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Finanssivalvonnan johtokunnan päätös makrovakausvälineiden 
soveltamisesta 

 
Finanssivalvonnan johtokunta on kokouksessaan 28.6.2021 päättänyt 
asettaa luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 10 luvun 4 §:ssä 
mainitun muuttuvan lisäpääomavaatimuksen edelleen 0,0 %:n tasolle 
sekä alentaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 11 §:ssä mai-
nitun sitovan enimmäisluototussuhteen muiden kuin ensiasunnon han-
kintaa varten otettujen luottojen osalta 5 prosenttiyksiköllä 85 prosent-
tiin. 
 
Lisäksi Finanssivalvonnan johtokunta on luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain 10 luvun 8 §:n (lainmuutos 233/2021) mukaisesti päättänyt 
muista rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävistä luottolaitoksista (O-
SII) ja niiden konsolidoidulla ydinpääomalla katettavista lisäpääomavaa-
timuksista edelleen seuraavasti: 
o Nordea   2,0 % 
o OP Ryhmä  1,0 % 
o Kuntarahoitus Oyj 0,5 %. 
 
Enimmäisluototussuhteen alentamista koskeva päätös tulee voimaan 
1.10.2021 ja muita rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviä luottolai-
toksia (O-SII) koskeva päätös välittömästi. 
 
Nykyisessä poikkeuksellisessa tilanteessa, johon liittyy myös epävar-
muuksia, lainanottajien maksukyvyn huolellinen arviointi on edelleen en-
siarvoisen tärkeää. Lainanantajien on perusteltua noudattaa pidättyväi-
syyttä lainanhakijan tuloihin nähden hyvin suurten ja takaisinmaksuajal-
taan tavanomaista pidempien luottojen myöntämisessä.1 
 

Päätöksen perustelut 

Muuttuva lisäpääomavaatimus 
 
Koronapandemia koettelee edelleen sekä globaalia että Suomen ta-
loutta aiheuttaen epävarmuutta, mutta näköpiirissä on myös myönteisiä 
merkkejä. Maailmantalouden kasvunäkymiä edistävät muun muassa 

 
1 Finanssivalvonnan johtokunta päätti kokouksessaan 6.4.2020 luottolaitostoiminnasta annetun lain 
(610/2014) 10 luvun 4 ja 6a §:n mukaisesti rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävän ydinpää-
omalla katettavan lisäpääomavaatimuksen (järjestelmäriskipuskuri) poistamisesta luottolaitoksilta pandemian 
seurauksena. Päätöksen tavoitteena oli varmistaa, että luottolaitosten kyky myöntää luottoja erityisesti yritys-
sektorille ei heikkenisi puskurivaatimusten luotonantoa rajoittavien vaikutusten vuoksi. 
 
Luottolaitostoiminnasta annetun lain (lainmuutos 233/2021) 10 luvun 4a §:n mukaan Finanssivalvonnan joh-
tokunnan on vähintään joka toinen vuosi arvioitava, onko tarpeen asettaa rahoitusjärjestelmän rakenteellis-
ten ominaisuuksien perusteella määrättävä lisäpääomavaatimus, muuttaa voimassa olevaa vaatimusta tai 
pitää se ennallaan. Päätös asiasta on tehtävä kuuden kalenterikuukauden kuluessa kunkin vuoden päättymi-
sestä. 
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rokotuskattavuuden laajeneminen ja voimakkaasti elvyttävä talouspoli-
tiikka. Suomen Pankin kesäkuun ennusteen mukaan Suomen talous 
kasvaa tänä vuonna 2,9 prosenttia ja vuonna 2022 3,0 prosenttia. 
 
Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen ensisijaisen riskimittarin – yksityisen 
sektorin luottokannan ja nimellisen BKT:n suhteen trendipoikkeaman – 
alustava arvo vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen lopulle oli -4,7. 
Viipeellä käytettävissä olevan ja tilastojen tarkentumiselle vähemmän 
alttiin, suppealla luottokannalla laskettavan riskimittarin tuorein havainto 
vuoden 2020 syyskuulta oli lähellä nollaa. 
 
Luottokannan kasvu oli vuoden 2020 aikana melko nopeaa. Koronapan-
demia kasvatti erityisesti yritysten rahoitustarpeita keväällä 2020. Eten-
kin yritysten pankkirahoitus kasvoi, mutta vuoden 2020 loppua kohden 
pankkien yritysluottokannan kasvu hidastui selvästi. Yritysten rahoituk-
sen kasvu on sittemmin painottunut aiempaa enemmän muihin kuin 
pankkiluottoihin. Asuntolainanannon kasvu on viime vuoden lopulta al-
kaen ollut talousnäkymiin liittyvään epävarmuuteen nähden nopeaa. 
 
