letaan luottolaitostoiminnasta annetun lain 
3 lukua, sijoituspalvelulain 7 luvun 14 §:ää ja 
Finanssivalvonnasta annetun lain 32 a—

32 c §:ää, jollei jäljempänä tässä pykälässä 
toisin säädetä.  

Finanssivalvonnan on ilman aiheetonta vii-
vytystä päätettävä, kieltääkö se hankinnan tai 
rajoittaako se osakkeisiin tai osuuksiin perus-
tuvia oikeuksia. Asiaa harkitessaan Finanssi-
valvonnan on otettava huomioon velkojen 
muuntamisen tai liiketoiminnan luovutuksen 
kiireellisyys sekä tarve saavuttaa kriisinrat-
kaisun tavoitteet. Finanssivalvonnan päätös 
on annettava tiedoksi virastolle ja ilmoitus-
velvolliselle. 

Poiketen siitä, mitä luottolaitostoiminnasta 
annetussa laissa ja sijoituspalvelulaissa sää-
detään, virasto voi luovuttaa osakkeet ja 
osuudet tämän lain 8 ja 9 luvun säännösten 
nojalla ennen kuin Euroopan keskuspankki 
on tehnyt luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 3 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
päätöksen tai Finanssivalvonta on myöntänyt 
sijoituspalvelulain 7 luvun 15 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetun luvan. Virastolla on kuiten-
kin yksinomainen oikeus käyttää osakkeisiin 
ja osuuksiin perustuvia oikeuksia siihen 
saakka, kunnes Euroopan keskuspankki on 
tehnyt mainitun päätöksen tai Finanssival-
vonta on myöntänyt mainitun luvan tai tehnyt 
päätöksen, kieltääkö se osakkeiden tai osuuk-
sien luovutuksen taikka kun Finanssivalvon-
nasta annetun lain 32 b §:n mukainen määrä-
aika on päättynyt.  
 
 
 

7 § 

Asiamiehen asettaminen  

Virasto voi päätöksellään asettaa laitokseen 
asiamiehen käyttämään antamiensa ohjeiden 
mukaisesti virastolle tämän lain mukaan kuu-
luvaa toimivaltaa. Viraston on julkistettava 
asiamiehen asettamista koskeva päätös 4 lu-
vun 4 §:n 1—3 momentin mukaisesti. Asia-
mieheen sovelletaan, mitä viraston virkamie-
hen virkavastuusta säädetään. 

Asiamiehellä on oltava tehtävän laatuun ja 
laajuuteen nähden riittävä kyky, kokemus ja 
ammattitaito ja hänen tulee olla muutoinkin 
tehtävään sopiva. Asiamiehen tulee tehtävis-
sään kaikin tavoin edistää 1 luvun 6 §:n mu-
kaisten kriisinratkaisun yleisten tavoitteiden 
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toteutumista. Asiamiehen tulee laatia ja toi-
mittaa virastolle kuvaus laitoksen taloudelli-
sesta tilanteesta ja asiamiehen tehtäviensä 
hoitamisesta säännöllisesti ja aina toimikau-
den alkaessa ja päättyessä. 

Asiamies voidaan asettaa enintään vuodek-
si. Asiamiehen toimikausi voidaan erityisestä 
syystä uusia vuodeksi kerrallaan. Virasto voi 
perua asiamiehen asettamisen. 

Jos asiamies asetetaan laitokseen, joka kuu-
luu toisessa ETA-valtiossa olevan laitoksen 
kanssa samaan ryhmään, viraston on pyrittä-
vä sopimaan toisen ETA-valtion kriisinrat-
kaisusta vastaavien viranomaisten kanssa 
saman asiamiehen asettamisesta kaikkiin 
ryhmään kuuluviin laitoksiin. 

Jos asiamiehellä on tämän pykälän nojalla 
toimivalta käyttää laitoksessa hallitukselle tai 
toimitusjohtajalle kuuluvaa toimivaltaa, vi-
raston on ilmoitettava hallituksen tai toimi-
tusjohtajan toimivallan rajoittaminen sekä 
asiamiehen henkilötiedot rekisteröitäväksi. 
Tiedot on merkittävä kaupparekisteriin nii-
den tietojen lisäksi, jotka merkitään kauppa-
rekisteriin kaupparekisterilain (129/1979) 
mukaisesti. 
 
 
 

8 § 

Merkintä toisessa ETA-valtiossa pidettävään 
rekisteriin  

Viraston on pyydettävä, että 1 §:ssä tarkoi-
tetusta päätöksestä tehdään merkintä toisessa 
ETA-valtiossa pidettävään kiinteistörekiste-
riin, kaupparekisteriin tai muuhun julkiseen 
rekisteriin, jos rekisterimerkintä on kyseisen 
valtion lainsäädännön mukaan tehtävä tällai-
sesta päätöksestä.  
 
 
 

9 § 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen soveltaminen 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen 17 artiklassa 
säädetään saamisten etuoikeusjärjestyksestä, 
22 artiklassa kriisinratkaisuvälineitä koske-
vista yleisistä periaatteista ja 23 artiklassa 

kriisinratkaisujärjestelmästä, johon on sisäl-
lytettävä kriisinratkaisun kohteena olevaan 
laitokseen käytettävien kriisinratkaisuväli-
neiden yksityiskohdat. 
 
 
 
 

8 luku  

Velkojen arvonalentaminen ja muuntami-
nen omiin varoihin luettaviksi rahoitusvä-

lineiksi 

1 §  

Oikeus alentaa velkojen nimellisarvoa ja 
muuntaa velkoja omiin varoihin luettaviksi 

rahoitusvälineiksi  

Virasto voi 5 ja 6 §:ssä säädetyin poik-
keuksin päätöksellään alentaa osin tai koko-
naan laitoksen ja 10 luvussa tarkoitetun väli-
aikaisen laitoksen muiden kuin 4 §:ssä tar-
koitettujen velkojen nimellisarvoa, jäljempä-
nä alentamiskelpoiset velat, ja muuntaa alen-
nettu velka omiin varoihin luettaviksi rahoi-
tusvälineiksi siten kuin tässä luvussa sääde-
tään. 

Mitä 1 momentissa säädetään väliaikaisen 
laitoksen veloista, sovelletaan myös väliai-
kaiselle laitokselle tämän lain mukaisesti siir-
rettyihin velkoihin.  

Kriisihallintoon asetetulla laitoksella on ol-
tava riittävät järjestelmät sen varmistamisek-
si, että virasto voi tarvittaessa saada viivy-
tyksettä käyttöönsä tämän luvun säännösten 
soveltamiseksi tarvittavat tiedot. 
 
 
 

2 § 

Toiminnan uudelleenjärjestämisehdotus 

Laitoksen on kuukauden kuluessa 1 §:ssä 
tarkoitetun päätöksen tekemisestä esitettävä 
virastolle ehdotus laitoksen toiminnan uudel-
leenjärjestämisestä. Virasto voi erityisestä 
syystä pidentää aikaa yhdellä kuukaudella. 

Virasto arvioi ehdotuksen yhteistyössä Fi-
nanssivalvonnan kanssa. Jos ehdotuksen to-
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teuttaminen todennäköisesti palauttaa laitok-
sen toimintakykyiseksi, virasto hyväksyy eh-
dotuksen. Jos ehdotuksella ei saavuteta tätä 
tavoitetta, virasto ilmoittaa yhteistyössä Fi-
nanssivalvonnan kanssa laitokselle huomiois-
taan. Laitoksen on toimitettava täydennetty 
ehdotus virastolle kahden viikon kuluessa 
saatuaan ilmoituksen. Viraston on yhden vii-
kon kuluessa saatuaan täydennetyn ehdotuk-
sen edellytettävä laitosta joko täydentämään 
ehdotusta tai hyväksyttävä ehdotus. 

Alennettaessa 1 luvun 1 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun yrityksen velkojen nimellisarvoa, 
ryhmän emoyrityksen on esitettävä tämän 
pykälän 1 momentissa tarkoitettu ehdotus, 
joka kattaa kaikki ryhmään kuuluvat yrityk-
set. 

Laitoksen on toteutettava 2 momentin mu-
kaisesti hyväksyttyyn ehdotukseen sisältyvät 
toimenpiteet ja toimitettava virastolle kuvaus 
ehdotuksen toteuttamisen edistymisestä vä-
hintään kuuden kuukauden välein. Virasto 
voi yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa 
edellyttää, että laitos toimittaa uuden ehdo-
tuksen viraston hyväksyttäväksi, jos se kat-
soo sen tarpeelliseksi 2 momentissa tarkoite-
tun tavoitteen saavuttamiseksi. 

Valtiovarainministeriön asetuksella anne-
taan kriisinratkaisudirektiivin täytäntöönpa-
nemiseksi tarvittavat tarkemmat määräykset 
tässä pykälässä tarkoitetun ehdotuksen sisäl-
lölle asetettavista vaatimuksista. 
 
 
 

3 §  

Velkojen arvonalentamisen ja muuntamisen 
täytäntöönpano  

Alentaessaan velkojen nimellisarvoa ja 
muuntaessaan alennettua määrää vastaavaa 
määrää omiin varoihin luettaviksi rahoitusvä-
lineiksi, viraston on arvioitava 5 luvun mu-
kaisen arvonmäärityksen perusteella koko-
naismäärä, jolla alentamiskelpoisten velkojen 
nimellisarvoa on alennettava, ja 4 momentis-
sa säädetyin edellytyksin muunnettava omiin 
varoihin luettaviksi rahoitusvälineiksi. 

Jos laitoksen velat ylittävät sen varat, viras-
ton on ensin alennettava velkojen kirjanpito-
arvoa velkojen ja varojen erotusta vastaavalla 

määrällä samassa järjestyksessä kuin velat 
vastaavat tappioista laitoksen konkurssissa. 

Viraston on lisäksi alennettava velkojen 
nimellisarvoa ja muunnettava arvonalennusta 
vastaava määrä ydinpääomaan luettaviksi ra-
hoitusvälineiksi määrään. Muuntaminen teh-
dään määrään, joka tarvitaan 2 momentissa 
tarkoitetun velkojen nimellisarvon alentami-
sen jälkeen laitoksen tai väliaikaisen laitok-
sen omien varojen lisäämiseksi sellaiselle 
omien varojen kynnysarvon mukaiselle tasol-
le, joka turvaisi markkinoiden luottamuksen 
laitoksen tai väliaikaisen laitoksen toiminnan 
jatkumiseen. 

Jos laitoksella tai väliaikaisella laitoksella 
on rahoitusvälineitä, jotka ovat konkurssissa 
huonommalla sijalla maksunsaantijärjestyk-
sessä, tällaisten velkojen arvoa on alennetta-
va täysimääräisesti ennen paremmalla sijalla 
maksunsaantijärjestyksessä olevien velkojen 
arvon alentamista. Jos laitoksella tai väliai-
kaisella laitoksella on rahoitusvälineitä, jotka 
niiden ehtojen mukaan voidaan muuttaa kon-
kurssissa maksunsaantijärjestyksessä huo-
nommalla sijalla oleviksi rahoitusvälineiksi, 
rahoitusvälineet on muutettava niiden ehtojen 
mukaisesti ennen tämän momentin sovelta-
mista. 

Muunnettaessa velkoja 1 momentin mukai-
sesti omiin varoihin luettaviksi rahoitusväli-
neiksi, virasto voi käyttää eri muuntosuhdetta 
velkoihin, joilla on konkurssissa erilainen 
maksunsaantijärjestys. Viraston on tällöin 
noudatettava ainakin toista seuraavista peri-
aatteista: 

1) muuntosuhteen on turvattava velkojalle 
asianmukainen korvaus velan arvonalentami-
sesta ja muuntamisesta aiheutuvasta tappios-
ta; 

2) paremmalla sijalla maksunsaantijärjes-
tyksessä olevien velkojen muuntokurssin on 
oltava korkeampi kuin huonommalla sijalla 
olevien velkojen. 

Velkojalla, jonka velan nimellisarvoa on 
alennettu 3 momentissa säädetyllä perusteel-
la, on oikeus saada velan arvonalennusta vas-
taava määrä rahoitusvälineitä, jotka ovat 
maksunsaantijärjestyksessä huonommalla si-
jalla kuin alennettu velka. Velkojia koskevis-
ta muista suojatoimista säädetään 13 luvussa. 
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Mitä jäljempänä tässä luvussa säädetään 
laitoksesta, sovelletaan myös 10 luvussa tar-
koitettuun väliaikaiseen laitokseen. 
 

4 § 

Velat, joiden nimellisarvoa ei voi alentaa  

Tätä lukua ei sovelleta seuraaviin velkoi-
hin: 

1) talletukset, jos ne ovat korvattavia viras-
tolain 5 luvun nojalla; 

2) vakuudelliset velat, jos vakuuden käypä 
arvo kattaa velan määrän; 

3) velka, joka perustuu työsuhteeseen, lu-
kuun ottamatta luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain 8 luvun 2 §:n 4 kohdassa tarkoitettu-
ja muuttuvia palkkioita; 

4) laitoksen tai yrityksen toiminnassaan 
tarvitsemien hyödykkeiden ja palvelujen os-
tovelka; 

5) alkuperäiseltä kestoltaan enintään seit-
semän päivän pituinen velka laitokselle, joka 
ei kuulu laitoksen kanssa samaan ryhmään; 

6) eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan se-
kä selvitysjärjestelmien ehdoista annetun lain 
2 §:n 1 momentissa tarkoitetussa selvitysjär-
jestelmässä maksujen tai arvopaperien selvi-
tyksestä johtuva velka, joka erääntyy aikai-
semmin kuin seitsemän päivän kuluttua tä-
män lain 7 luvun 1 §:ssä tarkoitetun päätök-
sen tekemisestä; 

7) virastolain 5 luvun 4 §:n 1 momentin 
mukainen talletussuojamaksu.  
 
 
 
 

5 §  

Alentamiskelpoisia velkoja koskevat harkin-
nanvaraiset poikkeukset  

Virasto voi päättää jäljempänä tässä pykä-
lässä säädetyin rajoituksin, että velkaan tai 
osaan siitä ei sovelleta 1 §:ää. Tätä pykälää ei 
sovelleta laitoksen omiin varoihin luettaviin 
rahoitusvälineisiin. 

Virasto voi tehdä 1 momentissa tarkoitetun 
päätöksen, jos velan arvonalentaminen ja 
muuntaminen omiin varoihin luettaviksi ra-
hoitusvälineiksi: 

1) ei ole käytännössä mahdollista kohtuul-
lisessa ajassa; 

2) vaarantaisi kohtuuttomasti laitoksen ky-
vyn ylläpitää ydintoimintojaan tai jatkaa 
ydinliiketoimintaansa; 

3) vaarantaisi kohtuuttomasti rahoitus-
markkinoiden vakauden; 

4) heikentäisi muiden velkojien saamisten 
arvoa enemmän kuin jos velkojen arvonalen-
tamista ja muuntamista ei tehdä. 

Edellä 1 momentin nojalla alentamatta jää-
vällä määrällä voidaan alentaa muiden alen-
tamiskelpoisten velkojen nimellisarvoa 1 §:n 
mukaisesti noudattaen kuitenkin, 4 luvun 
6 §:n 1 momentin 3 kohtaa. Virasto voi myös 
päättää, että alentamatta jäävä määrä jää ka-
tettavaksi kriisinratkaisurahastosta noudatta-
en 6 §:ää.  

Harkitessaan 1 momentissa tarkoitettua 
päätöstä, viraston on otettava riittävästi huo-
mioon ainakin: 

1) periaate, jonka mukaan kriisinratkaisun 
kohteena olevan laitoksen tappiot on katetta-
va alentamalla omiin varoihin ja velkoihin 
luettavien rahoitusvälineiden arvoa samassa 
maksunsaantijärjestyksessä kuin laitoksen 
konkurssissa; 

2) kriisihallintoon asetetun laitoksen jäljel-
le jäävien omien varojen ja alentamiskelpois-
ten velkojen määrä; 

3) tarve ylläpitää riittävästi varoja kriisin-
ratkaisua varten. 

Viraston on viipymättä ilmoitettava tässä 
pykälässä tarkoitetusta päätöksestä komissi-
olle. Jos päätökseen sovelletaan 6 §:ää, pää-
töstä ei saa panna täytäntöön ilman komissi-
on suostumusta. 
 
 
 

6 §  

Poikkeuksen alaisen määrän kattaminen krii-
sinratkaisurahastosta  

Määrä, jolla laitoksen velkoja on jätetty 
alentamatta 3 §:n nojalla ja jota ei mainitun 
pykälän 3 momentin mukaan ole katettu li-
säämällä muiden velkojen osuutta koko alen-
netusta määrästä, voidaan kokonaan tai osak-
si kattaa kriisinratkaisurahaston varoista siten 
kuin tässä pykälässä säädetään. 
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Kriisinratkaisurahaston varoja voidaan 
käyttää 1 momentissa tarkoitetussa tapauk-
sessa 3 momentin mukaisin rajoituksin: 

1) kattamaan laitoksen tappiot, jos ne ylit-
tävät laitoksen 5 luvun 1 §:n mukaisesti arvi-
oidut nettovarat; 

2) laitoksen osakkeiden, osuuksien ja mui-
den laitoksen omiin varoihin luettavien ra-
hoitusvälineiden hankintaan. 

Virasto voi asettaa 2 momentin 2 kohdan 
soveltamisen edellytykseksi, että kohdan no-
jalla laitokselle maksettu määrä maksetaan 
myöhemmin takaisin laitoksen jakokelpoi-
sesta vapaasta omasta pääomasta. 

Kriisinratkaisurahaston varoja voidaan 
käyttää 2 momentin mukaiseen tarkoitukseen 
ainoastaan sen jälkeen, kun alentamiskelpois-
ten velkojen nimellisarvoa on alennettu 1 §:n 
mukaisesti vähintään määrällä, joka vastaa 
kahdeksaa prosenttia kriisihallintoon asetetun 
laitoksen 5 luvun mukaisesti arvoidusta ta-
seen loppusummasta. Varoja voidaan kuiten-
kin käyttää enintään määrään, joka:  

1) tarvitaan kriisihallintoon asetetun laitok-
sen taloudellisten toimintaedellytysten tur-
vaamiseen 7 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla taval-
la; ja 

2) vastaa enintään viittä prosenttia kriisi-
hallintoon asetetun laitoksen 5 luvun mukai-
sesti arvoidusta taseen loppusummasta, jollei 
tämän pykälän 5 momentista muuta johdu. 

Virasto voi poikkeuksellisessa tilanteessa 
päättää, että määrä, joka ylittää 4 momentin 
2 kohdassa säädetyn rajan, katetaan rahaston 
varoista tai muulla tavoin. Edellytyksenä on, 
että kaikkien alentamiskelpoisten velkojen 
nimellisarvoa on alennettu tämän luvun mu-
kaisesti täysimääräisesti, ei kuitenkaan: 

1) talletuspankissa tilillä olevia varoja; 
2) maksujenvälityksessä olevalle tilille vie-

lä kirjautumattomia varoja; 
3) julkisyhteisölle, toiselle laitokselle tai 

rahoituslaitokselle kuuluvia varoja. 
Edellä 4 momentista poiketen kriisinratkai-

surahaston varoja voidaan käyttää 2 momen-
tin mukaiseen tarkoitukseen, jos: 

1) alentamiskelpoisten velkojen nimellisar-
voa on alennettu ja velkoja muunnettu 1 §:n 
mukaisesti vähintään määrällä, joka vastaa 
20 prosenttia kriisihallintoon asetetun laitok-
sen EU:n vakavaraisuusasetuksessa tarkoite-

tusta riskipainotettujen varojen ja taseen ul-
kopuolisten erien yhteenlasketusta määrästä; 

2) kriisinratkaisurahastolla on käytössään 
varoja vähintään määrä, joka vastaa kolmea 
prosenttia virastolain 5 luvun 8 §:ssä tarkoi-
tetuista korvattavista talletuksista; ja 

3) kriisihallintoon asetetun laitoksen kon-
solidoidun taseen mukaiset varat ovat vä-
hemmän kuin 900 miljardia euroa.  
 
 

7 §  

Alentamiskelpoisten velkojen vähimmäisvaa-
timus  

Laitoksella on jatkuvasti oltava omia varoja 
ja alentamiskelpoisia velkoja yhteensä vähin-
tään viraston määrittämä määrä. Viraston tu-
lee kuulla Finanssivalvontaa ennen vähim-
mäisvaatimuksen asettamista. Viraston tulee 
ottaa huomioon vähimmäismäärää asettaes-
saan ainakin: 

1) tarve turvata kriisinratkaisun tavoittei-
den saavuttaminen; 

2) tarve varmistaa, että jos velkojen arvoa 
alennetaan ja niitä muunnetaan, laitoksella on 
riittävästi alentamiskelpoisia velkoja, jotta 
laitoksen omien varojen määrä voitaisiin nos-
taa sellaiselle omien varojen kynnysarvon 
mukaiselle tasolle, joka turvaisi laitoksen tai 
väliaikaisen laitoksen toiminnan jatkumisen 
sekä markkinoiden luottamuksen; 

3) laitoksen koko, liiketoiminta- ja rahoi-
tusmalli sekä riskiprofiili; 

4) se, missä määrin talletussuojarahastosta 
voitaisiin rahoittaa kriisinratkaisua virasto-
lain 5 luvun 14 §:n mukaisesti; 

5) laitoksen toiminnan loppumisen haitalli-
set vaikutukset rahoitusvakauteen, muihin 
laitoksiin tai rahoitusjärjestelmään. 

Mitä 1 momentissa säädetään laitoksen 
omista varoista, alentamiskelpoisista veloista 
ja taseen loppusummasta, sovelletaan laitok-
sen konsolidoituihin omiin varoihin, konsoli-
doituihin alentamiskelpoisiin velkoihin ja 
konsolidoituun taseeseen. Johdannaissopi-
musten arvon laskemisesta säädetään 12 §:n 
3 momentissa. 

Alentamiskelpoiset velat voidaan sisällyt-
tää 1 momentissa tarkoitettuun kokonaismää-
rään vain, jos:  



 HE 175/2014 vp  
  

 

227

1) rahoitusväline on täysin maksettu; 
2) laitos ei ole suoraan tai välillisesti anta-

nut luottoa tai vakuutta niiden rahoitusväli-
neiden hankintaa varten, johon velka perus-
tuu; 

3) velka erääntyy aikaisintaan vuoden ku-
luttua sen syntymisestä; 

4) velka ei perustu johdannaissopimukseen; 
5) velka ei perustu virastolain 5 luvun 8 §:n 

nojalla korvattavaan talletukseen; 
6) laitoksella ei ole saamisoikeutta velkaan 

eikä laitos ole antanut velasta vakuutta tai ta-
kausta. 

Jos velkaan sovelletaan kolmannen maan 
lakia, virasto voi edellyttää, että velka katso-
taan alentamiskelpoiseksi velaksi vain, jos 
viraston mahdollinen päätös velan arvonalen-
tamisesta ja muuntamisesta katsotaan kol-
mannen maan lain mukaan sitovaksi ja päte-
väksi. Viraston vaatimuksesta laitoksen on 
esitettävä tästä selvitys. 

Tätä pykälää ei sovelleta kiinnitysluotto-
pankkitoiminnasta annetun lain (688/2010) 
2 luvussa tarkoitettuun kiinnitysluottopank-
kiin. 
 
 
 

8 §  

Sopimusperusteisesti alentamiskelpoiset velat 

Virasto voi päättää, että 7 §:n mukainen 
vähimmäisvaatimus katetaan osin sopimus-
perusteisesti alentamiskelpoisilla veloilla. 
Tällaiseksi velaksi voidaan hyväksyä vain 
velka, johon sovelletaan sopimusehtoa:  

1) joka mahdollistaa velan tämän luvun 
mukaisen arvonalentamisen tai muuntamisen 
ennen muita alentamiskelpoisia velkoja; ja 

2) jolla velka asetetaan konkurssissa huo-
nommalle sijalle suhteessa muihin alenta-
miskelpoisiin velkoihin. 
 
 

9 §  

Alentamiskelpoisia velkoja koskevan vähim-
mäisvaatimuksen valvonta  

Laitoksella on oltava riittävät järjestelmät 
sen varmistamiseksi, että virasto voi jatku-

vasti valvoa, täyttääkö laitos tai yritys 7 §:ssä 
säädetyt vaatimukset. Viraston on yhteistyös-
sä Finanssivalvonnan kanssa jatkuvasti val-
vottava vaatimusten noudattamista. 

Viraston on ilmoitettava Euroopan pankki-
viranomaiselle kuhunkin laitokseen sovellet-
tava 7 §:ssä tarkoitettu vähimmäisvaatimus. 
 
 
 
 

10 §  

Yhteistyö muiden ETA-valtioiden kriisinrat-
kaisuviranomaisten kanssa  

Virasto päättää alentamiskelpoisten velko-
jen vähimmäisvaatimuksen soveltamisesta 
emoyrityksen konsolidoidun taseen perus-
teella yhdessä muiden konserniyhtiöiden 
kriisinratkaisusta vastaavien viranomaisten 
kanssa. 

Jos 1 momentissa tarkoitetut viranomaiset 
eivät ole tehneet 1 momentissa tarkoitettua 
yhteistä päätöstä neljän kuukauden kuluessa 
ja virasto on ryhmäkriisinratkaisusta vastaava 
viranomainen, on sen tehtävä päätös. Päätök-
sessä on otettava huomioon muiden kriisin-
ratkaisuviranomaisten suorittama konserni-
yhtiöiden arviointi, ja se on toimitettava kon-
sernin emoyritykselle. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu viranomainen 
on saattanut 1 tai 2 momentissa tarkoitettua 
päätöstä koskevan erimielisyyden Euroopan 
pankkivalvonta-asetuksen 19 artiklan mukai-
sesti Euroopan pankkiviranomaisen ratkais-
tavaksi, viraston on lykättävä omaa päätös-
tään ja odotettava Euroopan pankkiviran-
omaisen päätöstä ja tehtävä lopullinen pää-
töksensä Euroopan pankkiviranomaisen pää-
töksen mukaisesti. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettu neljän 
kuukauden määräaika on Euroopan pankki-
valvonta-asetuksen 19 artiklassa tarkoitettu 
sovitteluaika. Asiaa ei voi saattaa Euroopan 
pankkiviranomaisen päätettäväksi 2 momen-
tissa mainitun neljän kuukauden määräajan 
jälkeen tai sen jälkeen, kun yhteinen päätös 
asiassa on tehty. Jos Euroopan pankkiviran-
omainen ei ole antanut asiassa päätöstään 
kuukauden kuluessa, viraston on tehtävä 
2 momentissa tarkoitettu päätös. 
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Jos laitoksen tai toisessa ETA-valtiossa si-
jaitsevan laitoksen kanssa samaan ryhmään 
kuuluu vähintään yksi yritys, jonka kotipaik-
ka on Suomessa, ja vähintään yksi yritys, 
jonka kotipaikka on toisessa ETA-valtiossa, 
viraston on pyrittävä yhdessä toisen ETA-
valtion kriisinratkaisuviranomaisen kanssa 
saamaan aikaan yhteinen päätös 7 §:n tai sitä 
vastaavan toisen ETA-valtion lainsäädännön 
soveltamisesta emoyritykseen konsolidoidun 
taseen perusteella ja 7 §:n tai sitä vastaavan 
toisen ETA-valtion lainsäädännön soveltami-
sesta tytäryritykseen. 

Jos 5 momentissa tarkoitetut viranomaiset 
eivät ole tehneet momentissa tarkoitettua yh-
teistä päätöstä neljän kuukauden kuluessa, vi-
raston on tehtävä tarkoitettu päätös tytäryri-
tyksestä, joka kuuluu sen toimivaltaan. Pää-
töksessä on otettava huomioon ryhmäkriisin-
ratkaisusta vastaavien viranomaisten il-
maisemat kannat ja varaumat, ja päätös on 
toimitettava konsernin emoyritykselle ja ty-
täryrityksille. 

Jos ryhmäkriisinratkaisusta vastaava viran-
omainen on saattanut 6 momentissa tarkoitet-
tua päätöstä koskevan erimielisyyden Euroo-
pan pankkivalvonta-asetuksen 19 artiklan 
mukaisesti Euroopan pankkiviranomaisen 
ratkaistavaksi, viraston on lykättävä omaa 
päätöstään ja odotettava Euroopan pankkivi-
ranomaisen päätöstä ja tehtävä lopullinen 
päätöksensä Euroopan pankkiviranomaisen 
päätöksen mukaisesti. Asiaa ei kuitenkaan 
saa saattaa Euroopan pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi, jos tytäryrityksen taseen pe-
rusteella laskettu vaatimus poikkeaa konsoli-
doidun taseen perusteella lasketusta vaati-
muksesta enintään yhdellä prosenttiyksiköllä. 

Edellä 7 momentissa tarkoitettu neljän 
kuukauden määräaika on Euroopan pankki-
valvonta-asetuksen 19 artiklassa tarkoitettu 
sovitteluaika. Asiaa ei voi saattaa Euroopan 
pankkiviranomaisen päätettäväksi edellä 
2 momentissa mainitun neljän kuukauden 
määräajan jälkeen tai sen jälkeen, kun yhtei-
nen päätös asiassa on tehty. Jos Euroopan 
pankkiviranomainen ei ole antanut asiassa 
päätöstään kuukauden kuluessa, viraston on 
tehtävä 2 momentissa tarkoitettu päätös. 

Tässä pykälässä tarkoitetut päätökset on 
arvioitava vähintään kerran vuodessa uudel-
leen.  

11 §  

Poikkeukset alentamiskelpoisia velkoja kos-
kevien vähimmäisvaatimusten soveltamisesta 

ryhmässä  

Virasto voi toimiessaan ryhmäkriisinratkai-
susta vastaavana viranomaisena päättää, että 
ryhmän emoyrityksenä toimivaan laitokseen 
sovelletaan 7 §:ssä säädettyä vähimmäisvaa-
timusta ainoastaan laitoksen konsolidoidun 
taloudellisen aseman perusteella. Edellytyk-
senä on, että Finanssivalvonta on päättänyt 
soveltaa emoyritykseen EU:n vakavaraisuus-
asetuksen mukaista omien varojen vähim-
mäisvaatimusta mainitun asetuksen 7 artiklan 
nojalla ainoastaan laitoksen konsolidoidun 
taloudellisen aseman perusteella.  

Virasto voi toimiessaan ryhmän tytäryri-
tyksenä olevan laitoksen kriisinratkaisusta 
vastaavana viranomaisena päättää, että tytär-
yritykseen ei sovelleta 7 §:ssä säädettyä vä-
himmäisvaatimusta, jos: 

1) ryhmän emoyritys ja asianomainen ty-
täryritys on rekisteröity ja niitä valvotaan 
Suomessa; 

2) tytäryritys on emoyrityksen kirjanpito-
lain 1 luvun 5 §:n 1 momentin mukaisessa 
määräysvallassa ja kuuluu emoyrityksenä 
toimivan laitoksen konsolidoidun valvonnan 
piiriin; 

3) ryhmän Suomessa olevaan emoyrityk-
seen sovelletaan 7 §:ssä säädettyä vähim-
mäisvaatimusta emoyrityksen konsolidoidun 
taloudellisen aseman perusteella; 

4) ei ole esteitä sille, että emoyritys ottaa 
vastatakseen tytäryrityksen velasta tai mer-
kitsee sen omiin varoihin luettavia rahoitus-
välineitä; 

5) tytäryritystä johdetaan terveiden ja varo-
vaisten liikeperiaatteiden mukaisesti ja emo-
yritys takaa tytäryrityksen velvoitteet Finans-
sivalvonnan hyväksymällä tavalla, taikka ty-
täryrityksen riskit ovat merkitykseltään vä-
häiset;  

6) emoyrityksen riskien arviointia, mittaa-
mista ja valvontaa koskevat menettelyt katta-
vat myös tytäryrityksen; ja 

7) Finanssivalvonta on myöntänyt EU:n 
vakavaraisuusasetuksen 7 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun täyden poikkeuksen omien varo-
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jen vähimmäismäärää koskevien vaatimusten 
soveltamisesta tytäryritykseen.  
 

12 §  

Alentamiskelpoisten velkojen arvonalentami-
sen ja muuntamisen soveltaminen johdan-

naissopimuksiin  

Johdannaissopimukseen perustuvan velan 
arvoa voidaan alentaa vain johdannaissopi-
muksen sulkemisen jälkeen. Virasto voi sul-
kea kriisinratkaisutoimien yhteydessä laitok-
sella olevan johdannaissopimuksen sen eh-
doista riippumatta. 

Jos johdannaissopimukseen sovelletaan 
nettoutussopimusta, viraston tai 5 luvun 
2 §:ssä tarkoitetun arvioijan on mainitun lu-
vun 1 §:n mukaisen arvonmäärityksen yhtey-
dessä määritettävä tällaiseen johdannaisso-
pimukseen perustuva velka nettomääräisenä 
nettoutussopimuksen ehtojen mukaisesti. 

Viraston tai 5 luvun 2 §:ssä tarkoitetun ar-
vioijan on määritettävä johdannaissopimuk-
seen perustuvien velkojen arvo soveltaen: 

1) tarkoituksenmukaisia menetelmiä eri 
luokkiin kuuluvien johdannaissopimusten ar-
von määrittämiseksi, mukaan lukien nettou-
tussopimusten alaiset oikeustoimet; 

2) periaatteita asianmukaisen ajankohdan 
määrittämiseksi, jona johdannaissopi-
musasemien arvo olisi määritettävä; 

3) tarkoituksenmukaisia menetelmiä, joilla 
verrataan johdannaissopimuksen sulkemisen 
aiheuttamaa arvonmenetystä siihen tappioon, 
joka aiheutuisi johdannaissopimuksen mu-
kaiseen suoritusvelvollisuuteen perustuvan 
velan arvonalentamisessa ja muuntamisessa.  
 

13 § 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen soveltaminen 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen 12 artiklassa 
säädetään vähimmäisvaatimuksesta, joka 
koskee sellaisia omia varoja ja alentamiskel-
poisia velkoja, jotka 8 ja 9 artikloissa tarkoi-
tetulla laitoksella ja emoyrityksellä on oltava 
ja joihin sovelletaan velkojen arvonalenta-
mis- ja muuntamisvaltuuksia. Mainitun ase-
tuksen 27 artiklassa säädetään velkojen ar-

vonalentamisesta ja muuntamisesta omiin va-
roihin luettaviksi rahoitusvälineiksi.  
 

9 luku  

Liiketoiminnan luovutus 

1 §  

Oikeus luovuttaa laitoksen liiketoiminta  

Virasto voi tehdä päätöksen kriisihallintoon 
asetetun laitoksen liiketoiminnan luovuttami-
sesta kokonaan tai osittain toiselle laitokselle 
tai muulle kolmannelle osapuolelle yhdessä 
tai useammassa erässä siten kuin tässä luvus-
sa säädetään. Tätä pykälää ei sovelleta liike-
toiminnan luovutukseen väliaikaiselle laitok-
selle, ellei 10 luvussa muuta säädetä.  

Liiketoiminnan luovutuksella tarkoitetaan 
tässä laissa laitoksen: 

1) sulautumista toiseen laitokseen tai muu-
hun yritykseen; 

2) jakautumista kahdeksi tai useammaksi 
laitokseksi tai muuksi yritykseksi; 

3) varojen ja velkojen muuta siirtämistä os-
tajalle; 

4) osakkeiden ja osuuksien lunastamista 
niiden omistajalta ja edelleen luovuttamista.  
 

2 §  

Liiketoiminnan luovutukseen sovellettavat 
periaatteet  

Liiketoimintaa ei saa luovuttaa ehdoin, jot-
ka poikkeavat toisistaan riippumattomien 
osapuolten välillä liiketoiminnan luovutuk-
sissa yleisesti noudatetuista ehdoista. Lunas-
tettaessa kriisinratkaisun kohteena olevan 
yrityksen osakkeita ja osuuksia lunastusarvo 
määräytyy 5 luvussa säädetyn arvonmääri-
tyksen perusteella.  

Virasto voi luovutuksensaajan suostumuk-
sella siirtää tämän luvun mukaisesti toiselle 
yritykselle siirretyt varat ja velat takaisin lai-
tokselle taikka, jos kysymys on osakkeen- tai 
osuudenomistajalta lunastetuista osakkeista 
tai osuuksista, osakkeen- tai osuudenomista-
jalle. Tässä momentissa tarkoitettu siirto on 
tehtävä 1 momentissa tarkoitetuin ehdoin. 
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Liiketoiminnan luovutukseen sovelletaan 
13 luvussa tarkoitettuja omaisuuden osittaista 
siirtoa koskevia suojatoimia. 

Vastaanottavan laitoksen katsotaan jatka-
van kriisihallintoon asetetun laitoksen toi-
mintaa, jos se vastaanottaa liiketoiminnan 
palvelujen tarjoamista toisessa ETA-valtiossa 
koskevan oikeuden ja toiseen ETA-valtioon 
sijoittautumista koskevan oikeuden käyttämi-
seksi. 
 

3 §  

Liiketoiminnan luovutuksessa noudatettava 
menettely  

Viraston on julkisesti tarjottava ostettavak-
si luovutettava liiketoiminta tai sen kukin 
erikseen luovutettava osa, jollei 2 momentis-
ta muuta johdu. 

Virasto voi luovuttaa liiketoiminnan ilman 
julkista ostotarjousta, jos julkisesta ostotarjo-
uksesta aiheutuisi uhkaa rahoitusmarkkinoi-
den vakaudelle tai se muuten vaarantaisi krii-
sinratkaisun tavoitteet taikka vaikeuttaisi 
kriisinratkaisun tehokasta toteuttamista. 

Viraston on valittava sellainen edullisin 
tarjous, joka ei vaaranna myytävän liiketoi-
minnan jatkamista luotettavalla tavalla eikä 
kriisinratkaisun tavoitteiden toteutumista. 

Sovellettaessa tämän luvun säännöksiä ar-
vopaperin liikkeeseenlaskija voi lykätä arvo-
paperimarkkinalain 6 luvun 5 §:ssä tarkoitet-
tujen tietojen julkistamista mainitussa pykä-
lässä säädetyin edellytyksin. 
 

4 § 

Liiketoiminnan jatkaminen 

Vastaanottavalla yrityksellä on oikeus har-
joittaa toimiluvan alaista toimintaa ainoas-
taan toimilupansa mukaisessa laajuudessa. 
Palvelujen tarjoamista toisessa ETA-
valtiossa koskevan oikeuden ja toiseen ETA-
valtioon sijoittautumista koskevan oikeuden 
käyttämiseksi liiketoiminnan vastaanottavan 
yrityksen katsotaan jatkavan kriisihallintoon 
asetetun laitoksen toimintaa. 

Laitoksen oikeudet osallistua maksu- ja 
selvitysjärjestelmään, toimia säännellyillä 
markkinoilla ja kuulua talletussuojarahastoon 

ja sijoittajien korvausrahastoon sekä muut 
niihin rinnastettavat oikeudet siirtyvät vas-
taanottavalle yritykselle suoraan lain nojalla, 
jos vastaanottava yritys täyttää oikeuden 
käyttämiselle säädetyt edellytykset. 

Sen estämättä, mitä 2 momentissa sääde-
tään, virasto voi myöntää vastaanottavalle 
yritykselle 2 momentissa tarkoitetun oikeu-
den, jos vastaanottava yritys ei täytä kysei-
sessä momentissa tarkoitetun oikeuden käyt-
tämiselle säädettyjä vaatimuksia. Tällainen 
oikeus on voimassa enintään kahden vuoden 
määräajan kerrallaan. 
 

5 § 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen soveltaminen 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen 24 artiklassa 
säädetään yhteisen kriisinratkaisumekanis-
min puitteissa käytettävästä liiketoiminnan 
luovutuksesta. 
 

10 luku  

Väliaikainen laitos 

1 §  

Väliaikaisen laitoksen perustaminen ja varo-
jen ja velkojen luovutus 

Virasto voi perustaa osakeyhtiön jatkamaan 
kriisihallintoon asetetun laitoksen keskeisiä 
liiketoimintoja (väliaikainen laitos) sekä 
päättää laitoksen varojen tai velkojen luovut-
tamisesta yhdessä tai useammassa erässä vä-
liaikaiselle laitokselle siten kuin tässä luvus-
sa säädetään. Väliaikaiseen laitokseen sovel-
letaan luottolaitostoiminnasta annettua lakia 
ja liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoi-
sista laitoksista annettua lakia taikka sijoitus-
palvelulakia, jollei jäljempänä toisin säädetä. 
Väliaikaisen laitoksen yhtiöjärjestyksestä on 
käytävä ilmi, että osakeyhtiö on tässä laissa 
tarkoitettu väliaikainen laitos. 

Viraston on merkittävä väliaikaisen laitok-
sen osakkeista vähintään määrä, joka vastaa 
yli puolta kaikkien osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä. Osakepääoma on maksettava 
rahana tai apporttina siirtämällä väliaikaiseen 
laitokseen riittävä määrä kriisinratkaisun 
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kohteena olevan laitoksen varoja sen jälkeen, 
kun sen omien varojen ja velkojen arvoa on 
alennettu 6 ja 8 luvussa tarkoitetulla tavalla. 
Viraston on määriteltävä tässä momentissa 
tarkoitetun apporttiomaisuuden määrä nou-
dattaen, mitä 5 luvussa säädetään varojen ar-
vostamisesta. Väliaikaisen laitoksen velkoja 
saadaan muuntaa väliaikaisen laitoksen 
osakkeiksi 8 luvussa tarkoitetulla tavalla 
enintään määrään, joka riittää turvaamaan vi-
raston määräysvallan säilymisen. 

Virasto voi päättää tämän luvun mukaisesti 
väliaikaiselle laitokselle luovutettujen varo-
jen tai velkojen siirtämisestä takaisin laitok-
selle taikka, jos kysymys on osakkeen- tai 
osuudenomistajalta lunastetuista osakkeista 
tai osuuksista, takaisin osakkeen- tai osuu-
denomistajalle, jos tällainen siirto on nimen-
omaisesti sallittu siinä viraston päätöksessä, 
jonka nojalla varat tai velat on siirretty, tai 
jos mainitut varat tai velat on siirretty väliai-
kaiselle laitokselle päätöksen vastaisesti. 

Väliaikaisen laitoksen perustamiseen ja va-
rojen ja velkojen luovutukseen sovelletaan 
13 luvun säännöksiä omaisuuden osittaista 
siirtoa koskevista suojatoimista. 
 
 

2 §  

Toiminnan jatkaminen 

Viraston on luovuttaessaan liiketoiminnan 
väliaikaiselle laitokselle varmistettava väliai-
kaisen laitoksen kyky jatkaa keskeytyksettä 
laitoksen keskeisiä toimintoja. 

Vastaanottavan laitoksen katsotaan jatka-
van kriisihallintoon asetetun laitoksen toi-
mintaa ja sillä on oikeus tarjota palveluja toi-
sessa ETA-valtiossa sekä sijoittautua toiseen 
ETA-valtioon. 

Finanssivalvonnan on luottolaitostoimin-
nasta annetussa laissa ja sijoituspalvelulaissa 
säädetystä poiketen päätettävä toimiluvan an-
tamisesta väliaikaiselle laitokselle viivytyk-
settä saatuaan virastolta ilmoituksen väliai-
kaisen laitoksen perustamisesta tai tämän lu-
vun säännösten soveltamisesta aikaisemmin 
perustettuun väliaikaiseen laitokseen. Finans-
sivalvonta voi viraston hakemuksesta myön-
tää väliaikaiselle laitokselle luvan määräajak-
si poiketa mainituissa laeissa säädetyistä va-

kavaraisuutta ja maksuvalmiutta koskevista 
vaatimuksista. 

Laitoksen oikeudet osallistua maksu- ja 
selvitysjärjestelmään, toimia säännellyillä 
markkinoilla ja kuulua talletussuojarahastoon 
ja sijoittajien korvausrahaston sekä muut nii-
hin rinnastettavat oikeudet siirtyvät väliaikai-
selle laitokselle.  

Edellä 4 momentissa säädetyn estämättä vi-
rasto voi päättää, että väliaikaisen laitoksen 
4 momentissa tarkoitettu oikeus on voimassa 
ainoastaan enintään kahden vuoden määrä-
ajan kerrallaan, jos väliaikainen laitos ei täy-
tä oikeuden käyttämiselle säädettyjä tai jär-
jestelmän ehdoissa määrättyjä vaatimuksia.  
 

3 §  

Väliaikaisen laitoksen omistaminen ja johta-
minen  

Virasto ei saa luovuttaa 1 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua määräysvaltaa ennen 4 §:ssä tar-
koitettua päätöstä. 

Viraston on huolehdittava siitä, että väliai-
kaisen laitoksen johdolla ja henkilöstöllä on 
riittävä ammattitaito väliaikaisen laitoksen 
varojen hoitamiseksi.  

Väliaikaisen laitoksen hallituksen ja toimi-
tusjohtajan on johdettava väliaikaista laitosta 
terveiden ja varovaisten liiketoimintaperiaat-
teiden sekä viraston hyväksymän toiminta-
suunnitelman ja siihen sisältyvien riskinottoa 
koskevien periaatteiden sekä viraston hyväk-
symien palkitsemisperiaatteiden mukaisesti.  

Jollei EU:n tai jäsenvaltioiden kilpailusään-
töjen mukaisesti asetetuista rajoituksista 
muuta johdu, väliaikaista laitosta on johdet-
tava siten, että laitos tai sen liiketoiminta 
voidaan luovuttaa 4 §:n 1 momentin mukai-
sessa määräajassa. 
 
 

4 §  

Väliaikaisen laitoksen toiminnan lopettami-
nen  

Viraston on tehtävä päätös väliaikaisen lai-
toksen sulautumisesta, jakautumisesta, lai-
toksen osakkeiden myymisestä taikka muusta 
purkamisesta mahdollisimman pian ja vii-
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meistään kahden vuoden kuluttua päivästä, 
jona väliaikainen laitos on vastaanottanut 
viimeisen osan kriisinratkaisun kohteena ole-
van laitoksen väliaikaiselle laitokselle luovu-
tettavasta liiketoiminnasta, varoista tai ve-
loista.  

Virasto voi jatkaa 1 momentissa tarkoitet-
tua määräaikaa enintään yhdellä vuodella 
kerrallaan, jos se on tarpeen väliaikaisen lai-
toksen purkamiseksi tai osakkeiden myymi-
seksi taikka jos pidennys on tarpeen väliai-
kaisen laitoksen keskeisten pankki- tai rahoi-
tus toimintojen jatkumisen turvaamiseksi.  

Lopettaessaan väliaikaisen laitoksen toi-
minnan, viraston on tarjottava julkisesti os-
tettavaksi väliaikaisen laitoksen osakkeet tai 
osuudet taikka varat. Viraston on valittava 
edullisin tarjous, joka ei vaaranna kriisinrat-
kaisun tavoitteita eikä rahoitusmarkkinoiden 
häiriötöntä toimintaa. 

Väliaikaisen laitoksen purkamiseen sovel-
letaan muilta osin, mitä muualla laissa sääde-
tään osakeyhtiön purkamisesta. 
 
 
 

5 § 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen soveltaminen 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen 25 artiklassa 
säädetään yhteisen kriisinratkaisumekanis-
min puitteissa käytettävästä väliaikaista lai-
tosta vastaavasta omaisuudenhoitoyhtiöstä. 
 
 
 

11 luku  

Omaisuudenhoitoyhtiö  

1 §  

Omaisuudenhoitoyhtiön perustaminen ja va-
rojen ja velkojen luovuttaminen 

Virasto voi soveltaessaan 8—10 luvun 
säännöksiä perustaa yhden tai useamman 
osakeyhtiön (omaisuudenhoitoyhtiö) ja päät-
tää kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen 
tai väliaikaisen laitoksen varojen ja velkojen 
luovuttamisesta 2 momentissa säädetyin 

edellytyksin yhdessä tai useammassa erässä 
omaisuudenhoitoyhtiölle. Omaisuudenhoito-
yhtiön yhtiöjärjestyksestä on käytävä ilmi, et-
tä yhtiö on tässä laissa tarkoitettu omaisuu-
denhoitoyhtiö. 

Virasto voi päättää kriisinratkaisun kohtee-
na olevan laitoksen tai väliaikaisen laitoksen 
varojen ja velkojen luovuttamisesta omai-
suudenhoitoyhtiölle, jos niitä ei voi myydä 
tappiotta tai aiheuttamatta häiriöitä rahoitus-
markkinoiden toiminnalle taikka jos kriisin-
ratkaisun kohteena olevan laitoksen tai väli-
aikaisen laitoksen asianmukaisen toiminnan 
varmistaminen sitä edellyttää. 

Viraston on määritettävä vastike, jota vas-
taan omaisuudenhoitoyhtiölle luovutetaan 
varoja tai velkoja ja noudattaen, mitä 5 lu-
vussa säädetään varojen arvostamisesta.  

Viraston on soveltaessaan tätä pykälää 
merkittävä omaisuudenhoitoyhtiön osakkeis-
ta vähintään määrä, joka vastaa yli puolta yh-
tiön kaikkien osakkeiden tuottamasta ääni-
määrästä. Osakkeista maksettavaan vastik-
keeseen sovelletaan 3 momenttia. 

Virasto voi päättää tämän luvun mukaisesti 
omaisuudenhoitoyhtiölle luovutettujen varo-
jen tai velkojen siirtämisestä takaisin laitok-
selle, jos siirto on nimenomaisesti sallittu sii-
nä viraston päätöksessä, jonka nojalla varat 
tai velat on siirretty tai jos mainitut varat tai 
velat on siirretty väliaikaiselle laitokselle 
päätöksen vastaisesti. 

Tässä luvussa tarkoitettuun varojen, oike-
uksien, velkojen ja muiden velvoitteiden siir-
toon sovelletaan 13 luvun säännöksiä omai-
suuden osittaista siirtoa koskevista suojatoi-
mista. 
 
 
 

2 § 

Omaisuudenhoitoyhtiön omistaminen ja joh-
taminen  

Viraston on huolehdittava siitä, että omai-
suudenhoitoyhtiön johdolla ja henkilöstöllä 
on riittävä ammattitaito omaisuudenhoitoyh-
tiön varojen hoitamiseksi.  

Omaisuudenhoitoyhtiön hallituksen ja toi-
mitusjohtajan on johdettava omaisuudenhoi-
toyhtiötä terveiden ja varovaisten liiketoi-
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mintaperiaatteiden sekä viraston hyväksymän 
toimintasuunnitelman ja siihen sisältyvien 
riskinottoa koskevien periaatteiden sekä vi-
raston hyväksymien palkitsemisperiaatteiden 
mukaisesti. Virasto voi päättää tämän luvun 
mukaisesti luovutettujen varojen ja velkojen 
siirtämisestä takaisin kriisinratkaisun kohtee-
na olevalle laitokselle tai väliaikaiselle lai-
tokselle, jos tällainen siirto on nimenomai-
sesti sallittu siinä viraston päätöksessä, jonka 
nojalla omaisuuserä tai velka on siirretty 
omaisuudenhoitoyhtiölle, ja omaisuuserä tai 
velka siirretään takaisin päätöksessä maini-
tussa määräajassa.  
 
 

3 §  

Omaisuudenhoitoyhtiön toiminnan lopetta-
minen  

Viraston on myytävä omaisuudenhoitoyh-
tiön osakkeet, päätettävä omaisuudenhoito-
yhtiön sulautumisesta tai jakautumisesta 
taikka purettava omaisuudenhoitoyhtiö niin 
pian kuin se on mahdollista ilman, että toi-
minnan lopettamisesta seuraa merkittäviä 
tappioita tai merkittäviä häiriöitä rahoitus-
markkinoilla tai, että toiminnan lopettaminen 
vaarantaa 1 luvun 6 §:n mukaiset kriisinrat-
kaisun tavoitteiden saavuttamisen. 

Lopettaessaan omaisuudenhoitoyhtiön toi-
minnan viraston on tarjottava julkisesti ostet-
tavaksi omaisuudenhoitoyhtiön osakkeet tai 
osuudet taikka varat. Viraston on valittava 
edullisin tarjous, joka ei vaaranna kriisinrat-
kaisun tavoitteita eikä rahoitusmarkkinoiden 
häiriötöntä toimintaa. 

Omaisuudenhoitoyhtiön purkamiseen so-
velletaan muilta osin, mitä muualla laissa 
säädetään osakeyhtiön purkamisesta. 
 
 

4 § 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen soveltaminen 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen 26 artiklassa 
säädetään yhteisen kriisinratkaisumekanis-
min puitteissa käytettävästä omaisuudenhoi-
toyhtiötä vastaavasta varojen erottelua kos-
kevasta kriisinratkaisuvälineestä. 

IV OSA 

RAHOITUSVAKAUSVIRASTON TOI-
MIVALTUUDET JA SUOJATOIMET 

12 luku  

Viraston toimivaltuudet  

1 §  

Toimivaltuudet  

Virastolla on oikeus: 
1) saada salassapitosäännösten estämättä 

laitokselta asiakirjat, tiedot ja selvitykset, joi-
ta virasto tarvitsee kriisinratkaisuvälineiden 
soveltamista, kriisinratkaisusuunnitelmien 
laatimista ja muiden tässä laissa säädettyjen 
tehtävien hoitamista varten; 

2) suorittaa tehtäviensä hoitamisen vaati-
massa laajuudessa ja salassapitosäännösten 
estämättä tarkastuksia laitoksessa. 

Virastolla on oikeus tässä laissa säädetyin 
edellytyksin: 

1) ottaa laitos määräysvaltaansa ja käyttää 
kaikkia sen omistajille hallintoneuvostolle, 
hallitukselle, toimitusjohtajalle ja muulle 
ylimmälle johdolle kuuluvia oikeuksia; 

2) lunastaa ja luovuttaa edelleen laitoksen 
liikkeeseen laskemia osakkeita ja osuuksia; 

3) luovuttaa laitoksen varoja ja velkoja toi-
selle osapuolelle tämän suostumuksen mu-
kaisesti; 

4) alentaa laitoksen alentamiskelpoisten 
velkojen arvoa; 

5) muuntaa alentamiskelpoisia velkoja lai-
toksen taikka sen emoyrityksen osakkeiksi 
tai osuuksiksi taikka sellaisen väliaikaisen 
laitoksen osakkeiksi, jolle laitoksen varat tai 
velat luovutetaan; 

6) perua laitoksen liikkeeseen laskemia 
velkasitoumuksia; 

7) alentaa osakkeiden ja osuuksien ja mui-
den oman pääoman erien arvoa ja mitätöidä 
osakkeita ja osuuksia niiden arvonalennusta 
vastaavassa suhteessa; 

8) velvoittaa laitos tai sen emoyritys las-
kemaan liikkeeseen uusia osakkeita tai 
osuuksia; 

9) muuttaa velkojen eräpäivää ja tällaiselle 
velkasitoumukselle ja alentamiskelpoiselle 
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velalle maksettavan koron määrää, siirtää ko-
ron eräpäivää ja keskeyttää maksuvelvolli-
suus määräajaksi; 

10) sulkea ja päättää johdannaissopimuk-
sia; 

11) erottaa laitoksen hallintoneuvoston jä-
senet, hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ja 
irtisanoa muut luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain 1 luvun 20 §:ssä tarkoitettuun toimi-
vaan johtoon kuuluvat henkilöt sen estämät-
tä, mitä muualla laissa säädetään, sekä nimit-
tää heidän tilalleen uudet henkilöt; 

12) velvoittaa Finanssivalvonta tekemään 
Finanssivalvonnasta annetun lain 32 a §:ssä 
tarkoitetun omistajan sopivuutta ja luotetta-
vuutta koskevan päätöksen esittämässään 
kohtuullisessa ajassa mainitun lain 32 b §:ssä 
säädettyjen määräaikojen estämättä. 

Mitä 1 momentissa säädetään laitoksesta, 
sovelletaan myös sellaiseen yritykseen, joka 
laitoksen toimeksiannosta hoitaa tämän liike-
toimintaan, kirjanpitoon, tietojärjestelmiin, 
riskienhallintaan tai sisäiseen valvontaan liit-
tyviä tehtäviä. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja oi-
keuksia sovelletaan, jollei valtiontukea kos-
kevista säännöksistä muuta johdu, sen estä-
mättä, mitä muualla laissa säädetään, lain no-
jalla päätetään tai sopimuksen osapuolten 
kesken sovitaan.  

Virasto voi käyttää tässä pykälässä säädet-
tyjä toimivaltuuksia sen estämättä, mitä 
muualla laissa säädetään tai laitoksen yhtiö-
järjestyksessä tai säännöissä määrätään tai 
muuten sovitaan velvollisuudesta hankkia 
toisen viranomaisen tai henkilön suostumus 
valtuuden käyttämiseen taikka velvollisuu-
desta tehdä viranomaiselle ilmoitus ennen 
valtuuden käyttämistä. 
 
 

2 §  

Liitännäisvaltuudet  

Virastolla on käyttäessään 8—11 luvussa 
säädettyjä kriisinratkaisuvaltuuksia oikeus: 

1) luovuttaa laitoksen varoja ja velkoja si-
ten, että niihin liittyvät vastuut jäävät laitok-
sen kannettaviksi, jollei 13 luvun säännöksis-
tä muuta johdu; 

2) perua oikeudet hankkia osakkeita tai 
osuuksia kriisinratkaisutoimenpiteen kohtee-
na olevasta laitoksesta; 

3) vaatia, että Finanssivalvonta keskeyttää 
kriisihallintoon asetetun laitoksen rahoitusvä-
lineellä tapahtuvan kaupankäynnin tai lykkää 
rahoitusvälineen ottamista kaupankäynnin 
kohteeksi kaupankäynnistä rahoitusvälineellä 
annetun lain (748/2012) 2 §:n 6 kohdassa 
tarkoitetulle säännellylle markkinalle; 

4) päättää, että luovutettaessa laitoksen va-
roja tai velkoja niiden vastaanottajalla on 
samat oikeudet ja velvollisuudet osallistua 
säännellylle markkinalle ja maksu- ja selvi-
tysjärjestelmiin sekä talletussuojarahastoon 
ja sijoittajien korvausrahastoon, lukuun ot-
tamatta hallintoelinten toimivallan rajoitta-
misesta johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia; 

5) päättää, että laitoksen ja sen varojen tai 
velkojen vastaanottajan on annettava toisil-
leen luovutuksen tai muun toimenpiteen vaa-
timat tiedot ja muuten myötävaikutettava 
kriisinratkaisutoimenpiteiden tehokkaaseen 
toteutukseen; 

6) perua sellaisen sopimuksen ehdot tai 
muuttaa sellaisen sopimuksen ehtoja, jonka 
osapuolena laitos on, sekä päättää, että oike-
uksien, varojen tai velkojen vastaanottaja tu-
lee sopimuksen osapuoleksi laitoksen sijaan. 

Virastolla on käyttäessään tässä laissa sää-
dettyjä kriisinratkaisuvaltuuksia oikeus mää-
rätä jatkuvuusjärjestelyistä sen varmistami-
seksi, että kriisinratkaisua koskeva toimenpi-
de on tehokas ja että oikeuksien, varojen tai 
velkojen vastaanottaja voi harjoittaa sille 
luovutettua liiketoimintaa. Jatkuvuusjärjeste-
ly voi olla: 

1) laitoksen tekemien sopimusten jatkami-
nen siten, että vastaanottaja ottaa vastatak-
seen laitoksen oikeuksista ja velvollisuuksis-
ta, jotka liittyvät vastaanottajalle luovutettui-
hin varoihin ja velkoihin, ja että vastaanottaja 
tulee kriisihallintoon asetetun laitoksen sijal-
le kaikissa asianomaisissa sopimuksissa; 

2) vastaanottajan määrääminen laitoksen 
sijaan kaikkiin sellaisiin oikeudenkäynteihin 
ja muihin oikeudellisiin menettelyihin, jotka 
liittyvät luovutettuihin rahoitusvälineisiin, 
oikeuksiin, varoihin tai velkoihin; 

3) muu 1 kohtaan rinnastettava jatkuvuus-
järjestely. 
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Mitä 1 momentin 4 kohdassa ja 2 momen-
tin 2 kohdassa säädetään, ei vaikuta: 

1) laitoksen työntekijän oikeuteen irtisanoa 
tai purkaa työsopimus; 

2) sopimuksen osapuolen oikeuteen irtisa-
noa tai purkaa sopimus tai käyttää muita so-
pimuksesta johtuvia oikeuksia, jos: 

a) se on sopimuksen ehtojen mukaan mah-
dollista sellaisen toimenpiteen johdosta, jon-
ka kriisihallintoon asetettu laitos on toteutta-
nut tai jättänyt toteuttamatta ennen luovutus-
ta tai jonka vastaanottaja on toteuttanut tai 
jättänyt toteuttamatta luovutuksen jälkeen; 

b) eikä 11 §:stä muuta johdu. 
 

3 §  

Valtuudet vaatia palvelun tai toiminnon tar-
joamista 

Virastolla on oikeus päättää, että laitoksen 
on annettava varojen tai velkojen vastaanot-
tajalle tämän liiketoiminnan tehokkaan har-
joittamisen vaatimat sellaiset palvelut ja toi-
minnot, joihin ei sisälly taloudellista tukea. 
Mitä edellä tässä momentissa säädetään, so-
velletaan myös ryhmään kuuluvaan yrityk-
seen, joka on selvitystila- tai konkurssime-
nettelyn kohteena. 

Virastolla on oikeus panna Suomessa täy-
täntöön toisen ETA-valtion kriisinratkaisuvi-
ranomaisen 1 momenttia vastaava päätös, jo-
ka on annettu ryhmälle, johon kuuluu Suo-
messa rekisteröity yritys.  

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut palve-
lut ja toiminnot on annettava: 

1) samoin ehdoin kuin palveluja ja toimin-
toja koskevan sopimuksen nojalla annettiin 
kriisihallintoon asetetulle laitokselle välittö-
mästi ennen kriisinratkaisutoimenpiteisiin 
ryhtymistä; tai 

2) muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa kohtuullisin ehdoin. 
 

4 §  

Toisessa ETA-valtiossa päätetyn kriisinrat-
kaisutoimenpiteen täytäntöönpano Suomessa  

Toisen ETA-valtion lainsäädännön mukai-
sesti tehty päätös kriisinratkaisutoimenpitees-
tä, joka koskee Suomessa sijaitsevien varo-

jen, oikeuksien tai velkojen luovutusta taikka 
sellaisia varoja, oikeuksia tai velkoja, joihin 
sovelletaan Suomen lakia, tulee Suomessa 
voimaan ilman eri päätöstä samanaikaisesti, 
kun päätös tulee voimaan edellä tarkoitetussa 
toisessa ETA-valtiossa.  

Toisen ETA-valtion lainsäädännön mukai-
sesti tehty päätös kriisinratkaisutoimenpitees-
tä, jolla osakkeiden, osuuksien tai velkojen 
arvoa alennetaan taikka velkoja muunnetaan 
osakkeiksi tai osuuksiksi, tulee Suomessa 
voimaan ilman eri päätöstä samanaikaisesti, 
kun päätös tulee voimaan edellä tarkoitetussa 
toisessa ETA-valtiossa. Mitä edellä tässä 
momentissa säädetään, sovelletaan sen estä-
mättä, vaikka: 

1) osakkeisiin, osuuksiin tai velkoihin so-
velletaan Suomen lakia; tai 

2) velkojana oleva luonnollinen henkilö 
asuu Suomessa, velkojana oleva oikeushen-
kilö on rekisteröity Suomessa tai velkojana 
on suomalainen julkisyhteisö. 

Mitä 2 momentissa säädetään kriisinratkai-
sutoimenpidettä koskevasta päätöksestä, so-
velletaan myös 6 luvun 1 ja 3 §:ssä tarkoitet-
tuun päätökseen. 

Viraston on 1—3 momentissa tarkoitetun 
päätöksen tehneen toisen ETA-valtion krii-
sinratkaisuviranomaisen pyynnöstä pantava 
päätös täytäntöön. 

Muutoksenhausta 1—3 momentissa tarkoi-
tettuun päätökseen säädetään sen ETA-
valtion lainsäädännössä, jonka mukaisesti 
asianomainen päätös on tehty. 
 
 

5 §  

Suojatoimia koskevat täydentävät säännökset  

Viraston on päätettävä sellaisesta kriisin-
ratkaisutoimenpiteestä: 

1) joka koskee toisessa ETA-valtiossa si-
jaitsevia varoja tai velkoja, joihin sovelletaan 
toisen ETA-valtion lakia; 

2) jolla osakkeiden, osuuksien tai velkojen 
arvoa alennetaan taikka velkoja muunnetaan 
osakkeiksi tai osuuksiksi, jos 

a) niihin sovelletaan toisen ETA-valtion 
lakia; 

b) velkojana oleva luonnollinen henkilö 
asuu toisessa ETA-valtiossa; 
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c) velkojana olevalla oikeushenkilöllä on 
sääntömääräinen kotipaikka toisessa ETA-
valtiossa; tai 

d) velkojana on toisen ETA-valtion jul-
kisyhteisö. 

Mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään 
kriisinratkaisutoimenpidettä koskevasta pää-
töksestä, sovelletaan myös ennen mahdolli-
seen kriisinratkaisutoimenpiteeseen ryhty-
mistä tehtyyn päätökseen osakkeiden tai 
osuuksien arvon alentamisesta. 

Omaisuuden osittaista luovuttamista kos-
keviin suojatoimiin, jotka liittyvät 1 momen-
tin 1 kohdassa tarkoitettuihin varoihin, oike-
uksiin ja velkoihin, sovelletaan, mitä 13 lu-
vussa säädetään suojatoimista. 
 
 

6 §  

Valtuudet kolmannessa maassa sijaitsevan 
omaisuuden luovutukseen  

Kun kriisinratkaisutoimenpide kohdistuu 
kolmannessa maassa sijaitsevaan omaisuu-
teen taikka sellaisiin varoihin tai velkoihin, 
joihin sovelletaan kolmannen maan lakia, vi-
rasto voi päättää, että: 

1) asiamiehen tai muun henkilön, joka 
käyttää määräysvaltaa kriisihallintoon asete-
tussa laitoksessa, ja varojen tai velkojen vas-
taanottajan on ryhdyttävä kaikkiin tarvitta-
viin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että 
luovutus, arvon alentaminen tai muu toimen-
pide tulee voimaan; 

2) asiamiehen tai muun henkilön, joka 
käyttää määräysvaltaa kriisihallintoon asete-
tussa laitoksessa, on pidettävä varat hallus-
saan taikka maksettava velka vastaanottajan 
puolesta, kunnes luovutus, arvon alentaminen 
tai muu toimenpide tulee voimaan; 

3) kohtuulliset kustannukset, joita vastaan-
ottajalle aiheutuu 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu-
jen toimenpiteiden suorittamisesta, korvataan 
7 luvun 2 §:n 3 momentissa säädettyjen pe-
rusteiden mukaisesti. 

Virasto voi päättää, että laitokseen asetet-
tuun asiamieheen tai muuhun laitoksessa 
määräysvaltaa käyttävään sekä vastaanotta-
jaan sovelletaan 1 momentin säännöksiä, jos 
virasto luovuttaa tai aikoo luovuttaa laitoksen 

osakkeita tai osuuksia taikka sen varoja tai 
velkoja laitoksesta toiselle henkilölle ja: 

1) luovutetut tai luovutettavat varat sijait-
sevat kolmannessa maassa; tai 

2) luovutettuihin tai luovutettaviin osakkei-
siin, osuuksiin, muihin varoihin tai velkoihin 
sovelletaan kolmannen maan lakia. 

Mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, ei 
sovelleta, jos päätöksen kohteena olevan luo-
vutuksen, arvon alennuksen tai muun toi-
menpiteen voimaansaattaminen kolmannessa 
valtiossa on poikkeuksellisen epävarmaa. 
 
 

7 §  

Kriisinratkaisun ja varhaisen puuttumisen 
vaikutus eräisiin sopimusehtoihin  

Kriisinratkaisutoimenpidettä tai 15 luvun 
2 §:n 3 momentissa tarkoitettua kolmannen 
maan kriisinratkaisuviranomaisen päättämää 
kriisinratkaisutoimenpidettä ei pidetä eräistä 
arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitys-
järjestelmän ehdoista annetussa laissa tai ra-
hoitusvakuuslaissa (11/2004) tarkoitettuna 
maksukyvyttömyysmenettelynä eikä nettou-
tukseen tai sopimuksen muuhun täytäntöön-
panoon oikeuttavana tapahtumana, jos sopi-
muksen keskeisiä ehtoja ja velvoitteita edel-
leen noudatetaan.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kriisinrat-
kaisutoimenpide ja sen soveltamiseen suo-
raan liittyvä tapahtuma eivät oikeuta ryhty-
mään toimenpiteeseen: 

1) jonka tarkoituksena on sopimuksen irti-
sanominen tai purkaminen, sopimuksen täy-
täntöönpanon keskeyttäminen, maksuvelvoit-
teiden nettoutus tai velkojen kuittaus; 

2) jonka tarkoituksena on laitoksen omai-
suuden haltuun ottaminen, määräysvallan 
käyttäminen sellaiseen omaisuuteen tai omai-
suuteen liittyvän vakuuden rahaksi muutta-
minen; 

3) joka vaikuttaa laitoksen tekemän sopi-
muksen mukaisiin oikeuksiin. 

Mitä 2 momentin 1 kohdassa säädetään, 
sovelletaan myös sellaiseen ryhmän tytäryri-
tyksen tekemään sopimukseen, jonka velvoit-
teiden täyttämisestä emoyritys tai ryhmään 
kuuluva muu yritys on antanut vakuuden tai 
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jonka velvoitteiden täyttämisen ryhmään 
kuuluva yritys on muuten taannut. 

Mitä 2 ja 3 momentissa säädetään, sovelle-
taan vain, jos sopimuksen keskeisiä ehtoja ja 
velvoitteita edelleen noudatetaan. 

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei 
rajoita henkilön oikeutta ryhtyä toimenpitee-
seen, jos oikeus perustuu muuhun seikkaan 
kuin varhaisen puuttumisen toimenpiteeseen 
tai kriisinratkaisutoimenpiteeseen taikka sii-
hen suoraan liittyvään tapahtumaan. 

Mitä 1—3 momentissa säädetään, sovelle-
taan 8—10 §:n mukaisen keskeytyksen tai ra-
joituksen estämättä.  
 
 
 

8 §  

Valtuudet keskeyttää sopimuksen täytäntöön-
pano  

Sen lisäksi, mitä talletuspankin toiminnan 
väliaikaisesta keskeyttämisestä annetussa 
laissa (1509/2001) säädetään, virastolla on 
oikeus keskeyttää laitoksen tekemän sopi-
muksen maksu- tai suoritusvelvoitteiden täy-
täntöönpano keskeyttämisilmoituksen julkai-
semispäivää lähinnä seuraavan sellaisen vuo-
rokauden päättymiseen saakka, joka on 
pankkipäivä. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu velvoite olisi 
sopimuksen perusteella erääntynyt keskeyt-
tämisajan kuluessa, velvoitteen katsotaan 
erääntyneen heti keskeyttämisajan päätyttyä.  

Jos velvoitteiden täytäntöönpano keskeyte-
tään 1 momentin mukaisesti, sopimuksen 
vastapuolen maksu- ja suoritusvelvoitteet 
keskeytyvät samaksi ajaksi. 

Mitä 1—3 momentissa säädetään, ei sovel-
leta: 

1) virastolain 5 luvun 8 §:n tai sitä vastaa-
van toisen ETA-valtion lain mukaisesti kor-
vattaviin talletuksiin; 

2) eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan se-
kä selvitysjärjestelmän ehdoista annetussa 
laissa tarkoitettuja selvitysjärjestelmiä ja nii-
den osapuolia ja toisessa ETA-valtiossa vas-
taavia selvitysjärjestelmiä ja niiden osapuolia 
eikä keskusvastapuolia ja keskuspankkeja 
koskeviin maksu- ja suoritusvelvoitteisiin; 

3) sijoituspalvelulain mukaisen sijoittajien 
korvausrahastosuojan piiriin kuuluviin saa-
misiin eikä toisessa ETA-valtiossa vastaavan 
suojajärjestelmän piiriin kuuluviin saamisiin. 
 
 
 

9 §  

Valtuudet rajoittaa vakuusoikeuksien täytän-
töönpanoa  

Virastolla on oikeus rajoittaa vakuusvelko-
jien oikeutta panna täytäntöön sellaisia va-
kuusoikeuksia, jotka kohdistuvat laitoksen 
omaisuuteen. Edellä säädetty rajoitus saa olla 
voimassa enintään 8 §:n 1 momentissa tar-
koitetun keskeyttämisajan. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske 
eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä 
selvitysjärjestelmän ehdoista annetussa laissa 
tarkoitettujen selvitysjärjestelmien ja niiden 
osapuolten ja toisessa ETA-valtiossa vastaa-
vien selvitysjärjestelmien ja niiden osapuol-
ten eikä keskusvastapuolten ja keskuspankki-
en sellaisia vakuusoikeuksia, jotka kohdistu-
vat kriisihallintoon asetetun laitoksen vakuu-
deksi tai marginaaliksi asettamiin varoihin. 

Jäljempänä 13 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa 
tapauksessa viraston on varmistettava, että 1 
momentin mukaiset rajoitukset koskevat sa-
malla tavoin kaikkia niitä ryhmään kuuluvia 
yrityksiä, joita kohtaan on ryhdytty kriisin-
ratkaisutoimenpiteisiin. 
 
 
 

10 §  

Valtuudet lykätä tilapäisesti oikeutta sopi-
muksen irtisanomiseen tai purkamiseen  

Virasto voi lykätä kriisihallintoon asetetun 
laitoksen kanssa sopimuksen tehneen osa-
puolen oikeutta irtisanoa tai purkaa sopimus. 
Lykkäys saa olla voimassa enintään 9 §:n 
1 momentissa tarkoitetun keskeyttämisajan. 

