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Rahoitusvakausviraston uusi organisaatio
1.3.2018 lukien
Valtiovarainministeriön tulosohjaus

RVV:n
Neuvottelukunta
(Valtiovarainministeriö,
Suomen Pankki,
Finanssivalvonta ja
RVV)

Ylijohtaja

Kriisinratkaisuyksikkö

Talletussuoja- ja
hallintoyksikkö
Rahoitusvakausrahasto
Rahoitusvakausrahaston hallitus
Kriisinratkaisurahasto
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Talletussuojarahasto
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Euroalueen linjaukset valmistellaan SRB:n ja kansallisten
kriisinratkaisuviranomaisten yhteistyössä
EU:n kriisinratkaisuneuvosto (Single
Resolution Board,
SRB)

Täysistunto

RVV:n
Neuvottelukunta
(RVV, Fiva, SP ja
VM edustus)

YLIJOHTAJA

Johdon
istunto
Kriisinratkaisu
Kriisinratkaisu

Hallitus /
sijoituspolitiikka
Kriisinratkaisurahasto

Yhteinen
kriisinratkaisu
-rahasto (SRF)

Resolution
Committee

31.10.2018

Fund Committee

Talletussuoja ja
hallinto

Administrative
and Budget
Committee

Talletussuojarahasto

Legal Network

ICT Network
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EBA:n valmistelutyössä kansalliset viranomaiset
mukana uusissa työryhmissä
Board of Supervisors
Resolution Committee

Subgroup on Resolution
Execution

31.10.2018

Subgroup on Resolution
Planning Preparedness

Task Force on Deposit
Guarantee Schemes
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Yhteenveto vuoden 2018 toiminnasta
KRIISINRATKAISUSUUNNITTELU
•
•
•
•

SRB:ssä on vaikutettu aktiivisesti valikoiduissa politiikkateemoissa, kuten MREL-politiikan päivitys, MRELpäätösten täytäntöönpano sekä purettavuuden esteiden arviointi.
Myötävaikutettu Nordean suunnitteluvastuun siirtymiseen Ruotsin SNDO:lta SRB:lle. IRT organisoitunut ja
RVV:n lisärekrytoinnit toteutettu.
Valmisteltu ensimmäiset kriisinratkaisusuunnitelmat ja tarvittavilta osin MREL- päätökset kaikille suomalaisille
laitoksille ja sijoituspalveluyrityksille (osa kriisinratkaisusuunnitelmista ja MREL- päätösluonnoksista vielä
SRB:n arvioitavana).
Tehty työtä suunnitteluprosessin vakiinnuttamiseksi sekä LDT-datan seuranta- ja analyysityökalujen
kehittämiseksi. Hanke RVV:n pääsystä Fivan IT-järjestelmiin myös jo pitkällä.

KRIISINHOITOKYKY
•
•
•

31.10.2018

Laadittu kansallista kriisinhoitomanuaalia keskittyen SRB:n toimivaltaan kuuluvan laitoksen
kriisinratkaisuvälineiden toimeenpanon kuvauksiin.
Laadittu sisäisiä prosessikuvauksia elvytysvaiheen ja kriisiviikonlopun toiminnasta sekä järjestetty kotimaisten
viranomaisten yhteisiä simulaatioita, seminaareja ja laadittu yhteisiä prosessikuvauksia
Aloitettu yhteistyö myös PRH:n, Huoltovarmuuskeskuksen, Valtiokonttorin sekä Nasdaqin ja Euroclearin
suuntaan
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Yhteenveto vuoden 2018 toiminnasta (jatkuu)
TALLETUSSUOJA
• Talletussuojan maksatusjärjestelmähankkeen toteutustyö edennyt
suunnitellusti ja valmistuu helmikuussa 2019. SCV-testaus tuotantodatalla
valmisteilla.
• Talletussuojarahaston varojen riittävyyden kuormitustestaus onnistunut
• Mukana EBA:n valmistelutyössä talletussuojaviranomaisena aiempaa
merkittävästi enemmän.
MUUTA
• VM:ää tuettu aktiivisesti kotimaisen ja EU-lainsäädännön
muutoshankkeissa, etenkin velkahierakialuokkaa koskevassa sääntelyssä
ja BRRD II uudistuksessa sekä lakialoittein.
31.10.2018
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Visiomme 2021

Vahva ja kriisinhoitokykyinen
asiantuntija, joka toiminnallaan ja
viestinnällään varmistaa
rahoitusmarkkinoiden vakautta.

31.10.2018
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Strategiakartta 2019-2021 ja
toiminnan painopisteet vuonna 2019

Erityinen painopistealue; tämän
tulostavoitteen alla olevia hankkeita
priorisoidaan 2019
Ei muutosta aiempaan painotukseen

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Pankkikriisien kustannusten
minimointi

Pankkikriisien ennaltaehkäisy ja
kriisinratkaisumekanismin yleisen
tunnettuuden ja uskottavuuden
lisääminen

Uskottava talletussuoja

RVV:n korkea kyvykkyys toimia
minkä tahansa laitoksen
kriisitilanteessa

Laitosten varautuminen
kriisitilanteisiin riittävä

RVV:n korkea toimintakyky
talletussuojan laukaisevissa
tilanteissa

Laitoksilla riittävä tappion
kattamiskyky

EU ja kansallinen lainsäädäntö
tukee RVV:n perustehtävässä
onnistumista

Sujuva talletussuojan
rahoitusprosessi

Sijoittajavastuun läpinäkyvyys ja
sen uskottava toteuttaminen

Viranomaiskentässä yhteistyö on
vakiintunutta ja sujuvaa: roolit ja
vastuut ovat selkeät

Yleisön vahva tietoisuus ja
luottamus talletussuojaan
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RVV:n keskeiset hankkeet vuonna 2019
Toiminnan painopistealue

Keskeiset hankkeet, joita priorisoidaan vuonna 2019

RVV:n korkea kyvykkyys toimia
minkä tahansa laitoksen
kriisitilanteessa

 Nordean ensimmäinen kriisinratkaisusuunnitelma SRB:n johdolla
 Arvopaperikeskuksen ensimmäinen kriisinratkaisusuunnitelma
 Kriisinratkaisusuunnittelua ja MREL-vaateen seurantaa tukevien
analyysityökalujen kehittäminen ja tehokas hyödyntäminen

Viranomaiskentässä yhteistyö on
vakiintunutta ja sujuvaa: roolit ja
vastuut ovat selkeät

