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Valtiovarainvaliokunnalle 
 

Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta, direktiiviksi direktiivien 
2013/36/EU ja 2014/59/EU muuttamisesta ja asetukseksi asetuksen (EU) N:o 
575/2013 ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta (Basel III -standardien 
täytäntöönpano) 
 

Rahoitusvakausvirasto (RVV) kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja toteaa 
seuraavaa.  

RVV pitää Basel III -pankkisääntelystandardien täytäntöönpanoon liittyvien 
lainsäädäntöehdotusten tavoitteita kannatettavina ja näkee tärkeänä, että 
kansainvälisesti toimivien pankkien sääntely perustuisi mahdollisimman laajasti 
yhdenmukaisiin sääntöihin.  

Basel III -standardin keskeisimmät muutokset kohdistuvat erityisesti 
kokonaisriskipainolattian soveltamisen myötä pankkien riskipainotettujen erien 
määräytymiseen, millä on suora vaikutus vakavaraisuusvaatimusten lisäksi myös 
kriisinratkaisuviranomaisen asettamaan omien varojen ja hyväksyttävien velkojen 
vähimmäisvaatimukseen (MREL-vaatimus). Vastaavasti kokonaisriskipainolattian 
soveltamistasoon liittyvällä puheenjohtajamaan kompromissiehdotuksella voi olla 
vaikutusta konsernin yksittäisten tytärluottolaitosten vakavaraisuus- ja sisäisten 
MREL-vaatimusten tasoon sen mukaan, onko laitoksen sijaintimaan jäsenvaltio 
ottanut kokonaisriskipainolattiaa koskevan option käyttöön vai ei. 

Finanssivalvonnan elokuussa julkaisemat, suomalaispankkien omiin arvioihin 
pohjautuvat päivitetyt vaikutusarviolaskelmat osoittavat, että Basel III -standardin 
täytäntöönpano komission ehdotuksen mukaisena ei siirtymäsäännösten 
päätyttyäkään merkittävästi kasvattaisi Suomessa toimivien luottolaitosten 
vakavaraisuus- tai MREL-vaatimuksia.  

Riskipainotettujen erien laskentaan liittyvillä muutoksilla olisi myös vaikutuksia 
luottolaitoksilta kerättävien vakausmaksujen sekä talletuspankeilta kerättävien 
talletussuojamaksujen määräytymiseen. Maksujen riskiperusteisuudesta johtuen 
vakavaraisuuslaskennassa sisäisiä malleja käyttävien luottolaitosten maksuosuus 
oletettavasti nousisi riskipainotettujen erien kasvun kohdistuessa niihin. 
Vakausmaksujen määrittämisen osalta Suomessa toimivien luottolaitosten 
riskiasemaa kuitenkin suhteutetaan kaikkiin pankkiunionin alueen luottolaitoksiin, 
joten kansallisen tason vaikutusten arviointi on haastavaa. 

Vakavaraisuussääntelyä koskevien muutosten ohella lainsäädäntöehdotukseen 
sisältyy eräitä tarkennuksia kriisinratkaisutilanteen viranomaislupa-asioihin sekä 
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yleisemmin kriisinratkaisuviranomaisten lupamenettelyihin. RVV katsoo ehdotettujen 
tarkennusten sujuvoittavan kriisitilanteen hoitoa ja pitää niitä kannatettavina. 

 
 
 
Tuija Taos    Riku Thilman 
ylijohtaja    kriisinratkaisuasiantuntija 
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