LAUSUNTO
28.10.2021

Asia VN/26941/2021
VN/26941/2021-STM-3

Salassa pidettävä Julk 24.1. § 15 k
makrovakauspäätöksen julkistamiseen asti
Finanssivalvonta
kirjaamo@finanssivalvonta.fi
Viite: Lausuntopyyntönne 22.10.2021, FIVA 4/02.08/2021

Lau su n t o Fin an ssiv al v o n n an j o h t aj an p äät ö sesi t y k sest ä j o h t o k u n n al l e
m ak r o v ak au sv äli n ei st ä
Finanssivalvonta on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriön lausuntoa
Finanssivalvonnan johtajan päätösesityksestä johtokunnan päätöksentekoa
varten.
Finanssivalvonnan johtaja esittää, että Finanssivalvonnan johtokunta
•

päättää asettaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 10 luvun 4 §:ssä
mainitun muuttuvan lisäpääomavaatimuksen edelleen 0,0 %:n tasolle sekä

•

päättää jatkaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 11 §:n nojalla
28.6.2021 tehdyn enimmäisluototussuhteen kiristämispäätöksen
voimassaoloa. Päätöksellä alennettiin muiden kuin ensiasunnon hankintaa
varten otettujen uusien asuntoluottojen enimmäisluottosuhdetta 5
prosenttiyksiköllä 85 prosenttiin.

Finanssivalvonnan johtaja esittää myös, että Finanssivalvonnan johtokunta
viestinnässään:
•

edelleen kehottaa lainanantajia arvioimaan lainanhakijoiden maksukyvyn
huolellisesti ja noudattamaan pidättyvyyttä lainanhakijan tuloihin nähden
hyvin suurten ja takaisinmaksuajaltaan tavanomaista pidempien lainojen
myöntämisessä sekä tässä yhteydessä

•

painottaa kokonaisvelanhoitokustannusten huomioinnin merkitystä, jotta
korkojen nousu tai lainanhakijan velkojen takaisinmaksua koskeva häiriö
ei uhkaisi lainanhakijan kykyä hoitaa velkojaan tai ylläpitää kulutustaan ja

•

edellä olevaa suositusta tarkennettaisiin alkuvuoden 2022 aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole huomautettavaa Finanssivalvonnan johtajan
esitykseen.
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