Virasto voi lykätä kriisihallintoon asetetun 
laitoksen tytäryrityksen kanssa sopimuksen 
tehneen osapuolen oikeutta irtisanoa tai pur-
kaa sopimus, jos: 
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1) kriisihallintoon asetettu laitos on antanut 
vakuuden sopimuksen velvoitteiden täyttä-
misestä tai muuten taannut sopimuksen vel-
voitteiden täyttämisen; 

2) sopimuksen mukainen oikeus irtisanoa 
tai purkaa sopimus perustuu yksinomaan 
kriisihallintoon asetetun laitoksen maksuky-
vyttömyyteen tai taloudelliseen asemaan ja 

3) kaikki sopimuksen piiriin kuuluvat krii-
sihallintoon asetetun laitoksen varat tytäryri-
tyksessä ja velat tytäryritykselle on luovutet-
tu tai voidaan luovuttaa ja vastaanottaja on 
ottanut vastatakseen niistä tai se voi ottaa 
vastatakseen niistä taikka virasto muutoin 
järjestää vastaavan suojan näille velvoitteille, 
jos kriisihallintoon asetetun laitoksen varoja 
ja velkoja koskevia luovutusvaltuuksia on 
käytetty tai voidaan käyttää. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettu lykkäys 
saa olla voimassa enintään 8 §:n 1 momentis-
sa tarkoitetun keskeyttämisajan. Keskeyttä-
misajan päättyminen määräytyy tytäryrityk-
sen kotivaltion mukaisesti.  

Edellä 1 ja 2 momenttia ei sovelleta eräistä 
arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitys-
järjestelmän ehdoista annetussa laissa tarkoi-
tettuihin selvitysjärjestelmiin ja niiden osa-
puoliin, toisen ETA-valtiossa vastaaviin sel-
vitysjärjestelmiin ja niiden osapuoliin eikä 
keskusvastapuoliin ja keskuspankkeihin. 
 
 
 

11 §  

Täydentävät säännökset sopimuksen irtisa-
nomis- tai purkamisoikeuden käytöstä ja lyk-

käämisestä  

Sopimuksen osapuoli voi käyttää 10 §:ssä 
tarkoitettua irtisanomis- tai purkamisoikeutta 
ennen mainitun pykälän 1 tai 3 momentin 
mukaisen keskeyttämisajan päättymistä, jos 
hän on saanut virastolta ilmoituksen siitä, et-
tä sopimuksen piiriin: 

1) kuuluvia oikeuksia ja velvoitteita ei luo-
vuteta toiselle henkilölle; tai 

2) kuuluvien velkojen arvoa ei alenneta 
8 luvun 3 §:n 3 momentin mukaisesti. 

Kun virasto lykkää 10 §:n 1 tai 2 momentin 
mukaisesti irtisanomis- tai purkamisoikeutta 
ja kun tämän pykälän 1 momentissa tarkoitet-

tua ilmoitusta ei ole tehty, oikeutta voi käyt-
tää keskeyttämisajan päätyttyä 7 §:n mukai-
sin rajoituksin seuraavasti: 

1) jos sopimuksen mukaiset varat ja velat 
on luovutettu toiselle henkilölle, vastapuoli 
voi käyttää oikeutta sopimuksen ehtojen mu-
kaisesti vain, kun kysymyksessä on vastaan-
ottajaa koskeva täytäntöönpanoon oikeuttava 
tapahtuma; 

2) jos sopimuksen mukaiset varat ja velat 
jäävät laitokseen ja virasto ei ole alentanut 
sopimuksen mukaisia oikeuksien ja velkojen 
arvoa 8 luvun 3 §:n 3 momentin mukaisesti, 
vastapuoli voi käyttää oikeutta sopimuksen 
ehtojen mukaisesti välittömästi 8 §:n 1 mo-
mentin mukaisen keskeyttämisajan päätyttyä. 

Virasto tai Finanssivalvonta voi vaatia lai-
tosta ylläpitämään luetteloa sen tekemistä 
10 §:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuk-
sista. 

Viraston tai Finanssivalvonnan vaatimuk-
sesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuo-
lista ja kauppatietorekistereistä annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 648/2012 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun kauppatietorekisterin on annetta-
va ETA-valtioiden kriisinratkaisuviranomai-
sille ja laitosten valvonnasta vastaaville vi-
ranomaisille tarvittavat tiedot, jotta nämä vi-
ranomaiset voivat täyttää mainitun asetuksen 
81 artiklassa tarkoitetut velvollisuutensa. 
 
 
 
 

13 luku  

Suojatoimet 

1 §  

Osakkeenomistajia ja velkojia koskevat suo-
jatoimet  

Jos virasto alentaa velkojen nimellisarvoa 
6 luvun mukaisesti tai antaa niiden sijaan 
maksunsaantijärjestyksessä paremmalla etu-
sijalla olevia rahoitusvälineitä, velkojille ei 
saa aiheutua suurempaa tappiota kuin silloin, 
jos laitos olisi asetettu selvitystilaan tai kon-
kurssiin välittömästi ennen päätöstä laitoksen 
kriisihallintoon asettamisesta.  
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Jos virasto luovuttaa vain osan laitoksen 
oikeuksista, varoista tai veloista taikka pie-
nentää suhteellista omistusosuutta, niillä 
omistajilla ja velkojilla, joiden oikeuksia, va-
roja tai velkoja ei ole luovutettu tai omis-
tusosuutta ei ole pienennetty, on oikeus saada 
vähintään yhtä suuri korvaus kuin he olisivat 
saaneet, jos laitos olisi asetettu selvitystilaan 
tai konkurssiin välittömästi ennen päätöstä 
laitoksen kriisihallintoon asettamisesta.  
 
 
 

2 §  

Omistajan ja velkojan oikeus korvaukseen  

Jos 5 luvun 12 ja 13 §:n mukaisessa arvi-
oinnissa todetaan, että osakkeen tai osuuden 
omistaja, velkoja tai talletussuojarahasto on 
saanut pienemmän korvauksen kuin mitä tä-
mä olisi saanut laitoksen selvitystilassa tai 
konkurssissa, tälle on korvattava puuttuva 
määrä EU:n kriisinratkaisuasetuksen mukai-
sesti. 
 
 
 
 

3 §  

Vastapuolien suojatoimet osittaisessa luovu-
tuksessa  

Tässä pykälässä ja 4—7 §:ssä tarkoitettuja 
suojatoimia on käytettävä, jos virasto: 

1) luovuttaa vain osan kriisihallintoon ase-
tetun laitoksen, väliaikaisen laitoksen tai 
omaisuudenhoitoyhtiön oikeuksista, varoista 
tai veloista toiselle henkilölle; tai 

2) käyttää 12 luvun 2 §:n 1 momentin 
6 kohdassa tarkoitettua valtuutta. 

Suojatoimia on käytettävä seuraaviin jär-
jestelyihin ja niiden vastapuoliin: 

1) omistusoikeuden siirtoon perustuvan ra-
hoitusvakuuden asettaminen;  

2) muun kuin 1 kohdassa tarkoitetun va-
kuuden asettaminen;  

3) kuittaus;  
4) velvoitteiden nettoutus;  
5) vakuudellisen joukkovelkakirjalainan 

liikkeeseenlasku;  

6) arvopaperistaminen ja muu strukturoitu 
rahoitusjärjestely sekä rahoitusvälineet, joita 
käytetään olennaisessa määrin suojaustarkoi-
tuksessa. 

Suojatoimiin sovelletaan 12 luvun 7—
11 §:ssä tarkoitettuja rajoituksia. Suojatoimia 
sovelletaan niiden osapuolten lukumäärästä, 
syntymisperusteesta ja niihin sovellettavasta 
laista riippumatta. 

 
 
 

4 § 

Rahoitusvakuutta, kuittausta ja nettoutusta 
koskevan järjestelyn suoja  

Virasto ei saa luovuttaa laitoksen varoja tai 
velkoja siten, että vain osa rahoitusvakuuden, 
kuittauksen tai nettoutuksen piiriin kuuluvis-
ta varoista tai veloista luovutetaan toiselle 
henkilölle. 

Virasto ei saa muuttaa tai purkaa edellä 
1 momentissa tarkoitetuilla järjestelyillä suo-
jattuja oikeuksia, varoja tai velkoja käyttä-
mällä 12 luvun 2 §:ssä tarkoitettuja liitän-
näisvaltuuksia. 

Oikeudet, varat ja velat ovat suojattuja 
1 momentissa tarkoitetulla tavalla, jos järjes-
telyn osapuolilla on oikeus kuitata tai net-
touttaa ne. 

Virasto voi 1 ja 2 momentin estämättä kor-
vauskelpoisten talletusten saatavuuden tur-
vaamiseksi: 

1) luovuttaa korvauskelpoisia talletuksia, 
jotka ovat osa 1 momentissa tarkoitettua jär-
jestelyä, luovuttamatta muita samaan järjes-
telyyn kuuluvia oikeuksia, varoja tai velkoja; 

2) luovuttaa tai purkaa 1 momentissa tar-
koitetut varat ja velat tai muuttaa niitä kos-
kevia ehtoja luovuttamatta korvauskelpoisia 
talletuksia. 
 
 

5 §  

Vakuusjärjestelyn suoja  

Virasto ei saa: 
1) luovuttaa velkoja, joita vastaan on ase-

tettu vakuus, ilman että vakuus samalla luo-
vutetaan;  
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2) luovuttaa vakuuden kohdetta, ellei va-
kuuden tuottoa luovuteta samanaikaisesti; 

3) luovuttaa vakuuden tuottoa, ellei vakuut-
ta luovuteta samanaikaisesti; 

4) muuttaa vakuusjärjestelyn ehtoja tai 
purkaa järjestelyä käyttämällä 12 luvun 
2 §:ssä tarkoitettuja liitännäisvaltuuksia siten, 
että velka ei olisi enää vakuudellinen. 

Virasto voi 1 momentissa säädetyn estä-
mättä korvauskelpoisten talletusten saata-
vuuden turvaamiseksi: 

1) luovuttaa korvauskelpoisia talletuksia, 
jotka ovat osa 1 momentissa tarkoitettua jär-
jestelyä luovuttamatta muita samaan järjeste-
lyyn kuuluvia oikeuksia, varoja tai velkoja; 

2) luovuttaa tai purkaa 1 momentissa tar-
koitetut oikeudet, varat tai velat tai muuttaa 
niitä koskevia ehtoja luovuttamatta korvaus-
kelpoisia talletuksia. 
 
 
 

6 §  

Strukturoidun rahoitusjärjestelyn ja vakuu-
dellisen joukkovelkakirjalainan suoja  

Jos laitos on osapuolena strukturoidussa 
rahoitusjärjestelyssä, virasto ei saa toteuttaa 
laitoksen varojen tai velkojen sellaista luovu-
tusta, jossa toiselle henkilölle luovutetaan 
vain osa rahoitusjärjestelyn piiriin kuuluvista 
varoista tai veloista. Virasto ei saa purkaa ra-
hoitusjärjestelyn piiriin kuuluvia oikeuksia, 
varoja tai velkoja eikä muuttaa niiden ehtoja 
käyttämällä 12 luvun 2 §:ssä tarkoitettuja lii-
tännäisvaltuuksia. 

Virasto voi 1 momentin estämättä korvaus-
kelpoisten talletusten saatavuuden turvaami-
seksi: 

1) luovuttaa korvauskelpoisia talletuksia, 
jotka ovat osa 1 momentissa tarkoitettua jär-
jestelyä luovuttamatta muita samaan järjeste-
lyyn kuuluvia varoja tai velkoja; 

2) luovuttaa tai purkaa 1 momentissa tar-
koitetut varat tai velat tai muuttaa niitä kos-
kevia ehtoja luovuttamatta korvauskelpoisia 
talletuksia. 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään struktu-
roidusta rahoitusjärjestelystä, sovelletaan 
myös vakuudelliseen joukkovelkakirjalai-
naan. 

7 §  

Kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmän suoja 
osittaisessa luovutuksessa  

Kriisinratkaisutoimenpide ei vaikuta eräistä 
arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitys-
järjestelmän ehdoista annetussa laissa tarkoi-
tettujen selvitysjärjestelmien toimintaan eikä 
näiden selvitysjärjestelmien sääntöjen sovel-
tamiseen, jos virasto: 

1) luovuttaa vain osan laitoksen varoista tai 
veloista; tai 

2) käyttää 12 luvun 2 §:ssä tarkoitettuja lii-
tännäisvaltuuksia sellaisen sopimuksen pe-
rumiseen tai sen ehtojen muuttamiseen, jonka 
osapuoli on kriisihallintoon asetettu laitos, tai 
määrätäkseen luovutuksen vastaanottajan lai-
toksen sijaan sopimuksen osapuoleksi. 
 
 
 
 
 

V OSA  

RYHMÄKRIISINRATKAISU JA SUH-
TEET KOLMANSIIN MAIHIN 

14 luku  

Ryhmäkriisinratkaisu 

1 §  

Päätöksenteon ja toimenpiteiden yleiset peri-
aatteet 

Viraston on noudatettava seuraavia yleisiä 
periaatteita, jos päätöksellä tai toimenpiteellä 
voi olla vaikutus yhdessä tai useammassa 
ETA-valtiossa: 

1) päätökset ja toimenpiteet tehdään tehok-
kaasti, oikea-aikaisesti ja tarvittaessa nopeas-
ti; 

2) virasto, Finanssivalvonta, Suomen 
Pankki ja muu viranomainen tekevät yhteis-
työtä, jotta päätökset ja toimenpiteet ovat yh-
teensopivia ja tehokkaita; 

3) viranomaisten rooli ja tehtävät ovat sel-
keästi yksilöityjä; 
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4) virasto ottaa päätöksenteossa tai toimen-
piteessä huomioon emo- ja tytäryrityksen ko-
tivaltion edun sekä päätöksen tai toimenpi-
teen todennäköisen vaikutuksen näiden ta-
loudelliseen vakauteen, valtiontalouden ti-
laan, kriisinratkaisurahastoon, talletussuoja-
rahastoon ja sijoittajien korvausrahastoon; 

5) virasto ottaa päätöksenteossa tai toimen-
piteessä huomioon merkittävän sivuliikkeen 
isäntävaltion edun sekä päätöksen tai toi-
menpiteen vaikutuksen tämän valtion talou-
delliseen vakauteen; 

6) virasto pyrkii päätöksenteossa tai toi-
menpiteessä tasapainottamaan eri ETA-
valtioiden etuja ja välttämään yhden tai use-
amman ETA-valtion etujen kohtuutonta suo-
jaamista; 

7) virasto ottaa huomioon ja noudattaa krii-
siratkaisutoimien yhteydessä kriisinratkaisu-
suunnitelmaa, jollei se arvioi, että kriisinrat-
kaisun tavoitteet voidaan saavuttaa tehok-
kaammin sellaisiin toimin, jotka eivät ole osa 
kriisinratkaisusuunnitelmaa; 

8) virasto kuulee ETA-valtion emoyrityk-
sen, tytäryrityksen tai sivuliikkeen valvonta-
viranomaista päätösten ja toimenpiteiden 
osista, jotka vaikuttavat tai saattavat vaikut-
taa emoyritykseen, tytäryritykseen tai sivu-
liikkeeseen taikka näiden jäsenvaltioiden ta-
loudelliseen vakauteen. 
 
 
 

2 §  

Kriisinratkaisukollegion perustaminen 

Viraston on perustettava kriisinratkaisukol-
legio, jos virasto vastaa laitoksen ryhmäkrii-
sinratkaisusta ja jos ryhmään kuuluu laitos, 
jolle toisen ETA-valtion toimivaltainen vi-
ranomainen on myöntänyt toimiluvan.  

Viraston on perustettava kriisinratkaisukol-
legio myös, jos virasto tai muu ryhmään kuu-
luvan laitoksen kriisinratkaisuviranomainen 
on katsonut 4 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen 
kriisihallintoon asettamisen edellytysten täyt-
tyneen, tai jos kollegion on saavutettava yh-
teinen näkemys kolmannen maan kriisinrat-
kaisuviranomaisen ja tämän kotivaltion krii-
sinratkaisutoimien hyväksymiseksi tai hyl-
käämiseksi. 

Viraston ei tarvitse perustaa kriisinratkai-
sukollegiota, jos toinen kollegio tai sitä vas-
taava toimielin hoitaa tässä pykälässä tai 4 
§:ssä tarkoitettuja tehtäviä ja noudattaa tässä 
luvussa säädettyjä ehtoja ja toimintatapoja 
vastaavia säännöksiä. 
 
 
 

3 §  

Kriisinratkaisukollegion jäsenet ja tarkkaili-
jat 

Kriisinratkaisukollegion jäseniä ovat: 
1) virasto; 
2) jokainen toisen ETA-valtion ryhmään 

kuuluvan tytäryrityksen kriisinratkaisuviran-
omainen; 

3) toisen ETA-valtion ryhmän emoyrityk-
sen kriisinratkaisuviranomainen; 

4) toisen ETA-valtion merkittävän sivu-
liikkeen sijaintivaltion kriisinratkaisuviran-
omainen; 

5) toisen ETA-valtion ryhmään kuuluvan 
yrityksen konsolidoidusta valvonnasta vas-
taava valvontaviranomainen ja toimivaltai-
nen viranomainen, jos kriisinratkaisuviran-
omainen on kollegion jäsen; 

6) toisen ETA-valtion toimivaltainen mi-
nisteriö, jos kriisinratkaisukollegion jäsen ei 
edusta toimivaltaista ministeriötä; 

7) toisen ETA-valtion talletussuojajärjes-
telmästä vastaava viranomainen, jos valtion 
kriisinratkaisuviranomainen on kollegion jä-
sen; 

8) Euroopan pankkiviranomainen. 
Jos 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu toi-

mivaltainen viranomainen on muu kuin kes-
kuspankki, toimivaltainen viranomainen voi 
edustaa jäsenvaltiota kollegiossa yhdessä 
keskuspankin edustajan kanssa. 

Euroopan pankkiviranomaisella ei ole 
4 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä eikä sillä ole 
kollegiossa äänestysoikeutta.  

Virasto voi kutsua kolmannen maan krii-
sinratkaisuviranomaisen tarkkailijaksi krii-
sinratkaisukollegioon, jos laitoksella on ty-
täryritys tai merkittävä sivuliike kyseisessä 
kolmannessa maassa ja jos viranomaista si-
too viraston arvion mukaan tätä lakia vastaa-
vat salassapitovelvoitteet. 
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4 §  

Kriisinratkaisukollegion tehtävät ja toiminta 

Kriisinratkaisukollegion tehtävänä on vaih-
taa tietoa sellaisesta ryhmän kriisinratkaisus-
ta, jolla on vaikutuksia useampaan ETA-
valtioon. Kollegion tehtävänä on myös: 

1) vaihtaa tietoa 2 luvun 5 §:ssä tarkoitetun 
konsernin kriisinratkaisusuunnitelman kehit-
tämisestä valmistelevien ja ennalta estävien 
toimien soveltamiseksi ja ryhmän kriisinrat-
kaisun laatimiseksi; 

2) kehittää ryhmäkriisinratkaisusuunnitel-
mia; 

3) arvioida 3 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla laitoksen kanssa samaan konserniin 
kuuluvan yrityksen purkamisen ja toiminnan 
uudelleenjärjestämisen ja konsernisuhteen 
purkamisen edellytyksiä ja ryhtyä toimiin si-
tä koskevien esteiden poistamiseksi; 

4) päättää 11 §:ssä tarkoitetun ryhmäkrii-
sinratkaisukehyksen perustamisesta ja 
edesauttaa sopimusta kehyksestä; 

5) harkita 8 luvussa säädettyjen ryhmälle 
asetettavien vähimmäisvaatimusten sovelta-
mista; 

6) sovittaa yhteen ryhmäkriisinratkaisun 
strategioista ja kehikosta tiedottaminen; 

7) sovittaa yhteen virastolaissa tarkoitettua 
kriisinratkaisurahastoa vastaavien rahoitus-
järjestelyjen käyttö; 

8) asettaa 8 luvun mukaiset ryhmän kon-
serneja ja tytäryrityksiä koskevat velkojen 
vähimmäisvaatimukset. 

Virasto toimii kollegion puheenjohtajana, 
jos virastolla on velvollisuus perustaa 2 §:ssä 
tarkoitettu kriisinratkaisukollegio.  

Kollegion puheenjohtaja: 
1) vahvistaa kriisinratkaisukollegiolle val-

vontayhteistyötä koskevat kirjalliset toimin-
taperiaatteet kuultuaan muita kollegion jäse-
niä; 

2) järjestää kriisinratkaisukollegion toi-
minnan; 

3) kutsuu koolle kriisinratkaisukollegion ja 
valmistelee kokouksen asialistan; 

4) ilmoittaa muille kriisinratkaisukollegion 
jäsenille suunnitelluista kokouksista; 

5) päättää ketkä jäsenet ja tarkkailijat kut-
sutaan kriisinratkaisukollegion kokouksiin, 
ottaen huomioon käsiteltävien asioiden mer-

kitys muiden jäsenvaltioiden kutsuttaville ta-
hoille ja erityisesti mahdollinen vaikutus ky-
seisen jäsenvaltion rahoitusjärjestelmän va-
kauteen; 

6) tiedottaa kriisinratkaisukollegion jäsenil-
le kokouksissa tehdyistä päätöksistä ja tulok-
sista; 

7) huolehtii tietojenjaosta viranomaisten 
kesken. 

Edellä 3 momentin 5 kohdasta poiketen 
toisen ETA-valtion kriisinratkaisuviranomai-
sella on oikeus osallistua kollegion kokouk-
siin, jos käsiteltävänä oleva asia koskee ryh-
mään kuuluvaa yritystä ja liittyy yhteispää-
töksen muodostamiseen tai ryhmän laitok-
seen, joka sijaitsee viranomaisen toimival-
taan kuuluvalla alueella. 
 
 

5 §  

Viraston osallistuminen ulkomaiseen kriisin-
ratkaisukollegioon 

Virasto osallistuu ETA-valtion ja kolman-
nen maan tätä lakia vastaavaan kriisinratkai-
sukollegioon, jos suomalainen laitos kuuluu 
ryhmään ja on ulkomaisen laitoksen tytäryri-
tys tai suomalaisella laitoksella on toisessa 
ETA-valtiossa merkittävä sivuliike. 
 
 

6 §  

Eurooppalainen kriisinratkaisukollegio 

Jos kolmannessa maassa toimiluvan saa-
neella laitoksella on tytäryritys tai vähintään 
kaksi merkittävää sivuliikettä yhdessä tai 
useammassa ETA-valtiossa, ETA-valtion 
kriisinratkaisuviranomaisten on perustettava 
eurooppalainen kriisinratkaisukollegio. 

Viraston velvollisuuteen perustaa euroop-
palainen kriisinratkaisukollegio tytäryrityk-
sen ja tarvittaessa sivuliikkeen kriisinratkai-
semiseksi sovelletaan 2—5 §:ää. Jos laitokset 
eivät kuulu ryhmään, kollegion jäsenet päät-
tävät kollegion puheenjohtajasta ja nimittävät 
tämän. 

Edellä 1 momentin estämättä ETA-valtion 
kriisinratkaisuviranomaiset voivat yhdessä 
päättää olla perustamatta eurooppalaista krii-
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sinratkaisukollegiota, jos toinen kollegio tai 
tätä vastaava toimielin hoitaa tässä pykälässä 
ja 4 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä sekä noudat-
taa tässä luvussa säädettyjä ehtoja ja toimin-
tatapoja vastaavia säännöksiä. 
 
 
 

7 §  

EU:n kriisinratkaisuasetuksen soveltaminen 

Edellä 2—6 §:n estämättä ryhmäkriisinrat-
kaisussa noudatetaan, mitä EU:n kriisinrat-
kaisuasetuksen 5, 18, 29, 31 ja 32 artiklassa 
säädetään. 
 
 
 

8 §  

Viraston velvollisuus ilmoittaa kriisinratkai-
sun edellytysten täyttymisestä  

Jos virasto katsoo, että sellaiseen ryhmään 
kuuluva suomalainen laitos, jota varten on 
perustettu tai perustettava 2 §:ssä tarkoitettu 
kriisinratkaisukollegio, taikka sen emoyritys 
tai sen kanssa samaan ryhmään kuuluva yri-
tys, täyttää 4 luvussa säädetyt kriisihallintoon 
asettamisen edellytykset, viraston on ilmoi-
tettava kriisinratkaisukollegion muille jäse-
nille ja Finanssivalvonnalle:  

1) päätöksestä, jonka mukaan laitos, sen 
emoyritys tai sen kanssa samaan konsoli-
dointiryhmään kuuluva rahoituslaitos täyttää 
kriisihallintoon asettamisen edellytykset; 

2) kriisinratkaisutoimenpiteistä, joita viras-
to aikoo soveltaa laitokseen, sen emoyrityk-
seen tai sen kanssa samaan konsolidointi-
ryhmään kuuluvaan rahoituslaitokseen, taik-
ka selvitystilasta tai konkurssista, jos virasto 
katsoo sen soveltuvan paremmin laitoksen, 
sen emoyrityksen tai sen kanssa samaan kon-
solidointiryhmään kuuluvan rahoituslaitok-
sen kriisinratkaisuun. 

Jos virasto katsoo, että sellaiseen ryhmään 
kuuluva suomalainen laitos, jota varten on 
toisessa ETA-valtiossa perustettu tai perus-
tettava toisen ETA-valtion lainsäädännön 
mukainen kriisinratkaisukollegio, taikka sen 
Suomessa rekisteröity emoyritys tai sen 

kanssa samaan konsolidointiryhmään kuulu-
va Suomessa rekisteröity rahoituslaitos täyt-
tää 4 luvun mukaiset kriisihallintoon asetta-
misen edellytykset, tai jos virasto on saanut 
Finanssivalvonnalta vastaavan ilmoituksen, 
viraston on ilmoitettava toisen ETA-valtion 
ryhmäkriisinratkaisusta vastaavalle viran-
omaiselle, ryhmän valvonnasta vastaavalle 
toisen ETA-valtion valvontaviranomaiselle, 
kriisinratkaisukollegion muille jäsenille ja 
Finanssivalvonnalle 1 momentissa tarkoitetut 
tiedot. 
 
 
 

9 §  

Toisen ETA-valtion ryhmäkriisinratkaisuvi-
ranomaisen vastaus virastolle ja viraston 

toimenpiteet  

Jos toisen ETA-valtion ryhmäkriisinratkai-
suviranomainen saatuaan virastolta 8 §:n 
2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen ja 
kuultuaan muita kriisinratkaisukollegion jä-
seniä ilmoittaa virastolle, etteivät kriisinrat-
kaisun edellytykset todennäköisesti täyty 
ryhmään kuuluvassa sellaisessa yrityksessä, 
jolla on kotipaikka muussa ETA-valtiossa 
kuin Suomessa, virasto voi ryhtyä ilmoituk-
sensa mukaisiin toimenpiteisiin. 

Jos toisen ETA-valtion ryhmäkriisinratkai-
suviranomainen saatuaan virastolta 8 §:n 
2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen ja 
kuultuaan muita kriisinratkaisukollegion jä-
seniä ilmoittaa virastolle, että kriisinratkaisun 
edellytykset todennäköisesti täyttyvät ryh-
mään kuuluvassa sellaisessa yrityksessä, jolla 
on kotipaikka muussa ETA-valtiossa kuin 
Suomessa, viraston on odotettava toisen 
ETA-valtion ryhmäkriisinratkaisuviranomai-
sen ehdotusta ryhmäkriisinratkaisukehyksek-
si.  

Jos toisen ETA-valtion ryhmäkriisinratkai-
suviranomainen ei ehdota ryhmäkriisinrat-
kaisukehystä 24 tunnin kuluessa siitä, kun se 
on saanut virastolta 8 §:n 2 momentissa tar-
koitetun ilmoituksen, eikä viraston ja toisen 
ETA-valtion ryhmäkriisinratkaisuviranomai-
sen yhdessä sopimassa pitemmässä määrä-
ajassa, virasto voi soveltaa ilmoituksessa tar-
koitettuja kriisinratkaisutoimenpiteitä tai ryh-
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tyä muihin ilmoituksensa mukaisiin toimen-
piteisiin.  

Jos toisen ETA-valtion ryhmäkriisinratkai-
suviranomainen ehdottaa ryhmäkriisinratkai-
sukehystä 24 tunnin kuluessa siitä, kun se on 
saanut virastolta 8 §:n 2 momentissa tarkoite-
tun ilmoituksen, tai viraston ja toisen ETA-
valtion ryhmäkriisinratkaisuviranomaisen 
yhdessä sopimassa pidemmässä määräajassa, 
viraston on arvioitava, voiko se hyväksyä 
ryhmäkriisinratkaisukehyksen sekä siinä eh-
dotetut toimenpiteet ja menettelyt.  

Jos virasto katsoo, ettei se voi hyväksyä 
ryhmäkriisinratkaisukehystä, poikkeaa siitä 
tai katsoo, että laitokseen, sen emoyritykseen 
tai sen kanssa samaan ryhmään kuuluvaan 
yritykseen on rahoitusvakauden vuoksi so-
vellettava muita kuin ryhmäkriisinratkaisu-
kehyksessä tarkoitettuja kriisinratkaisutoi-
menpiteitä tai muuta kuin siinä tarkoitettua 
maksukyvyttömyysmenettelyä, viraston on 
ilmoitettava päätöksestään ja sen perusteluis-
ta kriisinratkaisukollegion muille jäsenille 
sekä samalla ilmoitettava niistä toimenpiteis-
tä, joihin se aikoo ryhtyä. Asiaa harkitessaan 
viraston on otettava huomioon päätöksensä 
mahdolliset vaikutukset muiden asianomais-
ten ETA-valtioiden rahoitusvakauteen sekä 
aikomiensa toimenpiteiden mahdolliset vai-
kutukset ryhmään kuuluviin muihin yrityk-
siin.  

Jos virasto katsoo, että se voi hyväksyä 
ryhmäkriisinratkaisukehyksen, se voi tehdä 
yhteispäätöksen muiden ETA-valtioiden krii-
sinratkaisuviranomaisten kanssa ryhmäkrii-
sinratkaisukehyksen hyväksymisestä, vaikka 
yksi tai useampi ETA-valtioiden kriisinrat-
kaisuviranomaisista ei sitä hyväksy.  
 
 
 
 

10 §  

Viraston ilmoitusvelvollisuus ja tehtävät 
ryhmäkriisinratkaisuviranomaisena laitoksen 

kriisinratkaisun edellytysten arvioinnissa 

Jos virasto toimii ryhmäkriisinratkaisuvi-
ranomaisena, sen on 8 §:n 1 momentissa tar-
koitetussa tapauksessa tai, jos se on saanut 
toisen ETA-valtion kriisinratkaisuviranomai-

selta 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot si-
sältävän ilmoituksen toisessa ETA-valtiossa 
toimiluvan saaneesta laitoksesta tai sen kans-
sa samaan ryhmään kuuluvasta yrityksestä, 
arvioitava kriisinratkaisutoimenpiteiden, sel-
vitystilan tai konkurssin todennäköiset vaiku-
tukset ryhmään ja siihen kuuluviin yrityksiin. 
Viraston on erityisesti arvioitava, täyttyvätkö 
kriisinratkaisun edellytykset ryhmään kuulu-
vissa sellaisissa yrityksissä, joilla on kotipai-
kat kahdessa tai useammassa ETA-valtiossa. 

Jos virasto kuultuaan muita kriisinratkaisu-
kollegion jäseniä arvioi, etteivät kriisinrat-
kaisun edellytykset todennäköisesti täyty 
ryhmään kuuluvissa sellaisissa yrityksissä, 
joilla on kotipaikat kahdessa tai useammassa 
ETA-valtiossa, viraston on ilmoitettava siitä 
kriisinratkaisukollegion muille jäsenille. 

Jos virasto kuultuaan muita kriisinratkaisu-
kollegion jäseniä arvioi, että kriisinratkaisun 
edellytykset todennäköisesti täyttyvät ryh-
mään kuuluvissa sellaisissa yrityksissä, joilla 
on kotipaikka kahdessa tai useammassa 
ETA-valtiossa, viraston on laadittava 11 
§:ssä tarkoitettu ryhmäkriisinratkaisukehys ja 
toimitettava se kriisinratkaisukollegion muil-
le jäsenille tavoitteena saada aikaan yhteinen 
päätös kehyksestä.  

Jos ryhmäkriisinratkaisukehyksen laatimi-
nen perustuu 1 momentissa tarkoitettuun toi-
sen ETA-valtion kriisinratkaisuviranomaisen 
ilmoitukseen, kriisinratkaisukehys on toimi-
tettava kriisinratkaisukollegion muille jäse-
nille 24 tunnin kuluessa toisen ETA-valtion 
kriisinratkaisuviranomaisen ilmoituksen saa-
pumisesta. Määräaikaa voidaan pidentää vi-
raston ja toisen ETA-valtion kriisinratkaisu-
viranomaisen yhteisellä päätöksellä. 

Virasto voi laatia ryhmäkriisinratkaisuke-
hyksen kriisinratkaisutoimenpiteiden, selvi-
tystilan tai konkurssin yhteydessä, jos: 

1) kriisinratkaisutoimet tai muut toimet 
emoyhtiössä ovat osoittaneet kriisinratkai-
suedellytysten täyttyvän ryhmän toisessa lai-
toksessa; 

2) kriisinratkaisutoimet tai muut toimet 
emoyhtiössä eivät ole riittävät tilanteen va-
kauttamiseksi tai eivät tuota parhainta loppu-
tulosta; 

3) ETA-valtion toimivaltainen viranomai-
nen arvioi, että yksi tai useampi tytäryritys 
täyttää kriisinratkaisun edellytykset; 
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4) kriisinratkaisutoimet tai muut toimet 
ryhmässä ovat tytäryritysten hyödyksi ja 
puoltavat ryhmäkriisinratkaisukehyksen laa-
timista.  
 
 
 

11 §  

Viraston laatima ryhmäkriisinratkaisukehys  

Ryhmäkriisinratkaisukehyksessä on: 
1) selostettava kriisinratkaisutoimenpiteet, 

joita virasto aikoo käyttää ryhmän emoyri-
tykseen ja ryhmään kuuluviin muihin Suo-
men lain mukaan rekisteröityihin yrityksiin, 
sekä kriisinratkaisutoimenpiteet, joita kriisin-
ratkaisukollegion jäseninä olevien muiden 
ETA-valtioiden kriisinratkaisuviranomaisten 
tulisi käyttää ryhmän kuuluviin yrityksiin, 
joilla on kotipaikka näissä muissa ETA-
valtioissa; 

2) selostettava, miten eri kriisinratkaisu-
toimenpiteet olisi sovitettava yhteen;  

3) laadittava rahoitussuunnitelma, jossa on 
otettava huomioon 2 luvun 6 §:ssä tarkoitettu 
konsernin kriisinratkaisusuunnitelma ja mai-
nitun pykälän 1 momentin 6 kohdassa tarkoi-
tetut periaatteet rahoitusvastuun jakamiseksi 
eri ETA-valtioissa olevien rahoitusjärjestely-
jen kesken; 

4) otettava huomioon ja noudatettava 2 lu-
vussa tarkoitettua kriisinratkaisusuunnitel-
maa, jollei virasto arvioi, että kriisinratkaisun 
tavoitteet voidaan saavuttaa sellaisin tehok-
kaammin toimin, jotka eivät ole osa kriisin-
ratkaisusuunnitelmaa; 

5) otettava huomioon päätöksen vaikutuk-
set muiden ryhmäkriisinratkaisuun kuuluvien 
ETA-valtioiden taloudelliseen vakauteen.  
 
 

12 §  

Ryhmäkriisinratkaisukehyksen hyväksyminen  

Viraston on pyrittävä saamaan aikaan yh-
teinen päätös ryhmäkriisinratkaisukehyksestä 
niiden muiden ETA-valtioiden kriisinratkai-
suviranomaisten kanssa, joissa ryhmään kuu-
luvilla tytäryrityksillä on kotipaikka.  

Jos yksi tai useampi 1 momentissa tarkoi-
tettu toisen ETA-valtion kriisinratkaisuviran-
omainen hyväksyy ehdotetun ryhmäkriisin-
ratkaisukehyksen, viraston on tehtävä kehyk-
sestä yhteinen päätös näiden viranomaisten 
kanssa. Päätöstä sovelletaan ryhmään kuulu-
viin yrityksiin, joilla on kotipaikka asian-
omaisissa ETA-valtioissa. 
 
 
 

13 § 

Ryhmäkriisinratkaisun rahoitus 

Viraston on ennen kriisinratkaisutoimien 
täytäntöönpanoa ehdotettava muille ETA-
valtioiden kriisinratkaisuviranomaisille ryh-
mäkriisinratkaisun rahoitusjärjestelyä. Rahoi-
tusjärjestelyn tulee sisältyä ryhmäkriisinrat-
kaisukehykseen ja se tulee hyväksyä 12 §:ssä 
säädettyä menettelyä noudattaen.  

Rahoitussuunnitelmassa on oltava: 
1) ryhmäkriisinratkaisuun kuuluvien laitos-

ten varojen ja velkojen arvonmääritys 5 lu-
vun mukaisesti; 

2) tappiot, jotka kunkin ryhmään kuuluvan 
laitoksen on kirjattava kriisinratkaisuvälinei-
den käytön ajankohtana; 

3) kunkin ryhmään kuuluvan laitoksen tap-
piot, jotka aiheutuisivat omistajille ja velko-
jille; 

4) rahoitusosuudet, jotka kansallisten talle-
tussuojarahastojen olisi suoritettava virasto-
lain 5 luvun 14 §:ssä säädettyä vastaavalla 
tavalla; 

5) kansallisten virastolain 2 §:ssä tarkoitet-
tua rahoitusvakausrahastoa vastaavalta tahol-
ta vaadittava rahoitusosuuden kokonaismää-
rä, tarkoitus ja muoto; 

6) perusteet kunkin ryhmään kuuluvan lai-
toksen kansallisen rahoitusvakausrahastoa 
vastaavan tahon maksuosuudeksi 7 kohdassa 
tarkoitetun määrän täyttämiseksi; 

7) määrä, joka kunkin kansallisen rahoitus-
vakausrahastoa vastaavan tahon on suoritet-
tava ryhmäkriisinratkaisun rahoittamiseksi; 

8) niiden lainojen määrä, jonka kunkin 
ryhmään kuuluvan laitoksen kansallinen ra-
hoitusvakausrahastoa vastaava taho sopii lai-
tosten, rahoituslaitosten tai muiden kolman-
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sien osapuolten kanssa virastolain 3 luvun 
8 §:ssä tarkoitetulla tavalla; 

9) määräaika ryhmäkriisinratkaisun rahoi-
tukselle. 

Ryhmäkriisinratkaisun rahoitukseen osal-
listuvien kansallisten rahoitusvakausrahastoa 
vastaavien tahojen rahoitusosuutta lasketta-
essa on erityisesti otettava huomioon se 
osuus: 

1) ryhmän riskipainotetuista varoista, jota 
ryhmäkriisinratkaisuun kuuluvat laitokset pi-
tävät hallussaan; 

2) ryhmän varoista, jota ryhmäkriisinrat-
kaisuun kuuluvat laitokset pitävät hallussaan; 

3) ryhmäkriisinratkaisun aiheuttamista tap-
pioista, jonka ryhmään kuuluva Finanssival-
vonnan toimilupavalvonnan piiriin kuuluva 
valvottava on aiheuttanut;  

4) varoista, joka on rahoitussuunnitelman 
mukaan tarkoitus käyttää ryhmäkriisinratkai-
suun kuuluvien laitosten välittömäksi hyö-
dyksi. 

Ryhmäkriisinratkaisun rahoituksen tuotto 
jaetaan ryhmäkriisinratkaisuun kuuluvien 
kansallisten rahoitusvakausrahastoa vastaavi-
en tahojen välillä niiden 2 momentin 7 koh-
dassa tarkoitetun rahoitusosuuden mukaises-
ti. 
 
 
 

14 §  

Ryhmäkriisinratkaisua koskevat erinäiset 
säännökset  

Viraston on ryhdyttävä 8—13 §:ssä tarkoi-
tettuihin toimenpiteisiin ilman aiheetonta vii-
vytystä ja ottaen huomioon kunkin tilanteen 
vaatima kiireellisyys. 

Jos kriisinratkaisukehystä ei saada aikaan 
ryhmässä, viraston on toimittava kriisinrat-
kaisukollegiossa läheisessä yhteistyössä kol-
legion muiden jäsenten kanssa ja pyrittävä 
saamaan aikaan mahdollisimman hyvin yh-
teen sovitetut tavoitteet niiden laitosten krii-
sinratkaisulle, jotka ovat kykenemättömiä tai 
todennäköisesti kykenemättömiä jatkamaan 
toimintaansa. 

Viraston on annettava kriisinratkaisukolle-
gion muille jäsenille riittävät tiedot 8—

13 §:n perusteella suorittamistaan toimenpi-
teistä ja kriisinratkaisun etenemisestä. 
 
 
 

15 § 

EU:n kriisinratkaisuasetuksen soveltaminen 

Edellä 8—13 §:n estämättä ryhmäkriisin-
ratkaisussa noudatetaan, mitä EU:n kriisin-
ratkaisuasetuksen 31 ja 32 artiklassa sääde-
tään. 
 
 
 

15 luku  

Kolmannen maan kriisinratkaisupäätök-
set ja kolmannen maan sivuliikkeet 

1 §  

Soveltaminen  

Jos Suomella on kolmannen maan kanssa 
sopimus kriisinratkaisun vastavuoroisesta 
tunnustamisesta, sovelletaan 1—4 §:ää. 

Jos EU on tehnyt sopimuksen kolmannen 
maan kanssa, sovelletaan tämän luvun sään-
nösten sijasta kyseisen sopimuksen säännök-
siä, jos ne poikkeavat tämän luvun säännök-
sistä. 
 
 
 

2 §  

Kolmannen maan kriisinratkaisumenettelyn 
tunnustaminen  

Jos ryhmän kriisinratkaisua varten on pe-
rustettu 14 luvun 6 §:ssä tarkoitettu euroop-
palainen kriisinratkaisukollegio, viraston on 
osana kollegiota pyrittävä siihen, että kolle-
gio tekee yhteisen päätöksen kolmannen 
maan kriisinratkaisumenettelyn tunnustami-
sesta, jos kolmannen maan laitoksella tai 
emoyrityksellä on:  

1) tytäryhtiö tai sivuliike, joka on merkittä-
vä vähintään kahdessa ETA-valtiossa; 
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2) varoja, oikeuksia tai velkoja, jotka sijait-
sevat vähintään kahdessa ETA-valtiossa ja 
joihin sovelletaan kyseisten ETA-valtioiden 
lakia.  

Viraston on pantava 1 momentissa tarkoi-
tettu päätös täytäntöön Suomen lain mukai-
sesti, jollei 4 §:stä muuta johdu. 

Jos 1 momentissa tarkoitettua yhteistä pää-
töstä ei ole tehty tai eurooppalaista kriisirat-
kaisukollegiota ei ole perustettu, virasto voi 
tunnustaa kolmannen maan kriisinratkaisu-
menettelyn. Viraston on päätöstä tehdessään 
otettava huomioon kaikkien sellaisten ETA-
valtioiden etu, joissa kolmannen maan laitok-
sella tai emoyrityksellä on toimintaa. Viras-
ton on otettava huomioon myös päätöksen 
mahdollinen vaikutus ryhmän muihin osiin ja 
kyseisten ETA-valtioiden rahoitusmarkki-
noiden vakauteen. 
 
 
 

3 §  

Oikeus kieltäytyä tunnustamasta kolmannen 
maan kriisinratkaisumenettelyä  

Sen estämättä, mitä 2 §:n 1 momentissa 
säädetään, virasto voi kieltäytyä tunnusta-
masta eurooppalaisen kriisinratkaisukollegi-
on 14 luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
päätöstä kolmannen maan kriisinratkaisume-
nettelyn tunnustamisesta, jos kolmannen 
maan: 

1) kriisinratkaisumenettelyllä olisi haitalli-
nen vaikutus Suomen tai jonkin muun ETA-
valtion rahoitusmarkkinoiden vakauteen; 

2) Suomessa sijaitsevaan sivuliikkeeseen 
kohdistuva erillinen kriisinratkaisumenettely 
on tarpeen yhden tai useamman 1 luvun 
6 §:ssä säädetyn kriisinratkaisun tavoitteen 
saavuttamiseksi; 

3) kriisinratkaisumenettely johtaisi siihen, 
että velkojat, erityisesti tallettajat, joilla on 
kotipaikka jossain ETA-valtiossa tai joiden 
talletukset maksetaan ETA-valtiossa, eivät 
saisi tasapuolista kohtelua kolmannen maan 
velkojien ja tallettajien kanssa; 

4) kriisinratkaisumenettelyn tunnustamisel-
la olisi olennaisia julkiseen talouteen liittyviä 
vaikutuksia Suomelle; tai 

5) kriisinratkaisumenettelyn tunnustamisel-
la olisi vaikutuksia, jotka olisivat ristiriidassa 
Suomen lainsäädännön kanssa.  
 
 
 

4 § 

Kolmannen maan kriisinratkaisumenettelyn 
täytäntöönpano 

Jos eurooppalainen kriisinratkaisukollegio 
tai virasto päättää 2 §:n mukaisesti tunnustaa 
kolmannen maan kriisinratkaisumenettelyn, 
virastolla on oikeus käyttää 7 luvun 2 §:ssä 
säädettyjä kriisinratkaisuvälineitä ja 12 lu-
vussa säädettyjä toimivaltuuksia: 

1) kolmannen maan laitoksen tai emoyri-
tyksen varoihin, jotka sijaitsevat Suomessa 
tai joihin sovelletaan Suomen lakia; 

2) kolmannen maan laitoksen sellaisiin 
Suomessa sijaitsevan sivuliikkeen varoihin, 
velkoihin ja oikeuksiin, joihin sovelletaan 
Suomen lakia, tai joita koskevat vaatimukset 
ovat täytäntöön pantavissa Suomessa. 

Virasto voi 1 momentissa tarkoitetuissa ti-
lanteissa: 

1) siirtää kolmannen maan laitoksen tai 
emoyrityksen Suomessa olevan tytäryrityk-
sen omistuksen uusille omistajille; 

2) käyttää 12 luvun 8—10 §:n tarkoitettuja 
valtuuksia kolmannen maan laitoksen tai 
emoyrityksen Suomessa sijaitsevan tytäryri-
tyksen tai sivuliikkeen kanssa sopimussuh-
teessa olevaan henkilöön, jos se on välttämä-
töntä kolmannen maan kriisinratkaisumenet-
telyn täytäntöön panemiseksi; 

3) määrätä täytäntöönpanokelvottomiksi 
sopimukseen perustuvat oikeudet, joiden no-
jalla voidaan irtisanoa tai purkaa sopimus, 
vaatia sopimusvelvoitteiden täyttämisen ai-
kaistamista tai muutoin vaikuttaa kolmannen 
maan laitoksen tai emoyrityksen taikka muun 
ryhmään kuuluvan yrityksen sopimusvelvoit-
teisiin, jos kyseinen sopimukseen perustuva 
oikeus perustuu kolmannen maan laitokseen 
tai emoyritykseen kohdistettujen kriisinrat-
kaisuvaltuuksien tai -välineiden käyttöön 
kolmannen maan kriisinratkaisuviranomaisen 
toimesta tai muutoin kolmannen maan krii-
sinratkaisulainsäädännön nojalla ja jos sopi-
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mukseen perustuvien keskeisten velvoittei-
den suorittaminen jatkuu. 

Virasto voi käyttää 8—12 luvussa säädetty-
jä kriisinratkaisuvaltuuksia ja -välineitä sel-
laiseen kolmannen maan laitoksen emoyri-
tykseen, jolla on Suomessa kotipaikka, jos se 
on välttämätöntä julkisen edun turvaamiseksi 
ja kolmannen maan kriisinratkaisuviran-
omainen katsoo, että kolmannen maan laitos 
täyttää kriisinratkaisun edellytykset kyseisen 
valtion lainsäädännön mukaan. Tällöin sovel-
letaan 12 luvun 7 §:ää. 

Tätä pykälää ei sovelleta, jos Suomessa on 
vireillä kyseistä kolmannen maan laitosta 
koskeva konkurssimenettely. 
 
 
 

5 §  

Viraston päätös kolmannen maan sivuliik-
keen kriisinratkaisusta  

Virasto voi päättää sellaisista kolmannen 
maan laitoksen Suomessa olevaan sivuliik-
keeseen kohdistuvista kriisinratkaisumenette-
lyistä, jotka eivät perustu kolmannen maan 
kriisinratkaisumenettelyyn, jos yleinen etu si-
tä edellyttää ja: 

1) kolmannen maan laitoksen sivuliike ei 
enää täytä tai ei todennäköisesti tule täyttä-
mään toimiluvalle säädettyjä edellytyksiä ei-
kä ole odotettavissa, että viranomaisten, 
kolmannen maan tai markkinoiden toimien 
avulla sivuliike täyttäisi toimilupaedellytyk-
set tai niillä voitaisiin estää sivuliikkeen ajau-
tuminen konkurssiin kohtuullisessa ajassa; 

2) kolmannen maan laitos ei maksa velko-
jaan ETA-alueen velkojille tai sivuliikkeen 
kautta tehtyihin velvoitteisiin liittyviä velkoja 
niiden erääntyessä, kolmannen maan kriisin-
ratkaisu- tai tavanomaista maksukyvyttö-
myysmenettelyä ei ole aloitettu eikä sitä tulla 
viraston arvion mukaan aloittamaan kohtuul-
lisessa ajassa; taikka 

3) kolmannen maan kriisinratkaisuviran-
omainen on aloittanut kolmannen maan lai-
tosta koskevan kriisinratkaisumenettelyn tai 
on ilmoittanut virastolle aikovansa aloittaa 
sen.  

Viraston on 1 momentissa tarkoitettua pää-
töstä tehdessään kuultava 14 luvun 8 ja 9 §:n 

mukaisesti muita eurooppalaiseen kriisinrat-
kaisukollegioon osallistuvia kriisinratkaisuvi-
ranomaisia. 

Toteuttaessaan kriisinratkaisutoimenpiteitä 
1 ja 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa, 
viraston on otettava huomioon 1 luvun 
6 §:ssä säädetyt kriisinratkaisun tavoitteet ja 
toimittava 4 luvun 6 §:ssä säädettyjen kriisin-
ratkaisuvälineiden käyttämistä koskevien pe-
riaatteiden mukaisesti.  
 
 
 

6 §  

Yhteistyö kolmannen maan viranomaisen 
kanssa  

Sen estämättä, mitä EU:n kriisinratkaisua-
setuksen 33 artiklassa säädetään, viraston on 
tarvittaessa sovittava yhteistyöjärjestelyistä 
kolmannen maan viranomaisen kanssa, jos 
siitä ei ole sovittu EU:n laatimassa 1 §:n 
2 momentissa tarkoitetussa sopimuksessa. 
Yhteistyöjärjestelyt eivät saa olla osapuolia 
velvoittavia. 

Viraston on ilmoitettava tekemistään 
1 momentissa tarkoitetuista yhteistyöjärjeste-
lyistä Euroopan pankkiviranomaiselle. 

 
 
 
 

7 § 

Tietojen luovuttaminen kolmannen maan vi-
ranomaiselle  

Virastolla on oikeus luovuttaa kolmannen 
maan viranomaisille vain sellaisia tietoja, 
jotka ovat tarpeen niiden tätä lakia vastaavien 
kriisinratkaisuun liittyvien tehtävien suorit-
tamiseksi. Virasto saa luovuttaa tietoja kol-
mannen maan viranomaisille ainoastaan, jos 
niitä sitoo vastaava salassapitovelvollisuus 
kuin virastoa.  

Virasto ei saa luovuttaa toiselta viranomai-
selta saatuja salassa pidettäviä tietoja edel-
leen kolmannen maan viranomaisille, ellei 
tiedon antanut viranomainen ole antanut sii-
hen nimenomaista suostumusta. Luovutetta-
via tietoja voidaan käyttää ainoastaan niihin 
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tarkoituksiin, joita varten suostumus on an-
nettu. 

Henkilötietojen luovuttamiseen sovelletaan 
henkilötietolakia (523/1999). 
 
 

VI OSA  

TOIMINNAN RAJOITTAMINEN, SA-
LASSAPITO JA MUUTOKSENHAKU 

SEKÄ SEURAAMUKSET 

16 luku  

Toiminnan rajoittaminen 

1 §  

Päätös toiminnan rajoittamisesta  

Sen estämättä, mitä muualla tässä laissa 
säädetään, valtioneuvosto voi, jos se on ra-
hoitusmarkkinoiden vakavien kansainvälisten 
häiriöiden tai toisen valtion viranomaisten 
toimien takia välttämätöntä Suomen rahoi-
tusmarkkinoiden tai rahoitusmarkkinoilla 
toimivien vakaan ja häiriöttömän toiminnan 
turvaamiseksi, enintään kuudeksi kuukau-
deksi: 

1) rajoittaa luottolaitosten, rahastoyhtiöi-
den, säilytysyhteisöjen, sijoituspalveluyritys-
ten, pörssien, selvitysyhteisöjen, keskusvas-
tapuolten ja arvopaperikeskusten toimiluvan 
ja sääntöjen mukaista toimintaa;  

2) päättää kaupankäynnistä rahoitusväli-
neillä annetussa laissa tarkoitetulla säännel-
lyllä markkinalla ja monenkeskisessä kau-
pankäyntijärjestelmässä Suomessa noudatet-
tavia menettelytapoja koskevista rajoituksista 
tai kielloista. 
 

2 §  

Päätöksentekomenettely  

Edellä 1 §:ssä tarkoitettu päätös tehdään 
valtioneuvoston yleisistunnossa. Valtiova-
rainministeriön on ennen päätöksen tekemis-
tä pyydettävä asiassa lausunto Suomen Pan-
kilta, Finanssivalvonnalta ja virastolta, jollei 
asian kiireellisyydestä välttämättä muuta 
johdu. 

3 §  

Päätöksen noudattamisen valvonta  

Tämän luvun nojalla annetun valtioneuvos-
ton päätöksen noudattamista valvoo Finans-
sivalvonta. 
 
 

17 luku  

Salassapito ja muutoksenhaku  

1 §  

Salassapitovelvoite  

Tässä laissa säädeltyyn toimintaan liittyvän 
tiedon salassapidosta säädetään viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999), luottolaitostoiminnasta annetussa 
laissa ja sijoituspalvelulaissa.  
 

2 § 

Oikeus ja velvollisuus luovuttaa tietoja  

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa säädetään, vi-
rastolla on oikeus luovuttaa salassapitosään-
nösten estämättä tietoja: 

1) 2 ja 3 momentissa tarkoitetuille viran-
omaisille, henkilöille ja talletussuojarahastol-
le; 

2) 1 kohdassa tarkoitettuja viranomaisia ja 
talletussuojarahastoa vastaaville kolmannen 
valtion viranomaisille, henkilöille ja talletus-
suojarahastoille, jos viranomaisia sitoo vas-
taava salassapitovelvollisuus kuin suomalai-
sia viranomaisia ja talletussuojarahastoa; 

3) ulkomaan viranomaiselle, jonka tehtävä-
nä on osallistua luottolaitoksen selvitystila- 
tai konkurssimenettelyyn taikka muuhun vas-
taavaan menettelyyn, jos viranomaisia sitoo 
vastaava salassapitovelvollisuus kuin suoma-
laisia viranomaisia;  

4) sille, joka viraston toimeksiannosta suo-
rittaa viraston toimivaltaan kuuluvia tehtäviä; 

5) 9 luvussa tarkoitetulle luovutuksensaa-
jalle, 10 luvussa tarkoitetulle väliaikaiselle 
laitokselle ja 11 luvussa tarkoitetulle omai-
suudenhoitoyhtiölle. 
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Viraston on ilmoitettava 4 luvun 2 §:ssä 
tarkoitetusta päätöksestä ja siihen perustuvis-
ta yksittäisiä kriisinratkaisutoimia koskevista 
päätöksistä: 

1) laitokselle ja sen omistusyhteisölle; 
2) valtiovarainministeriölle; 
3) Finanssivalvonnalle; 
4) Suomen Pankille.  
Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot on 

ilmoitettava myös sellaiseen ETA-valtion 
2 momentissa tarkoitettua vastaavalle viran-
omaiselle sekä talletussuojarahastolle, jossa 
luottolaitoksella on ryhmän emoyritys tai 
emoyrityksen tytäryritys taikka luottolaitok-
sen tai sen ryhmään kuuluvan toisen luotto-
laitoksen sivuliike, sekä jos tällaisessa toises-
sa ETA-valtiossa makrovakauden valvonnas-
ta vastaa muu kuin edellä mainittu viran-
omainen, tällaiselle toisen ETA-valtion vi-
ranomaiselle, jos tietojen vastaanottajaa sitoo 
tätä lakia vastaava salassapitovelvollisuus. 

Tämän pykälän nojalla luovutettuja tietoja 
ei saa luovuttaa muulle kuin 2 ja 3 momen-
tissa tarkoitetulle viranomaiselle, henkilölle 
tai talletussuojarahastolle ilman kriisinratkai-
sumenettelyn kohteena olevan yrityksen tai 
viraston suostumusta. 

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun il-
moitukseen on liitettävä jäljennös 4 luvun 
2 §:ssä tarkoitetusta päätöksestä. 
 
 

3 §  

Muutoksenhaku  

Viraston tämän lain nojalla tekemään pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla Hel-
singin hallinto-oikeuteen. Virastolla on oike-
us hakea valittamalla muutosta Helsingin 
hallinto-oikeuden päätökseen, jolla hallinto-
oikeus on muuttanut tai kumonnut viraston 
tekemän päätöksen. Muutoksenhausta sääde-
tään hallintolainkäyttölaissa (586/1996).  

Viraston on toimitettava päätöksensä pe-
rustana käytetyt taloudelliset arviot hallinto-
oikeudelle.  

Jos 1 momentissa tarkoitettu päätös kumo-
taan, kumoaminen ei vaikuta kumotun pää-
töksen mukaisten varojen, oikeuksien tai vel-
kojen kolmannelle osapuolelle tehdyn luovu-
tuksen pätevyyteen, jos luovutuksensaaja oli 

vilpittömässä mielessä, kun luovutusta kos-
keva oikeustoimi tehtiin.  

Kumotun päätöksen perusteella vahinkoa 
kärsineelle suoritetaan korvausta kriisinrat-
kaisurahaston varoista. Virasto tekee hake-
muksesta päätöksen korvauksen suorittami-
sesta.  

Viraston päätös kriisinratkaisutoimenpitee-
seen ryhtymisestä voidaan panna täytäntöön 
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusvi-
ranomainen toisin määrää.  
 
 
 

4 §  

Vaikutukset selvitystilaan, konkurssiin, yri-
tyssaneeraukseen ja toiminnan väliaikaiseen 

keskeyttämiseen  

Jos laitos on asetettu kriisihallintoon, sitä ja 
sen kanssa samaan ryhmään kuuluvaa yritys-
tä ei saa asettaa selvitystilaan eikä konkurs-
siin eikä sitä kohtaan saa aloittaa yrityksen 
saneerauksesta annetussa laissa (47/1993) 
tarkoitettua saneerausmenettelyä tai talletus-
pankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämi-
sestä annetussa laissa tarkoitetta keskeytys-
menettelyä muuten kuin viraston aloitteesta, 
ellei 3 momentissa toisin säädetä.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettua hakemus-
ta käsittelevän tuomioistuimen tai viranomai-
sen on ilmoitettava virastolle ja Finanssival-
vonnalle hakemuksesta tai päätöksen valmis-
telusta viipymättä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen 
saa tehdä, jos virasto: 

1) on ilmoittanut, ettei se aio ryhtyä kriisin-
ratkaisutoimenpiteisiin; tai 

2) ei ole vastannut 2 momentissa tarkoitet-
tuun ilmoitukseen seitsemän vuorokauden 
kuluessa ilmoituksen lähettämisestä. 
 
 

5 §  

Pyyntö oikeudenkäynnin tai muun oikeudelli-
sen menettelyn lykkäämisestä  

Virastolla on oikeus pyytää tuomioistuinta 
lykkäämään sellaista oikeudenkäyntiä tai 
muuta oikeudellista menettelyä, jossa kriisi-
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hallintoon asetettu laitos on osapuolena tai 
johon laitos voi tulla osapuoleksi, jos lykkäys 
on tarpeen kriisinratkaisuvälineiden tehok-
kaan soveltamisen tai kriisinratkaisuvaltuuk-
sien tehokkaan käytön kannalta.  
 
 

18 luku 

Hallinnolliset seuraamukset 

1 §  

Seuraamusmaksu 

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä, joiden 
laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään 
seuraamusmaksu, ovat mainitussa momentis-
sa säädetyn lisäksi 2 luvun 4 §:n säännökset 
kriisinratkaisusuunnitelmiin tarvittavien tie-
tojen toimittamisesta ja 4 luvun 1 §:n 4 mo-
mentin säännös ilmoitusvelvollisuudesta Fi-
nanssivalvonnalle. 

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ovat 
1 momentissa säädetyn lisäksi siinä tarkoitet-
tuja säännöksiä koskevat tarkemmat sään-
nökset, määräykset ja kriisinratkaisudirektii-
vin perusteella annettujen komission asetus-
ten ja päätösten säännökset. 

Seuraamusmaksu voidaan määrätä oikeus-
henkilölle määrättävän seuraamusmaksun li-

säksi tai sen sijasta sellaiselle oikeushenkilön 
johtoon kuuluvalle, jonka velvollisuuksien 
vastainen edellä tässä pykälässä säädetty teko 
tai laiminlyönti on. Kyseiselle henkilölle 
määrättävän seuraamusmaksun edellytyksenä 
on, että henkilö on merkittävällä tavalla myö-
tävaikuttanut tekoon tai laiminlyöntiin. 
 
 

2 § 

Hallinnollisten seuraamusten määrääminen 
ja täytäntöönpano 

Hallinnollisten seuraamusten määräämises-
tä, julkistamisesta, täytäntöönpanosta ja kä-
sittelystä markkinaoikeudessa säädetään Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain 4 luvussa.  

 
 

19 luku  

Voimaantulo 

1 §  

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

Tämän lain 8 luvun 6 §:n 4—6 momenttia 
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016. 

 
————— 
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2.  

Laki 
rahoitusvakausviranomaisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään rahoitusvakausvi-
ranomaisesta, sen hallinnosta, vakausmak-
susta ja talletussuojasta sekä rahoitusvakaus-
rahaston tilinpäätöksestä ja tilintarkastukses-
ta. 
 

2 §  

Rahoitusvakausviraston toimiala 

Rahoitusvakausvirasto, jäljempänä virasto, 
toimii kansallisena kriisinratkaisuviranomai-
sena rahoitusmarkkinoiden vakauden varmis-
tamiseksi ja taloudellisiin vaikeuksiin joutu-
neiden luottolaitosten ja sijoituspalveluyri-
tysten toiminnan uudelleenjärjestämiseksi. 

Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hal-
linnonalaan ja viraston ohjaus kuuluu minis-
teriölle. Valtiovarainministeriön asetuksella 
annetaan tarkemmat säännökset viraston hal-
linnollisesta asemasta. 

Virasto hallinnoi valtion talousarvion ulko-
puolista rahoitusvakausrahastoa, jäljempänä 
rahasto, joka muodostuu 4 luvussa tarkoite-
tusta vakausmaksuina kartutettavasta kriisin-
ratkaisurahastosta ja 5 luvussa tarkoitetusta 
talletussuojamaksuina kartutettavasta talle-
tussuojarahastosta. 
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 

1) EU:n kriisinratkaisuasetuksella Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 
N:o 806/2014 yhdenmukaisten sääntöjen ja 
yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta 
luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyri-
tysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisin-
ratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkai-
surahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) 
N:o 1093/2010 muuttamisesta; 

2) valtiosopimuksella vakausmaksujen siir-
rosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja 
rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehtyä eu-
roalueen jäsenvaltioiden ja sopimukseen liit-
tyneiden muiden EU:n jäsenvaltioiden keski-
näistä sopimusta; 

3) kriisinratkaisulailla luottolaitosten ja si-
joituspalveluyritysten kriisinratkaisusta an-
nettua lakia (  /  ); 

4) luottolaitoksella luottolaitostoiminnasta 
annetun lain (610/2014) 1 luvun 7 §:ssä tar-
koitettua laitosta; 

5) sijoituspalveluyrityksellä sijoituspalvelu-
lain (747/2012) 6 luvun 1 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua yhtiötä; 

6) ryhmällä kriisinratkaisulain 1 luvun 3 
§:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettua ryh-
mää; 

7) vakausmaksulla kriisinratkaisurahastoon 
kerättäviä kansallisia maksuja; 

8) EU:n vakausmaksulla kriisinratkaisura-
hastoon EU:n kriisinratkaisuasetuksen nojal-
la kerättäviä ja siirrettäviä maksuja; 

9) maksuvelvollisella kriisinratkaisulain 
1 §:n 1 momentissa tarkoitettuja luottolaitok-
sia; 

10) talletuspankilla luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettua tal-
letuspankkia; 

11) talletuksella talletuspankissa tilillä ole-
via ja tilille vielä kirjautumattomia maksu-
jenvälityksessä olevia saamisia ja niille 5 lu-
vun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätök-
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sen tekemiseen mennessä talletussopimuksen 
mukaisesti kertyneitä korkoja; talletuksella ei 
kuitenkaan tarkoiteta saamista: 

a) joka perustuu arvopaperimarkkinalain 
(746/2012) 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun ar-
vopaperiin; tai 

b) jonka pääoman talletuspankki on sopi-
musehtojen mukaan oikeutettu tai velvollinen 
suorittamaan takaisin muusta arvosta kuin 
saamisen nimellisarvosta; 

12) korvauskelpoisella talletuksella muita 
talletuksia kuin:  

a) julkisyhteisön talletuksia; 
b) toisen luottolaitoksen, sijoituspalveluyri-

tyksen, rahastoyhtiön, vaihtoehtorahastojen 
hoitajan ja rahoituslaitoksen omaan lukuunsa 
tekemiä talletuksia; 

c) vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen, 
eläkesäätiön ja vakuutuskassan talletuksia; 

d) talletuksia, jotka perustuvat rikoslain 
(39/1889) 32 luvussa tarkoitetulla rikoksella 
saatuihin varoihin; jos edellä mainittua rikos-
ta koskeva esitutkinta tai oikeudenkäynti on 
vireillä, rahasto voi lykätä korvauksen suorit-
tamista tuomioistuimen lainvoimaiseen pää-
tökseen asti; 

e) sijoituspalvelun tarjoajan nimissä oleval-
la sijoituspalvelulain 9 luvun 3 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetulla asiakasvarojen tilillä olevia 
talletuksia; 

f) talletuksia, joiden omistajan henkilölli-
syyttä ei voida selvittää rahanpesun ja terro-
rismin rahoittamisen estämisestä ja selvittä-
misestä annetun lain (503/2008) 2 luvun mu-
kaisesti; 

g) luottolaitoksen liikkeeseen laskemia vie-
raan pääoman ehtoisia arvopapereita ja vel-
kakirjasta aiheutuvia velvoitteita; 

13) rahoitusmarkkinoilla toimivalla oike-
ushenkilöllä Finanssivalvonnasta annetun 
lain (878/2008) 4 §:ssä tarkoitettua valvotta-
vaa tai 5 §:ssä tarkoitettua muuta finanssi-
markkinoilla toimivaa; 

14) korvattavalla talletuksella sitä osaa 
korvauskelpoisesta talletuksesta, joka voi-
daan korvata 5 luvun 8 §:n nojalla; 

15) tallettajalla talletussopimuksessa tilin-
omistajaksi merkittyä luonnollista tai oikeus-
henkilöä taikka kuolinpesää tai muuta sellais-
ta useamman henkilön yhteenliittymää, jollei 
2 momentista muuta johdu; 

16) talletussuojamaksulla talletuspankeilta 
talletussuojarahaston kartuttamiseksi kerättä-
vää maksua; 

17) EU:n vakavaraisuusasetuksella luotto-
laitosten ja sijoituspalveluyritysten vakava-
raisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 
648/2012 muuttamisesta annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 
575/2013. 

Edellä 1 momentin 15 kohtaa sovellettaes-
sa tallettajana pidetään: 

1) kutakin talletussopimuksessa tilinomis-
tajaksi merkittyä tämän suhteellista osuutta 
tilillä olevien varojen mukaisesta määrästä, 
jos tilinhaltijoita on useita; 

2) sitä, jolle tilillä olevat varat kuuluvat, 
jos: 

a) tämä on tiedossa 5 luvun 9 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettua päätöstä tehtäessä; 

b) tilisopimukseen on tilinomistajaksi mer-
kitty muu kuin 1 momentin 12 kohdan e ala-
kohdassa tarkoitettu sijoituspalvelun tarjoaja; 
ja 

c) tiliä käytetään muiden kuin tilinomista-
jalle kuuluvien varojen säilyttämiseen. 
 
 

4 §  

Tehtävät 

Viraston tehtävänä on: 
1) hoitaa sille kriisinratkaisulaissa säädetty-

jä tehtäviä ja valvoa lain noudattamista yh-
dessä Finanssivalvonnan kanssa; 

2) EU:n kriisinratkaisuasetuksen mukaises-
ti osallistua sen 42 artiklassa tarkoitetun krii-
sinratkaisuneuvoston työhön, tehdä yhteis-
työtä kriisinratkaisuneuvoston kanssa ja toi-
mittaa kriisinratkaisuneuvostolle sen tehtävi-
en suorittamiseksi tarvittavat tiedot; 

3) huolehtia EU:n kriisinratkaisuasetukses-
sa tarkoitettujen vakausmaksujen mak-
suosuuksien laskemisesta, maksujen kerää-
misestä ja hallinnoimisesta sekä maksujen 
siirtämisestä mainitussa asetuksessa tarkoi-
tettuun rahastoon; 

4) huolehtia kriisinratkaisuneuvoston hal-
linnollisten kustannusten kattamiseksi perit-
tävien maksujen keräämisestä ja siirtämisestä 
kriisinratkaisuneuvostolle; 
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5) panna täytäntöön kriisinratkaisuneuvos-
ton asetuksen nojalla tekemät päätökset; 

6) huolehtia 5 luvussa tarkoitetuista talle-
tussuojarahaston tehtävistä, kerätä talletus-
suojamaksut ja hallinnoida niitä sekä päättää 
maksuvelvollisuuden alkamisesta; 

7) valmistella yhdessä valtiovarainministe-
riön kanssa EU:n kriisinratkaisuasetuksen 73 
artiklassa tarkoitetun lainan tai muun tuen 
myöntämistä asetuksessa tarkoitetulle rahas-
tolle; 

8) tehdä esityksiä ja aloitteita rahoitusalan 
kriisinratkaisua koskevien säännösten ja 
määräysten kehittämisestä; 

9) huolehtia sille luottolaitostoiminnasta 
annetussa laissa säädetyistä tehtävistä; 

10) tehdä yhteistyötä muiden viranomais-
ten kanssa; 

11) huolehtia tehtäväalueeseensa liittyvästä 
koulutuksesta; 

12) huolehtia muussa laissa tai asetuksessa 
sille säädetyistä tehtävistä. 

Viraston toiminnan tavoitteista ja tehtävistä 
säädetään lisäksi kriisinratkaisulaissa ja EU:n 
kriisinratkaisuasetuksessa. 
 
 

2 luku 

Hallinto 

1 §  

Johtaminen 

Virastoa johtaa ylijohtaja, jonka nimittää ja 
erottaa valtioneuvosto. Ylijohtaja vastaa vi-
raston tavoitteiden saavuttamisesta ja toimin-
nan kehittämisestä sekä tuloksellisuudesta. 

Ylijohtajan toimikausi on viisi vuotta ja 
hänet voidaan valita enintään kahdelle perät-
täiselle toimikaudelle.  

Kelpoisuusehtona ylijohtajan virkaan on 
virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkin-
to, tehtävän edellyttämä monipuolinen ko-
kemus ja rahoitusmarkkinoiden tuntemus se-
kä käytännössä osoitettu johtamistaito ja joh-
tamiskokemus. 

Ylijohtajan ollessa estynyt hänen sijaise-
naan toimii valtiovarainministeriön hänen si-
jaisekseen nimittämä viraston virkamies. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä ylijohtajan sijaisen ni-
meämisestä. 
 

2 §  

Ratkaisuvalta 

Ylijohtaja ratkaisee virastossa ratkaistavat 
asiat, jollei jäljempänä erikseen toisin sääde-
tä.  

Ylijohtaja vahvistaa viraston työjärjestyk-
sen. 

Viraston tulee tehdä valtiovarainministeri-
ölle esitys sellaisesta kriisinratkaisulaissa 
tarkoitetusta päätöksestä, jonka täytäntöön-
pano edellyttää lainanottoa. Lainanotosta 
säädetään 3 luvun 8 §:ssä. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä viraston johtamisesta 
ja ratkaisuvallasta. 
 

3 §  

Riippumattomuus 

Viraston toiminta on järjestettävä siten, että 
sen riippumattomuus ja puolueettomuus teh-
tävien hoitamisessa on turvattu. 

Viraston virkamiehen on oltava tehtäväs-
sään riippumaton luottolaitoksista, sijoitus-
palveluyrityksistä ja niiden kanssa samaan 
ryhmään kuuluvista yrityksistä eikä hän saa 
kuulua niiden hallintoneuvostoon, hallituk-
seen, edustajistoon, isäntiin tai tilintarkasta-
jiin eikä olla niihin palvelus- tai toimeksian-
tosuhteessa.  

Esteellisyydestä säädetään hallintolaissa 
(434/2003). 
 

4 §  

Neuvottelukunta 

Virastolla on viraston, valtiovarainministe-
riön, Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan 
nimeämistä edustajista koostuva neuvottelu-
kunta, jonka tehtävänä on varmistaa mainit-
tujen viranomaisten välinen yhteistyö ja tie-
donvaihto. Neuvottelukunnan asettaa valtio-
varainministeriö kolmen vuoden välein tässä 



 HE 175/2014 vp  
  

 

255

pykälässä mainittujen viranomaisten ehdo-
tuksesta. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä neuvottelukunnan ko-
koonpanosta ja tehtävästä. 
 

5 §  

Virkamiehet 

Virastolla on oltava tehtäviensä asianmu-
kaiseksi hoitamiseksi riittävä määrä henkilös-
töä. Virkamiehet nimittää ylijohtaja. 

