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Tiedotustilaisuus myös verkossa

▪ Tiedotustilaisuutta voi seurata verkossa internet-selaimen ja verkkoyhteyden 
avulla.

▪ Jos verkkoyhteytesi on huono tai yhteys katkeaa, sulje muut sovellukset 
koneeltasi ja avaa tilaisuuden webinaari-linkki uudelleen. 

▪ Tarvittaessa kokeile toista verkkoselainta (esim. Chrome tai Firefox) tai -yhteyttä.

▪ Voit esittää puhujalle kysymyksiä ruudussa näkyvän Chat-ikkunan kautta. 
Kysymykset eivät näy muille tilaisuuden osallistujille. 

▪ RVV asiantuntijat vastaavat kysymyksiin omien puheenvuorojensa jälkeen 
Kysymyksiä ja keskustelua -osiossa suullisesti. 

▪ Asiantuntijoiden Powerpoint-esitykset ovat saatavilla RVV:n verkkosivuilla 
tiedotustilaisuuden jälkeen osoitteessa www.rvv.fi
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Katsaus viraston 
toimintaan
Tuija Taos
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Agenda

9.00 – 9.20 Katsaus viraston toimintaan
Tuija Taos, ylijohtaja 

9.20 – 9.30 Ajankohtaisia viranomaisohjeistuksen muutoksia 
Riku Thilman, kriisinratkaisuasiantuntija

9.30 – 9.50 Katsaus kriisinratkaisusuunnitteluun 
Kristiina Tuomikoski, kriisinratkaisuasiantuntija 

9.50 – 10.05 Vuoden 2022 vakaus- ja talletussuojamaksut
Erika Aunio, kriisinratkaisuasiantuntija 

10.05 – 10.20 Ajankohtaista talletussuojasta
Kari Hietaniemi, tietojärjestelmäekonomisti

10.20 – 10.40 Kysymyksiä ja keskustelua

10.40 Tilaisuuden päätössanat (webinaari-lähetys loppuu)
Tuija Taos, ylijohtaja

10.40 – 11.00 Kahvia ja vapaamuotoista keskustelua
RVV asiantuntijat, Auditorio (Työpajankatu 13)

11.00 Tiedotustilaisuus päättyy. 
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Suomen ja Euroopan turvallisuus- ja 
toimintaympäristö muuttui 24.2.2022

▪ Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut talouteen ja pankkisektorille merkittävästi 
epävarmuutta ja huolta tulevaisuudennäkymistä.

▪ Merkittävästi kohonnut uhka myös kyberhyökkäyksistä.

▪ Pakotteiden noudattaminen tärkeä, uusi osa riskienhallintaa.

▪ SRB:llä ei toistaiseksi uusia linjauksia ja esimerkiksi kriisinratkaisusuunnittelutyö etenee 
normaalisti.

▪ Varautuminen ja valmiuden nostaminen näkyy myös RVV:ssa:

▪ Rahoitusmarkkinaviranomaisten johto (MoU-työryhmä) keskustelee säännöllisesti 
ajankohtaisesta tilanteesta.

▪ Seurantaa tehdään ja varautumista kehitetään useissa viranomaisryhmissä. 

▪ Virasto osallistuu aktiivisesti VM:n hallinnonalan valmiusyhteistyöhön.

▪ VN:n ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta 13.4.2022
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Venäjän hyökkäys Ukrainaan, lännen pakotteet ja 
tilanteesta välittömästi seuranneet kriisinratkaisu- ja 
talletussuojatapaukset

▪ Sberbank Europe AG

▪ SRB päätti 1.3.2022 ryhmän kriisinratkaisutoimista sen menetettyä asiakkaiden luottamuksen ja ajauduttua vakaviin 
likviditeettiongelmiin.

o Itävallassa sijainnut emo päätettiin olla asettamatta kriisihallintoon. Emo asetettiin kansalliseen maksukyvyttömyysmenettelyyn ja sen talletukset korvattiin 
Itävallan talletussuojarahaston varoista. Suurin osa tallettajista oli Saksan sivuliikkeen tallettajia. Saksalainen talletussuojajärjestelmä maksoi sivuliikkeen 
tallettajien korvaukset Itävallan talletussuojajärjestelmän puolesta.

o Kroatiassa ja Sloveniassa sijainneet tytäryritykset asetettiin kriisihallintoon ja niihin sovellettiin liiketoiminnan luovutus -välinettä.

▪ EU-alueella, pankkiunionin ulkopuolella Sberbankilla oli tyttäret Tšekeissä ja Unkarissa.

o Kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset päättivät olla asettamatta näitä kriisihallintoon ja tyttäret asetettiin kansalliseen maksukyvyttömyysmenettelyyn. 
Talletussuojajärjestelmät korvasivat talletukset.

▪ Myös EU:n ulkopuolisissa eurooppalaisissa maissa asetettiin Sberbankin tyttäriä kriisihallintoon (Bosnia ja Hertsegovina sekä 
Serbia).

▪ Amsterdam Trade Bank N.V.
▪ Tuomioistuin asetti pankin konkurssiin 22.4.2022 pakotteista aiheutuneiden operatiivisten haasteiden vuoksi.

