Tiedotustilaisuus
12.5.2021

Tervetuloa tiedotustilaisuuteen verkossa
▪ Tiedotustilaisuuden seuraaminen tapahtuu internet-selaimen ja verkkoyhteyden
avulla.
▪ Jos verkkoyhteytesi on huono tai yhteys katkeaa, sulje muut sovellukset
koneeltasi ja avaa tilaisuuden webinaari-linkki uudelleen.

▪ Kokeile tarvittaessa toista verkkoselainta (esim. Chrome tai Firefox) tai -yhteyttä.
▪ Voit esittää puhujalle kysymyksiä ruudussa näkyvän Chat-ikkunan kautta.
Kysymykset eivät näy muille webinaarin osallistujille.

▪ RVV asiantuntijat vastaavat kysymyksiin suullisesti puheenvuorojensa jälkeen
agendan Kysymyksiä ja keskustelua -osioissa.
▪ Asiantuntijoiden Powerpoint-esitykset ovat saatavilla RVV:n verkkosivuilla tämän
tilaisuuden jälkeen.
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Katsaus viraston
toimintaan
Tuija Taos
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Agenda
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9.00 – 9.30

Katsaus viraston toimintaan
Tuija Taos, ylijohtaja

9.30 – 9.50

Purettavuuden arviointikokonaisuus ja tarkempi ohjeistus
Anni-Mari Karvinen, kriisinratkaisuasiantuntija

9.50 – 10.05

MREL-politiikan muutokset 2021
Riku Thilman, kriisinratkaisuasiantuntija

10.05 – 10.20

SRB:n ja EBA:n raportointia koskevat muutokset
Tero Niemelä, analyytikko

10.20 – 10.40

Kysymyksiä ja keskustelua I

10.40 – 11.00

Vuoden 2021 vakaus- ja talletussuojamaksut
Hanna Westman, pääekonomisti

11.15 – 11.15

Kysymyksiä ja keskustelua II

11.15

Tilaisuuden päätös
Tuija Taos, ylijohtaja

Keskeiset vuoden 2020 onnistumiset
▪ Kriisinratkaisusuunnittelutyö eteni suunnitellusti ja pankit pysyivät melko hyvin asetetuissa
aikatauluissa
▪ Koronatilanteesta aiheutuvaa operationaalista taakkaa lievennettiin 2020 syklillä lykkäämällä eräitä
tiedonkeruun määräaikoja ja/tai keventämällä eräitä kriisinratkaisusuunnitteluun liittyviä vaatimuksia
▪ SRB:n linjaukset koronatilanteen joustoista olivat Suomen pankkisektorin kannalta sopivia
▪ LSI-laitosten MREL-tiedonkeruun raportointitiheyttä tiivistettiin keväällä 2020 ja viimeinen tässä muodossa
tapahtuva raportointi tapahtuu Q1/2021 tilanteesta. Q2/2021-tilanteesta lukien MREL-raportointi jatkuu
kvartaaliraportoinnilla EBA ITS:n mukaisesti
▪ Koronavaikutuksia ja viranomaistoimenpiteitä huomioidaan eräiltä osin huhti-toukokuussa annettavissa
suunnittelusykliin 2020 pohjautuvissa MREL-päätöksissä

▪ Talletussuojan lisärahoitusprosessien toimintavarmuus lisääntyi merkittävästi
▪ Talletussuojajärjestelmän operatiivista toimintakykyä varmistettiin testeillä ja varautumistoimilla
▪ Viraston painopiste saatiin aiempaa selkeämmin kriisinhoitokyvyn kehittämiseen, kun mittava
kriisinhoitokyvyn kehittämishanke on saatu onnistuneesti hyvään vauhtiin. Hankkeessa on kehitetty
tapa mitata viraston kriisinhoitokyvyn kehittymistä ja kypsyystasoa.
▪ Viraston entistä selkeämmät ja saavutettavat verkkosivut julkaistiin 17.12. (käy tilaamassa tiedotteet
sähköpostiisi)
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Keskeisimmät tulostavoitteet 2021
Korkea kyvykkyys toimia minkä tahansa laitoksen kriisitilanteessa minimoiden mahdollisen
julkisen tuen tarve
▪ RVV:n sisäinen kriisinhoitokyvyn monivuotinen kehittämishanke jatkuu
▪ Kriisinratkaisupäätöksen tekemiseen liittyvien prosessien kuvaaminen yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa käynnissä
▪ Virtuaaliset kriisityötilaratkaisut selvityksen alla kotimaassa ja kansainvälisesti

Laitosten riittävän tappionkattamiskyvyn ja kriisitilanteisiin varautumisen varmistaminen
▪ Laitosten kriisinratkaisukelpoisuuden tehostettu seuranta SRB:n uuden kehikon myötä
▪ MREL päätösten päivittäminen uuden pankkipaketin mukaisiksi
▪ Uuden MREL-seurantaraportoinnin ja muiden EBA:n uusien RTS/ITS- standardien käyttöönotto ja soveltaminen

Tallettajien korvattaviin varoihin pääsyn turvaaminen kriisitilanteessa
▪ Talletussuojan maksatusjärjestelmän sovelluksen jatkokehitys- ja ylläpitotyön turvaamiseksi järjestetty hankintakilpailutus
▪ Talletussuojarahaston käyttöön liittyvä jatkokehitystyö

Tehokas vaikuttaminen kriisinhoitokehikon kehitystyöhön
▪ VM:n avustaminen BRRD 3 -direktiiviehdotuksen ja muiden talletussuoja- ja kriisinratkaisukehikon osa-alueiden valmistelussa
▪ SRB:n, EBA:n ja EFDI:n kautta vaikuttaminen kriisinhoito- ja talletussuojakehikon käytännön soveltamisen tehokkuuteen
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Kriisinratkaisusuunnittelu 2021
RVV:n suorassa toimivallassa
olevat toimijat

SRB:n suorassa toimivallassa
olevat toimijat

▪ 5 LSI-laitosta
▪ Yhteiset prioriteettiosa-alueet (jos laaja
suunnitelma):
o Bail in -toimintaoppaan (playbook)
ensimmäisen version valmistelu laitosten
toimesta
o Taloudellinen jatkuvuus, erityisesti
likviditeetin turvaaminen kriisihallinnossa
▪ Suunnittelusykli 12 kk (Q2/2021-Q1/2022)
▪ MREL-päätösten päivitys huhti-toukokuu 2022

