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Esipuhe 

Luottolaitoksella3 on oltava sen tehtävien hoitamiseen sopivat johtajat, ja ylimmän 
hallintoelimen kokoonpanon on tuettava luottolaitoksen tehokasta hallintoa ja 
tasapainoista päätöksentekoa. Näin edistetään paitsi luottolaitoksen oman toiminnan 
turvallisuutta ja vakautta myös yleistä luottamusta euroalueen pankkien ja 
rahoitussektorin hallintoon. 

Yhteisen valvontamekanismin aloitettua toimintansa 4.11.2014 EKP on tehnyt 
päätökset suorassa valvonnassaan olevien merkittävien luottolaitosten ylimmän 
hallintoelimen jäsenten nimitysten hyväksymisestä. Tämä arviointiopas korvaa 
edellisen, toukokuussa 2018 päivitetyn version. Nyt halutaan tarkentaa linjauksia, 
valvontakäytäntöjä ja menettelyjä, joita EKP noudattaa merkittävien luottolaitosten 
ylimmän hallintoelimen jäsenten sopivuuden ja luotettavuuden arvioinnissa, sekä 
siihen liittyviä tärkeimpiä odotuksia. 

Opas on tarkoitettu käytännön apuvälineeksi, ja sitä päivitetään kansainvälisen ja 
EU:n sääntelyn kehityksen myötä ja sitä mukaa, kun sopivuuden ja luotettavuuden 
valvonnasta kertyy kokemusta. 

Opas ei ole kuitenkaan oikeudellisesti velvoittava asiakirja, eikä se korvaa 
sovellettavan EU:n lainsäädännön tai kansallisen lainsäädännön vaatimuksia. 
Oppaassa ei myöskään aseteta uusia sääntöjä tai vaatimuksia. 

Oppaan terminologia on sovitettu mahdollisimman pitkälle yhteen 
vakavaraisuusdirektiivin4, sopivuuden arviointia koskevien Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) 
yhteisten ohjeiden5 sekä hallintoa ja ohjausta koskevien EPV:n ohjeiden6 
käsitteistön kanssa. Esimerkiksi ”ylimmän hallintoelimen” käsite kattaa kaikki 
hallintoelimet, jotka hoitavat johto- tai valvontatehtäviä. 

Oppaan tarkoituksena ei ole edistää mitään tiettyä hallintorakennetta, vaan se kattaa 
kaikki käytössä olevat hallintorakenteet. 

 
1  Kaikki EKP:n suorassa valvonnassa olevat merkittävät laitokset eli luottolaitokset ja rahoitusalan 

holding- tai sekaholdingyhtiöt. 
2  Henkilö, jota esitetään nimitettäväksi ylimmän hallintoelimen toimeen tai joka on jo nimitetty kyseiseen 

toimeen. 
3  ”Luottolaitos” tarkoittaa vakavaraisuusasetuksen artiklan 4 kohdan 1 alakohdassa 1 määriteltyä laitosta 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, 
luottolaitosten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL 
L 176, 27.6.2013, s. 1). 

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, 
oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 
2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 
27.6.2013, s. 338). 

5  ESMAn ja EPV:n yhteiset ohjeet ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien 
henkilöiden sopivuuden arviointia varten (EBA/GL/2017/12). 

6  EPV:n ohjeet hallinnosta ja ohjauksesta (EBA/GL/2017/11). 

Tässä asiakirjassa ilmauksia 
”luottolaitos” ja ”valvottava yhteisö”1 
sekä ”jäsen” ja ”arvioitava henkilö”2 
käytetään toistensa synonyymeina. 

Käsitteellä ”toimivaltainen 
viranomainen” tarkoitetaan sekä 
kansallisia valvontaviranomaisia 
että Euroopan keskuspankkia 
(EKP). 

Muita käsitteitä on määritelty 
asiakirjan tekstissä ja alaviitteissä. 
Termien selityksiä on myös 
(englanninkielisessä) EKP:n 
sanastossa. 

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body/
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body/
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-11%29_COR_FI.pdf
https://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/glossa.en.html
https://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/glossa.en.html
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Ohjaavat periaatteet 

Luottolaitokset ovat ensisijaisesti itse vastuussa ylimmän hallintoelimen jäsenten ja 
keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arvioinnista niin 
ensimmäisen nimityksen yhteydessä kuin jatkuvastikin. 

Valvojan odotuksena on, että arvioitava henkilö ilmoittaa kaikki tiedossaan olevat 
olennaiset menettelyt ja toimii avoimesti ja rehellisesti suhteissaan EKP:hen ja 
kansalliseen valvontaviranomaiseen. Arvioitavan henkilön on esitettävä 
mahdollisuuksiensa mukaan kaikki valvojien pyytämät tiedot ja asiakirjat tai 
ilmoitettava selkeät syyt siihen, miksi hän ei ole pystynyt niitä hankkimaan tai 
toimittamaan. 

Tämä opas on tarkoitettu käytännön apuvälineeksi, ja sitä päivitetään ja kehitetään 
ajan mittaan. Oppaassa kuvataan toimivaltaisten viranomaisten linjaukset, 
valvontakäytännöt ja menettelyt yhteisessä valvontamekanismissa (YVM). 

Oppaassa esitetyt linjaukset eivät rajoita kansallisen lainsäädännön soveltamista. 
EKP ja kansalliset valvontaviranomaiset pyrkivät kuitenkin mahdollisuuksien mukaan 
tulkitsemaan kansallista sääntelyä johdonmukaisesti näiden periaatteiden kanssa. 

Sopivuus- ja luotettavuusarvioinnit tehdään tapauskohtaisesti, ja opasta tulee 
käyttää vain käytännön apuvälineenä. Sopivuus- ja luotettavuusarvio perustuukin 
aina tapauskohtaiseen analyysiin ja valvojien harkintaan. 

Oppaassa esitetyissä valvontakäytännöissä noudatetaan suhteellisuusperiaatetta, eli 
niissä huomioidaan valvottavan yhteisön koko, merkittävyys järjestelmän kannalta, 
riskiprofiili sekä rajallisten valvontaresurssien tehokas kohdentaminen. 

Toimivaltaisten viranomaisten tekemällä sopivuus- ja luotettavuusarvioinnilla pyritään 
ehkäisemään ongelmia ennalta. Se tehdään pitkälti käytettävissä olevien tietojen 
pohjalta. Arviointi ei liity määräysten rikkomisesta johtuviin rikollisoikeudellisiin tai 
hallinnollisiin menettelyihin. 

Sopivuus- ja luotettavuusarvioinnit tukevat luottolaitoksen hallinnon ja ohjauksen 
jatkuvaa valvontaa. Arviointipäätökset voivat sisältää ehtoja, joiden toteutumista on 
seurattava jatkuvassa valvonnassa. Jatkuva valvonta voi puolestaan johtaa ylimmän 
hallintoelimen jäsenten sopivuuden ja luotettavuuden uudelleenarviointiin, tuoda 
esiin puutteita hallintoelimen sopivuudessa kokonaisuutena tai tarjota tietoa 
uudelleennimitysten yhteydessä. 
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1 EKP:n sopivuus- ja 
luotettavuusarvioinnin laajuus 

Opas koskee kaikkia EKP:n suorassa valvonnassa olevien merkittävien laitosten 
(luottolaitosten ja rahoitusalan holding- tai sekaholdingyhtiöiden7) ylimmän 
hallintoelimen jäsenten sopivuus- ja luotettavuusarviointeja riippumatta siitä, 
hoitavatko jäsenet johtotehtäviä (liikkeenjohtoon osallistuvat johtajat) vai 
valvontatehtäviä (liikkeenjohtoon osallistumattomat johtajat). Opasta sovelletaan 
myös toimilupaa tai huomattavan omistusosuuden hankintaa koskevissa 
menettelyissä. Vähemmän merkittävien luottolaitosten tavanomaiset nimitykset (eli 
ne nimitykset, jotka eivät sisälly toimilupaa tai huomattavan omistusosuuden 
hankintaa koskevaan menettelyyn) ovat YVM-asetuksen8 artiklan 6 kohdan 4 
perusteella kansallisten toimivaltaisten viranomaisten vastuulla. 

Opas kattaa myös keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden ja yhteiseen 
pankkivalvontaan osallistuvien jäsenvaltioiden9 merkittävien laitosten muihin EU:n 
jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin sijoittautuneiden sivuliikkeiden johtajien10 
sopivuuden ja luotettavuuden arvioinnin (sovellettavan kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti). Keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden ja sivuliikkeiden 
johtajien arviointikriteerit perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön.11 EKP käyttää 
kansallisia valtuuksia YVM-asetuksen artiklan 9 kohdan 2 nojalla12. Jäljempänä 
esitettyjen ohjeiden pohjalta voidaan tulkita myös asiaankuuluvien kansallisten 
säännösten perusteella sovellettavia kriteerejä. 

 
7  Rahoitusalan holdingyhtiön tai sekaholdingyhtiön ylimmän hallintoelimen jäsenten sopivuuden ja 

luotettavuuden vaatimuksia käsitellään vakavaraisuusdirektiivin artiklassa 121. 
8  Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten 

vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan 
keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63). 

9  Ks. YVM-asetuksen artiklan 2 kohdan 1 määritelmä. 
10  Koska keskeisistä toiminnoista vastaavat henkilöt ja sivuliikkeiden johtajat arvioidaan kansallisessa 

lainsäädännössä vahvistetussa laajuudessa, heistä käytettävät termit (keskeisistä toiminnoista 
vastaava henkilö ja sivuliikkeen johtaja) määritellään asiaa koskevien vakavaraisuusdirektiivin 
säännösten kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä. Sopivuuden arviointia koskevien ESMAn ja 
EPV:n yhteisten ohjeiden mukaan keskeisistä toiminnoista vastaavana henkilönä tulisi pitää ainakin 
sisäisen valvonnan toimintojen johtajaa ja talousjohtajaa. Samoja ohjeita koskevan loppuraportin 
mukaan toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava henkilöt, jotka tosiasiallisesti johtavat sivuliikettä 
(ks. Joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the 
management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU, 
Final report, Background and rationale, kohta 10). 

11  Ks. vakavaraisuusdirektiivin artiklojen 74 ja 88 (keskeisistä toiminnoista vastaavat henkilöt) sekä 
artiklan 91 (sivuliikkeiden johtajat) kansalliset täytäntöönpanosäännökset. 

12  Lisätietoja on valvottaville yhteisöille osoitetussa, 31.3.2017 päivätyssä EKP:n kirjeessä kansalliseen 
lainsäädäntöön perustuvista EKP:n valvontavaltuuksista. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2017/Letter_to_SI_Entry_point_information_letter.pdf
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2 Oikeusperusta 

2.1 YVM-asetus ja YVM-kehysasetus 

Sopivuuden ja luotettavuuden valvonta kuuluu EKP:n yksinomaiseen toimivaltaan: 
YVM-asetuksen artiklan 4 kohdan 1 alakohdan e nojalla sopivuus- ja 
luotettavuusarvioinnit kuuluvat EKP:lle annettuihin luottolaitosten hallinto- ja 
ohjausjärjestelyjen valvontatehtäviin. 

Sopivuus ja luotettavuusvaatimusten täyttämisestä säädetään tarkemmin YVM-
kehysasetuksen13 artikloissa 93 ja 94. YVM-kehysasetus velvoittaa valvottavat 
yhteisöt myös ilmoittamaan asianomaisille kansallisille toimivaltaisille viranomaisille 
tietyt ylimmän hallintoelimen jäsenten sopivuuden liittyvät tiedot. Artiklassa 93 
asetetaan velvoite ilmoittaa ylimpien hallintoelinten jäsenten muutoksista ja 
artiklassa 94 velvoite ilmoittaa uusista seikoista ja muista asioista, jotka saattaisivat 
vaikuttaa ylimmän hallintoelimen jäsenten sopivuuteen ja luotettavuuteen. 

EKP tekee merkittävien luottolaitosten ylinten hallintoelinten jäsenten sopivuus- ja 
luotettavuusarviointien yhteydessä aina myös muodollisen päätöksen jäsenen 
sopivuudesta ja luotettavuudesta. EKP voi arviointitehtävää hoitaessaan käyttää sille 
YVM-asetuksessa annettuja toimivaltuuksia, kuten oikeutta tietojen hankintaan 
(myös haastattelemalla) ja oikeutta sisällyttää sopivuutta ja luotettavuutta koskeviin 
päätöksiin ehtoja, velvoitteita tai odotuksia taikka antaa niissä suosituksia tai 
varoituksia. 

2.2 Vakavaraisuusdirektiivi ja kansallinen lainsäädäntö 

YVM-asetuksen artiklan 4 kohdan 3 ensimmäisen alakohdan mukaan EKP:n on sille 
annettujen tehtävien hoitamiseksi sovellettava kaikkea asiaa koskevaa unionin 
lainsäädäntöä, ja jos kyseinen lainsäädäntö koostuu direktiiveistä, sellaista 
kansallista lainsäädäntöä, jolla nämä direktiivit saatetaan kansallisen lainsäädännön 
osaksi. Sopivuutta koskevat vaatimukset luetellaan vakavaraisuusdirektiivin 
artiklassa 91. Siinä asetetaan ylimmän hallintoelimen jäsenten sopivuuden ja 
luotettavuuden vaatimuksia mutta ei yksityiskohtaisia kriteerejä eikä säännöksiä 
noudatettavasta valvontamenettelystä (esim. tarvitaanko toimivaltaiselta 
viranomaiselta ennakollinen hyväksyntä nimitykselle vai toimitetaanko sille 
nimityksestä jälkikäteinen ilmoitus). 

Sopivuutta ja luotettavuutta koskevia päätöksiä tehdessään EKP siis soveltaa 
vakavaraisuusdirektiivin artiklan 91 täytäntöön panemiseksi annetun sitovan 
kansallisen lainsäädännön olennaisia sopivuus- ja luotettavuusvaatimuksia. Koska 
vakavaraisuusdirektiivin artiklassa 91 asetetaan vain yhteiset 

 
13  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen 

perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) 
(EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1). 
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vähimmäisvaatimukset, se on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä eri maissa 
eri tavoin. Joissakin jäsenvaltioissa on myös käytössä artiklaa 91 laajempia 
vaatimuksia. 

2.3 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen / Euroopan 
pankkiviranomaisen ohjeet 

EKP noudattaa vakavaraisuusdirektiivin täytäntöön panemiseksi annetun kansallisen 
lainsäädännön lisäksi myös ESMAn ja EPV:n yhteisiä ohjeita sopivuuden 
arvioinnista ja EPV:n ohjeita hallinnosta ja ohjauksesta. Tämä opas ei korvaa niissä 
annettua ohjeistusta. Oppaassa käydään läpi EKP:n menettelyt ja esitetään EKP:n 
sopivuus- ja luotettavuusarviointeihin liittyvät keskeiset odotukset. 

2.4 Yhteisen valvontamekanismin linjaukset, 
valvontakäytännöt ja menettelyt 

Luottolaitoksen ylimmän hallintoelimen jäsenten sopivuutta arvioidessaan 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava sääntelyvaatimuksia 
käytännössä. Jotta vaatimuksia varmasti sovelletaan yhdenmukaisesti, tarvitaan 
paitsi lisäselvennystä niiden tulkinnasta myös yhteisiä valvontakäytäntöjä 
ja -menettelyjä. 

EKP onkin laatinut kansallisten valvontaviranomaisten kanssa sopivuus- ja 
luotettavuuskriteerejä koskevia linjauksia sekä valvontakäytäntöjä, jotta olisi selvää, 
miten toimivaltaiset viranomaiset soveltavat yhteisessä valvontamekanismissa 
tapauskohtaisesti vakavaraisuusdirektiivin täytäntöön panemiseksi annettua 
kansallista lainsäädäntöä sekä ESMAn ja EPV:n yhteisiä ohjeita sopivuuden 
arvioinnista ja EPV:n ohjeita hallinnosta ja ohjauksesta. Linjaukset eivät rajoita 
kansallisen lainsäädännön soveltamista ja ovat yhteneväisiä molempien ohjeiden 
kanssa. EKP ja kansalliset valvontaviranomaiset toimivat oppaassa esitettyjen 
linjausten mukaan, jos kansallisessa velvoittavassa lainsäädännössä ei säädetä 
toisin. Linjauksia tarkistetaan sitä mukaa, kun sopivuuden ja luotettavuuden 
valvonnasta kertyy kokemusta, kun kansainvälinen ja eurooppalainen sääntely 
edelleen kehittyvät ja kun Euroopan unionin tuomioistuin antaa uusia tulkintoja 
vakavaraisuusdirektiivin soveltamisesta. 
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3 Arviointiperusteet 

Ylimmän hallintoelimen jäsenten sopivuus- ja luotettavuusarvioinnissa14 
tarkastellaan viittä vakavaraisuusdirektiivin artiklassa 91 määritettyä kriteeriä: 
1) kokemusta, 2) mainetta, 3) eturistiriitoja ja riippumattomuutta, 4) tehtävien 
hoitamiseen käytettävän ajan riittävyyttä ja 5) ylimmän hallintoelimen jäsenten 
sopivuutta tehtäviinsä kokonaisuutena arvioiden. Kriteerit esitellään seuraavissa 
kappaleissa.15 

3.1 Kokemus 

3.1.1 Käytännön kokemus ja teoreettinen tietämys 

Ylimmän hallintoelimen jäsenillä on oltava tehtävien hoidossa tarvittavat ajantasaiset 
tiedot, taidot ja kokemus. Yksittäisillä ylimmän hallintoelimen jäsenillä on oltava 
asianmukainen käsitys myös osa-alueista, joista he eivät ole suoraan vastuussa 
mutta joista he vastaavat kollektiivisesti muiden hallintoelimen jäsenten kanssa. 
Luottolaitoksilla on päävastuu siitä, että ylimpään hallintoelimeen asetetaan ehdolle 
ja valitaan sopivia henkilöitä, jotka täyttävät riittävän tietämyksen, taitojen ja 
kokemuksen vähimmäisvaatimukset. Arviointi tehdään (kansallisesta 
lainsäädännöstä riippuen) ennen henkilön nimitystä mutta myös tapauskohtaisesti 
aina kun se on tarpeen (esimerkiksi jos ylimmän hallintoelimen jäsenen tehtävät 
muuttuvat huomattavasti). 

Tässä oppaan osassa pyritään edistämään yhteistä tulkintaa ”kokemuksen” 
käsitteestä siinä merkityksessä, jossa sitä käytetään vakavaraisuusdirektiivissä 
ylimmän hallintoelimen jäsenen sopivuuden arvioinnin yhteydessä. Oppaassa 
määritetään, kuinka laaja kokemus arvioitavalla henkilöllä tulee olla, jotta 
kokemuksen voidaan olettaa olevan riittävä hänelle annettavan tehtävän 
hoitamiseksi laitoksessa. Arvioitavan henkilön kokemuksen arviointi on 
kaksivaiheinen. 

Sopivuuden arviointia koskevien ESMAn ja EPV:n yhteisten ohjeiden mukaisesti 
käsite ”kokemus” kattaa käytännön sekä teorian ja sisältää taidot ja tietämyksen. 
Huomioon otetaan sekä opintojen ja koulutusten kautta saatu teoreettinen tietämys16 
että aiemmissa tehtävissä kertynyt käytännön kokemus. 

 
14  Arviointikriteerejä sovelletaan soveltuvin osin keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden ja 

yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvien jäsenvaltioiden merkittävien laitosten muihin EU:n 
jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin sijoittautuneiden sivuliikkeiden johtajien sopivuuden ja 
luotettavuuden arvioinnissa (sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti). 

15  Vakavaraisuusdirektiivin artiklassa 91 esitettyjä kriteerejä koskevaa ohjeistusta voidaan soveltaa myös 
tulkittaessa kansallisten säännösten mukaisia kriteerejä keskeisistä toiminnoista vastaavien 
henkilöiden ja sivuliikkeiden johtajien sopivuuden ja luotettavuuden arvioinnista. 

16 EPV:n ja ESMAn ohjeissa teoreettisella kokemuksella tarkoitetaan lähinnä teoreettista tietämystä. 
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Kaikilla ylimmän hallintoelimen jäsenillä on oltava käytännön kokemuksen tai 
koulutuksen kautta hankittu teoreettinen perustietämys pankkitoiminnasta.17 

Jos arvioitava henkilö toimii myös esimerkiksi riskienhallintajohtajana, 
talousjohtajana, compliance-toiminnon johtajana, sisäisen tarkastuksen päällikkönä 
tai tarkastusvaliokunnan tai riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajana, hänellä on 
oltava erityiskokemusta kyseiseltä alalta. 

3.1.2 Tiedot 

Luottolaitosten tulisi toimittaa tiedot arvioitavan henkilön kokemuksesta sopivuuden 
ja luotettavuuden arviointia koskevan hakemuksen18 yhteydessä. Vähimmäistiedot 
tulisi kerätä hakemukseen liitetyistä asiakirjoista (esim. sopivuus- ja 
luotettavuusarvioinnin kyselylomakkeesta ja ansioluettelosta), joista käyvät ilmi 
henkilön pätevyys sekä pankki- ja rahoitusalaan tai muihin tarpeellisiin aloihin liittyvä 
kokemus ja koulutus. Toimitettaviin tietoihin tulisi sisältyä laitoksen vakuutus siitä, 
että arvioitava henkilö on sopiva tehtäväänsä. Jos riittävän kokemuksen edellytykset 
(ks. alla olevat vähimmäisedellytykset) eivät täyty, laitosta pyydetään toimittamaan 
tiedot arvioitavan henkilön kokemusta täydentävistä (tai korvaavista) seikoista. 

3.1.3 Arviointiperiaatteet 

Arvioitavan henkilön teoreettista tietämystä ja käytännön kokemusta arvioitaessa 
otetaan huomioon tehtävän ja laitoksen keskeiset ominaisuudet. 
Monimutkaisemmissa tehtävissä ja laitoksissa tarvitaan enemmän kokemusta. 
Arvioitavan henkilön teoreettista tietämystä ja käytännön kokemusta arvioitaessa 
kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: 

• pankki- ja rahoituspalvelualaan tai muihin tarpeellisiin aloihin (esim. taloustiede, 
juridiikka, laskentatoimi, tilintarkastus, johtaminen, rahoitusalan sääntely, 
strategiat, riskienhallinta, sisäinen valvonta, rahoitusmarkkinoiden analyysi, 
tietotekniikka, ja kvantitatiiviset menetelmät) liittyvän koulutuksen profiili ja 
koulutustaso 

• mahdolliset meneillään olevat, suunnitellut tai jo päätökseen saadut 
lisäkoulutukset. 

Käytännön kokemusta arvioidaan aiemmista työtehtävistä saatujen tietojen 
perusteella, ja olennaisia asioita ovat esimerkiksi työsuhteen kesto, yhteisön koko19, 
tehtävät, alaisten määrä, toiminnan luonne ja viimeaikaisen työkokemuksen 
soveltuvuus. 

 
17  Teoreettinen tietämys voidaan hankkia myös nimityksen jälkeen suoritettavalla koulutuksella. 
18  Sopivuuden ja luotettavuuden arviointia koskeva kansallisen lainsäädännön mukaisesti lähetetty 

hakemus tai ilmoitus. 
19  Muu kuin valvottava yhteisö, johon henkilöä ollaan nimittämässä. 
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Arvioitavan henkilön kokemuksen arviointi on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä 
vaiheessa kokemusta verrataan riittävän kokemuksen edellytyksiin. Jos arvioitava 
henkilö täyttää edellytykset, hänellä katsotaan yleensä olevan riittävä kokemus, 
paitsi jos tiedot antavat aihetta olettaa muuta. Jos arvioitava henkilö ei täytä riittävän 
kokemuksen edellytyksiä tai jos laitos- tai tehtäväkohtaiset olosuhteet vaativat 
erityistä teoreettista ja/tai käytännön kokemusta, siirrytään toiseen vaiheeseen, jossa 
tehdään yksityiskohtainen arviointi. Kaksivaiheista arviointimenettelyä ei sovelleta 
uusittaessa sellaista nimitystä, jonka yhteydessä EKP on jo aiemmin tehnyt 
päätöksen jäsenen sopivuudesta ja luotettavuudesta. Tässä tapauksessa 
arvioitavalla henkilöllä katsotaan olevan riittävä kokemus, jos tiedot eivät anna 
aihetta olettaa muuta. 

3.1.3.1 Teoreettinen tietämys 

Kaikilla ylimmän hallintoelimen jäsenillä tulee olla teoreettinen perustietämys alla 
esitetyistä pankkitoiminnan osa-alueista. Jäsenellä oletetaan olevan tarvittava 
perustietämys, jos hänellä on käytännön kokemusta pankkitoiminnasta. 
Pankkitoimintaan liittyvän teoreettisen tietämyksen puute voidaan korjata tarjoamalla 
arvioitavalle henkilölle asianmukaista koulutusta. 

Vaadittava pankkitoiminnan perustietämys riippuu laitoksen liiketoimintamallista. 

Kaikilla ylimmän hallintoelimen jäsenillä on oltava teoreettinen perustietämys 
seuraavista pankkitoiminnan osa-alueista: 

1. pankkitoiminta ja rahoitusmarkkinat 

2. sääntelyjärjestelmä ja oikeudelliset vaatimukset 

3. strateginen suunnittelu sekä laitoksen liiketoimintastrategian tai 
liiketoimintasuunnitelman ymmärtäminen ja toteuttaminen 

4. riskienhallinta (luottolaitoksen tärkeimpien riskityyppien tunnistaminen, arviointi, 
seuranta, valvonta ja vähentäminen) 

5. laskentatoimi ja tilintarkastus 

6. luottolaitoksen järjestelyjen tehokkuuden arviointi sekä tehokkaan hallinnon ja 
valvonnan luominen 

7. luottolaitoksen taloudellisten tietojen ymmärtäminen, keskeisten kysymysten 
tunnistaminen näiden tietojen pohjalta sekä asianmukainen valvonta ja 
toimenpiteet.20 

 
20  ESMAn ja EPV:n yhteiset ohjeet sopivuuden arvioinnista (EBA/GL/2017/12) 
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3.1.3.2 Käytännön kokemus 

Käytännön kokemusta arvioitaessa otetaan huomioon kokemuksen olennaisuus, 
kuinka monta vuotta kokemusta on ja kokemus johtotehtävistä. Arvioinnissa 
käytetään aiemmista työtehtävistä saatuja tietoja, ja olennaisia asioita ovat 
esimerkiksi työsuhteen kesto, yhteisön koko, tehtävät, alaisten määrä, toiminnan 
luonne ja työkokemuksen soveltuvuus sekä sen ajankohta. 

Liikkeenjohtotehtäviä hoitaviin ylimmän hallintoelimen jäseniin ja valvontatehtäviä 
hoitaviin ylimmän hallintoelimen jäseniin (liikkeenjohtoon osallistumattomat johtajat) 
sovelletaan eri vaatimuksia, sillä näiden roolit ja vastuut ovat luonteeltaan erilaisia. 

Taulukko 1 
Riittävän kokemuksen edellytykset ylimmässä hallintoelimessä: johtotehtävät 

Toimitusjohtaja Muu liikkeenjohtoon osallistuva johtaja 

Kymmenen vuoden viimeaikainen21 käytännön kokemus pankki- 
tai rahoituspalveluihin liittyviltä aloilta. Kokemuksen tulisi olla 
huomattavalta osin ylemmän johdon tehtävistä.22 

Viiden vuoden viimeaikainen käytännön kokemus ylemmän 
johdon tehtävistä pankki- tai rahoituspalveluihin liittyviltä aloilta. 

Huom. Kaikissa tapauksissa vaaditaan teoreettista tietämystä. 

Taulukko 2 
Riittävän kokemuksen edellytykset ylimmässä hallintoelimessä: valvontatehtävät 

Ylimmän hallintoelimen puheenjohtaja Muu liikkeenjohtoon osallistumaton johtaja 

Kymmenen vuoden viimeaikainen olennainen23 käytännön 
kokemus. Kokemuksen tulisi olla huomattavalta osin ylimmän 
johdon tehtävistä. Lisäksi kokemukseen tulisi sisältyä pankkialan 
tai siihen liittyvän alan laaja teoreettinen tietämys. 

Kolmen vuoden viimeaikainen soveltuva käytännön kokemus 
ylemmän johdon tehtävistä24 (sekä teoreettinen tietämys 
pankkialasta). 

Soveltuvana voidaan pitää tehtävästä riippuen myös 
hallinnollisista tai akateemisista tehtävistä saatua käytännön 
kokemusta. 

Huom. Kaikissa tapauksissa vaaditaan teoreettista tietämystä. 

Käytännön kokemusta arvioidaan kaksivaiheisella menettelyllä: 

Vaihe 1: Vertailu riittävän kokemuksen edellytyksiin 

Arvioitavan henkilön kokemusta verrataan riittävän kokemuksen edellytyksiin (ks. 
edellä olevat taulukot 1 ja 2). Yleensä henkilöllä katsotaan olevan riittävä kokemus, 
jos edellytykset täyttyvät. Kuten edellä todettiin, liikkeenjohtotehtäviä hoitaviin 
ylimmän hallintoelimen jäseniin ja valvontatehtäviä hoitaviin ylimmän hallintoelimen 
jäseniin (liikkeenjohtoon osallistumattomat johtajat) sovelletaan eri vaatimuksia, sillä 
näiden roolit ja vastuut ovat luonteeltaan erilaisia. Näitä edellytyksiä käytetään 
arvioinnissa, paitsi jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään toisin. Edellytysten 
täyttymättä jääminen ei merkitse automaattisesti, että arvioitavaa henkilöä ei voida 

 
21  Enintään kahden vuoden takaa. 
22  Tarkoittaa välittömästi liikkeenjohtotehtävää hoitavan ylimmän hallintoelimen alla olevaa johdon tasoa. 
23  Valvontatehtävää hoitavan ylimmän hallintoelimen puheenjohtajan tai muun liikkeenjohtoon 

osallistumattoman johtajan kohdalla olennaisen kokemuksen laajuus voidaan arvioida väljemmin kuin 
liikkeenjohtoon osallistuvan johtajan kohdalla. 

24  Tarkoittaa välittömästi liikkeenjohtotehtävää hoitavan ylimmän hallintoelimen alla olevaa tai sitä 
seuraavaa johdon tasoa. 
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todeta sopivaksi ja luotettavaksi. Lisäksi laitoskohtaiset olosuhteet (esim. laitoksen 
liiketoiminnan luonne, laajuus ja monimuotoisuus tai sen markkinatilanne) tai 
tehtäväkohtaiset olosuhteet (vastuu monimutkaisista aihepiireistä, esim. 
riskienhallinta, tietotekniikka tai ilmasto- ja ympäristöriskit25) voivat edellyttää 
erityisosaamista, jota edellä esitetyt edellytykset eivät kata. 

Vaihe 2: Yksityiskohtainen arviointi 

Arvioitava henkilö, jolla ei ole edellytysten mukaista kokemusta, voidaan katsoa 
sopivaksi, jos laitos esittää asianmukaiset perustelut. Lisäksi edellä todetun 
mukaisesti laitos- tai tehtäväkohtaiset olosuhteet voivat vaatia erityisosaamista, jota 
ei voida arvioida vaiheessa 1. Tällöin arvioitavan henkilön kokemus arvioidaan 
yksityiskohtaisemmin. Arvioinnissa varmistetaan myös, että ylimmän hallintoelimen 
jäsenten kokemus on kokonaisuutena riittävän monipuolinen ja laaja-alainen ja että 
mahdolliset kansalliset vaatimukset henkilöstön edustajien osallistumisesta ylimpään 
hallintoelimeen täyttyvät. 

