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Julkinen Finanssivalvonnan johtokunnan
asiaa koskevan päätöksen julkistamisen
jälkeen.

Suomen Pankin lausunto Finanssivalvonnan johtajan päätösesitykseen
makrovakausvälineiden kä¡östä

Finanssivalvonta on pyytänyt Suomen Pankkia toimittamaan laus,unnon johtajan päätösesityksestä

Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksentekoa varten.

Finanssivalvonnan johtaja esittää, että Finanssivalvonnan johtokunta

r (+)

SPl116lCrt.zf zozo

pööttää luottolaitostoiminnasta qnnetun laín to luuun 4 ja 6a S:n mukai-
sesti rakenteellßten omínaísuuksien perusteella mööräxäu än y dinptiä-
omalla katettau an lis äp ääomau aatímuks en Q ärj e stelmtiriskþuskuri)
poistamisesta Nordea-ryhmäItä (S,o %) OP Ryhmältä (z,o %), Kuntara-
hoítus Oyj :ltä (t,S %) sekä muilta luottolaitoksilta (t,o % , Aktia Bank Abp,
Danske Kínnítysluottopankki Oyj, EuIí Panl<ki Ogj, Handelsbanken Ra-
hoitus Oyj, Oma Säöstöpankki Oyj, POP Pankkilíitto osk, S-Panlckí Oy,

Suomen Hy pot eekkiy hdisty s, S äästöp ankkíliítto o sk, ÅIandsb anken Abp).

päöttää luottolaítostoímínnasta annetun lain to luuun I 9:n mukaßestí
muíta rahoítusjörj estelmön kannalta merkittöuiä luottolaitoksía koske-

u an lis iþ öäomau aatimuks en (O -S I I puslatri) alent amíse st a O P Ryhmän
osalta t,o 96:íin (z,o %).

korostaa päätöksestö tiedottaessaan, että pääomau aatimusten keu ennyk-
siö ei tule köy ttää u oít onj ako on taí tulo sp alkkioíden maksuun.

a

a

a

Finanssiualuonta on tarkßtanut Nordea-ryhmön (z,o %) ia Kuntarahoítus
Oy :n (o,5 %) muita rahoitusjärjestelmön kannalta merkíttöuiä luottolaitok-
sía ko skeu an Iís äpääomau aatimuks en. T ehty tarkistus eí anna aíhetta p äö-
o mau aatimuks en muutt amis eIIe.

Päätöksen esitetään tuleu an u oímaan u äIittömästi. Päätöksen tau oitteena on
Iieu entää koronauirusp andemian kielteísiö u aikutuksía finanssimarkkínoí-
den uakauteen sekä luottolaítosten l<ylqyn rahoittaa taloutta.
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Suomen Pankki katsoo, ettö

on perusteltua keu entäii r akenteellisia makr ou akauspuskureíta poista-
malla kaikilta luottolaitoksíIta j ärj estelmörßkþushtríu aatimus.

on my ö s p erust eltua alent aa r ahoítusj ärj e st elmön kannalta merkittä-
uiä luottolaitoksia ko skeu an lisäpööomau aatímuksen (O -SII pushtrí)
alentamisesta OP Ryhmön osalta t,o %o:iín (z,o %).

mikäIí p ankkien luotonantolqlq heíkkene e oleellise sti, tulísi harkíta-

kaikkíen merkittäuíen luottolaíto sten O -9il-uaatímusten alentamista
edelleen. O-SII pushtrin mitoítuksessa tulee huomioida koko pankkí-
sektorín luot onantokyuy n j a y ríty sten käA tt öpöäoman turu aaminen
tässä poílckeuksellísessa, mutta tílapäiseksí aruioidus sa tíIanteessa.

a

a

a

Suomen talous ei voi välttyä maailmantalouden äkkipysähdykseltä, ja me-

kin lähdimme tähän vuoteen tilanteesta, jossa talouskehitys oli jo edellisen

vuoden mittaan heikentynyt. Viime joulukuussa Suomen Pankki ennusti,

että talous kasvaisi tänä vuonna vain o,g yo. Uusimpien tietojen valossa

näyttää yhä todennäköisemmältä, että koko vuoden kasvu jää selvästi ne-
gatiiviseksi. Taantumasta voi tulla syväkin, jos epidemia leviää aiemmin
arvioitua laajemmin ja tilannetta ei saada hallintaan tulevien viikkojen ai-
kana.

Tilanne on muuttunut nopeasti, ja merkittäviä ja nopeita talouspoliittisia
keinoja tarvitaan tilanteen helpottamiseksi. Vaikutukset koskevat ennen

kaikkea vientiä ja kansainvälisten tuotantoprosessien häiriöitä, ja ene-

nevästi myös palveluja ja kotimaista þsyntää, jolloin kotimaisten toimien-
vaikutukset voisivat olla suuremmat. Raha- ja finanssipolitiikan keskeinen

tehtävä talouden äkkipysähdyksessä on vaimentaa sen negatiivisia kerran-
naisvaikutuksia jotka voivat syntyä konkurssien, työttömyyden lisäänt¡'rni-
sen ja rahoitusjärjestelmän häiriintymisen kautta kokonaiskysyntään.

