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Finansinspektionens direktions beslut: andra systemviktiga institut för
det finansiella systemet och fastställande av buffertkrav
Finansinspektionens direktion har med stöd av 10 § 1 mom. 6 punkten i
lagen om Finansinspektionen (878/2008) på sitt sammanträde den 6 juli
2015 beslutat att fastställa ett buffertkrav för systemviktiga institut för det
finansiella systemet enligt 10 kap.
Kreditinstitut

Fastställt buffertkrav

Nordea Bank Finland Abp
OP Gruppen
Danske Bank Abp
Kommunfinans Abp

2,0 %
2,0 %
0,5 %
0,5 %

Buffertkravet beräknas på kreditinstitutets totala riskvägda exponeringsbelopp och det ska uppfyllas med kärnprimärkapital. Detta krav ska uppfyllas
från och med den 7 januari 2016.
Motivering till beslutet
Finansinspektionen ska i enlighet med 10 kap. 8 § i kreditinstitutslagen
årligen bedöma om det finns systemviktiga institut för det finansiella systemet i Finland 1 och fastställa buffertkrav för dem.
Kreditinstitutslagen, särskilt 10 kap. 8 § och övergångsbestämmelserna
om lagens ikraftträdande, förutsätter att Finansinspektionens direktion ska
offentliggöra andra kreditinstitut som man definierat som viktiga för det
finansiella systemet (s.k. systemviktiga institut, O-SII, dvs. ”Other Systemically Important Institutions”) och fastställa buffertkrav för dem utifrån deras uppskattade systemviktighet.
Vid definitionen av O-SII-institut har tillämpats Europeiska bankmyndigheten EBAs anvisningar 2. Också inplaceringen av kreditinsituten i O-SIIklasser enligt kreditinstitutslagen har gjorts utifrån O-SII-poängen i EBAs
anvisning.
O-SII-poängen för samtliga fyra kreditinstitut som bedömts vara O-SII-institut översteg gränsvärdet 3,5 procent, och när det överskrids ska kreditinstitutet enligt EBAs anvisning utses till O-SII-institut. OP Gruppen och
Nordea Bank Finland Abp överskred gränsvärdet 14 procent. Överskridningen ledde enligt den fastställda skalan till det högre buffertkravet på 2
procentenheter. Trots att Nordea Bank Finland Abp:s O-SII-poäng
(64,0 %) var betydligt högre än OP Gruppens poäng (15,1 %), bedömde

1

Så kallade ”Other Systemically Important Institutions (O-SII)”, samt de O-SII-buffertar som fastställs för dem
och som beskrivs i enlighet med 10 kap. 8 § i kreditinstitutslagen.
2 EBA/GL/2014/10.
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direktionen att OP Gruppens buffertkrav ligger på rätt nivå till följd av OP
Gruppens stora marknadsandel inom olika produktområden.
Direktionens beslut fattades på framställning av Finansinspektionens direktör. Beslutet baserade sig på en bedömning av behovet att använda
makrotillsynsverktyg, som tagits fram i samarbete mellan experter från
Finansinspektonen, Finlands Bank och finansministeriet. Yttrandena från
Finlands Bank, finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet biföll det nu fattade beslutet. Enligt Europeiska centralbankens meddelande
motsätter sig centralbanken inte det nu fattade beslutet.