Perusteluksi voi käydä esimerkiksi koulutussuunnitelma, jolla kompensoidaan 
kokemuksen puutetta tietyllä osa-alueella, hallintoelimen nykyisten jäsenten 
sopivuus kokonaisuutena, nimitys erityistehtävään rajatuksi ajaksi (esimerkiksi 
laitoksen toiminnan lopettamisen yhteydessä) tai arvioitavan henkilön erityinen, 
laitoksen tarpeisiin sopiva teoreettinen tai käytännön kokemus. 

Valvontatehtäviä hoitava ylimmän hallintoelimen jäsen voidaan edellytysten 
täyttymättä jäädessäkin katsoa sopivaksi, jos hänellä on laitoksen erityistarpeisiin 
sopivaa kokemusta tai tietämystä (esim. tietotekniikasta tai ilmasto- ja 
ympäristöriskeistä), jos jäsen ja laitos sitoutuvat täydentävään koulutukseen, jolla 
kompensoidaan puutteita pankkitoiminnan perustietämyksessä, ja jos jäsen täyttää 
kaikki muut sopivuus- ja luotettavuusvaatimukset. Ilmasto- ja ympäristöriskien 
merkitys luottolaitoksien taloudellisissa riskeissä kasvaa, ja aihetta tarkastellaan 
osana pankkien valvontaa. Aihepiiriin liittyvä tietämys ja/tai kokemus katsotaan siis 
olennaiseksi ja otetaan huomioon arvioitaessa ylimmän hallintoelimen sopivuutta ja 
luotettavuutta kokonaisuutena (ks. osa 3.5). 

Joissain tapauksissa kokemuksessa vielä olevien puutteiden korjaamiseksi voidaan 
asettaa liitännäisehtoja26 eli esimerkiksi edellyttää osallistumista koulutukseen 
puuttuvan käytännön kokemuksen tai pankkialan teoreettisen tietämyksen 
hankkimiseksi (ks. osa 7). 

 
25  Luottolaitosten odotetaan jakavan vastuut ilmasto- ja ympäristöriskien hallinnasta organisaatiossaan 

kolmen puolustuslinjan mallin mukaisesti. Odotukset 5.4, 5.5 ja 5.6 koskevat riskienhallintatoimintoa, 
compliance-toimintoa ja sisäistä tarkastustoimintoa. Ilmasto- ja ympäristöriskien hallintaopas –
Riskienhallintaa ja tietojen julkistamista koskevat valvontaodotukset, Euroopan keskuspankki, 
marraskuu 2020. 

26  Eli ehtoja, velvoitteita tai suosituksia. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.fi.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.fi.pdf
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3.1.4 Poikkeustapaukset 

Henkilöstön edustajia voivat koskea erityiset kansallisen lainsäädännön vaatimukset. 

Pienissä säästö- ja/tai osuuspankeissa kokemusedellytysten voidaan katsoa 
täyttyvän, jos valvottava yhteisö ja/tai osuustoiminnallinen ryhmä laatii arvioitavalle 
henkilölle asianmukaisen ja oikea-aikaisen koulutussuunnitelman. 

Jos valvottava yhteisö toimii erikoistuneella liiketoiminta-alalla, kyseisen alan 
kokemus katsotaan olennaiseksi kokemukseksi. 

3.2 Maine 

Ylimmän hallintoelimen jäsenten on oltava aina riittävän hyvämaineisia. Arvioitava 
henkilö katsotaan hyvämaineiseksi, jos objektiivisesti ja todennettavasti ei ole syytä 
olettaa muuta, etenkin kun otetaan huomioon saatavilla olevat asiaankuuluvat tiedot 
tässä luetelluista seikoista ja tilanteista. 

Arvioitavaa henkilöä ei katsota hyvämaineiseksi, jos henkilön toiminta 
henkilökohtaisessa elämässään tai työtehtävässään antaa aihetta epäillä hänen 
kykyään varmistaa laitoksen järkevä ja vakaa hoito. Henkilön perusoikeuksia 
kunnioittaen tässä hyvän maineen, rehellisyyden ja lahjomattomuuden arvioinnissa 
otetaan huomioon mahdolliset rikosrekisterin tai hallintoviranomaisten rekisterien 
tiedot ja tarkastellaan tuomio- tai syytetyyppiä, asianomaisen henkilön osuutta, 
määrättyä seuraamusta, oikeusprosessin vaihetta, havaintojen todistusarvoa ja 
voimaan tulleita maineenpalautustoimenpiteitä. Lisäksi tarkastellaan vallitsevia 
olosuhteita, kuten lieventäviä asianhaaroja, rikoksen tai hallinto- tai valvontakanteen 
vakavuutta, rikoksesta kulunutta aikaa, arvioitavan henkilön toimintaa rikoksen tai 
kanteen jälkeen ja rikoksen tai kanteen merkitystä arvioitavan henkilön roolin 
kannalta. Rikosrekisterin tai hallintoviranomaisen rekisterien tietoja tarkasteltaessa 
otetaan huomioon kansallisen lainsäädännön voimassa olevat vanhentumisajat. 

Hyvämaineisuudessa ei ole aste-eroja, joten suhteellisuusperiaatetta ei voida 
soveltaa hyvämaineisuuden vaatimuksen eikä sen arvioinnin yhteydessä. Arviointi 
tulisi toteuttaa samalla tavoin kaikkien laitosten kohdalla. 

EKP:lle tulee usein arviotavaksi tilanteita, joissa arvioitava henkilö tai ylimmän 
hallintoelimen jäsen on tai on ollut rikosoikeudellisen, hallinnollisen tai 
siviilioikeudellisen menettelyn27 tai muun vastaavan sääntelyviranomaisten 
käynnistämän tutkinnan kohteena. EKP arvioi kunkin tilanteen merkittävyyden. 
Rikosoikeudellisten menettelyiden syyttömyysolettamasta huolimatta jo pelkkä 
syytteen saaminen on sopivuuden arvioinnin kannalta merkityksellinen seikka. 
Arvioinnissa tulisi ottaa huomioon kaikki olemassa olevat tiedot arvioitavan henkilön 
sopivuudesta, menettelyn vaihe sekä väitettyä/epäiltyä väärinkäytöstä koskevien 
havaintojen todistusarvo. Myös arvioitavan henkilön saamaa tuomiota tai 

 
27  ”Menettelyllä” tarkoitetaan tässä osassa sekä vireillä olevia että jo päättyneitä menettelyjä. 
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seuraamusta pidetään merkityksellisenä, ja edellä luetellut seikat otetaan huomioon 
henkilön maineen kokonaisarvioinnissa. 

Kukin arviointi tehdään tapauskohtaisesti. Valvojat eivät arvioi mainetta valmiin 
kaavan mukaisesti. 

Tiedot rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntasäädösten rikkomisesta ja 
rahapesun ja terrorismin rahoitukseen liittyvistä rikoksista saadaan asianomaisilta 
toimivaltaisilta viranomaisilta, sillä EKP:llä ei ole tiedonkeruu- tai tutkintavaltuuksia 
tällä saralla. EKP pyytää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta 
vastaavilta viranomaisilta näiden tekemät päätelmät, joita pidetään arvioitavan 
henkilön sopivuuden kannalta olennaisina tietoina. EKP arvioi saamansa tiedot 
valvontanäkökulmasta.  

3.2.1 Tiedot 

Valvottavalta yhteisöltä, arvioitavalta henkilöltä ja/tai oikeus- tai 
hallintoviranomaiselta28 on saatava sopivuuden ja luotettavuuden arviointia 
koskevan hakemuksen yhteydessä tietyt vähimmäistiedot rikosoikeudellisista tai 
asiaankuuluvista hallinnollisista tai siviilioikeudellisista menettelyistä. Tietoja voidaan 
kerätä myös haastattelemalla arvioitavaa henkilöä. Haastattelu kuuluu toimivaltaisen 
viranomaisen tiedonkeruuvaltuuksiin. 

Valvottavalta yhteisöltä, arvioitavalta henkilöltä ja/tai oikeus- tai 
hallintoviranomaiselta tarvitaan sopivuuden arviointia koskevien ESMAn ja EPV:n 
yhteisten ohjeiden29 mukaisesti vähintään seuraavat tiedot oikeudenkäynneistä ja 
rikostutkinnoista arvioinnin suorittamiseksi: 

1. Arvioitavan henkilön rikosrekisteri 

2. Arvioitavan henkilön oma ilmoitus, jos kansallinen lainsäädäntö sitä vaatii 

3. Seuraavat tiedot: 

• toimivaltaisten viranomaisten tutkinnat, niiden toteuttamat täytäntöönpano- 
tai valvontamenettelyt ja niiden määräämät sanktiot, joissa arvioitava 
henkilö on ollut osallisena tai maininta asioista, joista hänen voidaan 
katsoa olevan tilivelvollinen tai vastuussa. 

• elinkeinon, liiketoiminnan tai ammatin harjoittamisen edellyttämän 
rekisteröinnin, toimiluvan, jäsenyyden tai luvan epääminen; rekisteröinnin, 
toimiluvan, jäsenyyden tai luvan peruuttaminen, kumoaminen tai 
päättäminen tai sääntely- tai hallintoelimen tai ammatillisen elimen tai 

 
28  Tietoja ei välttämättä ole aina saatavilla asianomaiselta viranomaiselta. Tällöin tiedot tulisi saada 

valvottavalta yhteisöltä ja/tai arvioitavalta henkilöltä. 
29  ESMAn ja EPV:n yhteisiä ohjeita päivitetään, jotta ne kattavat valvontaviranomaisten ja toimivaltaisten 

rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaviranomaisten välisen tiedonvaihdon. 
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järjestön määräämä henkilön erottaminen sekä epäämisen, peruuttamisen 
tai erottamisen perusteet 

• selvitys siitä, onko arvioitava henkilö tai hänen johtamansa yhteisö 
velallisena (tai ovatko henkilö ja yhteisö aiemmin olleet) 
maksukyvyttömyysmenettelyssä tai vastaavassa menettelyssä (esim. 
konkurssissa), mukaan luettuna tiedot menettelystä ja siitä, kuinka kauan 
ratkaisusta on kulunut aikaa, menettelyn vaihe ja menettelyn lopputulos 
(jos menettely on saatu päätökseen), mahdolliset turvaamis- tai 
takavarikkotoimet30, osallisena oleva yhteisö, käynnistikö menettelyn 
arvioitava henkilö tai yhteisö ja yksityiskohtaiset tiedot henkilökohtaisesta 
osallisuudesta etenkin, jos henkilön on todettu olevan vastuussa yhteisön 
maksukyvyttömyydestä 

• irtisanominen työsuhteesta tai erottaminen luottamustoimesta tai 
luottamussuhteesta tai vastaava tilanne, tai tieto siitä, jos henkilöä on 
pyydetty eroamaan tällaisesta toimesta (joukkoirtisanomiset pois lukien) 

• rekisteröinnin, toimiluvan (ml. sopivuuteen ja luotettavuuteen liittyvä lupa), 
jäsenyyden tai luvan keskeyttäminen 

• tieto siitä, onko muu toimivaltainen viranomainen tehnyt arvioinnin 
hankkijana toimivan tai laitoksen liiketoimintaa johtavan henkilön 
maineesta (mukaan lukien viranomaisen nimi, arvioinnin päivämäärä ja 
arvioinnin tuloksen osoittava asiakirja) ja tilanteen sitä edellyttäessä 
henkilön suostumus tällaisten tietojen hankkimiseen niiden 
käsittelemiseksi ja käyttämiseksi sopivuusarvioinnissa, ja 

• tieto siitä, onko muu viranomainen tehnyt henkilöstä aiemmin arvioinnin 
(mukaan lukien kyseisen viranomaisen nimi ja arvioinnin tuloksen 
osoittavat asiakirjat). 

4. Tiedot rikosoikeudellisista menettelyisä tai arvioinnin kannalta olennaisista31 
hallinnollisista tai siviilioikeudellisista menettelyistä (ml. kurinpitopäätökset) ja 
tutkimuksista seuraamusmenettelyistä tai toimenpiteistä: 

• syytteen tai väitteen luonne (tieto siitä, onko kyseessä rikosasia, siviiliasia 
vai hallinnollinen asia, mukaan luettuna kurinpitotoimet [esim. kielto toimia 
yrityksen johtajana tai konkurssi-, maksukyvyttömyys- tai vastaava 
menettely] tai luottamusaseman väärinkäyttö) tai muun menettelyn luonne 

 
30  Turvaamistoimia ovat muun muassa oikeudelliset toimenpiteet, joilla varmistetaan rahojen/varojen 

saanti.  
31  Arvioinnin kannalta olennaisia siviilioikeudellisia tai hallinnollisia menettelyjä ovat esimerkiksi pankki- tai 

vakuutusalaan, sijoituspalveluihin, arvopaperimarkkinoihin, maksuvälineisiin, rahanpesuun, eläkkeisiin, 
varainhoitoon tai mihin tahansa säänneltyyn rahoitusalan sektoriin liittyvät menettelyt, kuten viralliset 
tutkintailmoitukset tai syytteeseenpano, vireillä olevat kurinpitotoimet, vireillä olevat konkurssi- tai 
maksukyvyttömyysmenettelyt tai vastaavat tai kilpailulainsäädännön rikkomiseen liittyvät menettelyt. 
Hallinnollisia ja siviilioikeudellisia menettelyjä koskevissa tiedoissa tulisi joka tapauksessa mainita 
menettelyt, jotka ovat olennaisia vakavaraisuusdirektiivin täytäntöön panevassa kansallisessa 
lainsäädännössä asetetun viiden sopivuus- ja luotettavuuskriteerin kannalta. 
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• menettelystä koitunut sanktio tai seuraamus (tai todennäköinen sanktio tai 
seuraamus, jos menettely on vireillä) 

• epäillystä/väitetystä väärinkäytöksestä tai rikkomuksesta kulunut aika 

• arvioitavan henkilökohtainen osallisuus etenkin rikkomuksissa tai 
rikoksissa, joissa epäiltynä tai tekijänä on oikeushenkilö tai yhteisö 

• jos kyseessä ovat henkilöön itseensä liittyvät väitetyt/epäillyt 
väärinkäytökset, menettelyt, tutkimukset tai sanktiot, tieto siitä, miten 
ja miksi henkilö on ollut osallisena 

• jos kyseessä ovat yhteisöön, jossa arvioitava henkilö parhaillaan 
toimii tai on aiemmin toiminut, liittyvät väitetyt/epäillyt väärinkäytökset, 
menettelyt, tutkimukset tai sanktiot: tiedot henkilön roolista ja 
vastuista kyseisessä yhteisössä ja erityisesti niiden liiketoimintojen 
osalta, joita havainnot koskevat (esim. oliko henkilö ylimmän 
hallintoelimen jäsen tai keskeisistä toiminnoista vastaava henkilö 
väitetyn/epäillyn väärinkäytöksen aikana ja/tai vastuussa toimistosta 
tai liiketoimintayksiköstä, johon menettelyt (ml. määrätyt sanktiot tai 
toimenpiteet) liittyvät 

• jos arvioitavan henkilön suora osallisuus tai henkilökohtainen vastuu 
osoitetaan tai on osoitettu toteen, peritäänkö/perittiinkö häneltä 
väitettyjen/epäiltyjen väärinkäytösten vuoksi palkkioita takaisin  

• miten arvioitava henkilö on toiminut rikkomuksen jälkeen 

• arvioitavan henkilön ammatillinen näkemys omasta toiminnastaan 

• arvioitavan henkilön oma näkemys siitä, miten hän pyrki roolissaan 
yhteisössä estämään tai välttämään epäillyn/väitetyn väärinkäytöksen 

• arvioitavan henkilön oma näkemys siitä, olisiko hän voinut tehdä 
enemmän väärinkäytöksen välttämiseksi 

• arvioitavan henkilön oma näkemys siitä, mitä hän on oppinut 
epäillystä/väitetystä väärinkäytöksestä 

• menettelyn vaihe (esim. tutkinta käynnissä, syyte nostettu, tuomio annettu, 
tuomiosta valitettu) 

• arvioitavan henkilön ja laitoksen omat arviot asiasta. Laitoksen tulisi 
arvioida arvioitavan henkilön maine asiaankuuluvien tosiseikkojen valossa. 
Jos niiden ei katsota vaikuttavan hänen sopivuuteensa, tulee laitoksen 
esittää nimenomaiset syyt. Laitoksen ylimmän hallintoelimen tulisi arvioida 
menettelyt ja vahvistaa, että arvioitava henkilö nauttii sen luottamusta. 
Tämä on tärkeää myös laitoksen maineriskin kannalta. 
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• muut lieventävät tai raskauttavat asianhaarat (esim. muut meneillään 
olevat tai aiemmat tutkinnat, hallinnolliset seuraamukset, irtisanominen 
työsuhteesta tai erottaminen luottamustoimesta). 
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3.2.2 Arviointiperiaatteet 

Maineen arviointiprosessin kulku esitetään alla olevassa kuviossa. 

Kuvio 1 
Maineen arviointiprosessi 

 

Jos missä tahansa menettelyssä viisi vuotta aiemmin annetussa päätöksessä tai (sen puuttuessa) havainnossa ei ole määrätty 
vapausrangaistusta, eivätkä muutkaan seikat anna merkittävää aihetta epäillä arvioitavan henkilön hyvämaineisuutta, katsotaan 
pääsääntöisesti, ettei arvioitavan henkilön hyvämaineisuudesta ole merkittävää epäilyä, jollei kansallisissa säännöksissä toisin 
säädetä. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa päätös tai havainto on valvojan mielestä edelleen merkityksellinen raskauttavien 
asianhaarojen vuoksi (maineenpalautusjakso). 
Rikosoikeudellisia, hallinnollisia ja siviilioikeudellisia menettelyjä koskevissa tiedoissa tulisi mainita ainoastaan menettelyt, jotka ovat 
olennaisia vakavaraisuusdirektiivin täytäntöön panevassa kansallisessa lainsäädännössä asetetun viiden sopivuus- ja 
luotettavuuskriteerin kannalta. Tämä pätee myös esimerkiksi sellaisia oikeushenkilöitä koskeviin menettelyihin ja tutkintatoimiin, joihin 
arvioitava henkilö voidaan yhdistää. EKP ei aio lyhentää itse lomakkeessa mainittua ajanjaksoa, jolta tällaiset tiedot pyydetään 
ilmoittamaan, sillä yli viisi vuotta vanhoilla päätöksillä tai ratkaisuilla saattaa joissain tapauksissa olla yhä merkitystä. 

Ensimmäisessä vaiheessa kerätään edellä kohdassa 3.2.1 esitetyt 
vähimmäistiedot ja arvioidaan, ovatko ne täydellisiä ja paikkansapitäviä. Jos 
saatavissa olevien tietojen perusteella arvioitavan henkilön maineeseen vaikuttavia 
menettelyjä tai muita olennaisia seikkoja ei ole, henkilö voidaan katsoa 
hyvämaineiseksi. 

Jos henkilön maineeseen vaikuttavia menettelyjä tai muita olennaisia seikkoja 
todetaan olevan, arvioidaan seuraavia seikkoja: 

1. menettelyjen vaihe 

2. menettelyjen tyyppi ja vakavuus tai muut olennaiset seikat. 

Edellä mainitut seikat on arvioitava yhdessä. Tarkoituksena on määrittää, onko 
tilanteessa merkittävää aihetta epäillä arvioitavan henkilön hyvämaineisuutta eli onko 
tarkempi arviointi tarpeen. 

a) Arvio siitä, miten menettelyn vaihe vaikuttaa arvioitavan henkilön 
maineeseen – Menettelyjen edetessä tietojen luotettavuus kasvaa. Tästä syystä 
arvioinnissa otetaan huomioon menettelyjen vaihe. Menettelyn edetessä vaiheen 

Menettelyn vaiheen 
ja tyypin arviointi

Onko menettelyjä 
meneillään?

Velvoite raportoida menettelyn 
etenemisestä

Yksityiskohtainen arviointi

1) Henkilökohtainen osallisuus
2) Kumulatiiviset vaikutukset 
3) Arvioitavan henkilön toiminta menettelyjen tai 
tapahtumien jälkeen
4) Avoimuus ja ymmärrys
5) Rikkomuksesta kulunut aika

Onko merkittävää aihetta epäillä 
hyvämaineisuutta?

Kielteinen päätös
Kyllä

Tiedonkeruu ja olennaisten tietojen arviointi

Ei

Onko henkilön maineeseen vaikuttavia menettelyjä 
tai muita olennaisia seikkoja?
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merkitys kasvaa. Joissain vireillä olevissa menettelyissä tai tutkinnoissa 
viranomainen (rikosoikeudellinen, hallinnollinen tai siviilioikeudellinen) on pystynyt 
todentamaan riittävästi arvioitavan henkilön osallisuuteen liittyviä seikkoja. Tämä voi 
vaikuttaa henkilön sopivuuteen, vaikka menettelyssä tai tutkinnassa ei olisi vielä 
tehty päätöstä tai päätöksestä olisi tehty valitus. Jos seikat ovat merkittäviä ja 
toimivaltaisen viranomaisen tiedossa, ne voidaan ottaa huomioon henkilön 
sopivuutta arvioitaessa. 

b) Arvio siitä, miten menettelyjen tyyppi tai muut olennaiset seikat vaikuttavat 
arvioitavan henkilön maineeseen – Menettelyn vaiheen vaikutusta arvioitaessa on 
tarkasteltava myös menettelyjen tyypin tai muiden olennaisten seikkojen vaikutusta. 
Jos epäilty/väitetty tai todistettu väärinkäytös liittyy läheisesti arvioitavan henkilön 
tuleviin tehtäviin (rahoituspalveluja, kuten pankkitoimintaa, arvopaperikauppaa ja 
vakuutustoimintaa koskevan lainsäädännön piiriin kuuluvat menettelyt), sillä on 
merkittävämpi vaikutus henkilön maineiseen kuin muilla menettelyillä. 

Seuraavissa kohdissa käydään läpi menettelytyyppejä ja muita olennaisia seikkoja ja 
käsitellään niiden vaikutusta arvioitavan henkilön maineeseen. Menettelyluettelo ei 
ole kattava, vaan se on tarkoitettu vain ohjeelliseksi. Jokainen tilanne arvioidaan 
tapauskohtaisesti. 

1. Rikosoikeudellinen menettely – Rikosoikeudellisilla menettelyillä on yleensä 
merkittävin vaikutus arvioitavan henkilön maineeseen. Rikosoikeudellisten 
menettelyiden vakavuus ja niiden merkitys arvioinnissa voivat kuitenkin 
vaihdella. Joillain lievemmillä rikoksilla voi olla suurempi merkitys, kun niitä 
tarkastellaan yhdessä muiden olennaisten seikkojen kanssa (kumulatiivinen 
vaikutus) tai kun arvioidaan, miten arvioitava henkilö on toiminut aiemman 
rikoksen jälkeen. 

2. Arvioinnin kannalta olennaiset hallinnolliset menettelyt tai 
sääntelyviranomaisten käynnistämät tutkinnat tai toimenpiteet – 
Olennaisia ovat aina arvioitavan henkilön osallisuus arvioinnin kannalta 
olennaiseen hallinnolliseen menettelyyn rahoituspalvelujen alalla (esim. pankki- 
ja vakuutustoiminta, sijoituspalvelut, arvopaperikauppa, maksuvälineet, 
rahanpesun torjunta, eläkkeet, varainhoito tai muu 
rahoituspalvelulainsäädännön piirissä oleva ala) ja/tai olennaiset 
sääntelyviranomaisten käynnistämät tutkinnat tai toimenpiteet, mukaan 
luettuina valvontaviranomaisten tai julkisten viranomaisten tai ammatillisen 
järjestön täytäntöönpanotoimet tai valvontatoimet, joissa henkilö ja/tai yhteisö 
ovat osallisina. Niitä arvioidaan tarkemmin ja huomioon otetaan muun muassa 
menettelyn, tutkinnan tai toimenpiteen vaihe tai lopputulema, tosiseikkojen 
myöntäminen tai hyväksyminen sekä se, kuinka merkittävästi arvioitava henkilö 
on suoraan tai henkilökohtaisesti osallisena. 
Jos edellä mainitut olennaiset hallinnolliset menettelyt tai toimenpiteet 
muodostuvat (tai mahdollisesti muodostuvat) vain yhdestä vähäisestä 
havainnosta tai tosiseikkojen myöntämisestä tai hyväksymisestä (esim. 
määrältään pienestä sanktiosta), tilanteessa ei periaatteessa ole merkittävää 
aihetta epäillä arvioitavan henkilön hyvämaineisuutta, vaikka hän olisi suoraan 
tai henkilökohtaisesti osallisena menettelyssä tai toimenpiteessä. Näissä 
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tapauksissa arvioidaan kuitenkin, onko olemassa muita olosuhteita tai 
hyväksyttyjä tosiseikkoja tai tuomioita, joilla olisi kumulatiivinen vaikutus. 
Jos todennetut tosiseikat ja todisteet ovat kuitenkin erityisen merkittäviä, yksikin 
olennainen hallinnollinen menettely tai toimenpide (tai seikan myöntäminen) voi 
itsessään antaa merkittävää aihetta epäillä arvioitavan henkilön 
hyvämaineisuutta. Toimivaltaisten viranomaisten tulisi arvioida kussakin 
tapauksessa, ovatko menettelyt tai toimenpiteet erityisen merkittäviä, ja hankkia 
tarvittaessa lisätietoja merkittävyyden määrittämiseksi. Erityisen merkittävinä 
voidaan pitää esimerkiksi suurta taloudellista sanktiota, suoraa osallisuutta 
rahoituslaitoksen vakaan ja järkevän hoidon vakavassa epäonnistumisessa tai 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntalainsäädännön rikkomiseen 
liittyviä menettelyjä. 

3. Konkurssi- tai maksukyvyttömyysmenettelyt – Hyvämaineisuuden 
arvioinnissa otetaan huomioon arvioitavan henkilön osallisuus konkurssi- tai 
maksukyvyttömyysmenettelyissä, sillä ne voivat olla osoitus huonosta 
varainhoidosta ja/tai riskienhallinnasta. Valvottavan yhteisön vakaa ja järkevä 
hoito edellyttää, että nämä seikat ovat kunnossa. Konkurssi- tai 
maksukyvyttömyysmenettelyillä tarkoitetaan sekä henkilökohtaisia että 
yrityksen menettelyjä. Niiden merkitys on erityisen olennainen tilanteessa, jossa 
arvioitava henkilö oli maksukyvyttömäksi ajautuneen tai valtion rahoitustukea 
vaatineen yhteisön ylimmän hallintoelimen jäsen. Toimivaltaisten viranomaisten 
tulisi konkurssi- tai maksukyvyttömyystilanteessa arvioida, johtuuko tilanne 
arvioitavan henkilön epärehellisyydestä, huolimattomuudesta tai 
tuottamuksellisuudesta, jos tiedot ovat saatavilla. Jos tilanne johtui henkilön 
toiminnasta, tämä voi antaa merkittävää aihetta epäillä henkilön 
hyvämaineisuutta. Vaikutus arvioitavan henkilön maineeseen kestää yleensä 
viisi vuotta konkurssi- tai maksukyvyttömyysmenettelyssä tehdyn lopullisen 
päätöksen jälkeen. Asia arvioidaan kuitenkin tapauskohtaisesti (jollei 
kansallisessa lainsäädännössä anneta aikarajoja). 

4. Olennaiset siviilioikeudelliset menettelyt – Arvioitavan henkilön mainetta 
arvioitaessa otetaan yleensä huomioon vain olennaiset siviilioikeudelliset 
menettelyt, sillä ne voivat olla osoitus puutteista henkilön pätevyydessä, 
huolellisuudessa, harkintakyvyssä, rehellisyydessä tai lahjomattomuudessa. 
Olennaisia siviilioikeudellisia menettelyjä ovat esimerkiksi arvioitavan henkilön 
erottaminen ylimmästä hallintoelimestä oikeudellisella menettelyllä sekä 
siviilioikeudelliset vahingonkorvausmenettelyt yhteisön, sen osakkaiden, 
velkojien tai kolmansien osapuolten kärsimien vahinkojen vuoksi, jotka henkilö 
on aiheuttanut ylimmän hallintoelimen jäsenenä. Nämä voivat olla osoitus 
toiminnasta, joka ei kuulu laitoksen järkevään ja vakaaseen hoitoon. Näin ollen 
tämänkaltaiset olennaiset menettelyt arvioidaan aina. 

5. Muut olennaiset seikat arvioitavan henkilön hyvämaineisuuden 
arvioinnissa (muut kuin menettelyt) – Arvioitavan henkilön tulisi pitää yllä 
tiukkoja lahjomattomuuden ja rehellisyyden vaatimuksia. Vaikka arvioitava 
henkilö ei olisi osallisena menettelyissä tai muissa toimenpiteissä (ks. kohdat 1–
4 edellä), muut olennaiset seikat voivat vaikuttaa hänen maineeseensa. 
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Maineen, rehellisyyden ja lahjomattomuuden arvioinnissa tulisi kiinnittää 
huomiota esimerkiksi seuraaviin seikkoihin: 

(a) henkilön maksukyvyttömyys (negatiivinen merkintä tunnustetun 
luottotietoyrityksen rekisterissä [jos saatavilla]) 

(b) sellaisten yhteisöjen taloudellinen ja liiketoiminnallinen tulos, jotka 
arvioitava henkilö omistaa tai joita hän johtaa tai joissa hänellä on tai on 
ollut huomattava omistusosuus tai vaikutusvalta 

(c) suuret sijoitukset tai vastuut ja lainat, jos niillä on merkittävä vaikutus 
arvioitavan henkilön vakavaraisuuteen 

(d) kaikki seikat, jotka osoittavat, että henkilö ei ole ilmoittanut tietoja 
asianmukaisesti toimivaltaisille viranomaisille, ollut avoin ja toiminut 
yhteistyökykyisesti heidän kanssaan 

(e) irtisanominen työsuhteesta tai erottaminen luottamustoimesta tai 
luottamussuhteesta tai vastaava tilanne, tai tieto siitä, jos henkilöä on 
pyydetty eroamaan tällaisesta toimesta (joukkoirtisanomiset pois lukien) 
irtisanominen työsuhteesta tai erottaminen luottamustoimesta tai 
luottamussuhteesta tai vastaava tilanne tai tieto siitä, jos henkilöä pyydetty 
eroamaan tällaisesta toimesta vakavan väärinkäytöksen vuoksi 

(f) muut todisteet, jotka viittaavat siihen, että henkilö toimii tai on toiminut 
tavalla, joka ei ole tiukkojen käyttäytymisvaatimusten mukaista 

(g) muut olennaiset seikat*, kuten tuomioistuimien ja välimies- tai 
sovittelumenettelyjen havainnot, julkisesti saatavilla olevat tiedot (esim. 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvät tarkastukset), 
uskottavat ja merkittävät raportit (esim. valvottavan yhteisön sisäiset 
raportit tai sen tilaamat tilintarkastuskertomukset tai muut kolmannen 
osapuolen raportit). 

* Koska olennaiset seikat eivät yleensä ole ”vaiheessa”, arvioidaan 
tapauskohtaisesti, antaako niiden vakavuus ja/tai olennaisuus (yksittäin, jos seikka 
on erityisen merkittävä, tai kumulatiivisesti) merkittävää aihetta epäillä arvioitavan 
henkilön hyvämaineisuutta. 