Asiantuntijoina toimivien virkamiesten 
kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva kor-
keakoulututkinto ja laaja perehtyneisyys 
alaan. 

Muilta osin virkamiehistä säädetään valtion 
virkamieslaissa (750/1994). 

Valtioneuvosto voi päättää 1 momentista 
poiketen, että viraston virkamieheksi voidaan 
nimittää määräaikaiseen virkasuhteeseen val-
tiovarainministeriön, Suomen Pankin tai Fi-
nanssivalvonnan virkamies tämän suostu-
muksesta. Esityksen nimityksestä tekee yli-
johtaja kuultuaan virkamiehen työnantajaa. 
 
 

6 § 

Ilmoitusvelvollisuus  

Ylijohtajan on ennen virkaan nimittämistä 
annettava selvitys: 

1) elinkeinotoiminnastaan; 
2) omistuksestaan yrityksissä ja merkittä-

västä muusta varallisuudestaan; 
3) veloistaan, takauksistaan ja muista vas-

tuusitoumuksistaan; 
4) muista sidonnaisuuksistaan, joilla voi ol-

la merkitystä arvioitaessa hänen edellytyksi-
ään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä. 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
myös sellaiseen virkaan nimitettävään, jolla 
virkatehtävissään on muutoin kuin satunnai-
sesti pääsy rahoitusmarkkinoita taikka yksi-
tyisten yhteisöjen tai henkilöiden taloudellis-
ta asemaa tai liikesalaisuutta koskeviin salas-
sa pidettäviin tietoihin. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu selvitys-
velvollisuus koskee myös sitä, joka nimite-
tään virkasuhteeseen hoitamaan 1 tai 2 mo-

mentissa tarkoitettuun virkaan kuuluvia teh-
täviä. 

Virkamiehen on viivytyksettä ilmoitettava 
selvityksen sisältämissä tiedoissa tapahtu-
neista olennaisista muutoksista, korjattava 
niissä havaitsemansa puutteet sekä tarvittaes-
sa täydennettävä antamaansa selvitystä. Hä-
nen on tarvittaessa myös muuten viraston 
pyynnöstä annettava tietoja 1 momentissa 
tarkoitetuista seikoista.  

Viraston ylijohtajan ja virkamiehen on il-
moitettava valtiovarainministeriön luetteloon 
luottolaitokselta, sijoituspalveluyritykseltä tai 
niiden ryhmään kuuluvalta yritykseltä saa-
mastaan luotosta taikka tämän hänen puoles-
taan myöntämästä takauksesta tai muusta 
vastuusitoumuksesta. 

Viraston ylijohtajan ja virkamiehen on il-
moitettava säännellyllä markkinalla tai mo-
nenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä 
kaupankäynnin kohteena Suomessa olevia 
osakkeita ja sellaisia rahoitusvälineitä, joiden 
arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perus-
teella, koskevat tiedot valtiovarainministeri-
ön ylläpitämään luetteloon 7 §:n mukaisesti.  

Selvityksen sisältämät tiedot 1 momentin 
1—3 kohdassa tarkoitetuista seikoista ovat 
salassa pidettäviä. Jokaisella on kuitenkin oi-
keus saada tietoja 6 momentissa tarkoitetusta 
luettelosta. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä tavasta, jolla selvitys 
on annettava. 
 
 

7 § 

Sisäpiiri-ilmoitus  

Viraston ylijohtajan ja virkamiehen on teh-
tävä sisäpiiri-ilmoitus yhden kuukauden ku-
luessa siitä, kun hän aloitti tehtävässään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoitus-
velvollisen on mainittava sisäpiiri-
ilmoituksessa: 

1) vajaavaltainen, jonka edunvalvoja ilmoi-
tusvelvollinen on; 

2) yhteisö tai säätiö, jossa ilmoitusvelvolli-
sella tai 1 kohdassa tarkoitetulla vajaavaltai-
sella on suoraan tai välillisesti määräysvalta; 

3) ilmoitusvelvollisen omistamat sekä 
1 kohdassa tarkoitetun vajaavaltaisen ja 
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2 kohdassa tarkoitetun yhteisön tai säätiön 
omistamat säännellyllä markkinalla tai mo-
nenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä 
kaupankäynnin kohteena Suomessa olevat 
osakkeet ja sellaiset rahoitusvälineet, joiden 
arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perus-
teella. 

Sisäpiiri-ilmoitukseen on sisällytettävä asi-
anomaisen henkilön, yhteisön tai säätiön yk-
silöimiseksi tarvittavat tiedot sekä osakkeita 
ja muita rahoitusvälineitä koskevat tiedot. 

Edellä 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoi-
tettuja tietoja ei tarvitse ilmoittaa siltä osin 
kuin ne koskevat asunto-osakeyhtiötä, asun-
to-osakeyhtiölain (1599/2009) 28 luvun 
2 §:ssä tarkoitettua keskinäistä kiinteistöosa-
keyhtiötä, aatteellista tai taloudellista yhdis-
tystä taikka voittoa tavoittelematonta yhtei-
söä. Jos yhteisö käy säännöllisesti kauppaa 
rahoitusvälineellä, sitä koskevat tiedot on 
kuitenkin ilmoitettava. 

Ilmoitusvelvollisen on ilmoitettava viras-
tolle neljäntoista päivän kuluessa seuraavista 
muutoksista: 

1) 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetuilla 
osakkeilla ja rahoitusvälineillä tehdyt han-
kinnat ja luovutukset, jos omistuksen muutos 
on vähintään 5 000 euroa; 

2) muut tässä pykälässä tarkoitetuissa tie-
doissa tapahtuvat muutokset. 
 

8 §  

Toiminnan rahoitus 

Viraston toiminnasta aiheutuvat kulut kate-
taan luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityk-
siltä kerättävinä maksuina, joista säädetään 
Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta an-
netussa laissa (  /  ). 
 

3 luku  

Rahaston varat ja niiden sijoittaminen, 
kulut ja lainanotto 

1 § 

Rahaston varat 

Rahaston varoja ovat vakausmaksut, talle-
tussuojamaksut ja 5 luvun 4 §:ssä tarkoitetut 

liittymismaksut sekä niiden sijoittamiseksi 
hankitut varat ja niistä saadut tuotot. 
 
 

2 § 

Varojen erillään pito  

Vakausmaksut ja niiden sijoittamiseksi 
hankitut varat ja niiden tuotot on pidettävä 
erillään talletussuojamaksuista ja liittymis-
maksuista sekä niiden sijoittamiseksi hanki-
tuista varoista ja niiden tuotoista. 
 
 

3 § 

Rahaston toiminnasta aiheutuvat kulut  

Rahaston toiminnasta aiheutuvat kulut ka-
tetaan luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyri-
tyksiltä kerättävinä maksuina, joista sääde-
tään Rahoitusvakausviraston hallintomaksus-
ta annetussa laissa. Rahaston sijoitustoimin-
nasta aiheutuvat kulut katetaan rahaston va-
roista. 
 
 

4 § 

Rahaston varojen sijoitustoimintaa koskeva 
päätöksenteko  

Viraston 4 ja 5 luvussa tarkoitetulla rahas-
tolla on hallitus, joka päättää rahaston ris-
kienhallinnasta, sijoitussuunnitelmista ja -
periaatteista sekä ohjaa varojen sijoittamista. 
Valtiovarainministeriö nimittää hallituksen 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksessa 
on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vä-
hintään kolme ja enintään viisi muuta jäsen-
tä. Kullekin jäsenelle nimitetään henkilökoh-
tainen varajäsen. 

Vähintään kaksi jäsentä sekä heidän henki-
lökohtaiset varajäsenensä on määrättävä luot-
tolaitosten etujärjestöjen ja talletuspankkien 
yhteenliittymien ehdottamista henkilöistä. 
Valtiovarainministeriö voi vapauttaa halli-
tuksen jäsenen tehtävästään. Valtiovarainmi-
nisteriö vahvistaa viraston esityksestä jäsen-
ten palkkiot sekä hallituksen esityksestä ra-
haston työjärjestyksen. 
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Hallitus on päätösvaltainen kolmen jäsenen 
tai varajäsenen sekä puheenjohtajan tai vara-
puheenjohtajan ollessa läsnä. Kullakin jäse-
nellä on yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinker-
taisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennes-
sä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan 
ääni. 

Mitä 2 luvun 6 ja 7 §:ssä säädetään ilmoi-
tusvelvollisuudesta, sovelletaan myös halli-
tuksen puheenjohtajaan, jäseneen ja vara-
jäseneen. 

Hallituksen puheenjohtajaan, varapuheen-
johtajaan, jäseneen ja varajäseneen sovelle-
taan rikosoikeudellista virkavastuuta koske-
via säännöksiä hänen suorittaessaan tässä 
laissa tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonkor-
vausvastuusta säädetään vahingonkorvaus-
laissa (412/1974). 
 
 
 

5 § 

Rahaston varojen sijoittaminen 

Viraston on sijoittaessaan sen hallinnoimi-
en rahastojen varoja huolehdittava sijoitusten 
turvaavuudesta maksuvalmiuden turvaavalla 
tavalla, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta 
sekä niiden asianmukaisesta hajauttamisesta. 
Rahaston hallituksen on laadittava rahaston 
varojen sijoittamista koskeva suunnitelma 
(sijoitussuunnitelma). Sijoitussuunnitelmassa 
on erityisesti otettava huomioon rahaston 
luonne ja sijoitustoiminnan vaatimukset. Si-
joitussuunnitelmasta on käytävä ilmi, minkä-
lainen hajautussuunnitelma rahastolla on, mi-
ten rahaston omistuksista muissa yhteisöissä 
johtuvia oikeuksia käytetään ja ne periaatteet, 
joita noudatetaan valittaessa omaisuudenhoi-
tajia. 
 
 
 

6 § 

Talletussuojarahaston varojen sijoittamista 
koskevat erityiset säännökset  

Sen lisäksi mitä 5 §:ssä säädetään, talletus-
suojarahaston varat on sijoitettava vel-
kasitoumuksiin, joihin EU:n vakavaraisuus-

asetuksen nojalla sovelletaan luottoriskin 
pääomavaatimusta laskettaessa enintään 
50 prosentin riskipainoa, jollei hallitus erityi-
sestä syystä päätä varojen sijoittamisesta 
muihin sellaisiin arvopapereihin, joihin liit-
tyvä riski ei merkittävästi poikkea tässä mo-
mentissa tarkoitettujen velkasitoumusten ris-
kistä.  

Rahaston varoja ei saa sijoittaa talletuspan-
kin tai sen kanssa samaan ryhmään kuuluvan 
yhteisön osakkeisiin tai osuuksiin eikä mui-
hin talletussuojamaksua suorittavan pankin 
tai sen kanssa samaan ryhmään kuuluvan yh-
teisön taikka pankin vakuusrahaston liikkee-
seen laskemiin arvopapereihin. Rahaston va-
roja ei myöskään muulla tavalla saa sijoittaa 
talletussuojaa suorittavaan talletuspankkiin 
tai sen kanssa samaan ryhmään kuuluvaan 
yhteisöön taikka pankin vakuusrahastoon. 

Mitä 2 momentissa säädetään talletuspan-
kista, sovelletaan myös ulkomaiseen luotto-
laitokseen ja sen kanssa samaan ryhmään 
kuuluvaan yhteisöön, joka on velvollinen 
suorittamaan talletussuojamaksua. 

Mitä 2 momentissa säädetään, ei estä rahas-
ton varojen sijoittamista sijoitusrahastolain 
(48/1999) 11 luvussa tarkoitettuihin sijoitus-
rahastoihin. 

Talletussuojarahaston maksuvalmiuden on 
oltava rahaston toimintaan nähden riittävällä 
tavalla turvattu. Sijoituksista saatava tuotto 
lisätään talletussuojarahaston pääomaan. 
 
 
 

7 § 

Rahaston riskienhallinta 

Virastolla on oltava tehokkaat ja luotettavat 
hallinto- ja ohjausjärjestelmät talletussuoja-
rahaston varoihin ja korvausten suorittami-
seen kohdistuvien riskien tunnistamiseksi, 
hallitsemiseksi, rajoittamiseksi, seuraamisek-
si ja riskeistä raportoimiseksi sekä riittävät 
maksuvalmiusjärjestelyt korvausten suorit-
tamiseksi tallettajille 5 luvun 10 §:ssä sääde-
tyssä ajassa. 

Viraston on säännöllisesti vähintään kol-
men vuoden välein tehtävin kuormituskokein 
varmistettava, että sen omat sekä talletus-
pankkien tietojärjestelmät ovat riittävät tässä 
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luvussa säädettyjen velvoitteiden täyttämi-
seksi. 

Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, 
siinä tarkoitetut kuormituskokeet on tehtävä 
lisäksi viivytyksettä sen jälkeen, kun talletus-
suojamaksua on velvollinen suorittamaan uu-
si merkittävä talletuspankki taikka talletus-
pankkien tai viraston tietohallintojärjestelmiä 
on merkittävästi muutettu. 

Talletuspankkien tämän pykälän nojalla vi-
rastolle toimittamia tietoja saadaan käyttää 
ainoastaan tässä pykälässä tarkoitettujen 
kuormituskokeiden tekemiseen eikä tietoja 
saa säilyttää pitempään kuin kuormitusko-
keiden tekemiseksi on tarpeen. 

Mitä 1 momentissa säädetään hallinto- ja 
ohjausjärjestelmistä ja varoihin ja korvausten 
suorittamiseen kohdistuvista riskeistä, sovel-
letaan myös 4 luvussa tarkoitettuun kriisin-
ratkaisurahastoon. 
 
 
 

8 § 

Lainanotto ja lainananto 

Rahastolle voidaan valtioneuvoston luvalla 
ja sen määräämillä ehdoilla ottaa lainaa 
eduskunnan talousarvion käsittelyn yhtey-
dessä myöntämien lainanottovaltuuksien ra-
joissa. Lainojen korot ja takaisinmaksu suori-
tetaan rahaston varoista. 

Kriisinratkaisurahasto voi lainata toisen 
ETA-valtion kriisinratkaisurahastoa vastaa-
valta rahastolta varoja, jos: 

1) 4 luvun 6 §:n mukaisesti perityt va-
kausmaksut eivät riitä kriisinratkaisurahaston 
käytöstä aiheutuvien tappioiden, kustannus-
ten tai muiden menojen kattamiseen; 

2) 4 luvun 7 §:ssä tarkoitetut ylimääräiset 
jälkikäteen suoritettavat vakausmaksut eivät 
ole välittömästi käytettävissä; ja 

3) muita vaihtoehtoisia rahoitusjärjestelyjä 
ei ole kohtuullisin ehdoin välittömästi käytet-
tävissä. 

Lainasopimuksessa on sovittava kaikille 
lainanantajille yhdenmukaiset korko-, ta-
kaisinmaksuaika- ja muut ehdot, jollei virasto 
ja kaikki lainanantajat yhdessä toisin sovi. 

Kriisinratkaisurahasto voi antaa lainaa toi-
selle kriisinratkaisurahastoa vastaavalle 

ETA-valtion rahastolle valtioneuvoston suos-
tumuksella.  
 
 

4 luku 

EU:n yhteiseen kriisinratkaisurahastoon 
kerättävä EU:n vakausmaksu ja kansalli-
seen kriisinratkaisurahastoon kerättävä 

vakausmaksu 

EU:n yhteinen kriisinratkaisurahasto 

1 § 

EU:n vakausmaksun määräytyminen 

Maksuvelvollisen on suoritettava viraston 
hallinnoimaan kriisinratkaisurahastoon vuo-
sittain huhtikuun 30 päivään mennessä EU:n 
kriisinratkaisuasetuksen 70 ja 71 artiklan 
mukaisesti määräytyvä EU:n vakausmaksu. 
EU:n vakausmaksun määrää suoritettavaksi 
virasto.  
 

2 § 

EU:n vakausmaksujen maksumenettely 

Viraston on laskettava kunkin maksuvel-
vollisen EU:n vakausmaksun määrä ja huo-
lehdittava EU:n vakausmaksujen keräämises-
tä EU:n kriisinratkaisuasetuksen ja Euroopan 
komission delegoidun säädöksen sekä valtio-
sopimuksen mukaisesti. 

Virasto voi antaa tarkempia määräyksiä 
EU:n vakausmaksun maksumenettelystä. 

Vuosittain kerättävän EU:n vakausmaksun 
määrää voidaan alentaa kriisinratkaisurahas-
ton EU:n vakausmaksun sijoittamisesta ker-
tyneitä tuottoja vastaavalla määrällä. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä EU:n vakausmaksujen 
maksuunpanosta ja tietojen ilmoitusmenette-
lystä. 
 

3 § 

EU:n vakausmaksujen siirtäminen  

Viraston on siirrettävä 1 ja 2 §:n mukaan 
kerättävät EU:n vakausmaksut vuosittain 
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viimeistään kesäkuun 30 päivänä EU:n krii-
sinratkaisuasetuksessa tarkoitettuun rahas-
toon siten kuin mainitussa asetuksessa sääde-
tään ja valtiosopimuksessa on sovittu. 
 
 

4 § 

Viittaus EU:n kriisinratkaisuasetukseen ja 
valtiosopimukseen  

EU:n vakausmaksun tavoitetasosta, mak-
suosuuden määräytymisestä, ylimääräisen 
EU:n vakausmaksun keräämisestä ja EU:n 
vakausmaksujen käytöstä säädetään EU:n 
kriisinratkaisuasetuksen 69—71 artiklassa ja 
valtiosopimuksen 3—5 artiklassa. 
 
 
 

Kriisinratkaisurahasto 

5 § 

Kansallinen vakausmaksu ja kriisinratkaisu-
rahaston tavoitetaso 

Sijoituspalveluyrityksen tulee suorittaa vi-
raston hallinnoimaan kriisinratkaisurahastoon 
vuosittain viimeistään huhtikuun 30 päivänä 
6 §:n mukaisesti määräytyvä vakausmaksu. 

Sijoituspalveluyritysten vakausmaksut on 
kartutettava mahdollisimman tasaisesti siten, 
että niiden summa täyttää viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2024 kriisinratkaisu-
rahastolle asetetun tavoitetason. Tavoitetaso 
lasketaan osuutena sijoituspalveluyrityksille 
ja luottolaitoksille yhteensä määritetystä ta-
voitetasosta, joka on yksi prosentti korvaus-
kelpoisista talletuksista. 

Kriisinratkaisurahaston tavoitetaso määräy-
tyy osuutena 2 momentissa tarkoitetusta las-
kennallisesta tavoitetasosta siten, että se vas-
taa sijoituspalveluyritysten yhteenlaskettujen 
velkojen määrän, josta vähennetään omat va-
rat, osuutta kaikkien vakausmaksua kartutta-
vien sijoituspalveluyritysten ja EU:n va-
kausmaksua kartuttavien luottolaitosten vel-
kojen kokonaismäärästä, josta vähennetään 
näiden omat varat ja korvauskelpoiset talle-
tukset. 

Sijoituspalveluyritysten on vuosittain suo-
ritettava määrä, joka vastaa yhteensä 10:tä 
prosenttia tavoitetasosta. 

Jos vakausmaksujen määrä laskee alle ta-
voitetason 2 momentissa säädetyn määräajan 
jälkeen, virasto perii vakausmaksuja siihen 
asti, että tavoitetaso on saavutettu. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä vakausmaksun mak-
suunpanosta ja tietojen ilmoitusmenettelystä. 
 
 

6 § 

Kansallisen vakausmaksun määräytymispe-
rusteet  

Sijoituspalveluyrityksen vuotuinen mak-
suosuus kaikkien sijoituspalveluyritysten yh-
teenlasketusta vakausmaksusta määräytyy 
suhteuttamalla sen velkojen kokonaismäärä 
lukuun ottamatta omia varoja kaikkien Suo-
messa toimivien sijoituspalveluyritysten vel-
kojen kokonaismäärään lukuun ottamatta 
omia varoja. 

Vakausmaksun suuruutta määritettäessä on 
otettava huomioon sijoituspalveluyritykseen 
liittyvät riskit Euroopan komission dele-
goidun säädöksen mukaisesti. 
 
 

7 § 

Ylimääräiset kansalliset vakausmaksut 

Jos rahaston varat eivät ole riittävät sijoi-
tuspalveluyrityksen kriisinratkaisutoimien 
aiheuttamien tappioiden, kustannusten tai 
muiden menojen kattamiseen, sijoituspalve-
luyrityksiltä peritään ylimääräisiä vakaus-
maksuja 6 §:n mukaisesti, kunnes rahaston 
tavoitetaso on saavutettu. Vuosittainen yli-
määräinen vakausmaksu saa olla enintään 
kolme kertaa suurempi kuin vuotuisten va-
kausmaksujen määrä. 

Virasto voi päättää olla perimättä osittain 
tai kokonaan ylimääräisiä maksuja enintään 
kuuden kuukauden ajan, jos vakausmaksun 
suorittaminen vaarantaisi sijoituspalveluyri-
tyksen maksuvalmiuden tai maksukyvyn. 
Vakausmaksun perimistä voidaan siirtää si-
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joituspalveluyrityksen hakemuksesta enin-
tään kaksi kertaa. 
 
 

8 § 

Kansallisten vakausmaksujen käyttö 

Virasto voi käyttää vakausmaksuja sijoi-
tuspalveluyrityksen kriisinratkaisutoimien 
kustannusten kattamiseen. Näitä kriisinrat-
kaisutoimia ovat: 

1) kriisinratkaisutoimien kohteena olevan 
sijoituspalveluyrityksen, sen tytäryrityksen, 
omaisuudenhoitoyhtiön tai väliaikaisen lai-
toksen varojen tai velkojen takaaminen; 

2) lainan myöntäminen kriisinratkaisutoi-
mien kohteena olevalle sijoituspalveluyrityk-
selle, sen tytäryritykselle, omaisuudenhoito-
yhtiölle tai väliaikaiselle laitokselle;  

3) kriisinratkaisutoimien kohteena olevan 
sijoituspalveluyrityksen omaisuuserien osta-
minen; 

4) rahoitusosuuksien suorittaminen omai-
suudenhoitoyhtiölle tai väliaikaiselle laitok-
selle; 

5) kriisinratkaisutoimien kohteena olevalle 
sijoituspalveluyritykselle tehtävä suoritus, 
joka on tehty velan nimellisarvon alentami-
sen sijaan kriisinratkaisulain 8 luvun 5 ja 
6 §:n mukaisesti, jos virasto on alentanut 
velkojen arvoa ja on päättänyt jättää osan ve-
loista arvonalennuksen ulkopuolelle mainitun 
luvun 5 §:n mukaisesti; 

6) vapaaehtoinen laina muille rahoitusjär-
jestelyille; 

7) 1—6 kohdassa tarkoitettujen toimien 
yhdistelmä.  

Virasto voi käyttää vakausmaksuja myös 
1 momentissa tarkoitettuihin toimiin, jos vi-
rasto luovuttaa sijoituspalveluyrityksen krii-
sinratkaisulain 9 luvun mukaisesti laitoksen 
liiketoiminnan ostajalle. 
 

9 § 

Kriisinratkaisurahaston osallistuminen ryh-
mäkriisinratkaisuun 

Kriisinratkaisurahasto voi osallistua sijoi-
tuspalveluyrityksen ryhmäkriisinratkaisuun, 

jos kriisinratkaisulain 14 luvun 13 §:n edelly-
tykset täyttyvät. 
 
 

10 § 

Valvonta 

Finanssivalvonta valvoo 1 ja 5 §:ssä sääde-
tyn maksuvelvollisuuden noudattamista. 
 
 
 

5 luku 

Talletussuoja 

1 §  

Talletussuojarahaston tehtävä  

Talletuspankkien tallettajien saamisten tur-
vaamiseksi on viraston hallinnoima talletus-
suojarahasto.  

Talletuspankin on kuuluttava talletussuoja-
järjestelmään. 
 
 
 

2 § 

Talletuspankin sisäiset järjestelmät ja viras-
tolle annettavat tiedot  

Talletuspankilla on oltava sisäiset järjes-
telmät sen varmistamiseksi, että kunkin tal-
lettajan korvauskelpoisten ja korvattavien tal-
letusten määrä voidaan jatkuvasti selvittää. 

Talletuspankkien on toimitettava virastolle 
pyynnöstä 1 momentissa tarkoitetut tiedot. 
 
 

3 §  

Talletussuojarahaston varojen vähimmäista-
so  

Talletussuojarahastossa on oltava varoja 
vähintään määrä, joka vastaa 0,8 prosenttia 
talletuspankkien korvattavien talletusten 
määrästä. 
 



 HE 175/2014 vp  
  

 

261

4 §  

Talletussuojamaksu ja talletussuojajärjes-
telmän liittymismaksu  

Jos talletussuojarahaston varojen määrä 
laskee alle 3 §:ssä säädetyn määrän, talletus-
pankin on vuosittain suoritettava virastolle 
5 §:n mukaisesti laskettu talletussuojamaksu, 
joka on käytettävä talletussuojarahaston kar-
tuttamiseen 3 §:n mukaiselle vähimmäista-
solle. 

Uuden talletuspankin on suoritettava talle-
tussuojajärjestelmän liittymismaksu, jonka 
kokonaismäärä on 0,8 prosenttia talletuspan-
kin korvattavien talletusten yhteenlasketusta 
määrästä. Liittymismaksu on suoritettava ko-
konaisuudessaan kymmenessä vuodessa liit-
tymisestä siten, että kunakin vuonna on suo-
ritettava vähintään kymmenesosa liittymis-
maksun kokonaismäärästä. Ensimmäisenä 
vuonna on suoritettava määrä, joka vastaa 
vähintään yhtä kymmenesosaa talletuspankil-
la liittymisvuotta seuraavan toisen kalenteri-
vuoden päättyessä olevien korvattavien talle-
tusten arvioidun määrän perusteella lasketus-
ta liittymismaksun kokonaismäärästä. Vuo-
tuista liittymismaksua on lisättävä tai vähen-
nettävä samassa suhteessa kuin talletuspan-
kin korvattavien talletusten määrä kunakin 
vuonna kasvaa tai vähenee. 

Mitä 2 momentissa säädetään, ei sovelleta 
talletuspankkiin, joka muodostuu talletus-
suojamaksua suorittavien talletuspankkien 
sulautumisen, jakautumisen tai liiketoimin-
nan luovutuksen seurauksena. Jos talletus-
pankki muodostuu talletussuojamaksua suo-
rittavien yhden tai useamman talletuspankin 
ja ulkomaisen talletuspankin sulautumisen 
seurauksena, 2 momentissa tarkoitettu liitty-
mismaksu lasketaan ulkomaisten talletus-
pankkien korvattavien talletusten yhteismää-
rän perusteella. 

Rahastoon suoritettuja maksuja ei palauteta 
talletuspankille, vaikka talletussuojarahaston 
varat ylittävät 3 §:n mukaisen vähimmäista-
son.  

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä talletussuojamaksun ja 
liittymismaksun maksuunpanosta ja tietojen 
ilmoitusmenettelystä. 
 

5 §  

Talletussuojamaksun määrä  

Vuotuinen talletussuojamaksu määräytyy 
talletuspankin vakavaraisuuden ja korvatta-
vien talletusten määrän perusteella siten, että 
talletuspankin EU:n vakavaraisuusasetuksen 
mukaisesti laskettujen riskien kattamiseksi 
vaadittavien omien varojen vähimmäismää-
rän ja omien varojen suhde kerrotaan pankin 
8 §:n 1 ja 2 momentin perusteella korvattavi-
en talletusten yhteismäärällä ja näin saatu 
määrä kerrotaan 2 momentin mukaisella ker-
toimella. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kerroin 
määräytyy kultakin vuodelta siten, että talle-
tussuojarahaston varat saavuttavat 3 §:n mu-
kaisen vähimmäistason viimeistään kuuden-
tena kalenterivuotena sen jälkeen, kun rahas-
ton varojen määrä alitti 3 §:ssä säädetyn vä-
himmäistason.  

Jos talletuspankkia valvotaan EU:n vakava-
raisuusasetuksen mukaisesti sen konsoli-
doidun taloudellisen aseman perusteella, tal-
letussuojamaksu lasketaan riskien kattami-
seksi vaadittavien konsolidoitujen omien va-
rojen vähimmäismäärän ja konsolidoitujen 
omien varojen perusteella kerrottuna konso-
lidointiryhmään kuuluvien luottolaitosten 
korvattavien talletusten määrällä.  

Talletuspankkien yhteenliittymään kuulu-
ville talletuspankeille lasketaan yhteinen tal-
letussuojamaksu talletuspankkien yhteenliit-
tymästä annetun lain (599/2010) 19 §:n mu-
kaisesti lasketun yhteenliittymään kuuluvien 
yhteisöjen yhdistellyn vakavaraisuuden pe-
rusteella niin kuin yhteenliittymä olisi yksi 
luottolaitos. Yhteenliittymään kuuluvien 
pankkien talletussuojamaksun suorittaa talle-
tussuojarahastolle yhteenliittymän keskusyh-
teisö. Keskusyhteisön suorittama talletus-
suojamaksu jaetaan sen jäsenluottolaitosten 
kesken maksettavaksi jäsenluottolaitosten 
1 momentin mukaisesti lasketun omien varo-
jen vähimmäismäärän suhteessa. Viraston 
luvalla talletussuojamaksu voidaan jakaa 
myös muulla tavalla.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettu talletusten 
yhteismäärä, omien varojen määrä ja omien 
varojen vähimmäismäärä määräytyvät talle-
tussuojamaksun suorittamista edeltävän tili-
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kauden vahvistetun tilinpäätöksen perusteel-
la. 

Virasto antaa tarkemmat määräykset mak-
sun suorittamisesta. 
 

6 §  

Lisärahoitus  

Jos talletussuojarahaston varat eivät riitä 
korvausten maksamiseen, virasto voi velvoit-
taa talletuspankit suorittamaan ylimääräistä 
vuotuista talletussuojamaksua enintään mää-
rän, joka vastaa vuosittain 0,5 prosenttia tal-
letuspankin korvattavista talletuksista.  

Jos talletussuojarahaston varat eivät riitä 
korvausten suorittamiseen tai tässä momen-
tissa tarkoitetun lainan takaisinmaksuun 1 
momentissa tarkoitetun ylimääräisen maksun 
perimisen jälkeenkään, virasto voi velvoittaa 
talletuspankit lainaamaan talletussuojarahas-
toon puuttuvat varat. Kunkin talletuspankin 
osuus määräytyy samassa suhteessa kuin sen 
osuus 4 §:n nojalla suoritettavista talletus-
suojamaksuista. Lainanotosta rahastolle sää-
detään 3 luvun 8 §:ssä. 

Jos talletussuojarahaston sijoitettuja varoja 
ei voida riittävän nopeasti muuttaa rahaksi 
ennen korvausvelvollisuuden alkamista, ra-
hastolle voidaan ottaa enintään vuodeksi ker-
rallaan tarvittava määrä lainaa korvausten 
suorittamiseksi 3 luvun 8 §:n mukaisesti. 

Virasto voi lykätä talletuspankin tämän py-
kälän mukaista maksu- ja lainausvelvolli-
suutta, jos se on tarpeen talletuspankin vaka-
varaisuuden tai maksuvalmiuden turvaami-
seksi.  

Valtiovarainministeriön asetuksella anne-
taan tarkemmat säännökset tässä pykälässä 
tarkoitetuista talletuspankeilta vaadittavien 
lainasopimusten ehdoista.  

 
7 §  

Talletussuojarahaston varojen käyttö  

Talletussuojarahaston varoja ei saa käyttää 
muuhun tarkoitukseen kuin korvausten suo-
rittamiseen tallettajille tämän luvun mukai-
sesti, ellei 2 momentista tai 14 tai 15 §:stä 
muuta johdu. 

Virasto voi 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
päätöksen sijasta päättää talletussuojarahas-
ton varojen käyttämisestä sellaisen järjeste-
lyn rahoittamiseen, jolla talletuspankin talle-
tukset siirretään toisen suomalaisen talletus-
pankin vastattavaksi. Virasto voi tehdä tässä 
momentissa tarkoitetun päätöksen saatuaan 9 
§:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tai 
virasto muuten toteaa talletuspankin maksu-
kyvyttömäksi. 

Virasto voi tehdä 2 momentissa tarkoitetun 
päätöksen, jos virastolla on perusteltua syytä 
olettaa, että päätöksen tekemättä jättäminen 
johtaisi korvausten maksamiseen tallettajille 
ja kumpikin seuraavista edellytyksistä täyt-
tyy: 

1) joko virastolle korvausten maksamisesta 
syntyvän takautumissaamisen ja korvausten 
maksamisesta aiheutuneiden hallinnollisten 
kustannusten yhteismäärä olisi suurempi kuin 
2 momentin soveltamisesta talletussuojara-
hastolle talletuspankilta syntyvän takautu-
missaamisen määrä tai talletussuojarahaston 
varojen käyttö korvausten maksamiseen tal-
lettajille talletuskannan siirron sijasta toden-
näköisesti vaarantaisi luottamuksen Suomen 
rahoitusjärjestelmän vakauteen; ja 

2) talletusten siirtäminen toisen talletus-
pankin vastattavaksi ei olennaisesti vaikuttaa 
tallettajan mahdollisuuksiin käyttää talletusti-
liä. 

Mitä 15 §:ssä säädetään viraston takautu-
misoikeudesta talletuspankkia kohtaan, so-
velletaan vastaavasti viraston 2 momentin 
nojalla talletukset vastaanottavalle pankille 
suoritettuun määrään. 
 

8 § 

Korvattavat talletukset 

Talletussuojarahaston varoista korvataan 
tallettajan samassa talletuspankissa olevat 
korvauskelpoiset talletukset, kuitenkin yh-
teensä enintään 100 000 euron määrään asti.  

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään korvauksen enimmäismäärästä, talletta-
jan saaminen suoritetaan täysimääräisesti tal-
letussuojarahaston varoista, jos tallettaja 
osoittaa luotettavasti, että saaminen perustuu 
varoihin, jotka tallettaja on saanut omassa 
käytössä olleen asuntonsa myynnistä ja että 
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varat käytetään uuden, tallettajan omaan 
käyttöön tulevan asunnon hankkimiseen. 
Edellytyksenä on lisäksi, että tallettajan varat 
on talletettu talletuspankin tilille enintään 
kuusi kuukautta ennen päivää, jona talletus-
pankki on 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla laimin-
lyönyt suorittaa tallettajalle korvattavan talle-
tuksen taikka kirjattu tilille mainitun ajan-
kohdan jälkeen. Jollei muuta voida osoittaa, 
talletuspankin katsotaan laiminlyöneen talle-
tuksen suorittamisen tässä momentissa tar-
koitetulla tavalla sinä päivänä, jona tallettaja 
on tehnyt 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun il-
moituksen, taikka sitä aikaisempana päivänä, 
jona virasto on saanut toiselta tallettajalta 
mainitussa momentissa tarkoitetun ilmoituk-
sen, jonka perusteella virasto on tehnyt mai-
nitun pykälän 2 momentissa tarkoitetun pää-
töksen. 

Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä 
säädetään, tallettajalla, joka ei ole käyttänyt 
tiliä 24 kuukauteen, ei ole oikeutta korvauk-
seen, jos korvauksen määrä on pienempi kuin 
korvauksen suorittamisesta virastolle aiheu-
tuvat kulut. 

Jos rahastosta on jo aikaisemmin korvattu 1 
ja 2 momentin mukaisesti tallettajan saami-
set, rahastosta korvataan tallettajan samassa 
talletuspankissa olevat saamiset vain siltä 
osin kuin saamiset perustuvat varoihin, jotka 
on talletettu pankkiin tässä momentissa tar-
koitetun korvauksen suorittamisen jälkeen. 

Tätä pykälää sovellettaessa talletuspankki-
en yhteenliittymän jäsenenä olevia talletus-
pankkeja pidetään yhtenä talletuspankkina.  

Korvauksen suorittamisesta sijoituspalvelu-
laissa tarkoitetusta korvausrahastosta sääde-
tään mainitun lain 11 luvussa.  
 

9 § 

Maksuvelvollisuuden alkaminen  

Jos talletuspankki ei ole suorittanut erään-
tyneitä ja riidattomia korvauskelpoisia talle-
tuksia, tallettaja voi ilmoittaa asiasta virastol-
le. 

Viraston on viiden työpäivän kuluessa 1 
momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta taikka 
saatuaan tiedon siitä, että talletuspankki on 
tuomioistuimen tai muun viranomaisen pää-
töksellä todettu maksukyvyttömäksi, päätet-

tävä, onko talletukset korvattava talletus-
suojarahaston varoista. 

Maksuvelvollisuuden määräämisen edelly-
tyksenä on, että 1 momentissa tarkoitetun 
saamisen maksamatta jääminen on saadun 
selvityksen perusteella johtunut pankin mak-
su- tai muista taloudellisista vaikeuksista ei-
vätkä vaikeudet viraston arvion mukaan ole 
tilapäisiä. Viraston on tehtävä tässä pykälässä 
tarkoitettu päätös yhteistyössä Finanssival-
vonnan ja Suomen Pankin kanssa. 

Viraston on arvioidessaan 2 momentissa 
tarkoitettujen vaikeuksien tilapäisyyttä otet-
tava huomioon talletuspankkien yhteenliit-
tymästä annetun lain 5 luvussa tarkoitettu yh-
teenliittymän jäsenluottolaitosten keskinäi-
nen vastuu. 

Viraston on ilmoitettava 2 momentissa tar-
koitetusta päätöksestään päätöksen kohteena 
olevalle talletuspankille, sen tallettajille, val-
tiovarainministeriölle ja Finanssivalvonnalle 
sekä, jos talletuspankki kuuluu luottolaitos-
toiminnasta annetun lain 13 luvussa tarkoitet-
tuun vakuusrahastoon, tälle vakuusrahastolle. 
Jos pankilla on ulkomailla sivuliike, päätök-
sestä on lisäksi ilmoitettava sivuliikkeen si-
jaintivaltion valvontaviranomaiselle ja talle-
tussuojarahastolle. Viraston on lisäksi julki-
sella kuulutuksella ilmoitettava, mihin toi-
menpiteisiin tallettajien on ryhdyttävä saa-
mistensa turvaamiseksi. Kuulutus on julkais-
tava myös talletuspankin toimialueella ilmes-
tyvissä suurimmissa päivälehdissä suomeksi 
ja ruotsiksi. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetun viraston 
päätöksen toteuttamiseksi talletuspankin on 
toimitettava virastolle tiedot tallettajista ja 
heidän 8 §:n mukaan korvattavista talletuk-
sistaan. Virasto ei saa antaa tietoja muille 
kuin sellaisille viranomaisille, joilla luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 15 luvun 14 §:n 
mukaan on oikeus saada salassa pidettäviä 
tietoja. 
 

10 § 

Korvausten maksaminen  

Talletussuojarahastosta on ilman eri hake-
musta suoritettava tallettajille 8 §:n mukai-
nen korvaus seitsemän työpäivän kuluessa 
9 §:ssä tarkoitetusta viraston päätöksestä, 
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jollei 2 momentista muuta johdu. Jos talle-
tuspankki on ennen 9 §:ssä tarkoitettua pää-
töstä asetettu selvitystilaan tai konkurssiin, 
tässä momentissa säädetty määräaika laske-
taan selvitystilaan tai konkurssiin asettamista 
koskevasta päätöksestä. 

Virasto voi päättää enintään kolmen kuu-
kauden lisäajan myöntämisestä korvauksen 
maksamiseen, jos: 

1) tallettajan oikeus korvaukseen on epä-
selvä; 

2) tallettajan oikeutta talletuksen käyttöön 
on viranomaisen päätöksellä rajoitettu; 

3) talletustiliä ei ole käytetty 24 kuukau-
teen; 

4) tallettajan saaminen suoritetaan 8 §:n 
2 momentin nojalla täysimääräisesti; tai 

5) kysymys on 11 §:ssä tarkoitetusta ulko-
maiseen sivuliikkeeseen tehdystä talletukses-
ta.  

Jos virastolla ei ole tarvittavia tietoja tallet-
tajasta talletuksen korvaamiseksi 1 tai 2 mo-
mentissa säädetyssä ajassa, viraston on 
2 momentissa säädetyssä ajassa talletettava 
korvaus aluehallintavirastoon noudattaen, 
mitä rahan, arvo-osuuksien arvopaperien tai 
asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai 
vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuu-
desta annetussa laissa (281/1931) säädetään. 

Korvaus suoritetaan euroina tai, jos talletus 
on tehty talletuspankin ulkomaisessa sivu-
liikkeessä, sivuliikkeen valtion valuutassa. 
Jos tilivaluutta on muu kuin euro tai sivuliik-
keen valtion valuutta, korvaus voidaan suo-
rittaa talletuksen tilivaluutassa tai euroina. 
Korvattava määrä muunnetaan euroiksi käyt-
täen sen päivän kurssia, jona virasto 9 §:n 
mukaisesti tekee korvausvelvollisuutta kos-
kevan päätöksen. 
 

11 § 

Korvausten maksaminen sivuliikkeen talletta-
jalle  

Jos talletuspankilla on sivuliike toisessa 
ETA-valtiossa, viraston on pyydettävä tämän 
valtion talletussuojarahastoa ilmoittamaan 
sivuliikkeen tallettajille korvausten maksa-
miseksi tarvittavat tiedot ja suorittamaan 
korvauksen. Viraston on annettava tarpeelli-
set tiedot ja ohjeet toisen ETA-valtion talle-

tussuojarahastolle ja asetettava tarvittavat va-
rat tämän käytettäviksi. 

Jos toisesta ETA-valtiosta olevalla talletus-
pankilla on sivuliike Suomessa, viraston on 
talletuspankin kotivaltion talletussuojarahas-
ton pyynnöstä ilmoitettava sivuliikkeen tal-
lettajille korvausten maksamiseksi tarvittavat 
tiedot ja suoritettava näille korvaus talletus-
pankin kotivaltion talletussuojarahaston an-
tamien ohjeiden mukaisesti, jos mainittu vi-
ranomainen on asettanut viraston käytettä-
viksi korvausten maksamiseen tarvittavat va-
rat.  

Virasto voi tämän säännöksen estämättä 
sopia toisen ETA-valtion talletussuojasta 
vastaavan viranomaisen kanssa siitä, että py-
kälässä tarkoitettujen tietojen antaminen ja 
korvausten suorittaminen toteutetaan muulla 
tavalla, jos se ei heikennä tallettajan asemaa. 
 

12 § 

Talletuspankin toimiluvan perumisen vaiku-
tus talletussuojaan 

Päättäessään Finanssivalvonnasta annetun 
lain 26 §:n nojalla talletuspankin toimiluvan 
perumisesta, Finanssivalvonta voi esittää vi-
rastolle, että talletukset korvataan tämän lain 
mukaisesti.  
 

13 § 

Talletuskannan siirron vaikutus talletus-
suojaan  

Jos talletuspankin talletukset siirtyvät ko-
konaan tai osittain talletuspankin sulautumi-
sen, jakautumisen, liiketoiminnan luovutuk-
sen tai kotipaikan siirron johdosta korvatta-
vaksi toisen ETA-valtion talletussuojarahas-
tosta, viraston on luovutettava tälle siirtyviä 
talletuksia vastaava osuus talletuspankilta 
viimeisen 12 kuukauden aikana ennen sulau-
tumisen, jakautumisen, liiketoiminnan luovu-
tuksen tai kotipaikan siirron rekisteröintiä pe-
rityistä talletussuojamaksuista, lukuun otta-
matta 6 §:ssä tarkoitettuja ylimääräisiä talle-
tussuojamaksuja. 

Talletuspankin on vähintään kuusi kuu-
kautta ennen 1 momentissa tarkoitettua talle-
tusten siirtymistä ilmoitettava siitä virastolle 
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ja 1 momentissa tarkoitetun ETA-valtion tal-
letussuojarahastolle.  

Talletuspankki on velvollinen suorittamaan 
4 ja 6 §:ssä tarkoitettuja talletussuojamaksuja 
siihen saakka, kunnes sulautuminen, jakau-
tuminen, liiketoiminnan luovutus tai kotipai-
kan siirto on rekisteröity. 

Tallettajan oikeudesta irtisanoa talletus täs-
sä pykälässä tarkoitetuissa tapauksissa sääde-
tään liikepankeista ja muista osakeyhtiömuo-
toisista luottolaitoksista annetussa laissa 
(1501/2001), säästöpankkilaissa (1502/2001) 
ja osuuspankeista ja muista osuuskuntamuo-
toisista luottolaitoksista annetussa laissa 
(423/2013). 
 

14 § 

Talletussuojarahaston varojen käyttö kriisin-
ratkaisun rahoittamisessa  

Virasto voi päättää talletussuojarahaston 
varojen käyttämisestä kriisinratkaisun kus-
tannuksiin: 

1) velkakirjojen nimellisarvon alentamisen 
yhteydessä enintään korvattavien talletusten 
tappioiden arvonalennusta vastaavaan mää-
rään, joista se olisi vastannut muita samalla 
etusijalla olevia velkojia vastaavalla tavalla, 
jos talletuspankki olisi asetettu konkurssiin; 

2) muun kriisinratkaisutoimen kuin velka-
kirjojen nimellisarvon alentamisen yhteydes-
sä enintään korvattavien talletusten tappioi-
den määrään, joista se olisi vastannut muita 
samalla etusijalla olevia velkojia vastaavalla 
tavalla, jos talletuspankki olisi asetettu kon-
kurssiin. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu suoritus on 
tehtävä rahana. 

Talletussuojarahaston varoja voidaan käyt-
tää enintään tappioiden määrään, joista se 
olisi vastannut, jos talletuspankki olisi asetet-
tu konkurssiin. 

Kun virasto päättää alentaa velkojen nimel-
lisarvoa, talletussuojarahaston varoja ei saa 
käyttää talletuspankin uudelleen rahoittami-
seksi taikka väliaikaisen laitoksen rahoitta-
miseksi. 

Jos kerättyjen talletussuojamaksujen osuus 
tappioista on suurempi kuin osuus, joka talle-
tuspankin konkurssissa olisi ollut katettava 
kriisinratkaisurahaston varoista, viraston on 

siirrettävä erotusta vastaava osuus talletus-
suojarahastoon. 

Jos kriisinratkaisun kohteena olevan talle-
tuspankin korvattavat talletukset siirretään 
toiseen talletuspankkiin, tallettajalla ei ole 
oikeutta saada korvausta talletussuojarahas-
tosta siitä osasta kriisinratkaisun kohteena 
olevaan talletuspankkiin tekemiä talletuksia, 
joita ei siirretä, jos siirrettyjen varojen määrä 
on yhtä suuri tai suurempi kuin 3 momentissa 
säädetty suojan enimmäistaso. 
 

15 §  

Viraston takautumisoikeus  

Virastolle syntyy takautumissaaminen tal-
letuspankilta määrään, jolla talletuspankin 
talletuksia on korvattu talletussuojarahastolta 
tai muuten käytetty kriisinratkaisun kustan-
nuksiin 14 §:n mukaisesti. Talletuspankilta 
takaisin perityt varat korkoineen on siirrettä-
vä talletussuojarahastoon. Takautumissaami-
selle maksettavaan korkoon sovelletaan kor-
kolain (633/1982) 7 ja 12 §:ää. Virasto voi 
kokonaan tai osittain luopua tässä pykälässä 
tarkoitetusta saamisesta, jos saamisen mak-
saminen vaarantaisi talletuspankin taloudelli-
set toimintaedellytykset. 

Tässä pykälässä tarkoitetulla takautumis-
saamisella on talletuspankin konkurssissa 
sama etuoikeus kuin korvatulla talletuksella 
olisi ollut. 
 
 

16 § 

Yhteistyö toisten ETA-valtioiden talletus-
suojarahastojen kanssa  

Viraston on toimittava yhteistyössä ja huo-
lehdittava riittävästä tietojenvaihdosta niiden 
ETA-valtioiden talletussuojarahastojen kans-
sa, joiden alueella talletuspankki tai toisesta 
ETA-valtiosta oleva talletuspankki, jolla on 
Suomessa sivuliike, toimii. 

Viraston on osaltaan myötävaikutettava 
siihen, että yhteistyötä koskevat periaatteet ja 
menettelyt vahvistetaan tarvittaessa kirjalli-
sessa valvontapöytäkirjassa, jonka kaikki 
1 momentissa tarkoitetut talletussuojarahas-
tot allekirjoittavat.  
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17 §  

Ilmoitusvelvollisuus Euroopan pankkiviran-
omaiselle  

Viraston on vuosittain viimeistään 31 päi-
vänä maaliskuuta ilmoitettava Euroopan 
pankkiviranomaiselle korvattavien talletusten 
yhteenlaskettu määrä ja talletussuojarahaston 
varojen määrä edellisen vuoden päättyessä. 
 

18 §  

Talletuspankin tiedottamisvelvollisuus  

Talletuspankin on annettava tallettajilleen 
riittävät tiedot talletussuojasta sekä aiemmin 
annettujen tietojen muutoksista. Valtiova-
rainministeriön asetuksella annetaan tar-
kemmat säännökset ilmoitettavista tiedoista. 
 

19 § 

Valvonta 

Tämän luvun ja sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten noudattamista tal-
letuspankissa valvoo Finanssivalvonta. 

Finanssivalvonnan on viivytyksettä ilmoi-
tettava virastolle, jos se havaitsee talletus-
pankissa merkittäviä puutteita tämän luvun 
säännösten noudattamisessa. 
 

6 luku  

Rahaston tilinpäätös ja tilintarkastus 

1 § 

Rahaston tilinpäätös ja tilintarkastus  

Rahaston tilikausi on kalenterivuosi. 
Viraston on laadittava erillinen tilinpäätös 

rahaston toiminnasta. Kriisinratkaisurahasto 
ja talletussuojarahasto on esitettävä tilinpää-
töksessä erillisinä. 

Valtiovarainministeriö asettaa vuosittain 
rahaston hallintoa, taloutta ja tilejä tarkasta-
maan kaksi tilintarkastajaa, joiden molempi-
en tulee olla joko Keskuskauppakamarin hy-
väksymiä tilintarkastajia tai julkishallinnon ja 
-talouden tilintarkastajia. 

Tilintarkastajien on tarkastettava rahaston 
hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkas-
tajien on annettava kultakin tilikaudelta tilin-
tarkastuskertomus, jossa on erityisesti lausut-
tava: 

1) onko tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen 
laatimista koskevien säännösten ja määräys-
ten mukaisesti; 

2) antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tie-
dot rahaston toiminnan tuloksesta ja tuloksel-
lisuudesta sekä taloudellisesta asemasta; 

3) onko rahaston hallintoa ja toimintaa hoi-
dettu sitä koskevien säännösten ja määräys-
ten mukaisesti; 

4) tilinpäätöksen vahvistamisesta; 
5) rahaston tuloksen käsittelystä viraston 

ehdottamalla tavalla. 
Tilintarkastajien on tehtävä toimitetusta ti-

lintarkastuksesta tilinpäätökseen merkintä, 
jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen 
sekä lausutaan siitä, onko tilinpäätös laadittu 
hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Jos tilin-
tarkastaja kesken tilikauden havaitsee merkit-
tävää huomauttamista rahaston hallinnosta ja 
taloudesta, asiasta on viipymättä ilmoitettava 
valtiovarainministeriölle. Virasto ja rahasto 
ovat velvollisia avustamaan tarvittaessa tilin-
tarkastajaa tarkastuksen suorittamisessa. 
 

2 § 

Rahaston tilinpäätöksen vahvistaminen 

Rahaston tilinpäätöksen vahvistaa valtiova-
rainministeriö, joka päättää siinä yhteydessä 
niistä toimista, joihin rahaston tilinpäätös ja 
tilintarkastuskertomus sekä muut ministeriön 
hankkimat selvitykset ja arvioinnit rahaston 
taloudesta, toiminnasta ja tuloksellisuudesta 
antavat aihetta. Valtiovarainministeriön on 
päätettävä rahaston tilinpäätöksen vahvista-
misesta viimeistään varainhoitovuotta seu-
raavan huhtikuun 30 päivänä. 
 

3 § 

Rahaston vuosikertomus 

Sen lisäksi, mitä valtion talousarviosta an-
netun lain (423/1988) 21 a §:ssä säädetään 
valtiontalouden ulkopuolisen rahaston tilin-
päätöksestä, kirjanpidosta ja laskentatoimes-
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ta, rahaston vuosikertomuksessa on esitettävä 
erikseen kriisinratkaisurahaston ja talletus-
suojarahaston toiminta. Vuosikertomuksesta 
on käytävä ilmi eroteltuna rahastoittain tulot 
ja menot kalenterivuodelta sekä varat ja velat 
tilikauden päättyessä. 
 

4 § 

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastus-
oikeus 

Valtiontalouden tarkastusviraston oikeu-
desta tarkastaa rahastoa säädetään valtionta-
louden tarkastusvirastosta annetun lain 
(676/2000) 2 §:ssä. 
 
 
 

7 luku 

Erinäiset säännökset 

1 §  

Yhteistyö valtiovarainministeriön, Suomen 
Pankin ja Finanssivalvonnan sekä muiden 

viranomaisten kanssa 

Viraston on tehtävä yhteistyötä valtiova-
rainministeriön, Suomen Pankin ja Finanssi-
valvonnan kanssa kriisinratkaisulaissa sää-
dettyjen kriisinratkaisutoimien suunnittelussa 
ja valmistelussa, tehtyjen päätösten seuran-
nassa sekä talletussuojamaksujen, vakaus-
maksujen ja EU:n vakausmaksujen määrää-
misessä. 

Viraston on lisäksi tehtävä yhteistyötä 
muiden kotimaisten viranomaisten ja kriisin-
ratkaisuneuvoston kanssa. 
 

2 §  

Oikeus saada tietoja 

Virastolla on sen estämättä mitä tietojen sa-
lassapidosta viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa (621/1999) tai 
muualla laissa säädetään, oikeus saada vii-
pymättä kaikki sen tehtävien hoitamiseksi 
välttämättömät tiedot Suomen Pankilta ja Fi-
nanssivalvonnalta sekä muilta viranomaisilta. 

Virastolla on lisäksi sen estämättä, mitä tie-
tojen salassapidosta viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa tai muualla 
laissa säädetään, oikeus saada viipymättä 
Suomen Pankilta ja Finanssivalvonnalta tie-
dot, jotka saattavat vaikuttaa merkittävästi 
rahoitusmarkkinoiden vakauteen tai muuten 
merkittävästi rahoitusmarkkinoiden kehityk-
seen tai aiheuttaa merkittäviä häiriöitä rahoi-
tusjärjestelmän toiminnassa. 
 
 

3 §  

Velvollisuus antaa tietoja 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa säädetään, vi-
raston on salassapitosäännösten estämättä 
viipymättä luovutettava valtiovarainministe-
riölle, Suomen Pankille ja Finanssivalvonnal-
le hallussaan olevat tiedot asioista, jotka vi-
raston arvion mukaan saattavat vaikuttaa 
merkittävästi rahoitusmarkkinoiden vakau-
teen tai rahoitusmarkkinoiden kehitykseen 
taikka aiheuttaa merkittäviä häiriöitä rahoi-
tusjärjestelmän toiminnassa, tai vaikuttaa 
luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen 
toiminnan jatkuvuuteen. 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa säädetään, vi-
raston on salassapitosäännösten estämättä 
viipymättä luovutettava muille kuin 1 mo-
mentissa tarkoitetuille viranomaisille tiedot, 
jotka ovat välttämättömiä niiden lakisääteis-
ten tehtävien suorittamiseksi, jollei tästä tai 
muusta laista muuta johdu. 
 
 

4 §  

Rahoitusmarkkinoilla toimivan oikeushenki-
lön velvollisuus antaa tietoja  

Rahoitusmarkkinoilla toimivan oikeushen-
kilön ja tämän palveluksessa olevan luonnol-
lisen henkilön on salassapitosäännösten es-
tämättä ilman aiheetonta viivytystä toimitet-
tava virastolle sen pyytämät tiedot ja selvi-
tykset, jotka ovat välttämättömiä virastolle 
tässä laissa tai kriisinratkaisulaissa säädetyn 
tehtävän hoitamiseksi. 



 HE 175/2014 vp  
  

 

268 

5 §  

Uhkasakko 

Jos rahoitusmarkkinoilla toimiva oikeus-
henkilö tai sen palveluksessa oleva luonnol-
linen henkilö toiminnassaan laiminlyö nou-
dattaa viraston tämän lain tai kriisinratkaisu-
lain nojalla antamaa määräystä tai kieltoa, vi-
rasto voi päätöksellään velvoittaa rahoitus-
markkinoilla toimivan oikeushenkilön täyt-
tämään velvollisuutensa, jos laiminlyönti ei 
ole vähäinen. Virasto voi asettaa päätöksensä 
tehosteeksi uhkasakon. 
 

6 §  

Muutoksenhaku 

Viraston tämän lain nojalla antamaan pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla Hel-
singin hallinto-oikeuteen. 

Virastolla on oikeus hakea valittamalla 
muutosta Helsingin hallinto-oikeuden pää-
tökseen, jolla hallinto-oikeus on muuttanut 
tai kumonnut viraston tekemän päätöksen. 
Muilta osin muutoksenhausta säädetään hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996). 

Viraston päätöstä on noudatettava muutok-
senhausta huolimatta, jollei muutoksenhaku-
viranomainen toisin määrää tai asiasta muu-
alla laissa toisin säädetä. 
 
 

7 §  

Uhkasakon täytäntöönpano 

Tämän lain perusteella maksettavaksi tuo-
mittu uhkasakko korkoineen on suoraan 
ulosottokelpoinen. Sen perimisestä säädetään 
verojen ja maksujen täytäntöönpanosta anne-
tussa laissa (706/2007). 
 

8 § 

Vakausmaksun ja talletussuojamaksun vii-
västyskorko ja periminen ulosottotoimin 

Jos vakausmaksu tai talletussuojamaksu 
viivästyy, sille on maksettava korkolain 4 §:n 
1 momentin mukainen viivästyskorko. 

Tämän lain perusteella määrätty vakaus-
maksu tai talletussuojamaksu korkoineen 
saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä sii-
nä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta annetussa laissa säädetään. 
 
 

9 § 

Rikemaksu 

Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 
1 momentissa säädetyn lisäksi tarkoitettuja 
säännöksiä, joiden laiminlyönnistä tai rikko-
misesta määrätään mainitussa pykälässä tar-
koitettu rikemaksu, ovat 4 luvun 1 §:n sään-
nös EU:n vakausmaksun maksuvelvollisuu-
desta ja 5 §:n säännös kansallisen vakaus-
maksun maksuvelvollisuudesta sekä 5 luvun 
4 §:n säännös talletussuojamaksun maksu-
velvollisuudesta. 
 

10 § 

Hallinnollisten seuraamusten määrääminen 
ja täytäntöönpano 

Hallinnollisten seuraamusten määräämises-
tä, julkistamisesta, täytäntöönpanosta ja kä-
sittelystä markkinaoikeudessa säädetään Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain 4 luvussa. 
 

8 luku  

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset  

1 §  

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta 
20  . 

Ennen tämän lain voimaantuloa valtiova-
rainministeriö voi ryhtyä tarvittaviin toimen-
piteisiin viraston ylijohtajan ja tämän sijaisen 
nimittämiseksi sekä viraston toiminnan 
muuksi järjestämiseksi. 

Valtiovarainministeriö hoitaa virastolle 
kuuluvia tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä 
siihen saakka, kun virasto on toimintakykyi-
nen, kuitenkin enintään 1 päivään tammikuu-
ta 2016. 
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2 § 

Siirtymäsäännökset 

Poiketen siitä, mitä 5 luvun 10 §:n 1 mo-
mentissa säädetään, korvauksen suorittami-
sen vähimmäismaksuaika on: 

1) 20 työpäivää 31 päivään joulukuuta 
2018; 

2) 15 työpäivää 1 päivästä tammikuuta 
31 päivään joulukuuta 2019. 

Edellä 1 momentista poiketen, tallettajalle 
on 1 päivästä tammikuuta 2016 suoritettava 
korvaus viimeistään viidentenä työpäivänä 
5 luvun 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
määräajan päättymisen jälkeen 1 000 euroa 
tai tallettajan vaatima pienempi määrä, kui-
tenkin enintään tallettajalle 5 luvun 8 §:n no-
jalla korvattava enimmäismäärä, jos tallettaja 
vaatii sitä ennen viimeksi mainitun määrä-
ajan päättymistä ja esittää tallettajan henkilö-
kohtaiseen taloudelliseen asemaan liittyvän 
riittävän perusteen. 

Talletuspankin on suoritettava virastolle 
vuotuinen talletussuojamaksu, joka on käy-
tettävä talletussuojarahaston kartuttamiseen 
5 luvun 3 §:n 1 momentin mukaiselle vä-
himmäistasolle. Vuotuiset maksut on makset-
tava kunkin kalenterivuoden kesäkuun vii-
meisenä päivänä. Talletussuojarahaston ta-
voitetaso on saavutettava viimeistään 3 päi-
vänä heinäkuuta 2024. 

Rahoitusvakausviraston on huolehdittava 
siitä, että talletussuojarahaston tehtäviin ja 
mahdollisesti siirtyvään omaisuuteen liittyvät 
sitoumukset siirretään asianmukaisesti viras-
tolle ja rahastolle viimeistään 31 päivänä jou-

lukuuta 2015 niin kuin tässä laissa ja luotto-
laitostoiminnasta annetussa laissa säädetään. 

Talletussuojarahaston asiamiehen työsuhde 
muuttuu tämän lain voimaan tullessa vir-
kasuhteeksi. 

Maksuvelvollisen 4 luvussa tarkoitetun va-
kausmaksun osuus vuotuisesta maksusta las-
ketaan vuonna 2015 osuutena sen velkojen 
kokonaismäärästä lukuun ottamatta sen omia 
varoja ja korvattavia talletuksia suhteessa 
kaikkien suomalaisten luottolaitosten velko-
jen kokonaismäärään, lukuun ottamatta nii-
den omia varoja ja korvattavien talletusten 
määrää. Maksuvelvollisten on suoritettava 
vuoden 2015 aikana määrä, joka vastaa 
0,1 prosenttia suomalaisten luottolaitosten 
kaikkien korvattavien talletusten kokonais-
määrästä. 

Mitä 4 luvun 8 §:ssä säädetään, sovelletaan 
vuonna 2015 myös maksuvelvolliseen. 

Sen mukaan, mitä valtion vuoden 2015 ta-
lousarviossa päätetään, varoja voidaan siirtää 
rahoitusvakausrahastoon edelleen siirrettä-
väksi EU:n vakausmaksuna EU:n yhteiseen 
kriisinratkaisurahastoon siten kuin valtiova-
rainministeriö tarkemmin määrää.  

Virasto ottaa huomioon 4 luvussa tarkoitet-
tuja vakausmaksuja määritettäessä väliaikai-
sesta pankkiverosta annetun lain nojalla sen 
voimassaoloaikana kerätyn rahoitusvakaus-
rahastoon siirretyn pankkiveron siten, että 
maksuvelvollisten vakausmaksua pienenne-
tään vuodesta 2015. Pankkivero luetaan ve-
rovelvollisten laitosten hyväksi vuodesta 
2015 lukien vakausmaksua määritettäessä 
samassa suhteessa kuin ne ovat suorittaneet 
pankkiveroa niin kauan kuin varat riittävät. 

 
————— 
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3. 

Laki 
vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistä-

misestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 §  
Vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisin-

ratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdis-
tämisestä Belgian kuningaskunnan, Bulgari-
an tasavallan, Tšekin tasavallan, Tanskan 
kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Vi-
ron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasaval-
lan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan ta-
savallan, Kroatian tasavallan, Italian tasaval-
lan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasaval-
lan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suur-
herttuakunnan, Unkarin, Maltan tasavallan, 
Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan ta-
savallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasa-
vallan, Romanian, Slovenian tasavallan, Slo-
vakian tasavallan ja Suomen tasavallan välil-
lä Brysselissä 21 päivänä toukokuuta 2014 
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvat määräykset ovat lakina voimassa sellai-
sina kuin Suomi on niihin sitoutunut. 

2 §  
Valtioneuvosto päättää 1 §:ssä mainitun 

sopimuksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoite-
tun, toisen sopimuspuolen rahasto-osuuden 
väliaikaista siirtoa koskevan pyynnön esittä-
misestä yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle 
eduskunnan suostumuksen nojalla.  

Valtioneuvosto päättää sopimuksen 7 artik-
lan 4 kohdassa tarkoitetun väliaikaista siirtoa 
rahasto-osuuksien välillä koskevan vastus-
tusoikeuden käyttämisestä.  
 
 
 
 

3 § 
Sopimuksen muiden määräysten voimaan-

saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
 

————— 
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4.  

Laki 
Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Maksuvelvollinen 

Rahoitusvakausviranomaisesta annetussa 
laissa (  /  ) tarkoitetun Rahoitusvakausviras-
ton, jäljempänä virasto, ja rahoitusvakausra-
haston hallintomaksun on velvollinen suorit-
tamaan: 

1) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
(610/2014) 1 luvun 7 §:ssä tarkoitettu luotto-
laitos ja kolmannen maan luottolaitoksen si-
vuliike; 

2) sijoituspalvelulain (747/2012) 6 luvun 
1 §:n 1 momentissa tarkoitettu sijoituspalve-
luyritys ja kolmannen maan sijoituspalvelu-
yrityksen sivuliike, jonka vähimmäispääoma 
vastaa, mitä sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n 
1 momentissa säädetään. 

Hallintomaksun maksuunpanosta vastaa vi-
rasto. Hallintomaksu suoritetaan valtiokont-
torille. 

Hallintomaksulla ei kateta rahoitusvakaus-
rahaston sijoitustoiminnasta aiheutuvia kus-
tannuksia. 
 
 
 

2 § 

Hallintomaksu 

Hallintomaksu määrätään kalenterivuosit-
tain euromääräisenä perusmaksuna, suhteelli-
sena maksuna tai yhdistettynä perusmaksuna 

ja suhteellisena maksuna siten kuin tässä 
laissa säädetään. 

Perusmaksu on euromääräinen kiinteä 
maksu. 

Suhteellinen maksu lasketaan maksuvel-
vollisen viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen 
mukaisen taseen loppusumman tai liikevaih-
don perusteella siten kuin tässä laissa sääde-
tään.  

Sijoituspalveluyrityksen liikevaihdoksi kat-
sotaan tuloslaskelman mukaisten tuottojen 
yhteismäärä siten, että arvopaperikaupan ja 
valuuttatoiminnan osalta mukaan luetaan net-
totuotot. Jos nettotuotto on negatiivinen, se 
merkitään nollaksi. 

Jos maksuvelvollisuus syntyy useammalla 
kuin yhdellä tässä laissa säädetyistä perus-
teista, maksu peritään, jollei jäljempänä toi-
sin säädetä, vain kerran ja sen perusteen mu-
kaan, joka johtaa korkeimpaan maksuun. 
 
 
 

3 § 

Yritysjärjestelyn vaikutus suhteellisen mak-
sun määräytymiseen 

Jos maksuvelvolliseen on viimeksi päätty-
neen tilikauden jälkeen sulautunut toinen yri-
tys, sulautuneen yrityksen taseen loppusum-
ma tai liikevaihdon määrä otetaan huomioon 
määrättäessä maksuvelvollisen suhteellista 
maksua niiltä kalenterikuukausilta, jotka ko-
konaan tai osittain sisältyvät sulautumisen 
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rekisteröinnin ja kalenterivuoden päättymi-
sen väliseen aikaan. 

Jos maksuvelvollinen on viimeksi päätty-
neen tilikauden jälkeen vastaanottanut toisen 
yrityksen tai sivuliikkeen liiketoiminnan, lii-
ketoiminnan luovuttaneen yrityksen tai sivu-
liikkeen taseen loppusumma tai liikevaihdon 
määrä otetaan huomioon määrättäessä vas-
taanottaneen maksuvelvollisen suhteellista 
maksua niiltä kalenterikuukausilta, jotka ko-
konaan tai osittain sisältyvät liiketoiminnan 
vastaanottamisen ja kalenterivuoden päätty-
misen väliseen aikaan. Jos maksuvelvollinen 
on vastaanottanut vain osan toisen yrityksen 
tai sivuliikkeen liiketoiminnasta, liiketoimin-
nan osan luovuttaneen yrityksen tai sivuliik-
keen taseen loppusumma tai liikevaihdon 
määrä otetaan maksuvelvollisen suhteellista 
maksua määrättäessä huomioon vain siinä 
suhteessa kuin luovutettu liiketoiminnan osa 
on liiketoiminnan luovuttaneen yrityksen tai 
sivuliikkeen koko liiketoiminnasta. Luovutet-
tua liiketoimintaa tai sen osaa ei oteta huo-
mioon määrättäessä liiketoiminnan tai sen 
osan luovuttaneen yrityksen tai sivuliikkeen 
suhteellista maksua liiketoiminnan luovutta-
misen ja kalenterivuoden päättymisen väli-
seltä ajalta. 

Jos yritys on viimeksi päättyneen tilikau-
den jälkeen jakautunut kahdeksi tai useam-
maksi yritykseksi siten, että vähintään yksi 
vastaanottavista yrityksistä on maksuvelvol-
linen, se suhteellinen osuus jakautuneen yri-
tyksen taseen loppusummasta tai liikevaih-

don määrästä, joka vastaa jakautuneelta yri-
tykseltä saadun nettovarallisuuden suhdetta 
jakautuneen yrityksen nettovarallisuuteen 
ennen jakautumista, otetaan huomioon mää-
rättäessä kunkin vastaanottavan maksuvel-
vollisen yrityksen suhteellista maksua niiltä 
kuukausilta, jotka kokonaan tai osittain sisäl-
tyvät jakautumisen rekisteröinnin ja kalente-
rivuoden päättymisen väliseen aikaan. Jos ja-
kautunut yritys on maksuvelvollinen eikä se 
purkaudu jakautumisen yhteydessä, sitä suh-
teellista osuutta jakautuneen yrityksen taseen 
loppusummasta tai liikevaihdon määrästä, 
joka vastaa jakautumisessa luovutetun netto-
varallisuuden suhdetta yrityksen nettovaralli-
suuteen ennen jakautumista, ei oteta huomi-
oon määrättäessä jakautuneen yrityksen suh-
teellista maksua niiltä kalenterikuukausilta, 
jotka kokonaan tai osittain sisältyvät jakau-
tumisen rekisteröinnin ja kalenterivuoden 
päättymisen väliseen aikaan. 

Mitä tässä pykälässä säädetään yrityksestä, 
sovelletaan myös muuhun oikeushenkilöön. 
 
 

4 § 

Suhteellinen hallintomaksu 

Suhteellisen hallintomaksun maksuperuste 
ja maksun määrä prosentteina maksuperus-
teesta sekä maksun suorittamiseen velvolliset 
määräytyvät seuraavasti: 

 
 
Maksuvelvollinen Maksuperuste Maksun määrä 

prosentteina mak-
superusteesta 

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu tal-
letuspankki 

taseen loppu-
summa 

0,0006 

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu 
luottoyhteisö 

taseen loppu-
summa 

0,0006 

kolmannen maan luottolaitoksen sivuliike taseen loppu-
summa 

0,0006 

sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu sijoituspalveluyritys 

liikevaihto 0,03 
 

kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen sivuliike, 
jonka vähimmäispääoma vastaa, mitä sijoituspalvelu-
lain 6 luvun 1 §:n 1 momentissa säädetään 

liikevaihto 0,03 
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Suhteellinen hallintomaksu peritään mak-
suvelvolliselta sen kalenterivuoden loppuun, 
jonka aikana maksuvelvollisen toimilupa on 
peruttu tai oikeus toiminnan harjoittamiseen 
on muutoin lakannut. 
 
 
 
 
 

5 § 

Suhteellista hallintomaksua maksavan pe-
rusmaksu 

Suhteellista hallintomaksua maksavan pe-
rusmaksun määrä euroina sekä maksun suo-
rittamiseen velvolliset määräytyvät seuraa-
vasti: 

Maksuvelvollinen Maksu 
euroina 

liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa 
(1501/2001) tarkoitettu liikepankki, säästöpankkilaissa (1502/2001) tarkoitettu 
säästöpankkiosakeyhtiö sekä osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luot-
tolaitoksista annetussa laissa (423/2013) tarkoitettu osuuspankkiosakeyhtiö 

300 

säästöpankkilain 1 §:ssä tarkoitettu säästöpankki 300 
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 1 
§:ssä tarkoitettu osuuspankki tai osuuskuntamuotoinen luottolaitos 

300 

muu luottolaitos 300 
talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (599/2010) tarkoitettu talletus-
pankkien yhteenliittymän keskusyhteisö 

300 

luottolaitoksen omistusyhteisö 300 
kolmannen maan luottolaitoksen sivuliike 300 
sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys 300 
kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen sivuliike, jonka vähimmäispääoma vas-
taa, mitä sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n 1 momentissa säädetään 

300 

 
 

Jos luottolaitoksen omistusyhteisö on sa-
malla toisen konsernin tytäryhteisö, sen 
emoyhteisöltä ei peritä maksua samalla pe-
rusteella. 
 
 

6 § 

Hallintomaksun alentaminen 

Jos hallintomaksuina perittävä määrä yh-
dessä viraston muiden tuottojen kanssa olisi 
todennäköisesti suurempi kuin viraston hy-
väksytyn talousarvion mukaiset kustannukset 
(ylite), viraston on tarvittaessa määrättävä 2 
§:n mukainen hallintomaksu siten alennettu-
na, ettei ylitettä todennäköisesti synny. 

Edellä 1 momenttia sovellettaessa on otet-
tava huomioon tuottojen lisäyksenä edellisil-
tä kalenterivuosilta syntynyt ylite sekä tuot-
tojen vähennyksenä määrä, jolla hallinto-
maksuina perittävä määrä yhdessä viraston 
muiden tuottojen kanssa on ollut pienempi 

kuin viraston hyväksytyn talousarvion mu-
kaiset kustannukset. 

Viraston on alennettava kunkin maksuvel-
vollisen hallintomaksua samassa suhteessa. 
 

7 § 

Hallintomaksun määrääminen 

Hallintomaksun määrää maksettavaksi vi-
rasto. Hallintomaksu erääntyy maksettavaksi 
viraston määräämänä ajankohtana, kuitenkin 
aikaisintaan kalenterivuoden kesäkuun vii-
meisenä päivänä. Viraston on lähetettävä 
maksupäätös maksuvelvolliselle viimeistään 
30 päivää ennen ensimmäistä eräpäivää. 