 Kriisisimulaatioharjoitusten läpivienti ja opit
 Kriisinhoitomanuaalin ja prosessikuvausten ensimmäinen versio
 Virtuaalisen yhteistyötyötilan (kriisihuone) selvitystyö käyntiin

RVV:n korkea toimintakyky
talletussuojan laukaisevissa
tilanteissa

 TALSU-projektin sovelluskokonaisuuden käyttöönotto
 Talletussuojajärjestelmän kuormitustestaukset: SCV, kansallinen
maksatus, cross-border maksatus

Yleisön vahva tietoisuus ja luottamus
talletussuojaan

 Talletussuojan Public Awareness -tutkimus
 Talletussuojan ja kriisinratkaisun ”Nuku rauhassa”tietoisuuskampanjan esivalmistelu

31.10.2018
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SRB:n painopistealueet 2019
• Kriisinratkaisusuunnitelmien syvyyden ja yksityiskohtaisuuden
kehittäminen
• MREL- politiikan jatkotyö sekä MREL-päätösten määrän
lisääminen
• LSI suunnittelutyön etenemisen tehokkaampi seuranta
• SRF:n varojen keräämisen prosessit sujuvimmiksi,
sijoitustoiminta laajenee sekä prosessit rahaston käyttöön
• EU-lainsäädäntömuutoksiin vaikuttaminen ja niihin
sopeutuminen
• Brexit-muutostilanteen hoito
31.10.2018
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RVV:n hallintomaksut 2018
• RVV:n toimintamenojen arvioidaan olevan tänä vuonna noin 2,9 miljoonaa euroa
(2017 toteutunut: 2,2 milj. euroa)
• Hallintomaksuja laskutetaan joulukuussa kaikkiaan noin 2,7 milj. euroa (2017: 2,2
milj. euroa), joka vastaa arvioituja toimintamenoja vähennettynä aiempina vuosina
käyttämättä jääneillä varoilla
– Alustava arvio on, että laitoskohtaiset maksut pysyvät kuitenkin lähellä edellisen vuoden tasoa
johtuen pankkisektorin rakenteellisista muutoksista

• Viraston tulevien vuosien kustannuksia nostavat käynnissä olevat ja tulevat IThankkeet (mm. talletussuojan maksatusjärjestelmä, tiedonkeruu- ja analyysityökalut,
asianhallintajärjestelmä)
– Vuoden 2019 talousarvio on 3,95 miljoonaa euroa. Laitoskohtaisten maksujen odotetaan yhä
pysyvän lähellä vuoden 2017 tasoa johtuen vahvistuneesta maksupohjasta

31.10.2018
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RVV:n sidosryhmätutkimus
Lähtötilanne

•
•

•
Tärkeimmät nostot

•
•
•
•

31.10.2018

Sidosryhmätutkimuksessa haastateltiin 20 RVV:n sidosryhmiin
kuuluvaa henkilöä Talent Vectia Oy toimesta syksyllä 2018.
Haastattelujen tavoitteena oli arvioida viraston toiminnan tunnettuutta
ja hakea palautetta toiminta- ja yhteistyömallien kehittämistä varten.
Viraston toiminta koetaan käynnistyneen hyvin ja viraston perustehtävän
toteuttamisen edellytykset täyttyvät.
Virasto on onnistunut luomaan hyvän keskusteluyhteyden kaikkien
sidosryhmien välille.
Virasto nähdään asiantuntevana ja osaavana toimijana.
Virastossa työskentelevät henkilöt herättävät vahvaa luottamusta.
Tulevaisuudessa virastolla on mahdollisuus jatkokehittää viranomaisten
välistä yhteistyötä ja kriisinaikaisen toimintakyvyn valmiuksia
konkreettisten suunnitelmien avulla.
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Kehittämisehdotuksia viestintään
Yleinen kommunikaatio ja viestintä
•
•
•
•

Selkeä ja avoin viestintä toimialan suuntaan
Tiedotus ja viestintä tulevista päätöksistä ennakoivasti erityisesti pankkien suuntaan, esim. vakausmaksujen
ennakoitavuus
RVV:n ja SRB:n välisen viestinnän roolin kirkastaminen valvottaville
Lisää painotusta sijoittajanvastuuseen

Tunnettuus
•
•
•

Yleisen tiedottamisen lisääminen ja neuvonta
Nettisivujen tietosisällön ja epäformaalimman viestinnän lisääminen
Selkeät ja suorat tietokanavat toimialan suuntaan

Kriisinratkaisusuunnittelu ja muu ennakoiva toiminta
•
•
•

Neuvonta sääntelyyn liittyvässä tulkinnassa valvottavien ja viranomaisten suuntaan
Kommunikointi mikä kriisinratkaisustrategiassa on olennaista ja mihin tietoa käytetään
Tietopyyntöjen täsmällisyys ja yhteys perustehtävän hoitoon

Talletussuoja
•
•
31.10.2018

Viestinnän kehittäminen ja kriisiajan viestintään varautuminen
Tunnettuuden lisääminen harkitulla ja kohdennetulla viestinnällä
15

Tilannekatsaus
kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaan
Reima Letto

31.10.2018
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Kriisinratkaisusuunnittelutyössä RVV:lla
kolme toimintamallia
- EKP:n suorassa valvonnassa olevat (SI-) luottolaitokset, joilla ylin emoyritys Suomessa
SI- laitokset, - SRB:lla vastuu suunnitelman laadinnasta ja suunnittelun yhteydessä tehtävistä päätöksistä –
konsultoidaan EKP:ta
ylin emo
- Valmistelu yhteistyössä RVV:n ja muiden pankkiunionimaiden viranomaisten kanssa tehdään SRB Internal
Suomessa
Resolution Teamin (IRT) piirissä ja ei- pankkiunionimaiden viranomaisten kanssa kriisinratkaisukollegiossa
yhteispäätösmenettelyllä (EBA:n sovittelu tarvittaessa)
LSI –
laitokset
ja sipat

laitokset,
ylin emo ei
SSM alueella

31.10.2018

- Finanssivalvonnan suorassa valvonnassa olevat (LSI-) luottolaitokset ja tietyt sipat
- RVV vastaa suunnitelmien laadinnasta ja suunnittelun yhteydessä tehtävistä päätöksistä –
konsultoidaan Fivaa
- SRB:n ohjeistus ja yleisvalvonta – RVV toimittaa suunnitelmaluonnoksen ja päätösluonnokset
kommentoitavaksi SRB:lle (pl. sipat)