Jos edellä esitetyssä arvioinnissa ei herää merkittäviä epäilyksiä, toimivaltainen 
viranomainen voi todeta, ettei ole merkittävää aihetta epäillä arvioitavan henkilön 
hyvämaineisuutta. 

Muussa tapauksessa arviointia on jatkettava alla esitettyjen ohjeiden mukaisesti. 

• Henkilökohtainen osallisuus: Suora tai henkilökohtainen osallisuus tai vastuu 
voi vaihdella menettelyissä ja erityisesti yrityksiä koskevissa menettelyissä. 
Suuremmalla henkilökohtaisella osallisuudella on arvioinnissa suurempi 
painoarvo. Menettelyt (esim. rikos- tai siviilioikeudelliset, hallinnolliset sekä 
konkurssi- tai maksukyvyttömyysmenettelyt) ja muut olennaiset seikat voivat 
koskea oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä. Oikeushenkilöä koskevat 
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menettelyt ja muut olennaiset seikat antavat merkittävää aihetta epäillä 
arvioitavan henkilön hyvämaineisuutta, jos tämän osallisuus on ollut suoraa tai 
henkilökohtaista. Suora tai henkilökohtainen osallisuus voi olla kyseessä myös, 
jos arvioitava henkilö on ollut vastuussa osastosta tai liiketoimintayksiköstä ja 
menettelyt (ml. määrätyt sanktiot tai toimenpiteet) tai tosiseikat osoittavat, että 
henkilö on laiminlyönyt vastuunsa tai jättänyt toimimatta, tai jos henkilö 
toimiessaan keskeisistä toiminnoista vastaavana henkilönä tai toimivan johdon 
tai ylimmän hallintoelimen jäsenenä ei ole toiminut huolellisesti, rehellisesti ja 
lahjomattomasti. Arvioitavan henkilön vastuun merkittävyys on arvioitava 
huolellisesti. 
Tarkempaa arviota ei tarvita, jos henkilö ei ole selkeästi suoraan tai 
henkilökohtaisesti osallinen eikä hänen henkilökohtainen tilivelvollisuutensa 
herätä huolta. Esimerkkinä voidaan mainita tilanne, jossa arvioitavalla henkilöllä 
ei ole ollut asemaa laitoksessa väärinkäytöksen tapahtuma-aikana (eli hän ei 
ollut laitoksen ylimmän hallintoelimen jäsen). 

• Kumulatiiviset vaikutukset: Meneillään olevilla tai aiemmilla tutkimuksilla, 
(esim. sääntelyviranomaisten tai ammatillisten järjestöjen) määräämillä 
hallinnollisilla seuraamuksilla, irtisanomisella työsuhteesta tai erottamisella 
luottamustoimesta tai negatiivisilla rekisterimerkinnöillä (esim. 
maksuhäiriörekisterissä), joilla ei ole yksittäin vaikutusta arvioitavan henkilön 
maineeseen, voi olla kumulatiivisesti olennainen vaikutus, ja ne otetaan 
arvioinnissa huomioon. 

• Arvioitavan henkilön toiminta menettelyjen jälkeen tai muut olennaiset 
seikat: Henkilön moitteettomalla toiminnalla menettelyjen jälkeen tai muilla 
olennaisilla seikoilla tulisi olla positiivinen vaikutus. Myös mahdollisten 
maineenpalautustoimenpiteiden vaikutus otetaan huomioon. 

• Avoimuus ja yhteistyökyky: Arvioitavien henkilöiden tulisi antaa laitokselle, 
EKP:lle ja kansalliselle valvontaviranomaiselle kaikki tiedot mahdollisista vireillä 
olevista menettelyistä. Kaikki seikat, jotka osoittavat, että henkilö ei ole ollut 
avoin ja yhteistyökykyinen toiminnassaan valvonta- tai sääntelyviranomaisten 
kanssa, ovat itsessään olennaisia luotettavuuden arvioinnissa. 

• Epäillystä/väitetystä rikkomuksesta kulunut aika: Epäillyn/väitetyn 
väärinkäytöksen painoarvon tulisi pienentyä arvioinnissa sitä mukaa, mitä 
pidempi aika siitä on kulunut. 

Jos edellä esitetyssä arvioinnissa todetaan, että merkittäviä epäilyksiä on 
hälvennetty riittävästi, toimivaltainen viranomainen voi todeta, ettei ole merkittävää 
aihetta epäillä henkilön hyvämaineisuutta. Jos menettelyjä on kuitenkin vielä vireillä, 
arvioitavan henkilön ja laitoksen on raportoitava menettelyn etenemisestä 
kansalliselle valvontaviranomaiselle ja EKP:lle. 

Jos arvioinnissa herää merkittäviä epäilyksiä, se voi johtaa kielteiseen 
päätökseen kansallisesta lainsäädännöstä riippuen. 



 

Sopivuuden ja luotettavuuden arviointiopas – Arviointiperusteet 
 

25 

3.3 Eturistiriidat ja riippumattomuus 

Vakavaraisuusdirektiivissä ja -asetuksessa ei ole määritelmää eturistiriidalle eikä 
riippumattomuudelle. 

Sopivuuden arviointia koskevien ESMAn ja EPV:n yhteisten ohjeiden II osaston 
kohdan 26 mukaan ylimmän hallintoelimen jäsenen sopivuuden arvioinnissa on 
merkitystä useilla seikoilla, kuten arvioitavan henkilön kyvyllä toimia rehellisesti, 
lahjomattomasti ja riippumattomasti. 

 

Kaikkiin valvottavan yhteisön ylimmän hallintoelimen jäseniin sovellettavaa mielen 
riippumattomuuden käsitettä ei pidä sekoittaa muodollisen riippumattomuuden 
periaatteeseen. Muodollista riippumattomuutta edellytetään vain, jos kansallinen 
lainsäädäntö sitä vaatii tiettyjen valvontatehtäviä hoitavan ylimmän hallintoelimen 
jäsenten kohdalla. 

Arvioitavan henkilön muodollinen riippumattomuus arvioidaan siis vain, jos 
osallistuvan jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö edellyttää, että valvontatehtäviä 
hoitavan ylimmän hallintoelimen jäsen on muodollisesti riippumaton. Näissä 
tapauksissa arvioitavan henkilön arvioinnissa tulisi ottaa huomioon sopivuuden 
arviointia koskevien ESMAn ja EPV:n yhteisten ohjeiden III osaston kohdat 88–93 
siten, kuin niitä sovelletaan osallistuvassa jäsenvaltiossa. 

 

Sopivuuden arviointia koskevien ESMAn ja EPV:n yhteisten ohjeiden III osaston 
kohdassa 82 todetaan, että laitosten tulisi mielen riippumattomuutta arvioidessaan 
arvioida kaikkien ylimmän hallintoelimen jäsenten 

(a) käyttäytymistä, kuten 

(i) ovatko he riittävän rohkeita, varmoja ja vahvoja voidakseen arvioida 
ja kyseenalaistaa tehokkaasti ylimmän hallintoelimen muiden 
jäsenten tekemiä päätösehdotuksia 

(ii) kykenevätkö he esittämään kysymyksiä liikkeenjohtotehtävää 
hoitavan ylimmän hallintoelimen jäsenille 

(iii) kykenevätkö he vastustamaan ryhmäajattelua. 

(b) eturistiriitoja – onko niitä siinä määrin, että ne estävät heitä hoitamasta 
tehtäviään riippumattomasti ja puolueettomasti. 

Ylimmän hallintoelimen jäsenten tulisi pystyä tekemään omia luotettavia, 
puolueettomia ja riippumattomia päätöksiä. Heidän on siis toimittava mieleltään 
riippumattomasti, ja tämä määräytyy heidän luonteenlaatunsa ja käyttäytymisensä 
mukaan. Eturistiriidat voivat vaarantaa riippumattomuuden. Vakavaraisuusdirektiivin 
artiklan 91 kohdan 8 mukaan ylimmällä hallintoelimellä tulee olla käytössään hallinto- 
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ja ohjausjärjestelyt, joilla voidaan ennaltaehkäistä eturistiriitoja. Siinä täsmennetään 
lisäksi, että ylimmän hallintoelimen kunkin jäsenen on toimittava riippumattomasti32. 

Eturistiriitatilanne on kyseessä, jos arvioitavan henkilön etu vaikuttaa kielteisesti 
valvottavan yhteisön etuihin. Tästä syystä kunkin valvottavan yhteisön hallinto- ja 
ohjausjärjestelyihin tulisi sisältyä kirjalliset periaatteet eturistiriitojen tunnistamista ja 
julkistamista varten. Eturistiriidat voivat olla todellisia, mahdollisia (kohtuudella 
ennakoitavissa) tai oletettuja (suuren yleisön silmissä).33 Periaatteiden tulee sisältää 
myös menettelyt eturistiriitojen estämiseksi, vähentämiseksi ja hallitsemiseksi. 
Eturistiriita ei sinänsä merkitse, että arvioitavaa henkilöä ei voitaisi pitää sopivana. 
Niin on vain, jos eturistiriidasta aiheutuu merkittävä riski eikä eturistiriitaa ole 
mahdollista pienentää, hallita tai estää asianmukaisesti valvottavan yhteisön 
kirjallisten periaatteiden tai kansallisen lainsäädännön keinoin tai muulla arvioitavan 
henkilön ja yhteisön tekemällä tapauskohtaisella sopimuksella. 

Yhteiset valvontaryhmät valvovat eturistiriitoja koskevien kirjallisten periaatteiden 
tehokkuutta ja noudattamista osana hallinnon jatkuvaa valvontaa. Arvioitavien 
henkilöiden mahdollisten eturistiriitojen vaikutus arvioidaan lisäksi osana sopivuus- ja 
luotettavuusarviointia mahdollisten eturistiriitojen tehokkaan vähentämisen ja 
hallinnan varmistamiseksi. Sen vuoksi arvioitavan henkilön ja valvottavan yhteisön 
on toimitettava kaikki pyydetyt tiedot parhaan tietämyksensä mukaan.  

3.3.1 Tiedot 

Valvottavan yhteisön tulee toimittaa sopivuuden ja luotettavuuden arviointia 
koskevan hakemuksen yhteydessä tiedot kaikista todellisista, mahdollisista ja 
näennäisistä eturistiriidoista riippumatta siitä, pitääkö yhteisö eturistiriitaa 
olennaisena. 

Arvioitavalta henkilöltä ja valvottavalta yhteisöltä tarvitaan sopivuuden arviointia 
koskevien ESMAn ja EPV:n yhteisten ohjeiden mukaisesti vähintään seuraavat 
tiedot arvioinnin suorittamiseksi: 

1. kuvaus kaikista henkilökohtaisista suhteista 1) valvottavan yhteisön, sen 
emoyhtiön tai tytäryhtiöiden ylimmän hallintoelimen jäseniin ja/tai keskeisistä 
toiminnoista vastaaviin henkilöihin, 2) tahoihin, joilla on huomattava 
omistusosuus valvottavassa yhteisössä, sen emoyhtiössä tai tytäryhtiöissä, 3) 
valvottavan yhteisön, sen emoyhtiön tai tytäryhtiön asiakkaisiin, tavaran- tai 
palveluntoimittajiin tai kilpailijoihin 

 
32  Riippumattomuus ilmenee käyttäytymisessä erityisesti ylimmän hallintoelimen keskusteluissa ja 

päätöksenteossa. Riippumattomuuden vaatimuksen tulee täyttyä myös tilanteissa, joissa eturistiriitaa ei 
ole, sillä eturistiriidattomuus ei välttämättä tarkoita, että arvioitava henkilö toimisi riippumattomasti. 
Riippumattomuus käy selkeimmin ilmi ja sitä voidaan arvioida, kun arvioitava henkilö on aloittanut 
uudessa tehtävässään. 

33  Valvojalle ei tarvitse ilmoittaa tilanteita, joissa arvioitavalla henkilöllä ja valvottavalla yhteisöllä on eri 
intressit (sen sijaan, että kyseessä olisi eturistiriita), tai tilanteita, joissa eturistiriidat eivät aiheuta riskejä 
eikä niillä ole kielteisiä vaikutuksia. Esimerkiksi yksityisasiakkaan päivittäisasioinnin tuotteita ei 
ilmoiteta, jos ne ovat arvoltaan pieniä ja käyttösopimus on tehty toisistaan riippumattomien osapuolten 
välillä. 
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2. kuvaus siitä, onko henkilö parhaillaan suoraan tai epäsuorasti osallisena 
oikeudenkäynnissä tai tuomioistuimen ulkopuolisessa riita-asiassa valvottavaa 
yhteisöä, sen emoyhtiötä tai tytäryhtiötä vastaan 

3. kuvaus mahdollisista liikesuhteista, ammatillisista suhteista tai kaupallisista 
suhteista viimeisten kahden vuoden aikana 1) valvottavaan yhteisöön, sen 
emoyhtiöön tai tytäryhtiöihin tai 2) valvottavan yhteisön, sen emoyhtiön tai 
tytäryhtiön asiakkaisiin, tavaran- tai palveluntoimittajiin tai kilpailijoihin 

4. kuvaus taloudellisista velvoitteista valvottavalle yhteisölle, sen emoyhtiölle tai 
tytäryhtiöille, jos niiden yhteisarvo ylittää 200 000 euroa (yksityisiä asuntolainoja 
lukuun ottamatta34) ja mistä tahansa muista lainoista, joita ei ole neuvoteltu 
toisistaan riippumattomien osapuolten välillä tai jotka ovat järjestämättömiä 
(asuntolainat mukaan lukien) 

5. kuvaus mahdollisista taloudellisista intresseistä 1) valvottavassa yhteisössä, 
sen emoyhtiössä tai tytäryhtiöissä, 2) valvottavan yhteisön, sen emoyhtiön tai 
tytäryhtiön asiakkaissa, tavaran- tai palveluntoimittajissa tai kilpailijoissa 

6. tieto siitä, asettaako arvioitavan henkilön ehdolle laitoksen merkittävä 
osakkeenomistaja 

7. kuvaus mahdollisista kahden viime vuoden aikana hoidetuista tehtävistä, joihin 
liittyy huomattavaa poliittista vaikutusvaltaa (kansainvälisellä, kansallisella tai 
paikallisella tasolla). 

Valvottavan yhteisön tulisi arvioida, onko mahdollinen eturistiriita olennainen (jos sitä 
ei pidetä olennaisena, tulee esittää syyt) ja kertoa, miten mahdollista eturistiriitaa 
ehdotetaan pienennettävän tai hallittavan. Arvioinnissa tulee viitata yhteisön 
eturistiriitaperiaatteiden asiaankuuluviin osiin tai eturistiriitoja varten luotuihin muihin 
hallinta- tai vähentämisjärjestelyihin. 

Valvojat voivat järjestää haastattelun arvioitavan henkilön kanssa selvittääkseen 
tämän käyttäytymistä mahdollisen eturistiriidan yhteydessä. 

Arvioitavan henkilön eturistiriitojen arvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että 
ristiriitoja vähennetään tehokkaasti. Eturistiriitojen vähentämis- ja hallintatoimien 
tulee siis olla riittävän tehokkaita suhteessa ristiriitojen merkittävyyteen. 

3.3.2 Arviointiperiaatteet 

Toimivaltainen viranomainen arvioi eturistiriitojen merkittävyyden. 

 
34  Yksityisiä asuntolainoja ei ilmoiteta niiden suuruudesta riippumatta, jos ne eivät ole järjestämättömiä, 

ne on neuvoteltu toisistaan riippumattomien osapuolten välillä, ne eivät ole minkään sisäisten 
luotonmyöntösääntöjen vastaisia eikä niitä ole tarkoitettu liike- tai sijoitustoimintaan. Valvottavan 
yhteisön arvioitavalle henkilölle myöntämiä henkilökohtaisia lainoja (esim. luottokortit, luotolliset tilit ja 
autolainat) ei myöskään tarvitse ilmoittaa, jos ne eivät ole järjestämättömiä, ne on neuvoteltu toisistaan 
riippumattomien osapuolten välillä eivätkä ne ole minkään sisäisten luotonmyöntösääntöjen vastaisia, 
ellei niitä ole yhteensä vähintään 200 000 euron arvosta. Asunto- ja muut lainat tulisi kuitenkin ilmoittaa, 
jos ne ovat tai niistä todennäköisesti tulee jostain syystä järjestämättömiä. 
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Alla esitetään tilanteita ja kynnysarvoja, joiden katsotaan aiheuttavan merkittäviä 
eturistiriitoja, jos kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä toisin. Tilanteet 
arvioidaan tarkkaan tapauskohtaisesti, ja arviossa otetaan huomioon valvottavan 
yhteisön toimittamat tiedot siitä, pidetäänkö eturistiriitaa merkittävänä vai ei. Alla 
oleva luettelo ei ole kuitenkaan tyhjentävä, vaan toimivaltainen viranomainen voi 
katsoa muidenkin kuin lueteltujen tilanteiden ja kynnysarvojen ylittämisen 
aiheuttavan (merkittäviä) eturistiriitoja. 

Kun tässä osassa (osa 3.3.2) puhutaan arvioitavasta henkilöstä, tarkoitetaan paitsi 
henkilöä itseään myös hänen läheisiään (puolisoa, rekisteröityä kumppania, 
avopuolisoa tai muuta asuinkumppania, lasta tai vanhempaa) sekä oikeushenkilöitä, 
joissa henkilö toimii tai on toiminut hallintoelimen jäsenenä tai merkittävän 
omistusosuuden haltijana kyseisenä ajankohtana. 

3.3.2.1 Mahdolliset henkilökohtaiset eturistiriidat 

Arvioitavalla henkilöllä on henkilökohtainen suhde 1) valvottavan yhteisön, sen 
emoyhtiön tai tytäryhtiöiden ylimmän hallintoelimen jäseniin ja/tai keskeisistä 
toiminnoista vastaaviin henkilöihin, 2) tahoihin, joilla on huomattava omistusosuus 
valvottavassa yhteisössä, sen emoyhtiössä tai tytäryhtiössä, tai 3) valvottavan 
yhteisön, sen emoyhtiön tai tytäryhtiön asiakkaisiin, tavaran- tai palveluntoimittajiin 
tai kilpailijoihin. 

Arvioitava henkilö on parhaillaan suoraan tai epäsuorasti osallisena 
oikeudenkäynnissä tai tuomioistuimen ulkopuolisessa riita-asiassa valvottavaa 
yhteisöä, sen emoyhtiötä tai tytäryhtiötä vastaan. 

3.3.2.2 Eturistiriidat, joita voi syntyä liikesuhteiden tai ammatillisten tai 
kaupallisten suhteiden vuoksi 

Arvioitavalla henkilöllä on viimeisten kahden vuoden aikana ollut liikesuhde tai 
ammatillinen suhde (esimerkiksi toimiminen johtotehtävässä tai ylemmässä 
johdossa) tai kaupallinen suhde 1) valvottavaan yhteisöön, sen emoyhtiöön tai 
tytäryhtiöihin tai 2) valvottavan yhteisön, sen emoyhtiön tai tytäryhtiön asiakkaisiin, 
tavaran- tai palveluntoimittajiin tai kilpailijoihin. 

Suhteiden merkittävyys riippuu niiden (taloudellisesta) merkityksestä arvioitavan 
henkilön tai hänen läheistensä tai mainittujen tahojen liiketoiminnalle. 

3.3.2.3 Mahdolliset taloudelliset eturistiriidat 

Arvioitavalla henkilöllä on 

• merkittävä taloudellinen velvoite valvottavalle yhteisölle, sen emoyhtiölle tai 
tytäryhtiöille (esim. lainat ja luottolimiitit) 
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• merkittävä taloudellinen intressi (kuten omistus tai sijoitus 1) valvottavassa 
yhteisössä, sen emoyhtiössä tai tytäryhtiöissä tai 2) valvottavan yhteisön, sen 
emoyhtiön tai tytäryhtiön asiakkaissa, tavaran- tai palveluntoimittajissa tai 
kilpailijoissa. 

Taloudellisen velvoitteen tai intressin merkittävyys riippuu valvottavan yhteisön 
hyväksyttävästä pääomasta35 sekä tapaukseen liittyvistä muista seikoista ja 
lieventävistä tekijöistä. Myös lainan tila (asianmukaisesti hoidettu / järjestämätön) 
sekä sen myöntämisen ehdot voivat tapauskohtaisesti vaikuttaa siihen, katsotaanko 
laina merkittäväksi. Yleisesti ottaen seuraavia tilanteita pidetään merkittävinä 
taloudellisina eturistiriitoina: taloudelliset velvoitteet valvottavalle yhteisölle, jos niiden 
yhteisarvo on yli 200 000 euroa (pl. yksityiset asuntolainat36) ja mitkä tahansa muut 
lainat, joita ei ole neuvoteltu toisistaan riippumattomien osapuolten välillä tai jotka 
ovat järjestämättömiä (ml. asuntolainat), sekä tämänhetkinen yli yhden prosentin 
omistusosuus tai muut vastaavan suurusluokan sijoitukset. 

3.3.2.4 Mahdolliset poliittiset eturistiriidat 

Arvioitava henkilö on ollut henkilökohtaisesti viimeisten kahden vuoden aikana 
tehtävässä, johon liittyy huomattavaa poliittista vaikutusvaltaa. Tilanne katsotaan 
poliittiseksi eturistiriidaksi, jos tehtävällä on tai vaikuttaa olevan kohtuuton vaikutus 
arvioitavaan henkilöön. 

Huomattavaa poliittista vaikutusvaltaa voi olla kaikilla tasoilla: paikallispoliitikkona 
(esim. kaupunginjohtaja), virkamiehenä (esim. valtionhallinnossa), puoluejohtajana, 
hallituksen jäsenenä tai alue- tai keskushallinnon jäsenenä. 

Eturistiriidan merkittävyys riippuu siitä, liittyykö poliittiseen tehtävään valtuuksia tai 
velvoitteita, jotka estävät arvioitavaa henkilöä toimimasta valvottavan yhteisön edun 
mukaisesti (esim. osallistuminen valvottavaa yhteisöä, sen emoyhtiötä tai 
tytäryhtiöitä koskevaan julkiseen päätöksentekoon). 

Jos valvottava yhteisö on valtio-omisteinen, eturistiriidaksi voidaan katsoa se, että 
ylimmässä hallintoelimessä on mukana poliittinen jäsen, joka edustaa valtiota 
yhteisön osakkeenomistajana. Tällöin eturistiriita johtuu siitä, että poliittisella 
edustajalla on kilpailevia intressejä yhtäältä puolueensa ja äänestäjien ja toisaalta 
valvottavan yhteisön suuntaan. 

Edellä esitetystä huolimatta ylimmissä hallintoelimissä voi olla jäseninä esimerkiksi 
osakkeenomistajien edustajia. Jos merkittäviä eturistiriitoja syntyy, valvottavan 
yhteisön on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin. 

 
35  Hyväksyttävä pääoma on määritelty vakavaraisuusasetuksessa. 
36  Ks. alaviite 34. 
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Taulukko 3 
Esimerkkejä mahdollisista merkittävistä eturistiriidoista  

Luokka  Tarkastelujakso Peruste ja kynnysarvo (soveltuvissa tapauksissa) 

Henkilökohtainen  Nykytilanne Arvioitavalla henkilöllä on henkilökohtainen suhde 

1) valvottavan yhteisön, sen emoyhtiön tai tytäryhtiöiden ylimmän hallintoelimen jäseniin 
ja/tai keskeisistä toiminnoista vastaaviin henkilöihin, 2) tahoihin, joilla on huomattava 
omistusosuus valvottavassa yhteisössä, sen emoyhtiössä tai tytäryhtiössä, tai 
3) valvottavan yhteisön, sen emoyhtiön tai tytäryhtiön asiakkaisiin, tavaran- tai 
palveluntoimittajiin tai kilpailijoihin. 

Arvioitava henkilö on parhaillaan suoraan tai epäsuorasti osallisena oikeudenkäynnissä tai 
tuomioistuimen ulkopuolisessa riita-asiassa valvottavaa yhteisöä, sen emoyhtiötä tai 
tytäryhtiötä vastaan. 
 

Eturistiriidat 
liikesuhteiden tai 
ammatillisten tai 
kaupallisten 
suhteiden vuoksi 

Nykyhetkellä tai 
kahden viime 
vuoden aikana 

Arvioitavalla henkilöllä on viimeisten kahden vuoden aikana ollut liikesuhde tai ammatillinen 
suhde (esimerkiksi toimiminen johtotehtävässä tai ylemmässä johdossa) tai kaupallinen 
suhde 1) valvottavaan yhteisöön, sen emoyhtiöön tai tytäryhtiöihin tai 2) valvottavan 
yhteisön, sen emoyhtiön tai tytäryhtiön asiakkaisiin, tavaran- tai palveluntoimittajiin tai 
kilpailijoihin. 

Suhteiden merkittävyys riippuu niiden (taloudellisesta) merkityksestä arvioitavan henkilön 
tai hänen läheistensä tai mainittujen tahojen liiketoiminnalle. 

Taloudellinen Nykytilanne  Arvioitavalla henkilöllä on 

merkittävä taloudellinen velvoite valvottavalle yhteisölle, sen emoyhtiölle tai tytäryhtiöille 
(esim. lainat ja luottolimiitit) 

merkittävä taloudellinen intressi (kuten omistus tai sijoitus 1) valvottavassa yhteisössä, sen 
emoyhtiössä tai tytäryhtiöissä tai 2) valvottavan yhteisön, sen emoyhtiön tai tytäryhtiön 
asiakkaissa, tavaran- tai palveluntoimittajissa tai kilpailijoissa. 

Taloudellisen velvoitteen tai intressin merkittävyys riippuu valvottavan yhteisön 
hyväksyttävästä pääomasta37 sekä tapaukseen liittyvistä muista seikoista ja lieventävistä 
tekijöistä. Myös lainan tila (asianmukaisesti hoidettu / järjestämätön) sekä sen myöntämisen 
ehdot voivat tapauskohtaisesti vaikuttaa siihen, katsotaanko laina merkittäväksi. 

Seuraavia tilanteita pidetään periaatteessa merkittävinä eturistiriitoina: 

- taloudelliset velvoitteet valvottavalle yhteisölle yhteensä yli 200 000 euron arvosta 
(yksityisiä asuntolainoja lukuun ottamatta38) tai mitkä tahansa muut lainat, joita ei ole 
neuvoteltu toisistaan riippumattomien osapuolten välillä tai jotka ovat järjestämättömiä 
(asuntolainat mukaan lukien)  

- enintään 1 prosentin omistusosuudet tai muut vastaavan arvoiset sijoitukset. 

Poliittinen Nykyhetkellä tai 
kahden viime 
vuoden aikana 

Arvioitava henkilö on ollut henkilökohtaisesti viimeisten kahden vuoden aikana tehtävässä, 
johon liittyy huomattavaa poliittista vaikutusvaltaa. Tilanne katsotaan poliittiseksi 
eturistiriidaksi, jos tehtävällä on tai vaikuttaa olevan kohtuuton vaikutus arvioitavaan 
henkilöön. 

Huomattavaa poliittista vaikutusvaltaa voi olla kaikilla tasoilla: paikallispoliitikkona (esim. 
kaupunginjohtaja), virkamiehenä (esim. valtionhallinnossa), puoluejohtajana, hallituksen 
jäsenenä tai alue- tai keskushallinnon jäsenenä. 

Eturistiriidan merkittävyys riippuu siitä, liittyykö poliittiseen tehtävään valtuuksia tai 
velvoitteita, jotka estävät arvioitavaa henkilöä toimimasta valvottavan yhteisön edun 
mukaisesti (esim. osallistuminen valvottavaa yhteisöä, sen emoyhtiötä tai tytäryhtiöitä 
koskevaan julkiseen päätöksentekoon). 

 

3.3.3 Eturistiriitojen käsittely 

Jos eturistiriidan katsotaan olevan merkittävä, valvottavan yhteisön on ryhdyttävä 
asianmukaisiin toimiin. Valvottavan yhteisön on 

• arvioitava tilanne yksityiskohtaisesti 

• päätettävä, millaisia eturiitojen vähentämistoimia toteutetaan eturistiriitoja 
koskevien sisäisten periaatteiden tai eturistiriitoja varten luotujen muiden 

 
37  Hyväksyttävä pääoma määritellään vakavaraisuusasetuksessa. 
38  Ks. alaviite 34. 
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hallinta- tai vähentämisjärjestelyjen pohjalta toteutetaan, paitsi jos vaadittavat 
toimet on jo määritetty kansallisessa lainsäädännössä 

• päätettävä, mitä ehkäiseviä toimia toteutetaan, jos eturistiriitaa ei voida 
asianmukaisesti pienentää tai hallita. 

Valvottavan yhteisön tulee antaa toimivaltaiselle viranomaiselle selvitys toimista 
eturistiriidan pienentämiseksi tai hallitsemiseksi. Sopivuus- ja luotettavuusarviointi 
sisältää arvion toteutettujen toimien riittävyydestä. 

Jos eturistiriitoihin liittyy edelleen ongelmia, EKP voi sisällyttää sopivuus- ja 
luotettavuuspäätökseen tapauskohtaisia liitännäisehtoja. Tällaiset suositukset, 
velvoitteet tai ehdot voivat koskea esimerkiksi 

• kieltoa osallistua kokouksiin tai tehdä päätöksiä, jotka liittyvät ilmoitettuun 
intressiin 

• eroamista tietystä tehtävästä 

• osuudesta luopumista 

• valvottavan yhteisön harjoittamaa erityisseurantaa 

• tietystä tilanteesta raportoimista toimivaltaiselle viranomaiselle 

• arvioitavalle henkilölle asetettavaa karenssiaikaa 

• valvottavalle yhteisölle asetettavaa eturistiriidan julkistamisvelvoitetta 

• intressien pitämistä selkeästi erillään 

• koko ylimmän hallintoelimen hyväksyntää tietyn tilanteen jatkumiselle 

• mahdollisia tasapainottavia järjestelyitä, jotka liittyvät ylimmän hallintoelimen 
monimuotoisuuteen tai joilla vältetään määräävää vaikutusta päätöksenteossa 
(esim. yhtiöoikeuden säännösten tai valvottavan yhteisön yhtiöjärjestyksen 
perusteella), esimerkiksi vähemmistöosakkaiden edustusta tai riittävää määrää 
riippumattomia jäseniä ylimmässä hallintoelimessä. 

Liitännäisehdot voivat koskea valvottavan yhteisön eturistiriitaperiaatteita erityisesti 
silloin, kun niitä on tehostettava, jotta ne palvelisivat riittävästi yhteisön etuja, tai kun 
valvottavan yhteisön tai toimivaltaisten elinten on valvottava tarkemmin niiden 
sääntöjenmukaisuutta. 
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3.4 Riittävä aika tehtävien hoitamiseen 

3.4.1 Riittävän ajan käsite 

Ylimmän hallintoelimen kaikkien jäsenten on voitava käyttää riittävästi aikaa 
tehtäviensä hoitamiseen laitoksessa.39 

Riittävää aikaa tehtävien hoitamiseen arvioidaan tapauskohtaisesti 
suhteellisuusperiaatetta noudattaen. 

Ylimmän hallintoelimen jäsenen käytettävissä olevaan aikaan vaikuttavat useat 
seikat, kuten johtajatehtävien määrä ja asianomaisten yhteisöjen koko ja tilanne, 
toiminnan luonne, laajuus ja monimuotoisuus, yhteisöjen sijoittautumispaikka 
tai -maa sekä muut ammatilliset tai henkilökohtaiset sitoumukset tai tilanteet. 