▪ Ks. 2021 Resolution Planning Cycle Booklet
suomalaista SI-laitosta (yhteensä 105 kpl)

▪ 3 pohjoismaiseen kriisinratkaisukollegioon kuuluvaa
tytärluottolaitosta / Suomessa toimivaa merkittävää
sivuliikettä

▪ Suunnittelusykli 12 kk (Q2/2021-Q1/2022)

▪ 1 Arvopaperikeskus
▪ (Sijoituspalveluyritysten suunnitelmia ei päivitetä)
12.5.2021

JULKINEN

▪ Yhteiset prioriteettiosa-alueet:
o Liquidity and funding in resolution
o Management Information Systems (MIS)
capabilities for valuation data (including selfassessment report)
o Bail-in operationalisation: full bail-in playbooks
by the end of 2021 and MIS capabilities for bailin data by the end of 2022
▪ MREL-päätösten päivitys huhti-toukokuu 2022

SRB julkistanut/julkistaa kriisinratkaisusuunnittelun eri
osa-alueissa luottolaitoksiin kohdistuvia odotuksia
SRB Expectations for Banks
➢

https://srb.europa.eu/sites/default/files/efb_main_doc_final_web
_0.pdf

➢

Julkaistu 1.4.2020

Bail in -välineen operationalisointi
➢ https://srb.europa.eu/en/content/operational-guidance-bailimplementation

Set of guidance documents for bail-in
operationalisation
Julkaisuja elokuusta 2020 maaliskuuhun
2021
➢ Q&A for publication of bail in guidance
➢ Bail in Data Explanatory Note
➢ Bail in Data Instructions
➢ Operational Guidance on Bail in Playbooks
➢ Guidance on bail-in for international debt
securities

➢
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Maksuvalmius ja varainhankinta
kriisinratkaisussa
Liquidity and Funding in Resolution
➢ https://srb.europa.eu/sites/default/files/2021_04_3
0_public_guidance_on_liquidity_and_funding_in_r
esolution_final.pdf
➢ Julkaistu 30.4. 2021
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Purettavuuden esteet ja arviointi ovat
prioriteetteja lähivuosina
▪ SRB linjasi 2020 selvästi, että purettavuuden (engl. resolvability) tavoitteesta vuoden
2023 loppuun mennessä ei tingitä vaikka joustoa on koronatilanteen johdosta annettu
▪ Arvioinnissa ja seurannassa tavoitteena varmistaa, että laitokselle valittu kriisinratkaisustrategia kyetään kriisitilanteessa panemaan täytäntöön tehokkaasti ja hallitusti

▪ SRB:lla käytössä uusi arviointimetodologia/lähestymistapa, joka koskee ensisijaisesti
SRB:n suoraan toimivaltaan kuuluvia SI-laitoksia jo 2021 suunnittelusyklissä
▪ RVV tulee soveltamaan SRB:n lähestymistapaa myös omaan toimivaltaansa kuuluville
LSI-laitoksille suhteellisuusperiaatetta noudattaen
▪ Esimerkiksi arvonmääritys ja MIS (2021/SRB ja 2022/RVV) sekä bail in ja MIS (2022/SRB ja
2023/RVV)
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Kriisinratkaisua ja talletussuojaa koskevan
lainsäädäntökehikon tarkistaminen EU:ssa
▪ Komissio järjesti alkuvuodesta 2021 laajan julkisen kuulemisen kriisinratkaisu- ja
talletussuojajärjestelmän kehittämisestä. Keskeisiä selvitettäviä kysymyksiä olivat:
▪
▪
▪
▪
▪

Varhaisen vaiheen puuttumisen tehostaminen
EDIS
Talletussuojarahastojen käyttö kriisinratkaisussa ja laitosten kaatumisen estämisessä
Velkojien maksunsaantijärjestyksen ja pankkien insolvenssimenettelyjen harmonisointitarve
Kriisinratkaisurahaston käytön helpottaminen pienten ja keskisuurten pankkien
kriisinratkaisussa
▪ Pienten ja keskisuurten laitosten kriisien hallinnan välineet ja menettelyt, erityisesti
liiketoiminnan myyntivälineen toteutettavuuden parantaminen
▪ MREL-vaateen suhteellisuus ja kohtuullisuus

▪ RVV on vastannut kyselyyn
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Kriisinratkaisua ja talletussuojaa koskevan
lainsäädäntökehikon tarkistaminen EU:ssa
▪ Komissio pyrkii antamaan esitykset BRRD:n, SRMR:n ja DGSD:n muutoksista tämän
vuoden loppuun mennessä
▪ Eurooppa-neuvoston huippukokous pyysi joulukuussa 2020 euroryhmää laatimaan
vaiheittaisen ja aikataulutetun toimintasuunnitelman pankkiunionin syventämiselle, ml.
yhteinen talletussuoja, valtiolainojen riskipaino ja kriisinratkaisun home-host-kysymykset
▪ Euroryhmän tulee raportoida saavuttamastaan edistyksestä kesäkuuhun 2021
mennessä.
▪ Korkean tason työryhmä on käsitellyt asiaa lukuisissa kokouksissa, mutta jäsenmaiden
yhteisymmärrystä ei ole saavutettu
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Ajankohtaista talletussuojasta
▪ EBA:n käynnissä olevat konsultaatiot
▪ Ohjeluonnos talletussuojarahaston tavoitetasoon luettavien varojen määritelmästä (AFM, Available
Financial Means). Kuulemistilaisuus järjestetään 28.6. ja konsultaatio päättyy 28.7.
▪ Ohjeluonnos talletussuojajärjestelmien stressitesteistä. Kuulemistilaisuus järjestetään 26.5. ja
konsultaatio päättyy 11.6.

