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Finanssivalvonnan johtokunnan muuttuvan lisäpääomavaatimuksen 
soveltamista ja alennetun enimmäisluototussuhteen jatkamista koskeva 
päätös 

Finanssivalvonnan johtokunta on kokouksessaan 26.9.2018 päättänyt olla 
asettamatta luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 10 luvun 4 
§:ssä tarkoitettua muuttuvaa lisäpääomavaatimusta. 
 
Lisäksi johtokunta on päättänyt jatkaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 
15 luvun 11 §:n nojalla, 19.3.2018 tehdyn, enimmäisluototussuhteen alen-
tamista koskevan päätöksen voimassaoloa. Päätöksellä alennettiin enim-
mäisluototussuhdetta muiden kuin ensiasunnon ostajien osalta 5 prosent-
tiyksiköllä. 

Päätöksen perustelut 

Muuttuva lisäpääomavaatimus 
 
Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen ensisijaisena perusteena käytettävä 
luottokannan ja BKT:n suhteen trendipoikkeama jatkoi alkuvuonna piene-
nemistään. Ensisijaisen riskimittarin arvo oli vuoden 2018 ensimmäisen 
neljänneksen lopulla -8,5 prosenttiyksikköä (vuoden 2017 lopun arvo tar-
kentui arvosta -7,4 lukemaan -8,0), mikä antaa muuttuvalle lisäpääoma-
vaatimukselle ohjearvon 0,0 %. 
 
Vaihtoehtoisista riskimittareista luottokannan ja BKT:n 5 vuoden liukuvan 
keskiarvon suhteen vuosimuutos saa edelleen pienen positiivisen arvon, 
mikä voi viitata lainanantoon liittyvien syklisten riskien olevan lievässä 
kasvussa. Kokonaisuudessaan luotonannon ja rahoitusmarkkinoiden ris-
kinottohalukkuuden kasvua kuvaavat mittarit sekä muut täydentävät riski-
mittarit (mm. kokonaistalouden ja asuntohintojen kehitys) eivät viittaa sel-
laiseen rahoitusjärjestelmän riskien kasvuun, joka edellyttäisi muuttuvan 
lisäpääomavaatimuksen kasvattamista. Huomioon on otettava myös tehty 
päätös kasvattaa pankkien puskureita rakenteellisia riskejä vastaan ns. 
järjestelmäriskipuskurivaatimuksella. 
 
Enimmäisluototussuhde 
 
Asuntoluottojen enimmäisluototussuhde rajoittaa myönnettävän asunto-
luoton määrän enintään 90 %:iin (ensiasunnon hankintaa varten enintään 
95 %:iin) vakuuksien käyvästä arvosta luottoa myönnettäessä. Finanssi-
valvonnan johtokunta voi rahoitusvakauteen kohdistuvien riskien poik-
keuksellisen kasvun rajoittamiseksi päättää alentaa näitä enimmäismääriä 
enintään 10 prosenttiyksiköllä. Lisäksi se voi päättää rajoittaa muiden va-
kuuksien kuin esinevakuuksien huomioon ottamista luototussuhdetta las-
kettaessa. 
 
Finanssivalvonnan johtokunnan 19.3.2018 tekemä ja 1.7.2018 voimaan 
tullut päätös enimmäisluototussuhteen alentamisesta 5 prosenttiyksiköllä 
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muiden kuin ensiasunnon ostajien osalta on edelleen perusteltu kotita-
louksien velkaantumisen hillitsemiseksi. Päätöksen voimassaolon jatkami-
nen on perusteltua voimassa olevalla tasolla, luottolaitoslain 15. luvun 11. 
pykälän 5. momentin edellyttämällä tavalla. 
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