Koska useampien johtajatehtävien hoitaminen voi vaikuttaa merkittävästi 
käytettävissä olevaan aikaan, vakavaraisuusdirektiivissä määritetään 
enimmäismäärä40 direktiivissä tarkoitettujen merkittävien laitosten41 ylimmän 
hallintoelimen jäsenten johtajatehtäville.42 Vakavaraisuusdirektiivissä tarkoitettujen 
merkittävien laitosten ylimmän hallintoelimen jäsenten on siis paitsi voitava käyttää 
riittävästi aikaa tehtäviensä hoitamiseen myös täytettävä vakavaraisuusdirektiivin 
artiklan 91 kohdan 3 vaatimus johtajatehtävien enimmäismäärästä. Käytettävissä 
olevan ajan kokonaisarviointia kutsutaan joskus laadulliseksi arvioinniksi, ja 
vakavaraisuusdirektiivissä määriteltyyn johtajatehtävien laskentaan viitataan 
määrällisenä arviointina. Molemmat näkökohdat tulisi ottaa huomioon arvioitaessa 
ylimmän hallintoelimen jäsenten ajan riittävyyttä tehtävien hoitamiseen. 
Vakavaraisuusdirektiiviin perustuva johtajatehtävien laskentamenetelmä esitetään 
osassa 3.4.3.1. 

Vakavaraisuusdirektiivin mukaan toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa ylimmän 
hallintoelimen jäsenille luvan hoitaa lisäksi yhtä liikkeenjohtoon osallistumattoman 
johtajan tehtävää (ks. osa 4.1). 

3.4.2 Tiedot 

Laitoksen tulee toimittaa sopivuuden ja luotettavuuden arviointiin liittyvän 
hakemuksen yhteydessä kaikki olennaiset ja tarpeelliset tiedot, joiden perusteella 
toimivaltaiset viranomaiset voivat arvioida, onko arvioitavalla henkilöllä riittävästi 
aikaa tehtävän hoitamiseen. Hakemukseen liittyvistä asiakirjoista (esim. sopivuus- ja 

 
39  Ks. vakavaraisuusdirektiivin artiklan 91 kohta 2. 
40  Yhteisön ylimmän hallintoelimen jäsenyys joko liikkeenjohtoon osallistuvan tai siihen osallistumattoman 

johtajan ominaisuudessa. 
41  Vakavaraisuusdirektiivissä tarkoitettu merkittävä laitos määritellään kansallisessa lainsäädännössä 

laadullisten ja määrällisten kriteerien perusteella (esim. varat laitoskohtaisesti tai konsolidoidusti 
laskettuna). 

42  Johtajatehtävän ja vakavaraisuusdirektiivissä tarkoitetun merkittävän laitoksen käsitteitä on tulkittu eri 
tavoin yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvissa jäsenvaltioissa, mikä johtaa erilaisiin tuloksiin 
sopivuus- ja luotettavuusarvioinneissa.  
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luotettavuusarvioinnin kyselylomakkeesta) tulee käydä ilmi vähintään seuraavat 
tiedot: 

• laitoksen ja arvioitavan henkilön oma arvio siitä, kuinka paljon aikaa kunkin 
tehtävän hoitoon odotettavasti vaaditaan 

• täydellinen luettelo arvioitavan henkilön aikaa vaativista (sekä liikkeenjohtoon 
osallistuvan että siihen osallistumattoman johdon) jäsenyyksistä ja muusta 
ammatillisesta toiminnasta sekä kuhunkin tehtävään (odotettavasti) kuluvasta 
ajasta, mukaan luettuna kokousten määrä vuodessa, ja tieto siitä, lasketaanko 
tehtäviä yhdeksi 

• kuuluuko tehtäviin muita velvollisuuksia (esim. valiokuntien jäsenyyksiä ja 
puheenjohtajan tehtäviä) 

• vaatiiko tehtävien hoito yhteisön luonteen, tyypin tai koon puolesta enemmän 
aikaa (esim. jos yhteisö on säännelty tai listattu pörssissä) 

• toimikauden pituus 

• onko selvityksessä otettu huomioon mahdolliset lisäkoulutus- ja kehitystarpeista 
johtuvat ylimääräiset aikatarpeet sekä aika, joka tarvitaan velvollisuuksien 
täyttämiseen kiireisempinä ajanjaksoina 

• johtajatehtävien väliset synergiat (esim. tilanne, jossa arvioitava henkilö on 
ylimmän hallintoelimen jäsen useissa tytäryhtiöissä). 

Yksityiskohtaisessa arvioinnissa voidaan myös (kulloistenkin olosuhteiden ja 
suhteellisuusperiaatteen mukaan) tarvita lisätietoja siitä, 

• edistääkö arvioitavan henkilön yleinen tai kyseisestä luottolaitoksesta kertynyt 
kokemus tehtävien hoitoa ja siten myös tehtävien hoidon tehokkuutta 

• jos tehtäviä jossakin organisaatiossa ei ole otettu huomioon johtajatehtävien 
laskennassa sen vuoksi, että organisaation tavoitteet eivät ole pääasiassa 
kaupallisia, mitkä ovat kyseisen organisaation 1) tavoitteet ja 2) ei-kaupalliset ja 
kaupalliset toiminnot (jos tiedot eivät ole helposti saatavilla julkisista lähteistä).43 

• organisaation yhtiöjärjestys/säännöt tai muita asiakirjoja, joista käyvät ilmi sen 
tavoitteet ja toiminta (esim. mahdollinen toimintakertomus). 

 
43  Joissakin yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvissa jäsenvaltioissa on laadittu luetteloita ei-

kaupallisista organisaatioista (esim. yleishyödylliset yhteisöt, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, 
yliopistot, kauppakamarit, kulttuuri-, taide- ja urheilujärjestöt, yhdistykset, säätiöt, yhteisöt ja kirkot). 
EKP suosittaa, että jäsenvaltiot laatisivat tällaisia luetteloita. Vaikka kyseisiin ei-kaupallisiin 
organisaatioihin ei sovelleta johtajatehtävien laskentasääntöjä (määrälliset rajat), toimiminen näiden 
organisaatioiden ylimmissä hallintoelimissä voi vaikuttaa käytettävissä olevaan aikaan, joten tehtävät 
tulee ilmoittaa sopivuus- ja luotettavuusarviointia varten. 
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3.4.3 Arviointiperiaatteet 

Riittävää aikaa tehtävien hoitamiseen arvioidaan seuraavien oletusten pohjalta. 

• Liikkeenjohtotehtävää hoitavien ylimmän hallintoelimen jäsenten odotetaan 
tosiasiallisesti johtavan laitoksen toimintaa, ja yleisesti ottaen jäsenten 
odotetaan hoitavan kyseisiä tehtäviä kokoaikaisesti. Säännöstä voidaan poiketa 
ryhmittymissä, joissa vähintään kahden johtajatehtävän välillä on synergioita. 
Tällöin synergioista on annettava selvitys.44 

• Valvontatehtäviä hoitavan ylimmän hallintoelimen jäsenten odotetaan 
käytännössä arvioivan ja kyseenalaistavan liikkeenjohtotehtäviä hoitavan 
ylimmän hallintoelimen päätöksiä, seuraavan ylimmän hallintoelimen 
päätöksentekoa sekä toimivan vastapainona liikkeenjohtoon osallistuville 
johtajille. Valvontatehtäviä hoitavan ylimmän hallintoelimen jäsenten tulisi siis 
osallistua asiaankuuluvan ylimmän hallintoelimen ja sen mahdollisten 
valiokuntien kokouksiin, ja heillä tulisi olla riittävästi aikaa valmistautua ja 
matkustaa kokouksiin. Lisäksi jäsenten odotetaan varaavan riittävästi aikaa 
pysymiseen ajan tasalla luottolaitosta koskevista olennaisista tiedoista. 

• Sekä liikkeenjohtotehtäviä että valvontatehtäviä hoitavien ylimpien 
hallintoelinten jäsenten on oltava perillä luottolaitoksen liiketoiminnasta, mikä 
edellyttää myös liiketoiminnan riskien ja riskienhallintastrategian tuntemusta. 
Jäsenillä odotetaan olevan asianmukainen käsitys niistä liiketoiminnan osa-
alueista, joista kukin yksittäinen ylimmän hallintoelimen jäsen vastaa 
kollektiivisesti muiden hallintoelimen jäsenten kanssa. Heidän on ymmärrettävä 
laitoksen hallinto- ja ohjausjärjestelyt ja rakenne, mikä voi edellyttää, että 
jäsenet sitoutuvat hankkimaan lisäkoulutusta ja kehittämään taitojaan jatkuvasti. 

Liikkeenjohtotehtäviä ja valvontatehtäviä hoitavien ylimpien hallintoelinten jäsenten 
tulisi kyetä hoitamaan tehtävänsä myös erittäin kiireisinä ajanjaksoina (esim. 
laitoksen uudelleenjärjestely, toimipaikan siirto, yritysosto, sulautuminen, 
yritysvaltaus tai kriisitilanne tai jonkin suuren ongelman ilmeneminen yhdessä tai 
useammassa laitoksen toiminnossa). Tällaisina ajanjaksoina jäseniltä voi kulua 
normaalia enemmän aikaa tehtäviensä hoitoon. 

3.4.3.1 Määrällinen arviointi: useampia johtajatehtäviä 

Johtajatehtävien määrällinen rajoitus 

Vakavaraisuusdirektiivin artiklan 91 kohdan 3 mukaan vakavaraisuusdirektiivissä 
tarkoitetun merkittävän laitoksen ylimmän hallintoelimen jäsenellä voi olla enintään 

 
44  Joissain yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvissa jäsenvaltioissa johtajan nimike voi viitata 

liikkeenjohtoon osallistuvaan johtajaan, jos johtajalla on ryhmässä liikkeenjohdollisia tehtäviä, vaikka 
rooli laitoksessa, johon sopivuus- ja luotettavuusarviointi liittyy, on liikkeenjohtoon osallistumaton. 
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• yhden liikkeenjohtoon osallistuvan johtajan ja kahden liikkeenjohtoon 
osallistumattoman johtajan tehtävän yhdistelmä 

• neljän liikkeenjohtoon osallistumattoman johtajan tehtävät. 

Lukuun ei oteta johtajatehtäviä organisaatioissa, joiden tavoitteet eivät ole 
pääasiallisesti kaupallisia. Toimiminen näiden organisaatioiden ylimmässä 
hallintoelimessä voi kuitenkin vaikuttaa käytettävissä olevaan aikaan, joten tehtävät 
tulee ilmoittaa sopivuus- ja luotettavuusarviointia koskevassa hakemuksessa. 

Seuraavien johtajatehtävien yhdistelmät lasketaan yhdeksi johtajatehtäväksi 
(yhdistely):45 

• johtajatehtävät saman konsernin sisällä 

• johtajatehtävät laitoksissa, jotka ovat saman laitosten suojajärjestelmän jäseniä 

• johtajatehtävät yhteisöissä, joissa laitoksella on huomattava omistusosuus. 

Vakavaraisuusdirektiivin täytäntöön panemiseksi annetuissa kansallisissa laeissa on 
lisäohjeistusta näiden käsitteiden tulkinnasta ja johtajatehtävien laskentasääntöjen 
soveltamisesta. 

Johtajatehtävien laskeminen 

EKP laskee johtajatehtävien määrän ryhmässä (kirjanpidolliseen konsolidointiin 
perustuvan) konsolidoidun tilanteen mukaan, jos kansallisessa lainsäädännössä ei 
säädetä toisin.46 

Arvioitavan henkilön johtajatehtävät alla olevan esimerkin yhteisöissä A–E katsotaan 
yhteensä kahdeksi johtajatehtäväksi: arvioitavan henkilön johtajatehtävät 
yhteisöissä A, B ja C katsotaan yhdeksi johtajatehtäväksi, ja johtajatehtävät 
yhteisöissä D ja E lasketaan niin ikään yhdeksi tehtäväksi, koska johtajatehtävät 
saman ryhmän yhteisöissä, joissa laitoksella on huomattava omistusosuus, 
lasketaan yhdeksi tehtäväksi. 

Kuvio 2 
Johtajatehtävien laskeminen 

 

 

 
45  Ks. vakavaraisuusdirektiivin artiklan 91 kohta 4. 
46  Kansallisessa lainsäädännössä käytetään joissain tapauksissa rajatumpaa lähestymistapaa ja luetaan 

vakavaraisuusdirektiivin tulkinnassa ryhmään vain konsolidoidun valvonnan piirissä olevat yhteisöt. 

Lasketaan kahdeksi 
johtajatehtäväksi

Emoyhtiö (A)

Tytäryhtiö (B) Tytäryhtiö (C)

Yhtiö, jossa merkittävä 
omistusosuus (D)

Yhtiö, jossa merkittävä 
omistusosuus (E)
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Esimerkin mukainen johtajatehtävien yhdistely laskennassa on mahdollista silloinkin, 
kun arvioitavalla henkilöllä ei ole johtajatehtävää yhteisössä A. Esimerkiksi 
kuviossa 3 arvioitavan henkilön johtajatehtävät yhteisöissä B, D ja E katsotaan 
kahdeksi tehtäväksi, sillä johtajatehtävä ryhmään kuuluvassa yhteisössä B ja 
yksittäiset johtajatehtävät ryhmään kuuluvissa yhteisöissä D ja E, joissa laitoksella 
on huomattava omistusosuus, lasketaan yhteensä kahdeksi johtajatehtäväksi. 

Kuvio 3 
Johtajatehtävien laskeminen 

 

 

Jos arvioitavalla henkilöllä on ryhmässä sekä liikkeenjohtoon osallistuvan että siihen 
osallistumattoman johtajan tehtäviä, laskennassa otetaan huomioon vain 
liikkeenjohtoon osallistuvan johtajan tehtävät, eli henkilön katsotaan hoitavan 
liikkeenjohtoon osallistuvan johtajan tehtävää. 

Kaikki johtajatehtävät kaikissa yhteisöissä tulee laskea riippumatta siitä, 
maksetaanko tehtävien hoidosta palkkiota vai ei. 

Kuten edellä todettiin, kaikki johtajatehtävät laitoksissa, jotka ovat saman 
suojajärjestelmän jäseniä, lasketaan yhdeksi johtajatehtäväksi. Jos tätä sääntöä 
soveltamalla yksittäisten johtajatehtävien määrä nousee suuremmaksi kuin 
soveltamalla sääntöä johtajatehtävien laskennasta ryhmässä, arvioinnissa otetaan 
huomioon pienempi yksittäisten johtajatehtävien määrä. (Jos johtajatehtävät ovat 
esimerkiksi kahdessa ryhmässä ja kummassakin ryhmässä on sekä 
suojajärjestelmään kuuluvia että kuulumattomia yrityksiä, vain kaksi yksittäistä 
johtajatehtävää otetaan huomioon.) 

Vakavaraisuusdirektiivin mukaan toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa ylimmän 
hallintoelimen jäsenille luvan lisäksi yhteen liikkeenjohtoon osallistumattoman 
johtajan tehtävään.47 

Johtajatehtävät organisaatioissa, joiden tavoitteet eivät ole 
pääasiallisesti kaupallisia 

Näitä tehtäviä ei oteta lukuun laskettaessa ylimmän hallintoelimen jäsenen 
johtajatehtävien määrää (ks. edellä esitetyt laskentasäännöt). Arvioitaessa, ovatko 

 
47   Ks. vakavaraisuusdirektiivin artiklan 91 kohta 6. 

Lasketaan kahdeksi 
johtajatehtäväksi

Emoyhtiö (A)

Tytäryhtiö (B)

Yhtiö, jossa merkittävä 
omistusosuus (D)

Yhtiö, jossa merkittävä 
omistusosuus (E)
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organisaation48 tavoitteet pääasiallisesti ei-kaupallisia, tulee tarkastella kahta 
seikkaa: 1) tavoitteiden luonnetta (ovatko ne kaupallisia vai ei-kaupallisia) ja 2) 
tavoitteiden ”pääasiallisuutta”, jos organisaatiolla katsotaan olevan kaupallisia 
tavoitteita. 

Vakavaraisuusdirektiivin artiklan 91 kohdassa 5 tarkoitettuja organisaatioita, joiden 
tavoitteet eivät ole pääasiassa kaupallisia, ovat muun muassa 1) voittoa 
tavoittelemattomat liikunta- tai kulttuurijärjestöt, 2) hyväntekeväisyysjärjestöt, 
3) kirkot, 4) kauppakamarit, ammattijärjestöt ja ammatilliset yhdistykset, 
5) organisaatiot, joiden ainoana tarkoituksena on hallintoelimen jäsenen yksityisten 
taloudellisten intressien hallinnointi ja jotka eivät edellytä jäseneltä päivittäisiä 
hallinnointitoimia, sekä 6) organisaatiot, joiden katsotaan kansallisen sääntelyn 
perusteella harjoittavan pääasiassa ei-kaupallista toimintaa. Organisaatioiksi, joiden 
tavoitteet eivät ole pääasiassa kaupallisia, voidaan lukea myös muita organisaatioita, 
joiden luonteen ja toiminnan toimivaltainen viranomainen katsoo laitoksen 
toimittamien tietojen arvioinnin pohjalta olevan pääasiassa ei-kaupallista. 

3.4.3.2 Laadullinen arviointi: Kaksivaiheinen arviointiprosessi 

EKP:n odotuksena on, että arvioitava henkilö voi käyttää riittävästi aikaa tehtäviensä 
hoitamiseen valvottavassa yhteisössä. Riittäväksi katsottava aika riippuu kuitenkin 
valvottavan yhteisön koosta ja liiketoiminnasta, arvioitavan henkilön asemasta 
yhteisössä ja hänen tietämyksestään ja kokemuksestaan. 

Riittävä aika tehtävien hoitamiseen arvioidaan kaksivaiheisesti. 

• Ensimmäinen vaihe – Perusarviointi – EKP arvioi saamiensa tietojen 
perusteella, onko ilmoitettu aika riittävä tehtävien hoitamiseen. Jos on syytä 
epäillä, että aika ei riitä, tehdään yksityiskohtainen arviointi. 

• Toinen vaihe – Yksityiskohtainen arviointi – Jos perusarvioinnin jälkeen on 
syytä epäillä, että tehtävien hoitoon ei ole varattu riittävästi aikaa, suoritetaan 
yksityiskohtainen arviointi ja laitokselta voidaan pyytää lisätietoja. 

Riittävää aikaa ei arvioida valmiin kaavan mukaisesti vaan tapauskohtaisesti. 
Arvioinnissa analysoidaan kaikki asiaankuuluvat seikat ja otetaan huomioon tilanteen 
erityispiirteet. Esitetyt arviointiperusteet ovat esimerkkejä, eikä niiden täyttämättä 
jättäminen johda automaattisesti kielteiseen päätökseen. 

 
48  Organisaatio on neutraali käsite, joka ei viittaa mihinkään tiettyyn oikeudelliseen rakenteeseen tai 

yritys-, verotus- tai muun alan lainsäädännön määritelmään. Organisaation oikeudellinen rakenne ei 
siis ole olennainen vakavaraisuusdirektiivin artiklan 91 kohdan 5 yhteydessä. 
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Ensimmäinen vaihe – Perusarviointi 

Riittävän ajan perusarvioinnissa otetaan huomioon sopivuus- ja 
luotettavuusarvioinnin kyselylomakkeessa annetut tiedot sekä alla luetellut laadulliset 
seikat. 

Jos ajan riittävyyttä ei ole syytä epäillä laadullisten seikkojen analyysin jälkeen, aika 
tehtävien hoitamiseen katsotaan periaatteessa riittäväksi eikä yksityiskohtaista 
arviointia tarvita. 

Jos ajan riittävyydestä on edelleen epäilyksiä, suoritetaan alla esitetty 
yksityiskohtainen arviointi. Yksityiskohtaisen arvioinnin tarpeen määrittelyssä 
hyödynnetään myös yhteisen pankkivalvonnan raporttia liikkeenjohtoon 
osallistumattomien johtajien tehtävien hoitamiseen varatusta ajasta49. 

Käytettävissä olevan ajan arvioinnissa tarkastellaan seuraavia laadullisia seikkoja: 

1. Arvioitavan henkilön johtajatehtäviä lasketaan yhdeksi tai ei oteta lukuun. 

2. Ilmoitettu työn määrä herättää epäilyksiä ajan riittävyydestä seuraavista 
syistä: 

(a) Ilmoitettua vuosittaista työn määrää pidetään suurena. 

(b) Ilmoitettu työn määrä on vähäisempi kuin vertaislaitoksissa EKP:n 
aiempien sopivuus- ja luotettavuusarviointien perusteella.50 

(c) Laitoksen ylimmän hallintoelimen muiden jäsenten51 tehtäviin varattu aika 
vaikuttaa epäjohdonmukaiselta – jos arvioitavan henkilön tehtäviin on 
esimerkiksi varattu huomattavasti vähemmän aikaa kuin muiden vastaavia 
tehtäviä hoitavien jäsenten tehtäviin ilman perusteltua syytä. 

(d) Luotettavuustarkastuksessa ilmenee esimerkiksi seuraavia 
epäjohdonmukaisuuksia: 

(i) Puheenjohtaja ilmoittaa tehtäviensä hoidon vaativan vähemmän 
aikaa kuin tavalliset liikkeenjohtoon osallistumattomat jäsenet. 

(ii) Ilmoitettu työn määrä luottolaitoksessa katsotaan erittäin vähäiseksi. 

(iii) Huom. Arvioitavan henkilön ilmoittamassa tehtävän hoitoon 
vaadittavien päivien määrässä tulisi pääsääntöisesti ottaa huomioon 
ylimmän hallintoelimen suunniteltujen kokousten määrä, mukaan 
luettuina valmistelu- ja matkustusaika sekä aika, joka henkilön on 
käytettävä ollakseen perillä luottolaitoksen liiketoiminnasta, mukaan 
luettuna mahdollinen vuosittainen koulutus. Suhteellisuusperiaatteen 

 
49  Ks. elokuussa 2019 julkaistu raportti ”Report on declared time commitment of non-executive directors 

in the SSM”. 
50  Ilmoitettua työn määrää voidaan verrata viitearvoihin, jotka käyvät ilmi yhteisen pankkivalvonnan 

raportista liikkeenjohtoon osallistumattomien johtajien tehtävien hoitamiseen varatusta ajasta. 
51  Ks. alaviite 49. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.report_on_time_commitment_of_non-executives%7E9cf492137e.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.report_on_time_commitment_of_non-executives%7E9cf492137e.en.pdf
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mukaan vaadittavien päivien määrä riippuu laitoksen 
monimutkaisuudesta, luonteesta ja koosta (ks. laadulliset seikat). Jos 
tiettyyn luottolaitokseen nimitettävällä henkilöllä on tehtäviä 
luottolaitoksen liiketoimintaa hoitavassa emoyhtiössä tai yhteisössä, 
laitoksen tulee sisällyttää ilmoitukseen ajankäyttö kyseisessä 
emoyhtiössä tai yhteisössä tai vaihtoehtoisesti viittaus henkilön 
omaan ilmoitukseen varatusta ajasta. Lisäksi tulisi mahdollisuuksien 
mukaan käydä läpi emoyhtiössä tai yhteisössä hoidettavat asiat. 
Valvojat voivat pyytää luottolaitosta toimittamaan nämä tiedot, jos ne 
eivät käy ilmi sopivuus- ja luotettavuusarvioinnin kyselylomakkeesta. 

(iv) Työn määrä ei vastaa samassa tai aiemmassa kyseistä arvioitavaa 
henkilöä koskevassa sopivuuden ja luotettavuuden 
arviointihakemuksessa ilmoitettua, eli se poikkeaa huomattavasti 
samassa tai vertailukelpoisissa laitoksissa ilmoitetusta työn määrästä. 

(v) Muut mahdolliset epäjohdonmukaisuudet. 

3. Muut huomioon otettavat seikat (kansallisen valvontaviranomaisen tai 
EKP:n käytettävissä olevien tietojen perusteella): 

(a) Osallistuminen kokouksiin on vähäistä (jos tiedot ovat saatavilla). 

(b) Arvioitavalla henkilöllä on lisätehtäviä, esim. valiokuntien jäsenyyksiä tai 
johtajatehtäviä, jotka lasketaan yhdeksi tai joita ei oteta lukuun 
(vakavaraisuusdirektiivin artiklan 91 kohtien 4 ja 5 nojalla). 

(c) Yhteinen valvontaryhmä toimittaa muita olennaisia tietoja. 

Toinen vaihe – Yksityiskohtainen arviointi 

Jos ajan riittävyyttä on syytä epäillä perusarvioinnin jälkeen, seuraavat seikat 
voidaan ottaa huomioon (tapauskohtaisesti) arvioitaessa, onko arvioitavalla 
henkilöllä riittävästi aikaa tehtävän hoitoon. 

Yksityiskohtainen arviointi tehdään aina tapauskohtaisesti, ja huomioon 
otettavien seikkojen luettelo ei ole tyhjentävä. 

1. Laitokseen liittyvät seikat – nämä seikat liittyvät sen valvottavan yhteisön 
ominaisuuksiin, johon nimitys tehdään. 

(a) Taseen koko ja toimintojen monimutkaisuus 
Tehtävien hoito voi vaatia enemmän aikaa seuraavissa tapauksissa: 

(i) laitos on suuri ja/tai monimutkainen, ja sillä on konsolidointivastuu 
ryhmä- tai alaryhmätasolla. 

(ii) laitoksella on omaisuudenhoitoyhtiön tai roskapankin rooli 
monimutkaisten kriisinratkaisutoimien toteuttamisessa, kuten 
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järjestämättömien saamisten myynnissä tai arvonalennusten 
kirjaamisessa niistä. 

Tehtävien hoito voi vaatia vähemmän aikaa seuraavissa tapauksissa: 

(i) luottolaitoksen tase on pieni ja sen liiketoimintamalli on 
yksinkertainen (kyseessä voi olla esim. osuuspankki tai pieni 
tytäryhtiö tai laitos, jonka merkitys ryhmässä on pieni) 

(ii) luottolaitos on erikoistunut ryhmässä yhteen liiketoiminta-alueeseen 
(esim. leasingiin tai factoring-rahoitukseen) 

(iii) luottolaitos tarjoaa ryhmälle tiettyjä palveluja (esim. riskienhallinta-, 
tilintarkastus- ja tietotekniikkapalveluja). 

(b) Erityinen ajanjakso laitoksen toiminnassa 
Tehtävien hoito voi vaatia enemmän aikaa, jos luottolaitoksella on 
meneillään kiireinen ajanjakso, esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 

(i) laitos aloittaa pankkitoiminnan toimiluvan saamisen jälkeen tai laitos 
on muuttunut esim. maksulaitoksesta valvottavaksi yhteisöksi 

(ii) luottolaitoksen liiketoimintamalliin tehdään laaja-alaisia muutoksia 
esimerkiksi yritysoston seurauksena (laitos voi olla hankinnan 
toteuttaja tai sen kohde) 

(iii) laitoksen elvytyssuunnitelmaa tai kriisinratkaisusuunnitelmaa 
toteutetaan erityisesti tilanteessa, jossa toteutettavat toimet liittyvät 
valtiontukeen ja/tai ne on riitautettu oikeudessa 

(iv) muu erityinen tilanne vaikuttaa luottolaitoksen normaaliin toimintaan, 
esim. jos se joutuu hoitamaan meneillään olevaa mainekriisiä tai 
toimivaltaiset viranomaiset suorittavat varhaisen puuttumisen 
toimenpiteitä. 

Tehtävien hoito voi vaatia vähemmän aikaa, jos luottolaitos ei ole useaan 
vuoteen solminut uusia sopimuksia ja on luopumassa pankkitoiminnasta, 
kun olemassa olevat sopimukset päättyvät. Jos luopumisprosessiin liittyy 
kuitenkin valtiontukitoimia ja/tai olennaisia oikeusprosesseja, ylimmän 
hallintoelimen jäsenen rooli voi monimutkaistua ja tehtävien hoito voi 
vaatia enemmän aikaa. 

2. Tehtävään liittyvät seikat – nämä seikat liittyvät arvioitavan henkilön tehtävän 
ominaispiirteisiin luottolaitoksessa, johon hänet nimitetään. 
Tehtävien hoito voi vaatia enemmän aikaa seuraavissa tapauksissa, joissa 
arvioitavan henkilön tehtävään liittyy erityisvastuita (jos tiedossa arvioinnin 
aikaan): 

(a) liikkeenjohdolliset tehtävät (vs. liikkeenjohtoon osallistumattoman johtajan 
tehtävät) 
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(b) tehtävät, jotka sisältävät puheenjohtajuuksia (liikkeenjohtotehtävät tai 
liikkeenjohtoon osallistumattoman johtajan tehtävät), tehtävät, jotka 
sisältävät puheenjohtajuuksia tai jäsenyyksiä ylimmän hallintoelimen 
valiokunnissa (esim. nimitys-, palkitsemis-, tarkastus- tai 
riskienhallintavaliokunta) ja tehtävät, jotka sisältävät vastuun tiettyjen 
riippumattomien osa-alueiden yleisvalvonnasta (esim. tilintarkastus) 

(c) tehtävät, jotka sisältävät muita erityistehtäviä (esim. tehtävät, jotka 
sisältävät lisävastuita ja joiden hoitamiseen vaaditaan pysyvästi enemmän 
aikaa). 

Tehtävien hoito voi vaatia vähemmän aikaa, jos arvioitava henkilö voi 
hyödyntää niissä saman ryhmän sisäisiä vastaavien tehtävien välisiä 
synergioita. Tällainen tilanne voi syntyä erityisesti, jos 

(a) arvioitavalla henkilöllä on sama rooli (esim. ylimmän hallintoelimen 
liikkeenjohtoon osallistumaton jäsen) useissa tytäryhtiöissä, joilla on 
samankaltaiset liiketoimintamallit ja/tai jotka toimivat samalla 
maantieteellisellä alueella (horisontaaliset synergiat) 

(b) arvioitavalla henkilöllä on rooleja useilla ryhmän tasoilla ja henkilön 
tehtävät ylemmällä tasolla (esim. liikkeenjohtoon osallistuva ylimmän 
hallintoelimen jäsen ylemmän tason yhteisössä) liittyvät läheisesti henkilön 
vastuisiin alemmalla tasolla (esim. liikkeenjohtoon osallistumaton ylimmän 
hallintoelimen jäsen alemman tason yhteisössä) (vertikaaliset synergiat) 

(c) arvioitava henkilö on valvontatehtäviä hoitavan ylimmän hallintoelimen 
työntekijöitä edustava jäsen ja hänellä on (kokoaikainen) työpaikka 
laitoksessa. 

3. Arvioitavaan henkilöön liittyvät seikat – nämä seikat koskevat arvioitavan 
henkilön ammattitaitoa, kokemusta ja tilannetta. 

(a) Tehtävien hoito voi vaatia enemmän aikaa, jos henkilöllä on puutteita 
teoreettisessa tietämyksessä ja/tai käytännön kokemuksessa ja puutteiden 
korjaaminen vaatii koulutusta. 

(b) Jos henkilö tarvitsee koulutusta, siihen tarvittava aika tulisi vähentää 
henkilön tehtävien hoitamiseen käytettävissä olevasta ajasta erityisesti 
ensimmäisen vuoden aikana. 