▪ Muut EBA:n käynnissä olevat talletussuojahankkeet
▪ Asiakasvaratilien talletussuojan sääntelyn täsmennystarpeiden kartoitus
▪ Talletussuojamaksujen riskiperusteista laskemista koskevan ohjeen päivitystyö

▪ RVV:n talletussuojan maksatusjärjestelmään liittyvät kilpailutukset
▪ RVV:n talletussuojajärjestelmän sovellustoimittajan kilpailutus seuraaville 8 vuodelle
▪ Valtorin kilpailutus sen tarjoamista kapasiteetti- ja konesalipalveluista

▪ Pankkien talletussuojan SCV-raportoinnin testaus toteutetaan syyskuun aikana
▪ Loppuvuodesta tai viimeistään vuoden 2022 alkupuolella RVV käynnistää talletussuojan
lisärahoitukseen liittyvien käytännön prosessien selvitystyön yhteistyössä toimialan kanssa
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RVV:n sisäisen kriisinhoitokyvyn
jatkokehittämishanke
▪ Käynnistyi vuonna 2020 ja etenee suunnitelman
mukaisesti
▪ Toteuma tähän mennessä:
▪ RVV:n sisäinen virtuaalinen kriisityötila-alusta otettu
käyttöön
▪ Selvitystyö viranomaisten yhteisen virtuaalisen
kriisityötilan osalta käynnissä
▪ Prosessien tarkennustyö hyvässä vauhdissa sekä
RVV:ssa sisäisesti että RVV:n johdolla viranomaisten
välisessä yhteistyöhankkeessa

▪ Seuraavat askeleet vuonna 2021:
▪ Viranomaisten välisen yhteistyöhankkeen läpivienti,
yhteinen prosessikävely ja jatkotoimista sopiminen
▪ RVV:n sisäinen simulaatio ”Kriisinratkaisuvälineen
valinta ja kriisiviestintä”
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Purettavuuden
arviointikokonaisuus ja
tarkempi ohjeistus
Anni-Mari Karvinen
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Laitosten purettavuus on ratkaisevan
tärkeää kriisinratkaisun onnistumiselle
▪ Laitosten purettavuudella (engl. resolvability) pyritään varmistamaan valitun kriisinratkaisustrategian tehokas ja hallittu täytäntöönpano kriisitilanteessa
▪ Laitoksen katsotaan olevan purettava, kun sen rakenteet ja prosessit palvelevat valitun
kriisinratkaisustrategian toteuttamista

▪ Purettavuutta tarkasteltaessa arvioidaan laitoksen rakenteellisia, taloudellisia,
toiminnallisia, juridisia sekä tiedon saatavuuteen liittyviä seikkoja, jotka voivat estää tai
vaikeuttaa kriisinratkaisua – näitä kutsutaan purettavuuden esteiksi
▪ Kriisinratkaisusuunnitelmien toteutettavuuden ja uskottavuuden kannalta on ratkaisevan
tärkeää, että purettavuuden esteet tunnistetaan osana kriisinratkaisusuunnittelua ja
poistetaan ennakoivasti
▪ Laitokset ovat vastuussa tunnistettujen esteiden poistamisesta eli rakenteiden ja
prosessien muuttamisesta tarvittaessa niin, että ne tukevat kriisinratkaisua

▪ Purettavuuden parantaminen vaatii kriisinratkaisuviranomaisten ja laitosten tiivistä
yhteistyötä
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RVV tukee laitoksia purettavuuteen
liittyvässä työssä ja arvioi sitä
▪ RVV tukee laitoksia purettavuuden parantamisessa ohjeistamalla ja selkeyttämällä
laitoksiin kohdistuvia odotuksia
▪ RVV:llä on myös kriisinratkaisulaissa määritelty velvollisuus arvioida purettavuutta osana
laitoskohtaista kriisinratkaisusuunnittelua sen toimivaltaan kuuluvien vähemmän
merkittävien eli ns. LSI-laitosten osalta
▪ Lisäksi RVV osallistuu suurten ja merkittävien eli ns. SI-laitosten purettavuuden arviointiin
osana yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) sisäisiä kriisinratkaisutiimejä
▪ Mikäli RVV (tai SI-laitosten osalta SRB) havaitsee jonkin laitoksen kohdalla olennaisia
purettavuuden esteitä, sillä on mahdollisuus käynnistää virallinen menettely näiden
esteiden poistamiseksi. Tätä menettelyä käsitellään kalvolla 25.
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Purettavuuteen liittyvät linjaukset ja
ohjeistus ovat kehittyneet vaiheittain
EBA julkaisi
ensimmäisen aiheeseen
liittyvän linjauksen
19.12.2014*

2014

Tavoitetila – EBA:n ja
SRB:n ’Expectations EBA:n ’draft guidelines on improving
SRB:n linjausten
for Banks’ julkaistiin resolvability’ konsultoitavaksi 17.3.2021;
noudattamista vaaditaan
1.4.2020
julkaisua odotetaan 2021 aikana
niiden piiriin kuuluvilta
laitoksilta 2024 mennessä

2020

2021

2022

2020-2021:
SRB on julkaissut lisäohjeistusta purettavuuden osa-alueisiin mm. toiminnallinen jatkuvuus eli
OCIR (2020), rahoitusmarkkinainfrastruktuurit eli FMI:t (2020), bail in -välineen
operationalisointi (2020-2021) ja maksuvalmius ja varainhankinta kriisinratkaisussa (2021)

2024

EBA = Euroopan
pankkiviranomainen
SRB = Yhteinen
kriisiratkaisuneuvosto

SRB tulee viestimään lisää lähestymistavastaan purettavuuden arviointiin vuoden 2021 aikana
* Guidelines on the specification of measures to reduce or remove impediments to resolvability and the circumstances in
which each measure may be applied under Directive 2014/59/EU
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EBA:n julkinen konsultaatio
purettavuuden ohjeistuksesta käynnissä
▪ Euroopan pankkiviranomainen (EBA) avasi 17.03.2021 konsultaation liittyen linjauksiin,
joilla parannetaan laitosten purettavuutta (konsultaatio EBA:n verkkosivuilla). Konsultaatio
on avoinna 17.06.2021 saakka
▪ Linjaukset koskevat kriisinratkaisuvälineiden piirissä olevia laitoksia. Ne kokoavat yhteen
ja vievät käytäntöön jo olemassa olevia kansainvälisiä standardeja ja eurooppalaisten
kriisinratkaisuviranomaisten kehittämiä käytäntöjä
▪ Kokonaisuus kattaa sekä laitoksilta että kriisinratkaisuviranomaisilta vaadittuja
toimenpiteitä, joilla laitosten purettavuutta parannetaan ennakoivasti