- Tytärluottolaitokset, joilla ylin emoyritys pankkiunionin ulkopuolella
- Valmistelu ja päätökset tehdään kriisinratkaisukollegiossa yhteispäätösmenettelyllä (EBA:n sovittelu
tarvittaessa). RVV toimii kollegion päätösvaltaisena jäsenenä (LSI –pankit) tai tarkkailijana (SI- pankit).
- Merkittävien sivuliikkeiden osalta RVV on kollegion jäsen (ilman päätösvaltaa)
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RVV:n toimivallassa olevat LSI-luottolaitokset ja
sijoituspalveluyritykset
• LSI-laitokset
– Kaikkien osalta ensimmäiset suunnitelmat ja MREL-päätökset (jollei konkurssistrategia)
tehty tai toimitettu konsultoitavaksi SRB:lle (lokakuu 2018)
– Joidenkin luottolaitosten kohdalla päivityskierros käynnistetty kesällä 2018
– Jos luottolaitoksella on suppeampi suunnitelma (päätös yksinkertaistetuista velvoitteista),
suunnitelma päivitetään lähtökohtaisesti joka toinen vuosi
– SRB käy tarkkaan lävitse erityisesti resoluutiostrategian omaavien LSI-pankkien
suunnitelmat
• arvioinnin kestoa on toistaiseksi ollut vaikeaa etukäteen arvioida ja kommunikoida pankeille mm.
käännöstyön pitkän keston vuoksi
• prosesseja ollaan tältä osin nopeuttamassa

– RVV:n tavoitteena on yhdenmukaisuuden lisääminen Fivan aikataulujen (erit.
elvytyssuunnitelmat ja SREP-päätökset) kanssa

• Sijoituspalveluyritykset
– Kaikkien osalta suunnitelmat vahvistettu 2018
– Seuraava päivityskierros 2020
31.10.2018
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LSI- laitosten ja sijoituspalveluyritysten
kriisinratkaisusuunnittelu

2018

Kaikkien LSI- laitosten 1.
suunnitelmat ja MREL –
päätökset tehty
(laaja/suppea)
Sijoituspalveluyritysten
1. suunnitelmat tehty
31.10.2018

2020

2019
LSI- laitosten suunnitelmien (ml. MREL – päätösten) päivitys
vuosittain (laaja) tai joka toinen vuosi (suppea)
Sijoituspalveluyritysten
suunnitelmien päivitys joka toinen
vuosi
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Ensi vuoden painopistealueita LSI- laitoksilla
• Pankkikohtaisten kriisinratkaisusuunnitelmien päivitysten
painopistealueiden kohdentamisessa hyödynnetään mm.
edellisessä suunnitelmassa esiin nostettuja tarkennustarpeita,
Fivalta saatua informaatiota ja muita lähteitä
• Lähiajan suunnitelmapäivityksissä tunnistettuja
kehityskohteita mm.
– Bail- in välineen operationalisointi - ajantasaisen ja yksilöidyn tiedon
nopea tuottaminen
– Taloudellinen jatkuvuus (likviditeetin turvaaminen)
– Skenaariot
– Kriisiviestintä
31.10.2018
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SRB:n suorassa toimivallassa olevat SI-laitokset
• Valmisteilla olevissa ja 2019 käynnistettävien uusien
suunnitelmapäivitysten aikataulutuksessa
noudatetaan jakoa kollegiopankkiryhmiin ja eikollegiopankkiryhmiin, joilla erilainen sykli
– Aikatauluraamit kommunikoidaan pankeille syklin
käynnistyessä

• Erityyppiset konsultointi- ja hyväksymisvaiheet
pitkittävät prosessia niin, että sykliä varsinkin
kollegiopankeilla on ollut vaikea sovittaa 12 kk:n
aikarajoihin
31.10.2018
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SRB:n SI- laitosten kriisinratkaisusuunnitelmien
syklit 2018-2019

31.10.2018
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SRB:n painopistealueita SI- laitosten kriisinratkaisusuunnitelmien
valmistelutyössä (SRB work programme 2019)
• Kriisinratkaisustrategioiden tarkempi pankkikohtainen mukauttaminen
• Purettavuuden esteitä koskevan arviointityön syventäminen sekä havaittujen
olennaisten esteiden kommunikointi ja läpikäynti pankkien kanssa
• Eräiden osa-alueiden (mm. resolvability assessments, the separability assessment,
operational continuity, liquidity and funding in resolution) tarkentuvien policydokumenttien implementointi suunnitelmiin
• MREL- vaateiden asettamisen osalta tavoitellaan merkittävää kehitystä erityisesti
ryhmän sisäisten MREL- vaateiden täytäntöönpanon ja MREL- vaateen laadun
(subordinaatio) osalta.
• Päivitetyn kriisinratkaisusuunnitelmia koskevan manuaalin laajempi julkistaminen
SRB:n nettisivuilla
• SRB:n aikomuksena ei ole ainakaan 2019 aikana julkaista pankkikohtaisia
strategioita tai MREL- vaateita – tämä ei estä pankkeja julkaisemasta tietoa
strategiastaan tai MREL- vaateestaan (vrt. ESMA Q&A)
31.10.2018
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Ruotsin ja Tanskan johdolla toimivat
kriisinratkaisukollegiot
• Yhteispäätökset vuoden 2018 suunnitelmista ja MRELvaateista allekirjoitetaan joulukuussa (tavoite)
• Suunnitelman yhteenveto ja päätökset (ml. MREL) toimitetaan
pankkiryhmille ennen vuodenvaihdetta
• Pankkikohtaisten suunnitelmien päivitettävien versioiden
valmistelu ja tiedonkeruut käynnistyvät alkuvuodesta 2019–
informoidaan ryhmiä ylimmän emoyrityksen kotivaltion
viranomaisen toimesta

31.10.2018
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Uusi velkojahierarkiaa koskeva
lainsäädäntö
Harri Hämäläinen

31.10.2018
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NPS-velka
• HE 112/2018, implementoidaan
kriisinratkaisudirektiivin uusi 108.2-7 artikla.
• Luodaan luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille
huonomman etuoikeuden tavallisten vakuudettomien
velkojen luokka, engl. Non Preferred Senior, NPS.
• Etuoikeus konkurssissa on MaksL 2 §:n mukaisia
tavallisia velkoja huonompi mutta MaksL 6 §:n
mukaisia viimesijaisia velkoja parempi.
• Etuoikeus siis huonompi kuin senior bondilla mutta
parempi kuin junior bondilla
31.10.2018