(c) Tehtävien hoito voi vaatia vähemmän aikaa, jos arvioitavalla henkilöllä on 
pitkä kokemus, joka liittyy suoraan hoidettavaan tehtävään ja/tai henkilö 
tuntee luottolaitoksen ja/tai ryhmän liiketoiminnan. 
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Kuvio 4 
Tehtävään käytettävissä olevan ajan arvioiminen 

 

 

3.5 Ylimmän hallintoelimen sopivuus kokonaisuutena 

Ylimmällä hallintoelimellä on oltava kokonaisuutena riittävä tietämys, taidot ja 
kokemus, jotta se voi ymmärtää laitoksen toimintaa, tärkeimmät riskit mukaan 
luettuina.52 

Tässä osassa käydään läpi, miten ylimmän hallintoelimen sopivuutta kokonaisuutena 
arvioidaan osana sopivuus- ja luotettavuusarviointia. On tärkeää, että luottolaitos 
tarkastelee myös ylimmän hallintoelimen sopivuutta kokonaisuutena pyytäessään 
valvojaa tekemään arvion henkilön sopivuudesta ja luotettavuudesta. Lisäksi yhteiset 
valvontaryhmät arvoivat jatkuvasti sopivuutta kokonaisuutena. 

Luottolaitoksen on nimitettävä ylimmän hallintoelimen jäsenet siten, että hallintoelin 
on kokonaisuutena sopiva ja että sillä on kokonaisuutena riittävä tietämys, taidot ja 
kokemus laitoksen vakaata ja tehokasta hoitoa varten. Ylimmässä hallintoelimessä 
tulisi olla riittävän suuri määrä jäseniä, joilla on tietämystä kultakin osa-alueelta, jotta 
tehtävistä päätöksistä voidaan keskustella ja niitä voidaan kyseenalaistaa ja tehdä 
harkiten. 

Jäsenillä tulisi olla kollektiivisesti taito esittää näkemyksiään ja vaikuttaa ylimmän 
hallintoelimen päätöksentekoprosessiin. Luottolaitoksen on siis varmistettava sekä 
ylimmän hallintoelimen jäsenten henkilökohtainen sopivuus että hallintoelimen 
sopivuus kokonaisuutena. 

Tietämys, taidot ja kokemus, jotka ylimmällä hallintoelimellä kokonaisuutena tulisi 
olla, riippuvat laitoksen keskeisistä piirteistä. Luottolaitoksen tulisi ottaa ylimmän 
hallintoelimen kokoonpanossa huomioon laitoksen liiketoimintamalli, strategia, 

 
52   Ks. vakavaraisuusdirektiivin artiklan 91 kohta 7. 

PerusarviointiA

Vähimmäistiedot:
 Tehtävän vaatima aika
 Täydellinen luettelo tehtävistä
 Arvioitavan henkilön ja laitoksen itsearviointi
Laadulliset seikat – johtavat yksityiskohtaiseen 
arviointiin:
 Johtajatehtävät lasketaan yhdeksi tai 

johtajatehtäviä ei oteta lukuun
 Erityisvastuut
 Muut seikat

 Suuri työmäärä vuosittain ja/tai viikoittain
 Ilmoitettu tehtävän hoitoon käytettävä aika on 

vähäinen esim. vertailukohtiin nähden (esim. 
aikaan, joka käy ilmi yhteisen 
pankkivalvonnan raportista liikkeenjohtoon 
osallistumattomien johtajien tehtävien 
hoitamiseen varatusta ajasta)

 Vertaisarvioinnissa ilmenee 
epäjohdonmukaisuuksia 

 Luotettavuustarkastuksessa ilmenee 
epäjohdonmukaisuuksia

 Muut seikat

Yksityiskohtainen arviointiB

Yksityiskohtaiset tiedot:
 Kokoaikaiset tehtävät
 Synergiat
 Työmäärä / tehtävä
 Lisätehtävät
 Yhteisöjen luonne, koko ja monimutkaisuus
 Pysyvät/määräaikaiset tehtävät
 Vahvistus meneillään olevasta koulutuksesta ja 

kriisitilanteisiin reagoimiseksi tarvittavasta ajasta
 Kokemus liiketoiminnasta ja sen tuntemus

Tapauskohtainen arviointi
Otetaan huomioon tapauskohtaiset seikat, jotka 
liittyvät
 laitokseen
 tehtävään
 arvioitavaan henkilöön

Jos jokin vastaus 
on KYLLÄ
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riskinottohalu ja todellinen riskiprofiili sekä sen liiketoiminnan ja toimintojen luonne, 
laajuus ja sijainti. 

Tarkoituksenmukainen sopivuus kokonaisuutena edellyttää asianmukaista käsitystä 
seuraavista osa-alueista: 

• luottolaitoksen liiketoiminta ja sen pääasialliset riskit 

• laitoksen tärkeimmät toiminnot 

• laitoksen hallinto 

• olennaiset alakohtaisen tai taloudellisen osaamisen osa-alueet, ml. rahoitus- ja 
pääomamarkkinat, vakavaraisuus ja mallit 

• johtamistaidot ja -kokemus 

• laskentatoimi ja raportointi 

• strateginen suunnittelu 

• riskienhallinta, compliance-toiminto ja sisäinen tarkastus 

• tietotekniikka ja -turva 

• ilmasto- ja ympäristöriskit53 

• paikalliset, alueelliset ja globaalit markkinat (soveltuvissa tapauksissa) 

• lainsäädännöllinen ja sääntely-ympäristö 

• kansainvälisten ja kansallisten ryhmien hallinto ja ryhmien rakenteisiin liittyvät 
riskit (soveltuvissa tapauksissa). 

Luottolaitos voi käyttää näitä osa-alueita tarkastellessaan sopivuuden 
arviointimatriisia54 ja hyödyntää arvioinnissa myös yhteisten valvontaryhmien 
jatkuvaa valvontaa. ESMA ja EPV pitävät arviointimatriisin käyttöä hyvänä 
käytäntönä laitosten arvioidessa itse ylimmän hallintoelimen sopivuutta 
kokonaisuutena (ks. ESMAn ja EPV:n yhteiset ohjeet sopivuuden arvioinnista), ja 
EKP jakaa tämän näkemyksen. 

Ilmasto- ja ympäristöriskit ja ylimmän hallintoelimen sopivuus 
kokonaisuutena 

Ilmasto- ja ympäristöriskejä pidetään yleisesti merkittävinä rahoitussektoriin 
kohdistuvina riskeinä. Ilmasto- ja ympäristöriskien riittävä tuntemus on siis 

 
53  Ylimmän hallintoelimen odotetaan tarkastelevan jäsentensä tietoja, taitoja ja kokemusta ilmasto- ja 

ympäristöriskien saralla arvioidessaan jäsentensä sopivuutta kokonaisuutena. Ilmasto- ja 
ympäristöriskien hallintaopas – Riskienhallintaa ja tietojen julkistamista koskevat valvontaodotukset, 
Euroopan keskuspankki, marraskuu 2020 

54  Liite I – Johdon jäsenten kollektiivisen osaamisen arviointimatriisi. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.fi.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.fi.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.fi.pdf
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body/
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olennainen vaatimus, joka ylimmän hallintoelimen on täytettävä, jotta sen voidaan 
katsoa sopivan tehtäväänsä kokonaisuutena. Maailmanlaajuisella, eurooppalaisella 
ja kansallisella tasolla on käynnistetty useita aloitteita, joiden tarkoituksena on 
vahvistaa rahoitusjärjestelmän häiriönsietokykyä vakavaraisuusvalvonnan 
näkökulmasta.55 Luottolaitoksen ylimmällä hallintoelimellä on parhaat edellytykset 
varmistaa, että ilmasto- ja ympäristöriskit otetaan huomioon luottolaitoksen yleisessä 
liiketoimintastrategiassa, liiketoiminnan tavoitteissa ja riskienhallintajärjestelyissä. 
Hallintoelin pystyy myös parhaiten valvomaan tehokkaasti ilmasto- ja 
ympäristöriskejä.56 Tällä osa-alueella ylimmän hallintoelimen jäsenten riittävä 
tietämys, taidot ja kokemus kokonaisuutena ovat välttämättömiä, jotta laitokseen 
kohdistuvia tai siihen mahdollisesti kohdistuvia riskejä voidaan hallita hyvin ja 
tehokkaasti. Valvonnan tehokkuuden kannalta on välttämätöntä, että 
valvontatehtävää hoitavalla ylimmällä hallintoelimellä on riittävä käsitys ilmasto- ja 
ympäristöriskeistä.57 

Monimuotoisuus ylimmän hallintoelimen sopivuudessa 
kokonaisuutena 

EKP tukee monimuotoisuutta ja pyrkii edistämään sen toteutumista valvottavien 
yhteisöjen ylimmissä hallintoelimissä.58 Myös laitosten kannattaa tukea ylinten 
hallintoelintensä monimuotoisuutta, sillä taustoiltaan, kokemuksiltaan, arvoiltaan, 
mielipiteiltään ja näkemyksiltään moninaiset ylimmät hallintoelimet voivat vaikuttaa 
myönteisesti laitosten strategiaa ja riskinottoa koskevaan päätöksentekoon. 
Monimuotoisuus sen kaikissa ilmenemismuodoissa tukee laitosten 
päätöksentekoelimiä.59 Monimuotoisuuden edistäminen ylimmissä hallintoelimissä 
on myös kirjattu vakavaraisuusdirektiiviin. Direktiivin mukaan monimuotoisuuden 
tulisi olla yksi ylimpien hallintoelinten kokoonpanon perusteista laitosten 
riskienvalvonnan ja häiriönsietokyvyn vahvistamiseksi, ja siihen tulisi kiinnittää 
huomiota laitosten rekrytointiperiaatteissa. Tasapainoista sukupuolijakaumaa 
pidetään erityisen tärkeänä, jotta ylin hallintoelin olisi demografisesti riittävän 

 
55  Aihetta käsitellään valvontanäkökulmasta erityisesti seuraavissa säädöksissä ja julkaisuissa: 

Komission tiedonanto Kestävän kasvun rahoitusta koskeva toimintasuunnitelma COM(2018) 97 final, 
maaliskuu 2018; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/852 kestävää sijoittamista 
helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta (EUVL L 198, 22.6.2020, s. 13); 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2089 asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta 
EU:n ilmastosiirtymää koskevien vertailuarvojen, EU:n Pariisin sopimuksen mukaisten vertailuarvojen 
ja vertailuarvojen kestävyyteen liittyvien tietojen antamisen osalta (EUVL L 317, 9.12.2019, s. 17); 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta 
rahoituspalvelusektorilla (EUVL L 317, 9.12.2019, s. 1); Guide for Supervisors: Integrating climate-
related and environmental risks into prudential supervision, Network for Greening the Financial System, 
toukokuu 2020; Discussion paper on management and supervision of ESG risks for credit institutions 
and investment firms (EBA/DP/2020/03), Euroopan pankkiviranomainen, 30.10.2020, sekä Ilmasto- ja 
ympäristöriskien hallintaopas – Riskienhallintaa ja tietojen julkistamista koskevat valvontaodotukset, 
Euroopan keskuspankki, marraskuu 2020. 

56  Odotus 3, Ilmasto- ja ympäristöriskien hallintaopas – Riskienhallintaa ja tietojen julkistamista koskevat 
valvontaodotukset, Euroopan keskuspankki, marraskuu 2020. 

57  Odotukset 3.2, 3.3 ja 3.4 Ilmasto- ja ympäristöriskien hallintaopas – Riskienhallintaa ja tietojen 
julkistamista koskevat valvontaodotukset, Euroopan keskuspankki, marraskuu 2020. 

58  Ks. esim. Frank Eldersonin avauspuheenvuoro Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden 
valiokunnan kokouksessa 9.11.2020; uutiskirjeartikkeli ”Fit and proper for better governance”, 
14.2.2018; Elisabeth McCaulin puhe ”Bank boards and supervisory expectations”, 3.12.2020, sekä 
valvontablogikirjoitus ”ECB Banking Supervision seeking greater diversity within banks”, 15.6.2021.  

59  EBA Report on the benchmarking of diversity practices, 8.7.2016.  

https://www.dnb.nl/actueel/algemeen-nieuws/speeches-oud/opening-statement-by-frank-elderson-to-the-economic-and-monetary-affairs-committee-of-the-european-parliament/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/newsletter/2018/html/ssm.nl180214_4.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2020/html/ssm.sp201203%7E4c2c39db9d.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/blog/2021/html/ssm.blog210615%7E31020cb68d.en.html
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1360107/334ed368-7e40-460e-a2d0-bbdc4fd1d4c1/EBA-Op-2016-10%20(Report%20on%20the%20benchmarking%20of%20diversity%20practices).pdf?retry=1
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edustava60. Direktiivissä asetetaan myös vaatimuksia, jotka koskevat 
rekrytointiperiaatteita sekä aliedustetun sukupuolen edustuksen tavoitteen 
asettamista ja täyttämistä.61 Monimuotoisuus voi pitää sisällään useita näkökohtia, 
jotka parantavat tärkeällä tavalla ylimmän hallintoelimen toimivuutta. Sukupuolten 
tasapuolisen edustuksen ohella tällaisia näkökohtia ovat muun muassa jäsenten 
erilaiset koulutus- ja ammattitaustat, eri maantieteelliset lähtökohdat62 sekä 
ikäerot.63 Näitä monimuotoisuuden muita näkökohtia otetaan arvioinnissa huomioon 
itsenäisiä mielipiteitä ja kriittistä ajattelua vahvistavina seikkoina, jos kansallinen 
lainsäädäntö sen sallii.64 

EKP arvioi sukupuolten tasapuolista edustusta osana ylimmän hallintoelimen 
sopivuutta kokonaisuutena, jos kansallinen laki tämän mahdollistaa. EKP ottaa 
monipuolisen kokemuksen ja monenlaiset taustat arvioinnissaan huomioon. Niissä 
yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvissa jäsenvaltioissa, joiden lainsäädännössä 
edellytetään, että laitokset noudattavat nimityksissä sisäisiä periaatteita tai että tietty 
prosenttiosuus ylimmän hallintoelimen jäsenistä edustaa aliedustettua sukupuolta, 
EKP antaa sopivuus- ja luotettavuuspäätöksessä suosituksen tai velvoittaa laitoksen 
noudattamaan sukupuolikiintiöitä kulloisissakin tai tulevissa nimityksissä. 
Huomionarvoista on, että monimuotoisuuden arviointi osana sopivuus- ja 
luotettavuusarviointia nivoutuu myös valvottavan yhteisön jatkuvaan valvontaan: jos 
sukupuolikiintiöiden noudattamisessa havaitaan puutteita, niistä ilmoitetaan 
yhteisölle osana jatkuvaa valvontaa. EKP myös viittaa sopivuutta ja luotettavuutta 
koskevissa päätöksissään monimuotoisuutta koskeviin olennaisiin havaintoihin, joita 
on tehty arvioitaessa laitosten hallintoa ja ohjausta.65 EKP kehittää edelleen 
yhdessä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa monimuotoisuuden tarkastelua 
osana ylimmän hallintoelimen sopivuuden arviointia kokonaisuutena. 

3.5.1 Tiedot 

Sopivuuden arviointia koskevien ESMAn ja EPV:n yhteisten ohjeiden mukaan 
laitoksen on ilmoitettava sopivuus- ja luotettavuusarviointia koskevan hakemuksen 
yhteydessä vähintään seuraavat tiedot, jotta ylimmän hallintoelimen sopivuus 
kokonaisuutena voidaan arvioida: 

 
60  Ks. vakavaraisuusdirektiivin johdanto-osan kappaleen 60 kuvaus ryhmäajatteluilmiöstä. 
61  Rekrytointiperiaatteiden olisi kannustettava laitoksia valitsemaan ehdokkaita esivalinnan läpäisseiden 

luetteloista, joissa molemmat sukupuolet ovat edustettuina. Lisäksi vakavaraisuusdirektiivissä 
tarkoitettujen merkittävien laitosten nimitysvaliokuntien tulisi muun muassa arvioida ylimmän 
hallintoelimen monimuotoisuutta, päätettävä hallintoelimessä aliedustetun sukupuolen edustusta 
koskevasta tavoitteesta ja laadittava toimintasuunnitelma aliedustetun sukupuolen osuuden 
nostamiseksi tämän tavoitteen tasolle. Tavoite, toimintasuunnitelma ja sen täytäntöönpano on 
julkistettava. Ks. vakavaraisuusdirektiivin johdanto-osan kappale 60, artiklan 88 kohta 2 ja artiklan 91 
kohta 10. 

62  Sopivuuden arviointia koskevien ESMAn ja EPV:n yhteisten ohjeiden mukaan maantieteellisellä 
lähtökohdalla tarkoitetaan maantieteellistä aluetta, jolla henkilö on hankkinut kulttuuri-, koulutus- tai 
ammattitaustansa (ks. luku ”Aihe, soveltamisala ja määritelmät”, kohta 15). 

63  Sopivuuden arviointia koskevien ESMAn ja EPV:n yhteisten ohjeiden V osaston kohta 105. 
64  Joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management 

body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU, Final report, 
Background and rationale, kohdat 42 ja 43. 

65  Esim. aihekohtaisten selvitysten tulokset tai valvojan arviointiprosessissa kerätyt tiedot. 
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• Ylimmän hallintoelimen jäsenten nimiluettelo, tiedot kunkin jäsenen tehtävistä, 
osaamisesta ja pääasiallisesta asiantuntemuksesta. 

• Laitoksen tulisi toimittaa selvitys yleisarvioinnista, joka koskee ylimmän 
hallintoelimen sopivuutta kokonaisuutena, mukaan lukien selvitys arvioitavan 
henkilön vaikutuksesta hallintoelimen yleiseen sopivuuteen (esim. käyttäen 
arviointimatriisia tai jotakin muuta laitoksen valitsemaa tai asianomaisen 
kansallisen valvontaviranomaisen edellyttämää menetelmää). Tässä 
yhteydessä olisi yksilöitävä mahdolliset puutteet tai heikkoudet ja niiden 
korjaamiseksi tehtävät toimenpiteet sekä osoitettava, missä määrin arvioitavan 
henkilön nimittäminen edistää heikkouksien korjaamista. 

• Edellä mainitut tiedot sisällytetään hakemuksen yhteydessä toimitettaviin 
asiakirjoihin (esim. sopivuus- ja luotettavuusarvioinnin kyselylomake). 

3.5.2 Arviointiperiaatteet 

Arvioitaessa sopivuutta kokonaisuutena otetaan huomioon hakemukseen liittyvissä 
asiakirjoissa (esim. sopivuus- ja luotettavuusarvioinnin kyselylomakkeessa) annetut 
tiedot. Toimivaltainen viranomainen arvioi tietojen perusteella, missä määrin 
arvioitava henkilö vaikuttaa ylemmän hallintoelimen sopivuuteen kokonaisuutena ja 
miten nimitys edistää heikkouksien korjaamista. Lisäksi arvioinnissa otetaan 
huomioon mahdolliset kansalliset vaatimukset sukupuolten tasapuolisesta 
edustuksesta. 

3.5.2.1 Käytännön esimerkkejä 

1. Arvioitava henkilö korvaa eläkkeelle jäävän johtajan. Eläköityvällä johtajalla on 
kuitenkin luottolaitoksen ylimmän hallintoelimen kollektiivisesti tarvitsemaa 
tärkeää tietämystä osa-alueelta, joka on tunnistettu esimerkiksi aiemmissa 
itsearvioinneissa kriittiseksi, kuten esimerkiksi laitoksen erikoisliiketoiminnasta. 
Tällöin laitoksen selvityksessä voidaan mainita, miten arvioitavan henkilön 
tietämys korvaa eläkkeelle jäävän johtajan tietämystä. 

2. Edellisessä itsearvioinnissa on havaittu heikkouksia ylimmän hallintoelimen 
sopivuudessa kokonaisuutena, niistä on keskusteltu ja ne on kirjattu yhteisen 
valvontaryhmän ja laitoksen yhteisesti sopimaan toimintasuunnitelmaan. Tällöin 
selvityksessä voidaan ilmoittaa, miten arvioitavan henkilön nimitys edistää 
suunnitelman tavoitteiden toteutumista. 

3. Luottolaitos on suunnannut toimintojaan uudelleen (sulautumisen, omaisuuden 
tai toimintojen myynnin tai laajentumisen vuoksi) ja edellisessä itsearvioinnissa 
on varauduttu siihen, että ylimpään hallintoelimeen tarvitaan toisenlaista 
tietämystä ja kokemusta uusien toimintojen myötä. Tällöin selvityksessä 
voidaan kertoa, miten arvioitavan henkilön tietämys ja kokemus vastaavat uusia 
tarpeita. 



 

Sopivuuden ja luotettavuuden arviointiopas – Arviointiperusteet 
 

47 

3.5.2.2 Puutteiden korjaaminen 

Luottolaitoksen on pääasiallisesti itse yksilöitävä puutteet, joita ilmenee ylimmän 
hallintoelimen sopivuudessa kokonaisuutena. Koska sopivuutta kokonaisuutena 
arvioidaan osana luottolaitoksen hallinnon ja ohjauksen jatkuvaa valvontaa, laitoksen 
tulisi raportoida puutteet yhteiselle valvontaryhmälle ja keskustella niistä sen kanssa. 
Yhteinen valvontaryhmä voi pyytää kopiota arvioinnista, jonka laitos on itse tehnyt 
ylimmän hallintoelimen sopivuudesta kokonaisuutena, jos tietämyksen, taitojen ja 
kokemuksen riittävyyttä kokonaisuutena on syytä epäillä. Valvontaryhmä voi pyytää 
toimittamaan myös laitoksen itse tekemän arvioinnin liiteasiakirjoja. 

3.6 Ylimmän hallintoelimen jäsenten henkilökohtaisen 
vastuun arvioiminen 

Sekä liikkeenjohtotehtäviä hoitavan ylimmän hallintoelimen että valvontatehtäviä 
hoitavan ylimmän hallintoelimen jäsenillä odotetaan olevan asianmukainen käsitys 
liiketoiminta-alueista, joista kukin jäsen on kollektiivisesti vastuussa muiden 
hallintoelimen jäsenten kanssa, ja heidän odotetaan osallistuvan näiden asioiden 
hoitoon, vaikka yksittäisillä jäsenillä olisikin yksinomainen vastuu tietyistä osa-
alueista. 

Jäsenten on tunnettava myös laitoksen hallinto- ja ohjausjärjestelyt, rakenne, 
liiketoiminta, riskit ja riskienhallintastrategia. Ylimmän hallintoelimen jäsenten tulee 
siis olla täysin perillä kaikista olennaisista seikoista, jotta he voivat osallistua 
aktiivisesti hallintastrategioiden ja päätösten laatimiseen, kyseenalaistaa niitä ja 
keskustella niistä. 

Vaikka ylimmän hallintoelimen jäsenellä ei olisi erityistä tehtävää tai yksinomaista 
vastuuta tietystä osa-alueesta, hänen on silti oltava perehtynyt edellä mainittuihin 
seikkoihin ja kyettävä valmistautumaan ja osallistumaan aktiivisesti ja asiantuntevasti 
hallintoelimessä käytäviin keskusteluihin ja päätösten tekemiseen. 

Jos laitoksessa havaitaan tapahtuneen esimerkiksi rahanpesua tai petoksia (tai 
muita paikalla tehtävässä tarkastuksessa tai oikeudenkäynnissä havaittavia 
rikkomisia), havainnot voivat kuulua jäsenen vastuualueeseen, jos hän on toiminut 
laitoksessa tapahtuma-aikana, vaikka tapahtumat eivät liittyisi hänen tehtäviinsä ja 
vastuisiinsa hallintoelimessä. 

Arvioitaessa arvioitavan henkilön sopivuutta tehtävään otetaan huomioon seikat, 
jotka viittaavat henkilön olevan henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että hän ei ole 
kantanut hallintoelimen kollektiivista vastuuta ja puuttunut havaittuihin rikkomisiin 
asianmukaisesti. Tapauskohtaiset olosuhteet voivat vaikuttaa arvioon. 

Henkilökohtaisen vastuun arvioinnissa otetaan huomioon havaintojen ajankohta, 
olennaisuus ja vakavuus. 

Edellä mainittua menettelyä sovelletaan yhdessä tämän oppaan osissa 3.1–3.3 
esitettyjen arviointikriteerien kanssa. 
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3.6.1 Soveltaminen 

Henkilökohtaista vastuuta tarkastellaan osana sopivuuden ja luotettavuuden 
arviointia, kun molemmat alla olevat kriteerit täyttyvät: 

1. arvioitava henkilö on66 tai oli ylimmän hallintoelimen jäsen jossakin seuraavista 
yhteisöistä (alkuperäinen yhteisö), kun rikkominen tapahtui: 

(a) luottolaitos (ml. tytäryhtiöt, Euroopan talousalueella olevat sivuliikkeet ja 
holdingyhtiöt) tai 

(b) säännelty vakavaraisuusasetuksessa tarkoitettu finanssialan yhteisö67. 

2. arvioitava henkilö hakee nimitystä tai uudelleennimitystä puheenjohtajaksi, 
toimitusjohtajaksi ja/tai liikkeenjohtoon osallistuvaksi ylimmän hallintoelimen 
jäseneksi jossakin seuraavista yhteisöistä (kohdeyhteisö): 

(a) korkeimmalla konsolidointitasolla oleva valvottava yhteisö merkittävässä 
valvottavassa ryhmittymässä 

(b) luottolaitos, jonka varojen kokonaisarvo on merkittävässä valvottavassa 
ryhmittymässä suurin, jos tämä on eri yhteisö kuin edellä a alakohdassa 
mainittu yhteisö 

(c) merkittävä valvottava yhteisö, joka ei kuulu merkittävään valvottavaan 
ryhmittymään tai 

(d) valvottava yhteisö, jonka kokonaisvarat ovat vähintään 30 miljardia euroa. 

3.6.2 Havainnot 

Arvioitavan henkilön henkilökohtaista vastuuta arvioitaessa otetaan huomioon 
valvojan viimeaikaiset, olennaiset ja vakavat havainnot. Ne voivat liittyä valvontaan, 
sääntelyyn tai oikeuskäsittelyihin ja koskea oikeudellisten tai sääntelyvaatimusten 
rikkomista tai puutteita laitoksen toiminnassa. 

Havainnoissa on kyse riittävästi todennetuista tosiseikoista, joiden havaitsija on taho 
tai viranomainen, jolla on valtuudet valvoa sääntöjen ja säännösten noudattamista 
ja/tai määrätä seuraamuksia tai muita toimenpiteitä68 rikkomusten tai puutteiden 
seurauksena. 

Huomioon otetaan seuraavien tahojen tai viranomaisten havainnot: 

 
66  Arvioitava henkilö voi hakea uutta tehtävää samassa yhteisössä, esim. sisäistä ylennystä tai uutta 

toimea. 
67  Ks. vakavaraisuusasetuksen artiklan 4 kohdan 1 alakohta 27. 
68  Ks. vakavaraisuusdirektiivin artiklat 64–67 ja 102–104 sekä niiden kansalliset 

täytäntöönpanosäännökset. 
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(a) toimivaltainen viranomainen69, toimivaltainen oikeus- tai 
syyttäjäviranomainen 

(b) vero-, kilpailu- tai tietosuojaviranomaiset ja 

(c) muita rahoituslaitoksia kuin pankkeja valvovat viranomaiset. 

Edellä mainittujen tahojen ja viranomaisten tiedoista voidaan ottaa huomioon muun 
muassa seuraavia: 

(a) valvontatoimet (esim. varoitukset, ohjeet, seuraamusmaksut ja sanktiot) 

(b) sovintosopimukset70 

(c) tuomioistuimien lopulliset päätökset (myös valituksen ollessa vireillä) ja/tai 

(d) paikalla tehtävien tarkastusten raportit ja valvojan arviointiprosessiin71 
liittyvät kirjeet, jos ne johtavat valvontatoimiin. 

3.6.2.1 Viimeaikaiset ja olennaiset havainnot 

Havainnot katsotaan olennaisiksi, jos 

• ne liittyvät lakien ja asetusten rikkomiseen (esimerkiksi pankkitoiminnan, 
rahoituspalvelujen, arvopaperimarkkinoiden, vakuutustoiminnan, rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen eston, korruption, markkinoiden manipuloinnin, kilpailun, 
tietosuojan tai sisäpiirikauppojen aloilla) ja 

• rikkomiset tai puutteet saatettiin ylimmän hallintoelimen tietoon. 

Myös havainnoista kulunut aika otetaan huomioon. 

3.6.2.2 Vakavat havainnot 

Henkilökohtaista vastuuta tarkastellaan osana sopivuuden ja luotettavuuden 
arviointia vain siinä tapauksessa, että havainnot ovat myös luonteeltaan vakavia. 
Havainnot katsotaan vakaviksi, jos ne ovat vaikuttaneet merkittävästi yhteisöön, 
markkinoihin tai kuluttajiin. 

Havaintojen vakavuutta arvioitaessa tulisi ottaa huomioon esimerkiksi seuraavat 
seikat: 

 
69  Toimivaltaisia viranomaisia ovat esimerkiksi kansalliset rahanpesuntorjunta-/markkinaviranomaiset, 

muut kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, EKP, kolmansien maiden sääntelyviranomaiset (esim. 
Yhdysvaltain arvopaperikomissio SEC, Ison-Britannian finanssilaitosten menettelytapoja valvova FCA 
ja Sveitsin rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomainen FINMA). 

70  Kansallisen lainsäädännön mahdollistaessa ne. 
71  Supervisory Review and Evaluation Process, SREP. 
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(a) havaitsiko toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen rakenteellisia 
juurisyitä tai järjestelmään liittyviä puutteita 

(b) kestikö rikkominen jonkin aikaa (eli kyseessä ei ollut yksittäinen 
tapahtuma) 

(c) paljastuuko havaintojen perusteella rikollista toimintaa, petos, kuluttajien 
luottamuksen heikentymistä tai järjestelmään liittyvä rahoitusriski 

(d) asetettiinko laitos havainnon vuoksi selvitystilaan, saiko se julkista 
rahoitustukea tai asetettiinko se uudelleenjärjestely-, elvytys- tai 
kriisinratkaisumenettelyyn 

(e) miten vakavia seuraamuksia tai toimia havaintojen perusteella määrättiin 
kansallisen lainsäädännön nojalla. 

Taulukko 4 
Viimeaikaisten, olennaisten ja vakavien havaintojen arviointi 

Havainnot Tarkasteltavat seikat Esimerkkejä 

Havainnot Tosiseikan havaitsee taho tai 
viranomainen, jolla on valtuudet 
valvoa sääntöjen ja säännösten 
noudattamista ja määrätä esim. 
sanktiota tai valvontatoimia 
puutteiden tai rikkomisten 
seurauksena. 

Toimivaltaiset viranomaiset, toimivaltaiset oikeus- tai 
syyttäjäviranomaiset, vero-, kilpailu- tai tietosuojaviranomaiset, 
muita rahoituslaitoksia kuin pankkeja valvovat viranomaiset 

Valvontatoimet (esim. varoitukset, ohjeet, seuraamusmaksut ja 
sanktiot), sovintosopimukset, tuomioistuimien lopulliset päätökset 
(myös valituksen ollessa vireillä) ja/tai paikalla tehtävien 
tarkastusten raportit ja valvojan arviointiprosessiin liittyvät kirjeet, 
jos ne johtavat valvontatoimiin 

Viimeaikaisuus Havainnoista kulunut aika otetaan 
huomioon. 