Sille, joka tulee maksuvelvolliseksi kesken 
kalenterivuoden, ensimmäinen hallintomaksu 
määrätään kertomalla koko kalenterivuoden 
maksun kahdestoistaosa niiden kalenterikuu-
kausien lukumäärällä, jotka kokonaan tai 
osittain sisältyvät maksuvelvollisuuden al-
kamisen ja ensimmäisen kalenterivuoden 
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päättymisen väliseen aikaan. Tässä momen-
tissa tarkoitettu ensimmäinen hallintomaksu 
erääntyy maksettavaksi maksuvelvollisuuden 
alkamista seuraavan kalenterikuukauden 
viimeisenä päivänä, ei kuitenkaan ennen ka-
lenterivuoden kesäkuun viimeistä päivää. 

Jos maksuvelvollisuus päättyy kesken ka-
lenterivuoden, maksuvelvolliselle palaute-
taan hakemuksesta niin monta kahdestoista-
osaa peritystä hallintomaksusta kuin maksu-
velvollisuuden päättymisen ja kalenterivuo-
den päättymisen väliseen aikaan sisältyy täy-
siä kalenterikuukausia. 

Tieto maksuvelvollisen hallintomaksun 
määrästä on julkinen. 

Rahoitusvakausvirasto voi antaa tarkempia 
määräyksiä maksumenettelystä, maksun suo-
rittamisesta useammassa kuin yhdessä erässä 
sekä hallintomaksun määräämiseksi tarvitta-
vien tietojen toimittamistavasta. 
 

8 § 

Muutoksenhaku 

Viraston tässä laissa tarkoitettuun päätök-
seen saa vaatia oikaisua virastolta. Oi-
kaisuvaatimusmenettelystä säädetään hallin-
tolain (434/2003) 7 a luvussa. 

Viraston oikaisuvaatimukseen antamaan 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
Helsingin hallinto-oikeuteen. Muutoksen ha-
kemisesta säädetään hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996). 

Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 
 
 

9 § 

Hallintomaksun viivästyskorko ja periminen 
ulosottotoimin 

Jos hallintomaksu viivästyy, sille on mak-
settava korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momen-
tin mukainen viivästyskorko. 

Tämän lain perusteella määrätty hallinto-
maksu korkoineen on suoraan ulosottokel-
poinen. Maksun perimisestä säädetään vero-
jen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa 
laissa (706/2007). 

 
10 §  

Viraston tietojensaantioikeus 

Virastolla on salassapitosäännösten estä-
mättä oikeus saada 1 §:ssä tarkoitetulta mak-
suvelvolliselta hallintomaksun määräämisek-
si välttämättömät tiedot.  

 
11 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

————— 
 



 HE 175/2014 vp  
  

 

275

 
 
 

5.  

Laki 
Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 §:n 4 momentin 3 kohta, 26 §:n 

1 momentin 2 kohta, 38 §:n 1 momentin 5 kohta, 40 §:n 1 momentti, 41 §:n 6 momentti, 
71 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohta sekä 6 momentti,  

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 4 momentin 3 kohta laissa 752/2012, 26 §:n 1 momentin 
2 kohta laissa 170/2014, 38 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 254/2013, 40 §:n 1 momentti, 
41 §:n 6 momentti ja 71 §:n 6 momentti laissa 611/2014 ja 71 §:n 1 momentin 3 kohta laissa 
194/2011 sekä 

lisätään 3 §:n 2 momenttiin uusi 7 a kohta, 29 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 
170/2014, uusi 6 momentti, 38 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 752/2012, 
254/2013 ja 170/2014, uusi 6 kohta ja lakiin uusi 44 b § seuraavasti: 
 

3 § 

Tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Laissa erikseen säädettyjen tehtäviensä to-

teuttamiseksi Finanssivalvonta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7 a) valvoo yhdessä rahoitusvakausviran-
omaisesta annetussa laissa (  /  ) tarkoitetun 
Rahoitusvakausviraston kanssa, että finans-
simarkkinoilla toimivat noudattavat niitä 
koskevia luottolaitosten ja sijoituspalveluyri-
tysten kriisinratkaisusta annetun lain (  /  ), 
jäljempänä kriisinratkaisulaki, säännöksiä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Valvottavat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Muulla valvottavalla tarkoitetaan tässä 

laissa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
(610/2014) 13 luvussa tarkoitettua vakuusra-
hastoa ja sijoituspalvelulaissa tarkoitettua si-
joittajien korvausrahastoa; 
— — — — — — — — — — — — — —  

26 §  

Toimiluvan peruminen ja siihen rinnastettava 
toiminnan määrääminen lopetettavaksi  

Finanssivalvonta voi perua valvottavan 
toimiluvan tai, jos EKP tai muu viranomai-
nen on toimivaltainen toimilupaviranomai-
nen, esittää tälle toimiluvan perumista, jos fi-
nanssimarkkinoiden valvonnalle 1 §:ssä sää-
dettyjen tavoitteiden toteutumista ei voida 
riittävästi turvata rajoittamalla valvottavan 
toimintaa 27 §:n mukaisesti tai muilla tämän 
lain mukaisilla tai muualla laissa säädetyillä 
toimenpiteillä ja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) valvottava ei ole kyennyt sille asetetussa 
määräajassa suorittamaan luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 8 a luvussa tarkoitetussa 
elvytyssuunnitelmassa, talletuspankin toi-
minnan väliaikaisesta keskeyttämisestä anne-
tun lain (1509/2001) 11 §:ssä tarkoitetussa 
toimenpidesuunnitelmassa, rahoitus- ja va-
kuutusryhmittymien valvonnasta annetun 
lain 25 §:ssä tarkoitetussa ryhmittymän va-
kavaraisuuden tervehdyttämissuunnitelmassa 
taikka vakuutusyhtiölain 11 luvun 25 tai 
26 §:ssä, 26 luvun 12 tai 13 §:ssä, työeläke-
vakuutusyhtiöistä annetun lain 20 §:ssä, ul-
komaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 46 
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§:ssä taikka vakuutusyhdistyslain 12 luvun 6 
b §:ssä tai 12 a luvun 7 tai 8 §:ssä tarkoite-
tussa taloudellisen aseman tervehdyttämis-
suunnitelmassa tai lyhyen aikavälin rahoitus-
suunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä taikka 
jos tällaisen suunnitelman toteuttaminen on 
laiminlyöty; tai 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

29 § 

Asiamiehen asettaminen  

— — — — — — — — — — — — — —  
Asiamiehen asettamiseen luottolaitokseen 

tai sijoituspalveluyritykseen sovelletaan li-
säksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 
11 luvun 10 a §:ää. 
 
 

4 luku 

Hallinnolliset seuraamukset 

38 § 

Rikemaksu 

Finanssivalvonta määrää rikemaksun sille, 
joka tahallaan tai huolimattomuudesta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) laiminlyö tai rikkoo huutokauppa-
asetuksen 42 artiklan 2 kohdassa säädetyn 
ilmoitusvelvollisuuden; 

6) laiminlyö tai rikkoo rahoitusvakausvi-
ranomaisesta annetun lain 4 luvussa tarkoite-
tun EU:n vakausmaksun maksuvelvollisuu-
den tai 5 luvussa tarkoitetun talletussuoja-
maksun maksuvelvollisuuden. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

40 § 

Seuraamusmaksu 

Seuraamusmaksu määrätään sille, joka ta-
hallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö tai 
rikkoo arvopaperimarkkinalain 15 luvun 
2 §:ssä, sijoituspalvelulain 15 luvun 2 §:ssä, 
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun 
lain 10 luvun 2 §:ssä, arvopaperitileistä anne-
tun lain 15 §:ssä, arvo-osuusjärjestelmästä ja 

selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 
9 §:ssä, maksulaitoslain 48 a §:ssä, vaihtoeh-
torahastojen hoitajista annetun lain 22 luvun 
2 §:ssä, sijoitusrahastolain 144 b §:ssä, luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 20 luvun 
1 §:ssä tai kriisinratkaisulain 18 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettuja säännöksiä tai päätöksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

41 § 

Seuraamusmaksun määrääminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen estämättä, mitä 3 momentissa sääde-

tään, jos seuraamusmaksu koskee luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 20 luvun 1 §:n 2 
ja 4 momentissa, sijoituspalvelulain 15 luvun 
2 §:n 2 ja 5 momentissa tai kriisinratkaisulain 
18 luvun 1 §:ssä tarkoitetun säännöksen rik-
komista tai laiminlyöntiä, oikeushenkilölle 
määrättävä seuraamusmaksu saa olla enin-
tään 10 prosenttia oikeushenkilön tekoa tai 
laiminlyöntiä edeltävän vuoden liikevaihdos-
ta. Jos oikeushenkilö on osa konsernia, liike-
vaihdolla tarkoitetaan konsernin ylimmän 
emoyrityksen konsernitilinpäätöksen mukais-
ta liikevaihtoa. Sen estämättä, mitä 4 mo-
mentissa säädetään, luonnolliselle henkilölle 
määrättävä seuraamusmaksu saa olla edellä 
tässä momentissa tarkoitettujen säännösten 
rikkomisesta tai laiminlyönnistä enintään vii-
si miljoonaa euroa. Edellä tässä momentissa 
säädetyn estämättä, seuraamusmaksu saa kui-
tenkin olla enintään kaksi kertaa suurempi 
kuin teolla tai laiminlyönnillä saatu hyöty, 
jos se on määritettävissä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

44 b §  

Yhteistyö Rahoitusvakausviraston kanssa 

Finanssivalvonnan ja Rahoitusvakausviras-
ton on tehtävä keskenään yhteistyötä. Finans-
sivalvonnan tulee ennen ryhtymistään 3 tai 
4 luvun mukaisiin toimenpiteisiin kuulla Ra-
hoitusvakausvirastoa, jos valvottava tai muu 
finanssimarkkinoilla toimiva toimii kriisin-
ratkaisulain tai mainitun lain 1 luvun 4 §:n 
1 kohdassa tarkoitetun kriisinratkaisudirek-
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tiivin perusteella annettujen komission ase-
tusten ja päätösten vastaisesti. 
 

71 §  

Oikeus ja velvollisuus luovuttaa tietoja 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään, Finanssivalvonnalla on oikeus 
luovuttaa salassapitosäännösten estämättä 
tietoja: 

1) sosiaali- ja terveysministeriölle, valtio-
varainministeriölle, Rahoitusvakausvirastolle 
ja muulle finanssimarkkinoita valvovalle tai 
niiden toimivuudesta vastaavalle viranomai-
selle niiden tehtävien hoitamista varten; 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) toisen ETA-valtion finanssimarkkinoita 
valvovalle viranomaiselle, toisen ETA-
valtion kriisinratkaisuviranomaiselle, muulle 
toisen ETA-valtion finanssimarkkinoiden 
toimivuudesta vastaavalle viranomaiselle se-
kä Euroopan valvontaviranomaisille, Euroo-
pan valvontaviranomaisten yhteiskomitealle 
ja Euroopan järjestelmäriskikomitealle;  
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonnan on sen estämättä, mitä 
tietojen salassapidosta muualla laissa sääde-

tään, viipymättä annettava valtiovarainminis-
teriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, 
Suomen Pankille ja Rahoitusvakausvirastolle 
hallussaan olevat tiedot asioista, jotka saatta-
vat vaikuttaa finanssimarkkinoiden vakau-
teen tai muuten merkittävästi finanssimark-
kinoiden kehitykseen tai aiheuttaa merkittä-
viä häiriöitä rahoitusjärjestelmän toiminnas-
sa. Mitä tässä momentissa säädetään, sovelle-
taan myös sellaisen toisen ETA-valtion vas-
taavaan viranomaiseen ja talletussuojarahas-
toon, jossa luottolaitoksella on kriisinratkai-
sulain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 7 kohdassa 
tarkoitetun ryhmän emoyritys tai emoyrityk-
sen tytäryritys taikka luottolaitoksen tai sen 
kanssa samaan ryhmään kuuluvan toisen 
luottolaitoksen sivuliike, sekä jos tällaisessa 
toisessa ETA-valtiossa makrovakauden val-
vonnasta vastaa muu kuin edellä mainittu vi-
ranomainen, tällaiseen muuhun toisen ETA-
valtion viranomaiseen, jos tiedoilla on tässä 
momentissa tarkoitetulla tavalla merkittävä 
vaikutus toisessa ETA-valtiossa ja tietojen 
vastaanottajaa sitoo tätä lakia vastaava salas-
sapitovelvollisuus. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  kuuta 

20  . 
 

————— 
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6.  

Laki 
luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 14 luku,  
muutetaan 1 luvun 8 §:n 3 momentti, 9 § ja 15 §:n 3 momentti, 11 luvun 6 §:n 2 momentti, 

10 § ja 13 §:n otsikko, 19 luvun 1 §:n 1 kohta ja 20 luvun 1 §:n 2 momentin 6 kohta ja 5 mo-
mentti, sekä  

lisätään 1 luvun 2 §:ään uusi 7 momentti, lakiin uusi 8 a ja 9 a luku, 11 lukuun uusi 5 a, 
10 a, 10 b, 13 a ja 13 b §, 17 luvun 3 §:n 1 momenttiin uusi 2 a kohta sekä 20 luvun 1 §:n 
2 momenttiin uusi 7 kohta seuraavasti: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

2 § 

Muu luottolaitostoimintaa koskeva lainsää-
däntö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Luottolaitoksen kriisinratkaisusta säädetään 

luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
kriisinratkaisusta annetussa laissa (  /  ), jäl-
jempänä kriisinratkaisulaki, sekä yhdenmu-
kaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menette-
lyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tietty-
jen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua 
varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja 
yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa 
sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muutta-
misesta annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 806/2014, 
jäljempänä EU:n kriisinratkaisuasetus.   
 
 

8 §  

Talletuspankki 

— — — — — — — — — — — — — —  
Talletuspankin velvollisuudesta maksaa 

talletussuojamaksua ja kuulua talletussuoja-

järjestelmään säädetään rahoitusvakausviran-
omaisesta annetussa laissa (  /  ).  
 

9 § 

Talletus 

Talletuksella tarkoitetaan tässä laissa rahoi-
tusvakausviranomaisesta annetun lain 1 lu-
vun 3 §:n 11 kohdassa tarkoitettua talletusta. 

Markkinoinnissa saa käyttää sanaa "talle-
tus" joko sellaisenaan tai yhdysosana ainoas-
taan 1 momentissa tarkoitetun korvattavan 
talletuksen piiriin kuuluvista rahavaroista. 
Markkinoinnissa, joka koskee muiden ta-
kaisinmaksettavien varojen hankkimista ylei-
söltä, ei saa muutenkaan menetellä tavalla, 
joka voi vaikeuttaa talletusten erottumista 
muista takaisinmaksettavista varoista. 
 

15 §  

Omistusyhteisö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonta pitää luetteloa omistusyh-

teisöistä, jotka ovat sellaisen konsolidointi-
ryhmän emoyrityksiä, jota Finanssivalvonta 
tämän lain mukaan valvoo. Finanssivalvon-
nan on toimitettava luettelo ja siihen tehdyt 
muutokset tiedoksi Finanssivalvonnasta an-
netun lain 6 §:n 5 kohdassa tarkoitetuille ul-
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komaisille ETA-valvontaviranomaisille, jäl-
jempänä ETA-valvontaviranomainen, Euroo-
pan komissiolle ja Euroopan pankkiviran-
omaiselle. 
 
 
 

II OSA 

HALLINTO JA OHJAUS 

8 a luku  

Elvytyssuunnitelma  

1 §  

Velvollisuus laatia elvytyssuunnitelma 

Luottolaitoksella, joka ei kuulu 1 luvun 
4 §:ssä tarkoitetun konsolidoidun valvonnan 
piiriin kuuluvan konserniin, on oltava suun-
nitelma luottolaitoksen toiminnan jatkumisen 
turvaamiseksi tilanteessa, jossa luottolaitok-
sen taloudellinen asema on merkittävästi hei-
kentynyt (elvytyssuunnitelma). Luottolaitok-
sen taloudellisen aseman katsotaan heikenty-
neen merkittävästi ainakin, jos luottolaitos on 
vaarassa jättää sen toiminnalle säädetyt ta-
loudelliset edellytykset täyttämättä tai jos 
luottolaitos ei enää täytä 4 §:n 1 momentissa 
tarkoitettujen elvytyssuunnitelmaan sisälly-
tettävien raja-arvojen mukaisia sisäisiä vaka-
varaisuus- tai maksuvalmiustavoitteita. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta 
konsolidointiryhmän emoyrityksen tytärluot-
tolaitokseen, ellei 12 §:stä muuta johdu. 
 
 

2 §  

Elvytyssuunnitelman tarkastaminen  

Luottolaitoksen on tarkastettava elvytys-
suunnitelma vähintään kerran vuodessa. Fi-
nanssivalvonta voi kuitenkin yksittäistapauk-
sessa vaatia, että luottolaitos tarkastaa elvy-
tyssuunnitelmansa useammin. 

Elvytyssuunnitelma on lisäksi tarkastettava 
luottolaitoksen oikeudelliseen tai toiminnalli-
seen rakenteeseen, liiketoimintaan, taloudel-
liseen asemaan taikka toimintaympäristöön 

kohdistuneen muutoksen jälkeen, jos se voi 
vaikuttaa merkittävästi suunnitelman toteut-
tamiskelpoisuuteen tai muuten edellyttää 
suunnitelman tarkastamista. 
 
 

3 §  

Elvytyssuunnitelman sisältö  

Valtiovarainministeriön asetuksella anne-
taan luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä 
neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivien 
2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 
2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EY, 
2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) 
N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muut-
tamisesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2014/59/EU, jäljempä-
nä kriisinratkaisudirektiivi, täytäntöön pane-
miseksi tarvittavat tarkemmat säännökset el-
vytyssuunnitelmaan sisällytettävistä tiedois-
ta. 

Finanssivalvonta voi yksittäistapauksessa 
erityisestä syytä vaatia, että luottolaitos sisäl-
lyttää elvytyssuunnitelmaan myös muita kuin 
tässä pykälässä säädettyjä tietoja. Finanssi-
valvonta voi myös vaatia, että luottolaitos si-
sällyttää suunnitelmaan yksityiskohtaiset tie-
dot niistä rahoitussopimuksista, joissa se on 
osapuolena. 

Elvytyssuunnitelmaan on sisällytettävä eri 
toimintavaihtoehtoja, joilla luottolaitoksen 
taloudelliset toimintaedellytykset voidaan 
säilyttää tai palauttaa. Elvytyssuunnitelmassa 
on varauduttava sekä koko rahoitusjärjestel-
män että pelkästään luottolaitoksen ja sen 
konsolidointiryhmän toiminnan mahdollisiin 
häiriöihin. Elvytyssuunnitelmaan on sisälly-
tettävä mahdolliset toimenpiteet, joihin luot-
tolaitos voi ryhtyä, jos 11 luvun 5 a §:ssä 
säädetyt varhaisen puuttumisen edellytykset 
täyttyvät. Elvytyssuunnitelmaan on sisällytet-
tävä kuvaus menettelyistä, joilla voidaan 
varmistaa elvytystoimien täytäntöönpano 
kohtuullisessa ajassa.  

Elvytyssuunnitelmassa ei saa olettaa, että 
luottolaitoksen taloudellisen aseman palaut-
tamiseksi sille myönnetään kriisinratkaisu-
lain 1 luvun 3 §:n 24 kohdassa tarkoitettua 
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poikkeuksellista julkista rahoitustukea. Elvy-
tyssuunnitelmaan on sisällytettävä tarvittaes-
sa selvitys siitä, miten ja milloin luottolaitos 
voi hakeutua Suomen Pankin järjestelyjen 
piiriin ongelmatilanteessa ja millaiset vakuu-
det sillä olisi todennäköisesti käytettävissään. 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten ohella elvytyssuunni-
telmien sisältöä ja arviointia koskevia mää-
räyksiä on kriisinratkaisudirektiivissä tarkoi-
tetuissa Euroopan komission asetuksella tai 
päätöksellä annetuissa teknisissä standardeis-
sa. 
 
 
 

4 §  

Elvytyssuunnitelmassa esitettävät raja-arvot 
ja sen täytäntöönpano  

Luottolaitoksen on sisällytettävä elvytys-
suunnitelmaan selkeät raja-arvot ja laadulli-
set arviointiperusteet, joiden avulla voidaan 
tunnistaa sellaiset tilanteet, joissa suunnitel-
ma on pantava täytäntöön luottolaitoksen 
toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Luotto-
laitoksen on otettava käyttöön järjestelyt, joi-
den avulla raja-arvoja ja laadullisia arviointi-
perusteita voidaan luotettavalla tavalla sään-
nöllisesti seurata. Raja-arvona on pidettävä 
vähintään laitoksen 10 luvun 1 §:ssä tarkoi-
tettua yhteenlaskettua omien varojen vaati-
musta lisättynä määrällä, joka vastaa 1,5 pro-
senttia laitoksen EU:n vakavaraisuusasetuk-
sen 92 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun koko-
naisriskin määrästä. 

Luottolaitoksen on ryhdyttävä elvytys-
suunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin, kun 
1 momentissa tarkoitetut arviointiperusteet 
täyttyvät, jollei 3 momentista muuta johdu. 

Luottolaitos voi 2 momentin estämättä 
päättää olla ryhtymättä elvytyssuunnitelman-
sa mukaisiin toimenpiteisiin, jos luottolaitos 
ei pidä toimenpiteitä olosuhteet huomioon ot-
taen tarpeellisina. Luottolaitoksen on tehtävä 
tässä momentissa tarkoitettu päätös kirjalli-
sesti ja toimitettava se viivytyksettä Finans-
sivalvonnalle.  

Finanssivalvonta voi 3 momentin estämättä 
tehdä päätöksen 11 luvussa ja Finanssival-

vonnasta annetun lain 4 luvussa säädettyjen 
toimivaltuuksien käyttämisestä. 
 
 

5 §  

Elvytyssuunnitelman toimittaminen tarkastet-
tavaksi  

Luottolaitoksen on toimitettava elvytys-
suunnitelma Finanssivalvonnan tarkastetta-
vaksi. Luottolaitoksen hallituksen tai, jos 
luottolaitoksella on hallintoneuvosto, viimek-
si mainitun elimen on hyväksyttävä suunni-
telma ennen sen toimittamista Finanssival-
vonnalle. Luottolaitoksen on vaadittaessa 
osoitettava Finanssivalvonnalle, että suunni-
telma täyttää 6 §:n 1 momentissa säädetyt 
edellytykset. 

Finanssivalvonnan on toimitettava elvytys-
suunnitelma ja siihen tehdyt muutokset ra-
hoitusvakausviranomaisesta annetussa laissa 
tarkoitetulle Rahoitusvakausvirastolle. 
 
 
 

6 §  

Elvytyssuunnitelman arviointi  

Finanssivalvonnan on viimeistään kuuden 
kuukauden kuluessa suunnitelman vastaanot-
tamisesta tarkastettava elvytyssuunnitelma ja 
kuultuaan merkittävien sivuliikkeiden val-
vonnasta vastaavia ETA-valvontaviran-
omaisia siltä osin kuin se on sivuliikkeen 
kannalta olennaista, arvioitava, täyttääkö el-
vytyssuunnitelma 3 ja 4 §:ssä säädetyt vaati-
mukset ja seuraavat edellytykset: 

1) suunnitelman täytäntöönpano kohtuulli-
sella todennäköisyydellä turvaa luottolaitok-
sen taloudelliset toimintaedellytykset; 

2) suunnitelma tai sen sisältämät yksittäiset 
vaihtoehdot voidaan kohtuullisella todennä-
köisyydellä panna nopeasti ja tehokkaasti 
täytäntöön myös vaikeassa rahoitustilantees-
sa aiheuttaen mahdollisimman vähän merkit-
tävää haittaa rahoitusjärjestelmälle myös sii-
nä tapauksessa, että muut luottolaitokset pa-
nevat elvytyssuunnitelmansa täytäntöön sa-
manaikaisesti. 
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Elvytyssuunnitelmaa arvioidessaan Finans-
sivalvonnan on otettava huomioon luottolai-
toksen pääoma- ja rahoitusrakenne suhteessa 
sen toiminnalliseen rakenteeseen ja toimin-
taan kohdistuviin riskeihin. 
 
 
 

7 §  

Elvytyssuunnitelman tarkistaminen Finanssi-
valvonnan vaatimuksesta  

Jos Finanssivalvonta katsoo, että elvytys-
suunnitelmassa on olennaisia puutteita tai 
täytäntöönpanon esteitä, sen on ilmoitettava 
siitä luottolaitokselle ja vaadittava luottolai-
tosta toimittamaan kahden kuukauden kulu-
essa tarkastettu suunnitelma, josta käy ilmi, 
millä tavoin puutteet tai esteet on korjattu. 
Finanssivalvonta voi pidentää edellä mainit-
tua määräaikaa yhdellä kuukaudella. Luotto-
laitosta on kuultava ennen tarkastetun suun-
nitelman vaatimista. 

Jos Finanssivalvonta katsoo, että puutteita 
tai esteitä ei ole riittävästi korjattu, se voi 
vaatia luottolaitosta tekemään elvytyssuunni-
telmaan yksilöityjä muutoksia määräämäs-
sään ajassa.  

Jos luottolaitos ei ole tehnyt 2 momentissa 
tarkoitettuja muutoksia määräajassa tai Fi-
nanssivalvonta katsoo, että tarkastettu suun-
nitelma ei ole riittävä, eikä suunnitelmassa 
olevia puutteita tai esteitä voida korjata edel-
lyttämällä suunnitelmaan tehtäväksi yksilöi-
tyjä muutoksia, Finanssivalvonnan on asetet-
tava määräaika, jonka kuluessa luottolaitok-
sen on esitettävä, miten se voi muuttaa liike-
toimintaansa elvytyssuunnitelmassa olevien 
puutteiden tai esteiden korjaamiseksi.  

Finanssivalvonta voi määrätä laitoksen to-
teuttamaan Finanssivalvonnan tarpeellisiksi 
katsomat toimet ottaen huomioon puutteiden 
ja esteiden vakavuus ja toimien vaikutus 
luottolaitoksen liiketoimintaan. Finanssival-
vonta voi määrätä laitoksen:  

1) lieventämään riskiprofiiliaan ja vähen-
tämään maksuvalmiusriskiä; 

2) mahdollistamaan pääomapohjan vahvis-
tamisen oikea-aikaisesti; 

3) muuttamaan laitoksen strategiaa ja ra-
kennetta; 

4) muuttamaan rahoitusstrategiaa ydinliike-
toimintojen ja kriittisten toimintojen suojaa-
miseksi häiriöiltä; 

5) muuttamaan luottolaitoksen päätöksen-
teko-, ohjaus- ja valvontarakennetta. 
 
 
 

8 §  

Velvollisuus laatia konsolidointiryhmän elvy-
tyssuunnitelma  

Konsolidointiryhmän emoyrityksenä ole-
van luottolaitoksen, joka ei ole toisessa ETA-
valtiossa olevan emoyrityksen tytäryritys, on 
laadittava koko konsolidointiryhmää koskeva 
elvytyssuunnitelma, joka kattaa kaikki kon-
solidointiryhmään kuuluvat yritykset, jollei 
11 §:stä muuta johdu.  

Elvytyssuunnitelmassa on esitettävä tarvit-
tavat konsolidointiryhmän emoyritykseen ja 
siihen kuuluvaan yksittäiseen yritykseen 
kohdistettavat toimenpiteet toiminnan jatku-
misen turvaamiseksi tilanteessa, jossa konso-
lidointiryhmän tai siihen kuuluvan yrityksen 
taloudellinen asema on merkittävästi heiken-
tynyt. 

Konsolidointiryhmän elvytyssuunnitel-
maan on sisällytettävä lisäksi järjestelyt, joil-
la varmistetaan johdonmukaisuus eri yrityk-
siä ja merkittäviä sivuliikkeitä koskevien 
toimenpiteiden välillä. Suunnitelmaan on si-
sällytettävä myös 9 a luvussa tarkoitetut kon-
solidointiryhmän sisäistä rahoitustukea kos-
kevat järjestelyt. 

Konsolidointiryhmän elvytyssuunnitel-
maan ja yksittäisiä tytäryrityksiä koskeviin 
suunnitelmiin on sisällytettävä 3 §:ssä sääde-
tyt tiedot ja 4 §:ssä säädetyt raja-arvot ja laa-
dulliset arviointiperusteet.  

Konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelmas-
ta on käytävä ilmi mahdolliset esteet, elvy-
tystoimenpiteiden toteuttamiselle konsoli-
dointiryhmän sisällä tai konsolidointiryh-
mään kuuluvissa yrityksissä. Konsolidointi-
ryhmän elvytyssuunnitelmasta on käytävä 
ilmi mahdolliset oikeudelliset ja käytännölli-
set esteet omien varojen siirrolle tai velkojen 
takaisinmaksulle konsolidointiryhmään kuu-
luvien yritysten välillä. 
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9 §  

Konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelman 
toimittaminen tarkastettavaksi  

Konsolidointiryhmän emoyrityksen on 
toimitettava konsolidointiryhmän elvytys-
suunnitelma Finanssivalvonnan tarkastetta-
vaksi. Konsolidointiryhmän elvytyssuunni-
telma on toimitettava Finanssivalvonnalle ai-
na, kun siihen on tehty merkittäviä muutok-
sia. Konsolidointiryhmän emoyrityksen halli-
tuksen tai, jos yrityksellä on hallintoneuvos-
to, viimeksi mainitun elimen on hyväksyttävä 
konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelma en-
nen sen toimittamista Finanssivalvonnalle. 
Konsolidointiryhmän emoyrityksen tai kon-
solidointiryhmään kuuluvan luottolaitoksen 
tai sijoituspalveluyrityksen on vaadittaessa 
osoitettava Finanssivalvonnalle, että konsoli-
dointiryhmän elvytyssuunnitelma täyttää 
8 §:ssä säädetyt edellytykset. 

Finanssivalvonnan on toimitettava saaman-
sa konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelma: 

1) Rahoitusvakausvirastolle;  
2) konsolidointiryhmään kuuluvan ulko-

maisen ETA-valtiossa sijaitsevan tytäryrityk-
sen valvonnasta ja kriisinratkaisusta vastaa-
ville viranomaisille; 

3) konsolidointiryhmään kuuluvan ETA-
valtiossa sijaitsevan merkittävän sivuliikkeen 
valvonnasta vastaavalle valvontaviranomai-
selle, jos se on olennaista sivuliikkeen kan-
nalta; 

4) muille asian kannalta olennaisille Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain 65 b §:ssä 
tarkoitettuun valvontakollegioon kuuluville 
valvontaviranomaisille. 
 
 

10 §  

Konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelman 
arviointi  

Finanssivalvonnan on yhdessä tytäryritys-
ten valvonnasta vastaavien ETA-
valvontaviranomaisten kanssa kuultuaan 
9 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja 
valvontaviranomaisia sekä yhdessä merkittä-
vien sivuliikkeiden valvonnasta vastaavien 
ETA-valvontaviranomaisten kanssa, jos se 

on sivuliikkeen kannalta olennaista, arvioita-
va, täyttääkö konsolidointiryhmän elvytys-
suunnitelma 6 ja 8 §:ssä säädetyt vaatimuk-
set. Arvioinnissa on noudatettava 7 §:ssä 
säädettyä menettelyä ja otettava huomioon 
elvytystoimenpiteiden mahdollinen vaikutus 
rahoitusmarkkinoiden vakauteen kaikissa 
niissä ETA-valtioissa, joissa kondolidointi-
ryhmällä on liiketoimintaa.  
 
 

11 §  

Konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelman 
hyväksyminen  

Finanssivalvonnan on tytäryhtiöiden val-
vonnasta vastaavien ETA-valvontaviran-
omaisten kanssa pyrittävä tekemään yhteinen 
päätös: 

1) siitä, täyttääkö konsolidointiryhmän el-
vytyssuunnitelma sille säädetyt vaatimukset; 

2) siitä, tuleeko konsolidointiryhmään kuu-
luvalle yritykselle laatia oma erillinen elvy-
tyssuunnitelma; 

3) 7 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä, jot-
ka kohdistuvat konsolidointiryhmän emoyri-
tykseen; 

4) 7 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä, jot-
ka kohdistuvat konsolidointiryhmän tytäryri-
tyksiin. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu yhteinen 
päätös on tehtävä neljän kuukauden kuluessa 
siitä päivästä, jona Finanssivalvonta on toi-
mittanut konsolidointiryhmän elvytyssuunni-
telman 10 §:ssä tarkoitetuille valvontaviran-
omaisille. 

Jos yhteistä päätöstä ei ole tehty 2 momen-
tissa säädetyssä määräajassa, Finanssival-
vonnan on tehtävä päätös, jossa sen on otet-
tava huomioon muiden toimivaltaisten val-
vontaviranomaisten neljän kuukauden mää-
räajan kuluessa ilmaisemat kannat ja va-
raumat. Finanssivalvonnan on toimitettava 
päätös konsolidointiryhmän emoyhtiölle ja 
1 momentissa tarkoitetuille muille valvonta-
viranomaisille. 

Jos 1 momentissa tarkoitettua yhteistä pää-
töstä 1 momentin 2 tai 4 kohdassa tarkoite-
tuista asioista ei ole tehty 2 momentissa sää-
detyssä määräajassa, Finanssivalvonnan on 
tehtävä päätös erillisten elvytyssuunnitelmien 
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laatimisesta sen valvontaan kuuluville yrityk-
sille ja 7 §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden 
soveltamisesta tytäryritysten tasolla.  

Jos Finanssivalvonta tai muu 1 momentissa 
tarkoitettu ETA-valvontaviranomainen on 
saattanut 1 momentissa tarkoitetun asian Eu-
roopan pankkivalvonta-asetuksen 19 artiklan 
mukaisesti Euroopan pankkiviranomaisen 
ratkaistavaksi, Finanssivalvonnan on lykättä-
vä 3 ja 4 momentissa tarkoitettua omaa pää-
töstään. Jos Euroopan pankkiviranomainen 
tekee asiassa päätöksen, Finanssivalvonnan 
on tehtävä asiassa päätös Euroopan pankkivi-
ranomaisen päätöksen mukaisesti. Edellä 
2 momentissa tarkoitettu neljän kuukauden 
määräaika on edellä mainitussa artiklassa 
tarkoitettu sovitteluaika. Asiaa ei voi saattaa 
Euroopan pankkiviranomaisen päätettäväksi 
2 momentissa mainitun neljän kuukauden 
määräajan jälkeen tai sen jälkeen, kun yhtei-
nen päätös asiassa on tehty. Jos Euroopan 
pankkiviranomainen ei ole tehnyt päätöstä 
kuukauden kuluessa siitä, kun asia on saatet-
tu sen ratkaistavaksi, Finanssivalvonta voi 
tehdä asiassa päätöksen. 

Finanssivalvonta voi 4 momentissa tarkoi-
tetuissa tapauksissa oman päätöksensä ase-
mesta tehdä yhteisen päätöksen yhdessä joi-
denkin 1 momentissa tarkoitettujen valvonta-
viranomaisten kanssa. 
 
 

12 §  

Konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelman 
arviointi Finanssivalvonnan ollessa tytäryri-
tyksen valvonnasta vastaava valvontaviran-

omainen  

Finanssivalvonnan on, saatuaan konsoli-
dointiryhmän emoyrityksen valvonnasta vas-
taavalta ETA-valvontaviranomaiselta konso-
lidointiryhmän elvytyssuunnitelman, osaltaan 
pyrittävä siihen, että 11 §:n 1 momentissa 
tarkoitetuista asioista tehdään Finanssival-
vonnan ja muiden asianosaisten ETA-
valvontaviranomaisten yhteinen päätös nel-
jän kuukauden kuluessa siitä, kun konsoli-
dointiryhmän valvonnasta vastaava ETA-
valvontaviranomainen on toimittanut konso-
lidointiryhmän elvytyssuunnitelman kyseisil-
le valvontaviranomaisille. 

Jos yhteistä päätöstä 11 §:n 1 momentin 1 
tai 3 kohdassa tarkoitetuista asioista ei ole 
tehty 1 momentissa säädetyssä määräajassa 
ja konsolidointiryhmän valvonnasta vastaava 
ETA-valvontaviranomainen tekee asiasta 
oman päätöksensä, Finanssivalvonnan on so-
vellettava päätöstä. Finanssivalvonta voi kui-
tenkin saattaa asian Euroopan pankkivalvon-
ta-asetuksen 19 artiklan mukaisesti Euroopan 
pankkiviranomaisen ratkaistavaksi. 

Jos yhteistä päätöstä 11 §:n 1 momentin 2 
tai 4 kohdassa tarkoitetuista asioista ei ole 
tehty 1 momentissa säädetyssä määräajassa, 
Finanssivalvonnan on päätettävä sen valvon-
nassa olevaa yritystä koskevasta elvytys-
suunnitelmasta.  

Jos Finanssivalvonta tai ETA-
valvontaviranomainen on saattanut 1 mo-
mentissa tarkoitetun asian Euroopan pankki-
valvonta-asetuksen 19 artiklan mukaisesti 
Euroopan pankkiviranomaisen ratkaistavaksi, 
Finanssivalvonnan on lykättävä 3 momentis-
sa tarkoitettua päätöstään. Jos Euroopan 
pankkiviranomainen tekee asiassa päätöksen, 
Finanssivalvonnan on tehtävä asiassa päätös 
Euroopan pankkiviranomaisen päätöksen 
mukaisesti. Asiaa ei voi saattaa Euroopan 
pankkiviranomaisen päätettäväksi 1 momen-
tissa säädetyn neljän kuukauden määräajan 
jälkeen tai sen jälkeen, kun yhteinen päätös 
asiasta on tehty. Jos Euroopan pankkiviran-
omainen ei ole tehnyt päätöstä kuukauden 
kuluessa siitä, kun asia on saatettu sen rat-
kaistavaksi, Finanssivalvonta voi tehdä asias-
sa päätöksen. 

Finanssivalvonta voi 3 momentissa tarkoi-
tetuissa tapauksissa oman päätöksen asemes-
ta tehdä asiassa yhteisen päätöksen yhdessä 
joidenkin 1 momentissa tarkoitettujen ETA-
valvontaviranomaisten kanssa. 
 
 

13 §  

Yksinkertaistetut velvoitteet  

Finanssivalvonnan on, ottaen huomioon 
kriisinratkaisulain 1 luvun 6 §:ssä säädetyt 
tavoitteet ja soveltamisperiaatteet sekä luot-
tolaitoksen konkurssiin asettamisesta rahoi-
tusmarkkinoiden toimintaan, muihin luotto-
laitoksiin ja sijoituspalveluyrityksiin, rahoi-
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tuksen saatavuuteen ja talouteen laajemmin 
aiheutuvat merkittävät kielteiset vaikutukset, 
määriteltävä elvytyssuunnitelmia koskevat 
vaatimukset, joissa voidaan poiketa edellä 
tässä luvussa säädetyistä seuraavista vaati-
muksista: 

1) elvytyssuunnitelmaan sisällytettävät tie-
dot; 

2) elvytyssuunnitelmaa ja sen päivittämistä 
koskevat määräajat;  

3) laitokselta 3 ja 8 §:n mukaisesti tarvitta-
vien tietojen sisältö. 

Finanssivalvonnan on toimitettava Euroo-
pan pankkiviranomaiselle selvitys tämän py-
kälän soveltamisesta. 
 

14 § 

Yhteenliittymää koskevat velvoitteet  

Finanssivalvonta voi päättää virastoa kuul-
tuaan, ettei tämän luvun säännöksiä sovelleta 
talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa 
laissa (599/2010) tarkoitetun yhteenliittymän 
jäsenluottolaitokseen, joka on 9 luvun 1 §:n 
mukaisesti kokonaan tai osittain vapautettu 
EU:n vakavaraisuusasetuksen 10 artiklassa 
tarkoitetuista vakavaraisuusvaatimuksista tai, 
joka kuuluu laitosten suojajärjestelmään. 

Jos laitos on vapautettu 1 momentin mu-
kaisesti, tämän luvun säännöksiä on sovellet-
tava konsolidoinnin perusteella keskusyhtei-
söön ja siihen EU:n vakavaraisuusasetuksen 
10 artiklassa tarkoitetulla tavalla liittyneisiin 
laitoksiin. Edellä 1 momentissa tarkoitetun 
suojajärjestelmän on täytettävä tässä luvussa 
säädetyt vaatimukset yhteistyössä vapautetun 
jäsenensä kanssa. 

Sellaisen jäsenluottolaitoksen elvytyssuun-
nitelma, joka kuuluu YVM-asetuksen 6 artik-
lan 4 kohdassa tarkoitetun valvonnan piiriin 
tai joilla on huomattava osuus rahoitusjärjes-
telmästä, on laadittava tämän luvun säännös-
ten mukaisesti. 

Laitoksella on 3 momentissa tarkoitettu 
huomattava osuus rahoitusjärjestelmästä, jos 
sen varojen: 

1) kokonaisarvo ylittää 30 miljardia euroa; 
tai 

2) osuus kotivaltion bruttokansantuotteesta 
ylittää 20 prosenttia, ja varojen kokonaisarvo 
ei alita viittä miljardia euroa. 

Finanssivalvonnan on toimitettava Euroo-
pan pankkiviranomaiselle selvitys tämän py-
kälän soveltamisesta. 
 
 
 

9 a luku  

Konsolidointiryhmän sisäinen rahoitustu-
ki 

1 §  

Konsolidointiryhmän rahoitustukisopimus 

Laitos ja sen kanssa samaan konsolidointi-
ryhmään kuuluvat yritykset voivat sen estä-
mättä, mitä tällaisten sopimusten tekemistä 
koskevista rajoituksista muualla laissa sääde-
tään, tehdä tässä luvussa säädetyt vaatimuk-
set täyttävän sopimuksen rahoitustuen tar-
joamisesta toiselle konsolidointiryhmään 
kuuluvalle yritykselle, jos se täyttää 11 luvun 
5 a §:ssä säädetyt varhaisen puuttumisen 
edellytykset.  

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, laitoksen ja sen konsolidointiryhmään 
kuuluvan yrityksen on noudatettava, mitä 
EU:n vakavaraisuusasetuksessa, muussa lai-
tosten vakauden valvontaa koskevassa Eu-
roopan unionin asetuksessa ja luottolaitosdi-
rektiivissä säädetään konsolidointiryhmään 
kuuluvien yritysten keskinäisten liiketoimien 
rajoittamisesta. 

Rahoitustukisopimuksen osapuolena oleva 
konsolidointiryhmään kuuluva yritys voi 
myöntää toiselle konsolidointiryhmään kuu-
luvalle yritykselle rahoitustukea myöntämäl-
lä lainaa, antamalla takauksen tai asettamalla 
vakuuden.  

Rahoitustukisopimuksessa on sovittava ra-
hoitustukea annettaessa järjestelystä makset-
tava markkinaehtoinen vastike tai mainittava 
vastikkeen määräytymisperusteet. Vastike 
määräytyy sen ajankohdan mukaan, jolloin 
rahoitustukea annetaan. Rahoitustukisopi-
muksen on lisäksi täytettävä seuraavat vaa-
timukset: 

1) kukin rahoitussopimuksen osapuoli päät-
tää rahoitussopimuksesta itsenäisesti; 

2) osallistuminen rahoitustukisopimukseen 
on siihen osallistuvan yhtiön edun mukaista; 



 HE 175/2014 vp  
  

 

285

3) rahoitustukea tarjoavalla rahoitustukiso-
pimuksen osapuolella on tarpeelliset tiedot 
tukea saavista yrityksistä rahoitustukisopi-
musta laadittaessa sekä ennen rahoitustuen 
myöntämistä; 

4) rahoitustukisopimuksen vastikkeesta 
voidaan sopia osapuolten kesken riippumatta 
siitä, perustuuko vastikkeen määräytyminen 
tietoon, joka osapuolten on lain mukaan jul-
kistettava; 

5) konsolidointiryhmän ulkopuolisista teki-
jöistä johtuvia tilapäisiä markkinahinnan 
muutoksen vaikutuksia ei tarvitse ottaa huo-
mioon, kun sovitaan rahoitustuen vastikkeen 
määräytymisperusteista. 
 
 

2 §  

Konsolidointiryhmän rahoitustukisopimuksen 
hyväksyminen 

Finanssivalvonta hyväksyy konsolidointi-
ryhmän emoyrityksen hakemuksesta konso-
lidointiryhmän rahoitussopimuksen, jos Fi-
nanssivalvonta vastaa ryhmään kuuluvan lai-
toksen konsolidoidusta valvonnasta eikä lai-
tos ole sellaisen luottolaitoksen tytäryritys, 
jonka konsolidoidusta valvonnasta vastaa toi-
sen ETA-valtion viranomainen. Hakemuk-
seen on liitettävä sopimusehdotus ja siitä on 
käytävä ilmi ne konsolidointiryhmään kuulu-
vat yritykset, joita sopimuksen on tarkoitus 
koskea. 

Finanssivalvonnan on saatettava hakemus 
viipymättä kunkin rahoitustukisopimuksen 
osapuoleksi ehdotetun tytäryrityksen valvon-
nasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen 
tiedoksi yhteistä päätöstä varten. 

Finanssivalvonta voi kieltää sopimuksen 
tekemisen, jos ehdotettu sopimus ei täytä täs-
sä luvussa säädettyjä edellytyksiä. 

Finanssivalvonnan ja muiden toimivaltais-
ten viranomaisten on pyrittävä tekemään yh-
teinen päätös siitä, täyttääkö ehdotettu rahoi-
tustukisopimus tässä luvussa säädetyt ehdot, 
neljän kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun 
Finanssivalvonta on vastaanottanut 1 mo-
mentissa tarkoitetun hakemuksen.  

Jos Finanssivalvonnan ja muiden toimival-
taisten viranomaisten kesken ei saada aikaan 
yhteistä päätöstä 4 momentissa tarkoitetun 

määräajan kuluessa, Finanssivalvonnan on 
tehtävä oma päätös. Päätöksessä on otettava 
huomioon muiden toimivaltaisten viran-
omaisten neljän kuukauden kuluessa il-
maisemat kannat ja varaumat. Finanssival-
vonnan on annettava päätös tiedoksi muille 
toimivaltaisille viranomaisille.  

Jos toimivaltainen viranomainen on 4 mo-
mentissa tarkoitetun määräajan kuluessa saat-
tanut asian Euroopan pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi Euroopan pankkivalvonta-
asetuksen 19 artiklan mukaisesti, Finanssi-
valvonnan on lykättävä omaa päätöstään, 
odotettava Euroopan pankkiviranomaisen te-
kemää päätöstä ja tehtävä oma päätöksensä 
Euroopan pankkiviranomaisen tekemän pää-
töksen mukaisesti. 

Asiaa ei voi saattaa Euroopan pankkiviran-
omaisen käsiteltäväksi sen jälkeen, kun 
4 momentissa tarkoitettu määräaika on päät-
tynyt tai asiassa on tehty yhteinen päätös. 
 
 
 

3 §  

Tytäryrityksen rahoitustukisopimuksen hy-
väksyminen 

Jos Finanssivalvonta on saanut laitoksen 
konsolidoidusta valvonnasta vastaavalta toi-
selta ETA- valvontaviranomaiselta ilmoituk-
sen, että konsolidointiryhmään kuuluvaa 
Suomeen rekisteröityä tytäryritystä on ehdo-
tettu konsolidointiryhmän rahoitustukisopi-
muksen osapuoleksi, Finanssivalvonnan on 
arvioitava, onko ehdotettu rahoitustukisopi-
mus tässä luvussa säädettyjen ehtojen mu-
kainen.  

Jos Finanssivalvonta toteaa, että 1 momen-
tissa tarkoitettu ehdotus rahoitustukisopi-
mukseksi ei täytä tässä laissa säädettyjä vaa-
timuksia, Finanssivalvonnan on ilmoitettava 
päätöksensä konsolidointiryhmän emoyrityk-
selle ja sen konsolidoidusta valvonnasta vas-
taavalle toiselle ETA- valvontaviranomaisel-
le.  

Jos Finanssivalvonnan ja muiden toimival-
taisten viranomaisten kesken ei saada aikaan 
yhteistä päätöstä konsolidontiryhmän rahoi-
tustukisopimuksesta 2 §:n 4 momentissa tar-
koitetussa määräajassa, Finanssivalvonta voi 
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siirtää ehdotetun rahoitustukisopimuksen Eu-
roopan pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
neljän kuukauden määräajassa.  
 
 
 

4 § 

Osakkeen- tai osuudenomistajien hyväksyntä 
rahoitustukisopimukselle 

Sopimuksen osapuolena olevan yrityksen 
on saatettava Finanssivalvonnan hyväksymä 
ehdotus rahoitustukisopimukseksi yhtiöko-
kouksen, osuuskunnan kokouksen tai isäntien 
kokouksen hyväksyttäväksi. 

Rahoitustukisopimus tulee voimaan, kun 
sopimuksen osapuolena olevan yrityksen 
1 momentissa tarkoitettu hallintoelin on osal-
taan hyväksynyt sopimuksen ja valtuuttanut 
yrityksen hallituksen lopullisesti päättämään, 
että yritys tarvittaessa tarjoaa tai vastaanottaa 
rahoitustukea rahoitustukisopimuksessa sovi-
tun ja tässä luvussa säädetyn mukaisesti.  

Rahoitustukisopimuksen osapuolena ole-
van yrityksen hallituksen on annettava 
1 momentissa tarkoitetulle hallintoelimelle 
vuosittain kertomus sopimuksesta ja sen no-
jalla mahdollisesti tehtyjen päätösten täytän-
töönpanosta. 
 
 
 

5 § 

Finanssivalvonnan tiedonantovelvollisuus 

Finanssivalvonnan on toimitettava Rahoi-
tusvakausvirastolle hyväksymänsä rahoitus-
tukisopimukset ja niihin tehdyt muutokset. 
 
 
 

6 §  

Rahoitustuen edellytykset 

Rahoitustuen on täytettävä seuraavat edel-
lytykset: 

1) sen arvioidaan poistavan tukea saavan 
yrityksen rahoitusvaikeudet; 

2) sen tarjoamisen tarkoituksena on koko 
konsolidointiryhmän tai siihen kuuluvan yri-
tyksen vakavaraisuuden tai maksuvalmiuden 
sellainen säilyttäminen tai palauttaminen, jo-
ka on myös rahoitustukea tarjoavan yrityksen 
etujen mukaista; 

3) sitä tarjotaan tämän lain mukaisesti ja se 
on vastikkeellista; 

4) sen myöntämishetkellä yrityksen halli-
tuksen käytettävissä olevien tietojen perus-
teella voidaan perustellusti arvioida, että tu-
kea saava yritys maksaa takaisin saamansa 
tuen ja siitä sovitun vastikkeen; 

5) se ei vaaranna tukea tarjoavan yrityksen 
maksuvalmiutta tai vakavaraisuutta; 

6) sitä tarjoava yritys täyttää tuen tarjoa-
mishetkellä ja tuen myöntämisen jälkeen yri-
tyksen taloudelliselle asemalle laissa säädetyt 
vaatimukset, jollei Finanssivalvonta myönnä 
näistä poikkeusta; 

7) sen myöntäminen ei vaikeuta tukea 
myöntävässä yrityksessä mahdollisesti tarvit-
tavaa toimintojen uudelleenjärjestelyä. 
 
 
 

7 §  

Päätös rahoitustuen tarjoamisesta ja vas-
taanottamisesta 

Päätöksen ryhmän rahoitustuen tarjoami-
sesta tai vastaanottamisesta hyväksytyn ra-
hoitustukisopimuksen mukaisesti tekee kukin 
rahoitustukisopimuksen osapuolena olevan 
yrityksen hallitus. 

Rahoitustuen tarjoamista koskevassa pää-
töksessä on esitettävä ehdotetun rahoitustuen 
tavoitteet ja erityisesti osoitettava, että rahoi-
tustuelle tässä luvussa säädetyt vaatimukset 
toteutuvat. 

Rahoitustuen myöntämistä koskeva päätös 
on ilmoitettava Finanssivalvonnalle tai mah-
dolliselle muulle konsolidointiryhmän val-
vonnasta vastaavalle viranomaiselle, rahoi-
tustukea vastaanottavan yrityksen valvonnas-
ta vastaavalle viranomaiselle ja Euroopan 
pankkiviranomaiselle. Ilmoituksessa on esi-
tettävä ehdotetun rahoitustuen tavoitteet sekä 
osoitettava, että ehdotettu rahoitustuki täyttää 
tässä luvussa rahoitustuelle säädetyt vaati-
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mukset. Ilmoitukseen on liitettävä rahoitus-
tukisopimus. 

Finanssivalvonnan on ilmoitettava päätök-
sestä viivytyksettä konsolidointiryhmään 
kuuluvien yritysten valvonnasta vastaaville 
toisen ETA-valtion viranomaisille ja muille 
Finanssivalvonnasta annetun lain 65 b §:ssä 
tarkoitettuun valvontakollegioon kuuluville 
valvontaviranomaisille sekä ryhmän kriisin-
ratkaisukollegioon kuuluville viranomaisille. 
 

8 §  

Finanssivalvonnan oikeus vastustaa rahoi-
tustuen myöntämistä 

Finanssivalvonta voi viiden työpäivän ku-
luessa siitä, kun se on vastaanottanut 7 §:ssä 
tarkoitetun ilmoituksen, kieltää rahoitustuen 
tarjoamisen tai rajoittaa sitä, jos rahoitustuen 
tarjoamiselle tässä luvussa säädetyt vaati-
mukset eivät täyty. Finanssivalvonnan on il-
moitettava rahoitustuen kieltämistä tai rajoit-
tamista koskevasta päätöksestään viivytyk-
settä Euroopan pankkiviranomaiselle, konso-
lidointiryhmään kuuluvien yritysten valvon-
nasta vastaaville toisen ETA-valtion viran-
omaisille ja muille Finanssivalvonnasta anne-
tun lain 65 b §:ssä tarkoitettuun valvontakol-
legioon kuuluville valvontaviranomaisille 
sekä ryhmän kriisinratkaisukollegioon kuu-
luville viranomaisille. 

Jos Finanssivalvonta kieltää rahoitustuen 
tarjoamisen tai rajoittaa sitä, Finanssivalvon-
nan on rahoitustukea vastaanottavan yrityk-
sen valvonnasta vastaavan viranomaisen vaa-
timuksesta esitettävä arvio siitä, täyttääkö 
konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelma, tai 
jos vastaanottava yritys on velvollinen laati-
maan erillisen elvytyssuunnitelman, yrityk-
sen elvytyssuunnitelma, 8 a luvun 10 §:ssä 
säädetyt vaatimukset. 

Jos toinen ETA-valvontaviranomainen on 
kieltänyt rahoitustuen tai rajoittanut sen tar-
joamista Finanssivalvonnan valvonnassa ole-
valle yritykselle, Finanssivalvonta voi saattaa 
asian Euroopan pankkiviranomaisen käsitel-
täväksi kahden päivän kuluessa saatuaan siitä 
tiedon. 

Rahoitustukea ei saa maksaa ennen kuin 
Finanssivalvonta on tehnyt tässä pykälässä 
tarkoitetun päätöksen tai päätöksen tekemi-

selle 1 momentissa tarkoitettu määräaika on 
päättynyt. 
 

9 §  

Rahoitustukisopimuksen julkistaminen  

Rahoitustukisopimuksen osapuolena olevi-
en yritysten on julkistettava sopimuksen kes-
keiset ehdot ja sen osapuolina olevien yritys-
ten nimet sekä tarkistettava julkistettavat tie-
dot vähintään kerran vuodessa noudattaen, 
mitä EU:n vakavaraisuusasetuksen 431—434 
artiklassa säädetään laitoksen taloudellista 
asemaa koskevien tietojen julkistamisesta. 
 

11 luku 

Taloudellisen aseman valvonta 

5 a § 

Varhaisen puuttumisen yleiset edellytykset 

Finanssivalvonta voi 6, 9, 10 ja 10 a §:ssä 
säädetyin edellytyksin ryhtyä mainittujen py-
kälien mukaisiin valvontatoimiin, jos: 

1) Finanssivalvonnalla on 4 §:n mukaisen 
kuormituskokeen perusteella tai muuten pai-
navia syitä olettaa, että luottolaitos ei seuraa-
van kahdentoista kuukauden aikana todennä-
köisesti kykene täyttämään toimilupaedelly-
tyksiä tai suoriutumaan velvoitteistaan; tai 

2) luottolaitos tai sen kanssa samaan kon-
solidointiryhmään kuuluva yritys muuten 
rikkoo tässä laissa tai EU:n vakavaraisuus-
asetuksessa säädettyjä velvollisuuksiaan. 

Finanssivalvonta voi sen lisäksi, mitä 
1 momentissa säädetään, ryhtyä mainittuihin 
valvontatoimiin, jos luottolaitos on ilmoitta-
nut tarvitsevansa kriisinratkaisulain 4 luvun 
1 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettua 
poikkeuksellista julkista tukea. 

Luottolaitoksen tai sen emoyrityksen on 
viipymättä ilmoitettava Finanssivalvonnalle 
ja Rahoitusvakausvirastolle 1 momentin 
1 kohdassa ja 2 momentissa säädettyjen var-
haisen puuttumisen edellytysten täyttymises-
tä. 

Finanssivalvonnan on ilmoitettava 3 mo-
mentissa tarkoitettujen edellytysten täyttymi-
sestä Rahoitusvakausvirastolle, valtiova-
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rainministeriölle, Suomen Pankille ja talle-
tussuojarahastolle kuten 3 momentissa sääde-
tään. Finanssivalvonnan on lisäksi ilmoitet-
tava virastolle valvontatoimista, joihin se 6, 
9, 10 tai 10 a §:n nojalla ryhtyy. 

Mitä 4 momentissa säädetään, sovelletaan 
myös sellaisen ETA-valtion 4 momentissa 
tarkoitettua viranomaista vastaavaan viran-
omaiseen ja talletussuojarahastoon, jossa 
luottolaitoksella on ryhmän emoyritys tai 
emoyrityksen tytäryritys taikka luottolaitok-
sen tai sen ryhmään kuuluvan toisen luotto-
laitoksen sivuliike, sekä jos tällaisessa toises-
sa ETA-valtiossa makrovakauden valvonnas-
ta vastaa muu kuin edellä mainittu viran-
omainen, tällaiseen muuhun toisen ETA-
valvontaviranomaiseen, jos tietojen vastaan-
ottajaa sitoo tätä lakia vastaava salassapito-
velvollisuus. 
 

6 § 

Harkinnanvarainen lisäpääomavaatimus 

— — — — — — — — — — — — — — 
Finanssivalvonta voi asettaa tässä pykäläs-

sä tarkoitetun pääomavaatimuksen, jos: 
1) Finanssivalvonta 2 §:ssä säädetyn arvion 

tai etukäteen vahvistetuin perustein laaditun 
muun arvion perusteella katsoo, että:  

a) luottolaitoksen omien varojen määrä ei 
riitä täyttämään luottolaitoksen 9 luvun 1 §:n 
mukaisesti arvioimaa kokonaisriskin edellyt-
tämää pääomatarvetta; tai 

b) luottolaitos on arvioinut edellä tarkoite-
tun pääomatarpeensa ja siihen perustuvan 
pääomatavoitteensa taikka EU:n vakavarai-
suusasetuksessa tarkoitettujen suurten asia-
kasriskien kattamiseksi vaadittavan omien 
varojen määrän olennaisesti puutteellisella tai 
virheellisellä tavalla; taikka 

2) 5 a §:n 1 momentin 1 kohdan edellytyk-
set täyttyvät. 
 

10 § 

Finanssivalvonnan muu erityinen toimivalta 
vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden valvon-

nassa  

Jos luottolaitoksen omien varojen tai mak-
suvalmiuden riittävyyttä suhteessa kokonais-

riskiin ei voida muulla tarkoituksenmukaisel-
la tavalla varmistaa, Finanssivalvonta voi sen 
lisäksi, mitä 6—9 §:ssä ja Finanssivalvonnas-
ta annetussa laissa säädetään, 6 §:n 5 mo-
mentissa säädetyt seikat huomioon ottaen: 

1) rajoittaa luottolaitoksen ja sen konsoli-
dointiryhmään kuuluvan yrityksen tilikaudel-
ta kertyvien, yrityksen toiminnan taloudelli-
sesta tuloksesta riippuvien palkkojen ja palk-
kioiden sekä sopimukseen perustuvien eläk-
keiden yhteenlaskettua määrää suhteessa yri-
tyksen tilikauden tuottoihin; mitä tässä mo-
mentissa säädetään, ei sovelleta palkkoihin, 
palkkioihin ja eläkkeisiin, jotka on maksetta-
va tämän lain voimaan tullessa voimassa ole-
van sitovan sopimuksen perusteella; 

2) vaatia luottolaitosta toimittamaan sään-
nöllisesti EU:n vakavaraisuusasetuksessa ja 
tässä laissa tarkoitettuja tietoja luottolaitok-
sen taloudellisesta asemasta laajemmin ja 
useammin kuin mainitussa asetuksessa tai 
tässä laissa tai niiden nojalla annetuissa sää-
döksissä tai määräyksissä vaaditaan; 

3) asettaa laadullisia vaatimuksia luottolai-
toksen maksuvalmiuden hallinnalle sekä 
määrällisiä vaatimuksia luottolaitoksen mak-
suvalmiudelle niiden tietojen perusteella, jot-
ka luottolaitos on EU:n vakavaraisuusasetuk-
sen nojalla tai muuten velvollinen ilmoitta-
maan säännöllisesti Finanssivalvonnalle; 

4) vaatia luottolaitosta julkistamaan sään-
nöllisesti sen taloudellista asemaa koskevia 
muita kuin EU:n vakavaraisuusasetuksessa 
tarkoitettuja tietoja tai julkistamaan niitä use-
ammin kuin mainitussa asetuksessa vaadi-
taan; 

5) velvoittaa luottolaitoksen määräajassa 
esittämään arvion syistä, joiden vuoksi luot-
tolaitos ei täytä tai todennäköisesti seuraavan 
kahdentoista kuukauden aikana täytä sen 
toiminnalle asetettuja vaatimuksia; jos 
8 a luvussa tarkoitetun elvytyssuunnitelman 
mukaiset toimenpiteet eivät Finanssivalvon-
nan käsityksen mukaan ole riittäviä vaati-
musten täyttämiseksi kohtuullisessa ajassa, 
Finanssivalvonta voi velvoittaa luottolaitok-
sen esittämään erillisen suunnitelman vaati-
musten täyttämiseksi suunnitelmasta ilmene-
vässä määräajassa; 

6) velvoittaa luottolaitoksen kutsumaan 
koolle yhtiökokouksen tai sitä vastaavan 
luottolaitoksessa ylintä päätösvaltaa käyttä-
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vän hallintoelimen kokouksen käsittelemään 
yhtä tai useampaa Finanssivalvonnan mää-
räämää asiaa tai, jos luottolaitos ei ole Fi-
nanssivalvonnan määräämässä ajassa ryhty-
nyt tarvittaviin toimenpiteisiin kokouksen 
koolle kutsumiseksi, kutsua kokouksen kool-
le käsittelemään yhtä tai useampaa Finanssi-
valvonnan määräämää asiaa noudattaen muu-
ten, mitä laissa ja luottolaitoksen yhtiöjärjes-
tyksessä tai säännöissä on säädetty ylimää-
räisen kokouksen koollekutsumisesta;  

7) velvoittaa luottolaitoksen tekemään 
suunnitelman velkojensa uudelleenjärjeste-
lystä Finanssivalvonnan määräämällä tavalla; 

8) velvoittaa luottolaitoksen muuttamaan 
strategiaansa taikka oikeudellista tai hallin-
nollista rakennettaan Finanssivalvonnan 
määräämällä tavalla; 

9) asettaa luottolaitokseen Finanssivalvon-
nasta annetun lain 29 §:ssä tarkoitetun asia-
miehen;  

10) velvoittaa luottolaitoksen ryhtymään 
sen elvytyssuunnitelman mukaisiin muihin 
toimiin; 

11) velvoittaa luottolaitoksen ryhtymään 
tarvittaviin toimiin kriisinratkaisulain 5 luvun 
mukaisiin toimiin luottolaitoksen varojen ja 
velkojen arvostamiseksi.  

Mitä tässä pykälässä säädetään luottolai-
toksen taloudelliselle asemalle sekä sitä kos-
kevien tietojen ilmoittamiselle ja julkistami-
selle asetetuista vaatimuksista, sovelletaan 
myös luottolaitoksen konsolidoidulle talou-
delliselle asemalle sekä sitä koskevien tieto-
jen ilmoittamiselle ja julkistamiselle asetet-
tuihin vaatimuksiin. 

Finanssivalvonnan on asetettava luottolai-
tokselle määräaika, jonka kuluessa luottolai-
toksen on suoritettava Finanssivalvonnan tä-
män pykälä nojalla määräämät toimenpiteet. 
 
 
 

10 a §  

Luottolaitoksen asettaminen erityishallintoon 

Jos Finanssivalvonta on rajoittanut luotto-
laitoksen johdon toimintaa Finanssivalvon-
nasta annetun lain 29 §:n nojalla, Finanssi-
valvonta voi 5 a §:ssä säädettyjen edellytys-
ten täyttyessä asettaa enintään vuodeksi ker-

rallaan yhden tai useamman Finanssivalvon-
nasta annetun lain 29 §:ssä tarkoitetun asia-
miehen käyttämään johdolle kuuluvaa toimi-
valtaa, jos se on tarpeen luottolaitoksen toi-
minnan turvaamiseksi. Asiamiehen on toi-
minnassaan noudatettava Finanssivalvonnan 
ohjeita. 

Finanssivalvonnan on yksilöitävä, miltä 
osin asiamies käyttää luottolaitoksen johdolle 
kuuluvaa toimivaltaa, ja julkistettava asia-
miehen nimi ja asiamiehellä luottolaitoksessa 
oleva toimivalta sekä ilmoitettava rekisteröi-
täväksi asiamiehen henkilötiedot ja toimival-
ta noudattaen, mitä sen henkilötietojen rekis-
teröinnistä on säädetty, jolle kuuluvaa toimi-
valtaa asiamies käyttää.  

Finanssivalvonta voi milloin tahansa päät-
tää asiamiehen toimivallan lakkauttamisesta. 

 
 
 

10 b § 

Valvontatoimia koskeva kuulemis- ja ilmoi-
tusvelvollisuus 

Jos Finanssivalvonta vastaa sellaisen luot-
tolaitoksen konsolidoidusta valvonnasta, jon-
ka konsolidointiryhmään kuuluu yksi tai use-
ampi ulkomainen ETA-luottolaitos, Finans-
sivalvonnan on ennen ryhtymistä 6, 8—10 tai 
10 a §:ssä tarkoitettuun valvontatoimeen 
kuultava asiasta luottolaitoksen toisessa jä-
senvaltiossa sijaitsevan tytärluottolaitoksen 
valvonnasta vastaavaa viranomaista ja ilmoi-
tettava asiasta Euroopan pankkiviranomaisel-
le. 

Jos Finanssivalvonta vastaa sellaisen luot-
tolaitoksen valvonnasta, joka on toisessa 
ETA-valtiossa olevan omistusyhteisön tai 
luottolaitoksen tytäryritys, Finanssivalvon-
nan on ennen ryhtymistä 1 momentissa tar-
koitettuun valvontatoimeen kuultava asiasta 
konsolidoidusta valvonnasta vastaavaa ul-
komaista ETA-valvontaviranomaista. 

Finanssivalvonnan on saatuaan toiselta 
ETA-valvontaviranomaiselta ilmoituksen 
1 momentissa tarkoitettua valvontatointa vas-
taavasta suomalaisen luottolaitoksen toisessa 
ETA-valtiossa olevaan tytärluottolaitokseen 
kohdistuvasta valvontatoimesta, arvioitava 
valvontatoimen vaikutusta luottolaitoksen 
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muihin tytäryrityksiin ja ilmoitettava arvioin-
tinsa tällaisen tytäryritysten valvonnasta vas-
taavalle ETA-valvontaviranomaiselle vii-
meistään kolmen päivän kuluttua ilmoituksen 
vastaanottamisesta. 
 
 
 

13 § 

Valvonta-arvioita koskeva yhteinen päätök-
senteko konsolidointiryhmässä 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

13 a § 

Varhaisen puuttumisen toimia koskeva yhtei-
nen päätöksenteko konsolidointiryhmässä 

Jos Finanssivalvonta vastaa sellaisen luot-
tolaitoksen konsolidoidusta valvonnasta, jon-
ka konsolidointiryhmään kuuluu yksi tai use-
ampi ulkomainen ETA-luottolaitos, Finans-
sivalvonnan on pyrittävä yhdessä tällaisen 
ulkomaisen ETA-luottolaitoksen kotivaltion 
valvontaviranomaisen kanssa saamaan ai-
kaan yhteisymmärrys 5 a §:n soveltamisesta 
luottolaitoksen emoyritykseen. Finanssival-
vonnan on pyydettävä asiasta lausunto Eu-
roopan pankkiviranomaiselta, jos joku tässä 
momentissa tarkoitetuista viranomaisista sitä 
pyytää. 

Jos yhteisymmärrystä 5 a §:n soveltamises-
ta ei ole saavutettu viiden päivän kuluessa 
siitä, kun Finanssivalvonta on antanut pää-
töksen tiedoksi 10 b §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuille viranomaisille, Finanssivalvonta voi 
yksin päättää 5 a §:n soveltamisesta konsoli-
dointiryhmän emoyritykseen. Finanssival-
vonnan on annettava päätös viivytyksettä tie-
doksi edellä tässä momentissa tarkoitetuille 
viranomaisille. Jos Finanssivalvonta tai jokin 
tässä momentissa tarkoitetuista muista toimi-
valtaisista viranomaisista on ennen edellä 
mainitun määräajan päättymistä saattanut 
asian Euroopan pankkiviranomaisen käsitel-
täväksi Euroopan pankkivalvonta-asetuksen 
19 artiklan mukaisesti, Finanssivalvonnan on 
lykättävä omaa päätöstään, odotettava Eu-

roopan pankkiviranomaisen tekemää päätöstä 
ja tehtävä oma päätöksensä Euroopan pank-
kiviranomaisen tekemän päätöksen mukai-
sesti. 

Jos ulkomainen ETA-valvontaviran-
omainen vastaa sellaisen luottolaitoksen kon-
solidoidusta valvonnasta, jonka konsolidoin-
tiryhmään kuuluu suomalainen luottolaitos, 
Finanssivalvonnan on ennen 1 momentissa 
tarkoitettua luottolaitosta koskevan päätök-
sen tekemistä kuultava edellä tarkoitettua ul-
komaista ETA-valvontaviranomaista. Jos Fi-
nanssivalvonta tai joku muu konsolidointi-
ryhmään kuuluvan yrityksen valvonnasta 
vastaava toimivaltainen viranomainen on 
saattanut asian Euroopan pankkiviranomai-
sen käsiteltäväksi Euroopan pankkivalvonta-
asetuksen 19 artiklan mukaisesti, Finanssi-
valvonnan on lykättävä omaa päätöstään, 
odotettava Euroopan pankkiviranomaisen te-
kemää päätöstä ja tehtävä oma päätöksensä 
Euroopan pankkiviranomaisen tekemän pää-
töksen mukaisesti. 
 
 
 

13 b § 

Varhaisen puuttumisen vaikutus eräisiin so-
pimusehtoihin 

Edellä 5 a §:ssä tarkoitettuihin valvonta-
toimiin sovelletaan, mitä kriisinratkaisulain 
12 luvun 7 §:ssä säädetään kriisinratkaisu-
toimien vaikutuksesta siinä tarkoitettuihin 
sopimusehtoihin. 
 
 
 

17 luku  

Kolmannen maan luottolaitoksen sivuliik-
keen perustaminen ja edustuston avaami-

nen Suomeen 

3 § 

Sivuliikkeen toimiluvan myöntäminen 

Finanssivalvonnan on myönnettävä toimi-
lupa, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  
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2 a) sivuliike saa sen kotivaltion lainsää-
dännön ja toimilupansa nojalla vastaanottaa 
yleisöltä talletuksia, eikä sivuliikkeen tallet-
tajiin luottolaitoksen kotivaltion lainsäädän-
nön nojalla sovellettava talletussuoja olen-
naisesti poikkea suomalaisen talletuspankin 
tallettajiin sovellettavasta talletussuojasta; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

19 luku 

Ulkomaisen luottolaitoksen tervehdyttä-
minen ja purkaminen 

1 §  

Määritelmät 

Tässä luvussa tarkoitetaan: 
1) tervehdyttämistoimenpiteellä viranomai-

sen päätökseen perustuvaa kriisinratkaisu-
laissa tarkoitettua kriisinratkaisutointa tai 
muuta toimenpidettä, jonka tarkoituksena on 
turvata tai palauttaa ennalleen ulkomaisen 
luottolaitoksen taloudellinen tilanne ja joka 
voi vaikuttaa kolmannen henkilön oikeuksiin 
luottolaitosta kohtaan sekä kriisinratkaisudi-
rektiivin mukaisten kriisinratkaisuvälineiden 
ja -valtuuksien soveltamista ja käyttämistä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

20 luku 

Hallinnolliset seuraamukset  

1 § 

Seuraamusmaksu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 

1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ja pää-
töksiä ovat 1 momentissa säädetyn lisäksi: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 
estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 
6—9 ja 17—21 §:n säännökset asiakkaiden 
tuntemisesta, 10 §:n säännös asiakkaan tun-

temistietojen säilyttämisestä sekä 23 ja 
24 §:n säännökset ilmoitusvelvollisuudesta; 

7) 8 a luvun 1—3, 8 ja 9 §:n säännökset 
luottolaitoksen ja konsolidointiryhmän vel-
vollisuudesta laatia ja tarkastaa 3 §:n ja 4 §:n 
1 momentin mukainen elvytyssuunnitelma 
sekä konsolidointiryhmän elvytyssuunnitel-
man hyväksymisestä, 9 a luvun 7 §:n 1 mo-
mentin säännös rahoitustuen tarjoamista kos-
kevan aikomuksen ilmoittamisesta viran-
omaisille ja 11 luvun 5 a §:n 3 momentin 
säännös tietojen ilmoittamisesta viranomai-
sille.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ovat 
tämän pykälän 1, 2 ja 4 momentissa säädetyn 
lisäksi kyseisissä momenteissa tarkoitettuja 
säännöksiä koskevat tarkemmat säännökset, 
määräykset ja luottolaitosdirektiivin, kriisin-
ratkaisudirektiivin sekä EU:n vakavaraisuus-
asetuksen perusteella annettujen komission 
asetusten ja päätösten säännökset. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta   

20  .  
Tällä lailla kumotaan 14 luvun 1 §:ssä tar-

koitettu talletussuojarahasto, jäljempänä van-
ha talletussuojarahasto. Vanhan talletus-
suojarahaston tehtävät siirtyvät tämän lain 
voimaan tullessa rahoitusvakausviranomai-
sesta annetun lain 5 luvussa tarkoitetulle tal-
letussuojarahastolle, jäljempänä talletus-
suojarahasto. 