Täydentävien riskimittarien ja muiden saatavilla olevien indikaattoreiden 
ja tilastojen perusteella selkeitä merkkejä luottomarkkinoiden ylikuume-
nemisesta ei kuitenkaan ole. Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen pitämi-
nen 0 prosentin suuruisena on edelleen perusteltua. 
 
 
Enimmäisluototussuhteen kiristäminen 
 
Luottolaitoksista annetun lain mukaan Finanssivalvonnan johtokunta voi 
"rahoitusvakauteen kohdistuvien riskien poikkeuksellisen kasvun rajoit-
tamiseksi alentaa" enimmäisluototussuhteen mukaisia luoton enimmäis-
määriä enintään 10 prosenttiyksiköllä. Lisäksi Finanssivalvonnan johto-
kunta on julkistanut lain edellyttämät periaatteet enimmäisluototussuh-
teen tiukentamiselle. Näiden periaatteiden mukaan enimmäisluototus-
suhteen tasoa voidaan alentaa mm., jos havaitaan rahoitusjärjestelmän 
vakautta vaarantavia tekijöitä liittyen kotitalouksien asuntolainakannan 
kasvuun (ottaen huomioon myös muu kotitalouksien velkaantuminen) 
tai kokonaistalouteen liittyvään muuhun kehitykseen, jolla voi olla vaiku-
tusta asuntolaina- ja asuntomarkkinoihin.2 
 
Kotitalouksien velat käytettävissä olevaan tuloon suhteuttava velkaantu-
misaste oli maaliskuun 2021 lopussa 133,6 prosenttia. Velka-tulosuhde 
oli 5,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Kotitalouksien 
velat kasvoivat myös suhteessa BKT:hen. 
 
Velkaantuneisuuden kasvu kiihtyi viimeksi kuluneen vuoden aikana, 
sillä tulojen kasvu hidastui selvästi enemmän kuin velkojen kasvu. Velat 
olivat maaliskuun 2021 lopussa 3,7 % suuremmat kuin vuotta aiemmin, 
kun vuositulot pienenivät 0,2 %. 
 

 
2 https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/fi/markkinoiden-vakaus/enimmaisluototussuhteen_soveltami-
nen_26062017.pdf 
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Asuntolainakannan vuosikasvu kiihtyi vuoden 2021 alussa ja oli huhti-
kuussa nopeinta sitten kevään 2013. Asuntoyhteisölainojen kasvu on 
jatkanut hidastumistaan. 
 
Pidempien asuntolainojen yleistyminen kasvatti myös osaltaan velkaan-
tumista. Yli 26 vuoden pituiset uudet asuntolainat ovat yleistyneet edel-
leen. Niiden osuus uusien asuntolainojen euromäärästä oli vuoden 
2021 *ensimmäisellä neljänneksellä 13,3 %,3 kun se oli vuotta aiemmin 
8,4 %. 
 
Muiden uusien asuntolainojen kuin ensiasuntolainojen keskimääräinen 
(mediaani) luototussuhde suureni vuoden 2021 ensimmäisellä neljän-
neksellä. Luototussuhteeltaan yli 85 prosentin suuruisten lainojen osuus 
uusien ei-ensiasuntolainojen euromäärästä oli 11,0 %, kun se edellisellä 
neljänneksellä oli 11,5 %. 
 
Uusissa ensiasuntolainoissa kaikkein suurimpien luototussuhteiden 
osuus hieman pieneni. Luototussuhteeltaan yli 90 prosentin suuruisten 
lainojen osuus uusien ensiasuntolainojen euromäärästä oli vuoden 
2021 ensimmäisellä neljänneksellä 22,6 %, kun se edellisellä neljännek-
sellä oli 23,4 %. 
 
Asuntomarkkinoilla keväällä 2020 patoutunut kysyntä on pääosin pur-
kautunut, ja asuntokauppa ja -lainananto ovat vilkastuneet edellisten 
vuosien tilanteeseen verrattuna. Asuntomarkkinat ovat kesästä 2020 
alkaen olleet poikkeuksellisen vilkkaat muun taloudellisen toiminnan ta-
soon verrattuna. Asuntojen hintojen kehitys on ollut vahvaa pääkaupun-
kiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa mutta eriytynyttä ja maltillista 
koko Suomen osalta. 
 
