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Agenda

9.00 – 9.20 Ylijohtajan katsaus viraston toimintaan 
Tuija Taos, ylijohtaja

9.20 – 9.40 Huoltovarmuustilijärjestelmä osana 
päivittäismaksamisen varajärjestelyitä
Saija Kuivalainen, talletussuoja ja huoltovarmuus -yksikön päällikkö

9.40 – 10.10 Tilannekatsaus kriisinratkaisusuunnitteluun
Anni-Mari Karvinen, kriisinratkaisuasiantuntija

10.10 – 10.30 Ajankohtaisia EBA:n ja SRB:n viranomaisohjeistuksen muutoksia 
Riku Thilman, kriisinratkaisuasiantuntija

10.30 – 10.55 Vuoden 2023 talletussuoja- ja vakausmaksut
Kristiina Tuomikoski, kriisinratkaisuasiantuntija

10.55 – 11.00 Tilaisuuden päätössanat
Tuija Taos, ylijohtaja
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Ylijohtajan katsaus 
viraston toimintaan

Tuija Taos, ylijohtaja



Katsaus vuoteen 2022

▪ Tulostavoitteet 2022 saavutettu hyvin toimintaympäristössä ja viraston vastuualueessa 
tapahtuneista merkittävistä muutoksista huolimatta. 

▪ RVV ylläpitää uutta huoltovarmuustilijärjestelmää 11.7.2022 lukien: tehtävänä 
päivittäismaksamisen turvaaminen vakavissa häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa

▪ Uudenlaista substanssia ja viranomaisyhteistyötä. Myös sidosryhmien määrä kasvoi.

▪ Huoltovarmuustilijärjestelmätehtävän johdosta uusi työjärjestys ja siirtyminen kolmen 
yksikön malliin 1.9. lukien

▪ Synergioita talletussuojatehtävän kanssa hyödynnetty perustamisvaiheessa

▪ Tulevina vuosina integroidaan selkeämmin osaksi kriisinratkaisutilanteisiin varautumista  

▪ Lisärekrytoinnit (6) toteutettu

▪ Kriisinratkaisusuunnittelussa fokus purettavuuden esteisiin ja operatiivisiin laitoskohtaisiin 
kyvykkyyksiin

▪ Myös ulkopuolisia asiantuntijoita tullaan hyödyntämään eräiden alueiden kehittämisessä 
enemmän

▪ Rahoitusvakausrahaston varojen sijoitustoiminnan käynnistäminen valmisteilla

▪ Ulkoisten palveluntarjoajien hankinta ja lisärekrytoinnit (2) 2023 aikana 
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KRIISINRATKAISU

• Talletussuoja-asiat
• Huoltovarmuustilijärjestelmän ylläpito

• Kriisinratkaisusuunnitelmien laadinta
• Kriisitilanteen hoitoon varautuminen

RVV 2.0 syyskuu 2022 

Reima Letto, yksikönpäällikkö
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HALLINTOPALVELUT JA 
RAHOITUSVAKAUSRAHASTO

• RVV hallinto
• RVR hallinto ja sijoitustoiminta

KRIISINHOITO

KRIISINRATKAISUSUUNNITTELU

TIEDONKERUU JA -HALLINTA

Jouni Flink, yksikönpäällikköSaija Kuivalainen, yksikönpäällikkö

TALLETUSSUOJA JA HUOLTOVARMUUS

EU-VAIKUTTAMINEN

YLIJOHTAJA
Tuija Taos



RVV:n yhteiskunnalliset 
vaikuttavuustavoitteet 2023 (VM-RVV) 
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Pankkikriisien kustannusten minimointi
Uskottavan talletussuojan ja 

kriisinratkaisumekanismin ylläpitäminen

Tehokas vaikuttaminen kriisinhoitokehikon kehitystyöhön

RVV:n toimintavarmuus minkä tahansa laitoksen kriisitilanteessa 

minimoiden mahdollisen julkisen tuen tarve

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Tarkentavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2023

Kriisinratkaisun ja talletussuojan toimivuuden varmistaminen

Huoltovarmuustilijärjestelmän toimivuuden 

varmistaminen ja kehittäminen



RVV:n toiminnan painotukset 2023
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Toimintaympäristön 

riskit huomioiva 
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edistäminen laitosten 

omaa varautumista 
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Päivittäismaksamisen 
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kehittäminen

Prosessimaisen 

työskentelyn 

hyödyntäminen



SRB:n toiminnan painotukset 2023

▪ SRB julkisti vuoden 2023 työohjelmansa 17.11.2023 – viimeinen SRB’n monivuotisen 
2021-2023 työohjelman vuosi.

▪ Monessa mielessä ”siirtymävaiheen vuosi”:

▪ Päämääränä kaikkien SRB:n toimivallassa olevien pankkien purettavuus vuoden 2023 loppuun 
mennessä

▪ MREL vaateiden täyttäminen 1.1.2024 mennessä.

o Pankkikohtaista kehitystä vertaillaan ja arvioidaan uuden Resolvability heat map -työkalun avulla

o Purettavuuden esteiden arviointi ja soveltaminen osana edistymisen seurantaa

▪ SRF:n kartuttamisen 8-vuoden siirtymäajan viimeinen vuosi 

▪ Kriisinratkaisusuunnittelussa yhteisinä painopisteinä likviditeetti ja varainhankinta 
kriisinratkaisussa, erityisesti likviditeettiaseman mittaaminen, raportointi ja ennakointikyky 
kriisinratkaisussa. 

▪ Lisäksi SRB seuraa laitoskohtaisten painopistealueiden toteutumista mm. testausten ja 
simulaatioiden avulla.
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Ajankohtaista talletussuojasta

▪ Talletussuojan stressitestit etenevät EBA:n antaman ohjeen mukaisesti

▪ Pankkien SCV-raportoinnin vuoden 2022 testauskierros on käynnissä ja palauteraportit 
lähetetään pankeille vuoden loppuun mennessä.

▪ SCV-tiedonkeruuseen lisättiin kesällä uusia tietoja huoltovarmuustilijärjestelmän johdosta. 
Lisäksi raportointiohjeeseen on tarkennettu henkilöasiakkaan osalta korvauskelpoisuuden 
minimitiedot.