26

NPS-velka
• Edellytykset:
– velkasitoumus ei ole tai sisällä johdannaista
• Koron sitominen yleiseen viitekorkoon tai muun valuutan kuin
liikkeeseenlaskijan kansallisen valuutan käyttö ei tee sitoumuksesta
johdannaista

– alkuperäinen juoksuaika on vähintään vuoden
– velkasitoumuksen ehdoissa on todettu, että kyseessä on po.
lainkohdassa tarkoitettu velkasitoumus

31.10.2018
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NPS-velka
• NPS-velka on MREL-kelpoista, jos muut MREL:n ehdot
täyttyvät
• Täyttää MREL-velan mahdollisen subordinointiehdon
– Kelpaa täyttämään G- SII- pankkien TLAC- vaateen
(subordination) ja viranomaisen pankkikohtaisesti (myös muut
kuin G-SII:t) asettaman subordination-vaateen

• NPS-velkaa ei lueta omiin varoihin
vakavaraisuuslaskennassa
• Ei kuittausoikeutta konkurssissa
31.10.2018
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NPS-velka
• Uusi etuoikeussäännös lisätään luottolaitoslakiin
• Samalla myös muut luottolaitosspesifit velkojen
etuoikeussäännökset siirretään pankkilaeista LLL:iin
(talletusten ja kriisinratkaisun kustannusten
etuoikeudet)
• Laki tulee voimaan viimeistään 29.12.2018
• Lainaehdoissa voidaan sopia, että ennen
voimaantuloa liikkeeseen laskettuun velkaan
sovelletaan tätä lakia lain voimaantulon jälkeen
31.10.2018
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Muita vaikutuksia
• Lakimuutos vaikuttaa myös velkarakennetaulukoissa
(LDR) käytettäviin etuoikeusluokkiin (Annex on Insolvency
Ranking - Suomea koskeva osuus päivitetään SRB:n
kotisivulle vuoden loppuun mennessä)
• EKP:n kannanotto NPS- instrumenttien
vakuuskelvottomuudesta

31.10.2018
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Muita muuttuvia säännöksiä
• Pankkilakeihin säännös, jonka mukaan AT1
instrumentteja ei lueta velaksi arvioitaessa
yhtiöoikeudellista oman pääoman menettämistä tai
velvollisuutta hakea selvitystilassa oleva laitos
konkurssiin.
• LLL:iin säännös, jonka mukaan AT1 instrumenttien
keskinäisestä ja T2 instrumenttien keskinäisestä
etuoikeudesta voidaan sopia.
31.10.2018
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SRB:n MREL linjaukset
Pekka Kainulainen

31.10.2018
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MREL etenee askel kerrallaan

Vuoden 2015
lopussa SRB:n
alustava MREL
lähestymistapa
vuodelle 2016

BRRD
Kesäkuu,
2014
31.10.2018

Käynnistettiin
MREL tiedon
keruu (LDT)
Helmikesäkuu 2016

Tammikuu
2016 SRB:n
toinen
industry
dialogue

Komission
MREL
delegoitu
asetus
voimaan
syyskuu 2016

EU komission
lainsäädäntöaloite
marraskuu
2016

SRB:n MREL
politiikka
vuodelle
2016

RVV:n MREL
politiikka LSIpankeille
joulukuussa
2016.

SRB julkisti joulukuussa
2017 MREL-politiikan
SI- pankeille:
• Sitovat MRELvaatimukset
• Konsolidoidulla
tasolla
• Bail-in väline
• Siirtymäaika
• Rajoitetut
pankkikohtaiset
joustot
RVV:n MREL politiikka
LSI-pankeille päivitetty
14.2.2018
SRB:n vuoden 2017
politiikan tarkennukset
(julkaistaan pian)
SRB:n 2018 MRELpolitiikka:
- SRB Industry
Dialogue-tilaisuus
10.12.2018
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Miten paljon MREL-päätöksiä on tehty ?
SRB:n tähän saakka tekemät MREL-päätökset kattavat pankkiunionin
suurimmat ja monimutkaisimmat konsernit.
Tänä vuonna SRB on tehnyt MREL- päätöksen 36 pankkiryhmälle. Nyt
käynnissä olevan suunnittelusyklin osalta SRB:n tavoitteena on tehdä 93
MREL- päätöstä konsolidoidulla tasolla
EBA kartoittaa vuosittaisella kyselyllä EU:n alueelle tehdyt MREL-päätökset.
• Yhteenvedon julkaisu valmisteilla
• Päätösten kattavuus
• Suurimmat pankit
• Laadulliset näkökulmat (iMREL, subordinaatio)
31.10.2018
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SRB:n vuoden 2017 politiikan tarkennukset
(julkaistaan pian)
1) MREL-metodologia muille välineille kuin bail-in
- Strategiassa valittu välineeksi liiketoiminnan luovutus,
väliaikainen laitos, omaisuudenhoitoyhtiö
2) Viittaus Basel 1 lattiaan poistetaan
3) Joitakin tarkennuksia velkaerien MREL-kelpoisuuteen
- Sovelletaan ei-kollegiopankkeihin käynnissä olevalla
suunnittelusyklillä (MREL-päätökset loppuvuonna
2018/alkuvuonna 2019)

31.10.2018
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SRB vuoden 2018 politiikka
Julkaistaan joulukuussa
• Solo/sisäinen MREL soveltaminen aloitetaan
• Subordinaatiovaade tarkentuu (minimitaso ja
tiukennusedellytykset)
• Talletuspankkien yhteenliittymien käsittelystä ja
kiinnitysluottopankkien asemasta erillissäännökset
Sovelletaan kollegiopankkien käynnissä olevaan
suunnittelusykliin (MREL-päätökset loppuvuodesta 2019)
Miten MREL-politiikka tukee kriisinratkaisua ?
31.10.2018
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Brexit ja MREL
Kolmannen maan lainsäädännön alla liikkeeseen lasketut velat voidaan katsoa MREL- kelpoisiksi
ainoastaan silloin, jos laitos kykenee osoittamaan että velkojen alaskirjaus tunnustetaan ja se on
täytäntöönpanokelpoinen kolmannen maan tuomioistuimessa. Tämän varmistamiseksi velkojen
sopimusehdoissa tulee olla BRRD 55 artiklan mukainen maininta ja se tulee
tarvittaessa todentaa oikeudellisella asiantuntijalausunnolla tai muulla riittävällä selvityksellä.
Brexitin myötä UK:n lainsäädännön alaisuudessa liikkeeseen lasketut velat katsotaan
välittömästi Brexitin toteutumisen jälkeen kolmansien maiden veloiksi ja ne
menettävät edellä mainittujen edellytysten puuttuessa MREL- kelpoisuuden,
jollei tähän sovita EU:n ja UK:n välillä poikkeusta tai siirtymäaikaa eroamisneuvotteluissa
tai muussa yhteydessä.
SRB/EBA ovat kehottaneet pankkeja varautumaan Brexitin vaikutuksiin lisäämällä sopimusehdot
lainaehtoihin tai muuttamalla uudet liikkeeseen laskut EU-maan lainsäädännön alle
SRB on kuitenkin ilmoittanut harkitsevansa siirtymäaikoja pankeille, joilla Brexit aiheuttaa äkillisen MRELvajeen. SRB:n Brexit-kannanotto tulossa lähiaikoina.
31.10.2018
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MREL-kehitys jatkuu
• Lainsäädännöllinen kehitys BRRD2
• SRB:n politiikan arvioidaan tarkentuvan
‒ Sisäinen ja solo-tason MREL syventäminen
‒ Subordinaation syventäminen
‒ Seurannan kehittäminen