▪ Linjausten noudattamista tullaan vaatimaan niiden piiriin kuuluvilta laitoksilta 2024 alkaen.
Tähän tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että valmistautuminen aloitetaan hyvissä
ajoin
▪ Linjauksia on tarkoitus päivittää sitä mukaa kun purettavuuden aihekokonaisuus kehittyy
kansainvälisesti sekä Euroopan unionin tasolla. Esimerkiksi liiketoiminnan luovutukseen
kriisinratkaisuvälineenä on tulossa lisäohjeistusta
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EBA:n ohjeistus kattaa purettavuuden
arviointikokonaisuuden
a. Rakenne ja toiminnot

d. Ulkomaiset erät/instrumentit/toiminnot

•
•
•

•
•

Toiminnallinen jatkuvuus (OCIR)
Pääsy rahoitusmarkkinainfrastruktuuriin (FMI)
Hallinto kriisinratkaisusuunnittelussa

b. Taloudelliset resurssit
•
•

Tappioidenkanto- ja uudelleenpääomittamiskyky
(MREL)*
Varainhankinta ja maksuvalmius kriisinratkaisussa

Sopimuksellinen tunnustaminen
Kriisinratkaisuviranomaisten välinen koordinointi

e. Kriisinratkaisun toteutus
•
•
•
•

Bail in -välineen toimeenpano
Toiminnan uudelleenjärjestely
Hallinto kriisinratkaisutilanteessa
Viestintä

c. Tietovaatimukset

f. Muut laitoskohtaiset esteet (esim. juridiset)

•
•

Laitoskohtaisia; ei käsitellä tässä ohjeistuksessa

Tietovaatimuksiin liittyvä testaus
Arvonmääritykseen liittyvät tietovaatimukset**

* MREL-vaatimukset eivät sisälly tähän ohjeistukseen, vaan niitä käsitellään erillisessä MREL-politiikassa ja -linjauksissa.
** Arvonmääritykseen liittyviä tietovaatimuksia ei käsitellä tässä ohjeistuksessa, vaan mm. erillisessä EBA:n arvonmäärityksen käsikirjassa (’EBA valuation handbook’, Chapter 10: MIS).
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SRB:n odotukset on julkaistu jo aiemmin
Expectations for Banks -asiakirjassa
▪ SRB:n Expectations for Banks (EfB) -asiakirja kattaa niin ikään purettavuuden
arviointikokonaisuuden. Kokonaisuus on jaettu seitsemään dimensioon (ks. ”Seven
dimension for resolvability” osana Katsaus viraston toimintaan -esitystä)
▪ Edellisillä kalvoilla kuvattu EBA:n ohjeistus muodostaa Euroopan unionin tasoisen
juridisen viitekehikon; SRB taas on yhtenä eurooppalaisena kriisinratkaisuviranomaisena
julkistanut omat odotuksensa sen toimivaltaan kuuluville SI-laitoksille EfB-asiakirjassa
▪ SRB:n ja EBA:n linjaukset ja ohjeistukset eivät ole ristiriidassa keskenään, vaikka
erityisesti asiakirjojen rakenteet eroavat toisistaan. Esityksen lopussa olevassa
taulukossa verrataan näitä rakenteita
▪ Myös RVV soveltaa EfB:ssä kuvattuja odotuksia omaan toimivaltaansa kuuluviin LSIlaitoksiin suhteellisuusperiaatetta noudattaen sekä EBA:n ohjeistuksen huomioiden
▪ Laitoskohtaiset odotukset viestitään laitoksille kriisinratkaisusuunnittelusyklin alussa nk.
prioriteettikirjeissä ja RVV tukee laitoksia odotusten selkeyttämisessä ja tarkentamisessa
kriisinratkaisusuunnitteluprosessin aikana
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Purettavuutta parannetaan vaiheittain
2024 tavoitetilaan pääsemiseksi
▪ Purettavuus muodostaa monitahoisen kokonaisuuden. Siihen liittyvät vaatimukset
tuodaankin laitoksille vaiheittain niin, että tavoitetilaan päästään vuoteen 2024 mennessä
▪ Jotta tavoitetilaan voidaan päästä, laitoksilta edellytetään suunnitelmallista kehitystyötä
sekä näyttöjä työn etenemisestä osana kriisinratkaisusuunnitteluprosessia

▪ Olennaista on myös, että laitokset hyödyntävät mahdollisimman paljon olemassa olevia
prosesseja ja rakentavat aikaisemman työn päälle. Tarkoituksena on, ettei
purettavuudesta tule täysin muusta toiminnasta erillistä kokonaisuutta, vaan se nivoutuu
osaksi organisaatiota ja prosesseja
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SRB tulee viestimään purettavuuden
arvioinnista lisää vuoden 2021 aikana
▪ Purettavuuden esteiden tunnistamista ja arviointia tulee jatkossa tukemaan SRB:n
uudistettu metodologia/lähestymistapa purettavuuden arviointiin sekä tähän liittyvä
’heatmap’-työkalu
▪ Nämä lisäävät näkyvyyttä eri osa-alueiden edistymiseen ja mahdollistavat laitosten
vertailun (’benchmarking’)
▪ Uudistettu metodologia/lähestymistapa koskee ensisijaisesti SRB:n suoraan toimivaltaan
kuuluvia SI-laitoksia, mutta RVV tulee soveltamaan sitä myös omaan toimivaltaansa
kuuluville LSI-laitoksille suhteellisuusperiaatetta noudattaen

▪ SRB tulee viestimään aiheesta lisää seuraavien kuukausien aikana
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Purettavuuden esteitä voidaan poistaa
myös virallisen menettelyn avulla
▪ Purettavuuden esteitä pyritään poistamaan systemaattisella esteiden tunnistamisella ja
arvioinnilla sekä näihin liittyvillä kehittämissuunnitelmilla ja -toimenpiteillä yhteistyössä
laitosten ja kriisinratkaisuviranomaisten kesken
▪ Kriisinratkaisuviranomaisen arviot purettavuuden esteistä kommunikoidaan laitoksille
kriisinratkaisusuunnitelman yhteenvedossa
▪ Mikäli RVV (LSI-laitokset) tai SRB (SI-laitokset) toteaa, ettei laitoksen edistyminen ole
riittävää, se voi tehdä päätöksen virallisen menettelyn aloittamisesta purettavuuden
esteiden poistamiseksi*. Ennen päätöstä kuullaan valvontaviranomaista, koska vaadituilla
toimenpiteillä on todennäköisesti merkittävä vaikutus laitoksen ”going concern”-toimintaan
▪ Virallista menettelyä on toistaiseksi käytetty Euroopassa vain vähän. SRB:n uudistettu
purettavuuden arvioinnin metodologia/lähestymistapa tulee jatkossa tukemaan myös tämän
virallisen menettelyn tarpeen tunnistamista ja aloittamista
* RVV:n toimivalta määräytyy KRL 3 luvun 4§:n perusteella ja SRB:n SRM-asetuksen (Regulation (EU) No
806/2014) Artiklan 10 perusteella
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EBA:n ja SRB:n asiakirjojen rakenteiden
vertailu
•