▪ RVV on osallistunut Liettuan talletussuojajärjestelmän järjestämään rajat ylittävään 
stressitestiin, jossa testattiin yhteistyötä tilanteessa, jossa pankilla on tallettajia Suomessa 
ilman, että pankilla on Suomessa sivuliikettä (passporting-tilanne)

▪ RVV jatkaa aktiivista osallistumista talletussuojajärjestelmien väliseen yhteistyöhön 
Euroopan pankkiviranomaisen ja European Forum of Deposit Insurers (EFDI) työryhmissä

▪ Keskusteluissa painottuu erityisesti CMDI-uudistus 

▪ RVV järjesti marraskuussa keskustelutilaisuuden talletussuojarahaston lainanottoon 
liittyvistä käytännön prosesseista

▪ Kiitos aktiivisesta osallistumisesta keskusteluun!

▪ RVV jatkaa työskentelyä tilaisuudessa esiin nostettujen teemojen osalta ja asiaan palataan
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Hallintomaksut vuosina 2022 ja 2023

2022

▪ Vuonna 2022 RVV keräsi hallintomaksuina 3,37 miljoonaa euroa.

▪ Vuonna 2021 hallintomaksuja kerättiin 3,01 miljoonaa euroa, eli vuoden 2022 maksuissa 
on kasvua noin 12 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvun taustalla on 
huoltovarmuustilijärjestelmän vuodelle 2022 kohdistuneet ylläpitokustannukset. 

▪ Valtio kattaa huoltovarmuustilijärjestelmän perustamiskustannukset, joten ne eivät vaikuta 
hallintomaksuihin. 

▪ Huoltovarmuustilijärjestelmän kustannusten kattamisesta säädettiin RVV:n
hallintomaksulain muutoksessa kesällä 2022.

Jatko

▪ Huoltovarmuustilijärjestelmän ylläpitokustannukset ja kasvanut henkilöstömäärä lisäävät 
RVV:n toimintamenoja.

▪ Vuoden 2023 talousarvioesitys on eduskunnan käsittelyssä. Esityksessä RVV:n
määrärahoiksi ehdotetaan 6,19 miljoonaa euroa. 
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Kysymyksiä ja keskustelua



Huoltovarmuustilijärjestelmä 
osana päivittäismaksamisen 
varajärjestelyitä

Saija Kuivalainen, talletussuoja ja huoltovarmuus –

yksikön päällikkö



Esityksen sisältö

Taustaa

Päivittäismaksamisen varajärjestelyiden kokonaisuus

Huoltovarmuustilijärjestelmän perustaminen, ylläpito, käyttöönotto ja käyttö 

Huoltovarmuustilijärjestelmän toiminnot toimintakyvyttömän pankin asiakkaille 

Huoltovarmuustilijärjestelmän tärkeimmät sidosryhmät

Seuraavat askeleet
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Taustaa

▪ Euroopan turvallisuuspoliittisen tilanteen nopea muutos

▪ Varaudutaan tilanteeseen, jossa yhteiskunnan vakavissa häiriötilanteissa tai 
poikkeusoloissa normaalit maksamisen järjestelmät eivät ole käytettävissä, 
esimerkiksi:

▪ Yksi tai useampi pankki kärsii pitkäaikaisesta vakavasta toimintahäiriöstä, jolloin 
asiakkaiden tili- ja korttipalvelut eivät ole käytettävissä.

▪ Pankkien väliseen maksuliikenteeseen tarvittava infrastruktuuri ei ole käytettävissä

▪ Päivittäismaksamisen varajärjestelyt ovat osa varautumisen kokonaisuutta, jolla 
lisätään yhteiskunnan kriisinsietokykyä

▪ Laki eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla (L 666/2022) 
tuli voimaan 11.7.2022. Samalla tehtiin tarvittavat muutokset luottolaitoslakiin ja 
RVV:n hallintomaksuista annettuun lakiin.

▪ RVV ylläpitää huoltovarmuustilijärjestelmää

▪ Suomen Pankki vastaa pankkien välisen maksuliikkeen varajärjestelmästä

▪ Luottolaitoksilla ja Suomessa toimivilla merkittävillä sivuliikkeillä velvollisuus ylläpitää 
valmiutta liittyä järjestelmään (mm. raportointivelvoite)
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Päivittäismaksamisen varajärjestelyiden 
kokonaisuus
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Huoltovarmuustilijärjestelmän 
perustaminen ja ylläpito

▪ RVV vastaa perustamisesta ja ylläpidosta.

▪ RVV voi hyödyntää ulkoisia palveluntarjoajia.

▪ Tuotetaan julkisena palveluna.

▪ Kustannusten kattaminen:

▪ Perustamiskustannukset valtion budjetista

▪ Ylläpitokustannukset laitoksilta osana RVV:n hallintomaksuja
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Huoltovarmuustilijärjestelmän 
käyttöönotto ja käyttö

▪ Viimesijainen järjestely - ei vähennä rahoitusmarkkinapalveluja tarjoavien yritysten oman 
varautumisen merkitystä.  

▪ Valtioneuvosto päättää käyttöönotosta ja käytön lopettamisesta. 

▪ Otetaan käyttöön vakavissa häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa, jos luottolaitos ei kykene 
käyttämään huoltovarmuuden kannalta keskeisten maksupalveluiden edellyttämiä 
järjestelmiään. 

▪ Toimintaperiaatteet:

▪ Jos pankki kärsii pitkäaikaisesta vakavasta toimintahäiriöstä, sen asiakkaiden tili- ja 
korttipalvelut voidaan hoitaa väliaikaisesti huoltovarmuustilijärjestelmässä. 

▪ Asiakkuus alkuperäisessä pankissa säilyy ennallaan, sillä huoltovarmuustilijärjestelmä tarjoaa 
keskeiset päivittäismaksamisen palvelut toimintakyvyttömän pankin puolesta. 

▪ Kustannusten kattaminen:

▪ Järjestelmän käyttöönotosta ja käytöstä syntyvistä kustannuksista vastaa kukin 
huoltovarmuustilijärjestelmää käyttävä pankki omalta osaltaan (RVV:n hallintomaksulaki 6a§)
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Huoltovarmuustilijärjestelmän toiminnot 
toimintakyvyttömän pankin asiakkaille

▪ Huoltovarmuustilijärjestelmä muodostuu huoltovarmuustilipalvelusta ja 
korttimaksamisen huoltovarmuuspalvelusta.