▪ Talletussuojajärjestelmä korvasi talletukset. Pankilla ei ollut sivuliikkeitä, mutta pankki oli tarjonnut rajan yli talletuspalveluita Saksaan. 
Alankomaiden talletussuojajärjestelmä maksoi myös näiden tallettajien talletussuojakorvaukset suoraan.

▪ Myös eräiden muiden venäläisomisteisten pankkien toimintoja ajetaan alas, mutta ilman kriisinratkaisu- tai 
konkurssimenettelyä:
▪ VTB Bank (Europe) SE – toiminnot Euroopassa ajetaan alas myynnin kautta.

▪ RCB Bank LTD myi osan toiminnoistaan ja ajaa muut toimintonsa alas.
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RVV valmistautuu tulevaan - lähiajan 
toiminnan painopisteet
▪ Turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutokseen liittyvä seuranata, varautuminen ja valmiuden ylläpitäminen 

ykkösprioriteetti.

▪ Muutoin viraston toiminta jatkuu normaalisti.

▪ Kriisinratkaisusuunnittelussa pankkien kriisinhoitokyvyn edistäminen erityisesti priorisoituja osa-alueita kehittämällä.

▪ SRB:n Expectations for Banks -dokumentissa (EfB) on kuvattu ylätasolla kriisinratkaisuviranomaisten odotukset pankkien 
purettavuuden varmistamiseksi. SRB on julkaissut useita laitoksille suunnattuja operatiivisia ohjeistuksia, millä tarkennetaan 
odotuksia.

▪ Laitosten tulee täyttää purettavuutta koskevat odotukset vuoteen 2024 mennessä, minkä jälkeenkin suunnittelutyö jatkuu, mutta
painottuu enenevissä määrin kriisinratkaisustrategian käytännön toteutettavuuden varmistamiseen muun muassa testaamalla.

▪ Viraston sisäisessä kriisinhoitokyvyn kehittämishankkeessa viimeinen vuosi

▪ Kriisinhoidon prosessien ja työohjeiden tarkentaminen sekä virtuaalisen työtilan jatkokehitys.

▪ Bail-in-kyvykkyyden testaaminen sisäisessä kriisisimulaatiossa.

▪ Jatkossa painottuu ulkoisten kumppaneiden hyödyntäminen erityiskysymysten selvittämisessä enenevässä määrin.

▪ Talletussuojan maksatusjärjestelmän toimintavarmuuden turvaaminen valmistautumalla konesalin ja 
kapasiteettitoimittajan vaihtoprojektiin.

▪ EBA:n vaatimusten mukaisen kuormitustestaussuunnitelman viimeistely ja vuoden 2022 testien läpivienti.

▪ VM:n avustaminen EU- ja kansallisten lainsäädäntöuudistusten valmistelussa.
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Ajankohtaisia 
viranomaisohjeistuksen 
muutoksia
Riku Thilman
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Esityksen sisältö

▪SRB:n MREL-politiikan muutokset vuodelle 2022

▪EBA:n standardit ja ohjeet

▪SRB:n laatimat uudet tai päivitetyt ohjeistukset laitoksille
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SRB:n MREL-politiikan muutokset 
vuodelle 2022

▪ SRB päivittää MREL-politiikkansa vuosittain. Vuoden 2022 
kriisinratkaisusuunnittelusyklissä sovellettava versio julkaistaan touko-
kesäkuussa.

▪ SRB:n politiikkaa sovelletaan sekä SI- että LSI-laitosten osalta. RVV on 
lisäksi laatinut ja päivittää säännöllisesti kansallisen MREL-
politiikkapaperin, minkä tavoitteena on tarkentaa MREL-vaatimusten 
soveltamista Suomessa toimiviin LSI-laitoksiin.

▪ Osana vuoden 2022 kriisinratkaisusuunnittelusykliä annettavilla MREL-
päätöksillä lähtökohtaisesti muutetaan vain 2024 alussa voimaan astuvia 
lopullisia MREL-vaatimuksia. Ennen tätä voimassa olevia vaatimuksia 
muutetaan vain siinä tapauksessa, että lopulliset vaatimukset asettuisivat 
jo voimassa olevia vaatimuksia alhaisemmalle tasolle.
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SRB:n MREL-politiikan muutokset 
vuodelle 2022, jatkuu

▪ Eräitä vuoden 2022 MREL-politiikkaan tehtyjä muutoksia:
▪ Markkinaluottamuslisä-komponentista (MCC) tehtävä vähennys pienenee: 2021 

syklillä: CBR – max (CCyB ; 62.50 bps) → 2022: CBR – max (CCyB ; 31.25 bps). 

▪ Laskennassa huomioidaan 31.12.2021 ajankohdan LRE:n määrä sisältäen 
keskuspankkisaamiset, vaikka valvojan väliaikaisen kevennyksen vuoksi näitä ei olisi 
huomioitu vähimmäisomavaraisuusasteen laskennassa. 

▪ SRB:n kehittämää NCWO-laskentamallia on kehitetty huomioimaan oletettuja 
muutoksia laitoksen taseessa kriisitilanteessa.