Toiminnallinen jatkuvuus (OCIR)

4a. Toiminnallinen jatkuvuus (OCIR)

•

Pääsy rahoitusmarkkinainfrastruktuuriin (FMI)

4b. Pääsy rahoitusmarkkinainfrastruktuuriin (FMI)

•

Hallinto kriisinratkaisusuunnittelussa

1. Hallinto

b. Taloudelliset resurssit
•

Tappioidenkanto- ja uudelleenpääomittamiskyky (MREL)

2. Tappioidenkanto- ja uudelleenpääomittamiskyky

•

Varainhankinta ja maksuvalmius kriisinratkaisussa

3. Maksuvalmius ja varainhankinta kriisinratkaisussa

c. Tietovaatimukset
•

Tietovaatimuksiin liittyvä testaus

•

Arvonmääritykseen liittyvät tietovaatimukset

5. IT-järjestelmät ja tietovaatimukset

d. Ulkomaiset erät/instrumentit/toiminnot
• Sopimuksellinen tunnustaminen

2. Tappioidenkanto- ja uudelleenpääomittamiskyky

• Kriisinratkaisuviranomaisten välinen koordinointi

Ei vastaavaa odotusta EfB:ssä, joka kattaa vain laitoksille suunnatut vaatimukset

e. Kriisinratkaisun toteutus
• Bail-in välineen toimeenpano

2. Tappioidenkanto- ja uudelleenpääomittamiskyky

• Toiminnan uudelleenjärjestely

7. Rakenne – eroteltavuus ja terveyttämissuunnitelma

• Hallinto kriisinratkaisutilanteessa

1. Hallinto

• Viestintä

6. Viestintä
Ei vastaavaa erillistä osa-aluetta EFB:ssä (tätä ei ole täsmennetty myöskään
EBA:n ohjeistuksessa, vaan arviointi on laitoskohtaista)

f. Muut laitoskohtaiset esteet (esim. juridiset)
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SRB:n Expectations for Banks

EBA:n konsultoitavana oleva ohjeistus

a. Rakenne ja toiminnot

MREL-politiikan
muutokset 2021
Riku Thilman

12.5.2021

JULKINEN

Sisältö
▪ Aikataulu
▪ Raportoitujen MREL-instrumenttien kelpoisuuden vahvistaminen
▪ Brexitin vaikutukset Ison-Britannian lain alla liikkeeseen laskettujen velkainstrumenttien
MREL-kelpoisuuteen

▪ Kriisinratkaisun jälkeisen Pilari 2 -vaatimuksen tason arviointi MREL-vaatimuksen
määrittämistä varten
▪ MREL-vaatimus ja siihen liittyvä varojenjakorajoituksen raja-arvo
▪ Hyväksyttävien velkojen ennenaikaista takaisinostoa ja -lunastusta koskeva lupamenettely
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Aikataulu
SRB:n päivitetty MRELpolitiikka ja RVV:n
päivitetty LSI-MRELpolitiikka julkaistu

30.6.2021

EBA:n ITS MREL
-raportoinnin
ensimmäinen tiedon
ajankohta
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Vuoden 2020
kriisinratkaisusuunnittelusyklissä asetettujen
MREL-vaatimusten
voimaantulo

30.9.2021

1.1.2022

EBA:n RTS:n
voimaantulo koskien
MREL-instrumenttien
takaisinlunastusta

Vuoden 2021
kriisinratkaisusuunnittelusyklin MREL-päätökset

31.3.2022

MREL-instrumenttien
kelpoisuuden vahvistus
koskien 2021 lopun tietoja

30.6.2022

Raportoitujen MREL-instrumenttien
kelpoisuuden vahvistaminen
▪ EBA on laatinut asetusluonnoksen sekä tekniset määritykset MREL-valvontaa varten
kerättävistä tiedoista (MREL ITS), asetusluonnos toimitettu Euroopan komissiolle
hyväksyttäväksi
▪ Ensimmäinen raportointi ajankohdalta 30.6.2021

▪ MREL ITS -raportoinnissa ilmoitettavien tietojen oikeellisuuden varmentamiseksi ja
raportoinnin laadun parantamiseksi osana SRB:n MREL-politiikkaa on laadittu seuraavat
dokumentit*
▪ Instrumenttien kelpoisuuden tarkistuslista: raportoinnista vastaaville asiantuntijoille laadittu ohjeistus
kelpoisuusvaatimusten läpikäyntiä tukemaan
▪ Johdon vahvistuslomake: raportoivan laitoksen toimitusjohtajan tai kriisinratkaisuasioista vastaavan
hallituksen jäsenen allekirjoittama dokumentti, jolla laitos vahvistaa raportoitujen instrumenttien
kelpoisuuden. Koskee myös LSI-laitoksia

