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Finanssivalvonnan johtokunnan päätös: muut rahoitusjärjestelmän
kannalta merkittävät luottolaitokset ja lisäpääomavaatimuksen
asettaminen
Finanssivalvonnan johtokunta on Finanssivalvonnasta annetun lain
(878/2008) 10 §:n 1 momentin 6 kohdan nojalla päättänyt kokouksessaan
6.7.2015 asettaa luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 10 luvun
8 §:ssä tarkoitetun rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviä luottolaitoksia koskevan lisäpääomavaatimuksen seuraaville neljälle merkittäväksi
arvioimalleen luottolaitokselle:
Luottolaitos

Asetettu lisäpääomavaatimus

Nordea Pankki Suomi Oyj
OP Ryhmä
Danske Bank Oyj
Kuntarahoitus Oyj

2,0 %
2,0 %
0,5 %
0,5 %

Lisäpääomavaatimus lasketaan luottolaitoksen kokonaisriskin määrästä,
ja se on täytettävä ydinpääomalla. Tämä vaatimus tulee täyttää 7.1.2016
alkaen.
Päätöksen perustelut
Finanssivalvonnan on luottolaitostoiminnasta annetun lain 10 luvun 8 §:n
mukaisesti arvioitava vuosittain Suomen rahoitusjärjestelmän kannalta
systeemisesti merkittävät luottolaitokset 1 ja asetettava niille lisäpääomavaatimus.
Laki luottolaitostoiminnasta, erityisesti sen 10 luku 8 § ja siirtymäsäännökset lain voimaantulosta edellyttävät, että Finanssivalvonnan johtokunnan
on julkistettava muut rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviksi määrittämänsä luottolaitokset (ns. systeemisesti merkittävät luottolaitokset, O-SII,
eli ”Other Systemically Important Institutions”) ja asetettava näille arvioidun systeemisen merkittävyyden perusteella lisäpääomavaatimukset.
O-SII-luottolaitosten määrittelyyn on sovellettu Euroopan pankkiviranomaisen EBAn ohjeistusta 2. Myös luottolaitosten asettaminen luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisiin O-SII-luokkiin on tehty perustuen EBAn
ohjeessa määriteltyihin O-SII-pisteisiin.
Kaikkien neljän O-SII-luottolaitoksiksi arvioidun luottolaitoksen O-SII-pisteet ylittivät 3,5 prosentin raja-arvon, jonka ylittyessä luottolaitos on EBAn
ohjeen mukaan nimettävä O-SII-luottolaitokseksi. OP Ryhmä ja Nordea
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Niin sanotut ”Other Systemically Important Institutions (O-SII)”, sekä näille asetettavat O-SII-puskurit, jotka on
kuvattu laissa luottolaitostoiminnasta 10 luvun 8 §:n mukaisesti.
2 EBA/GL/2014/10.
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Pankki Suomi Oyj ylittivät 14 prosentin raja-arvon. Ylitys johti päätetyn asteikon mukaan korkeimpaan 2 prosenttiyksikön lisäpääomavaateeseen.
Vaikka Nordea Pankki Suomi Oyj:n O-SII-pisteet (64,0 %) olivat huomattavasti OP Ryhmän pisteitä (15,1 %) korkeammat, arvioi johtokunta, että
OP Ryhmän lisäpääomavaatimus on oikealla tasolla johtuen OP Ryhmän
suuresta markkinaosuudesta eri tuotealueilla.
Johtokunnan päätös tehtiin Finanssivalvonnan johtajan esityksen mukaisesti. Päätös perustui Finanssivalvonnan, Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön asiantuntijoiden yhteistyössä valmistelemaan arvioon makrovakausvälineiden käytön tarpeesta. Lausunnot Suomen Pankilta, valtiovarainministeriöltä sekä sosiaali- ja terveysministeriöltä puolsivat nyt tehtyä
päätöstä. Euroopan keskuspankki ei ilmoituksensa mukaan vastusta nyt
tehtyä päätöstä.