• SRB:n tekemien päätösten kattavuus kasvaa
merkittävästi

31.10.2018
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Tiedonkeruun muutokset
vuodelle 2019
Riku Thilman

31.10.2018
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Kriisinratkaisuviranomaisten tiedonkeruut vuonna
2019 (1/4)
• Vuoden 2018 lopun tiedot raportoidaan EBA:n laatiman ITS-asetuksen
(EBA/ITS/2018/02) sekä SRB:n määrittelemien raportointilomakkeiden mukaisesti
• ITS-asetuksessa on pyritty kuvaamaan kriisinratkaisusuunnittelutyöhön tarvittavat
minimitiedot
– Asetuksessa on säädetty, että tiedonkeruuta voidaan kuitenkin tarvittaessa laajentaa
asetuksessa kuvattuja tietoja kattavammaksi (7 artikla)
– Tai supistaa, mikäli laitokseen sovelletaan yksinkertaistettuja velvoitteita (SO) (3 artikla)

• SRB on määritellyt lomakkeet velkarakennetta (LDT), kriittisiä funktioita (CFT) sekä
rahoitusmarkkinainfrastruktuuria (FMI) koskevien tietojen raportointiin
– Sekä SRB että RVV keräävät näitä aihealueita koskevat tiedot SRB:n lomakkeita käyttäen ja
siten osaa ITS-asetuksen lomakkeista ei tarvitse raportoida

31.10.2018
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Kriisinratkaisuviranomaisten tiedonkeruut vuonna
2019 (2/4)
Liability Data Template
(LDT)
SRB

Critical Functions
Template (CFT)
Financial Market
Infras. (FMI)

EBA

ITS

T 01.00
T 02.00
T03.01 - T03.03
T 04.00
T 05.00
T 06.00
T 07.00
T 08.00
T 99.00

Liability structure
Ow n Funds
Intragroup Data
Securities
Deposits, not covered and not preferential
Other non-Financial and Financial Liabilities
Derivatives
Secured Finance
Identification of the report

Critical Functions

Critical Functions

FMI Template
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

01.00
02.00
03.00
04.00
05.01
05.02
06.00
07.01
07.02
07.03
07.04
08.00
09.00
10.01
10.02

• Konsolidointiryhmä
• Yhteenliittymien jäsenluottolaitokset

Financial Market Infrastructure
Organisational structure
Liability structure
Ow n funds requirements
Intragroup financial interconnections
Major liability counterparties
Major off-balance sheet counterparties
Deposit insurance
Criticality assessment of economic functions
Mapping of critical functions by legal entity
Mapping of core business lines to legal entities
Mapping of critical functions to core business lines
Critical services
FMI Services - providers and users - Mapping to Critical Functions
Critical Information Systems
Mapping of Information Systems

ITS-lomakkeet Z 02.00 ja Z 03.00
korvataan SRB:n LDT-raportilla

Lomake Z 07.01 korvataan SRB:n
CFT-raportoinnilla

Lomake Z 09.00 korvataan SRB:n
FMI-raportoinnilla

• Kriisinratkaisun kohdeyhteisö (point of entry entity)
• Yhteenliittymä

• Ylin konsolidointitaso

31.10.2018
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Kriisinratkaisuviranomaisten tiedonkeruut vuonna
2019 (3/4)
• Velkarakennetta koskeva tiedonkeruu (LDT)
– Kattavat velkarakennetiedot (kaikki LDT-lomakkeet) kerätään kriisinratkaisun kohdeyhteisön (point
of entry entity) tasolta sekä yhteenliittymien osalta myös yhteenliittymätasolta
– Suppeat tiedot (LDT-lomakkeet T 01.00 – T 03.03) konsolidointiryhmän tasolta sekä
yhteenliittymien osalta jäsenluottolaitosten tasolta

• Kriittisiä funktioita (CFT) ja rahoitusmarkkinainfrastruktuuria (FMI) koskevat
SRB:n tiedonkeruut sekä EBA ITS –tiedonkeruut
– Raportointi vain ylimmältä konsolidointitasolta

• Mikäli laitokseen sovelletaan yksinkertaistettuja velvoitteita (SO-päätös),
vuosittainen tiedonkeruu koskee ainoastaan velkarakennetta.
Kriisinratkaisusuunnitelman päivityksen yhteydessä joka toinen vuosi
kerätään tietoja laajemmin myös SO-laitoksilta
31.10.2018
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Kriisinratkaisuviranomaisten tiedonkeruut vuonna
2019 (4/4)
• RVV on lähettänyt LSI-laitoksille tarkemmin kuvatut raportointivaatimukset
sähköpostitse tiistaina 30.10.
• SRB informoi SI-laitoksia raportointivaatimuksista
• SI-laitoksilta kerätään LDT-tiedot XBRL-muodossa, kaikki muu tiedonkeruu
koskien sekä SI- että LSI-laitoksia on toistaiseksi Excel-muotoista
• Raportoinnin määräajat:
– LDT:
31.3.2019
– CFT ja FMI: 30.4.2019
– ITS:
31.5.2019

31.10.2018
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Tiedonkeruuta koskevat muutokset tulevina
vuosina (1/2)
• Tulevaisuudessa sekä SRB:n että EBA:n määrittelemät
kriisinratkaisuviranomaisten tiedonkeruut tullaan sisällyttämään osaksi EBA
Reporting Framework –paketteja vastaavasti kuin valvontatietojen (FINREP,
COREP) osalta on tehty
– Yhdenmukaiset määritykset selkeyttävät viranomaisraportointia ja mahdollistavat
tehokkaamman tiedon jakamisen (kansalliset viranomaiset - SRB - EBA - EKP)