▪ Kriisinratkaisuviranomaiset voivat tehdä myös muita ylimääräisiä tietopyyntöjä varmistaakseen
raportoinnin oikeellisuuden
RVV ilmoittaa erikseen LSI-laitoksille vahvistuslomakkeen ensimmäisen soveltamisajankohdan.
SRB:n julkaisemat dokumentit: Checklist on reported liabilities and sign-off form
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Brexitin vaikutukset Ison-Britannian lain alla
liikkeeseen laskettujen velkainstrumenttien MRELkelpoisuuteen
▪ SRB:n linjauksen mukaisesti Ison-Britannian lain alla ennen 15.11.2018
liikkeeseen lasketut velkainstrumentit katsotaan MREL-kelpoisiksi, vaikka
sopimuksessa ei olisi mainittu bail in -ehtoa
▪ Käsittely on voimassa 28.6.2025 asti. Sen jälkeen näitä instrumentteja
ei lueta MREL-kelpoisiksi mikäli sopimusehtoihin ei ole sisällytetty
BRRD:n 55 artiklan mukaista ehtoa
▪ 15.11.2018 jälkeen Ison-Britannian lain alla liikkeeseen lasketut
instrumentit sen sijaan ovat MREL-kelpoisia vain mikäli tämä ehto on
kirjattu sopimukseen
SRB:n verkkosivu aiheesta: SRB approach to the eligibility of UK law instruments without
bail-in clauses after Brexit
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Kriisinratkaisun jälkeisen Pilari 2 -vaatimuksen tason
arviointi MREL-vaatimuksen määrittämistä varten
▪ Osana vuoden 2020 kriisinratkaisusuunnittelusykliä asetut MREL-vaatimukset
on määritelty sillä oletuksella, että kriisinratkaisun jälkeen laitoksen Pilari 2
-vaatimus vastaisi viimeisintä voimassa olevaa Pilari 2 -vaatimusta
▪ MREL-politiikka muuttuu vuoden 2021 suunnittelusyklille siten, että MRELvaatimuksen määrittämisessä oletettu kriisinratkaisun jälkeinen Pilari 2
-vaatimusta voidaan tarkistaa laitoksen SREP-arvosanaan perustuen
▪ Matalan tai keskimääräisen riskiprofiilin laitosten osalta oletus on, että kriisinratkaisun
myötä laitoksen riskiprofiili palautuu kriisinratkaisua edeltävän SREP-arvioinnin
mukaiselle tasolle
▪ Korkean riskiprofiilin laitosten osalta kriisinratkaisun seurauksena laitoksen riskiprofiilin
voidaan arvioida laskevan ja siten myös MREL-vaatimuksen kalibroinnissa Pilari 2
-vaatimuksen voidaan olettaa laskevan
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MREL-vaatimus ja siihen liittyvä
varojenjakorajoituksen raja-arvo
▪ Kriisinratkaisulain päivityksessä on säädetty RVV:lle oikeus kieltää varojenjako, jos laitos ei täytä yhteenlaskettua
puskurivaatimusta (CBR) MREL-vaatimuksen lisäksi
▪ Huomioitavaa, että RVV:n toimivalta rajoittaa varojenjakoa koskee vain tilanteita, joissa laitos täyttää valvojan asettamien
omien varojen vaatimusten lisäksi CBR:n, mutta ei täytä sitä MREL-TREA-vaatimuksen lisäksi

▪ Koskee myös sisäisen MREL-vaatimuksen piirissä olevia tytärlaitoksia, konkurssistrategian omaavia laitoksia ja
yhteenliittymän jäsenluottolaitoksia (vaikka laitoskohtainen vapautus)
▪ Voimassa 1.1.2022 lukien vaikka laitoksella olisi siirtymäajan MREL-vaatimus
Varojenjakorajoituskynnys
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MREL-vaatimus ja siihen liittyvä
varojenjakorajoituksen raja-arvo, jatkuu
▪ Kriisinratkaisulaissa säädetysti laitoksen tulee välittömästi ilmoittaa RVV:lle
alituksesta
▪ Mitkä toimet kiellettyä varojen jakoa?
▪ osingon tai koron maksu käteisenä, omien osakkeiden tai osuuksien hankinta,
osakkeiden tai osuuksien lunastus, pääoman takaisinmaksu tai muu näihin
rinnastettava suoritus
▪ muuttuvaan palkkion maksamiseen sitoutuminen tai muuttuvan palkkionosan tai
harkinnanvaraisen lisäeläkkeen maksaminen

→ Suorituksen nimellä ei ole väliä, vaan merkityksellistä on tosiasiallinen
luonne
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Hyväksyttävien velkojen ennenaikaista
takaisinostoa ja -lunastusta koskeva lupamenettely
▪ EBA tulee todennäköisesti julkaisemaan vuoden 2021 aikana omien varojen ja hyväksyttävien velkojen
ennenaikaista takaisinostoa ja -lunastusta koskevat RTS:t
▪ Jatkossa hyväksyttävien velkojen osto-option toteutusta, ennenaikaisia lunastuksia, takaisinmaksuja tai
takaisinostoja varten on haettava lupa kriisinratkaisuviranomaiselta
▪ Omien varojen instrumenttien takaisinostoluvat haetaan jatkossakin valvojalta

▪ Tämän hetkisen tiedon nojalla
▪ EBAn RTS:t tulevat voimaan komission delegoidun asetuksen muodossa ilman siirtymäaikoja tai -järjestelyitä seuraavana
päivänä niiden julkaisemisesta virallisessa lehdessä
▪ Kotimaisten LSI-laitosten, joilla on kriisinratkaisustrategia tulee hakea hyväksyttäville veloille CRR2 artikla 78a mukainen
takaisinostolupa RVV:ltä. Lupa tulee hakea kaikille BRRD2 artiklojen 45b ja 45f mukaisille hyväksyttäville veloille, myös
sellaisille instrumenteille, joiden jäljellä oleva maturiteetti on laskenut alle yhteen (1) vuoteen
▪ Kotimaiset LSI-laitokset, joilla on konkurssistrategia voivat saada RVV:n myöntämän yleisluvan takaisinostoille ilman omaa
hakemusta aina vuodeksi kerrallaan perustuen kriisinratkaisusuunnittelussa toimitettuihin tietoihin

▪ Lupahakemuksen käsittelyaika on joitain poikkeuksia lukuun ottamatta neljä kuukautta
▪ RVV tulee antamaan tarkemmat ohjeet RTS:ien soveltamiseen liittyvästä lupahakemusmenettelystä
mahdollisimman pian RTS:ien julkaisemisen jälkeen
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SRB:n ja EBA:n
raportointia koskevat
muutokset
Tero Niemelä
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Säännölliset EU-tason tiedonkeruut
keväällä 2021
▪ RVV on aiemmin viestitysti kerännyt 30.4. mennessä toimivaltansa piiriin kuuluvilta
luottolaitoksilta (LSI-luottolaitokset) 31.12.2020 ajankohdan tilanteesta tietoa
kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaan
▪ Tiedonkeruu perustuu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2018/1624 (”CIRasetus”)