Havainnon painoarvo arvioinnissa pienenee sitä mukaa, mitä 
pidempi aika siitä on kulunut 

Olennaisuus Lakien ja asetusten rikkomiseen 
liittyvät havainnot. 

Lakien ja sääntelyn rikkominen esimerkiksi pankkitoiminnan, 
rahoituspalvelujen, arvopaperimarkkinoiden, vakuutustoiminnan, 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen eston, korruption, 
markkinoiden manipuloinnin, kilpailun, tietosuojan tai 
sisäpiirikauppojen aloilla 

Vakavuus Havainnot ovat vaikuttaneet 
merkittävästi yhteisöön, 
markkinoihin tai kuluttajiin. 

Rakenteelliset juurisyyt tai järjestelmään liittyvät puutteet 

Havaintojen perusteella paljastuu rikollista toimintaa, petos, 
kuluttajien luottamuksen pettämistä tai järjestelmään liittyvä 
rahoitusriski. 

Laitos asetettiin havaintojen vuoksi selvitystilaan, se sai julkista 
rahoitustukea tai se asetettiin uudelleenjärjestely-, elvytys- tai 
kriisinratkaisumenettelyyn. 

 

3.6.3 Sopivuus- ja luotettavuuskriteerit ja yksityiskohtainen arviointi 

Havainnoista saatujen tietojen perusteella on arvioitava, onko arvioitava henkilö 
henkilökohtaisesti vastuussa. Tulos voi vaikuttaa siihen, sopiiko henkilö tehtävään 
yhden tai useamman alla esitetyn sopivuus- ja luotettavuuskriteerin perusteella: 

1. Maine:72 Arvioitava henkilö on ollut vaikutusvaltaisessa asemassa eikä ole 
onnistunut kyseenalaistamaan, valvomaan tai estämään havaintoihin johtaneita 
tapahtumia. Kriteeriä tarkastellaan, vaikka henkilö ei olisi ollut henkilökohtaisesti 
vastuussa kyseisistä osa-alueista. Henkilön käytös on voinut vaikuttaa 

 
72  Ks. mainetta käsittelevä osa 3.2. 
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ongelmiin, ja on syytä epäillä, että hän ei ole toiminut tiukkojen käyttäytymis-, 
rehellisyys- ja lahjomattomuusvaatimusten mukaisesti. Tilanne katsotaan 
erityisen vakavaksi, jos havainnot ovat vaikuttaneet myös yhteisön maineeseen. 

2. Mielen riippumattomuus: Jos arvioitava henkilö ei ole ryhtynyt toimiin 
havaintojen suhteen, voi olla, ettei hän yleisemminkään hoida aktiivisesti 
tehtäviään, arvioi ja aktiivisesti kyseenalaista ehdotettuja päätöksiä tai kykene 
tekemään luotettavia, puolueettomia ja riippumattomia päätöksiä sekä 
osoittamaan harkintaa tehtävissään.73 Tällöin on syytä epäillä, onko henkilö 
riittävän rohkea ja varma ja kykeneekö hän vastustamaan ja 
kyseenalaistamaan ryhmäajattelua. 

3. Tietämys, kokemus ja taidot:74 Jos arvioitava henkilö ei ole ryhtynyt toimiin 
tapahtumien suhteen, voi olla syytä epäillä, onko hänellä vaadittavat tietämys, 
kokemus ja taidot toimia puheenjohtajana, toimitusjohtajana tai liikkeenjohtoon 
osallistuvana ylimmän hallintoelimen jäsenenä, riippumatta siitä, mikä oli 
henkilön varsinainen vastuu. Tietämystä, kokemusta ja taitoja arvioitaessa 
otetaan huomioon muun muassa seuraavat seikat: 

• tietämys yhteisön strategiasta, riskiprofiilista, hallinto- ja 
ohjausjärjestelyistä ja vastuista, ryhmän rakenteesta ja/tai 

• pyrkimykset edistää asiaankuuluvaa toimintakulttuuria sekä laitoksen 
arvojen ja menettelytapojen noudattamista ylimmän hallintoelimen 
jäsenten keskuudessa. 

Arvioitaessa yksityiskohtaisesti henkilökohtaiseen vastuuseen kuuluvia olennaisia 
seikkoja ja olosuhteita tarkastellaan muun muassa seuraavien asioiden tilaa 
asiaankuuluvina aikoina: 

(a) kuinka tietoinen arvioitava henkilö oli tilanteesta (ei tietoinen, osittain 
tietoinen, täysin tietoinen) 

(b) arvioitavan henkilön tehtävien ja vastuiden luonne (esim. toimiminen 
ensimmäisessä, toisessa tai kolmannessa puolustuslinjassa) 

(c) arvioitavan henkilön toiminta (esim. huolimatonta, passiivista tai aktiivista) 

(d) muut raskauttavat tai lieventävät asianhaarat (esim. hallinto- ja 
ohjausjärjestelmän rakenteet, ylimmän hallintoelimen pieni koko, alhainen 
hallinnon ja ohjauksen pistemäärä valvojan arviointiprosessissa, hallintoon 
ja ohjaukseen liittyvät ongelmat ylimmän hallintoelimen toiminnassa). 

3.6.4 Arviointimenettely 

Henkilökohtaista vastuuta voidaan arvioida kahdenlaisissa tilanteissa: 

 
73  Sopivuuden arviointia koskevien ESMAn ja EPV:n yhteisten ohjeiden III osaston kohta 82. 
74  Sopivuuden arviointia koskevien ESMAn ja EPV:n yhteisten ohjeiden III osaston kohdat 58–61. 
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(a) havainnot koskevat yhteisöä, jossa arvioitavan henkilön sopivuutta ja 
luotettavuutta arvioidaan ensimmäistä kertaa tai uudelleen 

(b) havainnot koskevat eri yhteisöä kuin sitä, jossa arvioitavan henkilön 
sopivuutta ja luotettavuutta arvioidaan ensimmäistä kertaa tai uudelleen. 

Kohdissa a ja b kuvatuissa tilanteissa noudatetaan hieman erilaista menettelyä. 
Tyypillisiä tapauksia ovat seuraavat: 

(a) arvioitava henkilö A vaihtaa tehtävänkuvaa tai hänet ylennetään tai 
nimitetään uudelleen (puheenjohtajaksi, toimitusjohtajaksi tai 
liikkeenjohtotehtävään) yhteisössä, johon havainnot liittyvät 

(b) arvioitava henkilö B nimitetään (puheenjohtajaksi, toimitusjohtajaksi tai 
liikkeenjohtotehtävään) uudessa yhteisössä, mutta havainnot koskevat 
yhteisöä, jossa henkilöllä oli aiemmin johtajatehtävä 

(c) arvioitavalla henkilöllä C on jo puheenjohtaja-, toimitusjohtaja- tai 
liikkeenjohtotehtävä uudessa yhteisössä, ja sopivuus ja luotettavuus 
arvioidaan uudelleen, koska yhteisössä, jossa henkilöllä oli aiemmin 
johtajatehtävä, on tehty vakavia havaintoja 

(d) arvioitavalla henkilöllä D on puheenjohtaja-, toimitusjohtaja- tai 
liikkeenjohtotehtävä samassa yhteisössä, jossa vakavia havaintoja on 
tehty, ja EKP suorittaa sopivuuden ja luotettavuuden uudelleenarvioinnin. 

3.6.5 Tiedonkeruu ja sopivuus- ja luotettavuushaastattelu 

Arvioitavan henkilön henkilökohtaista vastuuta alkuperäisen yhteisön tai 
kohdeyhteisön ongelmista arvioidaan käyttämällä tietoja, jotka saadaan 
alkuperäiseltä tai kohdeyhteisöltä, arvioitavalta henkilöltä ja/tai toimivaltaiselta 
viranomaiselta sen yhteisön kohdalla, jossa ongelmat on havaittu. 

Arvioitavan henkilön henkilökohtaista vastuuta tarkasteltaessa suoritetaan erillinen 
haastattelu sopivuuden ja luotettavuuden arvioimiseksi. Haastattelu voidaan jättää 
tekemättä perustellusta syystä (ks. osa 6). Haastattelun tarkoituksena on saada 
henkilöltä havaintoihin liittyviä taustatietoja ja hyödyntää niitä perustellun sopivuus- 
ja luotettavuusarviointipäätöksen pohjana. 

Sopivuuden ja luotettavuuden uudelleenarviointia tarkastellaan lähemmin 
osassa 5.2. 

3.6.6 Arvioinnin tulos 

Henkilökohtaista vastuuta koskevan yksityiskohtaisen arvioinnin perusteella tehdään 
jokin seuraavista päätöksistä: 
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• myönteinen päätös ilman liitännäisehtoja, jos sopivuus voidaan vahvistaa 
huolenaiheista huolimatta 

• myönteinen päätös, joka sisältää liitännäisehtoja, tai myönteinen päätös, joka 
sisältää valvottavaa yhteisöä ja/tai arvioitavan henkilön tulevaa toimintaa 
koskevia valvontaodotuksia, tai 

• kielteinen päätös, jos arvioitavan henkilön sopivuutta ei voida vahvistaa, koska 
henkilökohtainen vastuu on luonteeltaan vakava eikä riittäviä lieventäviä 
asianhaaroja ole. 

Mahdolliset arviointitulokset eivät estä toimivaltaisia viranomaisia seuraamasta 
tarkkaan arvioitavan henkilön sopivuutta ja ryhtymästä lisätoimiin osana valvottavan 
yhteisön hallinnon ja ohjauksen jatkuvaa valvontaa. 
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4 Sopivuuteen ja luotettavuuteen liittyvät 
luvat 

4.1 Ylimääräinen liikkeenjohtoon osallistumattoman johtajan 
tehtävä 

Vakavaraisuusdirektiivin artiklan 91 kohdan 6 mukaan toimivaltaiset viranomaiset 
voivat antaa ylimmän hallintoelimen jäsenille luvan hoitaa muuten sallittavien 
johtajatehtävien lisäksi yhtä liikkeenjohtoon osallistumattoman johtajan tehtävää. 
EKP:n on tiedotettava EPV:lle säännöllisesti näistä luvista. 

Laitosten vastuulla on osoittaa, että ylimmän hallintoelimen jäsenellä on riittävästi 
aikaa ylimääräisen tehtävän hoitoon. Ylimääräisen johtajatehtävän tulisi kuitenkin 
olla pikemminkin poikkeus kuin sääntö. Kukin lupahakemus arvioidaan 
tapauskohtaisesti, ja luvan hakijan tulee esittää asianmukaiset perustelut. 

Alla esitetään laitokselta vaadittavat vähimmäistiedot ja arvioinnissa 
huomioonotettavat seikat.75 

4.1.1 Tiedot 

Vähintään seuraavat tiedot vaaditaan: 

(a) täydellinen luettelo johtajatehtävistä, muista tehtävistä ja lisätehtävistä, 
joiden hoito vaatii aikaa 

(b) kuinka monta päivää kunkin johtajatehtävän, muiden tehtävien ja 
lisätehtävien hoito vie sekä yleiskuvaus pääasiallisista työtehtävistä 

(c) arvioitavan henkilön antama ja laitoksen vahvistama vakuutus siitä, että 
henkilöllä on riittävästi aikaa ylimääräisen tehtävän hoitoon 

(d) ylimääräisen tehtävän perustelut (poikkeukselliset olosuhteet). 

Arviointiperiaatteet 

Arvioinnissa otetaan huomioon seuraavat seikat: 

(a) työskenteleekö henkilö kokoaikaisesti tai onko hänellä liikkeenjohtoon 
osallistuvan johtajan tehtäviä 

 
75  Vaatimuksissa on otettu huomioon kriteerit, jotka esitetään EKP:n ohjeissa unionin oikeuden sallimista 

vaihtoehdoista ja harkintavallasta (konsolidoitu versio, marraskuu 2016) ja joilla täsmennetään 
vakavaraisuusdirektiivin artiklan 91 kohdan 6 soveltamista. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.fi.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.fi.pdf
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(b) onko henkilöllä muita lisätehtäviä, kuten jäsenyyksiä valiokunnissa 
(henkilö toimii esimerkiksi tarkastus-, riski-, palkitsemis- tai 
nimitysvaliokunnan puheenjohtajana jossakin laitoksessa) 

(c) onko yhteisö säännelty tai noteerattu, mikä on sen kansallisten 
liiketoimintojen tai kansalliset rajat ylittävien liiketoimintojen luonne, mitkä 
ovat ryhmän sisäiset rakenteet ja onko tehtävien välillä synergioita 

(d) lasketaanko arvioitavan henkilön johtajatehtäviä jo yhdeksi 

(e) onko tehtävä vain väliaikainen eli lyhyempi kuin kokonainen toimikausi 

(f) onko henkilöllä ylimmästä hallintoelimestä tai itse yhteisöstä kokemusta, 
jonka ansiosta hän kykenee suorittamaan tehtävänsä perehtyneemmin ja 
tehokkaammin. 

4.2 Ylimmän hallintoelimen puheenjohtajan ja 
toimitusjohtajan tehtävien samanaikainen hoitaminen 

Vakavaraisuusdirektiivin artiklan 88 kohdan 1 alakohdan e mukaan laitoksen 
valvontatehtävästä vastaavan ylimmän hallintoelimen puheenjohtaja ei saa hoitaa 
samanaikaisesti saman laitoksen pääjohtajan/toimitusjohtajan tehtävää, ellei laitos 
ole pitänyt sitä perusteltuna ja toimivaltaiset viranomaiset antaneet siihen lupaa.76 

EKP katsoo, että laitoksen asianmukaisen johtamisen varmistamiseksi lupa 
tehtävien samanaikaiseen hoitamiseen tulisi myöntää vain ajaksi, jona laitoksen 
hakemuksen perusteluina esitetyt olosuhteet vallitsevat. Kuuden kuukauden kuluttua 
EKP:n päätöksestä, jolla toimien yhdistäminen hyväksytään, luottolaitoksen tulisi 
arvioida, jatkuvatko perusteluina esitetyt olosuhteet edelleen, ja ilmoittaa asiasta 
EKP:lle. EKP voi peruuttaa luvan, mikäli se arvioinnin perusteella katsoo, että 
poikkeusolosuhteet eivät enää jatku. Mikäli puheenjohtajalle sallitaan 
liikkeenjohtotehtäviä, laitoksella tulisi olla käytössä toimenpiteitä, joiden avulla 
voidaan lieventää mahdollisia haittavaikutuksia valvottavan laitoksen 
valvontajärjestelmiin.77 

Laitoksen tulisi toimittaa perustelut tehtävien samanaikaiselle hoitamiselle (esim. 
poikkeukselliset olosuhteet tai tilapäinen tilanne) ja selventää, miten se aikoo 
varmistaa, että ylimmän hallintoelimen hallinto ja ohjaus eivät vaarannu millään 
tavalla. 

Lupaa tehtävien samanaikaiseen hoitamiseen ei myönnetä, jos kansallisessa 
lainsäädännössä ei sallita puheenjohtajan hoitavan liikkeenjohtoon osallistuvan 
johtajan tehtäviä. Ylimmän hallintoelimen hallintoa ja ohjausta sekä tehtävien 

 
76  Vakavaraisuusdirektiivin täytäntöön panemiseksi annetut kansalliset lait voivat olla tiukempia, ja 

puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävien yhdistäminen ei välttämättä niiden mukaan ole 
mahdollista. 

77  Esimerkiksi nimittämällä ylimmän hallintoelimen jäsen tai johtava riippumaton jäsen johtavaksi 
jäseneksi tai nimittämällä enemmän liikkeenjohtoon osallistumattomia jäseniä valvontatehtäviä 
hoitavaan ylimpään hallintoelimeen. 
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yhdistämisen perusteluna olevia poikkeuksellisia olosuhteita arvioitaessa otetaan 
huomioon alla esitettävät seikat. 

Jos poikkeuksellisten olosuhteiden vallitseminen osoitetaan riittävällä tavalla, mutta 
ylimmän hallintoelimen hallinnon ja ohjauksen tueksi voidaan tarvita lisätoimia, 
valvoja voi lisätä päätökseen ehdon (erityisesti ehdon, jonka mukaan tehtävien 
samanaikainen hoito on sallittua vain lyhyen ajan). 

4.2.1 Arviointiperiaatteet 

EKP arvioi seuraavia seikkoja:78 

• perustelut olosuhteiden poikkeuksellisuudelle (tässä kohden perusteluksi ei riitä 
se, että tehtävien yhdistäminen on sallittu kansallisessa lainsäädännössä) 

• vaikutus luottolaitoksen hallinto- ja ohjausjärjestelmän osien keskinäiseen 
valvontaan sekä keinot, joilla kyseistä vaikutusta lievennetään, kun otetaan 
huomioon seuraavat tekijät: 

• toiminnan laajuus, luonne, monimutkaisuus ja vaihtelevuus; hallinto- ja 
ohjausjärjestelmän erityispiirteet sovellettavan yhtiölain tai laitoksen 
yhtiöjärjestyksen kannalta sekä se, miten ne edistävät tai estävät 
liikkeenjohtotehtävän ja valvontatehtävän eriyttämistä 

• mahdollisen rajat ylittävän toiminnan laajuus 

• osakkeenomistajien määrä, laatu ja luonne: yleisperiaatteena on, että 
monipuolinen omistajarakenne tai listautuminen säännellyillä markkinoilla 
ei tue kyseisen luvan myöntämistä, kun taas ylimmän hallintoelimen 
puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävät täysin eriyttäneen ja 
tytäryhtiötä tarkasti valvovan emoyrityksen sataprosenttinen määräysvalta 
yhteisöön saattaa tukea luvan myöntämistä. 

On selkeästi luottolaitoksen vastuulla osoittaa EKP:lle, että laitos ottaa käyttöön 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisia tehokkaita toimenpiteitä, joilla 
vähennetään luottolaitoksen hallinto- ja ohjausjärjestelmän osien keskinäiselle 
valvonnalle mahdollisesti aiheutuvia haittoja. 

4.3 Lupamenettely – ylimääräinen liikkeenjohtoon 
osallistumattoman johtajan tehtävä tai ylimmän 

 
78  Nämä periaatteet ovat yhdenmukaisia valvontaelimen 16.7.2015 hyväksymien vakavaraisuusdirektiivin 

artiklan 88 soveltamista koskevien ohjeiden kanssa. Ks. EKP:n ohjeet unionin oikeuden sallimista 
vaihtoehdoista ja harkintavallasta, konsolidoitu versio, marraskuu 2016. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.fi.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.fi.pdf
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hallintoelimen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan 
tehtävien samanaikainen hoitaminen 

YVM-kehysasetuksessa ei säädetä erillistä menettelyä lupahakemuksille, jotka 
koskevat ylimääräisen liikkeenjohtoon osallistumattoman johtajan tehtävää (ks. 
osa 4.1) tai ylimmän hallintoelimen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävien 
samanaikaista hoitamista (ks. osa 4.2). Näin ollen lupamenettelyyn sovelletaan 
kehysasetuksen artiklaa 95, ja molempien hakemustyyppien osalta otetaan 
huomioon alla esitetyt seikat. 

4.3.1 Hakeeko lupaa luottolaitos vai arvioitava henkilö? 

Vakavaraisuusdirektiivin artiklan 91 kohdassa 6 ja artiklan 88 kohdan 1 
alakohdassa e ei ole määritelty, kenen tulisi hakea lupaa. YVM-kehysasetuksen 
artiklan 95 kohdassa 1 todetaan nimenomaisesti, että luottolaitos lähettää 
hakemukset. Kansallisesta lainsäädännöstä riippuen luottolaitos voi lähettää 
hakemuksen omasta puolestaan tai arvioitavan henkilön puolesta. 

4.3.2 Koska hakemus on lähetettävä? 

Lupahakemus on lähetettävä etukäteen eli ennen kuin ylimmän hallintoelimen jäsen 
aloittaa ylimääräisen liikkeenjohtoon osallistumattoman johtajan tehtävän hoitamisen 
tai ylimmän hallintoelimen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävien 
samanaikaisen hoitamisen. 

4.3.3 Samanaikaisesti lähetettyjen sopivuus- ja 
luotettavuusarviointihakemusten koordinointi 

Jos lupahakemus, joka koskee ylimääräisen liikkeenjohtoon osallistumattoman 
johtajan tehtävän hoitamista tai ylimmän hallintoelimen puheenjohtajan ja 
toimitusjohtajan tehtävien samanaikaista hoitamista, lähetään samaan aikaan kuin 
hakemus, joka koskee joko ensimmäisen nimityksen (tai uudelleennimityksen) 
yhteydessä tehtävää sopivuus- ja luotettavuusarviointia (YVM-kehysasetuksen 
artikla 93) tai sopivuuden uudelleenarviointia (YVM-kehysasetuksen artikla 94), 
arvioinnit voidaan yhdistää prosessin yksinkertaistamiseksi ja tehostamiseksi. 

Luottolaitoksen tulee toimittaa EKP:lle ja kansalliselle valvontaviranomaiselle kaikki 
tiedot, jotka EKP tarvitsee päätöksentekoon (niin sopivuus- ja luotettavuusarviointien 
kuin myös ylimääräisen liikkeenjohtoon osallistumattoman johtajan tehtävän 
hoitamisen taikka ylimmän hallintoelimen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan 
tehtävien samanaikaisen hoitamisen suhteen). 
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5 Tilanteet, jotka johtavat sopivuus- ja 
luotettavuusarviointiin (muuten kuin 
ensimmäisen nimityksen yhteydessä) 

5.1 Tehtävien muutos, toimikauden jatkaminen ja tehtävästä 
eroaminen 

Ylimmän hallintoelimen kokoonpano vaihtelee ajan mittaan. YVM-kehysasetuksen 
artiklassa 93 käytetty muutoksen käsite voi viitata seuraaviin tilanteisiin: 

• liikkeenjohtotehtävää tai valvontatehtävää hoitavaan ylimpään hallintoelimeen 
nimitetään uusi jäsen (uuden henkilön nimittäminen johtaa sopivuus- ja 
luotettavuusarviointihakemukseen ja ensimmäistä kertaa tehtävään arviointiin) 

• ylimmän hallintoelimen jäsenen tehtävä muuttuu 

• ylimmän hallintoelimen jäsenen toimikausi uusitaan 

• jäsen jättää tehtävänsä eli lähtee ylimmästä hallintoelimestä (esim. 
erottamiseen tai eläköitymisen yhteydessä tai kun toimikautta ei uusita). 

Tässä osassa käsitellään kolmea viimeksi mainittua muutosta ylimmässä 
hallintoelimessä. 

5.1.1 Yleissääntö 

Luottolaitos ilmoittaa muutoksesta kansalliselle valvontaviranomaiselle kansallisessa 
lainsäädännössä79 säädetyssä muodossa (esim. hakemuksella tai kirjeellä). 

5.1.2 Tehtävämuutokset 

Tässä yhteydessä tehtävämuutoksella tarkoitetaan seuraavia tilanteita: 

1. liikkeenjohtoon osallistumaton jäsen aiotaan nimittää liikkeenjohtoon 
osallistuvaksi johtajaksi tai päinvastoin 

2. jäsen aiotaan nimittää ylimmän hallintoelimen puheenjohtajaksi, jonkin sen 
valiokunnan puheenjohtajaksi tai toimitusjohtajaksi. 

Kansallinen lainsäädäntö voi edellyttää sopivuus- ja luotettavuusarviointia muidenkin 
tehtävämuutosten yhteydessä. 

 
79  EKP pyrkii vähitellen yhdenmukaistamaan ilmoitusmenettelyt yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvissa 

jäsenvaltioissa. 
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Tehtävämuutoksen yhteydessä keskitytään pääasiassa jäsenen tietämykseen, 
taitoihin ja kokemukseen. Muutos voi vaikuttaa myös käytettävissä olevaan aikaan, 
eturistiriitoihin80 ja ylimmän hallintoelimen sopivuuteen kokonaisuutena. 
Tehtävämuutos ei yleensä vaikuta maineeseen. 

5.1.3 Toimikauden jatkaminen 

EKP tekee sopivuutta ja luotettavuutta koskevan päätöksen, jos sellaista 
edellytetään kansallisessa lainsäädännössä. Periaatteessa arvioitava henkilö 
katsotaan sopivaksi, jos edellisen sopivuus- ja luotettavuusarvioinnin jälkeen ei ole 
ilmennyt uusia tosiseikkoja. Kansallinen lainsäädäntö voi kuitenkin edellyttää 
kaikkien viiden sopivuus- ja luotettavuuskriteerin täydellistä uudelleenarviointia. 

5.1.4 Tehtävästä lähteminen 

Myös tehtävästä lähteminen aiheuttaa muutoksen ylimmässä hallintoelimessä. 
Näissä tapauksissa EKP ei tee päätöstä, mutta EKP (yhteinen valvontaryhmä) voi 
järjestää lähtöhaastattelun henkilön kanssa tehtävästä lähtemiseen liittyvien 
olosuhteiden selventämiseksi. Tietoja voidaan käyttää luottolaitoksen jatkuvassa 
valvonnassa. 

5.2 Uudelleenarvioinnit 

Ylimmän hallintoelimen jäsenten on oltava jatkuvasti sopivia tehtäviin, joihin heidät 
on nimitetty. EKP voi käynnistää ylimmän hallintoelimen jäsenen 
uudelleenarvioinnin81, jos uusia tosiseikkoja ilmenee. Uusilla seikoilla tarkoitetaan 
asioita, jotka eivät olleet toimivaltaisten viranomaisten tiedossa alkuperäisen 
arvioinnin aikaan, mukaan lukien muut seikat, jotka voivat vaikuttaa sopivuuden 
alkuperäiseen arviointiin. Vakavissa tapauksissa uudelleenarviointi voi johtaa 
ylimmän hallintoelimen jäsenen erottamiseen YVM-asetuksen artiklan 16 kohdan 2 
alakohdan m nojalla. Uusia tosiseikkoja voi tulla ilmi eri lähteistä (ks. osa 5.3.1). 

Uudelleenarvioinnit kuuluvat tehokkaaseen valvontaan, mutta niitä tehdään yleensä 
vain vakavissa tilanteissa, ja niissä edellytetään erityisolosuhteita ja erillisiä 
menettelyllisiä takeita. 

Sopivuusvaatimuksen on täytyttävä jatkuvasti. Henkilön sopivuus ja luotettavuus 
voidaan arvioida uudelleen milloin tahansa. 

 
80  Eturistiriidoilla voi olla merkitystä, jos jäsenellä on muita tehtäviä ryhmässä, johon valvottava yhteisö 

kuuluu. Jos henkilö aiotaan esimerkiksi nimittää liikkeenjohtoon osallistumattomaksi johtajaksi 
emoyhtiössä, mutta hän toimii edelleen liikkeenjohtoon osallistuvana johtajana jossakin tytäryhtiössä, 
voi syntyä uusi eturistiriita. 

81  Tilanteissa, joissa keskeisistä toiminnoista vastaavista henkilöistä tehdään arviointi kyseisessä 
yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvassa jäsenvaltiossa ja uudelleenarviointia vaaditaan myös 
kansallisessa lainsäädännössä. 
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Uudelleenarvioinnit eivät ole rinnastettavissa hallinnollisiin seuraamuksiin tai 
toimenpiteisiin (kuten hallinnollisiin taloudellisiin seuraamuksiin tai väliaikaisiin 
kieltoihin hoitaa tehtävää), joita kohdistetaan sellaisiin ylimmän hallintoelimen 
jäseniin, jotka ovat kansallisen lainsäädännön mukaan vastuussa 
vakavaraisvaatimusten rikkomisesta (ks. vakavaraisuusdirektiivin artiklan 65 kohta 2 
sekä artiklan 67 kohdan 2 alakohdat d ja f). Toimivaltaisen viranomaisen aloitteesta 
tehtävä uudelleenarvioiti – toisin kuin seuraamukset ja toimenpiteet – ei välttämättä 
edellytä vakavaraisuusvaatimusten tosiasiallista rikkomista. Kyseessä on 
käytettävissä oleviin tietoihin pohjautuva valvojan arviointi. 

5.3 Arviointimenettely 

Kuvio 5 
Arviointimenettely 

 

 

Kun EKP saa uusia tietoja, se arvioi (tarvittaessa kansallisen valvontaviranomaisen 
kanssa) 1) sisältävätkö tiedot tosiseikkoja82, jotka katsotaan uusiksi (tai jotka eivät 
olleet alun perin tehdyn arvioinnin aikaan tiedossa) ja 2) onko uusilla tosiseikoilla 
riittävä todistusarvo ja voivatko ne vaikuttaa ylimmän hallintoelimen jäsenen tai 
keskeisistä toiminnoista vastaavan henkilön sopivuuteen ja johtaa mahdollisesti 
uudelleenarvointiin (esiarviointivaihe). Jos EKP toteaa esiarvioinnissa, että uudet 
tosiseikat ovat olennaisia ja että ne voivat mahdollisesti vaikuttaa ylimmän 
hallintoelimen jäsenen tai keskeisistä toiminnoista vastaavan henkilön sopivuuteen, 
se käynnistää uudelleenarvioinnin (vaihe 183 ja tarvittaessa vaihe 284). Muutoin 
vaihetta 1 ei tule käynnistää. Yhteinen valvontaryhmä voi keskustella uusista 
tosisekoista laitoksen kanssa valvontadialogissa, joka järjestetään osana jatkuvaa 
valvontaa. 

Poikkeuksena ovat sellaiset rahanpesun torjuntaan liittyvät havainnot ja tosiseikat, 
jotka voivat vaikuttaa ylimmän hallintoelimen jäsenten sopivuuteen, sillä niiden tulisi 
aina johtaa vaiheen 1 käynnistämiseen. 

Uudelleenarviointiprosessi perustuu aina uusiin tosiseikkoihin tai kysymyksiin, jotka 
voivat vaikuttaa alun perin tehtyyn sopivuus- ja luotettavuusarviointiin ja siten jonkin 
johtajan sopivuuteen (YVM-kehysasetuksen artiklan 94 kohta 2). Vaiheessa 1 EKP 
tekee yhdessä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa valvonta-arvion uusista 
tosiseikoista, niiden olennaisuudesta ja siitä, kuinka merkittävästi ne vaikuttavat 

 
82  Tosiseikkoihin luetaan mukaan myös mitkä tahansa muut kysymykset, jotka vaikuttavat ensimmäiseen 

sopivuusarviointiin (YVM-kehysasetuksen artikla 94). 
83  Uudelleenarviointi aloitetaan vaiheessa 1. 
84  Vaihe 2 toteutetaan vain, jos asiassa vaaditaan EKP:n päätös. 

Esiarviointivaihe
(todisteiden ja uusien 
tietojen vaikutuksen 

arviointi)

Uudelleenarvioinnin vaihe 1
(valvojan arvio uusista 

seikoista, niiden 
olennaisuudesta ja 

vaikutusten vakavuudesta) 

Uudelleenarvioinnin vaihe 2
(EKP:n lopullinen päätös)
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henkilön sopivuuteen. Jos EKP toteaa, että uudet tosiseikat ovat olennaisia ja voivat 
vaikuttaa merkittävästi alun perin tehtyyn arvioon, se voi tehdä uuden päätöksen 
(vaihe 2).85 

Uudelleenarviointi ei aina sisällä molempia vaiheita, sillä se voi päättyä esiarvioinnin 
tai vaiheen 1 jälkeen. Uudelleenarviointi voi päättyä, jos tosiseikat eivät ole riittävän 
olennaisia, niiden vaikutusta sopivuuteen ei katsota riittävän vakavaksi tai jos uusilla 
tosiseikoilla ei todeta olevan yhteyttä keneenkään ylimmän hallintoelimen jäseneen 
tai keskeisistä toiminnoista vastaavaan henkilöön. Myös arviointimenettelyn 
ulkopuoliset toimet (esim. eroaminen tai EKP:n tai luottolaitoksen valvontadialogin 
tuloksena toteuttamat toimet) voivat johtaa menettelyn päättymiseen. 
Uudelleenarviointi voi päättyä myös vaiheessa 2 ilman EKP:n lopullista päätöstä 
(esim. jos ylimmän hallintoelimen jäsen tai keskeisistä toiminnoista vastaava henkilö 
eroaa vaiheen 2 aikana). 