Vanhaan talletussuojarahastoon sovelletaan 
tämän lain voimaantulon jälkeen: 

1) 1 luvun 3 §:n 1 momenttia Finanssival-
vonnan valvonnasta; 

2) kumotun 14 luvun 1 §:n 1 momenttia 
talletuspankin velvollisuudesta kuulua rahas-
toon; 

3) kumotun 14 luvun 2 §:n 1 momenttia ra-
haston säännöistä ja niiden vahvistamisesta; 

4) kumotun 14 luvun 3 §:ää rahaston hal-
linnosta; 

5) kumotun 14 luvun 6 §:ää rahaston itse-
näisyydestä; 

6) kumotun 14 luvun 13 §:ää rahaston va-
rojen sijoittamisesta; 

7) kumotun 14 luvun 22 §:ää salassapito-
velvollisuudesta. 
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Mitä 3 momentin 2 kohdassa säädetään, 
sovelletaan vain tämän lain voimaan tullessa 
rahaston jäseninä oleviin talletuspankkeihin. 

Edellä 3 momentissa tarkoitettuja säännök-
siä sovelletaan siltä osin kuin ne eivät ole ris-
tiriidassa rahoitusvakausviranomaisesta an-
netun lain kanssa. Mainittuja säännöksiä so-
velletaan siihen saakka, kun vanhassa talle-
tussuojarahastossa ei enää ole varoja ja se 
puretaan. Kun vanha talletussuojarahasto pu-
retaan, sen jäljellä olevat velvoitteet siirtyvät 
talletussuojarahastolle. 

Vanhan talletussuojarahaston varoja voi-
daan sen valtuuskunnan tai hallituksen pää-
töksellä käyttää: 

1) sen jäsenluottolaitosten vuotuisten talle-
tussuojamaksujen kattamiseen; 

2) talletussuojarahaston muiden kuin 
1 kohdassa tarkoitettujen saamisten kattami-
seksi vanhan talletussuojarahaston jäsenlai-
toksilta; 

3) rahaston hallinnoinnista aiheutuvien 
kustannusten kattamiseen. 

Jos talletussuojarahaston varat eivät riitä 
korvattavien talletusten maksamiseen tai 
muiden talletussuojarahaston velvoitteiden 
kattamiseen siten kuin rahoitusvakausviran-
omaisesta annetussa laissa säädetään, Rahoi-
tusvakausvirasto: 

1) perii rahoitusvakausviranomaisesta an-
netun lain 5 luvun 6 §:n 1 momentin mukai-
sesti ylimääräisiä vuotuisia talletussuojamak-
suja, 

2) velvoittaa vanhan talletussuojarahaston 
siirtämään talletussuojarahastoon varoja, jos 
1 kohdassa tarkoitettuja maksuja ei voida pe-
riä riittävän nopeasti ja vakauden turvaavalla 
tavalla, 

3) velvoittaa talletuspankit lainaamaan tal-
letussuojarahastolle varoja rahoitusvakausvi-
ranomaisesta annetun lain 5 luvun 6 §:n 
2 momentin mukaisesti, tai 

4) ottaa rahastolle lainaa rahoitusvakausvi-
ranomaisesta annetun lain 3 luvun 8 §:n mu-
kaisesti, jos 1—3 kohdassa tarkoitetut järjes-
telyt eivät ole riittäviä. 

Vanhan talletussuojarahaston on siirrettävä 
varat talletussuojarahastoon Rahoitusvakaus-
viraston määräämällä tavalla. 

Valtiovarainministeriö vahvistaa vanhan 
talletussuojarahaston säännöissä ne periaat-
teet ja menetelmät, joiden nojalla rahaston 
varoja voidaan käyttää sen jäsenten hyväksi. 

Vanhan talletussuojarahaston on annettava 
Rahoitusvakausvirastolle tämän pyynnöstä 
viipymättä ajantasaiset ja kattavat tiedot ra-
haston sijoitustoiminnasta sekä tehtävä tiivis-
tä yhteistyötä viraston kanssa. 

 
————— 
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7.  

Laki 
talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään talletuspankkien yhteenliittymästä annettuun lakiin (599/2010) uusi 20 a § seuraa-

vasti: 
 

3 luku 

Yhteenliittymän ohjaus, riskienhallinta ja 
vakavaraisuus 

20 a §  

Elvytyssuunnitelma ja kriisinratkaisusuunni-
telma  

Yhteenliittymän elvytyssuunnitelmaan so-
velletaan, mitä luottolaitostoiminnasta anne-

tun lain 8 a luvussa säädetään konsolidointi-
ryhmän elvytyssuunnitelmasta. Yhteenliitty-
män kriisinratkaisusuunnitelmaan sovelle-
taan, mitä luottolaitosten ja sijoituspalvelu-
yritysten kriisinratkaisusta annetun lain (  /  ) 
2 luvussa säädetään konsernin kriisinratkai-
susuunnitelmasta.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  kuuta 

20  . 

————— 
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8. 

Laki 
sijoituspalvelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sijoituspalvelulain (747/2012) 6 luvun 2 §:n 1 momentti sekä 15 luvun 2 §:n 

2 momentin 6 kohta ja 6 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 623/2014, sekä 
lisätään lakiin uusi 13 a luku, 14 lukuun uusi 4 § ja 15 luvun 2 §:n 2 momenttiin, sellaisena 

kuin se on laissa 623/2014, uusi 7 kohta seuraavasti: 
 

6 luku  

Sijoituspalvelun tarjoamisen taloudelliset 
toimintaedellytykset ja talouden vakauden 

valvonta 

2 §  

Talouden vakaus ja sen valvonta 

Sijoituspalveluyrityksen taloudellisiin toi-
mintaedellytyksiin, taloudellisen aseman val-
vontaan sekä niitä koskevien poikkeuslupien 
antamiseen sovelletaan luottolaitostoiminnas-
ta annetun lain (610/2014) 9—11 lukua. Poi-
keten luottolaitostoiminnasta annetun lain 
10 luvun 2 §:stä, sijoituspalveluyrityksellä on 
aina oltava omia varoja vähintään 1 §:ssä 
säädetty määrä. Sijoituspalveluyritykseen, 
jonka osakepääoman on lain mukaan oltava 
vähintään 730 000 euroa, sovelletaan lisäksi 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 8 a lu-
kua. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 a luku 

Selvitystila ja konkurssi  

1 §  

Soveltamisala 

Tätä lukua sovelletaan 6 luvun 1 §:n 
1 momentin soveltamisalaan kuuluvaan sijoi-
tuspalveluyritykseen. 
 
 

2 §  

Liikepankkilain säännösten soveltaminen 

Sijoituspalveluyrityksen selvitystilaan ja 
konkurssiin sovelletaan, mitä liikepankeista 
ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitok-
sista annetun lain (1501/2001), jäljempänä 
liikepankkilaki, 6 luvussa säädetään luottolai-
toksesta, lukuun ottamatta mainitun lain 
20 §:n 2 momenttia, 20 b §:n 1 momentin 



 HE 175/2014 vp  
  

 

295

1 kohtaa, 22 §:n 2 momenttia, 22 a §:n 
1 momentin 1 kohtaa sekä 23 ja 24 §:ää.  

Selvitysmiesten on tehtävä osakeyhtiölain 
20 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus myös 
sijoittajien korvausrahastolle, jos sijoituspal-
veluyritys on rahaston jäsen, sekä, jos ilmoi-
tus perustuu muuhun kuin liikepankkilain 
19 §:ssä tarkoitettuun päätökseen, Finanssi-
valvonnalle. 

Velkoja, jonka saaminen perustuu yksin-
omaan sijoittajien korvausrahastosta täysi-
määräisesti korvattavaan saamiseen, ei voi 
hakea sijoituspalveluyritystä konkurssiin täl-
laisen saamisen perusteella. 
 
 

14 luku  

Ulkomaisia sijoituspalveluyrityksiä koske-
vat erityissäännökset 

4 §  

Ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen lik-
vidaatiomenettely ja tervehdyttämistoimenpi-

de  

Sellaisen ulkomaisen ETA-
sijoituspalveluyrityksen likvidaatiomenette-
lystä ja tervehdyttämistoimenpiteestä, johon 
sovelletaan luottolaitosten ja sijoituspalvelu-
yritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehykses-
tä sekä neuvoston direktiivien 82/891/ETY, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 
2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 
2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) 
N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muut-
tamisesta annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2014/59/EU, jäljempä-
nä kriisinratkaisudirektiivi, sovelletaan, mitä 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 19 luvun 
1—4 §:ssä säädetään ulkomaisesta ETA-
luottolaitoksesta. 

15 luku  

Hallinnolliset seuraamukset 

2 § 

Seuraamusmaksu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 

1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ja pää-
töksiä ovat 1 momentissa säädetyn lisäksi: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 
estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 
6—9 ja 17—21 §:n säännökset asiakkaiden 
tuntemisesta, 10 §:n säännös asiakkaan tun-
temistietojen säilyttämisestä sekä 23 ja 
24 §:n säännökset ilmoitusvelvollisuudesta; 

7) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
8 a luvun 1—3, 8 ja 9 §:n säännökset luotto-
laitoksen ja konsolidointiryhmän velvolli-
suudesta laatia ja tarkastaa 3 §:n ja 4 §:n 
1 momentin mukainen elvytyssuunnitelma 
sekä konsolidointiryhmän elvytyssuunnitel-
man hyväksymisestä, 9 a luvun 7 §:n 1 mo-
mentin säännös rahoitustuen tarjoamista kos-
kevan aikomuksen ilmoittamisesta viran-
omaisille ja 11 luvun 5 a §:n 3 momentin 
säännös tietojen ilmoittamisesta viranomai-
sille.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ovat 
tämän pykälän 1, 2 ja 5 momentissa säädetyn 
lisäksi kyseisissä momenteissa tarkoitettuja 
säännöksiä koskevat tarkemmat säännökset, 
määräykset ja kriisinratkaisudirektiivin, luot-
tolaitosdirektiivin sekä EU:n vakavaraisuus-
asetuksen perusteella annettujen komission 
asetusten ja päätösten säännökset. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  kuuta 

20  . 
————— 
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9.  

Laki 
valtion vakuusrahastosta annetun lain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 
Tällä lailla kumotaan valtion vakuusrahas-

tosta annettu laki (379/1992). 
 
 

2 § 
Tämän lain voimaan tullessa valtion va-

kuusrahastossa vireillä olleet asiat siirtyvät 
valtiovarainministeriön käsiteltäviksi.  

Edellä 1 momentissa tarkoitetut asiat käsi-
tellään loppuun noudattaen tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

3 § 
Valtiovarainministeriö tulouttaa valtion 

vakuusrahaston varat valtion talousarvioon. 
Valtiovarainministeriö voi siirtää rahaston 
muun omaisuuden määräämillään ehdoilla 
valtiolle. 
 
 

4 § 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
 

————— 
 

10.  

Laki 
Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään Suomen Pankista annettuun lakiin (214/1998) uusi 26 a § seuraavasti: 

 
26 a § 

Yhteistyö valtiovarainministeriön, Finanssi-
valvonnan ja Rahoitusvakausviraston kanssa  

Suomen Pankin on tehtävä yhteistyötä val-
tiovarainministeriön, Finanssivalvonnan ja 
Rahoitusvakausviraston kanssa luottolaitos-

ten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkai-
susta annetussa laissa (  /  ) tarkoitettujen 
kriisinratkaisutoimien suunnittelussa ja val-
vonnassa sekä tehtyjen päätösten seurannas-
sa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  kuuta 

20  . 
————— 
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11.  

Laki 
liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 21 ja 24 f §:n 

muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 

(1501/2001) 21 ja 24 f §, sellaisena kuin ne ovat laissa 408/2004 seuraavasti: 
 

21 §   
Luottolaitos voidaan asettaa konkurssiin 

luottolaitoksen tai sen velkojan hakemukses-
ta noudattaen, mitä konkurssisäännössä 
(31/1868) ja jäljempänä tässä luvussa sääde-
tään. 

Poiketen siitä, mitä velkojien maksunsaan-
tijärjestyksestä annetussa laissa (1578/1992) 
säädetään, luottolaitoksen konkurssissa: 

1) luonnollisten henkilöiden ja muiden 
kuin tilintarkastuslain (459/2007) 5 §:n 
2 kohdassa tarkoitetun raja-arvon ylittävien 
oikeushenkilöiden korvauskelpoisilla talle-
tuksilla on etusija suhteessa vakuudettomiin 
ja etuoikeudettomiin velkoihin ja 3 kohdassa 
tarkoitettuihin velkoihin; 

2) sovellettaessa 1 kohtaa sillä osalla talle-
tusta, joka korvataan rahoitusvakausviran-
omaisesta annetun lain (  /  ) 5 luvun 8 §:n 
nojalla kokonaan, on etusija suhteessa siihen 
osaan talletusta, joka jää suojan ulkopuolelle; 

3) luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
kriisinratkaisusta annetun lain (  /  ) 7 luvun 
2 §:n 3 momentissa tarkoitetuilla korvauksil-

la on etusija suhteessa vakuudettomiin ja 
etuoikeudettomiin velkoihin. 

Mitä tässä pykälässä säädetään korvattavis-
ta talletuksista, sovelletaan myös rahoitusva-
kausviranomaisesta annetun lain 5 luvun 
15 §:ssä tarkoitettuun Rahoitusvakausviras-
ton takautumissaamiseen. 
 

24 f § 
Nettoutussopimusten oikeusvaikutukset 

määräytyvät yksinomaan niihin sopimuksiin 
sovellettavan lain perusteella, jollei luottolai-
tosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinrat-
kaisusta annetun lain 12 luvun 7—11 §:stä 
muuta johdu. 

Takaisinostosopimusten oikeusvaikutukset 
määräytyvät yksinomaan kyseisiin sopimuk-
siin sovellettavan lain perusteella, jollei 
1 momentissa mainituista luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta an-
netun lain säännöksistä tai tämän lain 
24 e §:stä muuta johdu. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  kuuta 

20  . 
————— 
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12.  

Laki 
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 30 §:n muut-

tamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 

(423/2013) 30 § seuraavasti: 
 

30 §   
Velkojan hakiessa luottolaitosta konkurs-

siin tuomioistuimen on viipymättä ilmoitet-
tava hakemuksesta Finanssivalvonnalle. 
Tuomioistuimen on lykättävä asian käsittelyä 
enintään kuukaudella, jos Finanssivalvonta 
esittää tätä koskevan pyynnön viikon kulues-
sa tässä pykälässä tarkoitetun ilmoituksen 
vastaanottamisesta. 

Poiketen siitä, mitä velkojien maksunsaan-
tijärjestyksestä annetussa laissa (1578/1992) 
säädetään, luottolaitoksen konkurssissa: 

1) luonnollisten henkilöiden ja muiden 
kuin tilintarkastuslain (459/2007) 5 §:n 
2 kohdassa tarkoitetun raja-arvojen ylittävien 
oikeushenkilöiden korvauskelpoisilla talle-
tuksilla on etusija suhteessa vakuudettomiin 
ja etuoikeudettomiin velkoihin ja 3 kohdassa 
tarkoitettuihin velkoihin; 

2) sovellettaessa 1 kohtaa sillä osalla talle-
tusta, joka korvataan rahoitusvakausviran-
omaisesta annetun lain (  /  ) 5 luvun 8 §:n 
nojalla kokonaan, on etusija suhteessa siihen 
osaan talletusta, joka jää suojan ulkopuolelle; 

3) luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
kriisinratkaisusta annetun lain (  /  ) 7 luvun 
2 §:n 3 momentissa tarkoitetuilla korvauksil-
la on etusija suhteessa vakuudettomiin ja 
etuoikeudettomiin velkoihin. 

Mitä tässä pykälässä säädetään korvattavis-
ta talletuksista, sovelletaan myös rahoitusva-
kausviranomaisesta annetun lain 5 luvun 
15 §:ssä tarkoitettuun Rahoitusvakausviras-
ton takautumissaamiseen. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  kuuta 

20  . 

————— 
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13.  

Laki 
säästöpankkilain 118 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan säästöpankkilain (1502/2001) 118 § seuraavasti: 

 
118 §   

Säästöpankin omaisuus voidaan luovuttaa 
konkurssiin hallituksen tai, kun säästöpankki 
on selvitystilassa, selvitysmiesten päätöksen 
perusteella. Konkurssin aikana edustavat 
säästöpankkia konkurssivelallisena hallitus ja 
toimitusjohtaja taikka ennen konkurssin al-
kamista valitut selvitysmiehet. Konkurssin 
aikana voidaan kuitenkin valita uusia halli-
tuksen jäseniä tai uusia selvitysmiehiä. 

Poiketen siitä, mitä velkojien maksunsaan-
tijärjestyksestä annetussa laissa (1578/1992) 
säädetään, säästöpankin konkurssissa: 

1) luonnollisten henkilöiden ja muiden 
kuin tilintarkastuslain (459/2007) 5 §:n 
2 kohdassa tarkoitetun raja-arvon ylittävien 
oikeushenkilöiden korvauskelpoisilla talle-
tuksilla on etusija suhteessa vakuudettomiin 
ja etuoikeudettomiin velkoihin ja 3 kohdassa 
tarkoitettuihin velkoihin; 

2) sovellettaessa 1 kohtaa sillä osalla talle-
tusta, joka korvataan rahoitusvakausviran-
omaisesta annetun lain (  /  ) 5 luvun 8 §:n 
nojalla kokonaan, on etusija suhteessa siihen 
osaan talletusta, joka jää suojan ulkopuolelle; 

3) luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
kriisinratkaisusta annetun lain (  /  ) 7 luvun 
2 §:n 3 momentissa tarkoitetuilla korvauksil-
la on etusija suhteessa vakuudettomiin ja 
etuoikeudettomiin velkoihin. 

Mitä tässä pykälässä säädetään korvattavis-
ta talletuksista, sovelletaan myös rahoitusva-
kausviranomaisesta annetun lain 5 luvun 
15 §:ssä tarkoitettuun Rahoitusvakausviras-
ton takautumissaamiseen. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä  kuuta 
20  . 

————— 
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14.  

Laki 
talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 

(1509/2001) 1 a §:n 1 momentti, 2 ja 3 §, 4 §:n 1 ja 3 momentti, 9—12 §, 13 §:n 1 momentti, 
14 §:n 2, 3 ja 5 momentti, 15 § sekä 16 a §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 a §:n 1 momentti, 4 §:n 3 momentti ja 16 a §:n 1 momentti laissa 
412/2004 sekä 3 ja 11 § osaksi laissa 593/2003 seuraavasti: 
 

1 a § 

Toimivaltaa ja sovellettavaa lakia koskevat 
säännökset Euroopan talousalueella 

Pankin toiminnan keskeyttämisestä on toi-
mivaltainen päättämään Rahoitusvakausvi-
rasto siten kuin tässä laissa säädetään. Pank-
kia koskevan saneerausmenettelyn aloittami-
sesta on toimivaltainen päättämään suoma-
lainen tuomioistuin siten kuin siitä tässä lais-
sa ja yrityksen saneerauksesta annetussa lais-
sa (47/1993) säädetään. Menettely käsittää 
myös muissa Euroopan talousalueeseen kuu-
luvissa valtioissa (ETA-valtio) sijaitsevat 
pankin sivukonttorit. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Jos pankki ei ilmeisesti kykene täyttämään 
sitoumuksiaan, pankin on viipymättä ilmoi-
tettava siitä Rahoitusvakausvirastolle, Suo-
men Pankille ja Finanssivalvonnalle. Ilmoi-
tukseen on liitettävä selvitys pankin maksu-
valmiudesta ja sen heikentymisen syistä. 

Jos Suomen Pankin tai Finanssivalvonnan 
käsityksen mukaan pankin maksuvalmius on 
siinä määrin heikentynyt, että se todennäköi-
sesti ei kykene täyttämään sitoumuksiaan, 
Suomen Pankin tai Finanssivalvonnan on 
viipymättä ilmoitettava siitä Rahoitusva-
kausvirastolle. 

Pankin ei kuitenkaan ole tarpeen tehdä 
1 momentin mukaista ilmoitusta, jos pankki 

on tehnyt luottolaitosten ja sijoituspalveluyri-
tysten kriisinratkaisusta annetun lain (  /  ) 
4 luvun 1 §:n 4 momentissa taikka luottolai-
tostoiminnasta annetun lain (610/2014) 
8 a luvun 4 §:n 3 momentissa tai 11 luvun 
5 a §:n 3 momentissa tarkoitetun ilmoituk-
sen. 

 
3 § 

Keskeytyksen edellytykset 

Rahoitusvakausvirasto voi keskeyttää pan-
kin toiminnan enintään kuukauden ajaksi, jos 
on ilmeistä, että toiminnan jatkaminen vaka-
vasti vahingoittaisi rahoitusmarkkinoiden 
vakautta, maksujärjestelmien häiriötöntä 
toimintaa tai velkojien etua.  

Rahoitusvakausvirasto voi erityisestä syys-
tä tehdä päätöksen keskeytyksen jatkamisesta 
enintään yhdellä kuukaudella kerrallaan, kui-
tenkin enintään siihen saakka, kun kuusi 
kuukautta on kulunut 1 momentissa tarkoite-
tun päätöksen antamisesta. 
 
 

4 § 

Keskeytyspäätös 

Rahoitusvakausviraston on ennen 3 §:ssä 
tarkoitetun päätöksen tekemistä kuultava Fi-
nanssivalvontaa ja Suomen Pankkia sekä 
päätöksen kohteena olevaa pankkia, jos se 
voi tapahtua vaarantamatta keskeytyspäätök-
sen tarkoitusta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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Rahoitusvakausviraston tekemään keskey-
tyspäätökseen saa hakea muutosta valittamal-
la Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän ku-
luessa siitä, kun päätös on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. Muilta osin 
muutoksenhausta säädetään hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Suhde selvitystilaan, konkurssiin ja kriisihal-
lintoon 

Pankkia ei saa asettaa selvitystilaan eikä 
konkurssiin sen toiminnan ollessa keskeytet-
tynä. Jos pankin toiminta keskeytetään, ha-
kemusta pankin asettamisesta selvitystilaan 
tai konkurssiin on lykättävä, kunnes keskey-
tysmenettely lakkaa. Jos keskeytysmenette-
lyn aikana tehdään päätös yrityssaneeraus-
menettelyn aloittamisesta, yrityssaneeraus-
menettelyn aloittamisen jälkeen sovelletaan, 
mitä yrityssaneerauslain 24 §:ssä säädetään. 

Kriisihallinnossa olevan pankin toimintaa 
ei voi keskeyttää tämän lain mukaisesti. 

 
10 § 

Pankin määräysvalta ja sen rajoitukset 

Sen lisäksi, mitä yrityssaneerauslain 
29 §:ssä säädetään, pankki ei saa sen toimin-
nan ollessa keskeytettynä ilman Rahoitusva-
kausviraston lupaa ottaa yleisöltä vastaan tal-
letuksia eikä muita takaisinmaksettavia varo-
ja. Pankki ei saa myöskään ilman asiamiehen 
suostumusta myöntää tai muuten hankkia uu-
sia luottoja eikä tehdä tai hankkia muita ra-
hoitussopimuksia eikä tehdä johdannaisso-
pimuksia muuten kuin suojaamistarkoituk-
sessa. Luoton myöntämiseen rinnastetaan ta-
kauksen tai muun vastuusitoumuksen anta-
minen tai vakuuden asettaminen toisen velas-
ta. 

 
11 § 

Toimenpidesuunnitelma 

Pankin on viipymättä keskeytyspäätöksen 
jälkeen laadittava suunnitelma, josta käy il-

mi, miten pankki aikoo tervehdyttää taloudel-
lisen asemansa, taikka jos tällaisia toimenpi-
teitä ei voida esittää, miten pankki aikoo lo-
pettaa toimintansa. Suunnitelma on annettava 
Rahoitusvakausvirastolle ennen 3 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun määräajan päättymistä, 
tai jos määräaikaa on jatkettu, ennen jatketun 
määräajan päättymistä. 

Jos pankki ei laadi suunnitelmaa 1 momen-
tissa tarkoitetussa ajassa tai suunnitelmassa 
ei voida esittää toimenpiteitä, joiden avulla 
pankin taloudellinen asema voidaan todennä-
köisesti tervehdyttää ennen 3 §:ssä tarkoite-
tun määräajan päättymistä, Rahoitusvakaus-
viraston on esitettävä Finanssivalvonnalle 
pankin toimiluvan peruuttamista. 

Rahoitusvakausviraston on ennen 1 mo-
mentissa tarkoitetun suunnitelman käsittelyä 
pyydettävä siitä Finanssivalvonnan ja Suo-
men Pankin lausunto. 

Pankin ei kuitenkaan ole tarpeen tehdä täs-
sä pykälässä tarkoitettua suunnitelmaa, jos 
pankki on tehnyt luottolaitostoiminnasta an-
netun lain mukaisen elvytyssuunnitelman tai 
siihen sovelletaan mainitun lain mukaista 
konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelmaa ja 
jos pankki on tehnyt luottolaitosten ja sijoi-
tuspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun 
lain mukaisen kriisinratkaisusuunnitelman tai 
siihen sovelletaan mainitun lain mukaista 
konsernin kriisinratkaisusuunnitelmaa. 

 
 

12 § 

Eräiden yhteisöoikeudellisten säännösten so-
veltamista koskevat poikkeukset 

Rahoitusvakausvirasto voi pankin toimin-
nan ollessa keskeytettynä antaa pankin tai 
asiamiehen hakemuksesta luvan poiketa siitä, 
mitä liikepankeista ja muista osakeyhtiömuo-
toisista luottolaitoksista annetussa laissa, 
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoi-
sista luottolaitoksista annetussa laissa 
(1504/2001) ja säästöpankkilaissa 
(1502/2001) säädetään: 

1) välitilinpäätöksen sisällyttämisestä su-
lautumissuunnitelmaan; 

2) pankin ylintä päätäntävaltaa käyttävän 
elimen koollekutsumista koskevasta menette-
lystä; 



 HE 175/2014 vp  
  

 

302 

3) pankin ylintä päätäntävaltaa käyttävän 
elimen päätökseen lain tai yhtiöjärjestyksen 
mukaan sovellettavasta määräenemmistövaa-
timuksesta; ja 

4) julkisesta haasteesta velkojille pankin 
sulautuessa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun poikkeuk-
sen edellytyksenä on lisäksi, että se voi ta-
pahtua vaarantamatta kohtuuttomasti velkoji-
en ja sulautumiseen osallisten pankkien 
osakkeen- tai osuudenomistajien tai jäsenten 
etua. Poikkeusta koskevasta hakemuksesta 
on pyydettävä Suomen Pankin ja Finanssi-
valvonnan lausunto. 

Mitä 1 momentissa säädetään sulautumista 
koskevien säännösten soveltamisesta, sovel-
letaan siihen, mitä pankin jakautumisesta ja 
liiketoiminnan luovutuksesta säädetään, jos 
kaikki vastaanottavat yritykset ovat luottolai-
toksia. 

 
 

13 § 

Yrityssaneerauslain soveltaminen 

Rahoitusvakausvirasto voi pankin toimin-
nan ollessa keskeytettynä tehdä hakemuksen 
yrityssaneerauslaissa tarkoitetun saneeraus-
menettelyn aloittamisesta. Hakemukseen on 
liitettävä selvitys yrityssaneerauslain 6 §:n 
1 momentin 2 ja 3 kohdassa säädetyistä sa-
neerausmenettelyn edellytyksistä taikka pan-
kin ja vähintään kahden sellaisen velkojan 
suostumus, joiden saatavat edustavat vähin-
tään viidennestä pankin tunnetuista veloista. 
Pankin yrityssaneeraukseen sovelletaan yri-
tyssaneerauslakia, jollei jäljempänä toisin 
säädetä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
14 § 

Yrityssaneeraukseen sovellettavat erityiset 
säännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tuomioistuimen on pyydettävä saneeraus-

ohjelmasta ennen sen vahvistamista Rahoi-
tusvakausviraston lausunto. Sen lisäksi, mitä 
yrityssaneerauslain 8 luvussa säädetään sa-
neerausohjelman vahvistamisen esteistä, 

pankin saneerausohjelma on jätettävä vahvis-
tamatta, jos Rahoitusvakausvirasto on sitä 
vastustanut. Rahoitusvakausviraston on en-
nen tässä momentissa tarkoitetun lausunnon 
antamista pyydettävä saneerausohjelmasta 
Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin lausun-
to. 

Yrityssaneerauslain 8 §:ssä tarkoitettu sel-
vittäjä on määrättävä ja erotettava Finanssi-
valvonnan esityksestä. Velkojatoimikunnan 
tai velkojan esittämän henkilön määräämises-
tä selvittäjäksi säädetään yrityssaneerauslain 
83 §:ssä ja tämän erottamisesta mainitun lain 
86 §:ssä. Selvittäjän määräämiseen tai erot-
tamiseen velkojatoimikunnan tai velkojan 
esityksestä tai vaatimuksesta on saatava Fi-
nanssivalvonnan suostumus. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sen lisäksi, mitä yrityssaneerauslain 10 §:n 
1 momentissa säädetään velkojatoimikunnas-
ta, velkojatoimikunnassa on oltava Rahoitus-
vakausviraston, Finanssivalvonnan ja Suo-
men Pankin edustajat sekä jos Rahoitusva-
kausvirasto arvioi sen tarpeelliseksi, erillinen 
talletussuojarahaston edustaja, joiden lisäksi, 
jos pankki on sijoittajien korvausrahaston jä-
sen, sijoittajien korvausrahaston edustajat. 

 
 

15 § 

Keskeytyksen peruminen 

Rahoitusvakausviraston on peruttava kes-
keytys välittömästi, jos keskeytyksen edelly-
tyksiä ei enää ole. Viraston on ennen keskey-
tyksen peruuttamista koskevan päätöksen te-
kemistä pyydettävä siitä Suomen Pankin ja 
Finanssivalvonnan lausunto. 

 
 

16 a § 

Ilmoitus muiden ETA-valtioiden valvontavi-
ranomaisille 

Rahoitusvakausviraston on viipymättä il-
moitettava pankin toiminnan keskeytyksestä 
ja saneerausmenettelyn aloittamisesta sekä 
menettelyn mahdollisista vaikutuksista nii-
den muiden ETA-valtioiden valvontaviran-
omaisille, joissa pankilla on sivukonttori tai 
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joissa se tarjoaa luottolaitostoiminnasta anne-
tussa laissa tarkoitettuja palveluja. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 

Muutoksenhausta ennen tämän lain voi-
maantuloa annettuun hallintopäätökseen so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä. 
 

————— 
 
 
 

15. 

Laki 
Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun 

lain 1 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä 

annetun lain (1554/1994) 1 §, sellaisena kuin se on laissa 1114/2011, seuraavasti: 
 

1 § 

Euroopan unionin toimielinten ja elinten rat-
kaisujen täytäntöönpano 

Tuomio ja päätös, joka on Euroopan unio-
nin toiminnasta tehdyn sopimuksen 280 ar-
tiklan tai 299 artiklan taikka Euroopan ato-
mienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 
artiklan kolmannen kohdan nojalla täytän-
töönpanokelpoinen, pannaan Suomessa täy-
täntöön siten kuin Suomen tuomioistuimen 
riita-asiassa antama tuomio, joka on saanut 
lainvoiman. 

Päätös, joka on yhteisön tavaramerkistä 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
207/2009 86 artiklan 1 kohdan tai yhteisö-
mallista annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 6/2002 71 artiklan 1 kohdan, yhteisön 

kasvinjalostajanoikeuksista annetun neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 2100/94 86 artiklan 1 
kohdan taikka yhdenmukaisten sääntöjen ja 
yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta 
luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyri-
tysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisin-
ratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkai-
surahaston puitteissa sekä Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
1093/2010 muuttamisesta annetun asetuksen 
(EU) N:o 806/2014 41 artiklan 3 kohdan no-
jalla täytäntöönpanokelpoinen, pannaan 
Suomessa täytäntöön siten kuin 1 momentis-
sa säädetään. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 
20  . 
 

————— 
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16.  

Laki 
arvopaperimarkkinalain 11 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 21 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti: 
 

11 luku 

Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus 

21 §  

Poikkeukset velvollisuudesta tehdä pakolli-
nen ostotarjous 

— — — — — — — — — — — — — —  

Velvollisuutta tehdä pakollinen ostotarjous 
ei synny, jos tarjousvelvollisuusrajan ylitys 
perustuu siihen, että rahoitusvakausviran-
omaisesta annetussa laissa (  /  ) tarkoitettu 
Rahoitusvakausvirasto käyttää luottolaitosten 
ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisulain 
(  /  ) 9—11 luvussa säädettyä kriisinratkai-
suvaltuutta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  kuuta 

20  . 
————— 

 
 
 

17.  

Laki 
väliaikaisesta pankkiverosta annetun lain kumoamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 

Tällä lailla kumotaan väliaikaisesta pank-
kiverosta annettu laki (986/2012). 

 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 

20  . 
 

————— 
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18.  

Laki 
yrityksen saneerauksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 2 §, sellaisena kuin se on osaksi 

laissa 1510/2001, seuraavasti: 
 

2 § 

Soveltamisala 

Saneerausmenettelyn kohteena voi olla yk-
sityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, 
kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, 
asunto-osakeyhtiö tai taloudellista toimintaa 
harjoittava yhdistys. Elinkeinonharjoittajalla 
tarkoitetaan tässä laissa myös ammatin taikka 
maatilatalouden tai kalastuksen harjoittajaa. 

Saneerausmenettelyn kohteena ei voi olla: 
1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 

(610/2014) tarkoitettu luottolaitos; 
2) vakuutus- tai eläkelaitos; 

3) selvitystilassa oleva yhtiö tai osuuskun-
ta; 

4) luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
kriisinratkaisusta annetun lain (  /  ) mukai-
sesti kriisihallintoon asetettu laitos.  

Talletuspankista saneerausmenettelyn koh-
teena säädetään talletuspankin toiminnan vä-
liaikaisesta keskeyttämisestä annetussa laissa 
(1509/2001).  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä  kuuta 
20  . 
 

————— 
 

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2014 

 
Pääministeri  

ALEKSANDER STUBB 

 
 
 
 

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori  

 
 



 HE 175/2014 vp  
  

 

306 

Liitteet 
Sopimusteksti 

 
SOPIMUS VAKAUSMAKSUJEN SIIR-

ROSTA YHTEISEEN KRIISINRATKAI-
SURAHASTOON JA RAHASTO-
OSUUKSIEN YHDISTÄMISESTÄ 

AGREEMENT ON THE TRANSFER 
AND MUTUALISATION OF CONTRI-
BUTIONS TO THE SINGLE RESOLU-

TION FUND 
 

SOPIMUSPUOLET Belgian kuningaskun-
ta, Bulgarian tasavalta, Tšekin tasavalta, 
Tanskan kuningaskunta, Saksan liittotasaval-
ta, Viron tasavalta, Irlanti, Helleenien tasaval-
ta, Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasaval-
ta, Kroatian tasavalta, Italian tasavalta, Kyp-
roksen tasavalta, Latvian tasavalta, Liettuan 
tasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta, 
Unkari, Maltan tasavalta, Alankomaiden ku-
ningaskunta, Itävallan tasavalta, Puolan tasa-
valta, Portugalin tasavalta, Romania, Sloveni-
an tasavalta, Slovakian tasavalta ja Suomen 
tasavalta; jotka 
 
 
 

OVAT SITOUTUNEET perustamaan Eu-
roopan unionin yhdennetyn rahoituskehyk-
sen, jonka perustavanlaatuinen osa pank-
kiunioni on;  
 

PALAUTTAVAT MIELEEN Euroopan 
unionin neuvostossa 18 päivänä joulukuuta 
2013 kokoontuneiden euroalueen jäsenvalti-
oiden edustajien päätöksen, joka liittyy yh-
teistä yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmu-
kaisen menettelyn vahvistamisesta luottolai-
tosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten 
kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkai-
sumekanismin ja yhteisen pankkialan kriisin-
ratkaisurahaston puitteissa annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen1, jäljem-
pänä 'SRM-asetus', mukaisesti perustettua yh-
teistä kriisinratkaisurahastoa, jäljempänä 
'kriisinratkaisurahasto', koskevasta hallitus-

THE CONTRACTING PARTIES, the 
Kingdom of Belgium, the Republic of Bul-
garia, the Czech Republic, the Kingdom of 
Denmark, the Federal Republic of Germany, 
the Republic of Estonia, Ireland, the Hellenic 
Republic, the Kingdom of Spain, the French 
Republic, the Republic of Croatia, the Italian 
Republic, the Republic of Cyprus, the Re-
public of Latvia, the Republic of Lithuania, 
the Grand Duchy of Luxembourg, Hungary, 
the Republic of Malta, the Kingdom of the 
Netherlands, the Republic of Austria, the Re-
public of Poland, the Portuguese Republic, 
Romania, the Republic of Slovenia, the Slo-
vak Republic and the Republic of Finland; 
 

COMMITTED TO achieving the estab-
lishment of an integrated financial frame-
work in the European Union of which the 
banking union is a fundamental part; 
 

RECALLING the Decision of the represen-
tatives of the euro area Member States meet-
ing within the Council of the European Un-
ion of 18 December 2013, related to the ne-
gotiation and conclusion of an intergovern-
mental agreement concerning the Single 
Resolution Fund (the "Fund") established ac-
cording to Regulation of the European Par-
liament and of the Council establishing uni-
form rules and a uniform procedure for the 
resolution of credit institutions and certain 
investment firms in the framework of a Sin-
gle Resolution Mechanism and a Single Res-
olution Fund1 ("SRM Regulation"), as well 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn 
vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen krii-
sinratkaisumekanismin ja yhteisen pankkialan kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta. 
  Regulation of the European Parliament and of the Council establishing uniform rules and a uniform 
procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a 
Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 
1093/2010 of the European Parliament and of the Council. 
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tenvälisestä sopimuksesta neuvottelemiseen 
ja sen tekemiseen, sekä mainitun päätöksen 
liitteenä olevat neuvotteluohjeet, 
 
SEKÄ KATSOVAT SEURAAVAA: 
 

as the Terms of Reference attached to that 
Decision; 
 
 
WHEREAS: 

 
(1) Euroopan unioni on viime vuosina hy-

väksynyt monia säädöksiä, joilla on perusta-
vanlaatuinen merkitys rahoituspalvelujen si-
sämarkkinoiden toteuttamisen ja euroalueen 
sekä koko unionin rahoitusvakauden takaami-
sen kannalta sekä pyrittäessä syvempään ta-
lous- ja rahaliittoon. 
 
 

(2) Eurooppa-neuvosto kehotti kesäkuussa 
2009 perustamaan "yhteisen eurooppalaisen 
säännöstön, jota sovelletaan kaikkiin sisä-
markkinoilla toimiviin rahoituslaitoksiin". 
Unioni onkin laatinut yhteiset yhdenmukaiset 
vakavaraisuussäännöt, joita luottolaitosten 
kautta koko unionin on noudatettava. Nämä 
säännöt on vahvistettu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 575/20131 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivissä 2013/36/EU2. 
 

(3) Unioni on lisäksi perustanut Euroopan 
valvontaviranomaisia, joille on annettu monia 
mikrovakauden valvontaa koskevia tehtäviä. 
Nämä viranomaiset ovat Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 

(1) The European Union has in the past 
years adopted a number of legal acts funda-
mental for the achievement of the internal 
market in the field of financial services and 
for guaranteeing the financial stability of the 
euro area and of the Union as a whole, as 
well as for the process towards deeper eco-
nomic and monetary union. 
 

(2) In June 2009, the European Council 
called for the establishment of a "European 
single rule book applicable to all financial 
institutions in the Single Market". The Union 
has thus established a single set of harmo-
nised prudential rules, which credit institu-
tions throughout the Union must respect, 
through Regulation (EU) No 575/2013 of the 
European Parliament and of the Council1 and 
Directive 2013/36/EU of the European Par-
liament and of the Council2. 
 

(3) The Union has further set up the Euro-
pean Supervisory Authorities (ESAs) to 
which a number of tasks on micro prudential 
supervision are allocated. They are the Euro-
pean Banking Authority (EBA) established 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, 
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 
muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1). 
  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on pru-
dential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 
648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1). 
 
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeu-
desta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvon-
nasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamises-
ta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338). 
  Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the 
activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, 
amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (OJ L 176, 
27.6.2013, p. 338). 
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1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 
2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen 
N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 
15.12.2010, s. 12). 
  Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council 24 November 2010 es-
tablishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 
716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 12). 
 
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 
2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta 
sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta 
(EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48). 
  Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and the Council of 24 November 2010 es-
tablishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Author-
ity), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC (OJ L 331, 
15.12.2010, p. 48). 
 
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 
2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta 
sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 
(EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84). 
  Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council 24 November 2010 es-
tablishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending 
Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 
84). 
 
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1092/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 
2010, finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjes-
telmäriskikomitean perustamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1). 
  Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 
on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European 
Systemic Risk Board (OJ L 331, 15.12.2010, p. 1). 
5 Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavarai-
suusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 
(EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63). 
  Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European 
Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (OJ L 287, 
29.10.2013, p. 63). 
 
6 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja 
kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 
2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta. 
  Directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery 
and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, 
and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 
2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the Eu-
ropean Parliament and of the Council 
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1093/20101 perustettu Euroopan pankkiviran-
omainen (EPV), Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 1094/20102 
perustettu Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevi-
ranomainen (EIOPA) ja Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 
1095/20103 perustettu Euroopan arvopaperi-
markkinaviranomainen (ESMA). Tämän li-
säksi on Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1092/20104 perustettu 
Euroopan järjestelmäriskikomitea, jolle on 
annettu joitakin makrovakauden valvontaa 
koskevia tehtäviä. 
 
 
 

(4) Unioni on perustanut yhteisen valvon-
tamekanismin luottolaitosten vakavaraisuus-
valvontaan liittyvää politiikkaa koskevien eri-
tyistehtävien antamisesta Euroopan keskus-
pankille (EKP) annetulla neuvoston asetuk-
sella (EU) N:o 1024/20135, jolla EKP:lle, jo-
ka toimii yhdessä kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa, annetaan valtuus val-
voa niihin jäsenvaltioihin sijoittautuneita 
luottolaitoksia, joiden rahayksikkö on euro, ja 
niihin jäsenvaltioihin, joiden rahayksikkö ei 
ole euro, sijoittautuneita luottolaitoksia, jotka 
ovat toteuttaneet tiiviistä yhteistyötä EKP:n 
kanssa valvontatarkoituksissa, jäljempänä 
'osallistuvat jäsenvaltiot'. 
 

(5) Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritys-
ten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä  an-
netulla Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä6, jäljempänä 'BRR-direktiivi', 
unioni lähentää luottolaitosten ja tiettyjen si-
joituspalveluyritysten kriisinratkaisua koske-
via kansallisia lakeja ja asetuksia, kansallisten 
kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyjen perus-
taminen mukaan luettuna. 
 

(6) Joulukuun 13 ja 14 päivänä 2012 ko-
koontunut Eurooppa-neuvosto totesi, että 
"pankkien valvonnan siirtyessä tosiasiallisesti 
yhteiselle valvontamekanismille tarvitaan yh-
teinen kriisinratkaisumekanismi, jolla on tar-

by Regulation (EU) No 1093/2010 of the Eu-
ropean Parliament and of the Council1, the 
European Insurance and Occupational Pen-
sions Authority (EIOPA) established by 
Regulation (EU) No 1094/2010 of the Euro-
pean Parliament and of the Council2 and the 
European Securities and Markets Authority 
(ESMA) established by Regulation (EU) No 
1095/2010 of the European Parliament and of 
the Council3. That was accompanied by the 
establishment of the European Systemic Risk 
Board by Regulation (EU) No 1092/2010 of 
the European Parliament and of the Council4 
to which some functions of macro prudential 
supervision have been allocated. 
 

(4) The Union has established a Single Su-
pervisory Mechanism through Council Regu-
lation (EU) No 1024/20131, conferring spe-
cific tasks on the European Central Bank 
(ECB) concerning policies relating to the 
prudential supervision of credit institutions, 
and conferring upon the ECB, acting jointly 
with the national competent authorities, pow-
ers of supervision over the credit institutions 
established in the Member States whose cur-
rency is the euro and in the Member States 
whose currency is not the euro which have 
established a close cooperation with the ECB 
for supervision purposes (the "participating 
Member States"). 
 

(5) Through the Directive of the European 
Parliament and of the Council establishing a 
framework for the recovery and resolution of 
credit institutions and investment firms2 
("BRR Directive"), the Union harmonises na-
tional laws and regulations on the resolution 
of credit institutions and certain investment 
firms, including the establishment of national 
resolution financing arrangements. 
 

(6) The European Council of 13/14 De-
cember 2012 stated that "In a context where 
bank supervision is effectively moved to a 
single supervisory mechanism, a single reso-
lution mechanism will be required, with the 

                                                                                                                                             
1 Unionin tuomioistuimen työjärjestys, tehty 25 päivänä syyskuuta 2012 (EUVL L 265, 29.9.2012, s. 1), 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 
  Rules of Procedure of the Court of Justice of 25 September2012 (OJ L 265 of 29.9.2012, p.1), includ-
ing any subsequent amendments. 
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vittavat valtuudet varmistaa, että osallistuvis-
sa jäsenvaltioissa minkä tahansa pankin krii-
sitilanne voidaan ratkaista asianmukaisin vä-
linein". Joulukuun 13 ja 14 päivänä 2012 ko-
koontunut Eurooppa-neuvosto totesi lisäksi, 
että "Yhteisen kriisinratkaisumekanismin oli-
si perustuttava rahoitusalalta itseltään saata-
viin osuuksiin, ja siihen olisi sisällyttävä 
asianmukaiset ja toimivat varautumisjärjeste-
lyt. Varautumisjärjestelyn olisi oltava keski-
pitkällä aikavälillä budjettineutraali niin, että 
varmistetaan julkisen avun korvaaminen fi-
nanssialalta jälkikäteen perittävillä maksuil-
la". Unioni on tässä yhteydessä antanut SRM-
asetuksen, jolla perustetaan kriisinratkaisua 
koskeva keskitetty päätöksentekojärjestelmä, 
jolla on kriisinratkaisurahaston perustamisen 
myötä riittävät varat. SRM-asetusta sovelle-
taan osallistuvissa jäsenvaltioissa sijaitseviin 
yhteisöihin. 
 

(7) SRM-asetuksella perustetaan erityisesti 
kriisinratkaisurahasto sekä vahvistetaan sen 
käyttöä koskevat järjestelyt. BRR-
direktiivissä ja SRM-asetuksessa vahvistetaan 
yleiset perusteet, joita noudattaen määritetään 
ja lasketaan laitosten kriisinratkaisurahaston 
rahoittamista varten ennakollisesti ja jälkikä-
teen suorittamat vakausmaksut sekä jäsenval-
tioiden velvoite kerätä ne kansallisella tasolla. 
Osallistuvilla jäsenvaltioilla, jotka keräävät 
alueellaan sijaitsevien laitosten vakausmaksut 
BRR-direktiivin ja SRM-asetuksen mukaises-
ti, on kuitenkin edelleen toimivalta siirtää 
mainitut vakausmaksut kriisinratkaisurahas-
toon. Velvoite siirtää kansallisella tasolla ke-
rätyt vakausmaksut kriisinratkaisurahastoon 
ei perustu unionin oikeuteen. Tällainen vel-
voite otetaan käyttöön tällä sopimuksella, jos-
sa vahvistetaan edellytykset, joilla sopimus-
puolet, kukin perustuslaillisten vaatimustensa 
mukaisesti, sopivat yhdessä siirtävänsä kan-
sallisella tasolla keräämänsä vakausmaksut 
kriisinratkaisurahastoon. 
 
 

(8) Kunkin osallistuvan jäsenvaltion olisi 
kansallisella tasolla kerättyjen vakausmaksu-
jen siirtämistä koskevaa toimivaltaansa käyt-
täessään noudatettava Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa 
vahvistettua vilpittömän yhteistyön periaatet-

necessary powers to ensure that any bank in 
participating Member States can be resolved 
with the appropriate tools". The European 
Council of 13/14 December 2012 further 
stated that "The single resolution mechanism 
should be based on contributions by the fi-
nancial sector itself and include appropriate 
and effective backstop arrangements. This 
backstop should be fiscally neutral over the 
medium term, by ensuring that public assis-
tance is recouped by means of ex post levies 
on the financial industry". The Union has, in 
that context, adopted the SRM Regulation 
which creates a centralised system of deci-
sion making for resolution, endowed with the 
adequate financing means through the estab-
lishment of the Fund. The SRM Regulation 
applies to the entities located in the partici-
pating Member States. 
 
 

(7) The SRM Regulation establishes, in 
particular, the Fund as well as the modalities 
for its use. The BRR Directive and the SRM 
Regulation lay down the general criteria to 
determine the fixing and calculation of ex 
ante and ex post contributions of institutions 
necessary for the financing of the Fund, as 
well as the obligation of Member States to 
levy them at national level. Nonetheless, the 
participating Member States who raise the 
contributions on the institutions located in 
their respective territories according to the 
BRR Directive and the SRM Regulation, re-
main competent to transfer those contribu-
tions towards the Fund. The obligation to 
transfer the contributions raised at national 
level towards the Fund does not derive from 
the law of the Union. Such obligation will be 
established by this Agreement which lays 
down the conditions upon which the Con-
tracting Parties, in accordance with their re-
spective constitutional requirements, jointly 
agree to transfer the contributions that they 
raise at national level to the Fund. 
 

(8) The competence of each of the partici-
pating Member States to transfer contribu-
tions raised at national level should be exer-
cised in such a manner that respects the prin-
ciple of sincere cooperation enshrined in Ar-
ticle 4(3) of the Treaty on European Union 
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ta, jonka mukaisesti jäsenvaltiot muun muas-
sa tukevat unionia sen täyttäessä tehtäviään ja 
pidättäytyvät kaikista toimenpiteistä, jotka 
voisivat vaarantaa unionin tavoitteiden toteu-
tumisen. Tästä syystä osallistuvien jäsenvalti-
oiden olisi varmistettava, että varat ohjataan 
yhdenmukaisesti kriisinratkaisurahastoon, 
mikä takaa sen asianmukaisen toiminnan. 
 
 

(9) Sopimuspuolet ovat näin ollen tehneet 
tämän sopimuksen, jossa ne muun muassa 
vahvistavat velvoitteensa siirtää kansallisella 
tasolla kerätyt vakausmaksut kriisinratkaisu-
rahastoon noudattaen yhdenmukaisia perus-
teita, järjestelyjä ja edellytyksiä ja etenkin 
kansallisella tasolla keräämiensä vakausmak-
sujen jakamisen siirtymäkauden ajan kutakin 
sopimuspuolta vastaaviin eri rahasto-
osuuksiin sekä rahasto-osuuksien käytön vai-
heittaisen yhdistämisen siten, että rahasto-
osuuksien olemassaolo lakkaa siirtymäkauden 
päätyttyä. 
 
 

(10) Sopimuspuolet palauttavat mieleen, et-
tä niiden päämääränä on säilyttää tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja minimoida kriisinrat-
kaisusta veronmaksajille aiheutuvat koko-
naiskustannukset, ja ne ottavat huomioon kul-
lekin pankkitoimialalle koituvan kokonaisra-
sitteen määrittäessään kriisinratkaisurahas-
toon suoritettavia vakausmaksuja ja niiden 
verokohtelun. 
 

(11) Tämän sopimuksen sisältö koskee niitä 
kriisinratkaisurahaston erityispiirteitä, jotka 
kuuluvat edelleen jäsenvaltioiden toimival-
taan. Tämä sopimus ei sinällään vaikuta 
unionin oikeuden nojalla vahvistettuihin yh-
teisiin sääntöihin eikä muuta niiden sovelta-
misalaa. Sen on pikemminkin tarkoitus täy-
dentää pankkien kriisinratkaisua koskevaa 
unionin lainsäädäntöä ja tukea unionin poli-
tiikkojen toteuttamista siihen kiinteästi liitty-
vänä osana, erityisesti sisämarkkinoiden to-
teuttamista rahoituspalvelujen alalla. 
 

(12) BRR-direktiivin täytäntöön panemi-
seksi annettavia kansallisia lakeja ja asetuk-
sia, mukaan lukien kansallisten rahoitusjärjes-
telyjen perustamiseen liittyviä lakeja ja ase-

(TEU), according to which Member States 
shall to, inter alia, facilitate the achievement 
of the Union's tasks and refrain from any 
measure which could jeopardise the attain-
ment of the Union's objectives. For that rea-
son, participating Member States should en-
sure that financial resources are uniformly 
channelled towards the Fund, hence guaran-
teeing its proper functioning. 
 

(9) Accordingly, the Contracting Parties 
have concluded this Agreement whereby, in-
ter alia, they establish their obligation to 
transfer the contributions raised at national 
level towards the Fund, pursuant to uniform 
criteria, modalities and conditions, in particu-
lar, the allocation during a transitional period 
of the contributions they raise at national lev-
el to different compartments corresponding 
to each Contracting Party, as well as the pro-
gressive mutualisation of the use of the com-
partments in such a manner that the com-
partments will cease to exist at the end of that 
transitional period. 
 

(10) The Contracting Parties recall that it is 
their aim to preserve a level playing field and 
minimise the overall cost of resolution to tax 
payers and will consider the overall burden 
on the respective banking sectors when de-
signing the contributions to the Fund and 
their tax treatment. 
 
 
 

(11) The content of this Agreement is lim-
ited to those specific elements concerning the 
Fund that remain within the competence of 
Member States. This Agreement does not af-
fect common rules established under the law 
of the Union nor does it alter their scope. It is 
rather designed as complementary to the Un-
ion legislation on banking resolution and as 
supportive and intrinsically linked to the 
achievement of Union policies, in particular 
the establishment of the internal market in 
the field of financial services. 
 

(12) National laws and regulations imple-
menting the BRR Directive, including those 
related to the establishment of national fi-
nancing arrangements, start to apply as from 
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tuksia, aletaan soveltaa viimeistään 1 päivästä 
tammikuuta 2015. SRM-asetuksen nojalla pe-
rustettua kriisinratkaisurahastoa koskevia 
säännöksiä sovelletaan periaatteessa 1 päiväs-
tä tammikuuta 2016. Tämän seurauksena so-
pimuspuolet keräävät vakausmaksuja, jotka 
on osoitettu kansalliseen kriisinratkaisun ra-
hoitusjärjestelyyn, joka niiden on määrä pe-
rustaa SRM-asetuksen soveltamisen alkamis-
päivään mennessä, mistä alkaen ne ryhtyvät 
keräämään kriisinratkaisurahastoon osoitetta-
vat vakausmaksut. Kriisinratkaisurahaston 
rahoitusvalmiuksien vahvistamiseksi sen pe-
rustamisesta alkaen sopimuspuolet sitoutuvat 
siirtämään rahastoon BRR-direktiivin nojalla 
keräämänsä vakausmaksut SRM-asetuksen 
soveltamispäivään saakka. 
 

(13) Esiin saattaa tulla tilanteita, joissa krii-
sinratkaisurahaston käytettävissä olevat varat 
eivät riitä tietyn kriisinratkaisutoimen hoita-
miseen ja joissa tarvittavien lisämäärien kat-
tamiseksi jälkikäteen kerättäviä vakausmak-
suja ei ole välittömästi käytettävissä. Jotta 
jatkuva riittävä rahoitus olisi siirtymäkauden 
aikana saatavilla, euroryhmän ja talous- ja ra-
hoitusasioiden neuvoston 18 päivänä joulu-
kuuta 2013 antaman julkilausuman mukaises-
ti tietyn kriisinratkaisutoimen kohteena olevi-
en sopimuspuolten tulisi antaa väliaikaisra-
hoitusta kansallisista lähteistä tai Euroopan 
vakausmekanismista (EVM) sovittujen me-
nettelyjen mukaisesti, mukaan lukien kutakin 
sopimuspuolta vastaavien rahasto-osuuksien 
välisten väliaikaisten siirtojen mahdollisuu-
den käyttöönotto. Sopimuspuolilla olisi oltava 
menettelyt väliaikaista rahoitusta koskevan 
pyynnön käsittelemiseksi asianmukaisessa 
ajassa. Siirtymäkauden aikana kehitetään yh-
teinen varautumisjärjestely. Tällainen järjes-
tely helpottaa kriisinratkaisurahaston lainan-
ottoa. Pankkiala on viime kädessä vastuussa 
takaisinmaksusta kaikkien osallistuvien jä-
senvaltioiden vakausmaksujen avulla, mu-
kaan lukien jälkikäteen suoritettavat vakaus-
maksut. Näillä järjestelyillä varmistetaan 
kaikkien yhteiseen valvontamekanismiin ja 
yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin osallis-
tuvien sopimuspuolten, mukaan lukien myö-
hemmässä vaiheessa liittyvien sopimuspuol-
ten, tasapuolinen kohtelu oikeuksien ja vel-
voitteiden osalta sekä siirtymäkauden aikana 

1 January 2015. The provisions concerning 
the establishment of the Fund under the SRM 
Regulation will be, in principle, applicable as 
from 1 January 2016. As a consequence, the 
Contracting Parties will raise contributions 
earmarked to the national resolution financ-
ing arrangement they are to establish up to 
the date of application of the SRM Regula-
tion, at which date they will start raising the 
contributions earmarked to the Fund. In order 
to reinforce the financial capacity of the Fund 
as of its inception, the Contracting Parties 
commit to transfer to the Fund the contribu-
tions they have raised by virtue of the BRR 
Directive up to the date of application of the 
SRM Regulation. 
 
 

(13) It is acknowledged that there may ex-
ist situations where the means available in 
the Fund are not sufficient to face a particular 
resolution action, and where the ex post con-
tributions that should be raised in order to 
cover the necessary additional amounts are 
not immediately accessible. Pursuant to the 
statement of the Eurogroup and of the Coun-
cil of 18 December 2013, in order to ensure 
continuous sufficient financing during the 
transitional period, the Contracting Parties 
concerned by a particular resolution action 
should provide bridge financing from na-
tional sources or the European Stability 
Mechanism ("ESM") in line with agreed pro-
cedures, including the setting up of possibili-
ties for temporary transfers between national 
compartments. The Contracting Parties 
should have in place procedures allowing 
them to address any request for bridge fi-
nancing in a timely manner. A common 
backstop will be developed during the transi-
tional period. Such a backstop will facilitate 
borrowings by the Fund. The banking sector 
will ultimately be liable for repayment by 
means of contributions in all participating 
Member States, including ex post contribu-
tions. Those arrangements will ensure equiv-
alent treatment across all Contracting Parties 
participating in the Single Supervision 
Mechanism and the Single Resolution Mech-
anism, including Contracting Parties joining 
at a later stage, in terms of rights and obliga-
tions and both in the transition period and in 
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että toiminnan vakiinnuttua. Mainittujen jär-
jestelyjen on varmistettava tasapuoliset toi-
mintaedellytykset niiden jäsenvaltioiden 
kanssa, jotka eivät osallistu yhteiseen valvon-
tamekanismiin eivätkä yhteiseen kriisinrat-
kaisumekanismiin. 
 

(14) Kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joiden 
rahayksikkö on euro, ja niiden euroalueen ul-
kopuolisten jäsenvaltioiden, jotka osallistuvat 
yhteiseen valvontamekanismiin ja yhteiseen 
kriisinratkaisumekanismiin, olisi ratifioitava 
tämä sopimus. 
 

(15) Niiden jäsenvaltioiden, joiden rahayk-
sikkö ei ole euro ja jotka eivät ole sopimus-
puolia, olisi liityttävä tähän sopimukseen 
muita sopimuspuolia vastaavin täysin oikeuk-
sin ja velvoittein siitä päivästä, jona ne tosi-
asiallisesti hyväksyvät euron rahayksiköksi 
tai muutoin päivästä, jona asetuksen (EU) N:o 
1024/3013 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
EKP:n päätös tiiviistä yhteistyöstä tulee voi-
maan. 
 

(16) Jäsenvaltioiden hallitusten edustajat 
valtuuttivat 21 päivänä toukokuuta 2014 so-
pimuspuolet pyytämään Euroopan komissiota 
ja yhteistä kriisinratkaisuneuvostoa, jäljem-
pänä 'kriisinratkaisuneuvosto', suorittamaan 
tässä sopimuksessa määrätyt tehtävät. 
 

(17) SRM-asetuksen 15 artiklassa, sellaise-
na kuin se on sen hyväksymispäivänä, vahvis-
tetaan kriisinratkaisuun sovellettavat yleiset 
periaatteet, joiden mukaisesti kriisinratkaisun 
kohteena olevan laitoksen osakkeenomistajat 
vastaavat tappioista ensimmäiseksi ja kriisin-
ratkaisun kohteena olevan laitoksen velkojat 
vastaavat tappioista osakkeenomistajien jäl-
keen saataviensa etusijajärjestyksen mukai-
sesti. SRM-asetuksen 27 artiklassa vahviste-
taan velkakirjojen arvon alaskirjauksen väli-
ne, joka edellyttää ensinnäkin, että osakkeen-
omistajat ja kyseeseen tulevien pääomain-
strumenttien ja muiden alentamiskelpoisten 
velkojen omistajat ovat alaskirjauksella, 
muuntamisella tai muulla tavoin suorittaneet 
vakausmaksun tappioiden kattamiseksi ja 
pääomapohjan vahvistamiseksi määrällä, joka 
on vähintään 8 prosenttia kriisinratkaisun 
kohteena olevan laitoksen velkojen koko-

the steady state. Those arrangements will re-
spect a level playing field with Member 
States that do not participate in the Single 
Supervision Mechanism and in the Single 
Resolution Mechanism. 
 
 

(14) This Agreement should be ratified by 
all the Member States whose currency is the 
euro and by the Member States whose cur-
rency is not the euro that participate in the 
Single Supervisory Mechanism and in the 
Single Resolution Mechanism. 
 

(15) Member States whose currency is not 
the euro that are not Contracting Parties 
should accede to this Agreement with full 
rights and obligations, in line with those of 
the Contracting Parties, as from the date 
when they effectively adopt the euro as cur-
rency or, otherwise, as from the date of entry 
into force of the ECB decision on close co-
operation referred to in Article 7(2) of Regu-
lation (EU) No 1024/2013. 
 

(16) On 21 May 2014, the representatives 
of the Governments of the Member States au-
thorized the Contracting Parties to request 
the European Commission and the Single 
Resolution Board (the "Board") to perform 
the tasks provided for in this Agreement. 
 

(17) Article 15 of the SRM Regulation, as 
on the date of its initial adoption, establishes 
general principles governing resolution, pur-
suant to which the shareholders of the institu-
tion under resolution bear first losses and the 
creditors of the institution under resolution 
bear losses after the shareholders in accor-
dance with the order of priority of their 
claims. Article 27 of the SRM Regulation 
lays down accordingly a bail in tool that re-
quires that a contribution to loss absorption 
and recapitalisation equal to an amount not 
less than 8 % of the total liabilities including 
own funds of the institution under resolution, 
measured at the time of resolution action in 
accordance with the valuation provided for in 
Article 20 of the SRM Regulation, has been 
made by shareholders, the holders of relevant 
capital instruments and other eligible liabili-
ties through write down, conversion or oth-
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naismäärästä, omat varat mukaan luettuina, 
kriisinratkaisutoimen ajankohtana SRM-
asetuksen 20 artiklassa säädetyn arvostuksen 
mukaisesti mitattuna; lisäksi kyseinen inst-
rumentti edellyttää, että yhteisen kriisinrat-
kaisurahaston maksuosuus ei ole yli 5 pro-
senttia kriisinratkaisun kohteena olevan lai-
toksen velkojen kokonaismäärästä, omat varat 
mukaan luettuina, kriisinratkaisutoimen ajan-
kohtana SRM-asetuksen 17 artiklassa sääde-
tyn arvostuksen mukaisesti mitattuna, paitsi 
jos kaikki vakuudettomat, etuoikeudettomat 
velat, jotka eivät ole suojakelpoisia talletuk-
sia, on kirjattu alas tai muunnettu täysimää-
räisesti. Lisäksi SRM-asetuksen, sellaisena 
kuin se on sen hyväksymispäivänä, 18, 52 ja 
55 artiklassa vahvistetaan useita menettely-
sääntöjä, jotka koskevat kriisinratkaisuneu-
voston päätöksentekoa ja unionin toimielimiä. 
SRM-asetuksen edellä mainitut säännökset 
muodostavat olennaisen perusteen sopimus-
puolten suostumukselle sitoutua tämän sopi-
muksen määräyksiin. 
 

(18) Sopimuspuolet toteavat, että valtioso-
pimusoikeutta koskevan Wienin yleissopi-
muksen asiaankuuluvia määräyksiä sekä kan-
sainvälistä tapaoikeutta sovelletaan kaikkiin 
sellaisiin niiden tahdon vastaisesti tapahtunei-
siin olosuhteiden perustavanlaatuisiin muu-
toksiin, jotka vaikuttavat johdanto-osan 
17 kappaleessa tarkoitettuun olennaiseen pe-
rustaan sopimuspuolten suostumukselle sitou-
tua tämän sopimuksen määräyksiin. Sopi-
muspuolet voivat sen mukaisesti vedota nii-
den tahdon vastaisesti tapahtuneiden olosuh-
teiden perustavanlaatuisten muutosten seura-
uksiin kansainvälisen julkisoikeuden nojalla. 
Jos sopimuspuoli vetoaa tällaisiin seurauk-
siin, toinen sopimuspuoli voi saattaa asian 
Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltä-
väksi. Euroopan unionin tuomioistuimelle 
olisi annettava toimivalta vahvistaa olosuh-
teiden perustavanlaatuisten muutosten ole-
massaolo ja siitä johtuvat seuraukset. Sopi-
muspuolet toteavat, että tällainen johdanto-
osan 17 kappaleessa tarkoitettu seurauksiin 
vetoaminen sen jälkeen, kun SRM-asetuksen 
mikä tahansa säännös on kumottu tai sitä on 
muutettu jonkin sopimuspuolen tahdon vas-
taisesti siten, että se vaikuttaa olennaiseen pe-
rustaan sopimuspuolten suostumukselle sitou-

erwise, and also requires that the contribution 
from the Fund does not exceed 5 % of the to-
tal liabilities including own funds of the insti-
tution under resolution, measured at the time 
of resolution action in accordance with the 
valuation provided for in Article 20 of the 
SRM Regulation, unless all unsecured, non 
preferred liabilities, other than eligible de-
posits, have been written down or converted 
in full. Moreover, Articles 18, 52 and 55 of 
the SRM Regulation, as on the date of its ini-
tial adoption, establish a number of proce-
dural rules on decision making of the Board 
and the institutions of the Union. Those ele-
ments of the SRM Regulation constitute an 
essential basis for the consent of the Con-
tracting Parties to be bound by this Agree-
ment. 
 
 
 
 
 
 
 

(18) The Contracting Parties acknowledge 
that the relevant provisions of the Vienna 
Convention on Law of Treaties as well as in-
ternational customary law shall apply in re-
spect of any fundamental change of circum-
stances that has taken place against their will 
and that affects the essential basis of the con-
sent of the Contracting Parties to be bound 
by the provisions of this Agreement, as re-
ferred to in recital (17). The Contracting Par-
ties may accordingly invoke the conse-
quences of any fundamental change of cir-
cumstances that has taken place against their 
will, pursuant to public international law. If a 
Contracting Party invokes such conse-
quences, any other Contracting Party can 
submit the matter to the Court of Justice of 
the European Union ("Court of Justice"). The 
Court of Justice should be granted the power 
to verify the existence of any fundamental 
change of circumstances and the conse-
quences deriving from it. The Contracting 
Parties recognise that such invocation of con-
sequences after the repeal or the amendment 
of any of the elements of the SRM Regula-
tion referred to in recital (17), that has taken 
place against the will of any of the Contract-
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tua tämän sopimuksen määräyksiin, johtaa 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi-
muksen 273 artiklassa tarkoitettuun tämän 
sopimuksen soveltamista koskevaan riitaan, 
joka voidaan näin ollen kyseisen määräyksen 
nojalla saattaa unionin tuomioistuimen käsi-
teltäväksi. Mikä tahansa sopimuspuoli voi 
myös pyytää tuomioistuimelta väliaikaisia 
toimenpiteitä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 278 artiklan sekä unionin 
tuomioistuimen työjärjestyksen1 160—162 
artiklan mukaisesti. Tehdessään ratkaisuaan 
riidasta sekä väliaikaisten toimenpiteiden 
myöntämisestä unionin tuomioistuimen olisi 
otettava huomioon Euroopan unionista teh-
dyn sopimuksen ja Euroopan unionin toimin-
nasta tehdyn sopimuksen mukaiset sopimus-
puolten velvoitteet, yhteiseen kriisinratkai-
sumekanismiin ja sen eheyteen liittyvät vel-
voitteet mukaan lukien. 
 

(19) Euroopan unionin tuomioistuimen 
toimivaltaan kuuluu Euroopan unionista teh-
dyssä sopimuksessa ja Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksessa, erityisesti Eu-
roopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuk-
sen 258, 259, 260, 263, 265 ja 266 artiklassa 
vahvistettujen oikeussuojakeinojen mukaises-
ti sen määrittäminen, soveltavatko unionin 
toimielimet, kriisinratkaisuneuvosto ja kan-
salliset kriisinratkaisuviranomaiset velkakir-
jojen arvon alaskirjausta tavalla, joka on yh-
denmukainen unionin oikeuden kanssa. 
 

(20) Tässä sopimuksessa, joka on kansain-
välisen julkisoikeuden väline, vahvistettuihin 
oikeuksiin ja velvoitteisiin sovelletaan vasta-
vuoroisuusperiaatetta. Näin ollen jokaisen so-
pimuspuolen suostumus sitoutua tähän sopi-
mukseen riippuu kaikkien muiden sopimus-
puolten oikeuksien ja velvoitteiden toteutu-
misesta vastaavalla tavalla. Tästä seuraa, että 
jos jokin sopimuspuoli rikkoo velvoitettaan 
siirtää vakausmaksuja kriisinratkaisurahas-
toon, sen alueella toimiluvan saaneet yhteisöt 
olisi jätettävä kriisinratkaisurahaston ulko-
puolelle. Kriisinratkaisuneuvostolle ja unio-
nin tuomioistuimelle olisi annettava toimival-
ta määrittää ja ilmoittaa tässä sopimuksessa 
vahvistettujen menettelyjen mukaisesti, ovat-
ko sopimuspuolet rikkoneet vakausmaksujen 
siirtämistä koskevaa sitoumustaan. Sopimus-

ing Parties and which is susceptible of affect-
ing the essential basis of their consent to be 
bound by the provisions of this Agreement, 
will amount to a dispute concerning the ap-
plication of this Agreement for the purposes 
of Article 273 of the Treaty on the Function-
ing of the European Union (TFEU) that can 
therefore be submitted to the Court of Justice 
by virtue of that provision. Any Contracting 
Party may also ask the Court of Justice for 
interim measures, in accordance with Article 
278 TFEU and Articles 160 to 162 of the 
Rules of Procedure of the Court of Justice1. 
When deciding on the dispute, as well as on 
the granting of interim measures, the Court 
of Justice should take into account the obli-
gations of the Contracting Parties under TEU 
and TFEU, including those relating to the 
Single Resolution Mechanism and its integ-
rity. 
 
 
 

(19) The determination whether the institu-
tions of the Union, the Board and the national 
resolution authorities apply the bail in tool in 
a manner which is compatible with the law of 
the Union falls within the powers of the 
Court of Justice in accordance with the legal 
remedies laid down in TEU and TFEU, 
namely Articles 258, 259, 260, 263, 265 and 
266 TFEU. 
 
 
 
 

(20) As an instrument of public interna-
tional law, the rights and obligations laid 
down in this Agreement are subject to the 
principle of reciprocity. Accordingly, the 
consent by each of the Contracting Parties to 
be bound by this Agreement depends upon 
the equivalent performance of the rights and 
obligations incumbent on each of the Con-
tracting Parties. As a consequence, the 
breach by any of the Contracting Parties of 
its obligation to transfer the contributions 
towards the Fund should entail the exclusion 
of the entities authorised in their territories 
from access to the Fund. The Board and the 
Court of Justice should be granted the power 
to determine and declare whether the Con-
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puolet toteavat, että ainoa vakausmaksujen-
siirtämistä koskevan velvoitteen rikkomisesta 
johtuva oikeudellinen seuraamus on rikko-
mukseen syyllistyneen sopimuspuolen jättä-
minen kriisinratkaisurahaston rahoituksen ul-
kopuolelle ja että muiden sopimuspuolten so-
pimusvelvoitteet pysyvät ennallaan. 
 
 
 
 

(21) Tällä sopimuksella perustetaan meka-
nismi, jonka mukaan osallistuvat jäsenvaltiot 
sitoutuvat korvaamaan yhteisesti, nopeasti ja 
korkoineen kullekin jäsenvaltiolle, joka ei 
osallistu yhteiseen valvontamekanismiin ja 
yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin, mää-
rän, jonka osallistumaton jäsenvaltio on mak-
sanut omina varoina ja joka vastaa unionin 
yleisen talousarvion käyttöä sopimussuhteen 
ulkopuolista vastuuta ja siihen liittyviä kus-
tannuksia koskevissa asioissa unionin toimie-
linten SRM-asetuksen nojalla käyttämän toi-
mivallan suhteen. Jokaisella osallistuvalla jä-
senvaltiolla olisi tämän järjestelyn mukaisesti 
oltava erillinen ja yksilöllinen vastuu eikä yh-
teisvastuu, ja tästä syystä osallistuvien jäsen-
valtioiden tulisi vastata vain omasta korvaus-
velvoitteen osastaan siten kuin se on määritel-
ty tässä sopimuksessa. 
 