▪ Toimintakyvyttömän pankin asiakkaille turvataan mahdollisuus tiettyjen 
kriittisten tili- ja maksupalveluiden käyttöön:

▪ Tilin käyttöpalvelut eli tilitapahtumien tarkastelu, tilisiirrot ja maksujen 
vastaanotto

▪ Rajoitetut käteisrahapalvelut

▪ Korttimaksut maksupäätteillä (debit-kortti)

▪ Automaattinostot debit-kortilla
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Huoltovarmuustilijärjestelmän 
tärkeimmät sidosryhmät

▪ Suomalaiset pankit ja Suomessa toimivat merkittävät sivuliikkeet

▪ Lakisääteinen velvollisuus

▪ ylläpitää jatkuvaa valmiutta liittyä huoltovarmuustilijärjestelmään sekä SP:n 
ylläpitämään pankkien välisen maksamisen varajärjestelmään

▪ toimittaa RVV:lle välttämättömät ja ajantasaiset tiedot

▪ talletustileistä, niiden saldotiedoista ja tilin omistajista

▪ maksukorteista ja niiden haltijoista sekä

▪ tarvittavat palveluiden toteuttamiseen liittyvät tekniset tiedot

▪ Vähittäiskaupat

▪ Ei lakisääteistä velvollisuutta liittyä järjestelyyn

▪ Järjestelyn kriittisyys ja hyödyt on tunnistettu
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Seuraavat askeleet

▪ Päivittäismaksamisen varajärjestelyt on perustettu ja toimintavalmius on 
saavutettu.

▪ Varajärjestelyiden kokonaisuutta testataan ja testien perusteella kehitetään 
edelleen. Työlistalla muun muassa: 

▪ prosessien kehittäminen

▪ viestintään liittyvien ohjeiden tarkentaminen

▪ asteittain laajenevat toiminnalliset harjoitukset

▪ Aktiivista yhteistyötä viranomaisten, pankkien ja muiden sidosryhmien 
kanssa tarvitaan jatkossakin. 

▪ yhtenä foorumina VM:n vetämä rahoitusmarkkinoiden häiriönhallinnan 
yhteistyöryhmä
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Kysymyksiä ja keskustelua



Tilannekatsaus 
kriisinratkaisusuunnitteluun

Anni-Mari Karvinen, kriisinratkaisuasiantuntija



LSI-laitokset*

7.12.202223

* huomaa: esityksessä kuvatut painopisteet ja päätöksiä koskevat aikataulut 

eivät koske LSI-laitoksia, joiden emo on Suomen ulkopuolella ja joiden 

kriisinratkaisusuunnittelutyötä määrittelee kollegiotyöskentely



Purettavuuden arviointi ja parantaminen 
ovat kriisinratkaisusuunnittelun keskiössä

▪ Keskeinen osa kriisinratkaisusuunnittelua on arvioida, onko laitos valmistautunut mahdolliseen 
kriisinratkaisutilanteeseen niin, että kriisinratkaisu on mahdollista toteuttaa tehokkaasti ja 
hallitusti. Tätä kutsutaan purettavuuden (engl. resolvability) arvioinniksi.

▪ Vuoden 2022 suunnittelusyklillä LSI-laitoksilta pyydetyt sekä vuonna 2023 odotetut tuotokset 
tähtäävät laitosten purettavuuden parantamiseen.

▪ Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) linjauksen mukaisesti myös suomalaisten LSI-laitosten, 
joiden kriisinratkaisusuunnitelmaan perustuva strategia on kriisihallintoon asettaminen, tulee 
täyttää niihin kohdistuvat purettavuuden odotukset 1.1.2024 mennessä. 

▪ RVV soveltaa LSI-laitoksille ensisijaisesti SRB:n Expectations for Banks (EfB) -asiakirjassa 
kuvattuja odotuksia suhteellisuusperiaatetta noudattaen. 

▪ LSI-laitokset laativat ensimmäistä kertaa kaikki purettavuuden osa-alueet kattavan itsearvion 
osana vuoden 2022 suunnittelusykliä. Jatkossa arvio tullaan edellyttämään vuosittain. RVV 
tulee toimittamaan laitoksille pohjan itsearvion suorittamiseen osana 2023 suunnittelusykliä. 

▪ Kriisinratkaisusuunnitelmien laajuuden määrittävät päätökset yksinkertaisten velvoitteiden 
soveltamisesta on toimitettu päivitysvuorossa oleville LSI-laitoksille elokuussa.
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LSI-laitokset ovat edistäneet useita osa-
alueita vuonna 2022 (1/2)

Yhteisinä painopistealueina LSI-laitokset ovat edistäneet seuraavia purettavuuden teemoja:

▪ Velkojen arvonalentamisen ja muuntamisen (bail-in) toimintaoppaan kehittäminen: 

▪ Bail-in toimintaoppaan kehittäminen aloitettiin vuoden 2021 suunnittelukierroksella. Vuoden 2022 
kierroksella oli tavoitteena kehittää toimintaoppaita merkittävästi eteenpäin.  

▪ RVV toimitti laitoksille lokakuussa palautetta vuoden 2022 versioista. Vuoden 2023 version 
aikataulua ja odotuksia tullaan vielä täsmentämään 2023 suunnittelusyklin aloituskirjeessä.

▪ Arvonmäärityksen ja bail-in-välineen tarvitsemat tiedot (Management Information Systems, 
MIS): 

▪ LSI-laitokset tekivät itsearviot sekä arvonmääritykseen että bail-in-välineen toteuttamiseen 
tarvittavien tietojen saatavuudesta. Itsearvioiden palautetta ja RVV:n täsmennettyjä odotuksia 
aiheeseen liittyen käytiin läpi laitoskohtaisissa työpajoissa. 

▪ Itsearvioiden pohjalta laitokset laativat kehittämissuunnitelmat tietojen saatavuuden ja 
ajantasaisuuden parantamiseksi. Nämä suunnitelmat muodostavat pohjan vuosien 2023-2024 
aikana tehtävälle kehitystyölle.
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LSI-laitokset ovat edistäneet useita osa-
alueita vuonna 2022 (2/2)

▪ Likviditeetin turvaaminen kriisinratkaisussa:

▪ Suunnittelusyklillä 2021 laitokset tunnistivat kriisinratkaisutilanteen likviditeettiajurit (KLD) ja 
keskeiset likviditeettiyksiköt (KLE) ja analysoivat varainhankinnan järjestelyt kriisinratkaisussa 
tunnistaen keskeisten likviditeettiyksiköiden roolit sekä keskinäiset riippuvuudet ja yhteydet. 