Tässä täysin poikkeuksellisessa tilanteessa makrovakauspolitiikalla voi-
daan vahvistaa raha- ja finanssipolitiikan vaikutuksia.
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z Yhteensopivuus muun talouspolitiikan kanssa

3 Johtopäätökset

Koronaviruksen leviäminen on heikentänyt merkittävästi talouksien kas-

vunäkymiä euroalueella ja eri puolilla maailmaa, ja rahoitusmarkkinat ovat

heilahdelleet suuresti. Vaikka sokki on tilapäinen, se vaikuttaa talouteen
merkittävästi. Jää nähtäväksi, kuinka pitkäaikaisiksi taloudelliset vaiku-
tukset muodostuvat, sillä historiasta ei löydy vastaavaa tapahtumasarjaa.

Pysyvämpi talouskehityksen normalisoituminen edell¡tää joka tapauk-
sessa, että itse koronaviruksen leviäminen saadaan hallintaan.

Keskuspankkien ja toimia tarvitaan, jotta rahoitusmarkkinajännitteet eivät

kiristäisi yrþsten ja kotitalouksien rahoitusoloja ja heikentäisi näin ta-
louskehitystä entisestään. Euroopan keskuspankin neuvosto päätti viime
viikolla laajoista uusista rahapoliittisista toimista.

EKP : n neuvosto päätti tarjota euroalueen rahoitusjärjestelmälle välitöntä
rahoitustukea toteuttamalla tilapäisesti ylimääräisiä pitempiaikaisia rahoi-

tusoperaatioita. IGikissa avoinna olevissa kolmannen sarjan kohdenne-
tuissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa ehdot muutetaan paljon

suotuisammiksi kesäkuusta z o z o kesäkuuhuî 2c.21. Uusia omaisuuseräos-

toja varten varataan rzo miljardia euroa lisää käytettäväksi vuoden lop-
puun mennessä, jotta yksityisen sektorin osto-ohjelmien vaikutus pysyy

vahvana.

Euroopan keskuspankki kertoi 12.9. sen suorassa valvonnassa olevien
pankkien mahdollisuuksista joustaa tietyistä lisäpääoma- ja likviditeetti-
vaatimuksista, ml. Pilari z lisäpääomavaatimuksen täyttäminen. Valvon-
taelimen toimilla helpotetaan pankkien pääomatilannetta ja toimintaa ko-
ronavirusepidemian aikana. Tavoitteena on, että pankit þkenevät jatku-

vasti hoitamaan tehtäväänsä reaalitalouden rahoittajina

Suomen makrovakauspolitiikan päätöksillä voidaan ny\rtilanteessa hel-
pottaa yritysten rahoitusoloja muuttamalla luottolaitosten rakenteellisia
makrovakauspuskurivaatimuksia eli ns. järjestelmäriskipuskurivaatimusta
(JRP) ja/tairahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten li-
säpääomavaatimusta (O-SII). Muut makrovakausvälineet eivät joko ole

kä¡ettävissä (muuttuva lisäpääomavaatimus) tai kohdistuvat luottolaitos-
ten asuntoluotonantoon (enimmäisluototussuhde, asuntolainojen riskipai-
nolattia).
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Odotettavissa olevien talousnäþrmien valossa ja tilanteen poikkeukselli-
suuden vuoksi tulisi harkita kaikkien käytettävissä olevien keinojen kä¡-
töönottoa talouden toiminnan turvaamiseksi. Makrovakauspuskureita on
perusteltua keventää, jotta luottolaitosten þþ myöntää luottoja kotita-
lous- ja yrityssektorille ei heikkenisi puskurivaatimusten luotonantoa ra-
joittavien vaikutusten vuoksi.

Ensiksi on perusteltua keventää rakenteellisia makrovakauspuskureita
poistamalla kaikilta luottolaitoksilta järjestelmäriskipuskurivaatimus.

Makrovakauspuskurien keventämisellä pyritään näin ollen nyþtilanteessa
myös rajoittamaan reaalitaloudesta pankkijärjestelmään aiheutuvia systee-

misiä ongelmia. Tästä näkökulmasta yhtä prosenttia suurempikin pusku-
rien lasku voisi olla perusteltu. On myös perusteltua alentaa O-SII pusku-
ria.

Luottolaitosten O-Sll-vaatimukset on asetettu huomioiden luottolaitosten
merkittävyys ja kokonaisvaatimusten kehitys. Tässä tilanteessa tulisi kui-
tenkin huomioida koko luottolaitossektorin luotonantoþryn parantami-
nen. Erityisesti yritysten kä¡töpääoman rahoituksen turvaaminen tulisi
olla ensisijainen tavoite. Mikäli pankkien luotonantoþþ heihkenee, tulisi
harkita kaikkien merkittävien luottolaitosten O-Sfl-vaatimusten poista-
mista väliaikaisesti.
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