• Excel-raportoinnista on tarkoitus siirtyä XBRL-raportointiin tulevina vuosina,
mutta aikataulu on vielä avoinna
– Alustava ajatus on, että velkarakennetta koskevat tiedot kerättäisiin ensin XBRLmuotoisina (vrt. SI-laitosten raportointi)

31.10.2018
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Tiedonkeruuta koskevat muutokset tulevina
vuosina (2/2)
• EBA Reporting Framework v. 2.9.1 –paketissa on tarkoitus julkaista
SRB:n määritysten mukaiset LDT-, CFT- ja FMI-tiedonkeruut
– Sovellettavissa 12/2019 tietojen raportointiin keväällä 2020
– SI-laitosten osalta XBRL-raportointivaatimus tulee todennäköisesti laajenemaan
myös muihin kuin LDT-tiedonkeruuseen
– LSI-laitosten osalta EBA:n Resolution Committeessa arvioidaan riittävää
siirtymäaikaa XBRL-raportoinnin aloittamiseksi

31.10.2018
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Tilannekatsaus vireillä olevaan kriisinratkaisua
koskevan EU- sääntelyn tarkistukseen
Reima Letto

31.10.2018
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BRRD 2 – uudistuksen valmistelutilanne
• Neuvoston tasolla yhteinen kanta saavutettiin toukokuun lopulla
• Trilogineuvottelut (neuvosto/komissio/parlamentti) käynnistyivät
heinäkuussa ja ovat edelleen käynnissä- tavoitteena sopu kuluvan
vuoden loppuun mennessä
– Suurimmat näkemyserot
• Home – host tasapaino rajat ylittävien ryhmien MREL- vaateiden jakautumisessa,
poikkeusedellytyksissä ja päätöksenteon itsenäisyydessä
• MREL pilari 1 – subordinaatiovaateen soveltamisala ja kalibrointi (G-SII vs. muut
systeemisesti merkittävät luottolaitokset)

• Jos sopu saavutetaan vuoden vaihteeseen mennessä, voimaantulo
mahdollinen 2020/2021 (+ siirtymäsäännökset)
31.10.2018
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Keskeisiä muutoksia BRRD 2- paketissa
TLAC- periaatteiden
täytäntöönpano EU:n
tasolla

•Eurooppalaiset G-SII pankit TLAC- vaateiden piiriin tietyin mukautuksin
•Subordinaatiovaade pakollinen (pilari 1) myös suurimmille O-SII
pankeille ja muille pankeille case by case viranomaisharkinnalla
•Internal MREL – vaateet ryhmien (jollei waiver) tytäryhtiöille (sisäiset
velat + subordinaatio)

MRELvelkainstrumenttien
laatu

•MREL- instrumenttien kelpoisuusehtojen tarkempi määrittely (ns. MACehdot)
•Ennenaikaisen takaisinlunastuksen luvanvaraisuus

MREL- raportointi,
julkistaminen,
seuraamukset
31.10.2018

•Yhdenmukainen viranomaraportointi – EBA ITS
•Julkistamisvaateiden yhdenmukaistaminen (vaade, MREL- velat,
maturiteetti, etuoikeusluokat, jne) – EBA ITS
•Viranomaisten toimivaltuudet MREL- alituksiin laajentuvat (mm.
voitonjakokielto)
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BRRD 2 - muita kysymyksiä
• Talletuspankkien yhteenliittymien (CRR 10 art) erityispiirteiden huomioon
ottaminen.
– FI:n (ja eräiden muiden maiden) aloitteesta täydennetyt ehdotukset säilyneet
pääosin muuttumattomina triliogineuvotteluissa
• Resoluutioedellytysten arviointi yhteenliittymän tasolla
• Poikkeusmahdollisuus kriisinratkaisuviranomaisen luvalla Internal MREL- vaateesta
yksittäisten jäsenluottolaitosten osalta (ei linkkiä vakavaraisuusvaadetta koskevaan
poikkeukseen)

• Kiinnitysluottopankkien MREL- käsittely
– Nykyinen solo-tason poikkeus säilyy (jos klp ei saa ottaa vastaan talletuksia ja
kansallisessa lainsäädännössä erityissäännökset konkurssimenettelyssä)
– Jos tytäryhtiö vapautettu solo- tason vaateesta, sen RWA:ta ei lueta
konsolidoituun MREL- vaateeseen
– Vaihtoehtoinen käsittely tässä tilanteessa jää jäsenvaltioiden harkintaan

• Moratorio –oikeuden laajennus
31.10.2018
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Vuoden 2019
vakausmaksuprosessi
Riku Thilman

31.10.2018
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Yhteinen kriisinratkaisurahasto
(Single Resolution Fund, SRF)
• Kaikki pankkiunionin alueella toimivat luottolaitokset
ovat maksuvelvollisia SRB:n hallinnoimaan SRF:ään
• Vakausmaksuja kerätty rahastoon vuodesta 2015
alkaen
• SRF:n tavoitetaso 1 % maksuvelvollisten
luottolaitosten korvattavien talletusten yhteismäärästä,
nykytiedoin n. 55 mrd. euroa
• Määräaika tavoitetason saavuttamiselle vuosi 2023
• SRF:ään kerätty tähän mennessä noin 25 mrd. euroa.
• SRB:n arvion mukaan ensi vuonna rahasto saavuttaa
noin 32,7 mrd. euron tason

Vuoden 2019 vakausmaksuprosessi
• Prosessimielessä ei merkittäviä muutoksia vuoteen 2018 verrattuna
– Myös raportointilomake vastaa valtaosin tänä vuonna kerättyä, joitakin tarkennuksia on lisätty
COREP- ja FINREP-tiedonkeruiden viittauksiin

• Uutena riski-indikaattorina laskennassa huomioidaan komission delegoidussa
asetuksessa (EU) 2015/63 säädetty indikaattori: “Pankkien välisten lainojen ja
talletusten osuus EU:ssa”
• Alustava aikataulu (vastaa aiempia vuosia):
– RVV lähettää marraskuun aikana vakausmaksuvelvollisille esitäytetyt raportointilomakkeet
sekä ohjeistuksen
– Tiedot tulee tarkistaa, täydentää ja toimittaa RVV:lle 15.1. mennessä
– Korvattavia talletuksia koskevat tiedot 31.1. mennessä
– Tilintarkastajan lausunto raportoitujen tietojen oikeellisuudesta (SI-laitokset) 28.2.
– RVV lähettää laitoksille vakausmaksupäätökset huhtikuussa
– Vakausmaksulaskujen eräpäivä on toukokuun lopussa