▪ Lisäksi laitokset kartoittivat missä määrin ne täyttävät SRB:n EfB-dokumentin odotukset 
periaatteiden 3.1-3.3 osalta ja laativat työsuunnitelmat havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

▪ Suunnittelusyklillä 2022 laitokset ovat kehittäneet metodologian likviditeettipositionsa estimoimiseen 
kriisinratkaisutilanteessa. Laitokset ovat soveltaneet metodologiaansa kahdessa erilaisessa 
kriisinratkaisuskenaariossa.

▪ Laitokset ovat edistäneet myös muita purettavuuden osa-alueita, ml. toiminnallisen 
jatkuvuuden (OCIR) ja rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureihin (FMI) pääsyn turvaaminen 
kriisinratkaisussa mm. laatimalla palvelukatalogit sekä FMI-jatkuvuussuunnitelmat.

▪ Lisäksi eräitä laitoskohtaisesti määriteltyjä prioriteettialueita kehitetty.

▪ Kriisinratkaisusuunnitelmien yhteenvedot ja suunnitelmiin pohjautuvat MREL-päätökset 
toimitetaan laitoksille maalis-huhtikuun 2023 aikana.
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Katsaus LSI-laitosten kriisinratkaisu-
suunnittelun 2023 painopisteisiin (1/2)

▪ Uusina painopisteinä tulevat toiminnan uudelleenjärjestämisehdotus sekä eroteltavuus.
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Eroteltavuus

▪ Laitoksen kriisinratkaisussa voidaan käyttää 
siirtovälineitä eli laitoksen varojen ja velkojen 
siirtämistä kokonaan tai osittain kolmannelle 
osapuolelle. Yksi siirtovälineistä on laitoksen varojen 
myynti kokonaan tai osittain ostajalle.

▪ Vuonna 2023 LSI-laitoksilta pyydetään tietoja, joiden 
pohjalta arvioidaan mahdollisuutta muodostaa 
markkinoita kiinnostavia myytäviä 
kokonaisuuksia. 

▪ Laitoksilta edellytetään arvioita näiden 
kokonaisuuksien eroteltavuudesta muusta 
liiketoiminnasta huomioiden kriittisten toimintojen 
jatkuvuus ja keskinäiset yhteydet. Tässä laitokset 

voivat hyödyntää mm. aikaisempaa OCIR-työtä.

Toiminnan uudelleenjärjestämisehdotus 
(Business reorganization plan, BRP)

▪ Kun laitoksen kriisinratkaisussa käytetään 
bail-in-välinettä, kriisinratkaisulaki edellyttää 
laitoksia laatimaan BRP:n kriisinratkaisu-
päätöksen jälkeen. 

▪ BRP:ssä esitetään ne keinot, joilla laitos 
kykenee tervehdyttämään toimintansa kriisin 
jälkeen.

▪ Vuonna 2023 LSI-laitoksilta edellytetään 
tervehdyttämisvaihtoehtojen 
tunnistamista sekä valmiuden kehittämistä 
laatia BRP kriisitilanteessa.



Katsaus LSI-laitosten kriisinratkaisu-
suunnittelun 2023 painopisteisiin (2/2)

▪ Likviditeetin turvaaminen kriisinratkaisussa jatkuu vuoden 2023 painopisteenä ja työ 
laajentuu vakuuksien tunnistamiseen ja mobilisointiin sekä likviditeettiaseman mittaamiseen ja 
raportointiin.

▪ Myös MIS-kehitystyö jatkuu arvonmäärityksen ja bail-in-välineen sekä muiden kriisinratkaisu-
suunnittelussa tai kriisitilanteessa tarvittavien tietojen saatavuuden ja laadun varmistamiseksi. 
Laitoksilta edellytetään bail-in-valmiuksia testaavan harjoituksen suorittamista vuonna 2023.

▪ Lisäksi laitosten odotetaan kehittävän viestintäsuunnitelmiaan sekä edistävän muita 
purettavuuden osa-alueita, joissa työ on vielä kesken. 

▪ RVV tulee viestimään vuoden 2023 painopisteistä ja odotuksista tarkemmin laitoskohtaisissa 
aloituskirjeissä helmikuussa 2023.
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LSI-laitosten tiedonkeruun ajankohtaiset 
asiat

▪ Kuten aikaisempina vuosina, RVV kerää kaikilta toimivaltansa piiriin kuuluvilta luottolaitoksilta 
kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaan tarvittavia tietoja 31.12.2022 tilanteesta samanaikaisesti.

▪ RVV kerää tiedot EBA:n raportointimääritysten version 3.2 RES-moduulin mukaisesti XBRL-
muotoisena raportointina. Tiedonkeruu perustuu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2018/1624 
(”CIR-asetus”). Tietojen toimittamisen määräaika RVV:lle on 30.4.2023.

▪ RVV kerää raportointia CIR-asetuksessa kuvattujen tietojen lisäksi myös SRB:n määrittelemien 
tiedonkeruiden mukaisesti siltä osin kuin CIR-asetuksen tietosisältö ei ole riittävän laaja 
kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaa varten tai se ei sisällä muita sellaisia tietoja, joita RVV tarvitsee 
tehtäviensä hoitamiseksi. 

▪ Tällaisia tiedonkeruita ovat mm. arvopaperikohtainen velkarakenne-tiedonkeruu, 
kriisinratkaisustrategian omaavia sekä tiettyjä konkurssistrategian omaavia LSI-luottolaitoksia koskevat 
MREL-seurantatiedonkeruut ja ns. Artikla 55 -ilmoitukset.

▪ Tiedote liittyen yllä mainittuihin tiedonkeruisiin toimitettiin luottolaitoksille sähköpostilla 
31.10.2022.

▪ Mahdolliset tiedonkeruuta koskevat kysymykset pyydetään lähettämään osoitteeseen 
tiedonkeruu@rvv.fi.
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Sijoituspalveluyritykset
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Ajankohtaista sijoituspalveluyritysten 
kriisinratkaisusuunnittelusta

▪ Kriisinratkaisusuunnittelu 2022

▪ Pääosa RVV:n toimivallassa olevien sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusuunnitelmista päivitetään 
2022 suunnittelusyklillä.

▪ Kriisinratkaisusuunnitelmien laajuuden määrittävät RVV:n päätökset yksinkertaisten velvoitteiden 
soveltamisesta on toimitettu päivitysvuorossa oleville sijoituspalveluyrityksille marraskuussa 2022.