▪ MREL-vaateen mukautusmahdollisuus laitoksille, joiden ensisijainen 
kriisinratkaisustrategia perustuu siirtovälineen käyttöön.

▪ Laitostason sisäisen MREL-vaatimuksen (internal MREL) soveltaminen laajemmin: 
kynnysarvo 3 % → 2 % TREA/LRE/liiketulos suhteessa resolution groupin
vastaavaan tai mikäli tase yli 10 mrd. euroa riippumatta kynnysarvojen täyttymisestä.
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EBA:n standardit ja ohjeet

1. EBA on toimittanut lopullisen luonnosversion omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja 
koskevasta RTS:stä komissiolle implementoitavaksi delegoiduksi asetukseksi
▪ RVV ei toistaiseksi vaadi takaisinlunastuslupahakemuksia konkurssistrategian omaavilta laitoksilta, mutta 

riippuen siitä, missä muodossa EBA:n RTS säädetään komission delegoiduksi asetukseksi, vaatimukset 
voivat tulevaisuudessa tältä osin muuttua

2. EBA:n nykyinen ohjeistus purettavuuden parantamisesta täydentyy liiketoiminnan 
siirtovälineiden strategioihin (engl. transfer strategies) liittyvillä odotuksilla. Näillä 
tarkoitetaan kriisinratkaisustrategioita, joissa laitoksen osakkeita ja osuuksia tai varoja ja 
velkoja siirretään kriisinratkaisussa kolmannelle osapuolelle. Ohjeistuksesta järjestetty 
konsultaatio päättyi 15.4.2022. 

▪ SRB on julkistanut liiketoiminnan siirtovälineiden strategioita koskevat odotuksensa osana ”Expectations
for Banks”-asiakirjaa (luku 2.7. Separability and restructuring) ja sitä tukevia operatiivisia ohjeistuksia. 
Kuten purettavuuden kokonaisuudessa, RVV hyödyntää ensisijaisesti näitä linjauksia LSI-laitoksille. RVV 
tulee antamaan LSI-laitoksille lisäohjeistusta aiheeseen liittyen.

3. EBA laatii myös purettavuuden testaukseen liittyvää ohjeistusta.
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EBA:n standardit ja ohjeet, jatkuu

4. EBA on julkaissut purettavuuden parantamista koskevan ohjeistuksen ja siihen 
liittyvät käännösversiot (ml. suomenkielisen version, linkki)

5. EBA on käynnistämässä lausuntokierrosta koskien kriisinratkaisuviranomaisille 
osoitettua ohjeistusta WDCCI- sekä bail-in-prosessien julkaisemisesta

▪ Julkaisuaikataulu asettunee vuoteen 2024.

▪ Osana bail-in-toimintaoppaiden kehitystyötä, RVV ohjeistaa laitoksia ja kuvaa relevantteja 
viranomaismenettelyitä työn edetessä, riippumatta EBA:n ohjeistuksen voimaan astumisesta.
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SRB:n laatimat uudet tai päivitetyt 
ohjeistukset laitoksille

1. SRB on lokakuussa 2021 julkaissut ohjeistusta koskien erotettavuutta käytettäessä 
siirtovälineitä kriisinratkaisussa

2. Marraskuussa 2021 julkaistiin päivitetty ohjeistus laitoksen toiminnallisen jatkuvuuden 
varmistamisesta kriisitilanteessa 

▪ Aiemmin julkaistua ohjeistusta on tarkennettu erityisesti taloudellisten vaatimusten sekä henkilöstöä
koskevien järjestelyiden osalta.

3. Likviditeettiä koskevaa ohjeistusta on julkaistu maaliskuussa 2022 koskien laitosten 
valmiuksia tunnistaa ja hyödyntää varoja monipuolisesti kriisiajan vakuusjärjestelyissä

4. Bail-in-välineen operationalisointia koskevaa ohjeistusta on päivitetty ja uutta
dokumentaatiota tullaan julkaisemaan SRB:n verkkosivuilla kevään 2022 aikana

▪ Toimii ohjeena bail-in-toimintaoppaiden laadinnassa, tarkentaa kriisinratkaisuviranomaisten odotuksia.

▪ Sovelletaan sekä LSI- että SI-laitosten kriisinratkaisusuunnittelutyössä.

1. Guidance on separability of banks in time of crisis

2. Operational guidance for operational continuity in resolution

3. Operational guidance on the identification and mobilisation of collateral in resolution
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https://www.srb.europa.eu/en/content/srb-publishes-guidance-separability-banks-time-crisis
Operational%20guidance%20for%20operational%20continuity%20in%20resolution
https://www.srb.europa.eu/en/content/srb-publishes-operational-guidance-identification-and-mobilisation-collateral-resolution


Voimassa olevat SRB:n politiikat ja 
ohjeistukset

Lähde: SRB 2022 Resolution 

Planning Booklet
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Katsaus kriisinratkaisu-
suunnitteluun 
Kristiina Tuomikoski
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Esityksen sisältö

▪ LSI-laitosten kriisinratkaisusuunnittelu 2022
▪ Säännölliset tiedonkeruut keväällä 2022

▪ Purettavuuden edistäminen

▪ Järjestelmäkriisiskenaarion huomioiminen kriisinratkaisusuunnitelmissa

▪SRB:n kriisinratkaisusuunnittelu SI-laitoksille vuonna 2022

▪Sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusuunnittelu
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LSI-laitosten kriisinratkaisusuunnittelu 
2022 on käynnistynyt

▪ Vuosittainen kriisinratkaisusuunnittelu alkaa säännöllisten tiedonkeruiden 
toimittamisella toisen kvartaalin aikana ja päättyy suunnitelmien ja MREL-päätösten 
vahvistamiseen seuraavan vuoden ensimmäisellä kvartaalilla.