Finanssivalvonnan johtokunta päätti 29.6.2020 palauttaa muita kuin en-
siasunnon ostajia koskevan enimmäisluototussuhteen 85 prosentista 
lakimääräiselle perustasolleen 90 prosenttiin. Päätöksellä pyrittiin torju-
maan koronakriisin aiheuttamia ja asuntomarkkinoiden vakaata toimin-
taa uhkaavia suhdanneluonteisia riskejä. 
 
Finanssivalvonta on pyytänyt lausuntoa suunnitellusta enimmäisluoto-
tussuhteen kiristämisestä Finanssiala ry:ltä (FA ry). Lausunnossaan FA 
ry toteaa, että enimmäisluototussuhteen alentamisen edellytykset eivät 
sen arvion mukaan täyty. FA ry:n mukaan Suomessa ei ole merkkejä 
asuntomarkkinoiden yleisestä ylikuumenemisesta, eikä rahoitusvakau-
teen kohdistuvissa riskeissä ole tapahtunut viime aikoina sellaista poik-
keuksellista kasvua, joka perustelisi enimmäisluototussuhteen alenta-
mista.  
 
Asunto- ja asuntoluottomarkkinat ovat palautuneet koronapandemian 
alkuvaiheen tasoilta ja toimivat vilkkaasti. Tämän vuoksi makrovakaus-
välineiden kevennyksiin asuntomarkkinoiden tukemiseksi ei ole enää 

 
3 Merkittyä kohtaa täsmennetty 30.6.2021: oli vuoden 2021 alussa ensimmäistä kertaa yli 13,3 % muutettu 
muotoon oli vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä 13,3 %. 
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suhdanneluonteisia perusteita. Poikkeuksellisen vahva asunto- ja asun-
toluottomarkkinoiden kehitys verrattuna talouden muuhun suhdanneke-
hitykseen on omiaan lisäämään markkinoiden rakenteellisia riskejä 
poikkeuksellisella tavalla varsinkin tilanteessa, jossa kotitalouksien vel-
kaantuneisuus on ennätyskorkealla suhteessa tuloihin ja kasvaa edel-
leen. Sitovaa enimmäisluototussuhdetta alennetaan siten muiden kuin 
ensiasunnon hankintaa varten otettujen luottojen osalta 5 prosenttiyksi-
köllä pandemiaa edeltävälle tasolle 85 prosenttiin. 
 
Enimmäisluototussuhteen alentaminen on tässä vaiheessa perusteltua 
kohdistaa pelkästään muihin kuin ensiasunnon ostajien asuntolainoihin. 
Rajoittamalla ensiasunnon ostajat toimenpiteen ulkopuolelle voidaan 
vähentää toimenpiteen mahdollisia ei-toivottuja sivuvaikutuksia, jotka 
liittyvät ensiasunnon ostajien pääsyyn asuntomarkkinoille. 
 
 
Muiden rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten (O-
SII) lisäpääomavaatimukset 
 
Rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävillä luottolaitoksilla tarkoitetaan 
sellaisia luottolaitoksia, jotka aiheuttavat niin suuren systeemisen riskin, 
että se toteutuessaan vaikuttaa hyvin haitallisesti koko rahoitusjärjestel-
mään ja reaalitalouteen. 
 
Rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten riskejä koko 
finanssisektorille ja taloudelle pyritään vaimentamaan vahvistamalla nii-
den tappionkestokykyä ja pienentämällä siten niiden kaatumistodennä-
köisyyttä. Muille rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäville (O-SII) luot-
tolaitoksille asetettavien lisäpääomavaatimusten tavoitteena on ehkäistä 
rahoitusmarkkinoiden rakenteellisista tekijöistä aiheutuvia makrova-
kausriskejä. 
 
Luottolaitoksista annetun lain 10 luvun 8 pykälän mukaan muulla rahoi-
tusjärjestelmän kannalta merkittävällä luottolaitoksella tarkoitetaan luot-
tolaitosta, 

• jonka taseen loppusumma on vähintään miljardi euroa ja 
• jonka maksukyvyttömyys vaarantaisi Suomen tai Euroopan unio-

nin muun jäsenvaltion rahoitusmarkkinoiden vakauden. 
 