 
 

(22) Sopimuspuolten väliset riidat, jotka 
koskevat tämän sopimuksen tulkintaa ja so-
veltamista sekä sopimuksessa vahvistettujen 
velvoitteiden noudattamista, olisi saatettava 
unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi Euroo-
pan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
273 artiklan mukaisesti. Niiden jäsenvaltioi-
den, joiden rahayksikkö ei ole euro ja jotka 
eivät ole sopimuspuolia, olisi voitava antaa 
unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi riidat, 
jotka koskevat tässä sopimuksessa vahvistet-
tujen, sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta 
ja siihen liittyviä kustannuksia koskevia kor-
vauksia koskevien määräysten tulkintaa ja 
täytäntöönpanoa. 
 

(23) Niiden sopimuspuolten vakausmaksu-
jen siirto, jotka osallistuvat yhteiseen valvon-
tamekanismiin ja yhteiseen kriisinratkaisu-

tracting Parties have breached their commit-
ment to transfer the contributions, in accor-
dance with the procedures laid down in this 
Agreement. The Contracting Parties recog-
nise that in case of a breach of the obligation 
to transfer the contributions, the only legal 
consequence will be the exclusion of the 
Contracting Party that has committed the 
breach from financing under the Fund and 
that the obligations of the other Contracting 
Parties under the Agreement shall remain un-
affected. 
 

(21) This Agreement lays down a mecha-
nism whereby the participating Member 
States commit to reimburse, jointly, promptly 
and with interest to each Member State that 
is not participating in the Single Supervisory 
Mechanism and in the Single Resolution 
Mechanism, the amount that that non partici-
pating Member State has paid in own re-
sources corresponding to the use of the gen-
eral budget of the Union in cases of non con-
tractual liability and costs related thereto, in 
respect of the exercise of powers by the insti-
tutions of the Union under the SRM Regula-
tion. The liability of each participating Mem-
ber State under this arrangement should be 
separate and individual, and not joint and 
several, and hence each of the participating 
Member States should respond only for their 
part of the obligation of reimbursement as 
determined in accordance with this Agree-
ment. 
 

(22) Disputes concerning the interpretation 
and application of this Agreement arising be-
tween the Contracting Parties, including 
those concerning compliance with the obliga-
tions laid down therein, should be submitted 
to the jurisdiction of the Court of Justice in 
accordance with Article 273 TFEU. Member 
States whose currency is not the euro that are 
not parties to this Agreement should be able 
to submit to the Court of Justice any dispute 
on the interpretation and enforcement of the 
provisions on compensation for non contrac-
tual liability and costs related thereto laid 
down in this Agreement. 
 
 

(23) The transfer of contributions by Con-
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mekanismiin tämän sopimuksen soveltamis-
päivää myöhempänä ajankohtana, olisi tehtä-
vä noudattaen tasapuolisen kohtelun periaa-
tetta suhteessa niihin sopimuspuoliin, jotka 
osallistuvat yhteiseen valvontamekanismiin ja 
yhteisen kriisinratkaisumekanismiin tämän 
sopimuksen soveltamisen alkamispäivänä. 
Niiden sopimuspuolten, jotka osallistuvat yh-
teiseen valvontamekanismiin ja yhteiseen 
kriisinratkaisumekanismiin tämän sopimuk-
sen soveltamispäivänä, ei oleteta vastaavan 
sellaisten kriisinratkaisujen kustannuksista, 
joihin mekanismeihin myöhemmin osallistu-
vien valtioiden kansallisen rahoitusjärjestelyn 
oletettiin osallistuvan. Viimeksi mainittujen 
ei myöskään oleteta osallistuvan sellaisista 
kriisinratkaisuista aiheutuviin kustannuksiin, 
joita syntyy ennen kuin niistä tulee osallistu-
via jäsenvaltioita, ja joista kriisinratkaisura-
haston olisi vastattava. 
 

(24) Kun sellaisen sopimuspuolen, jonka 
rahayksikkö ei ole euro, tiivis yhteistyö 
EKP:n kanssa päätetään asetuksen (EU) N:o 
1024/2013 7 artiklan mukaisesti, olisi päätet-
tävä asianomaiselta sopimuspuolelta kerty-
neiden maksuosuuksien oikeudenmukaisesta 
jakamisesta ottaen huomioon sekä asianomai-
sen sopimuspuolen että kriisinratkaisurahas-
ton edut. SRM-asetuksen 4 artiklan 3 kohdas-
sa vahvistetaan järjestelyt, perusteet ja menet-
tely, joita noudattaen kriisinratkaisuneuvosto 
sopii sen jäsenvaltion kanssa, jota tiiviin yh-
teistyön päättäminen koskee, tuon jäsenvalti-
on siirtämien vakausmaksujen takaisin mak-
samisesta. 
 

(25) Noudattaen täysin niiden sopimusten, 
joihin Euroopan unioni perustuu, menettelyjä 
ja vaatimuksia, sopimuspuolten tavoitteena 
on sisällyttää tämän sopimuksen olennaiset 
määräykset Euroopan unionista tehdyn sopi-
muksen ja Euroopan unionin toiminnasta teh-
dyn sopimuksen mukaisesti mahdollisimman 
pian unionin oikeudelliseen kehykseen, 
 
 

OVAT SOPINEET SEURAAVISTA 
MÄÄRÄYKSISTÄ: 
 
 

tracting Parties which become part of the 
Single Supervisory Mechanism and of the 
Single Resolution Mechanism at a date sub-
sequent to the date of application of this 
Agreement should be made respecting the 
principle of equality of treatment with the 
Contracting Parties that participate in the 
Single Supervisory Mechanism and in the 
Single Resolution Mechanism at the date of 
application of this Agreement. Contracting 
Parties participating in the Single Supervi-
sory Mechanism and in the Single Resolution 
Mechanism at the date of application of this 
Agreement are not supposed to bear the bur-
den of resolutions to which the national fi-
nancial arrangements of those participating at 
a later stage were supposed to contribute. 
Likewise, the latter are not supposed to bear 
the cost of resolutions, arising before the date 
when they become participating Member 
States, for which the Fund should be liable. 
 
 

(24) In the event that the close cooperation 
with the ECB of a Contracting Party, whose 
currency is not the euro, is terminated in ac-
cordance with Article 7 of Regulation (EU) 
No 1024/2013, a fair partition of the cumu-
lated contributions from the Contracting Par-
ty concerned should be decided taking into 
account the interests of both the Contracting 
Party concerned and the Fund. Accordingly, 
Article 4(3) of the SRM Regulation lays 
down the modalities, criteria and the proce-
dure for the Board to agree with the Member 
State concerned by termination of close co-
operation on the recoupment of contributions 
transferred by that Member State. 
 

(25) While fully respecting the procedures 
and requirements of the Treaties on which 
the European Union is founded, the Contract-
ing Parties' objective is to incorporate the 
substance provisions of this Agreement, in 
accordance with the TEU and the TFEU as 
soon as possible into the legal framework of 
the Union. 
 
 

HAVE AGREED UPON THE FOLLOW-
ING PROVISIONS: 
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I OSASTO 
 

TARKOITUS JA SOVELTAMISALA 
 
 

1 ARTIKLA 
 

1. Tällä sopimuksella sopimuspuolet sitou-
tuvat: 
 

a) siirtämään kansallisella tasolla BRR-
direktiivin ja SRM-asetuksen mukaisesti ke-
rätyt vakausmaksut mainitulla asetuksella pe-
rustettuun yhteiseen kriisinratkaisurahastoon, 
jäljempänä 'kriisinratkaisurahasto'; ja 
 

b) kohdistamaan tämän sopimuksen 12 ar-
tiklan 2 kohdassa määritettynä soveltamispäi-
vänä alkavan ja päivänä, jona kriisinratkaisu-
rahasto saavuttaa SRM-asetuksen 68 artiklas-
sa vahvistetun tavoitetason, mutta viimeistään 
kahdeksan vuoden kuluttua tämän sopimuk-
sen soveltamispäivästä päättyvän siirtymä-
kauden (jäljempänä 'siirtymäkausi') ajan kan-
sallisella tasolla SRM-asetuksen ja BRR-
direktiivin mukaisesti kerätyt vakausmaksut 
kutakin sopimuspuolta vastaaviin eri rahasto-
osuuksiin. Rahasto-osuuksien käyttö yhdiste-
tään vaiheittain siten, että niiden olemassaolo 
lakkaa siirtymäkauden päätyttyä,  
 
 
 

tukien siten kriisinratkaisurahaston tehok-
kaita toimia ja toimintaa. 
 

2. Tätä sopimusta sovelletaan sopimuspuo-
liin, joiden laitokset kuuluvat yhteisen val-
vontamekanismin ja yhteisen kriisinratkaisu-
mekanismin toimivaltaan asetuksen (EU) N:o 
1024/2013 ja SRM-asetuksen asiaa koskevien 
säännösten mukaisesti, jäljempänä 'yhteiseen 
valvontamekanismiin ja yhteiseen kriisinrat-
kaisumekanismiin osallistuvat sopimuspuo-
let'. 

TITLE I 
 

PURPOSE AND SCOPE 
 
 

ARTICLE 1 
 

1. By this Agreement, the Contracting Par-
ties commit to: 
 

(a) transferring the contributions raised at 
national level in accordance with the BRR 
Directive and the SRM Regulation to the 
Single Resolution Fund (the "Fund") estab-
lished by that Regulation; and 
 

(b) allocating, during a transitional period 
starting at the date of application of this 
Agreement as determined under Article 12(2) 
of this Agreement and elapsing at the date 
when the Fund reaches the target level fixed 
in Article 68 of the SRM Regulation but not 
later than 8 years after the date of application 
of this Agreement (the transitional period), 
the contributions they raise at national level 
in accordance with the SRM Regulation and 
the BRR Directive to different compartments 
corresponding to each Contracting Party. The 
use of the compartments shall be subject to a 
progressive mutualisation in such a manner 
that they will cease to exist at the end of the 
transitional period, 
 

thereby supporting the effective operations 
and functioning of the Fund. 
 

2. This Agreement shall apply to the Con-
tracting Parties whose institutions are subject 
to the Single Supervisory Mechanism and the 
Single Resolution Mechanism, in accordance 
with the relevant provisions of, respectively, 
Regulation (EU) No 1024/2013 and of the 
SRM Regulation (the Contracting Parties 
participating in the Single Supervisory 
Mechanism and in the Single Resolution 
Mechanism). 
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II OSASTO 
 

YHDENMUKAISUUS EUROOPAN 
UNIONIN OIKEUDEN KANSSA 

JA SUHDE SIIHEN 
 
 

2 ARTIKLA 
 

1. Sopimuspuolet soveltavat ja tulkitsevat 
tätä sopimusta yhdenmukaisesti niiden sopi-
musten, joihin Euroopan unioni perustuu, ja 
Euroopan unionin oikeuden kanssa, erityisesti 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 ar-
tiklan 3 kohdan ja laitosten kriisinratkaisua 
koskevan unionin lainsäädännön kanssa. 
 

2. Tätä sopimusta sovelletaan siinä määrin 
kuin se on yhteensopiva niiden sopimusten 
kanssa, joihin Euroopan unioni perustuu, ja 
unionin oikeuden kanssa. Se ei vaikuta unio-
nin toimivaltaan sisämarkkinoiden alalla. 
 
 

3. Tässä sopimuksessa sovelletaan SRM-
asetuksen 3 artiklan määritelmiä. 

 
TITLE II 

 
CONSISTENCY AND RELATIONSHIP 

WITH THE LAW OF THE UNION 
 
 
 

ARTICLE 2 
 

1. This Agreement shall be applied and in-
terpreted by the Contracting Parties in con-
formity with the Treaties on which the Euro-
pean Union is founded and with European 
Union law, in particular Article 4(3) of the 
TEU and Union legislation concerning the 
resolution of institutions. 
 

2. This Agreement shall apply insofar as it 
is compatible with the Treaties on which the 
European Union is founded and with the Un-
ion law. It shall not encroach upon the com-
petences of the Union to act in the field of 
the internal market. 
 

3. For the purposes of this Agreement, the 
relevant definitions set out in Article 3 of the 
SRM Regulation shall apply. 

 
 

III OSASTO 
 

VAKAUSMAKSUJENSIIRTO JA RAHAS-
TO-OSUUDET 

 
 

3 ARTIKLA 
 

Vakausmaksujensiirto 
 

1. Sopimuspuolet sitoutuvat yhteisesti siir-
tämään peruuttamattomasti kriisinratkaisura-
hastoon vakausmaksut, jotka ne keräävät alu-
eellaan toimiluvan saaneilta laitoksilta SRM-
asetuksen 69 ja 70 artiklan nojalla sekä niissä 
ja niissä tarkoitetuissa delegoiduissa säädök-
sissä ja täytäntöönpanosäädöksissä vahvistet-

TITLE III 
 

TRANSFER OF CONTRIBUTIONS AND 
COMPARTMENTS 

 
 

ARTICLE 3 
 

Transfer of contributions 
 

1. The Contracting Parties jointly commit 
to irrevocably transfer to the Fund the contri-
butions that they raise from the institutions 
authorised in each of their territories by vir-
tue of Articles 69 and 70 of the SRM Regula-
tion, and in accordance with the criteria laid 
down therein and in the delegated and im-
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tujen perusteiden mukaisesti. Vakausmaksu-
jensiirto tapahtuu tämän sopimuksen  

4—10 artiklassa vahvistettujen edellytysten 
mukaisesti. 
 

2. Sopimuspuolet siirtävät jokaista vuotta 
vastaavat ennakolliset vakausmaksut viimeis-
tään kyseisen vuoden 30 päivänä kesäkuuta. 
Ennakolliset vakausmaksut siirretään alusta-
vasti kriisinratkaisurahastoon viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2016 tai, jos sopimus ei 
ole tullut voimaan kyseiseen päivään mennes-
sä, viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
sen voimaantulopäivästä. 
 

3. Sopimuspuolten ennen tämän sopimuk-
sen soveltamispäivää BRR-direktiivin 103 ja 
104 artiklan mukaisesti keräämät mak-
suosuudet siirretään kriisinratkaisurahastoon 
viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2016 tai, 
jos sopimus ei ole tullut voimaan kyseiseen 
päivään mennessä, viimeistään yhden kuu-
kauden kuluttua sen voimaantulopäivästä. 
 

4. Kriisinratkaisun rahoitusjärjestelystä en-
nen tämän sopimuksen soveltamispäivää 
maksetut sopimuspuolen määrät sen alueella 
toteutettujen kriisinratkaisutoimien osalta vä-
hennetään kyseisen sopimuspuolen 3 alakoh-
dassa tarkoitettuun kriisinratkaisurahastoon 
siirtämistä maksuosuuksista. Tällöin kyseinen 
sopimuspuoli on edelleen velvollinen siirtä-
mään kriisinratkaisurahastoon sitä määrää 
vastaavan määrän, joka olisi tarvittu saavut-
tamaan sen kriisinratkaisun rahoitusjärjestel-
män tavoitetaso BRR-direktiivin 102 artiklan 
mukaisesti ja siinä säädetyissä määräajoissa. 
 
 
 

5. Sopimuspuolet siirtävät jälkikäteen suori-
tettavat vakausmaksut välittömästi niiden ke-
räämisen jälkeen. 

plementing acts to which they refer. The 
transfer of contributions shall take place in 
accordance with the conditions laid down 
under Articles 4 to 10 of this Agreement. 
 

2. The Contracting Parties shall transfer the 
ex ante contributions corresponding to every 
year by 30 June of that year at the latest. The 
initial transfer of ex ante contributions to the 
Fund will take place by 30 June 2016 at the 
latest or, if the Agreement has not entered in-
to force by that date, six months after its date 
of entry into force at the latest. 
 
 

3. Contributions raised by the Contracting 
Parties in accordance with Articles 103 and 
104 of the BRR Directive before the date of 
application of this Agreement shall be trans-
ferred to the Fund by 31 January 2016 at the 
latest or, if the Agreement has not entered in-
to force by that date, one month after its date 
of entry into force at the latest. 
 

4. Any amount disbursed by the resolution 
financing arrangement of a Contracting Party 
before the date of application of this Agree-
ment in respect of resolution actions within 
its territory shall be deducted from those con-
tributions to be transferred by that Contract-
ing Party towards the Fund referred to in par-
agraph 3. In such a case, the Contracting Par-
ty in question shall remain bound to transfer 
towards the Fund an amount equivalent to 
that which would have been necessary to 
achieve the target level of its resolution fi-
nancing arrangement, in accordance with Ar-
ticle 102 of the BRR Directive and within the 
deadlines therein provided. 
 

5. The Contracting Parties shall transfer ex 
post contributions immediately after their 
collection. 

 
 

4 ARTIKLA 
 

Rahasto-osuudet 
 

1. Kansallisella tasolla kerätyt vakausmak-
sut siirretään siirtymäkauden aikana kriisin-
ratkaisurahastoon siten, että ne kohdistetaan 

ARTICLE 4 
 

Compartments 
 

1. During the transitional period contribu-
tions raised at national level shall be trans-
ferred to the Fund in such a manner that they 



 HE 175/2014 vp  
  

 

321

kutakin sopimuspuolta vastaaviin rahasto-
osuuksiin.  
 

2. Kunkin sopimuspuolen rahasto-osuuden 
koko vastaa niiden vakausmaksujenko-
konaismäärää, jotka niiden alueella toimilu-
van saaneiden laitosten on maksettava SRM-
asetuksen 68 ja 69 artiklan sekä niissä tarkoi-
tettujen delegoitujen säädösten ja täytäntöön-
panosäädösten mukaisesti. 
 

3. Kriisinratkaisuneuvosto laatii tämän so-
pimuksen voimaantulopäivänä ainoastaan tie-
donsaantitarkoitusta varten yksityiskohtaisen 
luettelon kunkin sopimuspuolen rahasto-
osuuden koosta. Kyseinen luettelo päivitetään 
kunakin siirtymäkauden vuonna. 

are allocated to compartments corresponding 
to each Contracting Party. 
 

2. The size of the compartments of each 
Contracting Party shall be equal to the total-
ity of contributions payable by the institu-
tions authorized in each of their territories 
pursuant to Articles 68 and 69 of the SRM 
Regulation as well as to the delegated and 
implementing acts referred to therein. 
 

3. The Board shall, at the date of entry into 
force of this Agreement, draw a list for in-
formation purposes only detailing the size of 
the compartments of each Contracting Party. 
That list shall be updated every year of the 
transitional period. 

 
 

5 ARTIKLA 
 

Rahasto-osuuksien toiminta 
 

1. Jos kriisinratkaisurahastoa päätetään 
SRM-asetuksen asiaankuuluvien säännösten 
mukaisesti käyttää, kriisinratkaisuneuvostolla 
on toimivalta käyttää kriisinratkaisurahaston 
rahasto-osuuksia seuraavasti: 
 

a) Ensimmäisessä vaiheessa kustannuksista 
vastaavat niitä sopimuspuolia vastaavat ra-
hasto-osuudet, joihin kriisinratkaisun kohtee-
na oleva laitos tai konserni on sijoittautunut 
tai joissa se on saanut toimiluvan. Jos kriisin-
ratkaisun kohteena on konserni, kustannukset 
jaetaan niitä sopimuspuolia vastaavien eri ra-
hasto-osuuksien kesken, joihin emoyritys ja 
tytäryritykset ovat sijoittautuneet tai joissa ne 
ovat saaneet toimiluvan, suhteessa kunkin 
kriisinratkaisun kohteena olevaan konserniin 
kuuluvan yhteisön omaan rahasto-osuuteensa 
suorittamien vakausmaksujen suhteelliseen 
määrään konsernin kaikkien yhteisöjen rahas-
to-osuuksiinsa suorittamien vakausmaksujen 
kokonaismäärästä. 
 

Jos sopimuspuoli, johon emoyritys tai ty-
täryritys on sijoittautunut tai jossa se on saa-
nut toimiluvan, katsoo, että tämän ensimmäi-
sessä alakohdassa tarkoitetun kustannusten 
jakoperusteen soveltaminen johtaa suureen 
epäsuhtaan rahasto-osuuksien välisen kustan-

 
ARTICLE 5 

 
Functioning of the compartments 

 
1. Where in accordance with the relevant 

provisions of the SRM Regulation recourse 
to the Fund is decided, the Board shall have 
the power to dispose of the compartments of 
the Fund in the following manner: 
 

(a) In the first place, costs shall be borne by 
the compartments corresponding to the Con-
tracting Parties where the institution or the 
group under resolution are established or au-
thorised. When a cross border group is under 
resolution, costs shall be distributed between 
the different compartments corresponding to 
the Contracting Parties where the parent un-
dertaking and subsidiaries are established or 
authorised in proportion to the relative 
amount of contributions that each of the enti-
ties of the group under resolution has pro-
vided to their respective compartments with 
respect to the aggregate amount of contribu-
tions that all the entities of the group have 
provided to their national compartments. 
 

In case a Contracting Party where the par-
ent undertaking or subsidiary are established 
or authorised considers that the application of 
this criterion for distribution of costs referred 
to in the first subparagraph leads to a large 
asymmetry between the distribution of costs 
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nusten jakamisen ja kriisinratkaisun kohteena 
olevien yhteisöjen riskiprofiilin välillä, se voi 
pyytää kriisinratkaisuneuvostoa harkitsemaan 
lisäksi viipymättä BRR-direktiivin 107 artik-
lan 5 kohdassa vahvistettua perustetta. Jollei 
kriisinratkaisuneuvosto noudata asianomaisen 
sopimuspuolen esittämää pyyntöä, sen on 
selvitettävä kantansa julkisesti. 
 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 
sopimuspuolia vastaavissa rahasto-osuuksissa 
turvaudutaan käytettävissä oleviin varoihin 
enintään niitä kustannuksia vastaavaan mää-
rään asti, jotka kunkin kansallisen rahasto-
osuuden on ensimmäisessä ja toisessa ala-
kohdassa vahvistettujen kustannusten jakope-
rusteiden mukaisesti maksettava, eli seuraa-
vasti: 
 

– siirtymäkauden ensimmäisen vuoden ai-
kana turvaudutaan kaikkiin mainituissa rahas-
to-osuuksissa käytettävissä oleviin varoihin; 
 
 

– siirtymäkauden toisen vuoden aikana tur-
vaudutaan 60 prosenttiin ja kolmannen vuo-
den aikana 40 prosenttiin mainituissa rahasto-
osuuksissa käytettävissä olevista varoista; 
 
 

– siirtymäkauden myöhempinä vuosina asi-
anomaisia sopimuspuolia vastaavien rahasto-
osuuksien käytettävissä olevat rahoitusvarat 
vähenevät vuosittain 6 ⅔ prosenttiyksiköllä. 
 
 

Edellä mainittu asianomaisia sopimuspuolia 
vastaavien rahasto-osuuksien käytettävissä 
olevien varojen vuosittainen vähennys jaetaan 
tasaisesti eri neljännesvuosille. 
 
 

b) Toisessa vaiheessa, jos a alakohdassa 
tarkoitettujen asianomaisten sopimuspuolten 
rahasto-osuuksissa käytettävissä olevat varat 
eivät riitä täyttämään SRM-asetuksen 75 ar-
tiklassa tarkoitettua kriisinratkaisurahaston 
tehtävää, käytetään kriisinratkaisurahaston 
kaikkia sopimuspuolia vastaavissa rahasto-
osuuksissa käytettävissä olevia varoja. 
 
 

between compartments and the risk profile of 
the entities concerned by resolution, it may 
request to the Board to consider, additionally 
and without any delay, the criteria laid down 
under Article 107(5) of the BRR Directive. If 
the Board does not follow the request submit-
ted by the Contracting Party concerned, it 
shall explain its position publicly. 
 

Recourse shall be had to the financial 
means available within the compartments 
corresponding to the Contracting Parties re-
ferred to in the first subparagraph, up to the 
cost that each national compartment is due to 
contribute according to the criteria for distri-
bution of costs laid down in the first and sec-
ond subparagraphs, in the following manner: 
 

– during the first year of the transitional pe-
riod, recourse shall be had to all the financial 
means available within the said compart-
ments; 
 

– during the second and third year of the 
transitional period, recourse shall be had to 
the 60 % and 40 % respectively of financial 
means available within the said compart-
ments; 
 

– during the subsequent years of the transi-
tional period, the availability of the financial 
means in the compartments corresponding to 
these relevant Contracting Parties shall de-
crease annually by 6 ⅔ percentage points. 
 

The referred decrease per year of the avail-
ability of financial means in the compart-
ments corresponding to the relevant Con-
tracting Parties shall be spread evenly per 
quarter. 
 

(b) In the second place, if financial means 
available in the compartments of the Con-
tracting Parties concerned referred to in point 
(a) are not sufficient to comply with the mis-
sion of the Fund as referred to in Article 75 
of the SRM Regulation, recourse shall be had 
to the available financial means in the com-
partments of the Fund corresponding to all 
the Contracting Parties. 
 

The financial means available in the com-
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Kaikkien sopimuspuolten rahasto-
osuuksissa käytettävissä olevia rahoitusvaroja 
täydennetään tämän kohdan kolmannessa 
alakohdassa mainitussa suhteessa a alakoh-
dassa tarkoitettuja kriisinratkaisun kohteena 
olevia sopimuspuolia vastaavissa kansallisis-
sa rahasto-osuuksissa jäljellä olevilla rahoi-
tusvaroilla. 
 

Jos kriisinratkaisun kohteena on rajatylittä-
vä konserni, näin käyttöön asetettujen varojen 
jakamisessa tämän kohdan ensimmäisen ja 
toisen alakohdan nojalla asianomaisten sopi-
muspuolten rahasto-osuuksien välillä nouda-
tetaan samaa kustannusten keskinäistä jako-
perustetta, joka on vahvistettu a alakohdassa. 
Jos yksi tai useampi jossakin jäsenvaltiossa 
toimiluvan saanut kriisinratkaisun kohteena 
olevaa laitos ei tarvitse kaikkia tämän b ala-
kohdan nojalla käytettävissä olevia varoja, se 
osa tämän b alakohdan nojalla käytettävissä 
olevista varoista, jota ei tarvita, käytetään 
konsernia koskevan kriisinratkaisun kohteena 
olevien muiden sopimuspuolten toimiluvan 
saaneiden yhteisöjen kriisinratkaisuun. 
 

Siirtymäkauden aikana sopimuspuolten 
kaikkia kansallisia rahasto-osuuksia käytetään 
seuraavasti: 
 
 

– siirtymäkauden ensimmäisen vuoden ai-
kana turvaudutaan 40 prosenttiin ja toisen 
vuoden aikana 60 prosenttiin mainituissa ra-
hasto-osuuksissa käytettävissä olevista va-
roista; 
 

– siirtymäkauden myöhempinä vuosina 
mainittujen rahasto-osuuksien käytettävissä 
olevat varat kasvavat vuosittain 6 ⅔ prosent-
tiyksiköllä. 
 

Edellä mainittu sopimuspuolten kaikissa 
kansallisissa rahasto-osuuksissa käytettävissä 
olevien varojen vuosittainen kasvu jaetaan ta-
saisesti eri neljännesvuosille. 
 

c) Kolmannessa vaiheessa, jos b alakohdan 
mukaisesti käytetyt varat eivät riitä täyttä-
mään SRM-asetuksen 75 artiklassa tarkoitet-
tua kriisinratkaisurahaston tehtävää, turvau-
dutaan a alakohdassa tarkoitettuja asianomai-

partments of all the Contracting Parties shall 
be supplemented, to the same degree speci-
fied in the third subparagraph of this point, 
by the remaining financial means in the na-
tional compartments corresponding to the 
Contracting Parties concerned by resolution 
referred to in point (a). 
 

In case of a cross-border group resolution, 
the allocation of financial means made avail-
able between the compartments of the Con-
tracting Parties concerned pursuant to the 
first and second subparagraphs of this point 
shall follow the same key for the distribution 
of costs among them, as laid down under 
point (a). If the institution or institutions au-
thorised in one of the Contracting Parties 
concerned subject to the group resolution do 
not need the totality of the financial means 
available under this point (b), the available 
financial means not needed under this point 
(b) shall be used in the resolution of the enti-
ties authorised in the other Contracting Par-
ties concerned by the group resolution. 
 

During the transitional period, recourse to 
all the national compartments of the Con-
tracting Parties shall be made in the follow-
ing manner: 
 

– during the first and second year of the 
transitional period, recourse shall be had to 
the 40 % and 60 % respectively of the finan-
cial means available within the said com-
partments; 
 

– during the subsequent years of the transi-
tion period, the availability of the financial 
means in the said compartments shall in-
crease annually by 6 ⅔ percentage points. 
 

The referred increase per year of the avail-
ability of the financial means in all the na-
tional compartments of the Contracting Par-
ties shall be spread evenly per quarter. 
 

(c) In the third place, if the financial means 
used in accordance with point (b) are not suf-
ficient to comply with the mission of the 
Fund as referred to in Article 75 of the SRM 
Regulation, recourse shall be had to any re-
maining financial means in the compartments 
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sia sopimuspuolia vastaavissa rahasto-
osuuksissa jäljellä oleviin rahoitusvaroihin. 
 
 

Jos kriisinratkaisun kohteena on konserni, 
käytetään niiden asianomaisten sopimuspuol-
ten rahasto-osuuksia, jotka eivät ole toimitta-
neet riittävästi varoja a ja b alakohdan nojalla 
niiden alueella toimiluvan saaneiden laitosten 
kriisinratkaisun osalta. Kunkin rahasto-
osuuden maksuosuudet määritellään a ala-
kohdassa vahvistettujen kustannusten jakope-
rusteiden mukaisesti. 
 

d) Neljännessä vaiheessa ja tämän vaikut-
tamatta kriisinratkaisuneuvoston e alakohdas-
sa tarkoitettuun toimivaltaan, jos c alakohdas-
sa tarkoitetut varat eivät riitä kattamaan tietyn 
kriisinratkaisutoimen kustannuksia, a alakoh-
dassa tarkoitetut asianomaiset sopimuspuolet 
siirtävät kriisinratkaisurahastoon alueelleen 
sijoittautuneilta tai alueellaan luvan saaneilta 
laitoksilta ylimääräisiä jälkikäteen suoritetta-
via vakausmaksuja, jotka on kerätty SRM-
asetuksen 70 artiklassa vahvistettujen perus-
teiden mukaisesti.  
 

Jos kriisinratkaisun kohteena on rajatylittä-
vä konserni, ne asianomaiset sopimuspuolet, 
jotka eivät ole toimittaneet riittävästi va-
kausmaksuja a—c alakohdan nojalla, siirtävät 
niiden alueella toimiluvan saaneiden yhteisö-
jen kriisinratkaisuun liittyvät jälkikäteen suo-
ritettavat maksuosuudet. 
 

e) Jos c alakohdassa tarkoitetut varat eivät 
riitä kattamaan tietyn kriisinratkaisutoimen 
kustannuksia ja niin kauan kuin d kohdassa 
tarkoitettuja ylimääräisiä jälkikäteen suoritet-
tavia vakausmaksuja ei ole välittömästi saata-
villa esimerkiksi kyseisten laitosten vakau-
teen liittyvistä syistä, kriisinratkaisuneuvosto 
voi käyttää toimivaltaansa hankkiakseen krii-
sinratkaisurahastolle lainaa tai muunlaista tu-
kea SRM-asetuksen 72 ja 73 artiklan mukai-
sesti tai tehdäkseen väliaikaisia siirtoja rahas-
to-osuuksien välillä tämän sopimuksen 7 ar-
tiklan mukaisesti.  
 
 

Jos kriisinratkaisuneuvosto päättää käyttää 
tämän alakohdan ensimmäisessä alakohdassa 

corresponding to the Contracting Parties con-
cerned referred to in point (a). 
 

In case of cross border group resolution, 
recourse shall be had to the compartments of 
the Contracting Parties concerned that have 
not provided enough financial means under 
points (a) and (b) in relation to the resolution 
of entities authorised in their territories. Con-
tributions by each compartment shall be de-
termined according to the criteria for distri-
bution of costs laid down in point (a). 
 

(d) In the fourth place, and without preju-
dice to the powers of the Board referred to 
under point (e), if the financial means re-
ferred to in point (c) are not sufficient to cov-
er the costs of a particular resolution action, 
the Contracting Parties concerned referred to 
in point (a) shall transfer to the Fund the ex-
traordinary ex post contributions from the in-
stitutions authorized in their respective terri-
tories, raised in accordance with the criteria 
laid down in Article 70 of the SRM Regula-
tion. 
 

In the case of cross border group resolu-
tion, ex post contributions shall be trans-
ferred by the Contracting Parties concerned 
that have not provided enough financial 
means under points (a) to (c) in relation to 
the resolution of entities authorised in their 
territories. 
 

(e) If the financial means referred to in 
point (c) are not sufficient to cover the costs 
of a particular resolution action, and as long 
as extraordinary ex post contributions re-
ferred to in point (d) are not immediately ac-
cessible, including for reasons relating to the 
stability of the institutions concerned, the 
Board may exercise its power to contract for 
the Fund borrowings or other forms of sup-
port in accordance with Articles 72 and 73 of 
the SRM Regulation, or its power to make 
temporary transfers between compartments 
in accordance with Article 7 of this Agree-
ment. 
 

In case the Board decides to exercise the 
powers referred to in the first subparagraph 
of this point, the Contracting Parties con-
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tarkoitettua toimivaltaansa, d alakohdassa 
tarkoitettujen asianomaisten sopimuspuolten 
on siirrettävä kriisinratkaisurahastoon ylimää-
räiset jälkikäteen suoritettavat vakausmaksut 
lainojen ja muunlaisten tukien tai rahasto-
osuuksien välisten väliaikaisten siirtojen ta-
kaisinmaksua varten. 
 

2. Kriisinratkaisurahastoon SRM-asetuksen 
74 artiklan mukaisesti siirrettyjen määrien si-
joituksista saatavat tuotot jaetaan kullekin ra-
hasto-osuudelle suhteellisesti niiden käytettä-
vissä olevien varojen perusteella lukuun ot-
tamatta kuhunkin rahasto-osuuteen liittyviä 
vaateita tai peruuttamattomia mak-
susitoumuksia SRM-asetuksen 75 artiklaa so-
vellettaessa. Kriisinratkaisurahaston SRM-
asetuksen 75 artiklan mukaisesti toteuttamien 
kriisinratkaisutoimien sijoituksista saatavat 
tuotot jaetaan kullekin rahasto-osuudelle suh-
teellisesti niiden tiettyyn kriisinratkaisutoi-
meen suorittaman vakausmaksun perusteella. 
 
 

3. Kaikki rahasto-osuudet yhdistetään ja 
niiden olemassaolo lakkaa siirtymäkauden 
päätyttyä. 

cerned referred to in point (d) shall transfer 
to the Fund the extraordinary ex post contri-
butions in order to reimburse the borrowings 
or other form of support, or the temporary 
transfer between compartments. 
 
 

2. Returns of investments of the amounts 
transferred to the Fund, in accordance with 
Article 74 of the SRM Regulation, shall be 
allocated to each of the compartments pro ra-
ta on the basis of their respective available 
financial means, excluding any claims or ir-
revocable payment commitments for the pur-
poses of Article 75 of the SRM Regulation 
attributable to each compartment. Returns of 
investments of the resolution operations that 
the Fund may undertake, in accordance with 
Article 75 of the SRM Regulation, shall be 
allocated to each of the compartments pro ra-
ta on the basis of their respective contribution 
to a particular resolution action. 
 

3. All the compartments shall be merged 
and shall cease to exist after the elapsing of 
the transitional period. 

 
 

6 ARTIKLA 
 

Ennakollisten täydentävien vakausmaksujen-
siirto ja tavoitetaso 

 
1. Sopimuspuolet varmistavat, että ne anta-

vat tarvittaessa kriisinratkaisurahastolle lisä-
rahoitusta ennakollisin vakausmaksuin, jotka 
maksetaan SRM-asetuksen 68 artiklan 2 ja 
3 kohdassa ja 5 kohdan a alakohdassa vahvis-
tetuissa määräajoissa SRM-asetuksen 68 ar-
tiklan 1 kohdassa määritellyn tavoitetason 
saavuttamiseen tarvittavaa määrää vastaavana 
määränä. 
 

2. Siirtymäkauden aikana lisärahoitukseen 
liittyvien vakausmaksujensiirto jaetaan rahas-
to-osuuksien välillä seuraavasti: 
 
 

a) kriisinratkaisun kohteena olevat sopi-
muspuolet siirtää vakausmaksut rahasto-
osuutensa siihen osaan, jota ei ole vielä yh-

ARTICLE 6 
 

Transfer of additional ex ante contributions 
and target level 

 
1. The Contracting Parties shall ensure that, 

where appropriate, they replenish the Fund 
through ex ante contributions, to be paid 
within the periods laid down in Article 68(2), 
(3) and (5)(a) of the SRM Regulation in an 
amount equivalent to that required to achieve 
the target level specified in Article 68(1) of 
the SRM Regulation. 
 
 

2. During the transitional period, the trans-
fer of contributions related to replenishment 
shall be distributed between the compart-
ments in the following manner: 
 

(a) the Contracting Parties concerned by 
resolution shall transfer contributions to the 
part of their compartment that has not yet 
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distetty 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan 
mukaisesti; 
 

b) kaikki sopimuspuolet siirtävät vakaus-
maksut rahasto-osuutensa siihen osaan, joka 
on yhdistetty 5 artiklan 1 kohdan a ja b ala-
kohdan mukaisesti 

been subject to mutualisation in accordance 
with points (a) and (b) of Article 5(1); 
 

(b) all the Contracting Parties shall transfer 
contributions to the part of their respective 
compartments subject to mutualisation in ac-
cordance with points (a) and (b) of Article 
5(1). 

 
 

7 ARTIKLA 
 

Väliaikainen siirto rahasto-osuuksien välillä 
 

1. Kriisinratkaisun kohteena olevat sopi-
muspuolet voivat siirtymäkauden ajan pyytää 
kriisinratkaisuneuvostoa käyttämään väliai-
kaisesti kriisinratkaisurahaston muita sopi-
muspuolia vastaavissa rahasto-osuuksissa 
käytettävissä olevien varojen sitä osaa, jota ei 
ole vielä yhdistetty, sanotun kuitenkaan ra-
joittamatta 5 artiklan 1 kohdan a—d alakoh-
dassa vahvistettuja velvoitteita. Tällöin asian-
omaisten sopimuspuolten on ennen siirtymä-
kauden päättymistä siirrettävä kriisinratkaisu-
rahastoon rahasto-osuuksiensa saamaa mää-
rää vastaava määrä ylimääräisiä jälkikäteen 
suoritettavia vakausmaksuja sekä kertyneet 
korot, jotta muille rahasto-osuuksille voidaan 
maksaa takaisin niistä käytetyt varat. 
  

2. Kustakin rahasto-osuudesta vastaanotta-
viin rahasto-osuuksiin väliaikaisesti siirretyn 
määrän on oltava suhteessa niiden 4 artiklan 
2 kohdan mukaisesti määritettyyn kokoon 
nähden eikä se saa ylittää 50:tä prosenttia 
kussakin rahasto-osuudessa käytettävistä ole-
vista varoista, joita ei vielä ole yhdistetty. Jos 
kriisinratkaisun kohteena on rajatylittävä 
konserni, tämän kohdan nojalla käyttöön ase-
tettujen varojen jakamisessa asianomaisten 
sopimuspuolten rahasto-osuuksien välillä 
noudatetaan samaa kustannusten keskinäistä 
jakoperustetta, joka on vahvistettu 5 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa.  
 

3. Kriisinratkaisuneuvosto tekee päätökset 
1 kohdassa tarkoitetuista varojen väliaikaista 
siirtoa rahasto-osuuksien välillä koskevista 
pyynnöistä täysistunnossaan jäsentensä yk-
sinkertaisella enemmistöllä SRM-asetuksen 
52 artiklan 1 kohdassa määritetyn mukaisesti. 

 
ARTICLE 7 

 
Temporary transfer between compartments 

 
1. Without prejudice to the obligations laid 

down under points (a) to (d) of Article 5(1), 
the Contracting Parties concerned by resolu-
tion may, during the transitional period, re-
quest to the Board to temporarily make use 
of the part of the financial means available in 
the compartments of the Fund not yet mutu-
alised corresponding to the other Contracting 
Parties. In such a case, the Contracting Par-
ties concerned shall subsequently transfer to 
the Fund, before the transitional period has 
elapsed, extraordinary ex post contributions 
in an amount equivalent to the one received 
by their compartments, plus the interest ac-
crued, so that the other compartments are re-
funded. 
 

2. The amount temporarily transferred from 
each of the compartments to the recipient 
ones shall be pro rata to their size, as deter-
mined under Article 4(2) and shall not ex-
ceed 50 % of the available financial means 
within each compartment not yet subject to 
mutualisation. In case of cross-border group 
resolution, the allocation of financial means 
made available between the compartments of 
the Contracting Parties concerned pursuant to 
this paragraph shall follow the same key for 
the distribution of costs among them, as laid 
down under point (a) of Article 5(1). 
 
 

3. Decisions of the Board on the request for 
the temporary transfer of financial means be-
tween compartments referred to in paragraph 
1 shall be taken by simple majority of the 
members of its plenary session, as specified 
in Article 52(1) of the SRM Regulation. In its 
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Kriisinratkaisuneuvoston on väliaikaisesta 
siirrosta tekemässä päätöksessään tarkennet-
tava korko, takaisinmaksuaika ja muut ehdot, 
jotka koskevat varojen siirtoa rahasto-
osuuksien välillä. 
 

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitettu kriisinrat-
kaisuneuvoston päätös varojen väliaikaisesta 
siirrosta voi tulla voimaan ainoastaan, jos yk-
sikään sopimuspuoli, jonka rahasto-osuudesta 
siirto on tehty, ei ole vastustanut sitä neljän 
kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona päätös 
hyväksyttiin. 
 
 

Siirtymäkauden aikana sopimuspuoli voi 
käyttää vastustusoikeuttaan vain, jos:  
 
 

a) se saattaa tarvita sitä vastaavasta kansal-
lisesta rahasto-osuudesta varoja kriisinratkai-
sutoimen rahoittamiseksi lähitulevaisuudessa 
tai jos väliaikainen siirto vaarantaisi sen alu-
eella meneillään olevan kriisinratkaisutoimen; 
 
 

b) väliaikainen siirto veisi yli 25 prosenttia 
sen kansallisen rahasto-osuuden osasta, jota 
ei ole vielä yhdistetty 5 artiklan 1 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisesti; tai 
 
 

c) se katsoo, että sopimuspuoli, jonka ra-
hasto-osuus hyötyy väliaikaisesta siirrosta, ei 
anna takeita kansallisista lähteistä tehtävästä 
takaisinmaksusta tai EVM:n tuesta sovittujen 
menettelyjen mukaisesti. 
 
 

Sopimuspuolen, joka aikoo esittää vastalau-
seen, on perusteltava asianmukaisesti kaikki 
a—c alakohdassa tarkoitetut tilanteet. 
 
 

Jos vastalauseita esitetään tämän kohdan 
mukaisesti, kriisinratkaisuneuvoston päätös 
väliaikaisesta siirrosta hyväksytään jättämällä 
sitä vastustavien sopimuspuolten rahasto-
osuuksien varat päätöksen ulkopuolelle. 
 
 

5. Jos sellaisen sopimuspuolen laitos, jonka 

decision on temporary transfer, the Board 
shall specify the rate of interest, the period 
for refunding and other terms and conditions 
concerning the transfer of financial means 
between compartments. 
 

4. The decision of the Board agreeing on 
the temporary transfer of financial means re-
ferred to in paragraph 3 may only enter into 
force if no objection has been expressed by 
any of the Contracting Parties from whose 
compartments the transfer has been made 
within a period of 4 calendar days since the 
date of adoption of the decision. 
 

During the transitional period, the right of 
objection of a Contracting Party may only be 
exercised if: 
 

(a) it might require the financial means 
from the national compartment that corre-
sponds to it to finance a resolution operation 
in the near term or if the temporary transfer 
would jeopardise the conduct of an ongoing 
resolution action within its territory; 
 

(b) the temporary transfer would take more 
than the 25 % of its part of the national com-
partment not yet subject to mutualisation in 
accordance with points (a) and (b) of Article 
5(1); or 
 

(c) it considers that the Contracting Party 
whose compartment benefits from the tempo-
rary transfer is not providing guarantees of 
refunding from national sources or support 
from the ESM in line with agreed proce-
dures. 
 

The Contracting Party intending to object 
shall duly substantiate the occurrence of any 
of the circumstances referred to in points (a) 
to (c). 
 

In case objections are raised in accordance 
with this paragraph, the decision on tempo-
rary transfer of the Board shall be adopted 
excluding the financial means of the com-
partments of the objecting Contracting Par-
ties. 
 

5. If an institution of a Contracting Party 
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rahasto-osuudesta on tämän artiklan nojalla 
siirretty varoja, on kriisinratkaisun kohteena, 
kyseinen sopimuspuoli voi pyytää kriisinrat-
kaisuneuvostoa siirtämään kriisinratkaisura-
hastosta rahasto-osuuteensa siitä alun perin 
siirrettyä määrää vastaavan määrän. Saatuaan 
tällaisen pyynnön kriisinratkaisuneuvosto hy-
väksyy siirron viipymättä.  
 

Tällöin sopimuspuolten, jotka alun perin 
hyötyivät rahoitusvarojen väliaikaisesta käy-
töstä, on siirrettävä kriisinratkaisurahastoon 
asianomaiselle sopimuspuolelle ensimmäisen 
alakohdan nojalla kuuluvat määrät kriisinrat-
kaisuneuvoston määrittelemien ehtojen ja 
edellytysten mukaisesti.  
 
 

6. Kriisinratkaisuneuvoston on tarkennetta-
va yleiset perusteet, joiden mukaisesti tässä 
artiklassa tarkoitettu varojen väliaikainen siir-
to rahasto-osuuksien välillä toteutetaan. 

from whose compartment financial means 
have been transferred by virtue of this Article 
is subject to resolution, that Contracting Par-
ty may request the Board to transfer from the 
Fund to its compartment an amount equiva-
lent to that initially transferred from that 
compartment. The Board shall, upon such a 
request, agree immediately on the transfer. 
 

In such a case, the Contracting Parties that 
initially benefited from the temporary use of 
financial means shall be held liable to trans-
fer to the Fund the amounts allocated to the 
Contracting Party concerned pursuant to the 
first subparagraph, in accordance with the 
terms and conditions to be specified by the 
Board. 
 

6 The Board shall specify general criteria 
determining the conditions upon which the 
temporary transfer of financial means among 
compartments envisaged in this Article shall 
take place. 

 
 

8 ARTIKLA 
 

Sopimuspuolet, joiden rahayksikkö ei ole eu-
ro 

 
1. Jos Euroopan unionin neuvosto hyväksyy 

tämän sopimuksen 12 artiklan 2 kohdan mu-
kaista soveltamispäivää myöhempänä päivänä 
päätöksen, jolla kumotaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 139 artiklan 
1 kohdassa määritelty sopimuspuolta, jonka 
rahayksikkö ei ole euro, koskeva poikkeus, 
tai Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen 
ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn so-
pimukseen liitetyssä eräistä Tanskaa koske-
vista määräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 
16, jäljempänä 'eräistä Tanskaa koskevista 
määräyksistä tehty pöytäkirja', tarkoitettu sitä 
koskeva poikkeus, tai jos tällaista päätöstä ei 
anneta ja sopimuspuolesta, jonka rahayksikkö 
ei ole euro, tulee yhteisen valvontamekanis-
min ja kriisinratkaisumekanismin osa, se siir-
tää kriisinratkaisurahastoon alueellaan kerä-
tyistä vakausmaksuista määrän, joka vastaa 
4 artiklan 2 kohdan mukaisesti lasketun kan-
sallisen rahasto-osuutensa kokonaistavoiteta-
son osuutta, joka vastaa näin osuutta, jonka 

ARTICLE 8 
 

Contracting Parties whose currency is not the 
euro 

 
1. In the case that at a date subsequent to 

the one of application of this Agreement un-
der Article 12(2) a decision is adopted by the 
Council of the European Union abrogating 
the derogation of a Contracting Party whose 
currency is not the euro, as defined in Article 
139(1) TFEU or its exemption, as referred to 
in Protocol (No 16) on certain provisions re-
lated to Denmark annexed to the TEU and 
the TFEU ("Protocol on certain provisions 
related to Denmark") or if, in the absence of 
any such decision, a Contracting Party whose 
currency is not the euro becomes part of the 
Single Supervisory Mechanism and of the 
Single Resolution Mechanism, it shall trans-
fer towards the Fund an amount of contribu-
tions raised in its territory equivalent to the 
part of the total target level for its national 
compartment calculated in accordance with 
Article 4(2), thus equal to that which would 
have been transferred by the Contracting Par-
ty concerned if it had participated in the Sin-
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asianomainen sopimuspuoli olisi siirtänyt, jos 
se olisi osallistunut yhteiseen valvontameka-
nismiin ja yhteiseen kriisinratkaisumekanis-
miin tämän sopimuksen 9 artiklan 2 kohdan 
mukaisesta soveltamispäivästä alkaen. 
 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun sopimus-
puolen kriisinratkaisun rahoitusjärjestelystä 
maksetut määrät sen alueilla toteutettujen 
kriisinratkaisutoimien osalta vähennetään ky-
seisen sopimuspuolen 1 kohdan nojalla krii-
sinratkaisurahastoon siirtämistä määristä. Täl-
löin kyseinen sopimuspuoli on edelleen vel-
vollinen siirtämään kriisinratkaisurahastoon 
sitä määrää vastaavan määrän, joka olisi tar-
vittu saavuttamaan sen kriisinratkaisun rahoi-
tusjärjestelmän tavoitetaso BRR-direktiivin 
102 artiklan mukaisesti ja siinä säädetyissä 
määräajoissa. 
 
 

3. Kriisinratkaisuneuvosto määrittää yhteis-
ymmärryksessä asianomaisen sopimuspuolen 
kanssa niiden vakausmaksujen tarkan määrän, 
jotka sen on 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen 
perusteiden nojalla siirrettävä. 
 

4. Kriisinratkaisurahasto ei vastaa sellaisten 
kriisinratkaisutoimien kustannuksista, jotka 
sopimuspuolet, joiden rahayksikkö ei ole eu-
ro, ovat aloittaneet alueellaan ennen päivää, 
jona päätös, jolla kumotaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 139 artiklan 
1 kohdassa määritelty niitä koskeva poikkeus 
tai eräistä Tanskaa koskevista määräyksistä 
tehdyssä pöytäkirjassa tarkoitettu niitä koske-
va poikkeus, tulee voimaan, tai ennen päivää, 
jona asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu EKP:n päätös tiiviistä 
yhteistyöstä tulee voimaan. 
 

Jos EKP asetuksen (EU) N:o 1024/2013 
7 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetus-
sa luottolaitosten kattavassa arvioinnissaan 
katsoo, että jokin asianomaisten sopimuspuol-
ten laitoksista, joka on kykenemätön jatka-
maan toimintaansa tai joka on todennäköisesti 
kykenemätön jatkamaan toimintaansa, krii-
sinratkaisurahasto ei vastaa kyseisten luotto-
laitosten kriisinratkaisutoimien kustannuksis-
ta. 
 

gle Supervisory Mechanism and the Single 
Resolution Mechanism since the date of ap-
plication of this Agreement under Article 
12(2). 
 
 

2. Any amount disbursed by the resolution 
financing arrangement of a Contracting Party 
referred to in paragraph 1 in respect of reso-
lution actions within its territory shall be de-
ducted from those to be transferred by that 
Contracting Party towards the Fund by virtue 
of paragraph 1. In such a case, the Contract-
ing Party in question shall remain bound to 
transfer towards the Fund an amount equiva-
lent to that which would have been necessary 
to achieve the target level of its resolution fi-
nancing arrangement, in accordance with Ar-
ticle 102 of the BRR Directive and within the 
deadlines therein provided. 
 

3. The Board shall determine, in agreement 
with the Contracting Party concerned, the ex-
act amount of contributions to be transferred 
by it, pursuant to the criteria laid down in 
paragraphs 1 and 2. 
 

4. The costs of any resolution action initi-
ated in the territory of the Contracting Parties 
whose currency is not the euro before the 
date when the decision abrogating their dero-
gation, as defined in Article 139(1) TFEU, or 
their exemption, as referred to in the Protocol 
on certain provisions related to Denmark, 
takes effect or before the date of entry into 
force of the decision of the ECB on close co-
operation referred to in Article 7(2) of Regu-
lation (EU) No 1024/2013 shall not be borne 
by the Fund. 
 
 

If the ECB, in its comprehensive assess-
ment of the credit institutions referred to in 
point (b) of Article 7(2) of Regulation (EU) 
No 1024/2013, considers that any of the in-
stitutions of the Contracting Parties con-
cerned is failing or likely to fail, resolution 
costs of resolution actions of those credit in-
stitutions shall not be borne by the Fund. 
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5. EKP:n kanssa tehtävän tiiviin yhteistyön 
päättyessä sopimuspuoli, jota päättäminen 
koskee, saa siirtämänsä vakausmaksut takai-
sin SRM-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan mu-
kaisesti. 
 

EKP:n kanssa tehtävän tiiviin yhteistyön 
päättäminen ei vaikuta niihin sopimuspuolten 
oikeuksiin ja velvoitteisiin, jotka johtuvat 
kriisinratkaisutoimista, jotka on toteutettu ai-
kana, jona sopimuspuoliin sovelletaan tätä 
sopimusta ja jotka liittyvät: 
 
 

– 5 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoi-
tettuun jälkikäteen suoritettavien vakausmak-
sujen siirtoon, 
 

– 6 artiklassa tarkoitettuun kriisinratkaisu-
rahaston lisärahoitukseen, ja 
 

– 7 artiklassa tarkoitettuun väliaikaiseen 
siirtoon rahasto-osuuksien välillä. 

5. In case of termination of close coopera-
tion with the ECB, contributions transferred 
by the Contracting Party concerned by termi-
nation are recouped in accordance with Arti-
cle 4(3) of the SRM Regulation. 
 

Termination of close cooperation with the 
ECB shall not affect the rights and obliga-
tions of the Contracting Parties stemming 
from resolution actions that have taken place 
during the period in which those Contracting 
Parties are subject to this Agreement and that 
are related to: 
 

– the transfer of ex post contributions, un-
der point (d) of Article 5(1); 
 
 

– the replenishment of the Fund, under Ar-
ticle 6; and 
 

– the temporary transfer between compart-
ments, under Article 7. 

 
 

9 ARTIKLA 
 

Kriisinratkaisun yleisten periaatteiden ja ta-
voitteiden noudattaminen 

 
1. Kriisinratkaisurahaston yhteinen käyttö 

sekä vakausmaksujen siirto kriisinratkaisura-
hastoon edellyttävät kriisinratkaisua koske-
valta lainsäädäntökehykseltä pysyvyyttä; sen 
sääntöjen on vastattava seuraavia SRM-
asetuksessa vahvistettuja sääntöjä tai johdet-
tava vähintään samaan tulokseen kuin ne, nii-
tä muuttamatta: 
 

a) SRM-asetuksen 18 artiklassa vahvistetut 
kriisinratkaisumääräyksen hyväksymistä kos-
kevat menettelysäännöt; 
 

b) SRM-asetuksen 52 ja 55 artiklassa vah-
vistetut kriisinratkaisuneuvoston päätöksen-
tekoa koskevat säännöt; 
 

c) SRM-asetuksen 15 artiklassa vahvistetut 
kriisinratkaisua koskevat yleiset periaatteet, 
erityisesti sen 1 kohdan a alakohdassa vahvis-
tetut periaatteet, joiden mukaan kriisinratkai-
sun kohteena olevan laitoksen osakkeenomis-

ARTICLE 9 
 

Respect of the general principles and objec-
tives of resolution 

 
1. The use of the Fund on a mutual basis 

and the transfer of contributions to the Fund 
shall be contingent upon the permanence of a 
legal framework on resolution whose rules 
are equivalent to, and lead at least to the 
same result of those under the SRM Regula-
tion as laid down in the following rules, and 
without changing them: 
 

(a) The procedural rules on the adoption of 
a resolution scheme as laid down under Arti-
cle 18 of the SRM Regulation; 
 

(b) The Board's decision making rules as 
laid down in Articles 52 and 55 of the SRM 
Regulation; 
 

(c) General principles concerning resolu-
tion as laid down in Article 15 of the SRM 
Regulation, notably the principles that the 
shareholders of the institution under resolu-
tion bear first losses and that the creditors of 
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tajat vastaavat tappioista ensin, ja b alakoh-
dassa vahvistetut periaatteet, joiden mukaan 
kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen 
velkojat vastaavat tappioista osakkeenomista-
jien jälkeen saamisten etusijajärjestyksen 
mukaisesti; 
 

d) SRM-asetuksen 22 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut kriisinratkaisuvälineitä koskevat 
säännöt, erityisesti kyseisen asetuksen 27 ar-
tiklassa ja BRR-direktiivin 43 ja 44 artiklassa 
säädettyä velkakirjojen arvon alaskirjauksen 
soveltamista koskevat säännöt sekä erityiset 
kynnysarvot, jotka niissä vahvistetaan osak-
kaiden ja velkojien tappioiden määräämisen 
sekä tiettyyn kriisinratkaisutoimeen kriisin-
ratkaisurahastosta myönnetyn maksuosuuden 
osalta. 
 

2. Jos 1 kohdassa tarkoitetut ja SRM-
asetuksessa, sellaisena kuin se on sen alkupe-
räisenä hyväksymispäivänä, säädetyt kriisin-
ratkaisua koskevat säännöt kumotaan tai niitä 
muutetaan muuten vastoin jonkin sopimus-
puolen tahtoa, mukaan lukien velkojen arvon 
alaskirjausta koskevien sääntöjen hyväksymi-
nen, tavalla, joka ei vastaa tai ei johda vähin-
tään samaan tai yhtä velvoittavaan tulokseen 
kuin SRM- asetuksesta, sellaisena kuin se on 
sen alkuperäisenä hyväksymispäivänä, johtu-
va tulos, ja tämä sopimuspuoli käyttää kan-
sainvälisen julkisoikeuden mukaisia olosuh-
teiden perustavanlaatuiseen muutokseen liit-
tyviä oikeuksiaan, mikä tahansa muu sopi-
muspuoli voi tämän sopimuksen 14 artiklan 
perusteella pyytää unionin tuomioistuinta 
vahvistamaan olosuhteiden perustavanlaatuis-
ten muutosten olemassaolo ja mitä seurauksia 
tästä on kansainvälisen julkisoikeuden mu-
kaisesti. Sopimuspuoli voi hakemuksessaan 
pyytää unionin tuomioistuinta keskeyttämään 
riidan kohteena olevan toimenpiteen, jolloin 
sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 278 artiklaa sekä unionin 
tuomioistuimen työjärjestyksen 160—162 ar-
tiklaa. 
 

3. Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
menettely ei saa rajoittaa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 258, 259, 
260, 263, 265 ja 266 artiklan mukaisten oike-
ussuojakeinojen käyttöä tai vaikuttaa siihen. 

the institution under resolution bear losses af-
ter the shareholders in accordance with the 
order of priority of their claims, enshrined in 
points (a) and (b) of paragraph (1) thereof; 
 
 
 

(d) The rules on the resolution tools re-
ferred to under Article 22(2) of the SRM 
Regulation, notably those concerning the ap-
plication of the bail in tool laid down under 
Article 27 thereof and in Articles 43 and 44 
of the BRR Directive and the specific thresh-
olds that they establish related to the imposi-
tion of losses on shareholders and on credi-
tors and the contribution of the Fund to a par-
ticular resolution action. 
 
 

2. In case the rules concerning resolution 
referred to in paragraph 1, provided for in the 
SRM Regulation as on the date of its initial 
adoption, are repealed, or otherwise amended 
against the will of any Contracting Party, in-
cluding the adoption of bail in rules in a 
manner which is not equivalent or that does 
not lead, at least, to the same and not less 
stringent result than that deriving from the 
SRM Regulation as on the date of its initial 
adoption, and this Contracting Party exer-
cises its rights under public international law 
regarding a fundamental change of circum-
stances, any other Contracting Party may, on 
the basis of Article 14 of this Agreement, re-
quest the Court of Justice to verify the exis-
tence of a fundamental change of circum-
stances and the consequences ensuing from 
it, in accordance with public international 
law. In its application, any Contracting Party 
may request the Court of Justice to suspend 
the operation of a measure which is the ob-
ject of the dispute, in which case Article 278 
TFEU and Articles 160 to 162 of the Rules of 
Procedure of the Court of Justice shall be ap-
plicable. 
 
 

3. The procedure referred to in paragraph 2 
of this Article shall not prejudge or affect re-
course to legal remedies provided for under 
Articles 258, 259, 260, 263, 265 and 266 
TFEU. 
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10 ARTIKLA 
 

Velvoitteiden noudattaminen 
 

1. Sopimuspuolet toteuttavat kansallisissa 
oikeusjärjestyksissään tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että ne noudattavat velvoitet-
taan siirtää vakausmaksut yhteisesti tämän 
sopimuksen mukaisesti. 
 

2. Kriisinratkaisuneuvosto voi omasta aloit-
teestaan tai jonkin sopimuspuolen pyynnöstä 
tarkastella, onko sopimuspuoli jättänyt nou-
dattamatta velvoitettaan siirtää vakausmaksut 
kriisinratkaisurahastoon tässä sopimuksessa 
vahvistetun mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän sopimuksen 14 artiklan 
nojalla unionin tuomioistuimelle kuuluvaa 
toimivaltaa. 
 

Jos kriisinratkaisuneuvosto katsoo, että so-
pimuspuoli ei ole noudattanut velvoitettaan 
siirtää vakausmaksut, se asettaa määräajan, 
johon mennessä asianomaisen sopimuspuolen 
on toteutettava tarvittavat toimenpiteet rik-
komuksen lopettamiseksi. Jos asianomainen 
sopimuspuoli ei toteuta tarvittavia toimenpi-
teitä rikkomuksen lopettamiseksi kriisinrat-
kaisuneuvoston asettamassa määräajassa, asi-
anomaisen sopimuspuolen alueella toimilu-
van saaneiden laitosten kriisinratkaisu jäte-
tään 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vah-
vistetun kaikkien sopimuspuolten rahasto-
osuuksien käytön ulkopuolelle. Ulkopuolelle 
jättäminen lakkaa hetkestä, jona kriisinratkai-
suneuvosto toteaa, että asianomainen sopi-
muspuoli on toteuttanut tarvittavat toimenpi-
teet rikkomuksen lopettamiseksi. 
 

3. Tässä artiklassa tarkoitetut kriisinratkai-
suneuvoston päätökset tehdään puheenjohta-
jan ja SRM-asetuksen 43 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettujen jäsenten yksin-
kertaisella enemmistöllä. 

 
ARTICLE 10 

 
Compliance 

 
1. Contracting Parties shall take the neces-

sary measures in their national legal orders to 
ensure compliance with their obligation to 
jointly transfer the contributions in accor-
dance with this Agreement. 
 

2. Without prejudice to the power of the 
Court of Justice under Article 14 of this 
Agreement, the Board, acting on its own ini-
tiative or at the request of any Contracting 
Party, may consider whether a Contracting 
Party has failed to comply with its obligation 
to transfer the contributions to the Fund, as 
established in this Agreement. 
 
 

In case the Board finds that a Contracting 
Party has failed to comply with its obligation 
to transfer the contributions, it shall set a 
deadline for the Contracting Party concerned 
to take the necessary measures in order to put 
an end to the breach. In case the Contracting 
Party concerned does not take the necessary 
measures to put an end to the breach within 
the deadline fixed by the Board, the use of 
compartments of all the Contracting Parties 
as laid down in point (b) of Article 5(1) shall 
be excluded in relation to the resolution of 
institutions authorised in the Contracting Par-
ty concerned. That exclusion shall cease to 
apply as from the moment when the Board 
determines that the Contracting Party con-
cerned has taken the necessary measures to 
put an end to the breach. 
 

3. Decisions of the Board under this Article 
shall be taken by simple majority of the 
Chair and the members referred to in point 
(b) of Article 43(1) of the SRM Regulation. 
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IV OSASTO 
 

YLEISET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET 
 
 

11 ARTIKLA 
 

Ratifioiminen, hyväksyminen ja voimaantulo 
 
 

1. Tämän sopimuksen allekirjoittajat rati-
fioivat tai hyväksyvät sopimuksen valtiosään-
tönsä asettamien vaatimusten mukaisesti. Ra-
tifioimis- ja hyväksymiskirjat talletetaan Eu-
roopan unionin neuvoston pääsihteeristöön, 
jäljempänä 'tallettaja'. Tallettaja ilmoittaa 
muille allekirjoittajille kustakin tallettamises-
ta ja sen päivämäärästä. 
 
 
 

2. Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää 
seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä 
päivänä, jona ne yhteiseen valvontamekanis-
miin ja yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin 
osallistuvat allekirjoittajat, jotka edustavat 
vähintään 90:tä prosenttia kaikkien yhteiseen 
valvontamekanismiin ja yhteiseen kriisinrat-
kaisumekanismiin osallistuvien jäsenvaltioi-
den painotettujen äänten kokonaismäärästä, 
sellaisena kuin se määritetään Euroopan 
unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen lii-
tetyn siirtymämääräyksiä koskevan pöytäkir-
jan (N:o 36) nojalla, ovat tallettaneet ratifioi-
mis- ja hyväksymiskirjansa. 

 
TITLE IV 

 
GENERAL AND FINAL PROVISIONS 

 
 

ARTICLE 11 
 

Ratification, approval or acceptance and en-
try into force 

 
1. This Agreement shall be subject to rati-

fication, approval or acceptance by its signa-
tories in accordance with their respective 
constitutional requirements. The instruments 
of ratification, approval or acceptance shall 
be deposited with the General Secretariat of 
the Council of the European Union ("the De-
positary"). The Depositary shall notify the 
other signatories of each deposit and the date 
thereof. 
 

2. This Agreement shall enter into force on 
the first day of the second month following 
the date when instruments of ratification, ap-
proval or acceptance have been deposited by 
signatories participating in the Single Super-
visory Mechanism and in the Single Resolu-
tion Mechanism that represent no less than 
90 % of the aggregate of the weighted votes 
of all Member States participating in the Sin-
gle Supervisory Mechanism and in the Single 
Resolution Mechanism, as determined by 
Protocol (No 36) on transitional provisions 
annexed to the TEU and the TFEU. 

 
 

12 ARTIKLA 
 

Soveltaminen 
 

1. Tätä sopimusta sovelletaan niihin sopi-
muspuoliin, jotka ovat ratifioineet sen, edel-
lyttäen, että SRM-asetus on tullut aiemmin 
voimaan.  

ARTICLE 12 
 

Application 
 

1. This Agreement shall apply amongst the 
Contracting Parties that have deposited their 
instruments of ratification, approval or ac-
ceptance provided that the SRM Regulation 
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2. Jollei tämän artiklan 1 kohdasta muuta 
johdu ja edellyttäen, että tämä sopimus on 
tullut voimaan 11 artiklan 2 kohdan mukai-
sesti, sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2016 niiden yhteiseen valvontamekanismiin 
ja yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin osal-
listuvien sopimuspuolten kesken, jotka ovat 
ratifioineet sen kyseiseen päivään mennessä. 
Jos tämä sopimus ei ole tullut voimaan 1 päi-
vään tammikuuta 2016 mennessä, sitä sovel-
letaan sen voimaantulopäivästä niiden yhtei-
seen valvontamekanismiin ja yhteiseen krii-
sinratkaisumekanismiin osallistuvien sopi-
muspuolten kesken, jotka ovat tallettaneet ra-
tifioimis- tai hyväksymisasiakirjansa kysei-
seen päivään mennessä. 
 
 

3. Tätä sopimusta sovelletaan niihin yhtei-
seen valvontamekanismiin ja yhteiseen krii-
sinratkaisumekanismiin osallistuviin sopi-
muspuoliin, jotka eivät ole tallettaneet ratifi-
oimis- tai hyväksymisasiakirjojansa 2 kohdan 
mukaiseen soveltamispäivään mennessä, nii-
den ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallet-
tamista seuraavan kuukauden ensimmäisestä 
päivästä. 
 
 

4. Tätä sopimusta ei sovelleta sopimuspuo-
liin, jotka ovat tallettaneet ratifioimis- tai hy-
väksymisasiakirjansa, mutta jotka eivät osal-
listu yhteiseen valvontamekanismiin ja yhtei-
seen kriisinratkaisumekanismiin tämän sopi-
muksen soveltamispäivään mennessä. Kysei-
set sopimuspuolet ovat kuitenkin osapuolina 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa välitys-
sopimuksessa tämän sopimuksen soveltamis-
päivästä alkaen, jotta kaikki 15 artiklan tul-
kintaa ja täytäntöönpanoa koskevat riidat voi-
taisiin antaa unionin tuomioistuimen ratkais-
taviksi. 
 
 

Sitä sovelletaan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuihin sopimuspuoliin päivästä, jona 
päätös, jolla kumotaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 139 artiklan 
1 kohdassa määritelty niitä koskeva poikkeus 
tai eräistä Tanskaa koskevista määräyksistä 

has previously entered into force. 
 

2. Subject to paragraph 1 of this Article, 
and provided that this Agreement has entered 
into force in accordance with Article 11(2), it 
shall apply as from 1 January 2016 amongst 
the Contracting Parties participating in the 
Single Supervisory Mechanism and in the 
Single Resolution Mechanism that have de-
posited their instruments of ratification, ap-
proval or acceptance by that date. If this 
Agreement has not entered into force by 
1 January 2016 it shall apply as from its date 
of entry into force, amongst the Contracting 
Parties participating in the Single Supervi-
sory Mechanism and in the Single Resolution 
Mechanism that have deposited their instru-
ments of ratification, approval or acceptance 
by that date. 
 

3. This Agreement shall apply to the Con-
tracting Parties participating in the Single 
Supervisory Mechanism and in the Single 
Resolution Mechanism that have not depos-
ited their instruments of ratification, approval 
or acceptance by the date of application un-
der paragraph 2, as from the first day of the 
month following the deposit of their respec-
tive instrument of ratification, approval or 
acceptance. 
 

4. This Agreement shall not apply to the 
Contracting Parties that have deposited their 
instruments of ratification, approval or ac-
ceptance but that do not participate in the 
Single Supervisory Mechanism and in the 
Single Resolution Mechanism by the date of 
application of this Agreement. Those Con-
tracting Parties shall however be part of the 
special agreement referred to in Article 14(2) 
as from the date of application of this 
Agreement for the purposes of submitting to 
the Court of Justice any dispute concerning 
the interpretation and enforcement of Article 
15. 
 

It shall apply to the Contracting Parties re-
ferred to in the first subparagraph as from the 
date when the decision abrogating their dero-
gation, as defined in Article 139(1) TFEU or 
their exemption, as referred to in Protocol on 
certain provisions related to Denmark, takes 
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tehdyssä pöytäkirjassa tarkoitettu niitä koske-
va poikkeus, tulee voimaan, tai mikäli päätös-
tä ei ole tehty, päivästä, jona asetuksen (EU) 
N:o 1024/2013 7 artiklan 2 kohdassa tarkoi-
tettu EKP:n päätös tiiviistä yhteistyöstä tulee 
voimaan. 
 

Jollei 8 artiklasta muuta johdu, tämän so-
pimuksen soveltaminen sopimuspuoliin, jotka 
ovat aloittaneet asetuksen (EU) N:o 
1024/2013 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
tiiviin yhteistyön EKP:n kanssa, lakkaa päi-
västä, jona kyseinen tiivis yhteistyö päättyy 
kyseisen asetuksen 7 artiklan 8 artiklan mu-
kaisesti. 

effect or, in the absence thereof, as from the 
date of entry into force of the ECB decision 
on close cooperation referred to in Article 
7(2) of Regulation (EU) No 1024/2013. 
 
 
 

Subject to its Article 8, this Agreement 
shall cease to apply to the Contracting Parties 
that have established the close cooperation 
with the ECB referred to in Article 7(2) of 
Regulation (EU) No 1024/2013 as from the 
date of termination of that close cooperation 
in accordance with Article 7(8) of that Regu-
lation. 

 
 

13 ARTIKLA 
 

Liittyminen 
 

Tämä sopimus on avoinna liittymistä varten 
muille jäsenvaltioille kuin sopimuspuolille. 
Jollei 8 artiklan 1—3 kohdasta muuta johdu, 
liittyminen tulee voimaan, kun liittymis- tai 
hyväksymiskirja on talletettu tallettajalle, jo-
ka ilmoittaa asiasta muille sopimuspuolille. 
Liittyvän jäsenvaltion virallisella kielellä, jo-
ka on myös unionin toimielinten virallinen 
kieli, laadittu tämän sopimuksen teksti tallete-
taan, sen jälkeen kun sopimuspuolet ovat to-
denneet sen todistusvoimaiseksi, tallettajan 
arkistoon tämän sopimuksen todistusvoimai-
sena tekstinä. 

 
ARTICLE 13 

 
Accession 

 
This Agreement shall be open to accession 

by Member States other than the Contracting 
Parties. Subject to paragraphs 1 to 3 of Arti-
cle 8 accession shall be effective upon depos-
iting the instrument of accession with the 
Depositary, which shall notify the other Con-
tracting Parties thereof. Following authenti-
cation by the Contracting Parties, the text of 
this Agreement, in the official language of 
the acceding Member State that is also an of-
ficial language of the institutions of the Un-
ion, shall be deposited in the archives of the 
Depositary as an authentic text of this 
Agreement. 

 
 

14 ARTIKLA 
 

Riitojen ratkaiseminen 
 

1. Jos sopimuspuoli on eri mieltä toisen so-
pimuspuolen kanssa tämän sopimuksen mää-
räysten tulkinnasta tai jos se katsoo, että toi-
nen sopimuspuoli ei ole noudattanut tämän 
sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, se voi 
saattaa asian unionin tuomioistuimen käsitel-
täväksi. Unionin tuomioistuimen tuomio sitoo 
menettelyn osapuolia. 
 