▪ Yhteisiä painopistealueita kaikille kriisinratkaisustrategian omaaville laitoksille 
vuonna 2022 ovat:

o Bail-in-toimintaoppaan edelleen kehittäminen 

o Likviditeetin estimointi ja raportointi kriisinratkaisussa pitäen sisällään stressiskenaariot

o Arvonmäärityksen MIS-kyvykkyys

▪ Lisäksi laitoskohtaisia painopistealueita.

▪ LSI-laitoksilta tullaan myös edellyttämään kaikki purettavuuden osa-alueet 
kattava itsearvio osana vuoden 2022 suunnittelusykliä. 

▪ Painopisteistä on informoitu tarkemmin aloituskirjeissä helmikuussa.
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Säännölliset EU-tason tiedonkeruut LSI-
pankeilta keväällä 2022

▪ RVV on aiemmin viestitysti kerännyt 30.4 mennessä LSI-luottolaitoksilta tietoa kriisinratkaisusuunnitelmien 
laadintaan 31.12.2021 ajankohdalta

▪ Tiedonkeruu perustuu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2018/1624 (”CIR-asetus”).

▪ CIR-asetukseen perustuvan tiedonkeruun lisäksi RVV keräsi kaikilta LSI-luottolaitoksilta arvopaperikohtaisen Excel-muotoisen 
tiedonkeruun edellisvuosien tapaan.

▪ MREL-vaateen seurantaraportointi jatkuu normaaliin tapaan
▪ Resoluutiostrategian omaaville pankeille EBA:n “ITS on disclosure and reporting of MREL and TLAC” mukaan.

▪ Eräiltä konkurssistrategian omaavilta pankeilta RVV kerää kevennettyä MREL-seurantaa.

▪ Määräajat:

o 19.5.2022

o 18.8.2022

o 18.11.2022

o 18.2.2023 (sisältäen myös johdon vakuutuksen tietojen oikeellisuudesta)

▪ Artikla 55 mukaiset ilmoitukset resoluutiostrategian pankeilta jatkuvat normaaliin tapaan: raportointi RVV:lle
vuosineljänneksittäin, mikäli on raportoitavaa. Kuittaus RVV:lle puolivuosittain, jos raportoitavaa ei ole.

▪ Määräajat:

▪ 31.7.2022

▪ 31.10.2022

▪ 31.1.2023

▪ 30.4.2023
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Tietojen laadunvarmistus on tärkeää

▪ Laitosten on varmistettava, että tiedot ovat luotettavia. Kerätyt tiedot toimivat syötteinä 
kriisinratkaisusuunnitelmille ja MREL-päätöksille.

▪ Kerättyjen tietojen laadunvarmistustyö käynnissä RVV:ssä

▪ LSI-luottolaitokset saavat mahdolliset korjauspyynnöt välittämiinsä raportteihin viimeistään 16.5. ja 
korjatut raportit tulee välittää RVV:lle viimeistään 23.5. mennessä, mutta mieluummin sitä 
aikaisemmin.

▪ Pankkien kykyä toimittaa tietoja seurataan tiheästi ja kyvykkyys otetaan huomioon 
purettavuuden arvioinnissa osana EfB MIS-kokonaisuutta.

▪ Viime vuodesta lähtien RVV on välittänyt myös LSI-luottolaitoksilta keräämänsä tiedot 
edelleen EU-viranomaisille SRB:lle ja EBA:lle

▪ RVV välittää lopulliset tiedot SRB:lle 24.5. mennessä ja SRB toimittaa tiedot EBA:lle 31.5. mennessä.

▪ On mahdollista, että RVV:n suorittaman laadunvarmistuksen jälkeen myös SRB:ssä ja EBA:ssa
aineistolle tehtävät tarkistukset tuottavat korjauspyyntöjä raportointiin.
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LSI-laitosten rooli purettavuuden 
edistämisessä korostuu

Kriisinratkaisustrategian pankkien yhteiset tuotokset vuonna 2022 Palautuspvm RVV:lle