▪ Kriisinratkaisusuunnitelmien yhteenvedot ja suunnitelmiin pohjautuvat MREL-päätökset toimitetaan 
sijoituspalveluyrityksille maalis-huhtikuun 2023 aikana.

▪ Kriisinratkaisusuunnittelu 2023

▪ Jos sijoituspalveluyritykselle laaditaan kriisinratkaisusuunnitelma 2022 ja se on saanut em. 
päätöksen yksinkertaistetuista velvoitteista, sen suunnitelmaa ei päivitetä 2023 aikana.

▪ Tiedote tiedonkeruun piirissä 2023 oleville sijoituspalveluyrityksille toimitettiin sähköpostilla 
31.10.2022.
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SI-laitokset
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SRB on viestinyt kriisinratkaisusuun-
nittelun 2023 prioriteetit SI-laitoksille

▪ Vuoden 2023 suunnittelusyklin pääprioriteetti SRB:n toimivaltaan kuuluville SI-laitoksille on 
likviditeetti ja varainhankinta, erityisesti likviditeettiaseman mittaaminen ja raportointi 
kriisinratkaisussa. Tästä kerrotaan lisää seuraavassa SRB:n ohjeistusten muutoksia 
käsittelevässä esityksessä.

▪ Lisäksi SRB on asettanut laitoskohtaisia prioriteetteja liittyen testaukseen ja harjoitteluun 
(engl. dry-runs), eroteltavuuteen ja kaupankäyntitoiminnan hallittuun alasajoon (engl. solvent
wind down) sekä osa-alueisiin, joissa laitoksen edistymisen ei ole arvioitu olevan riittävää.

▪ SI-laitoksia on informoitu niitä koskevista 2023 prioriteeteistä laitoskohtaisissa 
prioriteettikirjeissä.
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Muita suunnitteluun 
liittyviä tiedotettavia 
asioita 
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Asiakastietojen kerääminen laitoksilta 
jatkuu

▪ RVV on kerännyt Suomessa toimivilta LSI- ja SI-laitoksilta tietoja niiden asiakasmääristä ja 
uusien asiakkaiden vastaanottokyvystä asiakkuuskyselyllä. Kysely on tähän mennessä 
toteutettu kolme kertaa vuosina 2019-2022 ja sen tuloksia on hyödynnetty pääasiassa 
kriittisten toimintojen arvioinnissa. 

▪ Vuonna 2022 kysely toteutettiin SRB:n yhtenäistämällä formaatilla, jota RVV täydensi. 

▪ Kysely toteutetaan taas ensi vuonna sekä LSI- että SI-laitoksille.

▪ SRB:n yhtenäistettyä formaattia on kokemusten perusteella edelleen hieman tarkennettu.

▪ Kyselyn tarkastelukohta (31.12.2022) ja takaraja (30.4.2023) ovat samat kuin CIR-raportoinnissa.

▪ RVV tarkastelee kyselyn vastauksia ja kriittisiin toimintoihin liittyvää raportointia samanaikaisesti ja 
toimittaa pankeille loppukesästä 2023 palautetta yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.

▪ SRB on ilmaissut aikomuksensa toteuttaa kysely sen toimivallan piiriin kuuluville SI-laitoksille 
myös tulevina vuosina. 

▪ Myös RVV tulee jatkamaan kyselyä LSI-laitoksille ja ulkomaalaisten pankkien sivuliikkeille, 
koska asiakasmäärissä voi tapahtua merkittäviä muutoksia. Kysely tullaan kuitenkin 
mahdollisesti tekemään vuoden 2023 jälkeen vain joka toinen vuosi; tämä täsmentyy vielä. 
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Kysymyksiä ja keskustelua



Ajankohtaisia EBA:n ja SRB:n
viranomaisohjeistuksen 
muutoksia

Riku Thilman, kriisinratkaisuasiantuntija



Sisältö

▪ SRB

▪ 2023 MREL-politiikka

▪ Valmisteilla oleva ohjeistus koskien likviditeettiaseman mittaamista ja raportointia

▪ Bail-in-toimintaopasta ja -tietoaineistoluetteloa koskeva SRB:n ohjeistus päivitetty

▪ EBA

▪ Purettavuuden testaamista koskeva ohje

▪ Viranomaisille suunnattu ohje koskien bail-in-mekanismin kuvaamista ja julkistamista

▪ Siirtovälineiden käyttöä koskeva ohje

▪ Tiedonkeruiden muutostarpeiden arviointi

▪ Hyväksyttävien velkojen takaisinlunastuslupa
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SRB:n MREL-politiikan päivitys vuodelle 2023 
ja MREL-tietojen julkistamisvaatimus

▪ SRB:n MREL-politiikan vuosittaisen päivityksen valmistelu on käynnissä

▪ SRB:n sisäisten hyväksyntämenettelyiden jälkeen julkinen versio politiikasta julkaistaan keväällä 2023

▪ Valmistelutilanteesta johtuen politiikkamuutoksista voidaan kertoa tarkempia tietoja vasta keväällä, mutta 
keskeisimmät päivitetyt linjaukset tulevat ensisijaisesti koskemaan:

▪ harkinnanvaraisesti bail-in-välineen soveltamisen piiristä poissuljettavien alentamiskelpoisten velkojen tunnistamista ja 
käsittelyä (NCWO-arvioinnin kautta) MREL-päätöksessä ja -kapasiteetissa

▪ velkainstrumenttien MREL-kelpoisuuden tehostettua arviointia

▪ Internal MREL-vaatimuksen soveltaminen laajenee koskemaan tytäryhtiöitä, joiden tase min. 5 mrd. euroa (aiemmin 10 
mrd. euroa) sekä tytäryhtiöitä, jotka ovat CRR:n soveltamisalan ulkopuolisia sijoituspalveluyhtiöitä

▪ RVV päivittää LSI-luottolaitoksiin sovellettavaa MREL-linjausmuistiotaan SRB:n julkaisun pohjalta ja ilmoittaa 
LSI-luottolaitoksille mahdollisista uusista suunnittelutyötä koskevista vaatimuksista erikseen kevään/kesän 2023 
aikana

▪ Laitoksien MREL-tietojen julkistamista koskeva vaatimus astuu voimaan vuoden 2024 alusta (Komission 
täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/763)
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SRB:n tuleva ohjeistus koskien likviditeettiaseman 
mittaamista ja raportointia 

▪ SRB valmistelee laitoksille suunnattua operatiivista ohjeistusta Expectations for Banks -
dokumentin kohdassa 3.2 - measurement and reporting of the liquidity situation in resolution 
kuvattujen valmiuksien toteuttamisen tueksi. Ohjeistuksen odotettu julkaisuajankohta on Q1 
2023.