31.10.2018
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Vakausmaksujen määräytymisestä

Riski-indikaattorit

31.10.2018
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Vuoden 2019 vakausmaksujen laskennassa sovellettavat
riski-indikaattorit
•

Delegoidussa asetuksessa säädetyt
indikaattorit

31.10.2018

•

SRB:n vahvistamat muut riski-indikaattorit
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Nordean kotipaikan siirtymisen vaikutus
vakausmaksujen määrään
•
•

Riskiperusteisen maksun laskenta on monimutkaista ja vain SRB:llä
on kaikki siihen tarvittava aineisto käytettävissään
Lopullisen maksun laskennassa kolme olennaista komponenttia:
–
–
–


•

Vuotuinen tavoitetaso
Koon ja riskin painotuskerroin
Riskikerroin
Lopullinen maksu muodostuu kertomalla nämä kolme tekijää (lasketaan erikseen
sekä kansallisesti että pankkiunionin tasolla ja painotetaan kunkin vuoden kerrointen
mukaisesti)

Vakausmaksujen määrään vuonna 2019 vaikuttaa merkittävästi
SRB:n tuleva päätös Nordean korvattavien talletusten käsittelystä
tavoitetason laskennassa
•
•
•

Tavoitetaso lasketaan edeltävän vuoden (v. 2018) korvattavien talletusten
neljännesvuosihavaintojen keskiarvona
Mikäli SRB päätöksellään huomioi tavoitetason laskennassa vain ¼-osan Nordean
korvattavien talletusten yhteismäärästä, sillä pankki on toiminut vain yhden kvartaalin
ajan Suomessa, nousee tavoitetaso suhteellisesti vähän.
Nordea tulee uutena maksuvelvollisena kuitenkin jakamaan kokonaismaksurasitetta
koko taseensa ja riskisyytensä määrittämässä suhteessa

31.10.2018
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Ajankohtaista talletussuojan
maksatusjärjestelmähankkeesta
Anna Kanninen ja Kari Hietaniemi

31.10.2018

56

Hankkeen tavoite ja tausta
• Tavoitteena luoda prosessit ja rakentaa tarvittava järjestelmä:
• Talletuksia ja tallettajia koskevaan tiedonkeruuseen (SCV-tiedostot)
• Talletussuojakorvausten nopeaan (7 työpäivää) maksatukseen
kriisitilanteissa; myös sivukonttorien tallettajille
• Tiedonkeruun ja nopean maksatuksen taustalla talletussuojadirektiivi ja
laki rahoitusvakausviranomaisesta

• Järjestelmän toteutus aloitettiin 2017
• Sovellustoimittaja Visma Consulting Oy
• Mukana myös Valtori, Palkeet ja VRK:n Suomi.fi-palvelut
31.10.2018
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SCV data talletuspankista
• Pankki toimittaa maksatusta varten tarvittavat tiedot
tallettajista ja tileistä RVV:lle SCV-tiedostolla (Single
Customer View)
• Määritys tehty yhdessä talletuspankkien kanssa
yhteistyöryhmässä
– Xml-muotoinen tiedonkeruu

• Datan laadulla ratkaiseva rooli maksatuksessa

31.10.2018
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Järjestelmän kuvaus
TALSU-JÄRJESTELMÄ

TALLETTAJAT

PANKKI
TALLETTAJAT

TOISEN MAAN
VIRANOMAINEN
(HOST)
VEROTTAJA

TOISEN MAAN
VIRANOMAINEN
(HOME)
31.10.2018

AVI
RVV
59

Seitsemän työpäivän maksatus
Pankki toimittaa
RVV:lle 2. SCVtiedoston klo 16
mennessä.

RVV päättää talletusten
korvaamisesta.
RVV pyytää pankilta SCVtiedoston.

SU
Päivä
0

MA
Päivä
1

Pankki toimittaa
RVV:lle 1. SCVtiedoston klo 16
mennessä.

31.10.2018

TI
Päivä
2

KE
Päivä
3

RVV toimittaa tiedot korvauksista
muiden maiden viranomaisille, jotka
maksavat korvaukset sivukonttorien
tallettajille

TO

PE

Päivä
4

Päivä
5

LA

SU

MA

TI

Päivä
6

Päivä
7

RVV lähettää tallettajille
korvauspäätökset.
RVV maksaa tallettajille sitä mukaa
kun tallettajat ilmoittavat uuden
tilinumeronsa.
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Hankkeen tilannekatsaus
•
•
•
•

Luovutus Vismalta RVV:lle marraskuun lopussa
Hyväksymistestaus kaksi kuukautta
Tuotantoon helmikuussa
Tuotantotestaus keväällä 2019

• Jatkokehitys tarpeiden mukaan (testaus, lainsäädännön muutokset,
kansainvälinen yhteistyö, jne.)
• EDIS:llä ja talletussuojadirektiivin arvioinnilla ei näillä näkymin suuria vaikutuksia

• Samalla kehitetään RVV:n sisäisiä prosesseja ja kansainvälistä
yhteistyötä

31.10.2018
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Pankin SCV-datan tuottamisvalmius
varmistetaan vuosittaisella testauksella
Perusteet SCV-kehittämiselle ja säännölliselle testaamiselle
lainsäädännössä:
• Talletuspankilla on oltava sisäiset järjestelmät sen varmistamiseksi, että
kunkin tallettajan korvauskelpoisten ja korvattavien talletusten määrä
voidaan jatkuvasti selvittää.
– Talletuspankkien on toimitettava virastolle pyynnöstä edellä mainitut tiedot

•

Testit on tehtävä
– vähintään kolmen vuoden välein varmistaen, että viraston omat sekä
talletuspankkien tietojärjestelmät ovat riittävät laissa säädettyjen
velvoitteiden täyttämiseksi
– viivytyksettä sen jälkeen, kun talletussuojamaksua on velvollinen
suorittamaan uusi merkittävä talletuspankki taikka talletuspankkien tai
viraston tietohallintojärjestelmiä on merkittävästi muutettu.
 Käytännössä vuosittain

