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Finanssivalvonnan johtokunnan makrovakausvälineiden soveltamista 
koskeva päätös 

Finanssivalvonnan johtokunta on kokouksessaan 28.3.2018 päättänyt olla 
asettamatta luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 10 luvun 4 
§:ssä tarkoitettua muuttuvaa lisäpääomavaatimusta. 
 
Lisäksi johtokunta on päättänyt hyväksyä Finanssivalvonnasta annetun 
lain 65e §:n mukaisesti Eesti Pankin asettaman rahoitusjärjestelmän ra-
kenteellisten ominaisuuksien perusteella määrätyn 1,0 prosentin lisäpää-
omavaatimuksen (Systemic Risk Buffer) vastaamaan luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettua lisäpääomavaatimusta 
Suomessa toimiluvan saaneiden luottolaitosten Virossa oleviin tase-eriin 
ja taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin. 

Päätöksen perustelut 

Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen ensisijaisena perusteena käytettävä 
luottokannan ja BKT:n suhteen trendipoikkeaman tuorein havainto vuoden 
2017 kolmannen neljänneksen lopusta on negatiivinen, -4,8 % (vuoden 
2017 toisen neljänneksen havainto revisioitui -4,1 prosentista -2,8 pro-
senttiin), mikä antaa muuttuvalle lisäpää-omavaatimukselle ohjearvon 0,0 
%. 
 
Vaikka viitteitä riskien kasvusta on, kokonaisuudessaan luotonannon ja 
rahoitusmarkkinoiden riskinottohalukkuuden kasvua kuvaavat mittarit sekä 
muut täydentävät riskimittarit (mm. kokonaistalouden ja asuntohintojen 
kehitys) eivät kuitenkaan viittaa sellaiseen rahoitusjärjestelmän riskien 
kasvuun, joka edellyttäisi muuttuvan lisäpääomavaatimuksen välitöntä 
kasvattamista pankkien suhdanneluonteisen riskinsietokyvyn paranta-
miseksi. Vaatimuksen kiristämistarvetta arvioitaessa on lisäksi otettava 
huomioon muut makrovakauspolitiikan välineet. 
 
Tammikuun 1. päivänä 2018 voimaantulleen rahoitusjärjestelmän raken-
teellisten ominaisuuksien perusteella määrättävää lisäpääomavaatimusta 
(järjestelmäriskipuskuri) koskevan lakimuutoksen seurauksena Finanssi-
valvonta voi tehdä päätöksen toisen ETA-alueen jäsenvaltion toimivaltai-
sen viranomaisen asettaman lisäpääomavaatimuksen hyväksymisestä. 
Lisäpääomavaatimus koskee tällöin Suomessa toimiluvan saaneiden luot-
tolaitosten mainitussa jäsenvaltiossa olevia tase-eriä ja taseen ulkopuoli-
sia sitoumuksia. 
 
Eesti Pankin johtaja on toukokuun 30. päivänä 2016 päättänyt soveltaa 
1,0 % lisäpääomavaatimusta (Systemic Risk Buffer) sellaisten luottolaitos-
ten saataviin jotka kohdistuvat Virossa oleviin osapuoliin. Lisäpääomavaa-
timus tuli voimaan elokuun 1. päivänä 2016.1 
 

                                                
1 https://www.eestipank.ee/en/financial-stability/systemic-risk-buffer  

https://www.eestipank.ee/en/financial-stability/systemic-risk-buffer
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Euroopan järjestelmäriskikomitea (ESRB) on kesäkuun 24. päivänä 2016 
päivätyssä suosituksessaan kehottanut muita ETA-alueen maita hyväksy-
mään Viron asettaman järjestelmäriskipuskurin.2 
 
Suomalaisen luottolaitoksen on täytettävä rahoitusjärjestelmän rakenteel-
listen ominaisuuksien perusteella määrättävä 1,0 %:n suuruinen lisäpää-
omavaatimus Virossa oleviin tase-eriin ja taseen ulkopuolisiin sitoumuk-
siin 1. päivästä tammikuuta 2019 alkaen. 
 

                                                
2 https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2016/ESRB_2016_4.en.pdf  

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2016/ESRB_2016_4.en.pdf
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