Päätös
29.6.2018

1 (2)
FIVA 2/02.08/2018

Julkinen

Finanssivalvonnan johtokunnan päätös rahoitusjärjestelmän kannalta
merkittävien luottolaitosten (O-SII) määrittämisestä ja lisäpääomavaatimusten asettamisesta
Finanssivalvonnan johtokunta on kokouksessaan 29.6.2018, luottolaitostoiminnasta annetun lain (LLL) 10 luvun 8 §:n mukaisesti, määrittänyt
Suomen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät luottolaitokset (O-SII)
ja asettanut näille konsolidoidulla ydinpääomalla katettavat lisäpääomavaatimukset. 1
Päätöksen mukaan:
•
•
•

Kuntarahoitus Oyj:n lisäpääomavaatimus on 0,5 %
Nordea-ryhmän lisäpääomavaatimus on 2,0 %
OP Ryhmän lisäpääomavaatimus on 2,0 %.

Päätöksen voimaantulon edellytyksenä on, että Ruotsin toimivaltainen viranomainen ei vastusta Nordea Bank AB:n sulautumista Nordea Holding
Oyj:hin.
Uudet määrittelyt ja lisäpääomavaatimukset tulevat voimaan 1.1.2019.
Päätöksen perustelut
Rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten riskejä koko finanssisektorille ja taloudelle pyritään vaimentamaan vahvistamalla niiden
tappionkestokykyä ja pienentämään niiden todennäköisyyttä ajautua ongelmiin. Lisäpääomavaatimukset asetetaan maailmanlaajuisesti merkittäville luottolaitoksille (Global Systemically Important Institution, G-SII/B) ja
kansallisesti muille rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäville luottolaitoksille (O-SII).
Lain mukaan muun rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävälle luottolaitokselle (O-SII) voidaan asettaa ydinpääomasta (CET1) koostuva 0,0-2,0
prosentin lisäpääomavaatimus. Finanssivalvonnan on vuosittain tarkistettava kullekin luottolaitokselle laskettu lisäpääomavaatimus. Jos luottolaitos ylittää tai alittaa yllämainitut rajat tai luottolaitoksen pääomavaatimus
muuttuu, Finanssivalvonnan on tehtävä siitä päätös. Jos laitokseen sovellettavat vaatimukset päätöksen johdosta kiristyvät, Finanssivalvonnan on
päätöksessä määrättävä vähintään kuuden kuukauden pituinen aika,
jonka kuluessa luottolaitoksen on täytettävä päätöksestä seuraavat vaatimukset.
Päätös perustuu Finanssivalvonnassa laadittuun, Euroopan pankkiviranomaisen (European Banking Authority, EBA) voimassa olevan ohjeen mukaiseen luokitukseen, jonka perustana ovat 31.12.2017 raportoidut valvottavatiedot Suomen ja Ruotsin viranomaisille.
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Other systemically important institution.
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O-SII laskentakehikkoa on muutettu EBA:n ohjeiden mahdollistamalla tavalla, jotta voidaan asianmukaisesti huomioida kansallisen luottolaitossektorin erityispiirteet ja O-SII-pisteiden tilastollinen jakauma sekä varmistaa,
että eri O-SII-luottolaitosten systeeminen merkittävyys tulee otettua johdonmukaisesti huomioon lisäpääomavaatimusta asetettaessa Nordearyhmän kotipaikan siirron seurauksena.
Asianosaisille luottolaitoksille varattiin hallintolain 34 §:n mukaisesti tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Euroopan komissiolle, Euroopan järjestelmäriskikomitealle (European Systemic Risk Board, ESRB), EBA:lle sekä asianosaisille ETA-maiden makrovakaus- ja pankkivalvontaviranomaisille (Ruotsi) ilmoitettiin päätöksestä
luottolaitosdirektiivin artiklan 131 mukaisesti. 2 Euroopan keskuspankille
ilmoitettiin päätöksestä SSM-asetuksen artiklan 5 nojalla. 3

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta
harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin
2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta.
3 NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille.
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