▪ CIR-asetukseen perustuvan tiedonkeruun lisäksi RVV keräsi kaikilta LSI-luottolaitoksilta
arvopaperikohtaisen Excel-muotoisen tiedonkeruun edellisvuosien tapaan
▪ Kriisinratkaisustrategian omaavilta LSI-luottolaitoksilta on kerätty neljännesvuosittainen
Excel-muotoinen tiedonkeruu liittyen MREL-vaateen seurantaan viimeksi tilanteesta
12/2020 ja seuraavan kerran tilanteesta 3/2021
▪ Jatkossa tiedonkeruu liittyen MREL-vaateen seurantaan tullaan keräämään EBA:n “ITS on
disclosure and reporting of MREL and TLAC”-raportoinnilla, kuten myös sitä täydentävällä
erillisellä päivitetyllä Excel-muotoisella tiedonkeruulla
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Kerättyjen tietojen hyödyntäminen ja edelleen
välittäminen EU-viranomaisille
▪ Kerättyjen tietojen laadunvarmistustyö käynnissä RVV:ssä
▪ Tietojen luotettavuus olennaista, kerätyt tiedot toimivat olennaisina syötteinä
kriisinratkaisusuunnitelmille
▪ LSI-luottolaitokset saavat mahdolliset korjauspyynnöt välittämiinsä raportteihin
viimeistään 17.5. ja korjatut raportit tulee välittää RVV:lle viimeistään 24.5 klo 10
mennessä, mutta mieluummin sitä aikaisemmin

▪ RVV välittää lopulliset tiedot SRB:lle 24.5.2021 mennessä ja SRB toimittaa tiedot
EBA:lle 31.5.2021 mennessä
▪ Myös SRB korostanut tietojen oikeellisuuden merkitystä ja määräajoissa
pysymistä, pankkien kykyä toimittaa tietoja seurataan tiheästi
▪ Viime vuodesta lähtien RVV on välittänyt myös LSI-luottolaitoksilta keräämänsä
tiedot edelleen EU-viranomaisille SRB:lle ja EBA:lle
▪ 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 Excel-muotoinen tiedonkeruu
liittyen MREL-vaateen seuraamiseen
▪ Kyseinen neljännesvuosittainen Excel-muotoinen tiedonkeruu, joka on kerätty
kriisinratkaisustrategian omaavilta LSI-luottolaitoksilta vuodesta 2019 lähtien,
toteutetaan seuraavan kerran tilanteesta 31.3.2021
▪ Jatkossa kyseinen tiedonkeruu tullaan korvaamaan EBA:n “ITS on disclosure and
reporting of MREL and TLAC”-raportoinnilla, kuten myös sitä täydentävällä
erillisellä Excel-muotoisella tiedonkeruulla
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EBA ITS on disclosure and reporting of
MREL and TLAC
▪ EBA julkaisi 8/2020 draft-version ITS:ta liittyen raportointi- ja julkistusvaatimuksiin TLAC ja MREL-tiedoille.
▪ Koskee ainoastaan kriisinratkaisustrategian omaavia pankkeja ja kyseessä on neljännesvuosittain toteutettava tiedonkeruu
▪ ITS on edelleen draft-muodossa, eli lopullista versiota ei ole vielä julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Nykyisten tietojen
valossa lopulliseen versioon on tulossa muutoksia suhteessa draft-versioon
▪ Lopullinen versio julkaistaan hyvin todennäköisesti lähiaikoina, mutta tarkkaa julkaisupäivää ei ole vielä tiedossa

▪ Raportointivaatimus astuu voimaan 30.6.2021 tilanteesta ja tietojen toimittamisen määräaikaa on nykyisen
tiedon valossa pidennetty 30.9.2021 asti (alun perin 18.8.2021)
▪ Seuraavan kerran kyseinen raportointivaatimus kerätään tilanteesta 30.9.2021 ja tietojen toimittamisen määräaika on
nykyisen tiedon valossa 18.11.2021

▪ Raportointivaatimus on sisällytetty EBA:n reporting framework 3.0 –versioon ja kyseessä on XBRL-muotoinen
tiedonkeruu
▪ Pankkien tulee toimittaa tiedot RVV:lle, joka toimittaa ne eteenpäin EBA:lle ja mahdollisesti myös SRB:lle
▪ Raportointivaatimusta täydennetään erillisellä Excel-muotoisella tiedonkeruulla
▪ Raportointivaatimukseen liittyvät lomakkeet eivät sisällä mm. ”M02 – MREL Forecast”-välilehteä, mikä toisaalta sisältyy
nykyiseen MREL-seurantatiedonkeruuseen. Kyseinen ennustevälilehti tullaan keräämään Excel-muodossa, minkä lisäksi
kerätään mahdollisesti muutakin lisätietoa erillisillä välilehdillä

▪ RVV tulee informoimaan kriisinratkaisustrategian omaavia LSI-pankkeja pankkikohtaisilla kirjeillä kyseiseen
raportointivaatimukseen liittyen (laajuus, raportointitasot, jne.) mahdollisimman nopeasti
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Kysymyksiä ja
keskustelua & tauko
Tilaisuus jatkuu kello 10.40
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Vuoden 2021 vakausja talletussuojamaksut
Hanna Westman
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Varoja kerrytetään kolmeen rahastoon
Vuoden 2021
maksut

Rahaston varat
vuoden 2021
maksujen jälkeen

Määräaika
tavoitetason
saavuttamiselle

Noin 1,2 miljardia
euroa

Noin 128
miljoonaa euroa

Noin 779 miljoonaa
euroa***

3.7.2024

Yhteinen
1 prosentti euroalueen
kriisinratkaisu- korvattavien
rahasto (SRF) talletusten määrästä*

Noin 73 - 78
miljardia euroa

Noin 10,4
miljardia euroa

Noin 52,3 miljardia
euroa

31.12.2023

Suomalaispankkien
Kansallinen
korvattavien
kriisinratkaisutalletusten määrä
rahasto
vaikuttaa tasoon**

Noin 175 000
euroa

Noin 23 000
euroa

Noin 105 000
euroa

31.12.2024

Talletussuojarahasto

Tavoitetason
määritelmä

Tavoitetaso

0,8 prosenttia
suomalaispankkien
korvattavien
talletusten määrästä*

Huom: * Talletussuojarahaston tavoitetason määrittämisessä käytetään vuoden lopun tietoja, SRF tavoitetason määrittämisessä käytetään keskiarvo
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.
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Vakausmaksut
SRF:ään

Arvioita SRF tavoitetasosta ja tulevina
vuosina kerättävien maksujen määristä
SRF
Kerättävä
tavoite- per vuosi
taso
2022-23
(miljardia euroa)