▪ Myöhemmin keväällä/kesällä julkaistaan SRB:n ja SSM:n yhteistyössä laatimat 
raportointilomake ja -ohjeet

▪ Lomaketta on tarkoitus käyttää kriisitilanteessa likviditeettiä koskevien tietojen ilmoittamiseen sekä 
valvojalle että kriisinratkaisuviranomaiselle

▪ Lomakkeen tietojen toimittamista testataan loppuvuonna 2023

▪ RVV soveltaa SRB:n tulevaa ohjeistusta myös LSI-luottolaitosten 
kriisinratkaisusuunnittelutyössä soveltuvin osin ja erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaisesti
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Bail-in-toimintaopasta ja -tietoaineistoluetteloa 
koskeva SRB:n ohjeistus päivitetty

▪ SRB julkaisi kesäkuussa päivitetyn version bail-in-toimintaopasta ja -tietoaineistoluetteloa 
koskevasta ohjeistuksesta.

▪ Keskeinen uusi sisältö:

▪ Sisäisen toteutuksen osalta tarkennettu ohjeistusta koskien ryhmän sisäisen tappionsiirto- ja 
uudelleenpääomitusmekanismin toimintaa kriisinratkaisun kohdeyhteisön ja merkittävien 
tytäryhtiöiden välillä

▪ Ulkoisen toteutuksen osalta lisätty uusi osio koskien lopullisen arvonmäärityksen huomioimista 
tilanteessa, jossa bail-in on tehty väliaikaisen arvonmäärityksen pohjalta

▪ Uusi luku koskien toimintaoppaan testausta

▪ Tietoaineistoluetteloon tehdyt muutokset on kuvattu SRB:n dokumentin SRB bail-in data set 
Instructions June 2022 liitteessä

▪ LSI-pankkien osalta päivitetyn ohjeistuksen uudet vaatimukset tulee huomioida bail-in-
toimintaoppaiden ja MIS-järjestelmien jatkokehitystyössä 2023 suunnittelusyklillä.
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Purettavuuden testaamista koskeva ohje

▪ EBA on avannut 15.11.2022 konsultaation liittyen kriisinratkaisuvälineiden 
piirissä olevien laitosten purettavuuden testaukseen.

▪ Testauksella pyritään varmistamaan, että laitosten kehittämät 
purettavuuden kyvykkyydet ovat tarkoituksenmukaisia ja niitä ylläpidetään.

▪ Konsultoitava ohjeistus edellyttää ensimmäisiä itsearvioon perustuvia 
testituloksia 31.12.2024 mennessä sekä jatkossa testausta 
kriisinratkaisuviranomaisen määrittelemän monivuotisen testausohjelman 
mukaisesti.

▪ Lisätietoja RVV:n 21.11. julkaisemassa tiedotteessa sekä EBA:n
verkkosivuilla.
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https://rvv.fi/-/eba-konsultoi-purettavuuden-testaamisesta
https://www.eba.europa.eu/eba-consults-guidelines-institutions-and-resolution-authorities-resolvability-testing


EBA:n ohje kriisinratkaisuviranomaisille bail-
in-mekanismin kuvaamisesta ja 
julkistamisesta

▪ EBA on viimeistelemässä ohjetta, jonka myötä kriisinratkaisuviranomaisten tulee laatia kuvaus 
bail-in-mekanismin toiminnasta, kansallisista piirteistä sekä täytäntöönpanomenettelystä

▪ Julkistamista koskeva vaatimus pohjautuu FSB:n Principles of bail-in execution -periaatteisiin

▪ Tavoitteena on parantaa mekanismin toiminnan ennakoitavuutta sekä uskottavuutta

▪ Julkistettavien dokumenttien laajuus on vielä avoinna ja tarkentuu EBA:n ohjeen lopullisen 
version myötä. Keskeistä sisältöä muun muassa:

▪ Prosessiin liittyvät sidosryhmät ja niiden rooli: viranomaiset (kriisinratkaisu-, pankki-/markkinavalvoja, 
rekisteriviranomainen), arvopaperikeskukset, pörssit ym.

▪ Kaupankäynnin ja selvityksen keskeytys, maksujen jäädytykset

▪ Velkojen muuntaminen omaksi pääomaksi ja instrumenttien toimitus uusille omistajille

▪ Väliaikaisen ja lopullisen arvonmäärityksen mahdollisten eroavaisuuksien käsittely

▪ RVV:n laatima kuvaus julkistetaan vuoden 2023 loppuun mennessä
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Siirtovälineiden käyttöä koskeva EBA:n 
ohje

▪ EBA julkaisi syyskuussa purettavuuden ohjeistusta (Resolvability GL) täydentävän uuden 
ohjeistuksen koskien kriisinratkaisustrategioita, jotka perustuvat muiden 
kriisinratkaisuvälineiden kuin bail-inin (siirtovälineet) käyttöön (Transferability GL).

▪ Siirtovälineitä ovat: sale of business, bridge institution ja asset separation tool.

▪ Ohjetta tulee soveltaa, mikäli ensisijainen kriisinratkaisustrategia perustuu siirtovälineiden 
käyttöön.

▪ Kriisinratkaisuviranomaisten harkintavaltaan on jätetty ohjeiden osittainen soveltaminen, jos 
vaihtoehtoiseen kriisinratkaisustrategiaan sisältyy siirtovälineiden käyttöä.

▪ Ohjeen keskeisin sisältö liittyy kriisinratkaisussa siirrettävien kokonaisuuksien tai myytävien 
omaisuuserien (transfer perimeter) määrittelyyn, toteutuksen operatiivisiin kysymyksiin ja 
keskinäisten yhteyksien ja eroteltavuuden arviointiin.

▪ Ohjeet astuvat voimaan samaan aikaan purettavuuden ohjeistuksen kanssa 1.1.2024, jolloin 
ohjeessa kuvatut vaatimukset tulee olla täytettynä.

▪ RVV ilmoittaa erikseen LSI-luottolaitoksille alkuvuoden 2023 aloituskirjeen yhteydessä mahdollisen 
soveltamisen laajuudesta.
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Tiedonkeruiden muutostarpeiden 
arviointi

▪ Kriisinratkaisusuunnittelutyön tarpeisiin kerättävän EBA:n määrittelemän ns. RESOL-
raportoinnin päivitystarvetta arvioidaan EBA:ssa.