 

Jos unionin tuomioistuin katsoo, että sopi-

 
ARTICLE 14 

 
Dispute settlement 

 
1. Where a Contracting Party disagrees 

with another Contracting Party on the inter-
pretation of any of the provisions of this 
Agreement or when it considers that another 
Contracting Party has failed to comply with 
its obligations under this Agreement, it may 
bring the matter before the Court of Justice. 
The judgment of the Court of Justice shall be 
binding on the parties to the proceedings. 
 

If the Court of Justice finds that a Contract-
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muspuoli ei ole noudattanut tämän sopimuk-
sen mukaisia velvoitteitaan, asianomaisen so-
pimuspuolen on toteutettava tarvittavat toi-
menpiteet tuomion noudattamiseksi unionin 
tuomioistuimen päättämässä määräajassa. Jos 
asianomainen sopimuspuoli ei toteuta tarvit-
tavia toimenpiteitä rikkomuksen lopettami-
seksi unionin tuomioistuimen asettamassa 
määräajassa, asianomaisen sopimuspuolen 
alueella toimiluvan saaneet laitokset jätetään 
5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistetun 
kaikkien sopimuspuolten rahasto-osuuksien 
käytön ulkopuolelle. 
 

2. Tämä artikla on Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 273 artiklassa 
tarkoitettu sopimuspuolten välinen välitysso-
pimus. 
 

3. Jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö ei ole 
euro ja jotka eivät ole ratifioineet tätä sopi-
musta, voivat ilmoittaa tallettajalle aikomuk-
sestaan olla osapuolena tämän artiklan 2 koh-
dassa tarkoitetussa välityssopimuksessa, jotta 
kaikki 15 artiklan tulkintaa ja täytäntöönpa-
noa koskevat riidat voitaisiin antaa unionin 
tuomioistuimen ratkaistaviksi. Tallettajan on 
tiedotettava asianomaisen jäsenvaltion ilmoi-
tuksesta sopimuspuolille, jolloin asianomai-
sesta jäsenvaltiosta tulee tämän artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun välityssopimuksen 
osapuoli tämän kohdan mukaisiin tarkoituk-
siin. 

ing Party has failed to comply with its obli-
gations under this Agreement, the Contract-
ing Party concerned shall take the necessary 
measures to comply with the judgment with-
in a period to be decided by the Court of Jus-
tice. In case the Contracting Party concerned 
does not take the necessary measures to put 
an end to the breach within the deadline fixed 
by the Court of Justice, the use of compart-
ments of all the Contracting Parties as laid 
down in point (b) of Article 5(1) shall be ex-
cluded in relation to institutions authorised in 
the Contracting Party concerned. 
 

2. This Article constitutes a special agree-
ment between the Contracting Parties within 
the meaning of Article 273 TFEU. 
 
 

3. Member States whose currency is not the 
euro that have not ratified this Agreement 
may notify the Depositary of their intention 
to be party to the special agreement referred 
to in paragraph 2 of this Article for the pur-
poses of submitting to the Court of Justice 
any dispute concerning the interpretation and 
enforcement of Article 15. The Depositary 
shall communicate the notification by the 
Member State concerned to the Contracting 
Parties, upon which communication the 
Member State concerned shall become party 
to the special agreement referred to in para-
graph 2 of this Article for the purposes de-
scribed in this paragraph. 

 
 

15 ARTIKLA 
 

Korvaukset 
 

1. Sopimuspuolet sitoutuvat korvaamaan 

ARTICLE 15 
 

Compensation 
 

1. The Contracting Parties commit to reim-

                                                 
1 Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 
(EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17). 
  Council Decision of 7 June 2007 on the system of the European Communities' own resources (OJ L 
163, 23.6.2007, p. 17). 
 
2 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, yhteisöjen 
omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1) 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 
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yhteisesti, nopeasti ja korkoineen kullekin jä-
senvaltiolle, joka ei osallistu yhteiseen val-
vontamekanismiin ja yhteiseen kriisinratkai-
sumekanismiin, jäljempänä 'osallistumaton 
jäsenvaltio', määrän, jonka osallistumaton jä-
senvaltio on maksanut omina varoina ja joka 
vastaa unionin yleisen talousarvion käyttöä 
sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta ja sii-
hen liittyviä kustannuksia koskevissa asioissa 
unionin toimielinten SRM-asetuksen nojalla 
käyttämän toimivallan suhteen. 
 
 

2. Määrä, jonka kunkin osallistumattoman 
jäsenvaltion katsotaan suorittaneen sopimus-
suhteen ulkopuoliseen vastuuseen ja siihen 
liittyviin kustannuksiin, määritetään suhteelli-
sesti kullekin neuvoston päätöksen 
2007/436/EY, Euratom1 2 artiklan 7 kohdan 
tai sitä muuttavan tai sen kumoavan unionin 
säädöksen mukaisesti määritetyn bruttokan-
santulon perusteella. 
 

3. Korvauskustannukset jaetaan sopimus-
puolten kesken suhteellisesti kullekin neuvos-
ton päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artik-
lan 7 kohdan tai sitä muuttavan tai sen ku-
moavan unionin säädöksen mukaisesti määri-
tetyn bruttokansantulon perusteella. 
 

4. Osallistumattomille jäsenvaltioille suori-
tetaan päivänä, jona maksut kirjataan tileihin 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1150/20002 9 artiklan 1 kohdan tai sitä muut-
tavan tai sen kumoavan myöhemmän unionin 
säädöksen mukaisesti, korvaus määristä, jotka 
vastaavat unionin talousarviosta suoritettuja 
maksuja sopimussuhteen ulkopuolisen vas-
tuun ja siihen liittyvien kustannusten suorit-
tamiseksi, tähän liittyvän lisätalousarvion hy-
väksymisen jälkeen. 
 

Korko lasketaan unionin omiin varoihin so-
vellettavien, myöhässä käyttöön asetetuista 
määristä maksettavaa korkoa koskevien mää-
räysten mukaisesti. Määrät muunnetaan kan-
sallisten valuuttojen ja euron välillä neuvos-
ton asetuksen (EY), Euratom) N:o 1150/2000 

burse jointly, promptly and with interest each 
Member State that is not participating in the 
Single Supervisory Mechanism and in the 
Single Resolution Mechanism ("non partici-
pating Member State") for the amount that 
that non participating Member State has paid 
in own resources corresponding to the use of 
the general budget of the Union in cases of 
non contractual liability and costs related 
thereto, in respect of the exercise of powers 
by the institutions of the Union under the 
SRM Regulation. 
 

2. The amount that each of the non partici-
pating Member States is deemed to have con-
tributed to the non-contractual liability and 
costs related thereto shall be determined pro 
rata on the basis of their respective gross na-
tional income determined in accordance with 
Article 2(7) of Council Decision 
2007/436/EC, Euratom1 or with any ensuing 
Union act amending or repealing it. 
 

3. Compensation costs shall be distributed 
among the Contracting Parties pro rata on the 
basis of the weight of their respective gross 
national income, as determined in accordance 
with Article 2(7) of Council Decision 
2007/436/EC, Euratom or with any ensuing 
Union act amending or repealing it. 
 

4. The non participating Member States 
shall be reimbursed on the dates of the en-
tries in the accounts referred to in Article 
9(1) of Council Regulation (EC, Euratom) 
No 1150/20002 or in any ensuing Union act 
amending or repealing it, of the amounts cor-
responding to the payments from the Union 
budget to settle the non contractual liability 
and costs related thereto following the adop-
tion of the associated amending budget.  
 

Any interest shall be calculated in accor-
dance with the provisions on interest for 
amounts made available belatedly applicable 
to the Union's own resources. Amounts shall 
be converted between national currencies and 
the euro at an exchange rate determined in 

                                                                                                                                             
  Council Regulation (EC, Euratom) No 1150/2000 of 22 May 2000 implementing Decision 
2007/436/EC, Euratom on the system of the Communities' own resources (OJ L 130, 31.5.2000, p. 1), 
including any subsequent amendments. 
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10 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan 
tai sitä muuttavan tai sen kumoavan myö-
hemmän unionin säädöksen mukaisesti mää-
ritellyllä vaihtokurssilla. 
 

5. Komissio koordinoi sopimuspuolten kor-
vaustoimia 1—3 kohdassa vahvistettujen pe-
rusteiden mukaisesti. Komission koor-
dinoivaan tehtävään sisältyy sen laskentape-
rustan määrittäminen, jonka pohjalta maksut 
suoritetaan, ilmoitusten antaminen maksujen 
suorittamista vaativille sopimuspuolille ja 
korkojen laskeminen. 

accordance with the first subparagraph of Ar-
ticle 10(3) of Council Regulation (EC, Eura-
tom) No 1150/2000 or with any ensuing Un-
ion act amending or repealing it. 
 

5. The Commission shall coordinate any re-
imbursement action by the Contracting Par-
ties, in accordance with the criteria laid down 
under paragraphs 1 to 3. The Commission's 
coordination role shall include calculating the 
basis on which payments are to be made, is-
suing notices to the Contracting Parties re-
quiring payments to be made and calculating 
interest. 

 
 

16 ARTIKLA 
 

Uudelleentarkastelu 
 

1. Kriisinratkaisuneuvosto arvioi viimeis-
tään kahden vuoden kuluessa tämän sopimuk-
sen voimaantulosta ja sen jälkeen 18 kuukau-
den välein tämän sopimuksen täytäntöönpa-
noa ja erityisesti kriisinratkaisurahaston yh-
teistä käyttöä ja sen vaikutusta rahoitusvakau-
teen ja sisämarkkinoihin sekä antaa asiasta 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja neu-
vostolle. 
 

2. Viimeistään kymmenen vuoden kuluttua 
tämän sopimuksen voimaantulosta toteutetaan 
kriisinratkaisuneuvoston 1 kohdan mukaisesti 
laatimiin kertomuksiin sisältyvän täytäntöön-
panosta saatujen kokemusten arvion perus-
teella Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn so-
pimuksen mukaisesti tarvittavat toimet, joi-
den tarkoituksena on sisällyttää tämän sopi-
muksen olennaiset määräykset unionin oi-
keudelliseen kehykseen. 
 

Tehty Brysselissä … päivänä …kuuta 2014, 
yhtenä kappaleena bulgarian, englannin, es-
panjan, hollannin, iirin, italian, kroaatin, krei-
kan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puo-
lan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slo-
vakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, 
unkarin ja viron kielellä kaikkien näiden teks-
tien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja tämä 
kappale talletetaan tallettajan arkistoon. Tal-
lettaja toimittaa asianmukaisesti todistetun 

ARTICLE 16 
 

Review 
 

1. Within two years of the date of entry in-
to force of this Agreement, at the latest and 
every 18 months thereafter, the Board shall 
assess and present to the European Parlia-
ment and to the Council a report on the im-
plementation of this Agreement and in par-
ticular on the proper functioning of the mu-
tual use of the Fund and its impact on finan-
cial stability and the internal market. 
 

2. Within ten years of the date of entry into 
force of this Agreement, at the latest, on the 
basis of an assessment of the experience with 
its implementation contained in the reports 
drawn up by the Board in accordance with 
paragraph 1, the necessary steps shall be tak-
en, in accordance with the TEU and the 
TFEU, with the aim of incorporating the sub-
stance of this Agreement into the legal 
framework of the Union. 
 
 

Done at Brussels on … 2014, in a single 
original, whose Bulgarian, Croatian, Czech, 
Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, 
French, German, Greek, Hungarian, Irish, 
Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, 
Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, 
Spanish and Swedish texts are equally au-
thentic, which shall be deposited in the ar-
chives of the Depositary which shall transmit 
a duly certified copy to each of the Contract-
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jäljennöksen kullekin sopimuspuolelle. ing Parties. 
 
 
 
 
 
 

SOPIMUSPUOLTEN JA EUROOPAN 
UNIONIN NEUVOSTON JÄSENINÄ 
OLEVIEN HALLITUSTENVÄLISEN 

KONFERENSSIN TARKKAILIJOIDEN 
AIEJULISTUKSET, 

JOTKA TALLETETAAN SOPIMUKSEN 
KANSSA: 

 
 

Julistus N:o 1: 
 

Kunnioittaen täysin niiden sopimusten me-
nettelyllisiä vaatimuksia, joille Euroopan 
unioni perustuu, sopimuspuolet ja Euroopan 
unionin neuvoston jäseninä olevat hallitus-
tenvälisen konferenssin tarkkailijat toteavat 
tavoitteenaan ja aikeenaan olevan, elleivät ne 
kaikki toisin sovi, että: 
 
 

a) SRM-asetuksen, sellaisena kuin se on sen 
hyväksymispäivänä, 4 artiklan 3 kohtaa ei 
kumota tai muuteta; 
 

b) velkakirjojen alaskirjausta koskevaan vä-
lineeseen liittyviä periaatteita ja sääntöjä ei 
kumota tai muuteta tavalla, joka ei vastaa 
SRM-asetuksen, sellaisena kuin se on sen hy-
väksymispäivänä, säännöksistä johtuvaa tu-
losta tai johda vähintään samaan tai yhtä vel-
voittavaan tulokseen kuin se. 
 
 

Julistus N:o 2: 
 

Vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisin-
ratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdis-
tämisestä tehdyn hallitustenvälisen sopimuk-
sen allekirjoittajat julistavat, että ne pyrkivät 
kukin kansallisten lakisääteisten vaatimusten-
sa mukaisesti saattamaan päätökseen sopi-
muksen ratifioinnin hyvissä ajoin, niin että 
yhteinen kriisinratkaisumekanismi on täysin 
toimintakykyinen viimeistään 1 päivänä 

 
DECLARATIONS OF INTENT BY THE 

CONTRACTING PARTIES AND OB-
SERVERS OF THE INTERGOVERN-
MENTAL CONFERENCE THAT ARE 

MEMBERS OF THE COUNCIL OF THE 
EUROPEAN UNION TO BE DEPOSITED 

WITH THE AGREEMENT: 
 
 

Declaration no. 1: 
 

While fully respecting the procedural re-
quirements of the Treaties on which the Eu-
ropean Union is founded, the Contracting 
Parties and observers of the intergovernmen-
tal Conference that are members of the 
Council of the European Union note that it is 
their objective and their intention that, unless 
they all agree otherwise: 
 

(a) Article 4(3) of the SRM Regulation, as 
on the date of its initial adoption, is not re-
pealed or amended; 
 

(b) the principles and rules related to the 
bail in tool are not repealed or amended in a 
way that is not equivalent and does not lead 
to, at least, the same and not less stringent re-
sult than that deriving from the SRM Regula-
tion as on the date of its initial adoption. 
 
 
 

Declaration no. 2: 
 

The signatories to the Intergovernmental 
Agreement on the transfer and mutualisation 
of contributions to the Single Resolution 
Fund declare that they will strive to complete 
its process of ratification in accordance with 
their respective national legal requirements in 
due time so as to permit the Single Resolu-
tion Mechanism to be fully operational by 
1 January 2016. 
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tammikuuta 2016. 
 

——— 
 

 
 

——— 
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Rinnakkaistekstit 

5. 

Laki 
Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 §:n 4 momentin 3 kohta, 26 §:n 

1 momentin 2 kohta, 38 §:n 1 momentin 5 kohta, 40 §:n 1 momentti, 41 §:n 6 momentti, 
71 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohta sekä 6 momentti,  

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 4 momentin 3 kohta laissa 752/2012, 26 §:n 1 momentin 
2 kohta laissa 170/2014, 38 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 254/2013, 40 §:n 1 momentti, 
41 §:n 6 momentti ja 71 §:n 6 momentti laissa 611/2014 ja 71 §:n 1 momentin 3 kohta laissa 
194/2011 sekä 

lisätään 3 §:n 2 momenttiin uusi 7 a kohta, 29 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 
170/2014, uusi 6 momentti, 38 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 752/2012, 
254/2013 ja 170/2014, uusi 6 kohta ja lakiin uusi 44 b § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 

Tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Laissa erikseen säädettyjen tehtäviensä to-

teuttamiseksi Finanssivalvonta: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Laissa erikseen säädettyjen tehtäviensä to-

teuttamiseksi Finanssivalvonta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7 a) valvoo yhdessä rahoitusvakausviran-
omaisesta annetussa laissa (  /  ) tarkoitetun 
Rahoitusvakausviraston kanssa, että finans-
simarkkinoilla toimivat noudattavat niitä 
koskevia luottolaitosten ja sijoituspalveluyri-
tysten kriisinratkaisusta annetun lain (  /  ), 
jäljempänä kriisinratkaisulaki, säännöksiä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
4 § 

Valvottavat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Muulla valvottavalla tarkoitetaan tässä lais-

sa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 
tarkoitettua vakuusrahastoa ja talletussuoja-
rahastoa sekä sijoituspalvelulaissa tarkoitet-
tua sijoittajien korvausrahastoa; 

4 § 

Valvottavat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Muulla valvottavalla tarkoitetaan tässä 

laissa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
(610/2014) 13 luvussa tarkoitettua vakuusra-
hastoa ja sijoituspalvelulaissa tarkoitettua si-
joittajien korvausrahastoa; 



 HE 175/2014 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

342 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
26 § 

Toimiluvan peruminen ja siihen rinnastettava 
toiminnan määrääminen lopetettavaksi 

Finanssivalvonta voi perua valvottavan 
toimiluvan tai, jos muu viranomainen on toi-
mivaltainen toimilupaviranomainen, esittää 
tälle toimiluvan perumista, jos finanssimark-
kinoiden valvonnalle 1 §:ssä säädettyjen ta-
voitteiden toteutumista ei voida riittävästi 
turvata rajoittamalla valvottavan toimintaa 27 
§:n mukaisesti tai muilla tämän lain mukaisil-
la toimenpiteillä ja: 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) valvottava ei ole kyennyt sille asetetussa 
määräajassa suorittamaan talletuspankin toi-
minnan väliaikaisesta keskeyttämisestä anne-
tun lain (1509/2001) 11 §:ssä tarkoitetussa 
toimenpidesuunnitelmassa, rahoitus- ja va-
kuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 
25 §:ssä tarkoitetussa ryhmittymän vakava-
raisuuden tervehdyttämissuunnitelmassa taik-
ka vakuutusyhtiölain 11 luvun 25 tai 26 §:ssä, 
26 luvun 12 tai 13 §:ssä, työeläkevakuutusyh-
tiöistä annetun lain 20 §:ssä, ulkomaisista va-
kuutusyhtiöistä annetun lain 46 §:ssä taikka 
vakuutusyhdistyslain 12 luvun 6 b §:ssä tai 
12 a luvun 7 tai 8 §:ssä tarkoitetussa taloudel-
lisen aseman tervehdyttämissuunnitelmassa 
tai lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelmassa 
esitettyjä toimenpiteitä taikka jos tällaisen 
suunnitelman toteuttaminen on laiminlyöty; 
tai 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

26 §  

Toimiluvan peruminen ja siihen rinnastettava 
toiminnan määrääminen lopetettavaksi  

Finanssivalvonta voi perua valvottavan 
toimiluvan tai, jos EKP tai muu viranomai-
nen on toimivaltainen toimilupaviranomai-
nen, esittää tälle toimiluvan perumista, jos fi-
nanssimarkkinoiden valvonnalle 1 §:ssä sää-
dettyjen tavoitteiden toteutumista ei voida 
riittävästi turvata rajoittamalla valvottavan 
toimintaa 27 §:n mukaisesti tai muilla tämän 
lain mukaisilla tai muualla laissa säädetyillä 
toimenpiteillä ja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) valvottava ei ole kyennyt sille asetetussa 
määräajassa suorittamaan luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 8 a luvussa tarkoitetussa 
elvytyssuunnitelmassa, talletuspankin toi-
minnan väliaikaisesta keskeyttämisestä anne-
tun lain (1509/2001) 11 §:ssä tarkoitetussa 
toimenpidesuunnitelmassa, rahoitus- ja va-
kuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 
25 §:ssä tarkoitetussa ryhmittymän vakava-
raisuuden tervehdyttämissuunnitelmassa 
taikka vakuutusyhtiölain 11 luvun 25 tai 
26 §:ssä, 26 luvun 12 tai 13 §:ssä, työeläke-
vakuutusyhtiöistä annetun lain 20 §:ssä, ul-
komaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 
46 §:ssä taikka vakuutusyhdistyslain 12 lu-
vun 6 b §:ssä tai 12 a luvun 7 tai 8 §:ssä tar-
koitetussa taloudellisen aseman tervehdyttä-
missuunnitelmassa tai lyhyen aikavälin ra-
hoitussuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä 
taikka jos tällaisen suunnitelman toteuttami-
nen on laiminlyöty; tai 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
29 § 

Asiamiehen asettaminen  

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

29 § 

Asiamiehen asettaminen  

— — — — — — — — — — — — — —  
Asiamiehen asettamiseen luottolaitokseen 

tai sijoituspalveluyritykseen sovelletaan li-
säksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 
11 luvun 10 a §:ää. 
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4 luku 

Hallinnolliset seuraamukset 

38 § 

Rikemaksu 

Finanssivalvonta voi määrätä rikemaksun 
sille, joka tahallaan tai huolimattomuudesta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) laiminlyö tai rikkoo huutokauppa-
asetuksen 42 artiklan 2 kohdassa säädetyn il-
moitusvelvollisuuden. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 luku 

Hallinnolliset seuraamukset 

38 § 

Rikemaksu 

Finanssivalvonta määrää rikemaksun sille, 
joka tahallaan tai huolimattomuudesta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) laiminlyö tai rikkoo huutokauppa-
asetuksen 42 artiklan 2 kohdassa säädetyn 
ilmoitusvelvollisuuden; 

6) laiminlyö tai rikkoo rahoitusvakausvi-
ranomaisesta annetun lain 4 luvussa tarkoi-
tetun EU:n vakausmaksun maksuvelvollisuu-
den tai 5 luvussa tarkoitetun talletussuoja-
maksun maksuvelvollisuuden. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
40 

Seuraamusmaksu 

Seuraamusmaksu määrätään sille, joka ta-
hallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö tai 
rikkoo arvopaperimarkkinalain 15 luvun 
2 §:ssä, sijoituspalvelulain 15 luvun 2 §:ssä, 
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun 
lain 10 luvun 2 §:ssä, arvopaperitileistä anne-
tun lain 15 §:ssä, arvo-osuusjärjestelmästä ja 
selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 
9 §:ssä, maksulaitoslain 48 a §:ssä, vaihtoeh-
torahastojen hoitajista annetun lain 22 luvun 
2 §:ssä, sijoitusrahastolain 144 b §:ssä tai 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 20 luvun 
1 §:ssä tarkoitettuja säännöksiä tai päätöksiä. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

40 § 

Seuraamusmaksu 

Seuraamusmaksu määrätään sille, joka ta-
hallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö tai 
rikkoo arvopaperimarkkinalain 15 luvun 
2 §:ssä, sijoituspalvelulain 15 luvun 2 §:ssä, 
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun 
lain 10 luvun 2 §:ssä, arvopaperitileistä anne-
tun lain 15 §:ssä, arvo-osuusjärjestelmästä ja 
selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 
9 §:ssä, maksulaitoslain 48 a §:ssä, vaihtoeh-
torahastojen hoitajista annetun lain 22 luvun 
2 §:ssä, sijoitusrahastolain 144 b §:ssä, luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 20 luvun 
1 §:ssä tai kriisinratkaisulain 18 luvun 1 
§:ssä tarkoitettuja säännöksiä tai päätöksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
41 § 

Seuraamusmaksun määrääminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen estämättä, mitä 3 momentissa sääde-

41 § 

Seuraamusmaksun määrääminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen estämättä, mitä 3 momentissa sääde-
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tään, jos seuraamusmaksu koskee luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 20 luvun 1 §:n 2 
ja 4 momentissa tai sijoituspalvelulain 15 lu-
vun 2 §:n 2 ja 5 momentissa tarkoitetun sään-
nöksen rikkomista tai laiminlyöntiä, oikeus-
henkilölle määrättävä seuraamusmaksu saa 
olla enintään 10 prosenttia oikeushenkilön te-
koa tai laiminlyöntiä edeltävän vuoden liike-
vaihdosta. Jos oikeushenkilö on osa konser-
nia, liikevaihdolla tarkoitetaan konsernin 
ylimmän emoyrityksen konsernitilinpäätök-
sen mukaista liikevaihtoa. Sen estämättä, mitä 
4 momentissa säädetään, luonnolliselle henki-
lölle määrättävä seuraamusmaksu saa olla 
edellä tässä momentissa tarkoitettujen sään-
nösten rikkomisesta tai laiminlyönnistä enin-
tään viisi miljoonaa euroa. Edellä tässä mo-
mentissa säädetyn estämättä, seuraamusmak-
su saa kuitenkin olla enintään kaksi kertaa 
suurempi kuin teolla tai laiminlyönnillä saatu 
hyöty, jos se on määritettävissä. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

tään, jos seuraamusmaksu koskee luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 20 luvun 1 §:n 2 
ja 4 momentissa, sijoituspalvelulain 15 luvun 
2 §:n 2 ja 5 momentissa tai kriisinratkaisu-
lain 18 luvun 1 §:ssä tarkoitetun säännöksen 
rikkomista tai laiminlyöntiä, oikeushenkilölle 
määrättävä seuraamusmaksu saa olla enin-
tään 10 prosenttia oikeushenkilön tekoa tai 
laiminlyöntiä edeltävän vuoden liikevaihdos-
ta. Jos oikeushenkilö on osa konsernia, liike-
vaihdolla tarkoitetaan konsernin ylimmän 
emoyrityksen konsernitilinpäätöksen mukais-
ta liikevaihtoa. Sen estämättä, mitä 4 mo-
mentissa säädetään, luonnolliselle henkilölle 
määrättävä seuraamusmaksu saa olla edellä 
tässä momentissa tarkoitettujen säännösten 
rikkomisesta tai laiminlyönnistä enintään vii-
si miljoonaa euroa. Edellä tässä momentissa 
säädetyn estämättä, seuraamusmaksu saa kui-
tenkin olla enintään kaksi kertaa suurempi 
kuin teolla tai laiminlyönnillä saatu hyöty, 
jos se on määritettävissä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 44 b §  

Yhteistyö Rahoitusvakausviraston kanssa 

Finanssivalvonnan ja Rahoitusvakausvi-
raston on tehtävä keskenään yhteistyötä. Fi-
nanssivalvonnan tulee ennen ryhtymistään 3 
tai 4 luvun mukaisiin toimenpiteisiin kuulla 
Rahoitusvakausvirastoa, jos valvottava tai 
muu finanssimarkkinoilla toimiva toimii krii-
sinratkaisulain tai mainitun lain 1 luvun 4 
§:n 1 kohdassa tarkoitetun kriisinratkaisudi-
rektiivin perusteella annettujen komission 
asetusten ja päätösten vastaisesti. 
 

 
71 § 

Oikeus ja velvollisuus luovuttaa tietoja 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään, Finanssivalvonnalla on oikeus 
luovuttaa salassapitosäännösten estämättä tie-
toja: 

1) sosiaali- ja terveysministeriölle, valtiova-
rainministeriölle, Valtion vakuusrahastolle ja 

71 § 

Oikeus ja velvollisuus luovuttaa tietoja 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään, Finanssivalvonnalla on oikeus 
luovuttaa salassapitosäännösten estämättä tie-
toja: 

1) sosiaali- ja terveysministeriölle, valtio-
varainministeriölle, Rahoitusvakausvirastolle 
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muulle finanssimarkkinoita valvovalle tai nii-
den toimivuudesta vastaavalle viranomaiselle 
niiden tehtävien hoitamista varten; 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) toisen ETA-valtion finanssimarkkinoita 
valvovalle viranomaiselle, muulle toisen 
ETA-valtion finanssimarkkinoiden toimivuu-
desta vastaavalle viranomaiselle sekä Euroo-
pan valvontaviranomaisille, Euroopan val-
vontaviranomaisten yhteiskomitealle ja Eu-
roopan järjestelmäriskikomitealle; 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonnan on sen estämättä, mitä 
tietojen salassapidosta muualla laissa sääde-
tään, viipymättä annettava valtiovarain-
ministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle 
ja Suomen Pankille hallussaan olevat tiedot 
asioista, jotka saattavat vaikuttaa finanssi-
markkinoiden vakauteen tai muuten merkittä-
västi finanssimarkkinoiden kehitykseen tai 
aiheuttaa merkittäviä häiriöitä rahoitusjärjes-
telmän toiminnassa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 

ja muulle finanssimarkkinoita valvovalle tai 
niiden toimivuudesta vastaavalle viranomai-
selle niiden tehtävien hoitamista varten; 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) toisen ETA-valtion finanssimarkkinoita 
valvovalle viranomaiselle, toisen ETA-
valtion kriisinratkaisuviranomaiselle, muulle 
toisen ETA-valtion finanssimarkkinoiden 
toimivuudesta vastaavalle viranomaiselle se-
kä Euroopan valvontaviranomaisille, Euroo-
pan valvontaviranomaisten yhteiskomitealle 
ja Euroopan järjestelmäriskikomitealle;  
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonnan on sen estämättä, mitä 
tietojen salassapidosta muualla laissa sääde-
tään, viipymättä annettava valtiovarainminis-
teriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, 
Suomen Pankille ja Rahoitusvakausvirastolle 
hallussaan olevat tiedot asioista, jotka saatta-
vat vaikuttaa finanssimarkkinoiden vakau-
teen tai muuten merkittävästi finanssimark-
kinoiden kehitykseen tai aiheuttaa merkittä-
viä häiriöitä rahoitusjärjestelmän toiminnas-
sa. Mitä tässä momentissa säädetään, sovel-
letaan myös sellaisen toisen ETA-valtion vas-
taavaan viranomaiseen ja talletussuojara-
hastoon, jossa luottolaitoksella on kriisinrat-
kaisulain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 7 koh-
dassa tarkoitetun ryhmän emoyritys tai emo-
yrityksen tytäryritys taikka luottolaitoksen tai 
sen kanssa samaan ryhmään kuuluvan toisen 
luottolaitoksen sivuliike, sekä jos tällaisessa 
toisessa ETA-valtiossa makrovakauden val-
vonnasta vastaa muu kuin edellä mainittu vi-
ranomainen, tällaiseen muuhun toisen ETA-
valtion viranomaiseen, jos tiedoilla on tässä 
momentissa tarkoitetulla tavalla merkittävä 
vaikutus toisessa ETA-valtiossa ja tietojen 
vastaanottajaa sitoo tätä lakia vastaava sa-
lassapitovelvollisuus. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  kuuta 

20  . 
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6.  

Laki 
luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 14 luku,  
muutetaan 1 luvun 8 §:n 3 momentti, 9 § ja 15 §:n 3 momentti, 11 luvun 6 §:n 2 momentti, 

10 § ja 13 §:n otsikko, 19 luvun 1 §:n 1 kohta ja 20 luvun 1 §:n 2 momentin 6 kohta ja 5 mo-
mentti, sekä  

lisätään 1 luvun 2 §:ään uusi 7 momentti, lakiin uusi 8 a ja 9 a luku, 11 lukuun uusi 5 a, 
10 a, 10 b, 13 a ja 13 b §, 17 luvun 3 §:n 1 momenttiin uusi 2 a kohta sekä 20 luvun 1 §:n 
2 momenttiin uusi 7 kohta seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 luku  

Yleiset säännökset 

2 §  

Muu luottolaitostoimintaa koskeva lainsää-
däntö 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

2 § 

Muu luottolaitostoimintaa koskeva lainsää-
däntö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Luottolaitoksen kriisinratkaisusta sääde-

tään luottolaitosten ja sijoituspalveluyritys-
ten kriisinratkaisusta annetussa laissa (  /  ), 
jäljempänä kriisinratkaisulaki, sekä yhden-
mukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen me-
nettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja 
tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinrat-
kaisua varten yhteisen kriisinratkaisumeka-
nismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston 
puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 
1093/2010 muuttamisesta annetussa Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) N:o 806/2014, jäljempänä EU:n krii-
sinratkaisuasetus.   

 
 

8 § 

Talletuspankki 

— — — — — — — — — — — — — —  
Talletuspankin on kuuluttava 14 luvussa 

tarkoitettuun talletussuojarahastoon. 

8 § 

Talletuspankki 

— — — — — — — — — — — — — —  
Talletuspankin velvollisuudesta maksaa 

talletussuojamaksua ja kuulua talletussuoja-
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 järjestelmään säädetään rahoitusvakausvi-
ranomaisesta annetussa laissa (  /  ). 

 
9 § 

Talletus 

Talletuksella tarkoitetaan tässä laissa sellai-
sia takaisinmaksettavia varoja, jotka on ko-
konaan tai osittain korvattava 14 luvun 8 §:n 
mukaisesti talletussuojarahastosta. 

Ainoastaan 1 momentissa tarkoitetuista ra-
havaroista saadaan markkinoinnissa käyttää 
sanaa "talletus" joko sellaisenaan tai yhdyso-
sana. Markkinoinnissa, joka koskee muiden 
takaisinmaksettavien varojen hankkimista 
yleisöltä, ei saa muutenkaan menetellä taval-
la, joka voi vaikeuttaa talletusten erottumista 
muista takaisinmaksettavista varoista. 
 

9 § 

Talletus 

Talletuksella tarkoitetaan tässä laissa ra-
hoitusvakausviranomaisesta annetun lain 1 
luvun 3 §:n 11 kohdassa tarkoitettua talletus-
ta. 

Markkinoinnissa saa käyttää sanaa "talle-
tus" joko sellaisenaan tai yhdysosana ainoas-
taan 1 momentissa tarkoitetun korvattavan 
talletuksen piiriin kuuluvista rahavaroista. 
Markkinoinnissa, joka koskee muiden ta-
kaisinmaksettavien varojen hankkimista ylei-
söltä, ei saa muutenkaan menetellä tavalla, 
joka voi vaikeuttaa talletusten erottumista 
muista takaisinmaksettavista varoista. 

 
 

15 §  

Omistusyhteisö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonta pitää luetteloa omistusyh-

teisöistä, jotka ovat sellaisen konsolidointi-
ryhmän emoyrityksiä, jota Finanssivalvonta 
tämän lain mukaan valvoo. Finanssivalvon-
nan on toimitettava luettelo ja siihen tehdyt 
muutokset tiedoksi muille toimivaltaisille 
ETA-valvontaviranomaisille, Euroopan ko-
missiolle ja Euroopan pankkiviranomaiselle. 
 

15 §  

Omistusyhteisö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonta pitää luetteloa omistusyh-

teisöistä, jotka ovat sellaisen konsolidointi-
ryhmän emoyrityksiä, jota Finanssivalvonta 
tämän lain mukaan valvoo. Finanssivalvon-
nan on toimitettava luettelo ja siihen tehdyt 
muutokset tiedoksi Finanssivalvonnasta an-
netun lain 6 §:n 5 kohdassa tarkoitetuille ul-
komaisille ETA-valvontaviranomaisille, jäl-
jempänä ETA-valvontaviranomainen, Eu-
roopan komissiolle ja Euroopan pankkiviran-
omaiselle. 
 

 
 II OSA 

HALLINTO JA OHJAUS 

8 a luku  

Elvytyssuunnitelma  

1 §  

Velvollisuus laatia elvytyssuunnitelma 
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Luottolaitoksella, joka ei kuulu 1 luvun 4 
§:ssä tarkoitetun konsolidoidun valvonnan 
piiriin kuuluvan konserniin, on oltava suun-
nitelma luottolaitoksen toiminnan jatkumisen 
turvaamiseksi tilanteessa, jossa luottolaitok-
sen taloudellinen asema on merkittävästi hei-
kentynyt (elvytyssuunnitelma). Luottolaitok-
sen taloudellisen aseman katsotaan heikenty-
neen merkittävästi ainakin, jos luottolaitos 
on vaarassa jättää sen toiminnalle säädetyt 
taloudelliset edellytykset täyttämättä tai jos 
luottolaitos ei enää täytä 4 §:n 1 momentissa 
tarkoitettujen elvytyssuunnitelmaan sisälly-
tettävien raja-arvojen mukaisia sisäisiä va-
kavaraisuus- tai maksuvalmiustavoitteita. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta 
konsolidointiryhmän emoyrityksen tytärluot-
tolaitokseen, ellei 12 §:stä muuta johdu. 
 

2 §  

Elvytyssuunnitelman tarkastaminen  

Luottolaitoksen on tarkastettava elvytys-
suunnitelma vähintään kerran vuodessa. Fi-
nanssivalvonta voi kuitenkin yksittäistapauk-
sessa vaatia, että luottolaitos tarkastaa elvy-
tyssuunnitelmansa useammin. 

Elvytyssuunnitelma on lisäksi tarkastettava 
luottolaitoksen oikeudelliseen tai toiminnalli-
seen rakenteeseen, liiketoimintaan, taloudel-
liseen asemaan taikka toimintaympäristöön 
kohdistuneen muutoksen jälkeen, jos se voi 
vaikuttaa merkittävästi suunnitelman toteut-
tamiskelpoisuuteen tai muuten edellyttää 
suunnitelman tarkastamista. 
 

3 §  

Elvytyssuunnitelman sisältö  

Valtiovarainministeriön asetuksella anne-
taan luottolaitosten ja sijoituspalveluyritys-
ten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä 
neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivien 
2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 
2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EY, 
2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) 
N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muut-
tamisesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2014/59/EU, jäljempä-
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nä kriisinratkaisudirektiivi, täytäntöön pa-
nemiseksi tarvittavat tarkemmat säännökset 
elvytyssuunnitelmaan sisällytettävistä tie-
doista. 

Finanssivalvonta voi yksittäistapauksessa 
erityisestä syytä vaatia, että luottolaitos si-
sällyttää elvytyssuunnitelmaan myös muita 
kuin tässä pykälässä säädettyjä tietoja. Fi-
nanssivalvonta voi myös vaatia, että luotto-
laitos sisällyttää suunnitelmaan yksityiskoh-
taiset tiedot niistä rahoitussopimuksista, jois-
sa se on osapuolena. 

Elvytyssuunnitelmaan on sisällytettävä eri 
toimintavaihtoehtoja, joilla luottolaitoksen 
taloudelliset toimintaedellytykset voidaan 
säilyttää tai palauttaa. Elvytyssuunnitelmas-
sa on varauduttava sekä koko rahoitusjärjes-
telmän että pelkästään luottolaitoksen ja sen 
konsolidointiryhmän toiminnan mahdollisiin 
häiriöihin. Elvytyssuunnitelmaan on sisälly-
tettävä mahdolliset toimenpiteet, joihin luot-
tolaitos voi ryhtyä, jos 11 luvun 5 a §:ssä 
säädetyt varhaisen puuttumisen edellytykset 
täyttyvät. Elvytyssuunnitelmaan on sisällytet-
tävä kuvaus menettelyistä, joilla voidaan 
varmistaa elvytystoimien täytäntöönpano 
kohtuullisessa ajassa.  

Elvytyssuunnitelmassa ei saa olettaa, että 
luottolaitoksen taloudellisen aseman palaut-
tamiseksi sille myönnetään kriisinratkaisu-
lain 1 luvun 3 §:n 24 kohdassa tarkoitettua 
poikkeuksellista julkista rahoitustukea. Elvy-
tyssuunnitelmaan on sisällytettävä tarvittaes-
sa selvitys siitä, miten ja milloin luottolaitos 
voi hakeutua Suomen Pankin järjestelyjen 
piiriin ongelmatilanteessa ja millaiset va-
kuudet sillä olisi todennäköisesti käytettävis-
sään. 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten ohella elvytyssuunni-
telmien sisältöä ja arviointia koskevia mää-
räyksiä on kriisinratkaisudirektiivissä tarkoi-
tetuissa Euroopan komission asetuksella tai 
päätöksellä annetuissa teknisissä standar-
deissa. 
 

4 §  

Elvytyssuunnitelmassa esitettävät raja-arvot 
ja sen täytäntöönpano  

Luottolaitoksen on sisällytettävä elvytys-
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suunnitelmaan selkeät raja-arvot ja laadulli-
set arviointiperusteet, joiden avulla voidaan 
tunnistaa sellaiset tilanteet, joissa suunnitel-
ma on pantava täytäntöön luottolaitoksen 
toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Luotto-
laitoksen on otettava käyttöön järjestelyt, 
joiden avulla raja-arvoja ja laadullisia arvi-
ointiperusteita voidaan luotettavalla tavalla 
säännöllisesti seurata. Raja-arvona on pidet-
tävä vähintään laitoksen 10 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettua yhteenlaskettua omien varojen 
vaatimusta lisättynä määrällä, joka vastaa 
1,5 prosenttia laitoksen EU:n vakavarai-
suusasetuksen 92 artiklan 3 kohdassa tarkoi-
tetun kokonaisriskin määrästä. 

Luottolaitoksen on ryhdyttävä elvytyssuun-
nitelman mukaisiin toimenpiteisiin, kun 1 
momentissa tarkoitetut arviointiperusteet 
täyttyvät, jollei 3 momentista muuta johdu. 

Luottolaitos voi 2 momentin estämättä 
päättää olla ryhtymättä elvytyssuunnitelman-
sa mukaisiin toimenpiteisiin, jos luottolaitos 
ei pidä toimenpiteitä olosuhteet huomioon ot-
taen tarpeellisina. Luottolaitoksen on tehtävä 
tässä momentissa tarkoitettu päätös kirjalli-
sesti ja toimitettava se viivytyksettä Finanssi-
valvonnalle.  

Finanssivalvonta voi 3 momentin estämättä 
tehdä päätöksen 11 luvussa ja Finanssival-
vonnasta annetun lain 4 luvussa säädettyjen 
toimivaltuuksien käyttämisestä. 
 

5 §  

Elvytyssuunnitelman toimittaminen tarkas-
tettavaksi  

Luottolaitoksen on toimitettava elvytys-
suunnitelma Finanssivalvonnan tarkastetta-
vaksi. Luottolaitoksen hallituksen tai, jos 
luottolaitoksella on hallintoneuvosto, viimek-
si mainitun elimen on hyväksyttävä suunni-
telma ennen sen toimittamista Finanssival-
vonnalle. Luottolaitoksen on vaadittaessa 
osoitettava Finanssivalvonnalle, että suunni-
telma täyttää 6 §:n 1 momentissa säädetyt 
edellytykset. 

Finanssivalvonnan on toimitettava elvytys-
suunnitelma ja siihen tehdyt muutokset rahoi-
tusvakausviranomaisesta annetussa laissa 
tarkoitetulle Rahoitusvakausvirastolle. 
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6 § 

Elvytyssuunnitelman arviointi  

Finanssivalvonnan on viimeistään kuuden 
kuukauden kuluessa suunnitelman vastaanot-
tamisesta tarkastettava elvytyssuunnitelma ja 
kuultuaan merkittävien sivuliikkeiden val-
vonnasta vastaavia ETA-
valvontaviranomaisia siltä osin kuin se on si-
vuliikkeen kannalta olennaista, arvioitava, 
täyttääkö elvytyssuunnitelma 3 ja 4 §:ssä 
säädetyt vaatimukset ja seuraavat edellytyk-
set: 

1) suunnitelman täytäntöönpano kohtuulli-
sella todennäköisyydellä turvaa luottolaitok-
sen taloudelliset toimintaedellytykset; 

2) suunnitelma tai sen sisältämät yksittäiset 
vaihtoehdot voidaan kohtuullisella todennä-
köisyydellä panna nopeasti ja tehokkaasti 
täytäntöön myös vaikeassa rahoitustilantees-
sa aiheuttaen mahdollisimman vähän merkit-
tävää haittaa rahoitusjärjestelmälle myös 
siinä tapauksessa, että muut luottolaitokset 
panevat elvytyssuunnitelmansa täytäntöön 
samanaikaisesti. 

Elvytyssuunnitelmaa arvioidessaan Fi-
nanssivalvonnan on otettava huomioon luot-
tolaitoksen pääoma- ja rahoitusrakenne suh-
teessa sen toiminnalliseen rakenteeseen ja 
toimintaan kohdistuviin riskeihin. 
 

7 §  

Elvytyssuunnitelman tarkistaminen Finans-
sivalvonnan vaatimuksesta  

Jos Finanssivalvonta katsoo, että elvytys-
suunnitelmassa on olennaisia puutteita tai 
täytäntöönpanon esteitä, sen on ilmoitettava 
siitä luottolaitokselle ja vaadittava luottolai-
tosta toimittamaan kahden kuukauden kulu-
essa tarkastettu suunnitelma, josta käy ilmi, 
millä tavoin puutteet tai esteet on korjattu. 
Finanssivalvonta voi pidentää edellä mainit-
tua määräaikaa yhdellä kuukaudella. Luotto-
laitosta on kuultava ennen tarkastetun suun-
nitelman vaatimista. 

Jos Finanssivalvonta katsoo, että puutteita 
tai esteitä ei ole riittävästi korjattu, se voi 
vaatia luottolaitosta tekemään elvytyssuunni-
telmaan yksilöityjä muutoksia määräämäs-
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sään ajassa.  
Jos luottolaitos ei ole tehnyt 2 momentissa 

tarkoitettuja muutoksia määräajassa tai Fi-
nanssivalvonta katsoo, että tarkastettu suun-
nitelma ei ole riittävä, eikä suunnitelmassa 
olevia puutteita tai esteitä voida korjata edel-
lyttämällä suunnitelmaan tehtäväksi yksilöi-
tyjä muutoksia, Finanssivalvonnan on asetet-
tava määräaika, jonka kuluessa luottolaitok-
sen on esitettävä, miten se voi muuttaa liike-
toimintaansa elvytyssuunnitelmassa olevien 
puutteiden tai esteiden korjaamiseksi.  

Finanssivalvonta voi määrätä laitoksen to-
teuttamaan Finanssivalvonnan tarpeellisiksi 
katsomat toimet ottaen huomioon puutteiden 
ja esteiden vakavuus ja toimien vaikutus luot-
tolaitoksen liiketoimintaan. Finanssivalvonta 
voi määrätä laitoksen:  

1) lieventämään riskiprofiiliaan ja vähen-
tämään maksuvalmiusriskiä; 

2) mahdollistamaan pääomapohjan vahvis-
tamisen oikea-aikaisesti; 

3) muuttamaan laitoksen strategiaa ja ra-
kennetta; 

4) muuttamaan rahoitusstrategiaa ydinlii-
ketoimintojen ja kriittisten toimintojen suo-
jaamiseksi häiriöiltä; 

5) muuttamaan luottolaitoksen päätöksen-
teko-, ohjaus- ja valvontarakennetta. 
 

8 §  

Velvollisuus laatia konsolidointiryhmän el-
vytyssuunnitelma  

Konsolidointiryhmän emoyrityksenä olevan 
luottolaitoksen, joka ei ole toisessa ETA-
valtiossa olevan emoyrityksen tytäryritys, on 
laadittava koko konsolidointiryhmää koskeva 
elvytyssuunnitelma, joka kattaa kaikki konso-
lidointiryhmään kuuluvat yritykset, jollei 11 
§:stä muuta johdu.  

Elvytyssuunnitelmassa on esitettävä tarvit-
tavat konsolidointiryhmän emoyritykseen ja 
siihen kuuluvaan yksittäiseen yritykseen koh-
distettavat toimenpiteet toiminnan jatkumisen 
turvaamiseksi tilanteessa, jossa konsolidoin-
tiryhmän tai siihen kuuluvan yrityksen talou-
dellinen asema on merkittävästi heikentynyt. 

Konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelmaan 
on sisällytettävä lisäksi järjestelyt, joilla 
varmistetaan johdonmukaisuus eri yrityksiä 
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ja merkittäviä sivuliikkeitä koskevien toimen-
piteiden välillä. Suunnitelmaan on sisällytet-
tävä myös 9 a luvussa tarkoitetut konsoli-
dointiryhmän sisäistä rahoitustukea koskevat 
järjestelyt. 

Konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelmaan 
ja yksittäisiä tytäryrityksiä koskeviin suunni-
telmiin on sisällytettävä 3 §:ssä säädetyt tie-
dot ja 4 §:ssä säädetyt raja-arvot ja laadulli-
set arviointiperusteet.  

Konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelmasta 
on käytävä ilmi mahdolliset esteet, elvytys-
toimenpiteiden toteuttamiselle konsolidointi-
ryhmän sisällä tai konsolidointiryhmään kuu-
luvissa yrityksissä. Konsolidointiryhmän el-
vytyssuunnitelmasta on käytävä ilmi mahdol-
liset oikeudelliset ja käytännölliset esteet 
omien varojen siirrolle tai velkojen takaisin-
maksulle konsolidointiryhmään kuuluvien 
yritysten välillä. 
 

9 §  

Konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelman 
toimittaminen tarkastettavaksi  

Konsolidointiryhmän emoyrityksen on toi-
mitettava konsolidointiryhmän elvytyssuunni-
telma Finanssivalvonnan tarkastettavaksi. 
Konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelma on 
toimitettava Finanssivalvonnalle aina, kun 
siihen on tehty merkittäviä muutoksia. Kon-
solidointiryhmän emoyrityksen hallituksen 
tai, jos yrityksellä on hallintoneuvosto, vii-
meksi mainitun elimen on hyväksyttävä kon-
solidointiryhmän elvytyssuunnitelma ennen 
sen toimittamista Finanssivalvonnalle. Kon-
solidointiryhmän emoyrityksen tai konsoli-
dointiryhmään kuuluvan luottolaitoksen tai 
sijoituspalveluyrityksen on vaadittaessa osoi-
tettava Finanssivalvonnalle, että konsoli-
dointiryhmän elvytyssuunnitelma täyttää 
8 §:ssä säädetyt edellytykset. 

Finanssivalvonnan on toimitettava saa-
mansa konsolidointiryhmän elvytyssuunni-
telma: 

1) Rahoitusvakausvirastolle;  
2) konsolidointiryhmään kuuluvan ulko-

maisen ETA-valtiossa sijaitsevan tytäryrityk-
sen valvonnasta ja kriisinratkaisusta vastaa-
ville viranomaisille; 

3) konsolidointiryhmään kuuluvan ETA-
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valtiossa sijaitsevan merkittävän sivuliikkeen 
valvonnasta vastaavalle valvontaviranomai-
selle, jos se on olennaista sivuliikkeen kan-
nalta; 

4) muille asian kannalta olennaisille Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain 65 b §:ssä 
tarkoitettuun valvontakollegioon kuuluville 
valvontaviranomaisille. 
 

10 §  

Konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelman 
arviointi  

Finanssivalvonnan on yhdessä tytäryritys-
ten valvonnasta vastaavien ETA-
valvontaviranomaisten kanssa kuultuaan 
9 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja 
valvontaviranomaisia sekä yhdessä merkittä-
vien sivuliikkeiden valvonnasta vastaavien 
ETA-valvontaviranomaisten kanssa, jos se on 
sivuliikkeen kannalta olennaista, arvioitava, 
täyttääkö konsolidointiryhmän elvytyssuunni-
telma 6 ja 8 §:ssä säädetyt vaatimukset. Ar-
vioinnissa on noudatettava 7 §:ssä säädettyä 
menettelyä ja otettava huomioon elvytystoi-
menpiteiden mahdollinen vaikutus rahoitus-
markkinoiden vakauteen kaikissa niissä ETA-
valtioissa, joissa kondolidointiryhmällä on 
liiketoimintaa.  
 

11 §  

Konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelman 
hyväksyminen  

Finanssivalvonnan on tytäryhtiöiden val-
vonnasta vastaavien ETA-
valvontaviranomaisten kanssa pyrittävä te-
kemään yhteinen päätös: 

1) siitä, täyttääkö konsolidointiryhmän el-
vytyssuunnitelma sille säädetyt vaatimukset; 

2) siitä, tuleeko konsolidointiryhmään kuu-
luvalle yritykselle laatia oma erillinen elvy-
tyssuunnitelma; 

3) 7 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä, jot-
ka kohdistuvat konsolidointiryhmän emoyri-
tykseen; 

4) 7 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä, jot-
ka kohdistuvat konsolidointiryhmän tytäryri-
tyksiin. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu yhteinen 
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päätös on tehtävä neljän kuukauden kuluessa 
siitä päivästä, jona Finanssivalvonta on toi-
mittanut konsolidointiryhmän elvytyssuunni-
telman 10 §:ssä tarkoitetuille valvontaviran-
omaisille. 

Jos yhteistä päätöstä ei ole tehty 2 momen-
tissa säädetyssä määräajassa, Finanssival-
vonnan on tehtävä päätös, jossa sen on otet-
tava huomioon muiden toimivaltaisten val-
vontaviranomaisten neljän kuukauden mää-
räajan kuluessa ilmaisemat kannat ja va-
raumat. Finanssivalvonnan on toimitettava 
päätös konsolidointiryhmän emoyhtiölle ja 
1 momentissa tarkoitetuille muille valvonta-
viranomaisille. 

Jos 1 momentissa tarkoitettua yhteistä pää-
töstä 1 momentin 2 tai 4 kohdassa tarkoite-
tuista asioista ei ole tehty 2 momentissa sää-
detyssä määräajassa, Finanssivalvonnan on 
tehtävä päätös erillisten elvytyssuunnitelmien 
laatimisesta sen valvontaan kuuluville yrityk-
sille ja 7 §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden 
soveltamisesta tytäryritysten tasolla.  

Jos Finanssivalvonta tai muu 1 momentissa 
tarkoitettu ETA-valvontaviranomainen on 
saattanut 1 momentissa tarkoitetun asian Eu-
roopan pankkivalvonta-asetuksen 19 artiklan 
mukaisesti Euroopan pankkiviranomaisen 
ratkaistavaksi, Finanssivalvonnan on lykät-
tävä 3 ja 4 momentissa tarkoitettua omaa 
päätöstään. Jos Euroopan pankkiviranomai-
nen tekee asiassa päätöksen, Finanssival-
vonnan on tehtävä asiassa päätös Euroopan 
pankkiviranomaisen päätöksen mukaisesti. 
Edellä 2 momentissa tarkoitettu neljän kuu-
kauden määräaika on edellä mainitussa ar-
tiklassa tarkoitettu sovitteluaika. Asiaa ei voi 
saattaa Euroopan pankkiviranomaisen pää-
tettäväksi 2 momentissa mainitun neljän kuu-
kauden määräajan jälkeen tai sen jälkeen, 
kun yhteinen päätös asiassa on tehty. Jos Eu-
roopan pankkiviranomainen ei ole tehnyt 
päätöstä kuukauden kuluessa siitä, kun asia 
on saatettu sen ratkaistavaksi, Finanssival-
vonta voi tehdä asiassa päätöksen. 

Finanssivalvonta voi 4 momentissa tarkoi-
tetuissa tapauksissa oman päätöksensä ase-
mesta tehdä yhteisen päätöksen yhdessä joi-
denkin 1 momentissa tarkoitettujen valvonta-
viranomaisten kanssa. 
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12 § 

Konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelman 
arviointi Finanssivalvonnan ollessa tytär-
yrityksen valvonnasta vastaava valvontavi-

ranomainen  

Finanssivalvonnan on, saatuaan konsoli-
dointiryhmän emoyrityksen valvonnasta vas-
taavalta ETA-valvontaviranomaiselta konso-
lidointiryhmän elvytyssuunnitelman, osaltaan 
pyrittävä siihen, että 11 §:n 1 momentissa 
tarkoitetuista asioista tehdään Finanssival-
vonnan ja muiden asianosaisten ETA-
valvontaviranomaisten yhteinen päätös nel-
jän kuukauden kuluessa siitä, kun konsoli-
dointiryhmän valvonnasta vastaava ETA-
valvontaviranomainen on toimittanut konso-
lidointiryhmän elvytyssuunnitelman kyseisille 
valvontaviranomaisille. 

Jos yhteistä päätöstä 11 §:n 1 momentin 1 
tai 3 kohdassa tarkoitetuista asioista ei ole 
tehty 1 momentissa säädetyssä määräajassa 
ja konsolidointiryhmän valvonnasta vastaava 
ETA-valvontaviranomainen tekee asiasta 
oman päätöksensä, Finanssivalvonnan on 
sovellettava päätöstä. Finanssivalvonta voi 
kuitenkin saattaa asian Euroopan pankkival-
vonta-asetuksen 19 artiklan mukaisesti Eu-
roopan pankkiviranomaisen ratkaistavaksi. 

Jos yhteistä päätöstä 11 §:n 1 momentin 2 
tai 4 kohdassa tarkoitetuista asioista ei ole 
tehty 1 momentissa säädetyssä määräajassa, 
Finanssivalvonnan on päätettävä sen val-
vonnassa olevaa yritystä koskevasta elvytys-
suunnitelmasta.  

Jos Finanssivalvonta tai ETA-
valvontaviranomainen on saattanut 1 mo-
mentissa tarkoitetun asian Euroopan pankki-
valvonta-asetuksen 19 artiklan mukaisesti 
Euroopan pankkiviranomaisen ratkaistavak-
si, Finanssivalvonnan on lykättävä 3 momen-
tissa tarkoitettua päätöstään. Jos Euroopan 
pankkiviranomainen tekee asiassa päätöksen, 
Finanssivalvonnan on tehtävä asiassa päätös 
Euroopan pankkiviranomaisen päätöksen 
mukaisesti. Asiaa ei voi saattaa Euroopan 
pankkiviranomaisen päätettäväksi 1 momen-
tissa säädetyn neljän kuukauden määräajan 
jälkeen tai sen jälkeen, kun yhteinen päätös 
asiasta on tehty. Jos Euroopan pankkiviran-
omainen ei ole tehnyt päätöstä kuukauden 
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kuluessa siitä, kun asia on saatettu sen rat-
kaistavaksi, Finanssivalvonta voi tehdä asi-
assa päätöksen. 

Finanssivalvonta voi 3 momentissa tarkoi-
tetuissa tapauksissa oman päätöksen asemes-
ta tehdä asiassa yhteisen päätöksen yhdessä 
joidenkin 1 momentissa tarkoitettujen ETA-
valvontaviranomaisten kanssa. 
 

13 §  

Yksinkertaistetut velvoitteet  

Finanssivalvonnan on, ottaen huomioon 
kriisinratkaisulain 1 luvun 6 §:ssä säädetyt 
tavoitteet ja soveltamisperiaatteet sekä luot-
tolaitoksen konkurssiin asettamisesta rahoi-
tusmarkkinoiden toimintaan, muihin luotto-
laitoksiin ja sijoituspalveluyrityksiin, rahoi-
tuksen saatavuuteen ja talouteen laajemmin 
aiheutuvat merkittävät kielteiset vaikutukset, 
määriteltävä elvytyssuunnitelmia koskevat 
vaatimukset, joissa voidaan poiketa edellä 
tässä luvussa säädetyistä seuraavista vaati-
muksista: 

1) elvytyssuunnitelmaan sisällytettävät tie-
dot; 

2) elvytyssuunnitelmaa ja sen päivittämistä 
koskevat määräajat;  

3) laitokselta 3 ja 8 §:n mukaisesti tarvitta-
vien tietojen sisältö. 

Finanssivalvonnan on toimitettava Euroo-
pan pankkiviranomaiselle selvitys tämän py-
kälän soveltamisesta. 
 

14 § 

Yhteenliittymää koskevat velvoitteet  

Finanssivalvonta voi päättää virastoa kuul-
tuaan, ettei tämän luvun säännöksiä sovelleta 
talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa 
laissa (599/2010) tarkoitetun yhteenliittymän 
jäsenluottolaitokseen, joka on 9 luvun 1 §:n 
mukaisesti kokonaan tai osittain vapautettu 
EU:n vakavaraisuusasetuksen 10 artiklassa 
tarkoitetuista vakavaraisuusvaatimuksista 
tai, joka kuuluu laitosten suojajärjestelmään. 

Jos laitos on vapautettu 1 momentin mu-
kaisesti, tämän luvun säännöksiä on sovellet-
tava konsolidoinnin perusteella keskusyhtei-
söön ja siihen EU:n vakavaraisuusasetuksen 
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10 artiklassa tarkoitetulla tavalla liittyneisiin 
laitoksiin. Edellä 1 momentissa tarkoitetun 
suojajärjestelmän on täytettävä tässä luvussa 
säädetyt vaatimukset yhteistyössä vapautetun 
jäsenensä kanssa. 

Sellaisen jäsenluottolaitoksen elvytyssuun-
nitelma, joka kuuluu YVM-asetuksen 6 artik-
lan 4 kohdassa tarkoitetun valvonnan piiriin 
tai joilla on huomattava osuus rahoitusjär-
jestelmästä, on laadittava tämän luvun sään-
nösten mukaisesti. 

Laitoksella on 3 momentissa tarkoitettu 
huomattava osuus rahoitusjärjestelmästä, jos 
sen varojen: 

1) kokonaisarvo ylittää 30 miljardia euroa; 
tai 

2) osuus kotivaltion bruttokansantuotteesta 
ylittää 20 prosenttia, ja varojen kokonaisar-
vo ei alita viittä miljardia euroa. 

Finanssivalvonnan on toimitettava Euroo-
pan pankkiviranomaiselle selvitys tämän py-
kälän soveltamisesta. 
 

 
 9 a luku  

Konsolidointiryhmän sisäinen rahoitustuki 

1 §  

Konsolidointiryhmän rahoitustukisopimus 

Laitos ja sen kanssa samaan konsolidointi-
ryhmään kuuluvat yritykset voivat sen estä-
mättä, mitä tällaisten sopimusten tekemistä 
koskevista rajoituksista muualla laissa sää-
detään, tehdä tässä luvussa säädetyt vaati-
mukset täyttävän sopimuksen rahoitustuen 
tarjoamisesta toiselle konsolidointiryhmään 
kuuluvalle yritykselle, jos se täyttää 11 luvun 
5 a §:ssä säädetyt varhaisen puuttumisen 
edellytykset.  

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, laitoksen ja sen konsolidointiryhmään 
kuuluvan yrityksen on noudatettava, mitä 
EU:n vakavaraisuusasetuksessa, muussa lai-
tosten vakauden valvontaa koskevassa Eu-
roopan unionin asetuksessa ja luottolaitosdi-
rektiivissä säädetään konsolidointiryhmään 
kuuluvien yritysten keskinäisten liiketoimien 
rajoittamisesta. 

Rahoitustukisopimuksen osapuolena oleva 
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konsolidointiryhmään kuuluva yritys voi 
myöntää toiselle konsolidointiryhmään kuu-
luvalle yritykselle rahoitustukea myöntämällä 
lainaa, antamalla takauksen tai asettamalla 
vakuuden.  

Rahoitustukisopimuksessa on sovittava ra-
hoitustukea annettaessa järjestelystä makset-
tava markkinaehtoinen vastike tai mainittava 
vastikkeen määräytymisperusteet. Vastike 
määräytyy sen ajankohdan mukaan, jolloin 
rahoitustukea annetaan. Rahoitustukisopi-
muksen on lisäksi täytettävä seuraavat vaa-
timukset: 

1) kukin rahoitussopimuksen osapuoli 
päättää rahoitussopimuksesta itsenäisesti; 

2) osallistuminen rahoitustukisopimukseen 
on siihen osallistuvan yhtiön edun mukaista; 

3) rahoitustukea tarjoavalla rahoitustuki-
sopimuksen osapuolella on tarpeelliset tiedot 
tukea saavista yrityksistä rahoitustukisopi-
musta laadittaessa sekä ennen rahoitustuen 
myöntämistä; 

4) rahoitustukisopimuksen vastikkeesta 
voidaan sopia osapuolten kesken riippumatta 
siitä, perustuuko vastikkeen määräytyminen 
tietoon, joka osapuolten on lain mukaan jul-
kistettava; 

5) konsolidointiryhmän ulkopuolisista teki-
jöistä johtuvia tilapäisiä markkinahinnan 
muutoksen vaikutuksia ei tarvitse ottaa huo-
mioon, kun sovitaan rahoitustuen vastikkeen 
määräytymisperusteista. 
 

2 §  

Konsolidointiryhmän rahoitustukisopimuk-
sen hyväksyminen 

Finanssivalvonta hyväksyy konsolidointi-
ryhmän emoyrityksen hakemuksesta konsoli-
dointiryhmän rahoitussopimuksen, jos Fi-
nanssivalvonta vastaa ryhmään kuuluvan lai-
toksen konsolidoidusta valvonnasta eikä lai-
tos ole sellaisen luottolaitoksen tytäryritys, 
jonka konsolidoidusta valvonnasta vastaa 
toisen ETA-valtion viranomainen. Hakemuk-
seen on liitettävä sopimusehdotus ja siitä on 
käytävä ilmi ne konsolidointiryhmään kuulu-
vat yritykset, joita sopimuksen on tarkoitus 
koskea. 

Finanssivalvonnan on saatettava hakemus 
viipymättä kunkin rahoitustukisopimuksen 
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osapuoleksi ehdotetun tytäryrityksen valvon-
nasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen 
tiedoksi yhteistä päätöstä varten. 

Finanssivalvonta voi kieltää sopimuksen 
tekemisen, jos ehdotettu sopimus ei täytä täs-
sä luvussa säädettyjä edellytyksiä. 

Finanssivalvonnan ja muiden toimivaltais-
ten viranomaisten on pyrittävä tekemään yh-
teinen päätös siitä, täyttääkö ehdotettu rahoi-
tustukisopimus tässä luvussa säädetyt ehdot, 
neljän kuukauden kuluessa siitä päivästä, 
kun Finanssivalvonta on vastaanottanut 1 
momentissa tarkoitetun hakemuksen.  

Jos Finanssivalvonnan ja muiden toimival-
taisten viranomaisten kesken ei saada aikaan 
yhteistä päätöstä 4 momentissa tarkoitetun 
määräajan kuluessa, Finanssivalvonnan on 
tehtävä oma päätös. Päätöksessä on otettava 
huomioon muiden toimivaltaisten viran-
omaisten neljän kuukauden kuluessa il-
maisemat kannat ja varaumat. Finanssival-
vonnan on annettava päätös tiedoksi muille 
toimivaltaisille viranomaisille.  

Jos toimivaltainen viranomainen on 4 mo-
mentissa tarkoitetun määräajan kuluessa 
saattanut asian Euroopan pankkiviranomai-
sen käsiteltäväksi Euroopan pankkivalvonta-
asetuksen 19 artiklan mukaisesti, Finanssi-
valvonnan on lykättävä omaa päätöstään, 
odotettava Euroopan pankkiviranomaisen te-
kemää päätöstä ja tehtävä oma päätöksensä 
Euroopan pankkiviranomaisen tekemän pää-
töksen mukaisesti. 

Asiaa ei voi saattaa Euroopan pankkivi-
ranomaisen käsiteltäväksi sen jälkeen, kun 4 
momentissa tarkoitettu määräaika on päätty-
nyt tai asiassa on tehty yhteinen päätös. 
 

3 §  

Tytäryrityksen rahoitustukisopimuksen hy-
väksyminen 

Jos Finanssivalvonta on saanut laitoksen 
konsolidoidusta valvonnasta vastaavalta toi-
selta ETA- valvontaviranomaiselta ilmoituk-
sen, että konsolidointiryhmään kuuluvaa 
Suomeen rekisteröityä tytäryritystä on ehdo-
tettu konsolidointiryhmän rahoitustukisopi-
muksen osapuoleksi, Finanssivalvonnan on 
arvioitava, onko ehdotettu rahoitustukisopi-
mus tässä luvussa säädettyjen ehtojen mu-
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kainen.  
Jos Finanssivalvonta toteaa, että 1 momen-

tissa tarkoitettu ehdotus rahoitustukisopi-
mukseksi ei täytä tässä laissa säädettyjä vaa-
timuksia, Finanssivalvonnan on ilmoitettava 
päätöksensä konsolidointiryhmän emoyrityk-
selle ja sen konsolidoidusta valvonnasta vas-
taavalle toiselle ETA- valvontaviranomaisel-
le.  

Jos Finanssivalvonnan ja muiden toimival-
taisten viranomaisten kesken ei saada aikaan 
yhteistä päätöstä konsolidontiryhmän rahoi-
tustukisopimuksesta 2 §:n 4 momentissa tar-
koitetussa määräajassa, Finanssivalvonta voi 
siirtää ehdotetun rahoitustukisopimuksen 
Euroopan pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
neljän kuukauden määräajassa.  
 

4 § 

Osakkeen- tai osuudenomistajien hyväksyn-
tä rahoitustukisopimukselle 

Sopimuksen osapuolena olevan yrityksen 
on saatettava Finanssivalvonnan hyväksymä 
ehdotus rahoitustukisopimukseksi yhtiökoko-
uksen, osuuskunnan kokouksen tai isäntien 
kokouksen hyväksyttäväksi. 

Rahoitustukisopimus tulee voimaan, kun 
sopimuksen osapuolena olevan yrityksen 
1 momentissa tarkoitettu hallintoelin on osal-
taan hyväksynyt sopimuksen ja valtuuttanut 
yrityksen hallituksen lopullisesti päättämään, 
että yritys tarvittaessa tarjoaa tai vastaanot-
taa rahoitustukea rahoitustukisopimuksessa 
sovitun ja tässä luvussa säädetyn mukaisesti.  

Rahoitustukisopimuksen osapuolena olevan 
yrityksen hallituksen on annettava 
1 momentissa tarkoitetulle hallintoelimelle 
vuosittain kertomus sopimuksesta ja sen no-
jalla mahdollisesti tehtyjen päätösten täytän-
töönpanosta. 
 

5 § 

Finanssivalvonnan tiedonantovelvollisuus 

Finanssivalvonnan on toimitettava Rahoi-
tusvakausvirastolle hyväksymänsä rahoitus-
tukisopimukset ja niihin tehdyt muutokset. 
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6 §  

Rahoitustuen edellytykset 

Rahoitustuen on täytettävä seuraavat edel-
lytykset: 

1) sen arvioidaan poistavan tukea saavan 
yrityksen rahoitusvaikeudet; 

2) sen tarjoamisen tarkoituksena on koko 
konsolidointiryhmän tai siihen kuuluvan yri-
tyksen vakavaraisuuden tai maksuvalmiuden 
sellainen säilyttäminen tai palauttaminen, jo-
ka on myös rahoitustukea tarjoavan yrityksen 
etujen mukaista; 

3) sitä tarjotaan tämän lain mukaisesti ja 
se on vastikkeellista; 

4) sen myöntämishetkellä yrityksen halli-
tuksen käytettävissä olevien tietojen perus-
teella voidaan perustellusti arvioida, että tu-
kea saava yritys maksaa takaisin saamansa 
tuen ja siitä sovitun vastikkeen; 

5) se ei vaaranna tukea tarjoavan yrityksen 
maksuvalmiutta tai vakavaraisuutta; 

6) sitä tarjoava yritys täyttää tuen tarjoa-
mishetkellä ja tuen myöntämisen jälkeen yri-
tyksen taloudelliselle asemalle laissa sääde-
tyt vaatimukset, jollei Finanssivalvonta 
myönnä näistä poikkeusta; 

7) sen myöntäminen ei vaikeuta tukea 
myöntävässä yrityksessä mahdollisesti tarvit-
tavaa toimintojen uudelleenjärjestelyä. 
 

7 §  

Päätös rahoitustuen tarjoamisesta ja vas-
taanottamisesta 

Päätöksen ryhmän rahoitustuen tarjoami-
sesta tai vastaanottamisesta hyväksytyn ra-
hoitustukisopimuksen mukaisesti tekee kukin 
rahoitustukisopimuksen osapuolena olevan 
yrityksen hallitus. 

Rahoitustuen tarjoamista koskevassa pää-
töksessä on esitettävä ehdotetun rahoitustuen 
tavoitteet ja erityisesti osoitettava, että rahoi-
tustuelle tässä luvussa säädetyt vaatimukset 
toteutuvat. 

Rahoitustuen myöntämistä koskeva päätös 
on ilmoitettava Finanssivalvonnalle tai mah-
dolliselle muulle konsolidointiryhmän val-
vonnasta vastaavalle viranomaiselle, rahoi-
tustukea vastaanottavan yrityksen valvonnas-
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ta vastaavalle viranomaiselle ja Euroopan 
pankkiviranomaiselle. Ilmoituksessa on esi-
tettävä ehdotetun rahoitustuen tavoitteet sekä 
osoitettava, että ehdotettu rahoitustuki täyt-
tää tässä luvussa rahoitustuelle säädetyt vaa-
timukset. Ilmoitukseen on liitettävä rahoitus-
tukisopimus. 

Finanssivalvonnan on ilmoitettava päätök-
sestä viivytyksettä konsolidointiryhmään kuu-
luvien yritysten valvonnasta vastaaville toi-
sen ETA-valtion viranomaisille ja muille Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain 65 b §:ssä 
tarkoitettuun valvontakollegioon kuuluville 
valvontaviranomaisille sekä ryhmän kriisin-
ratkaisukollegioon kuuluville viranomaisille. 
 

8 §  

Finanssivalvonnan oikeus vastustaa rahoi-
tustuen myöntämistä 

Finanssivalvonta voi viiden työpäivän ku-
luessa siitä, kun se on vastaanottanut 7 §:ssä 
tarkoitetun ilmoituksen, kieltää rahoitustuen 
tarjoamisen tai rajoittaa sitä, jos rahoitustu-
en tarjoamiselle tässä luvussa säädetyt vaa-
timukset eivät täyty. Finanssivalvonnan on 
ilmoitettava rahoitustuen kieltämistä tai ra-
joittamista koskevasta päätöksestään viivy-
tyksettä Euroopan pankkiviranomaiselle, 
konsolidointiryhmään kuuluvien yritysten 
valvonnasta vastaaville toisen ETA-valtion 
viranomaisille ja muille Finanssivalvonnasta 
annetun lain 65 b §:ssä tarkoitettuun valvon-
takollegioon kuuluville valvontaviranomaisil-
le sekä ryhmän kriisinratkaisukollegioon 
kuuluville viranomaisille. 

Jos Finanssivalvonta kieltää rahoitustuen 
tarjoamisen tai rajoittaa sitä, Finanssival-
vonnan on rahoitustukea vastaanottavan yri-
tyksen valvonnasta vastaavan viranomaisen 
vaatimuksesta esitettävä arvio siitä, täyttääkö 
konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelma, tai 
jos vastaanottava yritys on velvollinen laati-
maan erillisen elvytyssuunnitelman, yrityksen 
elvytyssuunnitelma, 8 a luvun 10 §:ssä sää-
detyt vaatimukset. 