Sopimusrekisteriin tarvittavat korjaustoimet ja niiden aikataulu 30.4.2022

Bail-in -toimintaoppaan päivitetty kehitysversio 31.5.2022

Bail-in tietoaineistoluettelon itsearvio ja kehityssuunnitelma 31.5.2022

Asiakkuuskysely 27.5.2022

Arvonmäärityksen tietojen itsearvio 15.8.2022

Likviditeettiskenaario, -metodologia ja analyysin tulokset 15.9.2022

Purettavuuden itsearvio (sis. kehittämissuunnitelman) 30.9.2022

FMI-jatkuvuussuunnitelma  (kriittiset FMI-palvelut) 31.10.2022

Palvelukatalogi 31.10.2022

Arvonmäärityksen tietojen kehittämissuunnitelma 30.11.2022
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Purettavuuden osa-alueiden 
vaiheistus

2024202320222020 2021

1. Hallinto

2a. Bail-in

2c. MREL

3. Maksuvalmius ja varainhankinta kriisinratkaisussa

4a.                          Toiminnallinen jatkuvuus (OCIR) 

4b.                          Pääsy rahoitusmarkkinainfrastruktuureihin (FMI)

5a. Yleiset tietoihin ja tietojärjestelmiin liittyvät vaatimukset (MIS) 5a. CIR-raportointi (jatkuu) 

Testaus- ja 

varmennuskäytäntöjen 

jatkaminen

Kyvykkyyksien, 

ilmoitusmenettelyjen ja 

MREL-vaateiden 

ylläpito

5b. Arvonmäärityksen tietoaineistot ja -järjestelmät (MIS)

6.                                                                                                          Viestintä

7a. Eroteltavuus ja liiketoiminnan siirtovälineiden 

operationalisointi

7c. Toiminnan uudelleenjärjestäminen

8. Purettavuuden itsearvio

2022 suunnittelusykli

Painopistealue 2022

Muut 2022 kehitettävät osa-alueet

2023 painotettavat osa-alueet

1.1.2024

2b.                          Instrumenttien ja sopimusten tunnustaminen

7a. Laitoksen rakenne, monimutkaisuus ja 

riippuvuudet
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Pankkien suunnitelmissa huomioidaan 
uutena myös järjestelmäkriisiskenaario

▪ Kriisinratkaisusuunnitelmissa on huomioitava mahdollisuus, että laitos voi kaatua laitoskohtaisten 
syiden takia tai hetkenä, jolloin rahoitusalan vakaus on heikentynyt (SRMR 8. artiklan 6. kohta).

▪ Tästä syystä RVV lisää tällä syklillä SRB ohjeistuksen mukaisesti LSI-laitosten 
kriisinratkaisusuunnitelmiin nk. järjestelmäkriisiskenaarion.

▪ SRB:n lähestymistapaa kuvataan Sebastiano Laviolan blogissa sekä PIA ohjeistuksen liitteessä.

▪ Järjestelmäkriisiskenaario määritellään EBA:n ja Fivan stressitestien (2021) heikon skenaarion 
mukaisesti huomioiden kuvaus toimintaympäristöstä ja vaikutus pankkien vakavaraisuuteen.

▪ Suunnitelmien analyysissä tarkastellaan, miten kriisinratkaisutavoitteet toteutuvat 
järjestelmäkriisiskenaariossa ja onko kriisinratkaisu yleisen edun mukaista.

▪ Erityisessä tarkastelussa ovat laitosten kriittisten toimintojen jatkuminen sekä laitosten konkurssin ja 
kriisinratkaisustrategian heijastusvaikutukset rahoitusvakauteen stressitilanteessa.

▪ Järjestelmäkriisiskenaarion huomioiminen arvioissa voi johtaa siihen, että aikaisempi 
idiosynkraattisessa kriisissä tehdyn yleisen edun arvion johtopäätös muuttuu.
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https://www.srb.europa.eu/en/content/system-wide-events-public-interest-assessment
https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2021-05-29_srb_addendum_to_public_interest_assessment.pdf


SRB:n kriisinratkaisusuunnittelu SI-
laitoksille vuonna 2022

▪ SRB:n politiikka- ja ohjedokumentteja päivitetään.

▪ Jatkuva MREL seuranta, jotta 1.1.2024 tavoitteet saavutetaan.

▪ Suunnittelusykliin 2023 valmistautuminen, ottaen huomioon että 2023 on viimeinen vuosi 
pankeille saavuttaa purettavuus EfB-periaatteiden mukaisesti. Pankkikohtaiset 2023 
prioriteettikirjeet lähetetään syyskuussa 2022.

▪ Purettavuuden edistymisen tiivis seuranta. SRB:llä on valmius poistaa purettavuuden 
esteitä virallisella menettelyllä niille pankeille, joiden purettavuus ei edisty tarpeeksi.

▪ SRB käyttää purettavuuden arvioinnissa nk. Heatmap työkalua. Työkalun avulla pankkien 
havaintoja voidaan vertailla ja koota. Ylätason koonti on tarkoitus julkistaa. 

▪ Deep-dive tarkastusten kehittäminen, jotta tulevaisuudessa voidaan järjestää on-site
tarkastuksia.

▪ Lähde: SRB 2022 Resolution Planning Booklet
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SRB:n 2022 kriisinratkaisusuunnittelun yhteiset 
painopisteet SI-laitoksille

▪ Maksuvalmius ja varainhankinta kriisinratkaisussa

▪ Vakuuksien hoito- ja hallinta sekä valmiudet yksilöidä vakuudet ja ottaa ne käyttöön kriisinratkaisussa.