•

31.10.2018

Tietoja saadaan käyttää ainoastaan testien tekemiseen eikä tietoja saa
säilyttää pitempään kuin kuormituskokeiden tekemiseksi on tarpeen
62

Pitkän aikavälin SCV-testaussuunnitelma
2017

2018

Raportointikanavan
testi
testidatalla

2019

Tuotantodata
anonymisoituna

Tuotantodata:
etukäteen
sovittu päivä 0
pankeittain

Tuotanto-data:
Etukäteen
sovittu
aikaikkuna,
josta päivä 0
ilman
ennakkoon
ilmoitusta

2022

Tuotantodata:
tarkemmat
teematestit
alkavat

salaus ja
signaus

TALSU-hanke ja testidata
31.10.2018

2021

2020

Säännöllinen testaus ja tuotantodata
63

SCV Tuotantotestaus 2018

Huhtikuu 2018
•Testilähetykset toteutettiin
anonymisoidulla
tuotantodatalla

31.10.2018

Joulukuu 2018
•Virheiden korjaus ja
uusintalähetys sovittu
pankkien kanssa 5.12.2018
mennessä
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SCV Tuotantotestaus 2019
Maaliskuu
•Kysely SCV:n
tuottamisesta
lähetetään kaikille
pankeille
•SCV tuotantolähetys:
Evli Pankki
Oma Säästöpankki
Suomen
AsuntoHypoPankki
Säästöpankkiryhmä
Paikallisosuuspank
kiryhmä

31.10.2018

Huhtikuu
•RVV:n oma sisäinen
testaus EBA:n
ohjeiden mukaan

Toukokuu
•Kysely SCV:n
tuottamisesta
vastausten eräpäivä
kaikilla pankeilla
•SCV tuotantolähetys:
Ålandsbanken
Aktia Pankki
S-pankki
Osuuspankkiryhmä
Nordea Bank
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Kysely pankin SCV-prosessista ja –järjestelmästä
2019
• Pankeille lähetetään maaliskuussa 2019 kysely
SCV:n tuottamisesta sisältäen mm.:
– Kauanko SCV:n tuottaminen kestää
– Kuvaus järjestelmästä, jolla SCV tuotetaan
– Kuvaus miten järjestelmää on testattu ja testataan jatkossa
– Kuvaus prosesseista ja kontrolleista SCV:n tuottamisessa
– Kuvaus jatkokehitystarpeista

• Kyselyn eräpäivä toukokuussa 2019

31.10.2018
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EBA:n testit keväällä 2019
RVV on sitoutunut noudattamaan EBA:n talletussuojajärjestelmien
kuormitustestejä koskevia ohjeita, jossa RVV:lla raportoinnin
eräpäivä 7/2019

Rahoituskyvyn testi (RVV:n sisäinen 2018)
SCV-testaus

Koskee
pankkeja

Operationaalinen kyky (RVV:n sisäinen 2019)
Rajat ylittävä yhteistyö (RVV:n sisäinen 2019)

31.10.2018
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Vuoden 2019 riskiperusteiset
talletussuojamaksut
Riku Thilman

31.10.2018

68

Vuoden 2019 riskiperusteiset talletussuojamaksut
• RVV määritteli tänä vuonna talletussuojamaksut ensimmäistä kertaa
EBA:n antaman ohjeistuksen mukaisesti (EBA/GL/2015/10)
– Laskentamenetelmä säädetty lakiin rahoitusvakausviranomaisesta
– Muutos vaikuttaa vain maksujen jakautumiseen eri pankkien välille, ei siihen,
paljonko maksuja kaikkiaan kerätään

• Aiemmin käytetty laskentamalli huomioi pankkien riskisyyden vain
vakavaraisuuden osalta, EBA:n malli mittaa riskisyyttä
monipuolisemmin
• EBA:n menetelmää tullaan soveltamaan tulevinakin vuosina
– Pankkikohtaisen maksun määrään vaikuttaa siten korvattavien talletusten
määrä sekä mallin mukaisilla indikaattoreilla mitattu riskisyys suhteessa
muihin Suomessa toimiviin pankkeihin

31.10.2018
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Talletussuojamaksujen laskennassa sovellettavat
riski-indikaattorit

31.10.2018
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Nordean kotipaikan siirtymisen vaikutus
talletussuojamaksujen määrään
•

Talletussuojadirektiivissä on määritelty EU-alueen kansallisille talletussuojarahastoille tavoitetaso,
joka on vähintään 0,8 prosenttia rahaston jäsenten yhteenlasketuista korvattavien talletusten
määrästä. Rahaston varojen tulee vastata tavoitetasoa viimeistään heinäkuussa 2024
– Suomessa 0,8 prosentin tavoitetaso on implementoitu lakiin rahoitusvakausviranomaisesta

•

Suomessa toimivien pankkien korvattavien talletusten yhteismäärä vuoden 2017 lopussa oli noin
50 mrd. euroa. Nordean muuton myötä yhteissumma nousee noin 125 mrd. euroon.
– Siten rahaston tavoitetaso nousee nykytiedoin laskettuna tämänhetkisestä noin 400 milj. eurosta noin miljardiin euroon

•

Laissa rahoitusvakausviranomaisesta on säädetty uuden pankin liittymismaksusta
– Uuden pankin on suoritettava talletussuojarahastolle 10 vuoden aikana liittymismaksu, joka kokonaismäärältään
vastaa 0,8 prosenttia uuden pankin korvattavien talletusten määrästä
– Nordean liittymismaksu ajoittuu vuosille 2019–2028, joten vuosina 2025–2028 suoritettava osuus ei kontribuoi
tavoitetason saavuttamiseen
– Normaaleina vuotuisina talletussuojamaksuina kerätään kaikilta pankeilta yhteensä määrä, joka johtaa tavoitetason
saavuttamiseen säädetyssä määräajassa. Siten kaikki talletussuojajärjestelmän jäsenet vastaavat kollektiivisesti
kohonneen tavoitetason saavuttamisesta
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Vuoden 2019 talletussuojamaksujen aikataulu
• Korvattavien talletusten määrää koskevat tiedot kerätään osana
vakausmaksutiedonkeruuta, raportoinnin määräaika 31.1.
• RVV laskee Fivalta saatujen tietojen pohjalta riski-indikaattoreiden
arvot ja lähettää tiedot pankeille tarkistettavaksi huhtikuussa
• Talletussuojamaksujen laskutus tehdään kesäkuussa, maksujen
eräpäivä 28.6.
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KIITOS!

www.rvv.fi
www.talletussuoja.fi
www.financialstability.fi
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