Kasvu korvattavissa talletuksissa*
9%
8%

Maksulaskennasta
Skenaario 1

7%

Skenaario 2

6%

Skenaario 3

5%

Skenaario 4

4%

Kerroin*

Skenaario 5

Skenaario 1

78,0

12,8

1,38%

Skenaario 2

76,6

12,1

1,32%

Skenaario 3

75,2

11,4

1,26%

Skenaario 4

73,7

10,7

1,20%

Skenaario 5

72,3

10,0

1,14%

3%
2%
1%
0%
Maksut
2017

Maksut
2018

Maksut
2019

Maksut
2020

Maksut
2021

Maksut
Maksut
2022, arvio 2023, arvio

Huom.: * Kerroin laskettu suhteuttamalla arvioitu vakausmaksuina vuodessa kerättävä määrä arvioon korvattavien talletusten määrästä. Taulukossa
näytetään keskiarvo vuosien 2022 ja 2023 maksusyklein kertoimesta.
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Tänä vuonna SRF:ään kerätään noin 10,4
miljardia euroa
▪ Laskelmissa käytettävä kerroin nousee 1,25 prosentista 1,35 prosenttiin, koska
SRB odottaa kasvun korvattavissa talletuksissa jatkuvan
▪ Vuoden 2021 vakausmaksulaskennassa vuotuinen tavoitetaso on siten noin 11,3
miljardia euroa (korvattavien talletusten määrä * 1,35 % * 1/8)

▪ Lopullinen vuonna 2021 kerättävä summa on noin 10,4 miljardia euroa, eli
tavoitetasoa hieman pienempi koska vuoden 2015 kerätyt vakausmaksut
vähennetään
▪ Vuonna 2020 vakausmaksuina kerättiin kaikkiaan noin 9,2 miljardia euroa, joten
kasvu vakausmaksumäärässä on noin 13%
▪ Rahaston varat vuoden 2021 vakausmaksujen jälkeen on noin 52,3 miljardia
euroa

52,3
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Suomalaisilta laitoksilta kerätään noin
270 miljoonaa euroa
▪ RVV on 28.4.2021 antanut päätökset koskien vuoden 2021 vakausmaksuja
▪ SRF:ään kerätään Suomessa toimivilta luottolaitoksilta yhteensä noin 270 miljoonaa
euroa, eli noin 2,6% määrästä, joka kokonaisuudessa kerätään SRF:ään tänä vuonna
▪ Vuonna 2020 vakausmaksuina kerättiin suomalaisilta luottolaitoksilta kaikkiaan noin
235 miljoonaa euroa, joten kasvu vakausmaksumäärässä on noin 15%
▪ 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 2020 kasvu korvattavissa talletuksissa
▪ Vakausmaksumäärä kasvaa noin 1%, koska korvattavat talletukset Suomessa kasvoi 6,0%
▪ Vakausmaksumäärä kasvaa noin 6%, koska korvattavat talletukset euroalueen maissa kasvoi 7,0%

▪ Vakausmaksumäärä kasvaa noin 8%, koska SRB päätti nostaa kerrointa 1,25:stä 1,35:een

▪ Vakausmaksumäärä pienenee noin 4%, koska suomalaisten laitosten suhteellinen koko
(perusrahoitusosuus) on pienentynyt
▪ Vakausmaksumäärä kasvaa noin 1%, koska BRRD ja SRM-osuudet muuttuvat 20/80:sta
13,33/86,67: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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SRB lisäsi vakausmaksuprosessiin
uuden elementin – lausuntomenettelyn
▪ SRB avasi 5.3.2021 vakausmaksulaskentaa koskevan lausuntomenettelyn
▪ Ensimmäistä kertaa järjestettävällä lausuntomenettelyllä SRB haluaa vahvistaa sitoutumistaan
toimialan kanssa käytävään dialogiin
▪ Lausuntomenettelyssä maksuvelvollisille laitoksille annettiin mahdollisuus
▪ arvioida SRB:n alustavia vakausmaksulaskelmia ja laskennassa tehtyjä päätelmiä ennen laskennan
viimeistelyä ja lopullisten päätösten vahvistamista, ja
▪ esittää kommentteja mistä tahansa laskennan kannalta merkityksellisistä seikoista

▪ Annettujen tietojen ja laskentatyökalun avulla laitoksille annettiin paremmat edellytykset
ennakoida vuosittaisten vakausmaksujen määrää
▪ Lausuntomenettely sai laitoksilta myönteisen vastaanoton ja nähtiin, että se lisää
läpinäkyvyyttä vakausmaksulaskennan päätöksentekoprosessiin
▪ SRB sai 94 lausuntoa ja vakausmaksupäätöksiin on liitetty kuvaus saaduista kommenteista ja
SRB:n vastaukset niihin
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Myös vakausmaksuraportoinnissa ollaan
siirtymässä XBRL:ään
▪ SRB on päättänyt, että siirrytään XBRL -muotoiseen raportointiin vuoden 2023
vakausmaksusyklissä
▪ XBRL:n käyttö kriisinratkaisuraportoinnissa on parantanut raportoinnin laatua
merkittävästi

▪ On mahdollista, että vakausmaksuja kerätään myös siirtymäajan lopun jälkeen mikäli
1) korvattavien talletusten määrän kasvu jatkuu tai 2) rahaston varoja käytetään
jonkun laitoksen kriisinratkaisun yhteydessä
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Talletussuojamaksut

Talletussuojarahaston tavoitetaso ja
talletussuojamaksujen määrä kasvaa
▪ Vuonna 2020 Suomen talletussuojarahaston piirissä olevien korvattavien talletusten
määrä kasvoi 8,4% 145,4 miljardiin euroon
▪ Talletussuojarahaston tavoitetaso kasvaa vastaavasti 8,4% 1,16 miljardiin euroon
▪ Mikäli korvattavien talletusten määrä olisi pysynyt stabiilina, talletussuojarahaston tavoitetaso olisi
ollut noin 1,07 miljardia euroa

▪ Yhteenlaskettu vuosittainen talletussuojamaksujen määrä kasvaa 21,5% 128 miljoonaan
euroon
▪ Mikäli korvattavien talletusten määrä olisi pysynyt stabiilina, yhteenlaskettu talletussuojamaksujen
määrä olisi pysynyt samansuuruisena kuin vuonna 2020, noin 105 miljoonassa eurossa
▪ Kasvu yhteenlasketussa talletussuojamaksujen määrässä on suurempi kun kasvu korvattavissa
talletuksissa, koska tavoitetason saavuttamiseen on aikaa enää kolme vuotta
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Tavoitetaso muuttuu korvattavien
talletusten muutoksen mukaan
Milj. euroa
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Kysymyksiä &
keskustelua
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Tilaisuuden päätös
Tuija Taos
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Kiitos.
Tack.
Thank you.
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