▪ Toimintojen erotettavuus ja uudelleenjärjestäminen

▪ Analyysi liiketoiminnan uudelleenjärjestämissuunnitelmasta (vaaditaan bail-in-välineen käytön 
yhteydessä).

▪ Siirtovälineiden (osittaisten) erotettavuuden analysointi – koskee vuonna 2022 laitoksia, joiden 
ensisijainen tai vaihtoehtoinen kriisinratkaisustrategia on liiketoiminnan osittainen siirto. 

▪ Tietojärjestelmien (MIS) valmiudet velkakirjojen arvon alaskirjausta ja muuntamista sekä 
arvonmääritystä varten:

▪ MIS-valmiudet velkakirjojen arvon alaskirjauksen ja muuntamisen toteuttamiseksi: kaikilta 
kriisinratkaisustrategian pankeilta edellytetään Bail-in dry-run -harjoitusta vuoden 2022 aikana.

▪ MIS-valmiudet arvonmäärityksessä tarvittavien tietojen tuottamiseksi: kaikilta kriisinratkaisustrategian 
pankeilta edellytetään järjestelmien testausharjoitusta vuonna 2022.

▪ Näistä ja pankkikohtaisista prioriteeteista on informoitu pankkikohtaisissa prioriteettikirjeissä 
syys-lokakuussa 2021.

▪ IRT:t käynnistävät tiivistyneen neljännesvuosittaisen seurannan, jos EfB osa-alueiden 
edistyminen ei ole ollut riittävää.
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Sijoituspalveluyritysten 
kriisinratkaisusuunnittelu

▪ RVV päivittää suurimman osan viraston toimivallassa olevien sijoituspalveluyritysten 
kriisinratkaisusuunnitelmat 2022 suunnittelusyklin aikana.

▪ Suunnittelusyklin aikana päivitetään myös MREL-päätökset, jotka toimitetaan 
sijoituspalveluyrityksille 2023 keväällä.

▪ Sijoituspalveluyrityksiltä on pyydetty tietoja kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaan.

▪ Raportointi perustuu CIR-asetukseen (komission täytäntöönpanoasetus 2018/1624), mutta on 
hieman suppeampi, sillä eräät raportointitasot ja välilehdet on jätetty raportoinnin ulkopuolelle. RVV 
on kuitenkin täydentänyt Taloudellisten toimintojen kriittisyysarviointiin eräitä sijoituspalveluyrityksille 
relevantteja liiketoiminta-alueita.

▪ Palautuspäivämäärä RVV:lle oli 30.4.2022.
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Vuoden 2022 vakaus- ja 
talletussuojamaksut
Erika Aunio
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Varoja kerrytetään kolmeen rahastoon

Huom: * Talletussuojarahaston tavoitetason määrittämisessä käytetään vuoden lopun tietoja, SRF vuotuisen tavoitetason määrittämisessä käytetään 

keskiarvoa kvartaalilopun tiedoista ** 1 prosentti suomalaispankkien korvattavien talletusten määrästä kertaa sijoituspalveluyritysten perusrahoitusosuus 

suhteessa sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten perusrahoitusosuuteen ***Tämän lisäksi vanhassa talletussuojarahastossa (VTSR) olevat varat ovat 

RVV:n käytettävissä mahdollisen talletussuojamaksatustapauksen yhteydessä.

Tavoitetason 

määritelmä
Tavoitetaso

Vuoden 2022

maksut

Rahaston varat 

vuoden 2022

maksujen jälkeen

Määräaika 

tavoitetason 

saavuttamiselle

Talletussuoja-

rahasto

0,8 prosenttia 

suomalaispankkien 

korvattavien 

talletusten määrästä*

Noin 1,2 miljardia 

euroa

Noin 140 

miljoonaa euroa

Noin 919 miljoonaa 

euroa***

3.7.2024
(2 suunniteltua 

maksukeräystä 2022 

jälkeen)

Yhteinen 

kriisinratkaisu-

rahasto (SRF)

1 prosentti euroalueen 

korvattavien 

talletusten määrästä*

Noin 80 miljardia 

euroa

Noin 14 miljardia 

euroa

Noin 66 miljardia 

euroa

31.12.2023
(1 suunniteltu 

maksukeräys 2022 

jälkeen)

Kansallinen 

kriisinratkaisu-

rahasto

Suomalaispankkien 

korvattavien 

talletusten määrä 

vaikuttaa tasoon**

Noin 143 000 

euroa

Noin 12 000 

euroa

Noin 118 000 

euroa

31.12.2024
(2 suunniteltua 

maksukeräystä 2022 

jälkeen)
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Vakausmaksut 
SRF:ään



Tänä vuonna SRF:ään kerätään noin 13,7 
miljardia euroa

▪ Laskelmissa käytettävä kerroin nousee 1,35 prosentista 1,6 prosenttiin, 
koska SRB odottaa kasvun korvattavissa talletuksissa jatkuvan.