Finanssivalvonnan on vuosittain määriteltävä O-SII-luottolaitokset ja 
näiden pääomavaatimukset. O-SII-luottolaitosten määrittäminen pohjau-
tuu Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) antamiin ohjeisiin kansallisen 
rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten tunnistami-
sesta. O-SII-luottolaitosten tunnistus perustuu neljään peruskriteeriin ja 
niitä kuvaaviin tarkempiin indikaattoreihin. 
 
Finanssivalvonnan on luottolaitoksista annetun lain mukaan sovellettava 
O-SII-luottolaitosten luokittelussa ja lisäpääomavaatimusten määrittämi-
sessä seuraavia perusteita: 
1) luottolaitoksen koko mitattuna sen vastuiden kokonaismäärällä taikka 
taseen tai konsolidoidun taseen loppusummalla; 
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2) luottolaitoksen ja sen konsolidoituun valvontaan sisällytettyjen yritys-
ten vastuut muille luottolaitoksille ja saamiset muilta luottolaitoksilta 
sekä muut välittömät yhteydet rahoitusjärjestelmään; 
3) luottolaitoksen ja sen konsolidoituun valvontaan sisällytettyjen yritys-
ten kriittisten toimintojen korvattavuus yrityksen menetettyä edellytykset 
jatkaa toimintaansa; 
4) luottolaitoksen ja sen konsolidoituun valvontaan kuuluvien yritysten 
rajat ylittävän toiminnan laajuus ja merkitys Suomessa ja Euroopan ta-
lousalueella. 
 
Luottolaitoksista annettuun lakiin uuden luottolaitosdirektiivin (CRD5) 
täytäntöönpanemiseksi tehtyjen, makrovakauspuskureita koskevien 
muutosten seurauksena O-SII-lisäpääomavaatimuksen enimmäismäärä 
on 3,0 % (aiemmin 2,0 %). Finanssivalvonnan on jaettava kansallisen 
rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät luottolaitokset seitsemään 
(aiemmin viiteen) luokkaan, joista alimpaan luokkaan kuuluvien luotto-
laitosten lisäpääomavaatimus on lähtökohtaisesti 0,0 % kokonaisriskin 
määrästä. Makrovakauspuskureita koskevat muutokset luottolaitoksista 
annettuun lakiin tulivat voimaan 1.4.2021 (233/2021). 
 
O-SII-luottolaitosten luokittelu ja lisäpääomavaatimusten mitoitus perus-
tuu O-SII-laitosten systeemiseen merkittävyyteen, jota arvioidaan ensi-
sijaisesti EBAn ohjeiden mukaisilla O-SII-pisteillä4. Suomalaisten O-SII-
luottolaitosten lisäpääomavaatimusten oikeasuhteisuutta arvioidaan 
myös vertaamalla lisäpääomavaatimuksia euroalueen muiden systeemi-
seltä merkittävyydeltään samankaltaisten O-SII-luottolaitosten lisäpää-
omavaatimuksiin sekä Euroopan keskuspankin (EKP) nk. lattiametodo-
logian vaatimuksiin. EKP:n lattiametodologia antaa kullekin luottolaitok-
selle O-SII-lisäpääomavaatimuksen vähimmäistason. 
 
Vuoden 2020 lopun tietojen perusteella Nordea, OP Ryhmä ja Kuntara-
hoitus ylittävät edellisvuoden tavoin systeemisen merkittävyyden raja-
arvon (2,75 %) ja ne luokitellaan näin ollen automaattisesti O-SII-
luottolaitoksiksi. 
 
 

Taulukko: Suomalaisten luottolaitosten O-SII-pisteet 31.12.2020 

Pankkiryhmä O-SII-pisteet (%) O-SII-laitos 
Nordea 65,52 Kyllä 
OP Ryhmä 11,70 Kyllä 
Kuntarahoitus  4,03 Kyllä 

 
 
Finanssivalvonnan johtokunta päätti keväällä 2020 alentaa kaikkien 
luottolaitosten rakenteellisia makrovakauspuskurivaatimuksia yhdellä 
prosenttiyksiköllä. Päätöksen tavoitteena oli lieventää koronaviruspan-
demian kielteisiä vaikutuksia finanssimarkkinoiden vakauteen sekä yllä-
pitää luottolaitosten kykyä rahoittaa taloutta. Järjestelmäriskipuskurivaa-
timus poistettiin kaikilta luottolaitoksilta, ja OSII-luottolaitosten lisäpää-

 
4 EBA/GL/2014/10 

https://eba.europa.eu/documents/10180/930752/EBA-GL-2014-10+%28Guidelines+on+O-SIIs+Assessment%29.pdf/964fa8c7-6f7c-431a-8c34-82d42d112d91


  Päätös   6 (6) 
      
  28.6.2021 FIVA 2/02.08/2021 
     
  Julkinen   

    
    
 
 

omavaatimusta alennettiin OP Ryhmän osalta niin, että muutosten jäl-
keen voimassa ovat Nordean (2,0 %), OP-ryhmän (1,0 %) ja Kuntara-
hoituksen (0,5 %) O-SII vaatimukset. 
 
