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Valtiovarainministeriölle

Luonnos valtiovarainministeriön asetukseksi luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen toi
minnan uudelleenjärjestämisehdotuksen sisällölle asetettavista vaatimuksista
(VM141:00/2018)

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Rahoitusvakausvirastolta lausuntoa otsikossa mainitusta luonnok
sesta valtiovarainministeriön asetukseksi. Rahoitusvakausvirasto kiittää mahdollisuudesta lausua asi
asta ja toteaa seuraavan.
Rahoitusvakausvirasto kannattaa ehdotettua asetusta. Asetuksessa ehdotetaan säädettäväksi uudel
leenjärjestämisehdotuksen sisällöstä vastaavasti kuin elvytys-ja kriisinratkaisudirektiivin (Direktiivi) 52
artiklassa on säädetty. Asetusluonnoksessa on lisäksi viitattu Direktiivin nojalla annettuihin Euroopan
komission asetuksella tai päätöksellä annettuihin teknisiin standardeihin, joissa on
uudelleenjärjestämisehdotuksen sisältöä ja arviointia koskevia määräyksiä. Toistaiseksi Euroopan ko
missio on antanut uudelleenjärjestämisehdotuksesta komission delegoidun asetuksen (EU)
2016/1400.
Rahoitusvakausvirasto kiinnittää huomiota siihen, että asetuksessa (EU) 2016/1400 on täsmennetty
Direktiivin 52 artiklassa säädettyä uudelleenjärjestämissuunnitelman vähimmäissisältöä ja säädetty
suunnitelman vähimmäissisällöksi muun muassa suunnitelman täytäntöönpanon välitavoitteet ja tulosindikaattorit sekä ennuste taloudellisesta tuloksesta tervehdyttämisjakson aikana. Nämä uudelleenjärjestämissuunnitelman vähimmäissisältöön kuuluvat osat eivät käy suoraan ilmi asetusluonnoksesta
eikä niitä voi pitää suoranaisesti asetusluonnoksessa säädettävän vähimmäissisällön täsmennyk
senä. Rahoitusvakausvirasto esittää valtiovarainministeriön harkittavaksi, tulisiko myös suunnitelman
täytäntöönpanon välitavoitteet ja tulosindikaattorit sekä ennuste taloudellisesta tuloksesta tervehdyttä
misjakson aikana lisätä asetuksen 2 § 1 momentin luetteloon.
Asetusluonnoksen 2 § 1 momentin 1 kohta kuuluu näin: "Toiminnan uudelleenjärjestämisehdotuksessa on esitettävä vähintään seuraavat tiedot: 1) yksityiskohtainen selvitys tekijöistä ja ongelmista,
joiden vuoksi laitos on kykenemätön tai todennäköisesti kykenemätön jatkamaan toimintaansa sekä
näihin vaikeuksiin johtaneista olosuhteista;” Tästä muotoilusta ei käy selvästi ilmi Direktiivin 52.5 (a)
artiklan tarkoitus. Direktiivin tarkoittama selvitys pitää antaa niistä syistä, joiden johdosta laitoksen ar
vioitiin olleen kykenemätön tai todennäköisesti kykenemätön jatkamaan toimintaansa ennen kriisihallintoon asettamista.
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Edellä kerrotusta syystä Rahoitusvakausvirasto esittää, että asetukseen tehdään seuraava muutos

Muutetaan asetuksen 2 § 1 momentti 1 kohtaa seuraavasti:

Toiminnan uudelleenjärjestämisehdotuksessa on esitettävä vähintään seuraavat tiedot:
1) yksityiskohtainen selvitys tekijöistä ja ongelmista, joiden vuoksi laitoksen arvioitiin olleen kyke
nemätön tai todennäköisesti kykenemätön jatkamaan toimintaansa sekä näihin vaikeuksiin
johtaneista olosuhteista;
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