▪ Tämänhetkisen arvion mukaan EBA laatii ja julkistaa vuoden 2023 aikana uuden ITS-
luonnoksen lausuntokierrokselle, minkä jälkeen komission täytäntöönpanoasetus voisi astua 
voimaan aikaisintaan vuoden 2024 raportointiin mennessä. Aikatauluun ja muutosten 
laajuuteen liittyy kuitenkin vielä suurta epävarmuutta.

▪ Myös MREL-seurantatiedonkeruun päivitystarvetta arvioidaan EBA:ssa.

▪ CRR:n 504a artiklan nojalla RVV on syksyn aikana kerännyt luottolaitoksilta EBA:lle välitettäväksi
tietoja O-SII- ja G-SII-laitosten liikkeeseen laskemien MREL-velkainstrumenttien omistuksista.

▪ Näiden tietojen pohjalta EBA tulee arvioimaan tarvetta laajentaa MREL-seurantatiedonkeruuta
pysyvästi kattamaan ns. ristiinomistustiedot sekä niistä aiheutuvia mahdollisia muutostarpeita mm. 
MREL-kapasiteettia koskeviin säännöksiin.
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Hyväksyttävien velkojen 
takaisinlunastuslupa
▪ EBA on keväällä 2021 toimittanut lopullisen luonnosversion omien varojen ja hyväksyttävien velkojen 

takaisinlunastusta koskevasta teknisestä sääntelystandardista (RTS) komissiolle implementoitavaksi delegoiduksi 
asetukseksi.

▪ Komission delegoitu asetus on todennäköisesti astumassa voimaan alkuvuodesta 2023, mutta hieman eri 
sisältöisenä kuin EBAn RTS luonnos.

▪ RVV on toistaiseksi soveltanut takaisinlunastuslupahakemuksien osalta EBAn RTS luonnokseen perustuvaa 
SRB:n ohjeistusta, eikä ole edellyttänyt hakemusta konkurssistrategian laitoksilta. 

▪ Asetuksen voimaantulon myötä kaikkien luottolaitosten tulee hakea lupa ennen hyväksyttävien velkojen osto-
option toteutusta, ennenaikaisia lunastuksia, takaisinmaksuja tai takaisinostoja.

▪ Konkurssistrategian laitoksille hakemuksen sisältö on kevennetty, yleisen etukäteisluvan määrää ei ole rajoitettu ja lupa tulee 
voimaan 3 kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä, jollei RVV kirjallisesti sitä vastusta.

▪ Lupamenettelyn piiriin kuuluvat myös sellaiset hyväksyttävät velat, joiden jäljellä oleva maturiteetti on laskenut 
alle yhteen vuoteen. 

▪ Lupahakemuksen käsittelyaika on asetuksen mukaisesti neljä kuukautta.

▪ Ennen hakemuksen lähettämistä kannattaa olla yhteydessä RVV:oon, jotta voidaan pyrkiä soveltamaan lyhyempää 
käsittelyaikaa.

▪ RVV tarkentaa tarvittaessa lupamenettelyyn liittyviä ohjeita asetuksen voimaantulon jälkeen.
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https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/own-funds/amended-regulatory-technical-standards-rts-own-funds-and-eligible-liabilities
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https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/20210916%20SRB%20Communication%20on%20application%20of%20RTS%20provisions%20on%20prior%20permissions.pdf


Kysymyksiä ja keskustelua



Vuoden 2023 talletussuoja-
ja vakausmaksut

Kristiina Tuomikoski, kriisinratkaisuasiantuntija



Rahastojen tavoitetasot riippuvat 
korvattavien talletusten määrästä

* Talletussuojarahaston tavoitetason määrittämisessä käytetään vuoden lopun tietoja.

** SRF vuotuisen tavoitetason määrittämisessä käytetään keskiarvoa neljännesvuositiedoista. Siirtymäajan jälkeen SRF tavoitetaso määräytyy vuoden lopun tietojen 

perusteella.

*** 1 % × (suomalaispankkien korvattavien talletusten määrä) × (sijoituspalveluyritysten perusrahoitusosuus / sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten perusrahoitusosuus) 

****Tämän lisäksi vanhassa talletussuojarahastossa (VTSR) olevat varat ovat RVV:n käytettävissä mahdollisen talletussuojamaksatustapauksen yhteydessä. 

Tavoitetason 

määritelmä

Tavoitetaso
(31.12.2021 

tiedoin)

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

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

Kansallinen 

kriisinratkaisu-

rahasto

Suomalaispankkien 

korvattavien 

talletusten määrä 

vaikuttaa tasoon***

Noin 143 000 

euroa

Noin 12 000 

euroa

Noin 118 000 

euroa

31.12.2024
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Kotitaloustalletusten kasvuvauhti on 
Suomessa hidastunut – oikaistu 11.1.2023

Lähde: Suomen Pankki, ECB SDW

50 11.1.2023
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Vakausmaksut yhteiseen 
kriisinratkaisurahastoon 
(SRF)



Vuoden 2023 vakausmaksujen 
suuruusluokka sama kuin tänä vuonna

▪ Tavoitetaso on nykytiedoilla laskettuna 
noin 80 miljardia euroa, mutta 
epävarmuustekijöitä korvattavien 
talletusten kasvun osalta on paljon.

▪ Rahastossa on nyt noin 66 miljardia 
euroa.

▪ Siirtymäajan viimeisen 
kerryttämisvuoden vakausmaksut ovat 
samaa suuruusluokkaa kuin tänä 
vuonna, eli noin 14 miljardia euroa.

▪ Suomalaisten pankkien osuus vuoden 
2022 vakausmaksuista oli 2,3 %. 0%
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Jäsenmaiden osuus vuoden 2022 
vakausmaksuista

Lähteet: SRB blogi ”Single Resolution Fund on track for €80 billion by end 2023” 

ja vuoden 2022 vakausmaksupäätösten Annex II.
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https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/Annex%20II%20-%202022%20SRF%20Ex-ante%20Contributions%20-%20Common%20Data%20Points%20-%20EN.pdf


Riskiperusteisen maksun määräytymisestä

Pankkiunionin tasolla määräytyvä osuus vuonna 2023 100 %

Tavoitetaso riskiperusteisen maksun 

piirissä oleville. 