Tehdyn riskianalyysin valossa Suomen rahoitusjärjestelmän rakenteelli-
set riskit ja haavoittuvuudet ovat merkittävät. Suomalaisten O-SII-
luottolaitosten systeeminen merkittävyys ei ole olennaisesti muuttunut 
pandemiaa edeltäneeseen tilanteeseen verrattuna. Ottaen huomioon 
myös luottolaitosten rakenteellisia lisäpääomavaatimuksia koskevan 
lainsäädännön muutokset vaatimukset voitaisiin perustellusti asettaa 
nykyistä suuremmiksi. Pandemian rasittaman talouden ja pankkien luot-
toriskien kehitykseen liittyy kuitenkin edelleen huomattavasti epävar-
muutta, minkä vuoksi on arvioitu, että suomalaispankkien O-SII-
lisäpääomavaatimukset on perusteltua pitää tällä erää ennallaan. 
 
Suomalaisten O-SII-luottolaitosten O-SII-lisäpääomavaatimukset ylittä-
vät lattiametodologioiden mukaiset minimivaatimukset sekä SSM-
alueen pankkien keskimääräisen tason. Keskimääräistä korkeampien 
O-SII-puskurien soveltaminen on perusteltua, sillä Suomen pankkisek-
tori on erityisen keskittynyt ja merkittävimmät luottolaitokset ovat suuria 
Suomen talouden kokoon nähden.5 
 
 

Taulukko: Suomalaisten O-SII-luottolaitosten lisäpääomavaatimusten ja lattiametodologian mukaisten 
vähimmäisvaatimusten vertailu 

Pankkiryhmä O-SII-lisäpääomavaatimus 
(aiempi vaatimus) 

Lattiametodologioista joh-
dettu vähimmäisvaatimus6 

Nordea 2,0 % (2,0 %) 1,0 / 1,5 % 
OP Ryhmä 1,0 % (1,0 %) 0,5 % 
Kuntarahoitus 0,5 % (0,5 %) 0,5 % 

 
 
Suomalaisten luottolaitosten O-SII-lisäpääomavaatimusten ja muiden 
makrovakauspuskurien asianmukaista ja tunnistettuihin järjestelmäris-
keihin nähden riittävää tasoa on syytä arvioida kokonaisvaltaisesti ot-
taen huomioon sääntelyn muutokset, kun pandemian talousvaikutuksiin 
liittyvä epävarmuus on vähentynyt ja näkymä pankkien luottoriskeihin 
selkiytynyt. 

 
5 Ks. esim. EBA/Rep/2020/38 
6 EKP:n nykyisen lattiametodologian perusteella Nordean O-SII-lisäpääomavaatimuksen tulisi olla vähintään 
1,0 %. Uudemman, vaihtoehtoisen lattiametodologian mukaan vähimmäisvaatimus nousee 1,5 prosenttiin. 
OP Ryhmän lisäpääomavaatimuksen vähimmäistaso on 0,25 % nykyisen lattiametodologian ja 0,5 % uu-
demman metodologian mukaan. Kuntarahoituksen vähimmäisvaatimus on puolestaan 0,25 % kummallakin 
metodologialla. Koska luottolaitoslain mukaan O-SII-lisäpääomavaatimukset tulee mitoittaa 0,5 prosenttiyksi-
kön välein ja koska 0 prosentin O-SII-puskurin soveltaminen olisi sääntelyn hengen ja EKP:n lattiametodolo-
gian vastaista, voidaan OP Ryhmän ja Kuntarahoituksen O-SII-puskurien vähimmäistasona pitää käytän-
nössä 0,5 prosenttia. 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2020/961796/EBA%20report%20on%20calibration%20of%20OSII%20buffer%20rates.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mpbu201706.en.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2020/961796/EBA%20report%20on%20calibration%20of%20OSII%20buffer%20rates.pdf
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