Jos toinen ETA-valvontaviranomainen on 
kieltänyt rahoitustuen tai rajoittanut sen tar-
joamista Finanssivalvonnan valvonnassa 
olevalle yritykselle, Finanssivalvonta voi 
saattaa asian Euroopan pankkiviranomaisen 
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käsiteltäväksi kahden päivän kuluessa saatu-
aan siitä tiedon. 

Rahoitustukea ei saa maksaa ennen kuin 
Finanssivalvonta on tehnyt tässä pykälässä 
tarkoitetun päätöksen tai päätöksen tekemi-
selle 1 momentissa tarkoitettu määräaika on 
päättynyt. 
 

9 §  

Rahoitustukisopimuksen julkistaminen  

Rahoitustukisopimuksen osapuolena olevi-
en yritysten on julkistettava sopimuksen kes-
keiset ehdot ja sen osapuolina olevien yritys-
ten nimet sekä tarkistettava julkistettavat tie-
dot vähintään kerran vuodessa noudattaen, 
mitä EU:n vakavaraisuusasetuksen 431—434 
artiklassa säädetään laitoksen taloudellista 
asemaa koskevien tietojen julkistamisesta. 
 

 
11 luku 

Taloudellisen aseman valvonta 

 

11 luku

Taloudellisen aseman valvonta 

5 a § 

Varhaisen puuttumisen yleiset edellytykset 

Finanssivalvonta voi 6, 9, 10 ja 10 a §:ssä 
säädetyin edellytyksin ryhtyä mainittujen py-
kälien mukaisiin valvontatoimiin, jos: 

1) Finanssivalvonnalla on 4 §:n mukaisen 
kuormituskokeen perusteella tai muuten pai-
navia syitä olettaa, että luottolaitos ei seu-
raavan kahdentoista kuukauden aikana to-
dennäköisesti kykene täyttämään toimilupa-
edellytyksiä tai suoriutumaan velvoitteistaan; 
tai 

2) luottolaitos tai sen kanssa samaan kon-
solidointiryhmään kuuluva yritys muuten rik-
koo tässä laissa tai EU:n vakavaraisuusase-
tuksessa säädettyjä velvollisuuksiaan. 

Finanssivalvonta voi sen lisäksi, mitä 
1 momentissa säädetään, ryhtyä mainittuihin 
valvontatoimiin, jos luottolaitos on ilmoitta-
nut tarvitsevansa kriisinratkaisulain 4 luvun 
1 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettua 
poikkeuksellista julkista tukea. 

Luottolaitoksen tai sen emoyrityksen on 
viipymättä ilmoitettava Finanssivalvonnalle 
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ja Rahoitusvakausvirastolle 1 momentin 
1 kohdassa ja 2 momentissa säädettyjen var-
haisen puuttumisen edellytysten täyttymises-
tä. 

Finanssivalvonnan on ilmoitettava 3 mo-
mentissa tarkoitettujen edellytysten täyttymi-
sestä Rahoitusvakausvirastolle, valtiova-
rainministeriölle, Suomen Pankille ja talle-
tussuojarahastolle kuten 3 momentissa sää-
detään. Finanssivalvonnan on lisäksi ilmoi-
tettava virastolle valvontatoimista, joihin se 
6, 9, 10 tai 10 a §:n nojalla ryhtyy. 

Mitä 4 momentissa säädetään, sovelletaan 
myös sellaisen ETA-valtion 4 momentissa 
tarkoitettua viranomaista vastaavaan viran-
omaiseen ja talletussuojarahastoon, jossa 
luottolaitoksella on ryhmän emoyritys tai 
emoyrityksen tytäryritys taikka luottolaitok-
sen tai sen ryhmään kuuluvan toisen luotto-
laitoksen sivuliike, sekä jos tällaisessa toises-
sa ETA-valtiossa makrovakauden valvonnas-
ta vastaa muu kuin edellä mainittu viran-
omainen, tällaiseen muuhun toisen ETA-
valvontaviranomaiseen, jos tietojen vastaan-
ottajaa sitoo tätä lakia vastaava salassapito-
velvollisuus. 

 
 

6 § 

Harkinnanvarainen lisäpääomavaatimus 

— — — — — — — — — — — — — — 
Finanssivalvonta voi asettaa tässä pykälässä 

tarkoitetun pääomavaatimuksen, jos: 
1) Finanssivalvonta 2 §:ssä säädetyn arvion 

tai etukäteen vahvistetuin perustein laaditun 
muun arvion perusteella katsoo, että:  

a) luottolaitoksen omien varojen määrä ei 
riitä täyttämään luottolaitoksen 9 luvun 1 §:n 
mukaisesti arvioimaa kokonaisriskin edellyt-
tämää pääomatarvetta; tai 

b) luottolaitos on arvioinut edellä tarkoite-
tun pääomatarpeensa ja siihen perustuvan 
pääomatavoitteensa taikka EU:n vakavarai-
suusasetuksessa tarkoitettujen suurten asia-
kasriskien kattamiseksi vaadittavan omien va-
rojen määrän olennaisesti puutteellisella tai 
virheellisellä tavalla; taikka 

2) Finanssivalvonta arvioi 4 §:ssä tarkoite-
tun kuormituskokeen perusteella, että luotto-
laitoksen omien varojen määrä seuraavan 

6 § 

Harkinnanvarainen lisäpääomavaatimus 

— — — — — — — — — — — — — — 
Finanssivalvonta voi asettaa tässä pykäläs-

sä tarkoitetun pääomavaatimuksen, jos: 
1) Finanssivalvonta 2 §:ssä säädetyn arvion 

tai etukäteen vahvistetuin perustein laaditun 
muun arvion perusteella katsoo, että:  

a) luottolaitoksen omien varojen määrä ei 
riitä täyttämään luottolaitoksen 9 luvun 1 §:n 
mukaisesti arvioimaa kokonaisriskin edellyt-
tämää pääomatarvetta; tai 

b) luottolaitos on arvioinut edellä tarkoite-
tun pääomatarpeensa ja siihen perustuvan 
pääomatavoitteensa taikka EU:n vakavarai-
suusasetuksessa tarkoitettujen suurten asia-
kasriskien kattamiseksi vaadittavan omien 
varojen määrän olennaisesti puutteellisella tai 
virheellisellä tavalla; taikka 

2) 5 a §:n 1 momentin 1 kohdan edellytyk-
set täyttyvät. 
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kahdentoista kuukauden kuluessa todennäköi-
sesti alittaa tässä laissa tai EU:n vakavarai-
suusasetuksessa vaaditun määrän taikka Fi-
nanssivalvonnalla on muuten painavia syitä 
olettaa määrän alittuvan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
10 § 

Finanssivalvonnan muu erityinen toimivalta 
vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden valvon-

nassa 

Jos luottolaitoksen omien varojen tai mak-
suvalmiuden riittävyyttä suhteessa kokonais-
riskiin ei voida muulla tarkoituksenmukaisel-
la tavalla varmistaa, Finanssivalvonta voi sen 
lisäksi, mitä tämän luvun 6—9 §:ssä ja Fi-
nanssivalvonnasta annetussa laissa säädetään, 
6 §:n 5 momentissa säädettyjen perusteiden 
nojalla: 

1) rajoittaa luottolaitoksen ja sen konsoli-
dointiryhmään kuuluvan yrityksen tilikaudel-
ta kertyvien, yrityksen toiminnan taloudelli-
sesta tuloksesta riippuvien palkkojen ja palk-
kioiden sekä sopimukseen perustuvien eläk-
keiden yhteenlaskettua määrää suhteessa yri-
tyksen tilikauden tuottoihin; mitä tässä mo-
mentissa säädetään, ei sovelleta palkkoihin, 
palkkioihin ja eläkkeisiin, jotka on maksetta-
va tämän lain voimaan tullessa voimassa ole-
van sitovan sopimuksen perusteella; 

2) vaatia luottolaitosta toimittamaan sään-
nöllisesti EU:n vakavaraisuusasetuksessa ja 
tässä laissa tarkoitettuja tietoja luottolaitoksen 
taloudellisesta asemasta laajemmin ja use-
ammin kuin mainitussa asetuksessa tai tässä 
laissa tai niiden nojalla annetuissa säädöksis-
sä tai määräyksissä vaaditaan; 

 
 
 
 
 
 
 
3) vaatia luottolaitosta julkistamaan sään-

nöllisesti sen taloudellista asemaa koskevia 
muita kuin EU:n vakavaraisuusasetuksessa 
tarkoitettuja tietoja tai julkistamaan niitä use-
ammin kuin mainitussa asetuksessa vaadi-

10 §

Finanssivalvonnan muu erityinen toimivalta 
vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden valvon-

nassa  

Jos luottolaitoksen omien varojen tai mak-
suvalmiuden riittävyyttä suhteessa kokonais-
riskiin ei voida muulla tarkoituksenmukaisel-
la tavalla varmistaa, Finanssivalvonta voi sen 
lisäksi, mitä 6—9 §:ssä ja Finanssivalvonnas-
ta annetussa laissa säädetään, 6 §:n 5 mo-
mentissa säädetyt seikat huomioon ottaen: 

 
1) rajoittaa luottolaitoksen ja sen konsoli-

dointiryhmään kuuluvan yrityksen tilikaudel-
ta kertyvien, yrityksen toiminnan taloudelli-
sesta tuloksesta riippuvien palkkojen ja palk-
kioiden sekä sopimukseen perustuvien eläk-
keiden yhteenlaskettua määrää suhteessa yri-
tyksen tilikauden tuottoihin; mitä tässä mo-
mentissa säädetään, ei sovelleta palkkoihin, 
palkkioihin ja eläkkeisiin, jotka on maksetta-
va tämän lain voimaan tullessa voimassa ole-
van sitovan sopimuksen perusteella; 

2) vaatia luottolaitosta toimittamaan sään-
nöllisesti EU:n vakavaraisuusasetuksessa ja 
tässä laissa tarkoitettuja tietoja luottolaitok-
sen taloudellisesta asemasta laajemmin ja 
useammin kuin mainitussa asetuksessa tai 
tässä laissa tai niiden nojalla annetuissa sää-
döksissä tai määräyksissä vaaditaan; 

3) asettaa laadullisia vaatimuksia luotto-
laitoksen maksuvalmiuden hallinnalle sekä 
määrällisiä vaatimuksia luottolaitoksen mak-
suvalmiudelle niiden tietojen perusteella, jot-
ka luottolaitos on EU:n vakavaraisuusase-
tuksen nojalla tai muuten velvollinen ilmoit-
tamaan säännöllisesti Finanssivalvonnalle; 

4) vaatia luottolaitosta julkistamaan sään-
nöllisesti sen taloudellista asemaa koskevia 
muita kuin EU:n vakavaraisuusasetuksessa 
tarkoitettuja tietoja tai julkistamaan niitä use-
ammin kuin mainitussa asetuksessa vaadi-
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taan. 
 

taan;
5) velvoittaa luottolaitoksen määräajassa 

esittämään arvion syistä, joiden vuoksi luot-
tolaitos ei täytä tai todennäköisesti seuraa-
van kahdentoista kuukauden aikana täytä sen 
toiminnalle asetettuja vaatimuksia; jos 
8 a luvussa tarkoitetun elvytyssuunnitelman 
mukaiset toimenpiteet eivät Finanssivalvon-
nan käsityksen mukaan ole riittäviä vaati-
musten täyttämiseksi kohtuullisessa ajassa, 
Finanssivalvonta voi velvoittaa luottolaitok-
sen esittämään erillisen suunnitelman vaati-
musten täyttämiseksi suunnitelmasta ilmene-
vässä määräajassa; 

6) velvoittaa luottolaitoksen kutsumaan 
koolle yhtiökokouksen tai sitä vastaavan luot-
tolaitoksessa ylintä päätösvaltaa käyttävän 
hallintoelimen kokouksen käsittelemään yhtä 
tai useampaa Finanssivalvonnan määrää-
mää asiaa tai, jos luottolaitos ei ole Finans-
sivalvonnan määräämässä ajassa ryhtynyt 
tarvittaviin toimenpiteisiin kokouksen koolle 
kutsumiseksi, kutsua kokouksen koolle käsit-
telemään yhtä tai useampaa Finanssivalvon-
nan määräämää asiaa noudattaen muuten, 
mitä laissa ja luottolaitoksen yhtiöjärjestyk-
sessä tai säännöissä on säädetty ylimääräi-
sen kokouksen koollekutsumisesta;  

7) velvoittaa luottolaitoksen tekemään 
suunnitelman velkojensa uudelleenjärjeste-
lystä Finanssivalvonnan määräämällä taval-
la; 

8) velvoittaa luottolaitoksen muuttamaan 
strategiaansa taikka oikeudellista tai hallin-
nollista rakennettaan Finanssivalvonnan 
määräämällä tavalla; 

9) asettaa luottolaitokseen Finanssivalvon-
nasta annetun lain 29 §:ssä tarkoitetun 
asiamiehen;  

10) velvoittaa luottolaitoksen ryhtymään 
sen elvytyssuunnitelman mukaisiin muihin 
toimiin; 

11) velvoittaa luottolaitoksen ryhtymään 
tarvittaviin toimiin kriisinratkaisulain 5 lu-
vun mukaisiin toimiin luottolaitoksen varojen 
ja velkojen arvostamiseksi.  

Mitä tässä pykälässä säädetään luottolai-
toksen taloudelliselle asemalle sekä sitä kos-
kevien tietojen ilmoittamiselle ja julkistami-
selle asetetuista vaatimuksista, sovelletaan 
myös luottolaitoksen konsolidoidulle talou-
delliselle asemalle sekä sitä koskevien tieto-
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jen ilmoittamiselle ja julkistamiselle asetet-
tuihin vaatimuksiin. 

Finanssivalvonnan on asetettava luottolai-
tokselle määräaika, jonka kuluessa luottolai-
toksen on suoritettava Finanssivalvonnan 
tämän pykälä nojalla määräämät toimenpi-
teet. 
 

 
 10 a §  

Luottolaitoksen asettaminen erityishallin-
toon 

Jos Finanssivalvonta on rajoittanut luotto-
laitoksen johdon toimintaa Finanssivalvon-
nasta annetun lain 29 §:n nojalla, Finanssi-
valvonta voi 5 a §:ssä säädettyjen edellytys-
ten täyttyessä asettaa enintään vuodeksi ker-
rallaan yhden tai useamman Finanssivalvon-
nasta annetun lain 29 §:ssä tarkoitetun 
asiamiehen käyttämään johdolle kuuluvaa 
toimivaltaa, jos se on tarpeen luottolaitoksen 
toiminnan turvaamiseksi. Asiamiehen on toi-
minnassaan noudatettava Finanssivalvonnan 
ohjeita. 

Finanssivalvonnan on yksilöitävä, miltä 
osin asiamies käyttää luottolaitoksen johdol-
le kuuluvaa toimivaltaa, ja julkistettava 
asiamiehen nimi ja asiamiehellä luottolaitok-
sessa oleva toimivalta sekä ilmoitettava re-
kisteröitäväksi asiamiehen henkilötiedot ja 
toimivalta noudattaen, mitä sen henkilötieto-
jen rekisteröinnistä on säädetty, jolle kuulu-
vaa toimivaltaa asiamies käyttää.  

Finanssivalvonta voi milloin tahansa päät-
tää asiamiehen toimivallan lakkauttamisesta. 
 

 
 10 b §

Valvontatoimia koskeva kuulemis- ja ilmoi-
tusvelvollisuus 

Jos Finanssivalvonta vastaa sellaisen luot-
tolaitoksen konsolidoidusta valvonnasta, jon-
ka konsolidointiryhmään kuuluu yksi tai use-
ampi ulkomainen ETA-luottolaitos, Finanssi-
valvonnan on ennen ryhtymistä 6, 8—10 tai 
10 a §:ssä tarkoitettuun valvontatoimeen 
kuultava asiasta luottolaitoksen toisessa jä-
senvaltiossa sijaitsevan tytärluottolaitoksen 
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valvonnasta vastaavaa viranomaista ja il-
moitettava asiasta Euroopan pankkiviran-
omaiselle. 

Jos Finanssivalvonta vastaa sellaisen luot-
tolaitoksen valvonnasta, joka on toisessa 
ETA-valtiossa olevan omistusyhteisön tai 
luottolaitoksen tytäryritys, Finanssivalvon-
nan on ennen ryhtymistä 1 momentissa tar-
koitettuun valvontatoimeen kuultava asiasta 
konsolidoidusta valvonnasta vastaavaa ul-
komaista ETA-valvontaviranomaista. 

Finanssivalvonnan on saatuaan toiselta 
ETA-valvontaviranomaiselta ilmoituksen 
1 momentissa tarkoitettua valvontatointa 
vastaavasta suomalaisen luottolaitoksen toi-
sessa ETA-valtiossa olevaan tytärluottolai-
tokseen kohdistuvasta valvontatoimesta, ar-
vioitava valvontatoimen vaikutusta luottolai-
toksen muihin tytäryrityksiin ja ilmoitettava 
arviointinsa tällaisen tytäryritysten valvon-
nasta vastaavalle ETA-
valvontaviranomaiselle viimeistään kolmen 
päivän kuluttua ilmoituksen vastaanottami-
sesta. 
 

 
13 § 

Taloudellisen aseman valvontaa koskeva yh-
teinen päätöksenteko 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

13 § 

Valvonta-arvioita koskeva yhteinen päätök-
senteko konsolidointiryhmässä 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 13 a §

Varhaisen puuttumisen toimia koskeva yh-
teinen päätöksenteko konsolidointiryhmässä 

Jos Finanssivalvonta vastaa sellaisen luot-
tolaitoksen konsolidoidusta valvonnasta, jon-
ka konsolidointiryhmään kuuluu yksi tai use-
ampi ulkomainen ETA-luottolaitos, Finanssi-
valvonnan on pyrittävä yhdessä tällaisen ul-
komaisen ETA-luottolaitoksen kotivaltion 
valvontaviranomaisen kanssa saamaan ai-
kaan yhteisymmärrys 5 a §:n soveltamisesta 
luottolaitoksen emoyritykseen. Finanssival-
vonnan on pyydettävä asiasta lausunto Eu-
roopan pankkiviranomaiselta, jos joku tässä 
momentissa tarkoitetuista viranomaisista sitä 
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pyytää. 
Jos yhteisymmärrystä 5 a §:n soveltamises-

ta ei ole saavutettu viiden päivän kuluessa 
siitä, kun Finanssivalvonta on antanut pää-
töksen tiedoksi 10 b §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuille viranomaisille, Finanssivalvonta voi 
yksin päättää 5 a §:n soveltamisesta konsoli-
dointiryhmän emoyritykseen. Finanssival-
vonnan on annettava päätös viivytyksettä tie-
doksi edellä tässä momentissa tarkoitetuille 
viranomaisille. Jos Finanssivalvonta tai jokin 
tässä momentissa tarkoitetuista muista toimi-
valtaisista viranomaisista on ennen edellä 
mainitun määräajan päättymistä saattanut 
asian Euroopan pankkiviranomaisen käsitel-
täväksi Euroopan pankkivalvonta-asetuksen 
19 artiklan mukaisesti, Finanssivalvonnan on 
lykättävä omaa päätöstään, odotettava Eu-
roopan pankkiviranomaisen tekemää päätös-
tä ja tehtävä oma päätöksensä Euroopan 
pank-kiviranomaisen tekemän päätöksen mu-
kaisesti. 

Jos ulkomainen ETA-valvontaviran-
omainen vastaa sellaisen luottolaitoksen 
konsolidoidusta valvonnasta, jonka konsoli-
dointiryhmään kuuluu suomalainen luottolai-
tos, Finanssivalvonnan on ennen 1 momen-
tissa tarkoitettua luottolaitosta koskevan 
päätöksen tekemistä kuultava edellä tarkoi-
tettua ulkomaista ETA-valvontaviranomaista. 
Jos Finanssivalvonta tai joku muu konsoli-
dointiryhmään kuuluvan yrityksen valvonnas-
ta vastaava toimivaltainen viranomainen on 
saattanut asian Euroopan pankkiviranomai-
sen käsiteltäväksi Euroopan pankkivalvonta-
asetuksen 19 artiklan mukaisesti, Finanssi-
valvonnan on lykättävä omaa päätöstään, 
odotettava Euroopan pankkiviranomaisen te-
kemää päätöstä ja tehtävä oma päätöksensä 
Euroopan pankkiviranomaisen tekemän pää-
töksen mukaisesti. 
 

 
 13 b §

Varhaisen puuttumisen vaikutus eräisiin 
sopimusehtoihin 

Edellä 5 a §:ssä tarkoitettuihin valvonta-
toimiin sovelletaan, mitä kriisinratkaisulain 
12 luvun 7 §:ssä säädetään kriisinratkaisu-
toimien vaikutuksesta siinä tarkoitettuihin 
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sopimusehtoihin. 
 

 
14 luku 

 

(14 luku kumotaan) 

 
 

17 luku 

Kolmannen maan luottolaitoksen sivuliik-
keen perustaminen ja edustuston avaami-

nen Suomeen 

3 § 

Sivuliikkeen toimiluvan myöntäminen 

Finanssivalvonnan on myönnettävä toimi-
lupa, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 luku  

Kolmannen maan luottolaitoksen sivuliik-
keen perustaminen ja edustuston avaami-

nen Suomeen 

3 § 

Sivuliikkeen toimiluvan myöntäminen 

Finanssivalvonnan on myönnettävä toimi-
lupa, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2 a) sivuliike saa sen kotivaltion lainsää-
dännön ja toimilupansa nojalla vastaanottaa 
yleisöltä talletuksia, eikä sivuliikkeen tallet-
tajiin luottolaitoksen kotivaltion lainsäädän-
nön nojalla sovellettava talletussuoja olen-
naisesti poikkea suomalaisen talletuspankin 
tallettajiin sovellettavasta talletussuojasta; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

19 luku 

Ulkomaisen luottolaitoksen tervehdyttä-
minen ja purkaminen 

1 § 

Määritelmät 

Tässä luvussa tarkoitetaan: 
1) tervehdyttämistoimenpiteellä viranomai-

sen päätökseen perustuvaa toimenpidettä, 
jonka tarkoituksena on turvata tai palauttaa 
ennalleen ulkomaisen luottolaitoksen talou-
dellinen tilanne ja joka voi vaikuttaa kolman-
nen henkilön oikeuksiin luottolaitosta koh-
taan; 

 
 
 

19 luku 

Ulkomaisen luottolaitoksen tervehdyttä-
minen ja purkaminen 

1 §  

Määritelmät 

Tässä luvussa tarkoitetaan: 
1) tervehdyttämistoimenpiteellä viranomai-

sen päätökseen perustuvaa kriisinratkaisu-
laissa tarkoitettua kriisinratkaisutointa tai 
muuta toimenpidettä, jonka tarkoituksena on 
turvata tai palauttaa ennalleen ulkomaisen 
luottolaitoksen taloudellinen tilanne ja joka 
voi vaikuttaa kolmannen henkilön oikeuksiin 
luottolaitosta kohtaan sekä kriisinratkaisudi-
rektiivin mukaisten kriisinratkaisuvälineiden 
ja -valtuuksien soveltamista ja käyttämistä; 
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
20 luku 

Hallinnolliset seuraamukset  

1 § 

Seuraamusmaksu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 

1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ja pää-
töksiä ovat 1 momentissa säädetyn lisäksi: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 
estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 
6—9 ja 17—21 §:n säännökset asiakkaiden 
tuntemisesta, 10 §:n säännös asiakkaan tun-
temistietojen säilyttämisestä sekä 23 ja 24 §:n 
säännökset ilmoitusvelvollisuudesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 

1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ovat 
tämän pykälän 1, 2 ja 4 momentissa säädetyn 
lisäksi kyseisissä momenteissa tarkoitettuja 
säännöksiä koskevat tarkemmat säännökset, 
määräykset ja luottolaitosdirektiivin sekä 
EU:n vakavaraisuusasetuksen perusteella an-
nettujen komission asetusten ja päätösten 
säännökset. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 luku

Hallinnolliset seuraamukset  

1 § 

Seuraamusmaksu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 

1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ja pää-
töksiä ovat 1 momentissa säädetyn lisäksi: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 
estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 
6—9 ja 17—21 §:n säännökset asiakkaiden 
tuntemisesta, 10 §:n säännös asiakkaan tun-
temistietojen säilyttämisestä sekä 23 ja 
24 §:n säännökset ilmoitusvelvollisuudesta; 

7) 8 a luvun 1—3, 8 ja 9 §:n säännökset 
luottolaitoksen ja konsolidointiryhmän vel-
vollisuudesta laatia ja tarkastaa 3 §:n ja 4 
§:n 1 momentin mukainen elvytyssuunnitelma 
sekä konsolidointiryhmän elvytyssuunnitel-
man hyväksymisestä, 9 a luvun 7 §:n 1 mo-
mentin säännös rahoitustuen tarjoamista 
koskevan aikomuksen ilmoittamisesta viran-
omaisille ja 11 luvun 5 a §:n 3 momentin 
säännös tietojen ilmoittamisesta viranomai-
sille.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ovat 
tämän pykälän 1, 2 ja 4 momentissa säädetyn 
lisäksi kyseisissä momenteissa tarkoitettuja 
säännöksiä koskevat tarkemmat säännökset, 
määräykset ja luottolaitosdirektiivin, kriisin-
ratkaisudirektiivin sekä EU:n vakavaraisuus-
asetuksen perusteella annettujen komission 
asetusten ja päätösten säännökset. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta  

20  .  
Tällä lailla kumotaan 14 luvun 1 §:ssä tar-

koitettu talletussuojarahasto, jäljempänä 
vanha talletussuojarahasto. Vanhan talle-
tussuojarahaston tehtävät siirtyvät tämän 
lain voimaan tullessa rahoitusvakausviran-
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omaisesta annetun lain 5 luvussa tarkoitetul-
le talletussuojarahastolle, jäljempänä talle-
tussuojarahasto. 

Vanhaan talletussuojarahastoon sovelle-
taan tämän lain voimaantulon jälkeen: 

1) 1 luvun 3 §:n 1 momenttia Finanssival-
vonnan valvonnasta; 

2) kumotun 14 luvun 1 §:n 1 momenttia tal-
letuspankin velvollisuudesta kuulua rahas-
toon; 

3) kumotun 14 luvun 2 §:n 1 momenttia ra-
haston säännöistä ja niiden vahvistamisesta; 

4) kumotun 14 luvun 3 §:ää rahaston hal-
linnosta; 

5) kumotun 14 luvun 6 §:ää rahaston itse-
näisyydestä; 

6) kumotun 14 luvun 13 §:ää rahaston va-
rojen sijoittamisesta; 

7) kumotun 14 luvun 22 §:ää salassapito-
velvollisuudesta. 

Mitä 3 momentin 2 kohdassa säädetään, 
sovelletaan vain tämän lain voimaan tullessa 
rahaston jäseninä oleviin talletuspankkeihin. 

Edellä 3 momentissa tarkoitettuja säännök-
siä sovelletaan siltä osin kuin ne eivät ole 
ristiriidassa rahoitusvakausviranomaisesta 
annetun lain kanssa. Mainittuja säännöksiä 
sovelletaan siihen saakka, kun vanhassa tal-
letussuojarahastossa ei enää ole varoja ja se 
puretaan. Kun vanha talletussuojarahasto 
puretaan, sen jäljellä olevat velvoitteet siir-
tyvät talletussuojarahastolle. 

Vanhan talletussuojarahaston varoja voi-
daan sen valtuuskunnan tai hallituksen pää-
töksellä käyttää: 

1) sen jäsenluottolaitosten vuotuisten talle-
tussuojamaksujen kattamiseen; 

2) talletussuojarahaston muiden kuin 
1 kohdassa tarkoitettujen saamisten kattami-
seksi vanhan talletussuojarahaston jäsenlai-
toksilta; 

3) rahaston hallinnoinnista aiheutuvien 
kustannusten kattamiseen. 

Jos talletussuojarahaston varat eivät riitä 
korvattavien talletusten maksamiseen tai 
muiden talletussuojarahaston velvoitteiden 
kattamiseen siten kuin rahoitusvakausviran-
omaisesta annetussa laissa säädetään, Ra-
hoitusvakausvirasto: 

1) perii rahoitusvakausviranomaisesta an-
netun lain 5 luvun 6 §:n 1 momentin mukai-
sesti ylimääräisiä vuotuisia talletussuoja-
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maksuja, 
2) velvoittaa vanhan talletussuojarahaston 

siirtämään talletussuojarahastoon varoja, jos 
1 kohdassa tarkoitettuja maksuja ei voida pe-
riä riittävän nopeasti ja vakauden turvaaval-
la tavalla, 

3) velvoittaa talletuspankit lainaamaan tal-
letussuojarahastolle varoja rahoitusvakaus-
viranomaisesta annetun lain 5 luvun 6 §:n 
2 momentin mukaisesti, tai 

4) ottaa rahastolle lainaa rahoitusvakaus-
viranomaisesta annetun lain 3 luvun 8 §:n 
mukaisesti, jos 1—3 kohdassa tarkoitetut jär-
jestelyt eivät ole riittäviä. 

Vanhan talletussuojarahaston on siirrettä-
vä varat talletussuojarahastoon Rahoitusva-
kausviraston määräämällä tavalla. 

Valtiovarainministeriö vahvistaa vanhan 
talletussuojarahaston säännöissä ne periaat-
teet ja menetelmät, joiden nojalla rahaston 
varoja voidaan käyttää sen jäsenten hyväksi. 

Vanhan talletussuojarahaston on annettava 
Rahoitusvakausvirastolle tämän pyynnöstä 
viipymättä ajantasaiset ja kattavat tiedot ra-
haston sijoitustoiminnasta sekä tehtävä tiivis-
tä yhteistyötä viraston kanssa. 
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7. 

Laki 
talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään talletuspankkien yhteenliittymästä annettuun lakiin (599/2010) uusi 20 a § seuraa-

vasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 luku 

Yhteenliittymän ohjaus, riskienhallinta ja 
vakavaraisuus 

 

3 luku 

Yhteenliittymän ohjaus, riskienhallinta ja 
vakavaraisuus 

20 a §  

Elvytyssuunnitelma ja kriisinratkaisusuun-
nitelma  

Yhteenliittymän elvytyssuunnitelmaan so-
velletaan, mitä luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain 8 a luvussa säädetään konsolidointi-
ryhmän elvytyssuunnitelmasta. Yhteenliitty-
män kriisinratkaisusuunnitelmaan sovelle-
taan, mitä luottolaitosten ja sijoituspalvelu-
yritysten kriisinratkaisusta annetun lain (  /  ) 
2 luvussa säädetään konsernin kriisinratkai-
susuunnitelmasta.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta 

20  . 
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8. 

Laki 
sijoituspalvelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sijoituspalvelulain (747/2012) 6 luvun 2 §:n 1 momentti sekä 15 luvun 2 §:n 

2 momentin 6 kohta ja 6 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 623/2014, sekä 
lisätään lakiin uusi 13 a luku, 14 lukuun uusi 4 § ja 15 luvun 2 §:n 2 momenttiin, sellaisena 

kuin se on laissa 623/2014, uusi 7 kohta seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

6 luku 

Sijoituspalvelun tarjoamisen taloudelliset 
toimintaedellytykset ja talouden vakauden 

valvonta 

2 § 

Talouden vakaus ja sen valvonta 

Sijoituspalveluyrityksen taloudellisiin toi-
mintaedellytyksiin, taloudellisen aseman val-
vontaan sekä niitä koskevien poikkeuslupien 
antamiseen sovelletaan vastaavasti, mitä luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 5 ja 6 luvus-
sa säädetään, lukuun ottamatta mainitun lain 
44, 53, 66, 71, 80 ja 81 §:ää. Sovellettaessa 
mainitun lain 55 §:ää, siinä mainitun 44 §:n 
sijasta sovelletaan tämän luvun 1 §:ää. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 luku  

Sijoituspalvelun tarjoamisen taloudelliset 
toimintaedellytykset ja talouden vakauden 

valvonta 

2 §  

Talouden vakaus ja sen valvonta 

Sijoituspalveluyrityksen taloudellisiin toi-
mintaedellytyksiin, taloudellisen aseman val-
vontaan sekä niitä koskevien poikkeuslupien 
antamiseen sovelletaan luottolaitostoimin-
nasta annetun lain (610/2014) 9—11 lukua. 
Poiketen luottolaitostoiminnasta annetun lain 
10 luvun 2 §:stä, sijoituspalveluyrityksellä on 
aina oltava omia varoja vähintään 1 §:ssä 
säädetty määrä. Sijoituspalveluyritykseen, 
jonka osakepääoman on lain mukaan oltava 
vähintään 730 000 euroa, sovelletaan lisäksi 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 8 a lu-
kua. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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 13 a luku 

Selvitystila ja konkurssi  

1 §  

Soveltamisala 

Tätä lukua sovelletaan 6 luvun 1 §:n 
1 momentin soveltamisalaan kuuluvaan sijoi-
tuspalveluyritykseen. 
 

 
 2 §  

Liikepankkilain säännösten soveltaminen 

Sijoituspalveluyrityksen selvitystilaan ja 
konkurssiin sovelletaan, mitä liikepankeista 
ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitok-
sista annetun lain (1501/2001), jäljempänä 
liikepankkilaki, 6 luvussa säädetään luotto-
laitoksesta, lukuun ottamatta mainitun lain 
20 §:n 2 momenttia, 20 b §:n 1 momentin 
1 kohtaa, 22 §:n 2 momenttia, 22 a §:n 
1 momentin 1 kohtaa sekä 23 ja 24 §:ää.  

Selvitysmiesten on tehtävä osakeyhtiölain 
20 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus myös 
sijoittajien korvausrahastolle, jos sijoituspal-
veluyritys on rahaston jäsen, sekä, jos ilmoi-
tus perustuu muuhun kuin liikepankkilain 
19 §:ssä tarkoitettuun päätökseen, Finanssi-
valvonnalle. 

Velkoja, jonka saaminen perustuu yksin-
omaan sijoittajien korvausrahastosta täysi-
määräisesti korvattavaan saamiseen, ei voi 
hakea sijoituspalveluyritystä konkurssiin täl-
laisen saamisen perusteella. 
 

 
14 luku 

Ulkomaisia sijoituspalveluyrityksiä koske-
vat erityissäännökset 

 
 

14 luku  

Ulkomaisia sijoituspalveluyrityksiä koske-
vat erityissäännökset 

4 §  

Ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen 
likvidaatiomenettely ja tervehdyttämistoi-

menpide  
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Sellaisen ulkomaisen ETA-
sijoituspalveluyrityksen likvidaatiomenette-
lystä ja tervehdyttämistoimenpiteestä, johon 
sovelletaan luottolaitosten ja sijoituspalvelu-
yritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä 
sekä neuvoston direktiivien 82/891/ETY, Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 
2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 
2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 
2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) 
N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muut-
tamisesta annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2014/59/EU, jäljempä-
nä kriisinratkaisudirektiivi, sovelletaan, mi-
tä luottolaitostoiminnasta annetun lain 19 
luvun 1—4 §:ssä säädetään ulkomaisesta 
ETA-luottolaitoksesta. 
 

 
15 luku 

Hallinnolliset seuraamukset 

2 § 

Seuraamusmaksu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 

1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ja pää-
töksiä ovat 1 momentissa säädetyn lisäksi: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 
estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 
6—9 ja 17—21 §:n säännökset asiakkaiden 
tuntemisesta, 10 §:n säännös asiakkaan tun-
temistietojen säilyttämisestä sekä 23 ja 24 §:n 
säännökset ilmoitusvelvollisuudesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ovat 

15 luku  

Hallinnolliset seuraamukset 

2 § 

Seuraamusmaksu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 

1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ja pää-
töksiä ovat 1 momentissa säädetyn lisäksi: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 
estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 
6—9 ja 17—21 §:n säännökset asiakkaiden 
tuntemisesta, 10 §:n säännös asiakkaan tun-
temistietojen säilyttämisestä sekä 23 ja 
24 §:n säännökset ilmoitusvelvollisuudesta; 

7) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
8 a luvun 1—3, 8 ja 9 §:n säännökset luotto-
laitoksen ja konsolidointiryhmän velvollisuu-
desta laatia ja tarkastaa 3 §:n ja 4 §:n 
1 momentin mukainen elvytyssuunnitelma se-
kä konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelman 
hyväksymisestä, 9 a luvun 7 §:n 1 momentin 
säännös rahoitustuen tarjoamista koskevan 
aikomuksen ilmoittamisesta viranomaisille ja 
11 luvun 5 a §:n 3 momentin säännös tietojen 
ilmoittamisesta viranomaisille.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ovat 
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tämän pykälän 1, 2 ja 5 momentissa säädetyn 
lisäksi kyseisissä momenteissa tarkoitettuja 
säännöksiä koskevat tarkemmat säännökset, 
määräykset ja luottolaitosdirektiivin sekä 
EU:n vakavaraisuusasetuksen perusteella an-
nettujen komission asetusten ja päätösten 
säännökset. 
 
 

tämän pykälän 1, 2 ja 5 momentissa säädetyn 
lisäksi kyseisissä momenteissa tarkoitettuja 
säännöksiä koskevat tarkemmat säännökset, 
määräykset ja kriisinratkaisudirektiivin, luot-
tolaitosdirektiivin sekä EU:n vakavaraisuus-
asetuksen perusteella annettujen komission 
asetusten ja päätösten säännökset. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta 

20  . 
 
 

10.  

Laki 
Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään Suomen Pankista annettuun lakiin (214/1998) uusi 26 a § seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 26 a § 

Yhteistyö valtiovarainministeriön, Finanssi-
valvonnan ja Rahoitusvakausviraston kans-

sa  

Suomen Pankin on tehtävä yhteistyötä val-
tiovarainministeriön, Finanssivalvonnan ja 
Rahoitusvakausviraston kanssa luottolaitos-
ten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkai-
susta annetussa laissa (  /  ) tarkoitettujen 
kriisinratkaisutoimien suunnittelussa ja val-
vonnassa sekä tehtyjen päätösten seurannas-
sa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  kuuta 

20  . 
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11. 

Laki 
liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 21 ja 24 f §:n 

muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 

(1501/2001) 21 ja 24 f §, sellaisena kuin ne ovat laissa 408/2004 seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

21 § 
Luottolaitos voidaan asettaa konkurssiin 

luottolaitoksen tai sen velkojan hakemuksesta 
noudattaen, mitä konkurssisäännössä 
(31/1868) ja jäljempänä tässä luvussa sääde-
tään. 

Luottolaitoksen on ilmoitettava Rahoitus-
tarkastukselle ennen kuin luottolaitos jättää 
hakemuksen omaisuutensa luovuttamisesta 
konkurssiin. 

21 §   
Luottolaitos voidaan asettaa konkurssiin 

luottolaitoksen tai sen velkojan hakemukses-
ta noudattaen, mitä konkurssisäännössä 
(31/1868) ja jäljempänä tässä luvussa sääde-
tään. 

Poiketen siitä, mitä velkojien maksunsaan-
tijärjestyksestä annetussa laissa (1578/1992) 
säädetään, luottolaitoksen konkurssissa: 

1) luonnollisten henkilöiden ja muiden kuin 
tilintarkastuslain (459/2007) 5 §:n 
2 kohdassa tarkoitetun raja-arvon ylittävien 
oikeushenkilöiden korvauskelpoisilla talle-
tuksilla on etusija suhteessa vakuudettomiin 
ja etuoikeudettomiin velkoihin ja 3 kohdassa 
tarkoitettuihin velkoihin; 

2) sovellettaessa 1 kohtaa sillä osalla talle-
tusta, joka korvataan rahoitusvakausviran-
omaisesta annetun lain (  /  ) 5 luvun 8 §:n 
nojalla kokonaan, on etusija suhteessa siihen 
osaan talletusta, joka jää suojan ulkopuolel-
le; 

3) luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
kriisinratkaisusta annetun lain (  /  ) 7 luvun 
2 §:n 3 momentissa tarkoitetuilla korvauksil-
la on etusija suhteessa vakuudettomiin ja 
etuoikeudettomiin velkoihin. 

Mitä tässä pykälässä säädetään korvatta-
vista talletuksista, sovelletaan myös rahoi-
tusvakausviranomaisesta annetun lain 5 lu-
vun 15 §:ssä tarkoitettuun Rahoitusvakausvi-
raston takautumissaamiseen. 
 

 
24 f 

Nettoutussopimusten oikeusvaikutukset 
määräytyvät yksinomaan kyseisiin sopimuk-

24 f § 
Nettoutussopimusten oikeusvaikutukset 

määräytyvät yksinomaan niihin sopimuksiin 
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siin sovellettavan lain perusteella. 
 
 
 
Takaisinostosopimusten oikeusvaikutukset 

määräytyvät yksinomaan kyseisiin sopimuk-
siin sovellettavan lain perusteella, jollei 24 e 
§:stä muuta johdu. 

sovellettavan lain perusteella, jollei luottolai-
tosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinrat-
kaisusta annetun lain 12 luvun 7—11 §:stä 
muuta johdu. 

Takaisinostosopimusten oikeusvaikutukset 
määräytyvät yksinomaan kyseisiin sopimuk-
siin sovellettavan lain perusteella, jollei 
1 momentissa mainituista luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta an-
netun lain säännöksistä tai tämän lain 
24 e §:stä muuta johdu. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  kuuta 

20  . 
 

 

12.  

Laki 
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 30 §:n muut-

tamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 

(423/2013) 30 § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

30 § 
Velkojan hakiessa luottolaitosta konkurssiin 

tuomioistuimen on viipymättä ilmoitettava 
hakemuksesta Finanssivalvonnalle. Tuomio-
istuimen on lykättävä asian käsittelyä enin-
tään kuukaudella, jos Finanssivalvonta esittää 
tätä koskevan pyynnön viikon kuluessa tässä 
pykälässä tarkoitetun ilmoituksen vastaanot-
tamisesta. 

Velkoja, jonka saatava on yksinomaan tal-
letussuojarahastosta täysimääräisesti korvat-
tava, ei voi hakea luottolaitosta konkurssiin 
tällaisen saatavan perusteella. 

30 §  
Velkojan hakiessa luottolaitosta konkurs-

siin tuomioistuimen on viipymättä ilmoitet-
tava hakemuksesta Finanssivalvonnalle. 
Tuomioistuimen on lykättävä asian käsittelyä 
enintään kuukaudella, jos Finanssivalvonta 
esittää tätä koskevan pyynnön viikon kulues-
sa tässä pykälässä tarkoitetun ilmoituksen 
vastaanottamisesta. 

Poiketen siitä, mitä velkojien maksunsaan-
tijärjestyksestä annetussa laissa (1578/1992) 
säädetään, luottolaitoksen konkurssissa: 

1) luonnollisten henkilöiden ja muiden kuin 
tilintarkastuslain (459/2007) 5 §:n 
2 kohdassa tarkoitetun raja-arvojen ylittävi-
en oikeushenkilöiden korvauskelpoisilla tal-
letuksilla on etusija suhteessa vakuudetto-
miin ja etuoikeudettomiin velkoihin ja 3 koh-
dassa tarkoitettuihin velkoihin; 

2) sovellettaessa 1 kohtaa sillä osalla talle-
tusta, joka korvataan rahoitusvakausviran-
omaisesta annetun lain (  /  ) 5 luvun 8 §:n 
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nojalla kokonaan, on etusija suhteessa siihen 
osaan talletusta, joka jää suojan ulkopuolel-
le; 

3) luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
kriisinratkaisusta annetun lain (  /  ) 7 luvun 
2 §:n 3 momentissa tarkoitetuilla korvauksil-
la on etusija suhteessa vakuudettomiin ja 
etuoikeudettomiin velkoihin. 

Mitä tässä pykälässä säädetään korvatta-
vista talletuksista, sovelletaan myös rahoi-
tusvakausviranomaisesta annetun lain 5 lu-
vun 15 §:ssä tarkoitettuun Rahoitusvakausvi-
raston takautumissaamiseen. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . 
 
 
 

13.  

Laki 
säästöpankkilain 118 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan säästöpankkilain (1502/2001) 118 § seuraavasti: 
 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

118 § 
Säästöpankin omaisuus voidaan luovuttaa 

konkurssiin hallituksen tai, kun säästöpankki 
on selvitystilassa, selvitysmiesten päätöksen 
perusteella. Konkurssin aikana edustavat 
säästöpankkia konkurssivelallisena hallitus ja 
toimitusjohtaja taikka ennen konkurssin al-
kamista valitut selvitysmiehet. Konkurssin 
aikana voidaan kuitenkin valita uusia halli-
tuksen jäseniä tai uusia selvitysmiehiä. 
 
 

118 §   
Säästöpankin omaisuus voidaan luovuttaa 

konkurssiin hallituksen tai, kun säästöpankki 
on selvitystilassa, selvitysmiesten päätöksen 
perusteella. Konkurssin aikana edustavat 
säästöpankkia konkurssivelallisena hallitus ja 
toimitusjohtaja taikka ennen konkurssin al-
kamista valitut selvitysmiehet. Konkurssin 
aikana voidaan kuitenkin valita uusia halli-
tuksen jäseniä tai uusia selvitysmiehiä. 

Poiketen siitä, mitä velkojien maksunsaan-
tijärjestyksestä annetussa laissa (1578/1992) 
säädetään, säästöpankin konkurssissa: 

1) luonnollisten henkilöiden ja muiden kuin 
tilintarkastuslain (459/2007) 5 §:n 
2 kohdassa tarkoitetun raja-arvon ylittävien 
oikeushenkilöiden korvauskelpoisilla talle-
tuksilla on etusija suhteessa vakuudettomiin 
ja etuoikeudettomiin velkoihin ja 3 kohdassa 
tarkoitettuihin velkoihin; 
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2) sovellettaessa 1 kohtaa sillä osalla talle-
tusta, joka korvataan rahoitusvakausviran-
omaisesta annetun lain (  /  ) 5 luvun 8 §:n 
nojalla kokonaan, on etusija suhteessa siihen 
osaan talletusta, joka jää suojan ulkopuolel-
le; 

3) luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
kriisinratkaisusta annetun lain (  /  ) 7 luvun 
2 §:n 3 momentissa tarkoitetuilla korvauksil-
la on etusija suhteessa vakuudettomiin ja 
etuoikeudettomiin velkoihin. 

Mitä tässä pykälässä säädetään korvatta-
vista talletuksista, sovelletaan myös rahoi-
tusvakausviranomaisesta annetun lain 5 lu-
vun 15 §:ssä tarkoitettuun Rahoitusvakausvi-
raston takautumissaamiseen. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta 

20  . 
 

 
 
 
 
 
 

14. 

Laki 
talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 

(1509/2001) 1 a §:n 1 momentti, 2 ja 3 §, 4 §:n 1 ja 3 momentti, 9—12 §, 13 §:n 1 momentti, 
14 §:n 2, 3 ja 5 momentti, 15 § sekä 16 a §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1 a §:n 
1 momentti, 4 §:n 3 momentti ja 16 a §:n 1 momentti laissa 412/2004 sekä 3 ja 11 § osaksi 
laissa 593/2003 seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 a § 

Toimivaltaa ja sovellettavaa lakia koskevat 
säännökset Euroopan talousalueella 

Pankin toiminnan keskeytyksestä on toimi-
valtainen päättämään valtiovarainministeriö 
siten kuin tässä laissa säädetään. Pankkia 
koskevan saneerausmenettelyn aloittamisesta 
on toimivaltainen päättämään suomalainen 

1 a § 

Toimivaltaa ja sovellettavaa lakia koskevat 
säännökset Euroopan talousalueella 

Pankin toiminnan keskeyttämisestä on toi-
mivaltainen päättämään Rahoitusvakausvi-
rasto siten kuin tässä laissa säädetään. Pank-
kia koskevan saneerausmenettelyn aloittami-
sesta on toimivaltainen päättämään suoma-
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tuomioistuin siten kuin siitä säädetään tässä 
laissa ja yrityksen saneerauksesta annetussa 
laissa (47/1993). Menettely käsittää myös 
muissa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa 
valtioissa (ETA-valtio) sijaitsevat pankin si-
vukonttorit. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

lainen tuomioistuin siten kuin siitä tässä lais-
sa ja yrityksen saneerauksesta annetussa lais-
sa (47/1993) säädetään. Menettely käsittää 
myös muissa Euroopan talousalueeseen kuu-
luvissa valtioissa (ETA-valtio) sijaitsevat 
pankin sivukonttorit. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
2 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Jos pankki ei ilmeisesti kykene täyttämään 
sitoumuksiaan, pankin on viipymättä ilmoitet-
tava siitä valtiovarainministeriölle, Suomen 
Pankille ja rahoitustarkastukselle. Ilmoituk-
seen on liitettävä selvitys pankin maksuval-
miudesta ja sen heikentymisen syistä. 

Jos Suomen Pankin tai rahoitustarkastuksen 
käsityksen mukaan pankin maksuvalmius on 
siinä määrin heikentynyt, että se todennäköi-
sesti ei kykene täyttämään sitoumuksiaan, 
Suomen Pankin tai rahoitustarkastuksen on 
viipymättä ilmoitettava siitä valtiovarainmi-
nisteriölle. 

2 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Jos pankki ei ilmeisesti kykene täyttämään 
sitoumuksiaan, pankin on viipymättä ilmoi-
tettava siitä Rahoitusvakausvirastolle, Suo-
men Pankille ja Finanssivalvonnalle. Ilmoi-
tukseen on liitettävä selvitys pankin maksu-
valmiudesta ja sen heikentymisen syistä. 

Jos Suomen Pankin tai Finanssivalvonnan 
käsityksen mukaan pankin maksuvalmius on 
siinä määrin heikentynyt, että se todennäköi-
sesti ei kykene täyttämään sitoumuksiaan, 
Suomen Pankin tai Finanssivalvonnan on 
viipymättä ilmoitettava siitä Rahoitusvakaus-
virastolle. 

Pankin ei kuitenkaan ole tarpeen tehdä 
1 momentin mukaista ilmoitusta, jos pankki 
on tehnyt luottolaitosten ja sijoituspalveluyri-
tysten kriisinratkaisusta annetun lain (  /  ) 
4 luvun 1 §:n 4 momentissa taikka luottolai-
tostoiminnasta annetun lain (610/2014) 
8 a luvun 4 §:n 3 momentissa tai 11 luvun 
5 a §:n 3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen. 
 

 
3 § 

Keskeytyksen edellytykset 

Valtiovarainministeriö voi keskeyttää pan-
kin toiminnan enintään kuukauden ajaksi, jos 
on ilmeistä, että toiminnan jatkaminen vaka-
vasti vahingoittaisi rahoitusmarkkinoiden va-
kautta, maksujärjestelmien häiriötöntä toi-
mintaa tai velkojien etua. 

Valtiovarainministeriö voi erityisestä syystä 
tehdä päätöksen keskeytyksen jatkamisesta 
enintään yhdellä kuukaudella kerrallaan, kui-
tenkin enintään siihen saakka, kun kuusi kuu-
kautta on kulunut 1 momentissa tarkoitetun 
päätöksen antamisesta. 

3 § 

Keskeytyksen edellytykset 

Rahoitusvakausvirasto voi keskeyttää pan-
kin toiminnan enintään kuukauden ajaksi, jos 
on ilmeistä, että toiminnan jatkaminen vaka-
vasti vahingoittaisi rahoitusmarkkinoiden va-
kautta, maksujärjestelmien häiriötöntä toi-
mintaa tai velkojien etua.  

Rahoitusvakausvirasto voi erityisestä syys-
tä tehdä päätöksen keskeytyksen jatkamisesta 
enintään yhdellä kuukaudella kerrallaan, kui-
tenkin enintään siihen saakka, kun kuusi 
kuukautta on kulunut 1 momentissa tarkoite-
tun päätöksen antamisesta. 
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4 § 

Keskeytyspäätös 

Valtiovarainministeriön on ennen 3 §:ssä 
tarkoitetun päätöksen tekemistä kuultava ra-
hoitustarkastusta ja Suomen Pankkia sekä 
päätöksen kohteena olevaa pankkia, jos se voi 
tapahtua vaarantamatta keskeytyspäätöksen 
tarkoitusta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Valtiovarainministeriön tekemään keskey-
tyspäätökseen saadaan hakea muutosta valit-
tamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on jul-
kaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Keskeytyspäätös 

Rahoitusvakausviraston on ennen 3 §:ssä 
tarkoitetun päätöksen tekemistä kuultava Fi-
nanssivalvontaa ja Suomen Pankkia sekä 
päätöksen kohteena olevaa pankkia, jos se 
voi tapahtua vaarantamatta keskeytyspäätök-
sen tarkoitusta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Rahoitusvakausviraston tekemään keskey-
tyspäätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän 
kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu Euroo-
pan unionin virallisessa lehdessä. Muilta osin 
muutoksenhausta säädetään hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
9 § 

Suhde selvitystilaan ja konkurssiin 

 
Pankkia ei saa asettaa selvitystilaan eikä 

konkurssiin sen toiminnan ollessa keskeytet-
tynä. Jos pankin toiminta keskeytetään, ha-
kemusta pankin asettamisesta selvitystilaan 
tai konkurssiin on lykättävä, kunnes keskey-
tysmenettely lakkaa. Jos keskeytysmenettelyn 
aikana tehdään päätös yrityssaneerausmenet-
telyn aloittamisesta, yrityssaneerausmenette-
lyn aloittamisen jälkeen sovelletaan, mitä yri-
tyssaneerauslain 24 §:ssä säädetään 
 

9 § 

Suhde selvitystilaan, konkurssiin ja kriisihal-
lintoon 

Pankkia ei saa asettaa selvitystilaan eikä 
konkurssiin sen toiminnan ollessa keskeytet-
tynä. Jos pankin toiminta keskeytetään, ha-
kemusta pankin asettamisesta selvitystilaan 
tai konkurssiin on lykättävä, kunnes keskey-
tysmenettely lakkaa. Jos keskeytysmenette-
lyn aikana tehdään päätös yrityssaneeraus-
menettelyn aloittamisesta, yrityssaneeraus-
menettelyn aloittamisen jälkeen sovelletaan, 
mitä yrityssaneerauslain 24 §:ssä säädetään. 

Kriisihallinnossa olevan pankin toimintaa 
ei voi keskeyttää tämän lain mukaisesti. 
 

 
10 § 

Pankin määräysvalta ja sen rajoitukset 

Sen lisäksi, mitä yrityssaneerauslain 
29 §:ssä säädetään, pankki ei saa sen toimin-
nan ollessa keskeytettynä ilman valtiova-
rainministeriön lupaa ottaa yleisöltä vastaan 
talletuksia eikä muita takaisinmaksettavia va-

10 § 

Pankin määräysvalta ja sen rajoitukset 

Sen lisäksi, mitä yrityssaneerauslain 
29 §:ssä säädetään, pankki ei saa sen toimin-
nan ollessa keskeytettynä ilman Rahoitusva-
kausviraston lupaa ottaa yleisöltä vastaan tal-
letuksia eikä muita takaisinmaksettavia varo-
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roja. Pankki ei saa myöskään ilman asiamie-
hen suostumusta myöntää tai muuten hankkia 
uusia luottoja eikä tehdä tai hankkia muita 
sellaisia rahoitussopimuksia eikä tehdä joh-
dannaissopimuksia muuten kuin suojaamis-
tarkoituksessa. Luoton myöntämiseen rinnas-
tetaan takauksen tai muun vastuusitoumuksen 
antaminen tai vakuuden asettaminen toisen 
velasta. 

ja. Pankki ei saa myöskään ilman asiamiehen 
suostumusta myöntää tai muuten hankkia uu-
sia luottoja eikä tehdä tai hankkia muita ra-
hoitussopimuksia eikä tehdä johdannaisso-
pimuksia muuten kuin suojaamistarkoituk-
sessa. Luoton myöntämiseen rinnastetaan ta-
kauksen tai muun vastuusitoumuksen anta-
minen tai vakuuden asettaminen toisen velas-
ta. 
 

 
11 § 

Toimenpidesuunnitelma 

Pankin on viipymättä keskeytyspäätöksen 
jälkeen laadittava suunnitelma, josta käy ilmi, 
miten pankki aikoo tervehdyttää taloudellisen 
asemansa, taikka mikäli tällaisia toimenpiteitä 
ei voida esittää, miten pankki aikoo lopettaa 
toimintansa. Suunnitelma on annettava val-
tiovarainministeriölle ennen 3 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun määräajan päättymistä, tai 
jos määräaikaa on jatkettu, ennen jatketun 
määräajan päättymistä. 

Jos pankki ei laadi suunnitelmaa 1 momen-
tissa tarkoitetussa ajassa tai suunnitelmassa ei 
voida esittää toimenpiteitä, joiden avulla pan-
kin taloudellinen asema voidaan todennäköi-
sesti tervehdyttää ennen 3 §:ssä tarkoitetun 
määräajan päättymistä, valtiovarainministeri-
ön on esitettävä Rahoitustarkastukselle pan-
kin toimiluvan peruuttamista. 

Valtiovarainministeriön on ennen 1 mo-
mentissa tarkoitetun suunnitelman käsittelyä 
pyydettävä siitä rahoitustarkastuksen ja Suo-
men Pankin lausunto. 

11 § 

Toimenpidesuunnitelma 

Pankin on viipymättä keskeytyspäätöksen 
jälkeen laadittava suunnitelma, josta käy il-
mi, miten pankki aikoo tervehdyttää taloudel-
lisen asemansa, taikka jos tällaisia toimenpi-
teitä ei voida esittää, miten pankki aikoo lo-
pettaa toimintansa. Suunnitelma on annettava 
Rahoitusvakausvirastolle ennen 3 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun määräajan päättymistä, 
tai jos määräaikaa on jatkettu, ennen jatketun 
määräajan päättymistä. 

Jos pankki ei laadi suunnitelmaa 1 momen-
tissa tarkoitetussa ajassa tai suunnitelmassa ei 
voida esittää toimenpiteitä, joiden avulla 
pankin taloudellinen asema voidaan todennä-
köisesti tervehdyttää ennen 3 §:ssä tarkoite-
tun määräajan päättymistä, Rahoitusvakaus-
viraston on esitettävä Finanssivalvonnalle 
pankin toimiluvan peruuttamista. 

Rahoitusvakausviraston on ennen 1 mo-
mentissa tarkoitetun suunnitelman käsittelyä 
pyydettävä siitä Finanssivalvonnan ja Suo-
men Pankin lausunto. 

Pankin ei kuitenkaan ole tarpeen tehdä täs-
sä pykälässä tarkoitettua suunnitelmaa, jos 
pankki on tehnyt luottolaitostoiminnasta an-
netun lain mukaisen elvytyssuunnitelman tai 
siihen sovelletaan mainitun lain mukaista 
konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelmaa ja 
jos pankki on tehnyt luottolaitosten ja sijoi-
tuspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun 
lain mukaisen kriisinratkaisusuunnitelman 
tai siihen sovelletaan mainitun lain mukaista 
konsernin kriisinratkaisusuunnitelmaa. 
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12 § 

Eräiden yhteisöoikeudellisten säännösten so-
veltamista koskevat poikkeukset 

Valtiovarainministeriö voi pankin toimin-
nan ollessa keskeytettynä antaa pankin tai 
asiamiehen hakemuksesta luvan poiketa siitä, 
mitä liikepankeista ja muista osakeyhtiömuo-
toisista luottolaitoksista annetussa laissa 
(1501/2001), osuuspankeista ja muista osuus-
kuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa 
laissa (1504/2001) ja säästöpankkilaissa 
(1502/2001) säädetään: 

1) välitilinpäätöksen sisällyttämisestä sulau-
tumissuunnitelmaan; 

2) pankin ylintä päätäntävaltaa käyttävän 
elimen koollekutsumista koskevasta menette-
lystä; 

3) pankin ylintä päätäntävaltaa käyttävän 
elimen päätökseen lain tai yhtiöjärjestyksen 
mukaan sovellettavasta määräenemmistövaa-
timuksesta; ja 

4) julkisesta haasteesta velkojille pankin su-
lautuessa; 

jos se voi tapahtua vaarantamatta kohtuut-
tomasti velkojien ja sulautumiseen osallisten 
pankkien osakkeen- tai osuudenomistajien tai 
jäsenten etua. Hakemuksesta on pyydettävä 
Suomen Pankin ja rahoitustarkastuksen lau-
sunto. 
 

12 § 

Eräiden yhteisöoikeudellisten säännösten so-
veltamista koskevat poikkeukset 

Rahoitusvakausvirasto voi pankin toimin-
nan ollessa keskeytettynä antaa pankin tai 
asiamiehen hakemuksesta luvan poiketa siitä, 
mitä liikepankeista ja muista osakeyhtiömuo-
toisista luottolaitoksista annetussa laissa, 
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoi-
sista luottolaitoksista annetussa laissa 
(1504/2001) ja säästöpankkilaissa 
(1502/2001) säädetään: 

1) välitilinpäätöksen sisällyttämisestä su-
lautumissuunnitelmaan; 

2) pankin ylintä päätäntävaltaa käyttävän 
elimen koollekutsumista koskevasta menette-
lystä; 

3) pankin ylintä päätäntävaltaa käyttävän 
elimen päätökseen lain tai yhtiöjärjestyksen 
mukaan sovellettavasta määräenemmistövaa-
timuksesta; ja 

4) julkisesta haasteesta velkojille pankin 
sulautuessa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun poikkeuk-
sen edellytyksenä on lisäksi, että se voi ta-
pahtua vaarantamatta kohtuuttomasti velkoji-
en ja sulautumiseen osallisten pankkien 
osakkeen- tai osuudenomistajien tai jäsenten 
etua. Poikkeusta koskevasta hakemuksesta on 
pyydettävä Suomen Pankin ja Finanssival-
vonnan lausunto. 

Mitä 1 momentissa säädetään sulautumista 
koskevien säännösten soveltamisesta, sovel-
letaan siihen, mitä pankin jakautumisesta ja 
liiketoiminnan luovutuksesta säädetään, jos 
kaikki vastaanottavat yritykset ovat luottolai-
toksia. 
 

 
13 § 

Yrityssaneerauslain soveltaminen 

Valtiovarainministeriö voi pankin toimin-
nan ollessa keskeytettynä tehdä hakemuksen 
yrityssaneerauslaissa tarkoitetun saneeraus-
menettelyn aloittamisesta. Hakemukseen on 
liitettävä selvitys yrityssaneerauslain 6 §:n 
1 momentin 2 ja 3 kohdassa säädetyistä sa-

13 § 

Yrityssaneerauslain soveltaminen 

Rahoitusvakausvirasto voi pankin toimin-
nan ollessa keskeytettynä tehdä hakemuksen 
yrityssaneerauslaissa tarkoitetun saneeraus-
menettelyn aloittamisesta. Hakemukseen on 
liitettävä selvitys yrityssaneerauslain 6 §:n 
1 momentin 2 ja 3 kohdassa säädetyistä sa-
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neerausmenettelyn edellytyksistä taikka pan-
kin ja vähintään kahden sellaisen velkojan 
suostumus, joiden saatavat edustavat vähin-
tään viidennestä pankin tunnetuista veloista. 
Pankin yrityssaneeraukseen sovelletaan yri-
tyssaneerauslakia, jollei jäljempänä toisin 
säädetä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

neerausmenettelyn edellytyksistä taikka pan-
kin ja vähintään kahden sellaisen velkojan 
suostumus, joiden saatavat edustavat vähin-
tään viidennestä pankin tunnetuista veloista. 
Pankin yrityssaneeraukseen sovelletaan yri-
tyssaneerauslakia, jollei jäljempänä toisin 
säädetä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
14 § 

Yrityssaneeraukseen sovellettavat erityiset 
säännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tuomioistuimen on pyydettävä saneeraus-

ohjelmasta ennen sen vahvistamista valtiova-
rainministeriön lausunto. Sen lisäksi, mitä 
yrityssaneerauslain 8 luvussa säädetään sa-
neerausohjelman vahvistamisen esteistä, pan-
kin saneerausohjelma on jätettävä vahvista-
matta, jos valtiovarainministeriö on sitä vas-
tustanut. Valtiovarainministeriön on ennen 
tässä momentissa tarkoitetun lausunnon an-
tamista pyydettävä saneerausohjelmasta ra-
hoitustarkastuksen ja Suomen Pankin lausun-
to. 

Yrityssaneerauslain 8 §:ssä tarkoitettu sel-
vittäjä on määrättävä ja erotettava rahoitus-
tarkastuksen esityksestä. Selvittäjäksi voidaan 
lisäksi määrätä velkojatoimikunnan tai velko-
jan esittämä henkilö niin kuin yrityssanee-
rauslain 83 §:ssä säädetään. Selvittäjä voi-
daan erottaa velkojatoimikunnan tai velkojan 
vaatimuksesta niin kuin mainitun lain 
86 §:ssä säädetään. Selvittäjän määräämiseen 
tai erottamiseen velkojatoimikunnan tai vel-
kojan esityksestä tai vaatimuksesta on saatava 
rahoitustarkastuksen suostumus. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sen lisäksi, mitä yrityssaneerauslain 10 §:n 
1 momentissa säädetään velkojatoimikunnas-
ta, velkojatoimikunnassa on oltava valtiova-
rainministeriön, rahoitustarkastuksen, Suo-
men Pankin, talletussuojarahaston sekä, jos 
pankki on sijoittajien korvausrahaston jäsen, 
sijoittajien korvausrahaston edustajat. 

14 § 

Yrityssaneeraukseen sovellettavat erityiset 
säännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tuomioistuimen on pyydettävä saneeraus-

ohjelmasta ennen sen vahvistamista Rahoi-
tusvakausviraston lausunto. Sen lisäksi, mitä 
yrityssaneerauslain 8 luvussa säädetään sa-
neerausohjelman vahvistamisen esteistä, 
pankin saneerausohjelma on jätettävä vahvis-
tamatta, jos Rahoitusvakausvirasto on sitä 
vastustanut. Rahoitusvakausviraston on en-
nen tässä momentissa tarkoitetun lausunnon 
antamista pyydettävä saneerausohjelmasta 
Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin lau-
sunto. 

Yrityssaneerauslain 8 §:ssä tarkoitettu sel-
vittäjä on määrättävä ja erotettava Finanssi-
valvonnan esityksestä. Velkojatoimikunnan 
tai velkojan esittämän henkilön määräämi-
sestä selvittäjäksi säädetään yrityssaneeraus-
lain 83 §:ssä ja tämän erottamisesta maini-
tun lain 86 §:ssä. Selvittäjän määräämiseen 
tai erottamiseen velkojatoimikunnan tai vel-
kojan esityksestä tai vaatimuksesta on saata-
va Finanssivalvonnan suostumus. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen lisäksi, mitä yrityssaneerauslain 10 §:n 

1 momentissa säädetään velkojatoimikunnas-
ta, velkojatoimikunnassa on oltava Rahoitus-
vakausviraston, Finanssivalvonnan ja Suo-
men Pankin edustajat sekä jos Rahoitusva-
kausvirasto arvioi sen tarpeelliseksi, erillinen 
talletussuojarahaston edustaja, joiden lisäk-
si, jos pankki on sijoittajien korvausrahaston 
jäsen, sijoittajien korvausrahaston edustajat. 
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15 § 

Keskeytyksen peruuttaminen 

Valtiovarainministeriön on peruutettava 
keskeytys välittömästi, kun keskeytyksen 
edellytyksiä ei enää ole. Ministeriön on ennen 
keskeytyksen peruuttamista koskevan päätök-
sen tekemistä pyydettävä siitä Suomen Pan-
kin ja rahoitustarkastuksen lausunto. 

15 § 

Keskeytyksen peruminen 

Rahoitusvakausviraston on peruttava kes-
keytys välittömästi, jos keskeytyksen edelly-
tyksiä ei enää ole. Viraston on ennen keskey-
tyksen peruuttamista koskevan päätöksen te-
kemistä pyydettävä siitä Suomen Pankin ja 
Finanssivalvonnan lausunto. 
 

 
16 a § 

Ilmoitus muiden ETA-valtioiden valvontavi-
ranomaisille 

Valtiovarainministeriön on viipymättä il-
moitettava pankin toiminnan keskeytyksestä 
ja saneerausmenettelyn aloittamisesta sekä 
menettelyn mahdollisista vaikutuksista niiden 
muiden ETA-valtioiden valvontaviranomai-
sille, joissa pankilla on sivukonttori tai joissa 
se tarjoaa luottolaitostoiminnasta annetussa 
laissa tarkoitettuja palveluja. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 a § 

Ilmoitus muiden ETA-valtioiden valvontavi-
ranomaisille 

Rahoitusvakausviraston on viipymättä il-
moitettava pankin toiminnan keskeytyksestä 
ja saneerausmenettelyn aloittamisesta sekä 
menettelyn mahdollisista vaikutuksista niiden 
muiden ETA-valtioiden valvontaviranomai-
sille, joissa pankilla on sivukonttori tai joissa 
se tarjoaa luottolaitostoiminnasta annetussa 
laissa tarkoitettuja palveluja. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
Muutoksenhausta ennen tämän lain voi-

maantuloa annettuun hallintopäätökseen so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä. 
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15. 

Laki 
Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun 

lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä 

annetun lain (1554/1994) 1 §, sellaisena kuin se on laissa 1114/2011, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Euroopan unionin toimielinten ja elinten rat-
kaisujen täytäntöönpano 

Tuomio ja päätös, joka on Euroopan unio-
nin toiminnasta tehdyn sopimuksen 280 artik-
lan tai 299 artiklan taikka Euroopan ato-
mienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 
artiklan kolmannen kohdan nojalla täytän-
töönpanokelpoinen, pannaan Suomessa täy-
täntöön siten kuin Suomen tuomioistuimen 
riita-asiassa antama tuomio, joka on saanut 
lainvoiman. 

Päätös, joka on yhteisön tavaramerkistä an-
netun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
207/2009 86 artiklan 1 kohdan tai yhteisö-
mallista annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 6/2002 71 artiklan 1 kohdan taikka yhtei-
sön kasvinjalostajanoikeuksista annetun neu-
voston asetuksen (EY) N:o 2100/94 86 artik-
lan 1 kohdan nojalla täytäntöönpanokelpoi-
nen, pannaan Suomessa täytäntöön siten kuin 
1 momentissa säädetään 

1 § 

Euroopan unionin toimielinten ja elinten rat-
kaisujen täytäntöönpano 

Tuomio ja päätös, joka on Euroopan unio-
nin toiminnasta tehdyn sopimuksen 280 ar-
tiklan tai 299 artiklan taikka Euroopan ato-
mienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 
artiklan kolmannen kohdan nojalla täytän-
töönpanokelpoinen, pannaan Suomessa täy-
täntöön siten kuin Suomen tuomioistuimen 
riita-asiassa antama tuomio, joka on saanut 
lainvoiman. 

Päätös, joka on yhteisön tavaramerkistä 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
207/2009 86 artiklan 1 kohdan tai yhteisö-
mallista annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 6/2002 71 artiklan 1 kohdan, yhteisön 
kasvinjalostajanoikeuksista annetun neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 2100/94 86 artiklan 1 
kohdan taikka yhdenmukaisten sääntöjen ja 
yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta 
luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyri-
tysten kriisinratkaisua varten yhteisen krii-
sinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinrat-
kaisurahaston puitteissa sekä Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
1093/2010 muuttamisesta annetun asetuksen 
(EU) N:o 806/2014 41 artiklan 3 kohdan no-
jalla täytäntöönpanokelpoinen, pannaan 
Suomessa täytäntöön siten kuin 1 momentis-
sa säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 

20  . 
 



 HE 175/2014 vp  
  

 

391

 
 
 

16.  

Laki 
arvopaperimarkkinalain 11 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 21 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

11 luku 

Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus 

21 § 

Poikkeukset velvollisuudesta tehdä pakollinen 
ostotarjous 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

11 luku 

Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus 

21 §  

Poikkeukset velvollisuudesta tehdä pakolli-
nen ostotarjous 

— — — — — — — — — — — — — —  
Velvollisuutta tehdä pakollinen ostotarjous 

ei synny, jos tarjousvelvollisuusrajan ylitys 
perustuu siihen, että rahoitusvakausviran-
omaisesta annetussa laissa (  /  ) tarkoitettu 
Rahoitusvakausvirasto käyttää luottolaitos-
ten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisu-
lain (  /  ) 9—11 luvussa säädettyä kriisinrat-
kaisuvaltuutta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . 
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18.  

Laki 
yrityksen saneerauksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 2 §, sellaisena kuin se on osaksi 

laissa 1510/2001, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Soveltamisala 

Saneerausmenettelyn kohteena voi olla yk-
sityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, 
kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, 
asunto-osakeyhtiö tai taloudellista toimintaa 
harjoittava yhdistys. Elinkeinonharjoittajalla 
tarkoitetaan tässä laissa myös ammatin taikka 
maatilatalouden tai kalastuksen harjoittajaa. 

Saneerausmenettelyn kohteena ei voi olla 
1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 

(1607/1993) tarkoitettu luottolaitos; 
2) vakuutus- tai eläkelaitos; 
3) selvitystilassa oleva yhtiö tai osuuskunta. 
 
 
 
 
Talletuspankki voi kuitenkin olla sanee-

rausmenettelyn kohteena niin kuin talletus-
pankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämi-
sestä annetussa laissa (1509/2001) säädetään. 

2 § 

Soveltamisala 

Saneerausmenettelyn kohteena voi olla yk-
sityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, 
kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, 
asunto-osakeyhtiö tai taloudellista toimintaa 
harjoittava yhdistys. Elinkeinonharjoittajalla 
tarkoitetaan tässä laissa myös ammatin taikka 
maatilatalouden tai kalastuksen harjoittajaa. 

Saneerausmenettelyn kohteena ei voi olla: 
1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 

(610/2014) tarkoitettu luottolaitos; 
2) vakuutus- tai eläkelaitos; 
3) selvitystilassa oleva yhtiö tai osuuskun-

ta; 
4) luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 

kriisinratkaisusta annetun lain (  /  ) mukai-
sesti kriisihallintoon asetettu laitos.  

Talletuspankista saneerausmenettelyn koh-
teena säädetään talletuspankin toiminnan vä-
liaikaisesta keskeyttämisestä annetussa laissa 
(1509/2001).  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . 
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