5.3.1 Uudelleenarvioinnin vaihe 1 (valvojan arvio uusista tosiseikoista, 
niiden olennaisuudesta ja vaikutusten vakavuudesta) 

Uudelleenarviointimenettelyn vaiheessa 1 tehdään täydellinen valvojan arvio 
uusista tosiseikoista, niiden olennaisuudesta ja vaikutusten vakavuudesta. EKP 
suorittaa arvioinnin yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. Vaihe 1 
toteutetaan aina ennen vaihetta 2. 

Vaihe 1 sisältää 1) tiedonkeruun, 2) tietojen analysoinnin, ja 3) näkemyksen 
muodostamisen seikkojen olennaisuudesta ja niiden vaikutuksen vakavuudesta sekä 
mahdollisista jatkotoimenpiteistä. 

1. Tiedonkeruu 

Uusiksi tosiseikoiksi katsotaan kaikki seikat, jotka eivät olleet toimivaltaisten 
viranomaisten tiedossa alun perin tehdyn arvioinnin aikaan. Uusia tosiseikkoja voi 
tulla tietoon esimerkiksi seuraavista lähteistä: 

(a) Valvottava yhteisö, sen ylimmän hallintoelimen jäsenet ja keskeisistä 
toiminnoista vastaava henkilöt 

(b) Toimivaltainen viranomainen, joka tarkastelee ylimmän hallintoelimen 
jäsenten sopivuutta osana jatkuvaa valvontaa ja paikalla tehtäviä 
tarkastuksia. Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee muutoksia, jotka 
voivat vaikuttaa jäsenen sopivuuteen (esim. uusien valvontatoimien 
asettaminen tai seuraamusmenettelyjen käynnistäminen), viranomainen 
voi aloittaa uudelleenarvioinnin. 

 
85  Kansalliset valvontaviranomaiset voivat käyttää toimivaltaansa kuuluvissa uudelleenarvioinneissa 

kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia menettelyjä. 
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(c) Muut tietolähteet: kuten yleisö (esim. lehdistö, väärinkäytösten paljastajat, 
tietopyyntöjen esittäjät), julkisen sektorin toimijat (kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset ja muut markkinaviranomiset), EKP:n yksiköt ja uskottavat ja 
merkittävät raportit (esim. valvottavan yhteisön sisäiset raporit, 
tilintarkastuskertomukset, valvottavan yhteisön tilaamat raportit tai muut 
kolmannen osapuolen raportit). 

Valvottava yhteisö on velvollinen ilmoittamaan kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle kaikista uusista seikoista, jotka saattavat vaikuttaa alun perin tehtyihin 
arvioihin jäsenten sopivuudesta yhden tai useamman sopivuus- ja 
luotettavuuskriteerin86 perusteella, sekä kaikista muista asioista, jotka saattavat 
vaikuttaa johdon sopivuuteen. Ilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivästystä heti, 
kun nämä seikat tai kysymykset ovat valvottavan yhteisön tai asianomaisen johtajan 
tiedossa (YVM-kehysasetuksen artiklan 94 kohta 1). Kansallisen 
valvontaviranomaisen on puolestaan ilmoitettava EKP:lle tällaiset uudet seikat tai 
kysymykset ilman aiheetonta viivästystä. 

Luottolaitokset ovat ensisijaisesti itse vastuussa ylimmän hallintoelimen jäsenten ja 
keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arvioinnista niin 
ensimmäisen nimityksen yhteydessä kuin jatkuvastikin.87 Näin ollen valvottavan 
yhteisön tulisi myös itse arvioida uudelleen sellaisten ylimmän hallintoelimen 
jäsenten tai keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuus, joita uudet 
tosiseikat tai kysymykset mahdollisesti koskevat. Valvottavan yhteisön tulisi omasta 
aloitteestaan tai toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä lähettää 
uudelleenarvioinnin tulokset kansalliselle valvontaviranomaiselle tai EKP:lle. 

Tietojen laajuus 

EKP voi vaatia henkilöitä toimittamaan kaikki tiedot, jotka se tarvitsee uusien 
tosiseikkojen tarkkaan arviointiin. EKP voi suorittaa kaikki tarpeelliset henkilöitä 
koskevat tutkimukset, ja sillä on tätä varten oikeus pyytää henkilöiltä olennaisia 
tietoja haastatteluissa tai muilla keinoin (YVM-kehysasetuksen artiklan 10 kohdan 1 
alakohta e). 

Esimerkkejä olennaisista tiedoista: 

• valvottavan yhteisön oma sisäinen uudelleenarviointi 

• ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien 
henkilöiden sekä mahdollisesti muiden olennaisten henkilöiden haastattelut ja 
kuulemiset 

• uusia tosiseikkoja valottavat tiedot, uusien tosiseikkojen seikkaperäinen kuvaus, 
tapahtumien aikajana (esim. tuomioistuimen päätökset, paikalla tehtävien 

 
86  Kriteeriä sopivuudesta kokonaisuutena ei oteta huomioon, sillä se koskee ylimmän hallintoelimen 

jäsenien sopivuutta kokonaisuuden kannalta eikä yksittäisinä henkilöinä. 
87  Toimivaltaiset viranomaiset arvioivat lisäksi sopivuutta valvontatarkoituksissa (sopivuuden arviointia 

koskevien ESMAn ja EPV:n yhteisten ohjeiden II osaston kohta 25). 
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tarkastusten havainnot, syyttäjien havainnot, valvontaviranomaisten tai muiden 
julkisten viranomaisten päätökset, kokouspöytäkirjat ja tarkastusraportit) 

• juurisyihin liittyvät tiedot, jos uudet tosiseikat koskevat puutteita valvottavassa 
yhteisössä 

• tiedot, jotka liittyvät kyseessä oleviin henkilöihin ja näiden tehtäviin (esim. 
ylimmän hallintoelimen jäsenten tehtävät, keskeisistä toiminnoista vastaavien 
henkilöiden tehtävät ja asiaankuuluvien valiokuntien jäsenyydet) 

• tiedot, jotka liittyvät valvottavan yhteisön valvontahistoriaan, kuten yhteisen 
valvontaryhmän valvontahavainnot (esim. perusteelliset tarkastukset, valvojan 
arviointiprosessi), kansallisten toimivaltaisten viranomaisten havainnot (esim. 
aiemmat sakot ja hallinnolliset toimenpiteet), yhteisön asiakirjat (esim. ylimpien 
hallintoelinten itsearvioinnit, valiokuntien asiakirjat sekä kokouspöytäkirjat) 

• tiedot, jotka selventävät uusien tosiseikkojen yhteyttä ylimmän hallintoelimen 
jäsenen tai keskeisistä toiminnoista vastaavan henkilön tehtäviin ja vastuisiin 
(asiakirjat, joissa esitetään raportointisuhteet tai kuvataan tehtäviä ja vastuita, 
kuten hallinnon ja ohjauksen käsikirjat, sisäiset organisaatiokaaviot, 
yhtiöjärjestykset, nimitysasiakirjat tai työnkuvaukset, hyvän hallintotavan 
säännöstö, aiemmat sopivuus- ja luotettavuusarviointihakemukset, sisäiset 
säännöt ja hallintoa ja ohjausta koskevat julkiset raportit). 

2. Tietojen analysointi 

Uuden tosiseikan merkittävyyteen vaikuttavat sen 1) vakavuus, kun otetaan 
huomioon kaikki asiaankuuluvat raskauttavat tai lieventävät asianhaarat ja 2) luonne 
(taulukossa 5 annetaan esimerkkejä, ja kuviossa 6 esitetään huomioon otettavia 
tekijöitä). Lisäksi tosiseikan on vaikutettava alun perin tehtyihin arvioihin ylimmän 
hallintoelimen jäsenen tai keskeisistä toiminnoista vastaavan henkilön sopivuudesta 
vakavaraisuusdirektiivin artiklan 91 mukaisen yhden tai useamman sopivuus- ja 
luotettavuuskriteerin perusteella (kriteeriä sopivuudesta kokonaisuutena ei oteta 
huomioon, sillä se koskee ylimmän hallintoelimen jäsenten sopivuutta 
kokonaisuuden kannalta eikä yksittäisinä henkilöinä). Arviointi perustuu aina 
valvojien harkintaan. 

Arvioidessaan uusia tosiseikkoja ja niiden merkittävyyttä EKP tarkastelee yhdessä 
kansallisen valvontaviranomaisen kanssa seuraavia asioita: 

1. ylimmän hallintoelimen jäsenten tai keskeisistä toiminnoista vastaavien 
henkilöiden asiaankuuluvien tehtävien ja vastuiden kartoitus tosiseikkojen 
tapahtumahetkellä 

2. missä määrin tosiseikat vaikuttavat henkilöiden sopivuuteen ja mitä sopivuus- ja 
luotettavuuskriteereitä tulisi tarkastella uudelleen. 
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3. Uudelleenarvioinnin vaiheen 1 päätelmät 

Jos uudet tosiseikat ovat niin merkittäviä ja niiden vaikutus kyseisen jäsenen 
sopivuuteen on niin vakava, että asiassa vaaditaan EKP:n päätös 
(valvontahavaintoihin perustuva myönteinen tai kielteinen päätös), EKP käynnistää 
vaiheen 2. 

Muussa tapauksessa EKP lopettaa uudelleenarvioinnin vaiheeseen 1. 

5.3.2 Uudelleenarvioinnin vaihe 2 (EKP:n lopullinen päätös) 

EKP käynnistää vaiheen 2, jos tosiseikat ovat olennaisia, niillä on vakavia 
vaikutuksia ja asiassa vaaditaan EKP:n päätös. Vaiheen 2 käynnistäminen ei johda 
automaattisesti kielteiseen päätökseen tai henkilön erottamiseen. Vaiheen 2 
lopputuloksena voi olla kielteinen päätös, liitännäisehtoja sisältävä myönteinen 
päätös tai myönteinen päätös, jossa asetetaan tarpeen mukaan muita 
valvontaodotuksia tai varoituksia. 

Valvottavaa yhteisöä pyydetään toimittamaan EKP:lle vaiheessa 2 sopivuuden 
sisäinen uudelleenarviointi (jos sitä ei ole toimitettu vaiheessa 1). Vaiheessa 2 
voidaan suorittaa myös asianomaisten henkilöiden haastatteluja. 

5.3.3 Yleisohjeistusta siitä, milloin uudet tosiseikat voivat johtaa 
uudelleenarviointiin 

On mahdotonta luetella tyhjentävästi kaikkia mahdollisia uusia tosiseikkoja, jotka 
voivat vaikuttaa henkilön ensimmäisen nimityksen yhteydessä tehtyyn 
sopivuusarviointiin. Valvoja arvioi tosiseikkoja vaiheessa 1 aina tapauskohtaisesti ja 
arviointikriteerejä koskevia tämän oppaan osia noudattaen. Yleisohjeistuksena 
voidaan kuitenkin nostaa esiin joitakin tekijöitä. 

Tietolähteen laatu ja vakuuttavuus ovat tärkeitä arvioitaessa uusien tosiseikkojen 
merkittävyyttä uudelleenarvioinnissa. Tietolähteiden olennaisuus riippuu niiden 
vakuuttavuudesta. 

• Lehdistöstä/mediasta, valituksista, väärinkäytösten paljastajilta ja ulkopuolisilta 
tahoilta (esim. lakiasiaintoimistoilta tai konsulteilta) saaduilla tiedoilla sinällään 
ei tulisi katsoa olevan riittävää todistusarvoa uudelleenarvioinnin 
käynnistämiseksi. 

• Jos havainnot ovat merkittäviä, ne johtavat erittäin todennäköisesti 
uudelleenarviointiin seuraavissa tapauksissa: 1) valvontatoimiin liittyy 
merkittäviä havaintoja, jos on esimerkiksi todettu suora yhteys kyseiseen 
henkilöön (esim. paikalla tehtävissä tarkastuksissa), 2) suora vastuu 
olennaisista tosiseikoista on osoitettu, ja niihin liittyy rikosoikeudellisia ja 
hallinnollisia menettelyjä, tai tosiseikkoja katsotaan todennetun riittävästi, vaikka 
valitus olisi vireillä, ja 3) ulkopuolisilta tahoilta saatuihin ilmoituksiin sisältyvät 
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havainnot vaikuttavat kyseisten henkilöiden sopivuuteen. Jos merkittävä 
havainto liittyy rahanpesun torjuntaan, toimivaltaisten valvontaviranomaisten tai 
rahanpesun torjuntaviranomaisten paikalla tekemien tarkastusten tulokset tai 
näiden toimenpiteet tai rahanpesun torjuntaan liittyvät tuomioistuimen tai 
hallintoviranomaisten päätökset johtavat aina uudelleenarvioinnin vaiheen 1 
käynnistymiseen. 

• Tuomioistuinten lopullisten päätösten ja/tai hallinnollisten päätösten (jos 
valitusta ei ole vireillä) ja sovitteluratkaisujen (myös rahanpesun torjuntaan 
liittyvissä asioissa) tulisi johtaa uudelleenarviointiin. 

Kuviossa 6 esitetään kaikki tekijät, jotka otetaan huomioon 
päätöksentekoprosessissa merkittävyyttä ja vakavuutta arvioitaessa. 

5.3.3.1 Uusien tosiseikkojen merkittävyys mainetta, taitoja, tietämystä ja 
kokemusta arvioitaessa 

Seuraavassa käydään läpi, miten uusien tosiseikkojen olennaisuutta arvioidaan 
vaiheessa 1 sopivuuden ja luotettavuuden eri arviointikriteereillä. 

Maine 

Uudet tosiseikat voivat vaikuttaa arvioitavan henkilön maineeseen. 
Tapauskohtaisessa arvioinnissa yleensä tarkasteltavat tekijät esitetään mainetta 
käsittelevässä osassa 3.2. Lieventävät asianhaarat otetaan huomioon arvioinnissa. 

Kuvio 6 
Päätöksentekoprosessi 

 

 

Taustalla 
olevien 

seikkojen 
luonne

Vaikutus

Vakuuttavuus

Väärinkäytöksen 
kesto ja siitä 
kulunut aika

Suora/ 
henkilökohtainen 

vastuu

Toiminta

Kumulatiivinen 
vaikutus

Todisteet
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Rikosoikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen edetessä kohti päätöstä niiden 
todistusarvo kasvaa ja olennainen tosiseikka johtaa yhä todennäköisemmin 
uudelleenarviointiin. Vireillä olevan menettelyn tapauksessa EKP voi silti harkita, 
käynnistääkö se uudelleenarvioinnin vaiheen 1 vai ei. Olennaisia ovat 
todennäköisesti vireillä olevat rikosoikeudelliset tai hallinnolliset menettelyt ja 
täytäntöön pantavat valvontatoimet, jotka perustuvat pankki-, rahoituspalvelu-, 
arvopaperimarkkina- ja vakuutusalojen lainsäädäntöön (esim. rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen estoa, korruptiota [rikosoikeudelliset menettelyt], 
markkinoiden manipulointia tai sisäpiirikauppoja koskeva lainsäädäntö). Muut 
rikosoikeudelliset tai hallinnolliset menettelyt, jotka eivät ole läheisesti tai lainkaan 
yhteydessä kyseessä olevien henkilöiden rooliin ja vastuualueisiin, eivät 
periaatteessa johda uudelleenarviointiin, mikäli olosuhteet eivät sitä edellytä. 
Lopullisilla tuomioistuinten päätöksillä ja/tai hallinnollisilla päätöksillä ja 
sovintosopimuksilla (mukaan luettuina rahanpesun estämiseen liittyvät päätökset ja 
sopimukset) on suurin mahdollinen todistusarvo, joten ne johtavat 
uudelleenarviointiin. 

Joissain tapauksissa vireillä olevissa menettelyissä tai tutkinnoissa viranomainen on 
pystynyt riittävällä tavalla todentamaan olennaisia tosiseikkoja, jotka liittyvät 
kyseessä olevan henkilön osallisuuteen, jolloin ne voivat vaikuttaa henkilön 
sopivuuteen, vaikka tuomioistuin ei olisi vielä tehnyt päätöstä tai valitus olisi vireillä. 
Jos tosiseikat ovat olennaisia ja toimivaltaisen viranomaisen tiedossa, valvoja arvioi 
kyseessä olevan henkilön sopivuuden tässä vaiheessa uudelleen. 

Taidot, tietämys ja kokemus (mukaan luettuna kyky kyseenalaistaa 
ratkaisuja) 

Joissain tapauksissa uusien tosiseikkojen luonne voi liittyä heikkoon suoriutumiseen 
tehtävistä, mikä voi aiheuttaa epäilyksiä henkilön taidoista, kuten kyvystä vastustaa 
ryhmäajattelua ja kyseenalaistaa itsenäisesti ylimmän hallintoelimen ehdottamia 
päätöksiä.88 

Tarkasteltaessa taitoja, tietämystä ja kokemusta suoriutumiseen liittyvät havainnot 
voivat antaa aihetta epäillä, kykeneekö henkilö varmistamaan valvottavan yhteisön 
järkevän ja vakaan hoidon, ja johtaa siten tämän kriteerin uudelleenarviointiin. Jotta 
suoriutumiseen liittyvä seikka vaikuttaisi kriteerin täyttymiseen, sen on oltava 
merkittävä tai toistuva siten, että se vaikuttaa valvottavan yhteisön järkevään ja 
vakaaseen hoitoon. Ylimmän hallintoelimen jäsenen tai keskeisistä toiminnoista 
vastaavan henkilön suoriutuminen voi vaikuttaa myös mahdollisuuksiin estää 
rikkomuksia (esim. vakavaraisuusvaatimusten, valvottavan yhteisön sisäisten 
sääntöjen, toimivaltaisen viranomaisen aiemmin asettamien ehtojen tai velvoitteiden 
tai rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien sääntöjen rikkomista). 
Tappiot tai seuraukset voivat olla huomattavia, ja ne otetaan siksi huomioon 

 
88  Sopivuuden arviointia koskevien ESMAn ja EPV:n yhteisten ohjeiden mukaan valvontatehtäviä 

hoitavan ylimmän hallintoelimen jäsenten tulisi kyetä kyseenalaistamaan rakentavasti päätöksiä ja 
valvomaan tehokkaasti toimivaa johtoa sekä kyetä vastustamaan ryhmäajattelua (III osaston kohdat 66 
ja 82). 
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merkittävyyttä tarkasteltaessa. Pitkään kestävä heikko suoriutuminen on tärkeä 
merkittävyyteen vaikuttava tekijä. Samoin toimivaltaisen viranomaisen varoitusten tai 
odotusten seurantatoimien puute tai puutteellisuus on tärkeä merkittävyyteen 
vaikuttava tekijä, jos seurantatoimet kuuluvat henkilön vastuualueeseen. Huomioon 
otetaan myös kyseisen henkilön ja toimivaltaisen viranomaisen välisen yhteistyön 
tiiviys. 

5.3.3.2 Rahanpesun torjunta painopistealueena 

Koska hallinto ja valvonta ovat merkittävässä roolissa rahanpesun torjunnassa (ks. 
esim. Euroopan komission rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva 
toimintasuunnitelma89), rahanpesun torjuntaan liittyvät uudet tosiseikat, jotka voivat 
vaikuttaa ylimmän hallintoelimen jäsenen tai keskeisistä toiminnoista vastaavan 
henkilön sopivuuteen, johtavat aina vaiheen 1 uudelleenarviointiin. 

 
89  Komission tiedonanto ”Toimintasuunnitelma rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevaa 

kokonaisvaltaista unionin toimintapolitiikkaa varten”, 7.5.2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52020XC0513(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52020XC0513(03)
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Taulukko 5 
Esimerkkejä uusista tosiseikoista 

Uusia tosiseikkoja, jotka voivat vaikuttaa hallintoelimen jäsenen tai keskeisistä toiminnoista vastaavan henkilön 
sopivuuteen 

Rikosoikeudellisten tai asiaankuuluvien siviilioikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen päättyminen tai alkaminen (ml. tuomiot ja 
päätökset, joista on valitettu, ja konkurssi-, maksukyvyttömyys- tai vastaavat menettelyt) 

Kurinpitotoimien päättyminen tai alkaminen (mukaan luetaan myös toteaminen esteelliseksi toimimaan yrityksen johtajana tai 
irtisanominen luottamustoimesta) 

Elinkeinon, liiketoiminnan tai ammatin harjoittamisen edellyttämän rekisteröinnin, toimiluvan, jäsenyyden tai luvan epääminen; 
rekisteröinnin, toimiluvan, jäsenyyden tai luvan kumoaminen, peruuttaminen tai päättäminen 

Viranomaisten tai ammatillisten järjestöjen toteuttamien seuraamusmenettelyjen päättyminen tai alkaminen tai vireillä olevat tai 
aiemmat tutkimukset tai täytäntöönpanotoimet 

Valvottavan yhteisön ylimmän hallintoelimen käymät keskustelut ylimmän hallintoelimen jäsenen (tai keskeisistä toiminnoista 
vastaavan henkilön) maineesta, jos lopputulema on olennainen 

Suoriutumiseen liittyvät ongelmat, joiden vuoksi henkilö on eronnut tehtävistään jossakin muussa yhteisössä 

Havainnot siitä, että henkilö on tarkoituksellisesti toimittanut virheellisiä tietoja toimivaltaiselle viranomaiselle ja/tai henkilö ei ole 
toiminut avoimesti 

Havainnot, joiden mukaan henkilö on rikkonut olennaisella tavalla valvottavan yhteisön sisäisiä hallintosääntöjä, kuten yhteisön 
eturistiriitaperiaatteita 

Havainnot, joiden mukaan henkilö ei ole tarkoituksellisesti toteuttanut merkittäviä valvontasuosituksia ja erityisesti valvojan 
arviointiprosessin suosituksia, jotka voivat vaikuttaa valvottavan yhteisön järkevään ja vakaaseen hoitoon 

Havainnot, joiden mukaan ylimmän hallintoelimen jäsen on rikkonut velvoitteitaan toimia huolellisesti ja/tai lojaalisti eikä ole toiminut 
tavalla, jonka voisi odottaa varmistavan valvottavan yhteisön vakaan ja järkevän hoidon tiukkojen käyttäytymisvaatimusten 
mukaisesti 

Merkittävät valvontahavainnot ja toimet (esim. valvontaviranomaisen tai toimivaltaisen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
torjuntaviranomaisen tarkastusten tulokset ja näiden viranomaisten toimet) 

Ulkopuolisilta tahoilta (esim. lakiasiaintoimistoilta tai konsulteilta) saadut tiedot, jos havainnot vaikuttavat henkilön sopivuuteen 

Toimivaltaisen rahanpesun torjuntaviranomaisen tai valvontaviranomaisen määräämät hallinnolliset toimet tai sanktiot, jotka liittyvät 
puutteisiin rahanpesun torjunnassa 

Rikosoikeudellisten menettelyjen käynnistäminen tai rikostuomiot rahapesun torjuntaviranomaisen tai valvontaviranomaisten 
merkittävien havaintojen perusteella 

Tehtävämuutokset tai lisävastuut, jotka eivät automaattisesti edellytä uutta arviointia 

Havainnot, jotka osoittavat, että henkilö ei ole kyennyt estämään vakavia rikkomuksia tai virheitä vastuualueillaan valvottavassa 
yhteisössä 

Havainnot, jotka osoittavat, että henkilö ei ole täyttänyt sopivuusarvioinnissa asetettua aiempaa ehtoa, joka voidaan yhdistää 
suoriutumiseen (esim. koeaika) 

Havainnot, jotka osoittavat, että henkilö tekee valvottavan yhteisön vakaaseen ja järkevään hoitoon negatiivisesti vaikuttavia 
päätöksiä 

Uudet tehtävät tai toiminnot (yhteisön sisällä tai sen ulkopuolella), jotka vaikuttavat siihen, onko henkilöllä riittävästi aikaa 
tehtäviensä hoitoon valvottavassa yhteisössä 

Uudet tehtävät tai toiminnot, jotka vaikuttavat tehtävien hoitoon käytettävissä olevaan aikaan tilanteessa, jossa valvottavaa yhteisöä 
on jo ensimmäisen myönteisen päätöksen yhteydessä pyydetty valvomaan ja arvioimaan käytettävissä olevaa aikaa 

Merkittävä tehtävien sisäinen uudelleenjako ylimmän hallintoelimen jäsenten kesken 

Kriisitilanne valvottavassa yhteisössä 

Henkilö on toistuvasti poissa ylimmän hallintoelimen kokouksista, koska hän ei ole käytettävissä, tai henkilö suoriutuu tehtävistään 
toistuvasti huonosti 

Kaikenlaiset uudet tehtävät, toiminnot, intressit tai vastuut, jotka voivat aiheuttaa mahdollisen merkittävän eturistiriidan 
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6 Haastattelut 

6.1 Tarkoitus 

Haastattelujen avulla voidaan täydentää luottolaitoksen tai arvioitavan henkilön 
itsensä toimittamia kirjallisia tietoja tai muista lähteistä saatuja tietoja. 
Haastatteluissa voidaan arvioida tarkemmin arvioitavan henkilön käytännön 
työkokemusta tai testata, kuinka hyvin hän tuntee luottolaitosta ja asiaankuuluvaa 
markkinakehitystä. Haastatteluissa voidaan myös arvioida rehellisyyttä ja 
luotettavuutta tai varmistaa tiettyjä seikkoja ja näin saada lisävahvistusta ehdokkaan 
sopivuudelle ja luotettavuudelle. 

Lisäksi haastattelu tarjoaa toimivaltaisen viranomaisen edustajille tilaisuuden tavata 
arvioitava henkilö ja keskustella arvioitavan henkilön, luottolaitoksen ja viranomaisen 
väliseen yhteistyöhön liittyvistä odotuksista. 

6.2 EKP:n haastattelumenettelyt 

Haastatteluja käytetään sopivuus- ja luotettavuusarviointien tietojenkeruuvaiheessa. 
Haastattelun tavoitteena on täydentää ja/tai tarkastaa 1) arvioitavan henkilön ja/tai 
luottolaitoksen toimittamien asiakirjojen tietoja tai 2) toimivaltaisen viranomaisen 
muulla tavoin saamia tietoja.90 

Tässä osassa käydään läpi haastattelujen käyttöä ja laajuutta ensimmäisen 
sopivuus- ja luotettavuusarvioinnin yhteydessä. Osassa ei käsitellä sopivuus- ja 
luotettavuusvaatimusten valvontaa osana hallinnon ja ohjauksen jatkuvaa valvontaa. 

EKP pyrkii noudattamaan sopivuus- ja luotettavuusarviointien haastatteluissa 
suhteellisuusperiaatetta ja viemään ne läpi riskiperusteisesti. 

Haastattelut ovat pakollisia, jos kyseessä on uusi nimitys toimitusjohtajan tai 
ylimmän hallintoelimen puheenjohtajan tehtävään91 mihinkään ryhmään 
kuulumattomassa pankissa92 tai ryhmän emopankissa93. Jos ryhmän emoyhteisö on 
holdingyhtiö, haastattelu on pakollinen aina kun kyseessä on uusi nimitys ryhmän 
suurimmassa pankissa. Osuuskuntien tapauksessa haastattelu on pakollinen, kun 
kyseessä on uusi nimitys keskusyhteisössä. EKP voi asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa päättää, että haastattelu ei ole tarpeen. Se voi tehdä näin erityisesti 

 
90  Ks. YVM-asetuksen artikla 9. 
91  Yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvissa jäsenvaltioissa on käytössä erilaisia hallintorakenteita. 

Hallinnosta ja ohjauksesta annetuissa EPV:n ohjeissa otetaan tämä huomioon ja selitetään, miten 
ohjeita sovelletaan erilaisiin hallintorakenteisiin (ks. II osasto, 4 jakso, jossa kuvataan ylimmän 
hallintoelimen puheenjohtajan tehtävät). Käsitettä ”ylimmän hallintoelimen puheenjohtaja” tulee tulkita 
siten, että oppaan tavoite täyttyy parhaalla mahdollisella tavalla, joka myös sopii laitoksen omaan 
hallintorakenteeseen. 

92  Merkittävä valvottava yhteisö, joka ei kuulu merkittävään valvottavaan ryhmittymään. 
93  Korkeimmalla konsolidointitasolla kyseisessä osallistuvassa jäsenvaltiossa oleva valvottava yhteisö 

merkittävässä ryhmittymässä. 
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tilanteessa, jossa toimitusjohtajaksi ollaan nimittämässä joku ylimmän hallintoelimen 
nykyisistä jäsenistä tai jossa arvioitavaa henkilöä on haastateltu äskettäin. 

Muissa tapauksissa haastatteluja voidaan myös käyttää sopivuus- ja 
luotettavuusarvioinnissa harkinnan mukaan (esim. jos arvioitavan henkilön 
sopivuuteen, rehellisyyteen tai luotettavuuteen liittyy epäilyksiä). 

Perustietohaastattelussa käsitellään kaikkia sopivuuden osa-alueita, joihin 
kuuluvat muun muassa 

(a) arvioitavan henkilön tehtävät ja velvollisuudet 

(b) arvioitavan henkilön tietämys, taidot ja kokemus mukaan luettuina 
akateemiset tutkinnot sekä johtaja- ja ammattikokemus 

(c) arvioitavan henkilön 

• näkemys luottolaitoksen tärkeimmistä riskeistä ja haasteista sekä 
henkilön mahdollisesta ja nykyisestä roolista kyseisten seikkojen 
hallinnassa 

• kyky ymmärtää luottolaitoksen taloudellisia tietoja, tunnistaa keskeisiä 
kysymyksiä näiden tietojen pohjalta sekä toteuttaa asianmukaista 
valvontaa ja toimenpiteitä 

• kyky arvioida luottolaitoksen järjestelyjen tehokkuutta muun muassa 
liiketoiminnan hallinnon, ohjauksen ja valvonnan toimivuuden 
varmistamiseksi ja tarvittaessa kyky valvoa näillä osa-alueilla 
toteutettavia muutoksia 

• tietämys ilmasto- ja ympäristöriskeistä94 

• markkinatuntemus (tiedot ja käsitys luottolaitoksen laajemmasta 
liiketoimintaympäristöstä) 

• tiedot ja käsitys luottolaitoksen lainsäädäntö- ja sääntely-ympäristöstä 

• tiedot ja käsitys siitä, mitä kansallinen toimivaltainen viranomainen ja 
EKP odottavat arvioitavalta henkilöltä 

• samanaikaiset velvollisuudet, jotka mahdollisesti vaikuttavat henkilön 
kykyyn hoitaa tehtäviään ylimmässä hallintoelimessä. 