▪ Vuoden 2022 vakausmaksulaskennassa vuotuinen tavoitetaso on siten noin 
14,3 miljardia euroa (korvattavien talletusten määrä * 1,6 % * 1/8).

▪ Lopullinen vuonna 2022 kerättävä summa on noin 13,7 miljardia euroa, eli 
tavoitetasoa hieman pienempi koska vuoden 2015 kerätyt vakausmaksut
vähennetään ja edellisten vuosien tietojen oikaisut otetaan huomioon.

▪ Vuonna 2021 vakausmaksuina kerättiin kaikkiaan noin 10,4 miljardia euroa,
joten kasvu kerättävässä vakausmaksumäärässä on noin 31%.

▪ Rahaston varat vuoden 2022 vakausmaksujen jälkeen tulevat olemaan noin 
66 miljardia euroa.

66
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Suomalaisilta laitoksilta kerätään noin 
320 miljoonaa euroa

▪ RVV on 28.4.2022 antanut päätökset koskien vuoden 2022 vakausmaksuja.

▪ SRF:ään kerätään Suomessa toimivilta luottolaitoksilta yhteensä noin 320 miljoonaa euroa, eli 
noin 2,3% määrästä, joka kokonaisuudessa kerätään SRF:ään tänä vuonna.

▪ Vuonna 2021 vakausmaksuina kerättiin suomalaisilta luottolaitoksilta kaikkiaan noin 270 
miljoonaa euroa, joten kasvu vakausmaksumäärässä on noin 19%.

▪ RVV kerää vakausmaksut toukokuun loppuun mennessä, jonka jälkeen luottolaitosten maksut 
siirretään SRF:ään.

▪ Pankkiverohyvitys tehdään automaattisesti niille laitoksille, joilla on vielä hyvitystä 
käytettävissä.
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Syyt suomalaisten laitosten 
vakausmaksujen kasvuun

▪ Vuoden 2021 kasvu korvattavissa talletuksissa.

▪ Vakausmaksumäärä kasvaa noin 1%, koska korvattavat talletukset Suomessa kasvoivat 6% .

▪ Vakausmaksumäärä kasvaa noin 6%, koska korvattavat talletukset euroalueen maissa kasvoivat 6,5%.

▪ Vakausmaksumäärä kasvaa noin 19%, koska SRB päätti nostaa kerrointa 1,35:stä 1,6:een.

▪ Vakausmaksumäärä pienenee noin 2% suomalaisten laitosten suhteellisen koon ja 
riskinpainotuksen muutoksen seurauksena.

▪ Vakausmaksumäärä kasvaa noin 1%, koska BRRD ja SRM-osuudet muuttuvat 13,33/86,67:sta 
6,67/93,33:iin.

▪ SRM-osuuden kasvu tarkoittaa myös sitä, että kansallisella tasolla tapahtuvat muutokset heijastuvat 
pienenevässä mittakaavassa muutoksina vakausmaksuihin.

▪ Muutokset pankkien suhteellisessa riskisyydessä johtavat merkittäviin muutoksiin 
pankkikohtaisissa vakausmaksuissa.

▪ Vakausmaksulaskennassa käytetyistä riski-indikaattoreista löytyy lisätietoa RVV-kotisivuilta: 
https://rvv.fi/vakausmaksut
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Muuta vakausmaksuprosessiin liittyvää

▪ SRB:n ja Landesbank Baden-Württemberg pankin välinen oikeusprosessi vuoden 2017 
vakausmaksusta päättyi unionin tuomioistuimen tuomioon heinäkuussa 2021.

▪ Tuomion mukaan SRB ei ole velvollinen julkistamaan tietyn pankin vakausmaksupäätöksessä muita 
pankkeja koskevia tietoja, jotka ovat näiden liikesalaisuuksia. Maksupäätöksen perustelujen on kuitenkin 
oltava sellaiset, että pankki voi ymmärtää päätöksen syyt ja arvioida, onko siitä tarpeen nostaa kanne. SRB 
on viime vuosina oma-aloitteisesti laajentanut maksupäätösten sisältöä tämän mukaisesti.

▪ SRB järjesti 3.3.2022-17.3.2022 vakausmaksulaskentaa koskevan lausuntomenettelyn.

▪ Lausuntomenettelyssä maksuvelvollisille laitoksille annettiin mahdollisuus arvioida ja kommentoida SRB:n
alustavia vakausmaksulaskelmia ja laskennassa tehtyjä päätelmiä. 

▪ Annettujen tietojen ja laskentatyökalun avulla laitoksille annettiin paremmat edellytykset ennakoida 
vuosittaisten vakausmaksujen määrää.

▪ SRB sai lausuntoja 60 pankilta ja vakausmaksupäätöksiin on liitetty kuvaus saaduista kommenteista ja 
SRB:n vastaukset niihin.

▪ SRB on päättänyt että vuoden 2023 vakausmaksusyklissä siirrytään XBRL–muotoiseen 
raportointiin.
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Talletussuojamaksut



Talletussuojarahaston tavoitetaso ja 
talletussuojamaksujen määrä kasvaa

▪ Vuonna 2021 Suomen talletussuojarahaston piirissä olevien korvattavien talletusten 
määrä kasvoi 3,2% 149,9 miljardiin euroon.

