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Valtiovarainministeriölle

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle luottolaitosten ja eräiden sijoituspalveluyritys
ten velkojien maksunsaantijärjestystä koskevaksi lainsäädännöksi (VM033:00/2018)
Valtiovarainministeriö on pyytänyt Rahoitusvakausvirastolta (RW) lausuntoa otsikkoasiassa
mainitusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. RW kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja
toteaa seuraavan.
Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön Euroopan unionin niin sanotun kriisinratkaisudirektiivin joulukuussa 2017 annetut muutokset velkojien maksunsaantijärjestyksen osalta. Mak
sunsaantijärjestystä koskevat säännökset kerättäisiin luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin.
Samalla selvennettäisiin luottolaitosten ja eräiden sijoituspalveluyritysten oikeus sopia takasijaisten rahoitusvälineiden etuoikeudesta unionin lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
RW kannattaa ehdotettuja muutoksia ja pitää niitä perusteltuina.
Uudesta huonomman etuoikeuden vakuudettoman velan luokasta on perusteltua säätää esityk
sessä ehdotetulla tavalla. Velan asema suhteessa muihin velkoihin määritellään velkojien mak
sunsaantijärjestyksestä annetun lain pohjalta, mutta siitä säädetään luottolaitoslaissa, sillä tä
män vain yhtä velallistyyppiä koskevan erityissäännöksen ottaminen velkojien maksunsaantijär
jestyksestä annettuun yleislakiin ei olisi tarkoituksenmukaista.
RW pitää myös tarkoituksenmukaisena, että kaikki vain luottolaitoksia koskevat, maksunsaanti
järjestystä säätelevät säännökset siirretään pankkilaeista kaikkia luottolaitoksia koskevaan luot
tolaitoslakiin. Tämä selkeyttää osaltaan luottolaitoksia koskevaa sääntelyä.
Maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 § 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen velkojen
keskinäisestä etuoikeudesta sopimisen salliminen yhdenmukaistaa näiden velkojen käsittelyä
konkurssissa ja kriisinratkaisussa. Tämä puolestaan edesauttaa niiden johdonmukaista käsitte
lyä kriisinratkaisussa.
RW pitää myös tärkeänä ehdotettujen muutosten pikaista voimaan saattamista. Tämä on tär
keää erityisesti siinä tapauksessa, jos uutta velkaluokkaa koskevat muutokset soveltuvat ehdo
tuksen mukaisesti vain lain voimaantulon jälkeen liikkeeseen laskettuihin rahoitusvälineisiin.
RW toteaa, että joillakin suomalaisilla pankeilla on suunnitelmissa toteuttaa uuteen velkaluokkaan luettavien instrumenttien liikkeeseen laskuja lähiaikoina. Ehdotetun lakimuutoksen nopea
voimaan saattaminen lisäisi oikeusvarmuutta, parantaisi luottolaitosten mahdollisuutta varautua
tuleviin subordinaatiovaateisiin ja varmistaisi yhdenmukaiset kilpailuedellytykset ulkomaisiin Go
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lakimuutokset tehneiden maiden) pankkeihin verrattuna. RW esittää myös harkittavaksi, että
ehdotetut lakimuutokset koskisivat ehdotetun uuden velkaluokan osalta myös ennen lain voi
maantuloa laskettuja rahoitusvälineitä. Tällainen lain takautuva voimaan saattaminen ollaan
parhaillaan tekemässä ainakin Tanskassa.
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