Laskettu 1/8 * kerroin (vuonna 2022 

1,6 %) * euroalueen pankkien 

korvattavat talletukset. Tästä 

vähennetty pienten laitosten kiinteät 

maksut, keskikokoisten 50 000 eur 

osuudet ja kiinnitysluottopankkien 

maksut. 

Koon ja riskin painotuskerroin

Osoittaja: tase-omat varat-korvattavat 

talletukset (BAC) suhteessa 

euroalueen laitosten yhteenlaskettuun 

lukuun 

Nimittäjä: BAC * Riskikerroin suhteessa 

yhteenlaskettuun BAC:iin.

Suhteellinen riskisyys, eli tunnuslukujen 

perusteella luokittelu “riskikoreihin” →

kokonaisriski-indikaattori 

50 % = Ydinvakavaraisuus, leverage

ratio, RWA/tase

20 % = LCR ja NSFR

10 % = interbank lainojen ja talletusten 

osuus

20 % = Markkinariskin RWA, taseen 

ulkopuoliset erät, johdannaiset 

suhteessa i) RWA, ii) CET1 ja iii) tase.
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Johdannaisten arvon laskenta jatkuu 
ennallaan

▪ SRB on tiedostanut haasteet soveltaa standardimenetelmää vastapuoliriskistä johtuvan 
luottoriskin arviointiin (Standardised Approach – Counterparty Credit Risk) johdannaisten 
arvon määrittämiseen vakausmaksulaskennassa. Standardimenetelmä olisi tullut 
automaattisesti sovellettavaksi CRR muutosten myötä.

▪ SRB on vuoden aikana edistänyt komission kanssa mahdollisuutta käyttää vanhaa 
menetelmää (nk. nykyhetken vastapuoliriski –menetelmä, Current Exposure Method).

▪ Sääntelyn tarkennusprosessi etenee nopealla aikataululla.

▪ SRB on päättänyt toteuttaa tiedonkeruun niin, että johdannaisten arvon laskenta jatkuu kuten 
ennen. 

▪ Lisätietoja löytyy vakausmaksujen tiedonkeruupaketin ohjeistuksesta, jossa menetelmää 
kutsutaan nimellä johdannaismukautusmenetelmä. Tiedonkeruupaketti toimitettiin pankeille 
25. lokakuuta.
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Aikataulu ja prosessi

• Palautuspäivämäärä edellisten syklien tietojen oikaisuille viimeistään 16.12.2022.

• Palautuspäivämäärä 2023 syklin (31.12.2021 ajankohdan) tiedonkeruulle viimeistään 
25.1.2023.

• Konsultointiprosessi SRF maksuihin liittyen järjestetään uudelleen helmi-maaliskuussa, 
samoin SRB:n järjestämä puhelu pankkiyhdistysten kanssa maaliskuun alussa.

• Tavoiteaikataulu on sama kuin tänä vuonna, eli RVV lähettää vakausmaksupäätökset 
1.5.2023 mennessä.
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Talletussuojamaksut
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Talletussuojarahaston tavoitetaso tulee 
saavuttaa seuraavan kahden vuoden 
aikana
▪ Tavoitetaso on 2021-lopun tiedoilla laskettuna noin 1,2 miljardia euroa.

▪ Rahastossa on nyt noin 900 miljoonaa euroa, joten rahastoon pitää vielä kerryttää noin 300
miljoonaa euroa.

▪ Kerryttämisvuosia on jäljellä kaksi.

▪ RVV lähettää talletussuojamaksupäätökset yhdessä vakausmaksupäätösten kanssa 
toukokuussa.

▪ VTS-rahaston (Vanhan talletussuojarahaston) jäseninä olevat talletuspankit voivat edelleen 
sopia VTS-rahaston kanssa, että rahaston varoja käytetään vuoden 2023 
talletussuojamaksujen kattamiseen kokonaan tai osittain.
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Riskiperusteiseen laskentaan tulossa 
tarkennuksia vuonna 2024

▪ EBA on tarkentamassa ohjeita talletussuojamaksujen laskentaan, joiden on tarkoitus korvata 
tämänhetkinen ohje (EBA/GL/2015/10). Ohjeluonnos oli julkisessa konsultaatiossa lokakuun 
loppuun asti.

▪ Merkittävimmät ehdotukset konsultaatiopaperissa ovat:

▪ minimikynnysarvot keskeisille riski-indikaattoreille sekä indikaattorien vähimmäispainotusten
mukautukset, jotta indikaattorit kuvaisivat paremmin riskiä talletussuojajärjestelmälle;

▪ paranneltu kaava riskikertoimen määrittelemiseksi, millä varmistetaan laitosten riskisyyden ja 
talletussuojamaksujen oikea suhde;

▪ talletussuojamaksujen perusteena olevien talletusten määrän täsmentäminen tilanteessa, jossa 
korvattavien talletusten määrään liittyy epävarmuutta. Tämä koskee erityisesti asiakasvaroihin 
perustuvaa talletussuojamaksua.

▪ Tarkennettua ohjetta talletussuojamaksujen laskentaan sovellettaisiin todennäköisesti 
aikaisintaan 2024. 
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Riskiperusteiset talletussuojamaksut

Pääoma
Maksuvalmius ja 

varainhankinta
Varojen laatu Liiketoimintamalli ja johtaminen

Talletussuojarahast

olle mahdollisesti 

koituvat tappiot

Tekijä
Omavaraisuus

aste

Vakavaraisuus

aste

Pysyvän

varainhan-

kinnan

määrä

Maksuval-

mius

Järjestämät-

tömien

saamisten

osuus

Riskipainotetut tase-

erät ja taseen 

ulkopuoliset 

sitoumukset 

suhteessa 

yhteenlaskettuihin 

varoihin

Koko pääoman

tuotto

Varat, jotka eivät 

ole vakuuskäytössä

Määritel-

mä

Ensisijaiset 

omat varat / 

Varojen 

kokonaismäärä

Omat varat / 

Vaaditut omat 

varat

NSFR LCR

Järjestämät-

tömät saamiset 

/ Luottojen ja 

velkainstru-

menttien

kokonaismäärä

RWA / Varojen

kokonaismäärä

Nettotuotot / 

Varojen

kokonaismäärä

Varojen 

kokonaismäärä –

vakuussidonnaiset 

varat / Korvattavat 

talletukset

Paino-

arvo
12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 18,00 % 8,50 % 8,50 % 17,00 %
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Kysymyksiä ja keskustelua



Tilaisuuden päätössanat

Tuija Taos, ylijohtaja



Kiitos.

Tack.

Thank you.

7.12.202262