▪ Talletussuojarahaston tavoitetaso kasvaa vastaavasti 3,2 % 1,2 miljardiin euroon.

▪ Mikäli korvattavien talletusten määrä olisi pysynyt stabiilina, talletussuojarahaston tavoitetaso olisi 
ollut noin 1,16 miljardia euroa.

▪ Yhteenlaskettu vuosittainen talletussuojamaksujen määrä kasvaa 9,6% 140 miljoonaan 
euroon.

▪ Mikäli korvattavien talletusten määrä olisi pysynyt stabiilina, yhteenlaskettu talletussuojamaksujen 
määrä olisi pysynyt samansuuruisena kuin vuonna 2021, noin 127,9 miljoonassa eurossa.

▪ Kasvu yhteenlasketussa talletussuojamaksujen määrässä on suurempi kun kasvu korvattavissa 
talletuksissa, koska tavoitetason saavuttamiseen on aikaa enää kaksi vuotta.
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Tavoitetaso muuttuu korvattavien 
talletusten muutoksen mukaan
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Ajankohtaista 
talletussuojasta
Kari Hietaniemi
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Ajankohtaista talletussuojan sääntelystä

Talletussuojadirektiivin uudistus odottaa isompaa CMDI-kokonaisuutta.

▪ RVV osallistuu aktiivisesti EBA:n ja EFDI:n (Europea Forum for Deposit Insurers) työryhmiin 
direktiivin uudistustarpeisiin liittyen.

▪ RVV tukee VM:tä talletussuojadirektiivin uudistuksen valmistelussa.

Ajankohtaista EBA:ssa (Task Force on Deposit Guarantee Scheme)

▪ Talletussuojarahaston käytettävissä olevien varojen määrittely ja raportointi – EBA:n ohje voimaan 
30.3.2022.

▪ Suomi noudattaa raportointia, mutta ilmoitti ettei noudata siltä osin, kun ohjeella on vaikutus tavoitetason 
saavuttamiseen luettaviin varoihin.

▪ Talletussuojan stressitestit – EBA:n ohje voimaan 15.9.2021. Suomi noudattaa.

▪ Riskiperusteiset talletussuojamaksut – EBA:n ohjeen päivitys työn alla. Julkinen konsultaatio tulossa 
kesällä 2022.

Suomen lainsäädäntö

▪ ASP-lainsäädäntö tunnistaa jatkossa talletussuojan korvaustilanteen, ja tallettajan edut säilyvät.
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Talletuspankkien SCV-raportoinnin 
päivitykset

SCV, Single Customer View = Tallettaja- ja tilitiedot

SCV-raportointiohjeen uusi versio 1.6 julkaistu 7.4.2022
▪ Talletusten aggregointiohje laskentakaavan muotoon.

▪ Usean henkilön yhteenliittymien tilien raportointiohjeen tarkennus. 

Tulossa: Puutteellisten tietojen vaikutus korvauskelpoisuuteen
▪ RVV:n ja Fivan yhteistyön pohjalta RVV tulee tarkentamaan ohjeistusta 

henkilötunnuksettomien henkilöiden SCV-raportoinnista.

▪ Kansalaisuustiedon lisääminen tulossa tiedonkeruuseen. RVV tiedottaa tästä erikseen 
myöhemmin.
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RVV:n TALSU-järjestelmän päivitykset

RVV:n TALSU-järjestelmään tulossa konesalin vaihto kahden vuoden 
sisällä. 

▪ Tällä muutoksella ei ennakoida olevan vaikutuksia pankkien SCV-raportointiin. 
Käytössä oleva raportointikanava ei tässä yhteydessä muutu.

TALSU-sovellusta kehitetään sovellustoimittajan kanssa priorisoidusti
▪ RVV:llä sopimus Visma Consulting Oy:n kanssa 2021-2029
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EBA:n ohje talletussuojan 
stressitesteistä

RVV testaa kesään 2024 mennessä talletussuojan seuraavat lakisääteiset tehtävät ja 
raportoi tulokset EBA:lle.

RVV:n sisäiset testit:

▪ Talletussuojakorvausten maksatus

▪ Kotimaisen pankin, jolla on sivuliike, talletussuojakorvausten maksatus

▪ Ulkomaisen sivuliikkeen talletussuojakorvausten maksatus, pankin kotivaltion puolesta

▪ Kriisinratkaisun rahoittaminen talletussuojarahaston varoista

▪ Talletuskannan siirron rahoittaminen talletussuojarahaston varoista

Testi, jossa pankit mukana:

▪ EBA:lle raportoitavat SCV-testit, joilla testataan pankkien tallettaja- ja tilitiedot 
sisältäviä SCV-tiedostoja

▪ Nykytilassa testaus tehdään RVV:ssä ns. backoffice testauksena, mutta jatkossa pohditaan 
toimenpiteitä datan laadun ja toimitusvalmiuden varmistamiseksi.
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Kysymyksiä ja  
keskustelua
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Tilaisuuden päätös
Tuija Taos
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Kiitos.

Tack.

Thank you.
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