Jos henkilön sopivuudesta ei perustietohaastattelun jälkeen ole vielä täyttä 
varmuutta, voidaan järjestää erityishaastattelu, jossa käsitellään avoimeksi jääneitä 
kysymyksiä. Tällaisia seikkoja voivat olla 

 
94  Ilmasto- ja ympäristöriskien merkitys luottolaitosten valvonnassa kasvaa jatkuvasti, ja ylimmällä 

hallintoelimellä, riskienhallinta- ja compliance-toiminnoilla sekä sisäisellä tarkastuksella on tunnetusti 
tehtävä näiden riskien hallinnassa. Haastatteluissa tulisi siis käsitellä arvioitavan henkilön kokemusta 
ilmasto- ja ympäristöriskeistä. Haastatteluissa tulisi tarvittaessa käsitellä myös sitä, miten arvioitava 
henkilö edistää ylimmän hallintoelimen sopivuutta kokonaisuutena (ks. myös osa 3.5). 
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(a) päättyneet ja vireillä olevat rikosoikeudelliset menettelyt tai olennaiset 
hallinnolliset tai siviilioikeudelliset menettelyt (ks. osa 3.2) 

(b) kaikki tiedot, jotka osoittavat, että arvioitava henkilö ei ole ollut avoin ja 
yhteistyökykyinen toiminnassaan valvonta- tai sääntelyviranomaisten 
kanssa 

(c) elinkeinon, liiketoiminnan tai ammatin harjoittamisen edellyttämän 
rekisteröinnin, toimiluvan, jäsenyyden tai luvan epääminen; rekisteröinnin, 
toimiluvan, jäsenyyden tai luvan kumoaminen, peruuttaminen tai 
päättäminen tai sääntely- tai hallintoelimen tai ammatillisen elimen tai 
järjestön määräämä henkilön erottaminen 

(d) irtisanominen työsuhteesta tai erottaminen luottamustoimesta tai 
luottamussuhteesta tai vastaava tilanne, tai tieto siitä, että henkilöä on 
pyydetty eroamaan tällaisesta toimesta 

(e) toimivaltaisen viranomaisen tekemä päätös, jolla henkilö todetaan 
esteelliseksi johtamaan laitoksen liiketoimintaa 

(f) aiempi esteellisyys toimia ylimmän hallintoelimen jäsenenä. 

EKP voi järjestää myös pelkän erityishaastattelun, jos jo kirjallisesta aineistosta käy 
ilmi, että tiettyihin kysymyksiin tarvitaan lisäselvennystä. 

EKP voi vaatia henkilöitä toimittamaan kaikki tiedot, jotka se tarvitsee tehtäviensä 
hoitamiseen (ks. YVM-asetuksen artiklan 10 kohdan 1 alakohta e). EKP voi suorittaa 
kaikki tarpeelliset henkilöitä koskevat tutkimukset, ja sillä on oikeus saada henkilöiltä 
myös suullisia selvityksiä. Jos vakavaraisuusdirektiivin täytäntöön panemiseksi 
annetussa kansallisessa lainsäädännössä annetaan kansallisille 
valvontaviranomaisille erityiset valtuudet suorittaa haastatteluita, EKP voi käyttää 
suoraan näitä valtuuksia.95 

6.3 Aikataulu 

Sopivuus- ja luotettavuusarvioinnin aikataulu riippuu kansallisesta lainsäädännöstä. 
Haastattelun ajankohta tulee sovittaa arvioinnin aikatauluun riippumatta siitä, onko 
kyseessä nimityksen ennakollinen hyväksyntä vai jälkikäteinen ilmoitus. Jos 
kyseessä on nimityksen ennakollinen hyväksyntä, haastattelut on tehtävä ennen 
arvioitavan henkilön nimitystä. 

Jos kyseessä on jälkikäteen tehtävä arviointi, haastattelu on tehtävä sopivuus- ja 
luotettavuusarvioinnin aikataulun mukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan ennen kuin 
arvioitava henkilö ottaa tehtävän vastaan. 

 
95  YVM-asetuksen artikla 9. 
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6.4 Menettely 

Haastelut suoritetaan avoimesti ja puolueettomasti. Koska saatavia tietoja käytetään 
sopivuus- ja luotettavuuspäätöstä varten, haastattelut tehdään noudattaen 
oikeudenmukaisen menettelyn periaatteita ja sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. 

6.4.1 Ilmoituksen antaminen 

Arvioitavalle henkilölle ja luottolaitokselle ilmoitetaan kirjallisesti hyvissä ajoin 
haastattelun ajankohta ja paikka. Haastattelupaneeli voi toimittaa arvioitavalle 
henkilölle asiakirjoja tai muita tietoja etukäteen, jos kansallisessa lainsäädännössä ei 
säädetä toisin. 

Arvioitava henkilö voi halutessaan ottaa haastatteluun mukaan oikeudellisen 
neuvonantajan. Tämä ei kuitenkaan ole yleinen käytäntö, eikä neuvonantajan 
läsnäoloa odoteta tavanomaisissa tilanteissa. 

Haastattelupaneeli 

Haastattelupaneelin jäsenten ja erityisesti sen puheenjohtajan odotetaan olevan 
riittävän korkeassa asemassa. Paneelin jäsenillä ei saa olla tilanteessa mahdollista 
tai oletettua eturistiriitaa. 

6.4.2 Haastattelu 

Haastattelut on tehtävä hallitusti ja jäsennellysti sekä oikea-aikaisesti, jotta arvioinnin 
puolueettomuus ja laatu voidaan varmistaa. EKP sopii haastattelussa käytettävästä 
kielestä arvioitavan henkilön kanssa. Jos luottolaitos viestii EKP:n kanssa 
englanniksi, haastattelussa käytetään yleensä englantia. Haastattelukieli voi tarpeen 
mukaan olla muukin kuin englanti. 

Jos luottolaitos ei viesti EKP:n kanssa englanniksi, arvioitava henkilö voi kuitenkin 
suostua haastattelun suorittamiseen englanniksi. Muussa tapauksessa EKP sopii 
haastattelussa käytettävästä kielestä arvioitavan henkilön kanssa. 

Haastattelu voidaan tarvittaessa96 tallentaa97 tai haastattelun jälkeen voidaan laatia 
pöytäkirja, jonka arvioitava henkilö hyväksyy ja allekirjoittaa.98 

 
96  Periaatteessa erityishaastattelut tulisi tallentaa ja lähettää arvioitavalle henkilölle hyväksyttäväksi. 
97  Kansallisesta lainsäädännöstä riippuen haastattelut voidaan tallentaa kirjallisesti, nauhoitteena tai 

pikakirjoittajan avulla. 
98  Tallentamisessa tulee noudattaa tietosuojasääntöjä mukaan luettuna Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 
95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1. 
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7 Tiedoksiannot, päätökset ja 
liitännäisehdot 

7.1 Nimittämisaikomuksesta ilmoittaminen 

Sopivuuden arviointia koskevissa ESMAn ja EPV:n yhteisissä ohjeissa99 
peräänkuulutetaan kansallisten menettelyjen yhdenmukaistamista sopivuus- ja 
luotettavuusarvioinnin ajankohdan suhteen. Kansallisesta lainsäädännöstä riippuen 
valvontaviranomaisille on ilmoitettava johdon jäsenen aiotusta nimityksestä ennen 
nimitystä tai sen jälkeen. Arvioitavat henkilöt voivat joissain yhteiseen 
pankkivalvontaan osallistuvissa jäsenvaltioissa aloittaa tehtävässään vasta, kun EKP 
on antanut myönteisen päätöksen, mutta joissain jo ennen myönteistä päätöstä. 
Tämä on johtanut eroavuuksiin jäsenvaltioiden lainsäädännöissä. 

Yhtenäistämällä arvioinnin ajankohtaa lisättäisiin yhteisen pankkivalvonnan 
yhdenmukaisuutta ja valvonnan ennakoitavuutta, mikä auttaisi välttämään 
arvioitaville henkilöille ja luottolaitoksille muutoin mahdollisesti aiheutuvia 
maineriskejä. 

EKP kannustaa laitoksia tekemään yhteistyötä yhteisten valvontaryhmien kanssa 
varhaisessa vaiheessa ja toimittamaan EKP:lle liikkeenjohtoon osallistuvista ylimmän 
hallintoelimen jäsenistä sopivuusarvioinnit jo ennen nimitystä. Tällöin EKP voi 
ilmaista näkemyksensä jo prosessin alkuvaiheessa. Näin parannettaisiin 
valvontatoimien ennakoitavuutta, sillä valvontapäätökset toimitettaisiin 
mahdollisuuksien mukaan laitoksille ennen kuin arvioitavat henkilöt aloittavat 
tehtävässään tai pian sen jälkeen. 

Valvontakäytännöt 

Alla oleva pyyntö koskee vain kohdassa ”Suhteellisuusperiaate ja soveltamisala” 
lueteltuja laitoksia ja nimityksiä (toimitusjohtaja ja/tai ylimmän hallintoelimen muut 
liikkeenjohtoon osallistuvat jäsenet). 

EKP pyytää yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvissa jäsenvaltioissa olevia 
luottolaitoksia, joiden ei ole kansallisen lainsäädännön mukaan annettava ilmoitusta 
toimivaltaiselle viranomaiselle ennen jäsenen aiottua nimitystä, 

 
99  Joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management 

body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU, Final report, 
Background and rationale, kohta 49, ja sopivuuden arviointia koskevien ESMAn ja EPV:n yhteisten 
ohjeiden VIII osaston kohta 174. 
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• toimittamaan ylimmän hallintoelimen jäseneksi nimitettävän henkilön sopivuus- 
ja luotettavuusarvioinnin kyselylomakkeen heti, kun nimitysaikomus on selvä.100 

• ilmoittamaan nimityspäivämäärän ja päivämäärän, jolloin arvioitava henkilö 
alkaa tosiasiallisesti hoitaa tehtäviään. 

• toimittamaan kaikki muut kansallisen lainsäädännön edellyttämät asiakirjat heti, 
kun ne ovat saatavilla. 

Valtaosa suurista luottolaitoksista yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvissa 
jäsenmaissa noudattaa jo tätä menettelyä, ja EKP kykenee suorittamaan arviointinsa 
etupainotteisesti sekä mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan päätöksestään ennen 
kuin arvioitava henkilö alkaa hoitaa tehtäviään tai pian sen jälkeen. Tarkoituksena ei 
ole poiketa sovellettavasta lainsäädännöstä vaan luoda käytännön järjestelyt 
laitosten, EKP:n ja toimivaltaisten viranomaisten yhteistyölle. 

Suhteellisuusperiaate ja soveltamisala 

Suhteellisuusperiaatteen mukaan edellä esitetty pyyntö koskee vain 

• tilanteita, joissa ylimpään hallintoelimeen aiotaan nimittää uusi 
toimitusjohtaja ja/tai muu liikkeenjohtoon osallistuva jäsen 

• osallistuvien jäsenvaltioiden suurimpia luottolaitoksia, ja erityisesti 

• korkeimmalla konsolidointitasolla olevaa valvottavaa yhteisöä 
kussakin merkittävässä valvottavassa ryhmittymässä 

• luottolaitosta, jonka varojen kokonaisarvo on kussakin merkittävässä 
valvottavassa ryhmittymässä suurin, jos kyseessä on eri yhteisö kuin 
edellä 

• merkittäviä valvottavia yhteisöjä, jotka eivät kuulu mihinkään 
merkittävään valvottavaan ryhmittymään. 

7.2 Päätöstyypit 

Päätöksessään EKP joko toteaa arvioitavan henkilön tehtävään sopivaksi ja 
luotettavaksi tai antaa kielteisen päätöksen. EKP voi kuitenkin sisällyttää myös 
myönteiseen päätökseen suosituksia, ehtoja tai velvoitteita mahdollisten ongelmien 
poistamiseksi. Jos sopivuutta ja luotettavuutta ei voida varmistaa riittävällä tavalla 
tällaisten liitännäisehtojen avulla, on tehtävä kielteinen päätös. 

 
100  Aikomuksen voidaan katsoa olevan selvä esimerkiksi, jos luottolaitoksen asiaankuuluva elin tai 

valiokunta on tehnyt asiasta päätöksen, vaikka päätös edellyttäisi vielä muiden elinten hyväksyntää tai 
toimivaltaisten viranomaisten lausuntoa. 
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7.2.1 Aikataulu 

Jokaisen sopivuus- ja luotettavuusarvioinnin jälkeen tehdään EKP:n virallinen 
päätös. Päätös tulee tehdä kansallisessa lainsäädännössä asetetussa määräajassa. 

Jos kansallisessa lainsäädännössä ei aseta määräaikaa, sopivuuden arviointia 
koskevien ESMAn ja EPV:n yhteisten ohjeiden mukaan päätös on annettava neljän 
kuukauden kuluessa päivästä, jona luottolaitos toimittaa hakemuksen tai ilmoituksen. 

7.2.2 Kuulemiset 

Jos EKP aikoo tehdä päätöksen, jolla on kielteisiä vaikutuksia, eli EKP vastustaa 
nimitystä tai myönteiseen päätökseen sisältyy liitännäisehtoja101, asiaankuuluvilla 
osapuolilla (valvottava yhteisö ja tarvittaessa arvioitava henkilö) on oikeus tulla 
kuulluksi. Tällaisissa tilanteissa yhteisölle ja tarvittaessa myös arvioitavalle henkilölle 
annetaan vähintään kaksi viikkoa aikaa esittää lausumansa kirjallisesti (tai pyytää 
suullista kuulemista) YVM-kehysasetuksen artiklan 31 kohdan 3 mukaisesti. 

Kuulemiset toteutetaan pääasiassa kirjallisina. EKP:n tulee arvioida kirjalliset 
lausumat, ja niiden perusteella voidaan tehdä muutoksia lopulliseen päätökseen. 

Oikeutta tulla kuulluksi ei kuitenkaan sovelleta tapauksissa, joissa osapuolet 
(valvottava yhteisö ja soveltuvin osin arvioitava henkilö) ovat sitoutuneet ehtoihin tai 
velvoitteisiin jo etukäteen. 

7.2.3 EKP:n päätös ja ilmoitus 

EKP voi keskustella arvioitavien henkilöiden sopivuudesta ja luotettavuudesta 
valvottavan yhteisön kanssa epävirallisesti milloin tahansa ennen virallista 
päätöksentekomenettelyä (tämä ei vaikuta valvottavan yhteisön omaan 
velvoitteeseen arvioida henkilöiden sopivuutta ja luotettavuutta). 

Ellei päätöstä hyväksytä delegoituna päätöksenä102, se annetaan 
vastustamattajättämismenettelyssä, jolloin EKP:n valvontaelin hyväksyy 
päätösluonnoksen, ja EKP:n neuvosto hyväksyy sen pohjalta lopullisen päätöksen. 

EKP:n valvontapäätösmenettely kuvataan yksityiskohtaisemmin 
valvontakäsikirjassa.103 

EKP antaa valvottavalle yhteisölle tiedoksi EKP:n lopullisen päätöksen. 

 
101  Liitännäisehtoja ovat kaikki ehdot ja velvoitteet, jotka eivät liity valvontaan ja raportointiin. 
102  Ks. Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/935, annettu 16 päivänä marraskuuta 2016, sopivuutta 

ja luotettavuutta koskevien päätösten tekemistä sekä sopivuutta ja luotettavuutta koskevien 
vaatimusten arviointia koskevan toimivallan siirtämisestä (EKP/2016/42) (EUVL L 141, 1.6.2017, s. 21). 

103  Valvontakäsikirja – Yhteisen valvontamekanismi toiminta ja käytännöt, maaliskuu 2018. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorymanual201803.fi.pdf
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Jos hakemus koskee ylimääräistä liikkeenjohtoon osallistumattoman johtajan 
tehtävää, EKP ilmoittaa lopullisen päätöksensä myös EPV:lle104. 

7.3 Myönteinen päätös, johon liittyy ehto 

EKP voi asettaa myönteisen päätöksen yhteydessä valvottavalle yhteisölle ja/tai 
arvioitavalle henkilölle ehtoja, jotta sovellettavat sopivuus- ja luotettavuuskriteerit 
täyttyvät. 

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti EKP:n on annettava sopivuus- ja 
luotettavuusarvioinneissa vähiten rajoittava mahdollinen päätös. Kielteisiin päätöksiin 
verrattuna ehdolliset päätökset ovat vähemmän haitallisia valvottavalle yhteisölle 
ja/tai arvioitavalle henkilölle tai vaikuttavat vähemmän laitoksen ja henkilön 
maineeseen. Lisäksi joissain tapauksissa EKP voi ehtojen avulla varmistaa ylimmän 
hallintoelimen sopivuuden ja mahdollistaa samalla monipuolisuuden nimityksissä 
(esim. mahdollistamalla uusien toimijoiden tulemisen pankkisektorille), mikä edistää 
innovaatioita sekä hyvää päätöksentekoa valvottavissa yhteisöissä. 

7.3.1 Valvontakäytännöt 

7.3.1.1 Ehtojen käyttäminen 

EKP voi antaa sopivuuden ja luotettavuuden arvioinnissa (tai uudelleenarvioinnissa) 
myönteisen päätöksen, johon sisältyy ehtoja. Ehto on valvottavalle yhteisölle 
asetettava vaatimus (jolla voi olla suoria vaikutuksia myös arvioitavan henkilön 
kannalta), joka on täytettävä. Ilman ehtoa päätös olisi kielteinen. EKP asettaa ehdon 
vain tilanteessa, jossa on tarpeen varmistaa, että arvioitava henkilö täyttää sopivuus- 
ja luotettavuuskriteerit. Päätökseen voi sisältyä useampia ehtoja. 

EKP voi asettaa ehtoja vain, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: 

(a) EKP voisi antaa kielteisen päätöksen 
EKP voi sisällyttää päätökseen ehdon, jos arvioitava henkilö ei täytä 
kaikkia sopivuus- ja luotettavuusvaatimuksia, mutta puutteet ovat helposti 
korjattavissa. Ehdon noudattamatta jättäminen merkitsee, että arvioitava 
henkilö ei täytä sopivuus- ja luotettavuusvaatimuksia. 

(b) Ehto on tarkkaan määritelty, ja sen täyttämiselle voidaan asettaa 
selkeä määräaika. 
Ehto sisältää konkreettisen ja täsmällisen vaatimuksen, jonka täyttämiselle 
on asetettu selkeä määräaika. Ehdosta sovitaan mahdollisuuksien mukaan 
osapuolten (valvottavan yhteisön ja soveltuvin osin arvioitavan henkilön) 
kanssa. Määräajan tulisi olla suhteellisen lyhyt. Tilanteessa, jossa 

 
104  Ks. vakavaraisuusdirektiivin artiklan 91 kohta 6. 
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arvioitava henkilö on jo aloittanut tehtävässään ylimmässä 
hallintoelimessä, määräajan olisi hyvä olla alle kuusi kuukautta. Jos 
päätökseen sisältyy useita ehtoja, niille voidaan asettaa eri määräajat. 

(c) Ehto perustuu sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä 
määritettyihin arviointikriteereihin. 
EKP:llä on YVM-asetuksen artiklan 4 kohdan 1 alakohdan e ja artiklan 4 
kohdan 3 sekä YVM-kehysasetuksen artiklan 2 kohtien 24 ja 26 nojalla 
valtuudet antaa myönteisiä ja kielteisiä sopivuutta ja luotettavuutta 
koskevia päätöksiä, vaikka kansallisen lainsäädännön mukaan erillistä 
päätöstä ei vaadittaisi. EKP:llä on erityisesti valtuudet asettaa ehtoja 
arvioitavan henkilön hylkäämisen sijaan. EKP voi asettaa ehtoja 
tilanteissa, joissa henkilö ei täytä yhtä tai useampaa 
vakavaraisuusdirektiivin artiklassa 91 ja sen kansallisissa 
täytäntöönpanosäännöksissä esitettyä kriteeriä. 

7.3.1.2 Ehtotyypit 

Ennakolliset ehdot on täytettävä ennen EKP:n päätöksen voimassatuloa. 
Myöhemmin täytettävät ehdot voidaan täyttää päätöksen voimaantulon jälkeen, 
mutta jos valvottava yhteisö ja/tai arvioitava henkilö ei pysty täyttämään (ehdoissa 
asetettuja) vaatimuksia, EKP:n hyväksymän ja tiedoksi antaman päätöksen 
oikeusvaikutukset lakkaavat. Myöhemmin täytettävät ehdot eivät estä arvioitavaa 
henkilöä ottamasta tehtävää vastaan, ja siten ne eivät vaikuta yrityksen sisäisiin 
menettelyihin. 

Jos valvottavalle yhteisölle ja/tai arvioitavalle henkilölle on asetettu ennakollinen 
ehto, EKP:n tiedoksi antaman päätöksen oikeusvaikutukset lykkääntyvät, kunnes 
ehto täyttyy. Arvioitava henkilö ei siis voi aloittaa tehtävässään valvottavassa 
yhteisössä ennen ehdon täyttämistä. 

Jos päätös on ehdollinen, valvottavan yhteisön on ilmoitettava EKP:lle viipymättä 
ehdon täyttymisestä. Tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemiseen sisältyvät EKP:n 
päätökseen. 

7.3.1.3 Ehdon kohteet 

Periaatteessa ehto asetetaan valvottavalle yhteisölle, sillä valvottava yhteisö on 
valvontamenettelyssä hakijan asemassa. Ehto voi kuitenkin vaikuttaa arvioitavaan 
henkilöön, jos hänen on ryhdyttävä tiettyihin toimiin tai pitäydyttävä tietyistä toimista. 

7.3.1.4 Ehtojen toimeenpano 

Ehdoista tulee käydä riittävän selkeästi ilmi, mitä valvottavalta yhteisöltä ja/tai 
arvioitavalta henkilöltä odotetaan (ks. edellä), ja ehdot ovat siten itsessään 
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toimeenpanon kannalta riittäviä. Tämä merkitsee siis ehtojen laatimista siten, että 
niiden täyttämistä voidaan seurata helposti ja täyttyminen voidaan varmistaa EKP:n 
päätöksessä asetettujen vaatimusten perusteella ilman, että ehdon täyttymistä olisi 
tarpeen todeta täydentävällä päätöksellä. 

7.3.1.5 Ehdon täyttämättä jättäminen 

Mikäli ehtoa ei täytetä, EKP:n hyväksyntä ei tule voimaan lainkaan tai sen 
oikeusvaikutukset lakkaavat. 

Jos arvioitava henkilö on jo ylimmän hallintoelimen jäsen eikä suostu luopumaan 
tehtävästään, EKP voi käyttää valvontavaltuuksiaan ja erottaa hänet ylimmästä 
hallintoelimestä. 105 Erottaminen edellyttää, että EKP antaa asiasta erillisen 
päätöksen. 

7.4 Myönteinen päätös, johon sisältyy velvoite 

EKP:n päätös voi sisältää myös velvoitteen toimittaa tietoja tai velvoitteen toteuttaa 
tietty sopivuuteen ja luotettavuuteen liittyvä toimenpide. Velvoitteen täyttämättä 
jättäminen ei ehdon tavoin automaattisesti vaikuta arvioitavan henkilön sopivuuteen 
ja luotettavuuteen. 

Jos jäljellä olevia ongelmakohtia ei voida asianmukaisesti ratkaista tällaisten 
liitännäisehtojen avulla, tehdään kielteinen päätös. 

Mahdollisia velvoitteita ovat esimerkiksi 

• raportointi vireillä olevista oikeudenkäynneistä 

• arvioitavan henkilön tehtäviin käytettävissä olevan ajan seuranta valvottavassa 
yhteisössä 

• parannukset eturistiriitojen käsittelyä koskeviin kirjallisiin ohjeisiin 

• parannukset ylimmän hallintoelimen sopivuuteen kokonaisuutena. 

7.5 Myönteinen päätös, johon sisältyy suosituksia tai 
odotuksia 

Jos kaikki sopivuus- ja luotettavuusvaatimukset täyttyvät, mutta jokin seikka olisi 
vielä korjattava, EKP voi sisällyttää sopivuutta ja luotettavuutta koskevaan 
päätökseen suosituksia tai odotuksia. Näiden luonteeltaan ei-sitovien välineiden 

 
105  Valtuudet perustuvat YVM-asetuksen artiklan 16 kohdan 2 alakohtaan m, jonka mukaan EKP:llä on 

valtuudet ”erottaa milloin tahansa sellaiset luottolaitosten ylimmän hallintoelimen jäsenet, jotka eivät 
täytä 4 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa säädöksissä asetettuja 
vaatimuksia”, tai vastaaviin kansallisen lainsäädännön mukaisiin valtuuksiin. 
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tarkoituksena on edistää valvottavissa yhteisöissä parhaita käytäntöjä ja tuoda esiin 
toivottuja parannuksia. 

7.6 Muut valtuudet 

7.6.1 Sopivuuden ja luotettavuuden uudelleenarviointi ja ylimmän 
hallintoelimen jäsenen erottaminen 

YVM-kehysasetuksen artiklan 94 mukaan EKP voi tarkastella henkilön sopivuutta ja 
luotettavuutta milloin tahansa uudelleen. EKP voi sisällyttää päätökseensä erityisiä 
seikkoja, joiden voidaan ennakoida johtavan uudelleenarviointiin. Lisäksi YVM-
asetuksen artiklan 16 kohdan 2 alakohdan m mukaan EKP:llä on valtuudet erottaa 
milloin tahansa sellaiset luottolaitosten ylimmän hallintoelimen jäsenet, jotka eivät 
täytä YVM-asetuksen artiklan 4 kohdan 3 ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa 
säädöksissä asetettuja vaatimuksia. 

Lisätietoja on osassa 5.2.  
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8 Hyödyllisiä linkkejä 

Vakavaraisuusdirektiivi106 – direktiivissä määritetään sopivuus- ja 
luotettavuusarviointikriteerit. 

YVM-asetus107 – asetuksessa määritetään EKP:n valtuudet suorittaa arviointeja. 

YVM-kehysasetus108 – asetus sisältää yksityiskohtaisempia sopivuus- ja 
luotettavuusarviointiin liittyvä vaatimuksia. 

Sopivuuden arviointia koskevat ESMAn ja EPV:n yhteiset ohjeet – ohjeissa 
käsitellään vakavaraisuusdirektiiviin perustuvien sopivuus- ja 
luotettavuussäännösten tulkintaa ja yhteisiä kriteerejä ylimmän hallintoelimen 
jäsenten henkilökohtaisen ja kollektiivisen tietämyksen, taitojen ja kokemuksen 
arviointia varten. Ohjeissa esitetään myös kriteerit ylimmän hallintoelimen jäsenen 
(tai keskeisistä toiminnoista vastaavan henkilön) hyvämaineisuuden, rehellisyyden, 
lahjomattomuuden ja riippumattomuuden tarkastelua varten. 

Liite I – Johdon jäsenten kollektiivisen osaamisen arviointimatriisin malli – ESMA ja 
EPV pitävät sopivuuden arviointimatriisin käyttöä hyvänä käytäntönä laitosten 
arvioidessa itse ylimmän hallintoelimen sopivuutta kokonaisuutena, ja EKP jakaa 
tämän näkemyksen (ks. sopivuuden arviointia koskevat ESMAn ja EPV:n yhteiset 
ohjeet). 

EPV:n ohjeet hallinnosta ja ohjauksesta – ohjeet täydentävät hallintoa ja ohjausta 
koskevia vakavaraisuusdirektiivin säännöksiä, ja niissä otetaan suhteellisuusperiaate 
huomioon. Ohjeissa määritetään ylimmän hallintoelimen tehtävät, vastuut ja rakenne 
sekä laitosten ja ryhmien organisaatio ja korostetaan tarvetta luoda selkeitä 
rakenteita, jotka mahdollistavat hallintoelimen ja laitoksen toiminnan valvomisen. 
Ohjeissa määritetään myös kolmen puolustuslinjan vaatimukset ja erityisesti 
riskienhallinta-, compliance- ja tarkastustoimintoja koskevat vaatimukset. 

Report on declared time commitment of non-executive directors in the SSM, 
elokuu 2019 – raportissa esitetään EKP:n euroalueella suorittaman vertailun tulokset 
liikkeenjohtoon osallistumattomien johtajien tehtävien hoitamiseen varatusta ajasta. 

Ilmasto- ja ympäristöriskien hallintaopas – Riskienhallintaa ja tietojen julkistamista 
koskevat valvontaodotukset, Euroopan keskuspankki, marraskuu 2020 – oppaassa 
esitetään valvontaodotukset, jotka koskevat ylimmän hallintoelimen ja 
hallintojärjestelmän roolia ilmasto- ja ympäristöriskien hallinnassa. 

EKP:n ohjeet unionin oikeuden sallimista vaihtoehdoista ja harkintavallasta, 
konsolidoitu versio, marraskuu 2016 – ohjeissa esitetään luottolaitosten hallinto- ja 
ohjausjärjestelmiin sovellettavia erityissäännöksiä koskevat EKP:n periaatteet ja 

 
106  Ks. artiklat 3, 74, 88, 91 ja 121 sekä johdanto-osan kappaleet 55–60. 
107  Ks. artiklan 4 kohdan 1 alakohta e, artiklan 6 alakohta 4, artiklat 9, 10 ja 11 sekä artiklan 16 kohdan 2 

alakohta m. 
108  Ks. artiklat 28, 29, 93, 94 ja 95. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20180709
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:287:0063:0089:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0468&from=FI
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body/
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-11%29_COR_FI.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.report_on_time_commitment_of_non-executives%7E9cf492137e.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.fi.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.fi.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.fi.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.fi.pdf
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erityisesti ylimmän hallintoelimen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävien 
samanaikaista hoitamista ja yhden ylimääräisen liikkeenjohtoon osallistumattoman 
johtajan tehtävän hoitamista koskevat periaatteet. 

Valvontakäsikirja – Yhteisen valvontamekanismin toiminta ja käytännöt, 
maaliskuu 2018 – käsikirjassa kuvataan yhteisen valvontamekanismin (YVM) 
organisaatiorakenne ja määritellään euroalueen yhteisen pankkivalvonnan 
menetelmät, prosessit ja menettelyt. 

Corporate governance principles for banks – pankkien hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmiä koskevat Baselin pankkivalvontakomitean ohjeet perustuvat 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (Organisation for Economic Co-
operation and Development, OECD) julkaisemiin periaatteisiin. 

Linkki uuteen sopivuus- ja luotettavuusarvioinnin kyselylomakkeeseen 

IMAS-palvelu – palvelun kautta EKP:n valvomat pankit ja voivat toimittaa 
valvontaprosesseihin liittyviä tietoja, seurata prosessien etenemistä ja vaihtaa tietoja 
valvojien kanssa. Merkittävät pankit voivat toimittaa IMAS-palvelun kautta sopivuus- 
ja luotettavuusarviointia koskevat hakemuksensa, seurata arvioinnin etenemistä ja 
vaihtaa tietoja valvojien kanssa. 

 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorymanual201803.fi.pdf?42da4200dd38971a82c2d15b9ebc0e65
http://www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/tasks/authorisation/shared/pdf/ssm.fit_and_proper_questionnaire_update_202112.fi.pdf
https://id.ecb.europa.eu/login/?sessionOnly=true&goto=https://id.ecb.europa.eu/auth/oauth2.0/v1/authorize?response_type=code&client_id=SSMEXT&scope=openid%20email%20profile%20ssmext&state=BPgoFUZEyu3HjQnma17Q5ODUPO_9IjUMGKxhmjsqjOs%3D&redirect_uri=https://imas.ecb.europa.eu/oauth2/code/iwelcome&nonce=8d1NKzhCFNvMoJ0QaEA3X2aY5bfLJUP7xouKqrnJd24
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