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Talousvaliokunnalle 
 
 
Yhteisen kriisinratkaisumekanismin toteuttaminen.  Vakaus- ja hallintomaksuja koskevien 
delegoitujen ja toimeenpanosäädösten valmistelu (U-jatkokirjelmä) 
 
Yleistä 
 

Jatkokirjelmässä kuvataan kesäkuun lopun valmistelutilannetta, jonka jälkeen eräiden kirjeessä 
mainittujen asiakohtien valmistelutilanne on muuttunut. FK:n jäljempänä esittämät näkökohdat 
perustuvat syyskuun alussa tiedossa olevaan valmistelutilanteeseen.    

 
Vakausmaksujen kerryttämisaika 

 
Kirjelmän sivulla 5 olevan toteamuksen mukaan ”Vakausmaksun riskiperusteet eivät siis vielä ole 
tiedossa, mutta komission riskipainottamattomaan alustavaan arvioon perustuen suomalaisten 
luottolaitosten, mukaan lukien ulkomaisten luottolaitosten sivuliikkeet, maksuosuus EU:n yhteisestä 
kriisinratkaisurahastosta olisi noin 2,2 prosenttia eli noin 1,2 miljardia euroa. Koska rahaston 
tavoitetaso on tarkoitus saavuttaa vuoden 2024 loppuun mennessä, luottolaitosten vuosittainen 
maksu olisi noin 120 miljoonaa euroa.”  
 
FK:n käsityksen mukaan maksujen kerryttämisajankohdan pituudesta esiintyy erilaisia tulkintoja. 
Koska ajankohdan pituus vaikuttaa myös luottolaitoksilta perittäviin vuotuisiin maksuihin, olisi 
asialle hyvä saada täsmennys mahdollisimman pikaisesti.  

  
Vakausmaksuvelvollisuuden soveltamisala ja -taso 
 

FK pitää kilpailuneutraliteettinäkökulmasta tärkeänä, että maksuvelvollisuus koskee koosta ja 
liiketoimintamallista riippumatta kaikkia luottolaitoksia. Esimerkiksi julkista sektoria rahoittaville 
toimijoille ei tule myöntää poikkeuksia, jos ne toimivat luottolaitostoimiluvan alla ja kilpailevat 
muiden luottolaitosten kanssa samoista asiakkaista.  
 
Valmistelussa on FK:n käsityksen mukaan päädytty siihen, että maksut lasketaan ja peritään 
luottolaitoskohtaisesti (eikä ryhmätasolla). Tällöin on tärkeää, että laskentaperusteesta 
eliminoidaan konsernien ja yhteenliittymien sisäiset velat kaksinkertaisen maksurasituksen 
estämiseksi. Eliminointi tulisi tapahtua koko EU:n alueella (eikä vain euroalueella ja sen 
ulkopuolella erikseen). Lisäksi johdannaiset tulisi ottaa huomioon veloissa nettomääräisesti 

 
Vakausmaksujen riskiperusteisuus 

 
FK pitää tärkeänä, että luottolaitoksen harjoittaman toiminnan riskipitoisuudelle annetaan riittävän 
suuri painoarvo vakausmaksun määräytymisessä.  
 
FK yhtyy kirjelmässä todettuun, jonka mukaan vakausmaksun riskimittareiden asettamisessa tulisi 
välttää tarpeetonta monimutkaisuutta. Lisäksi on tärkeää, että maksut määräytyvät riittävän 
selkeästi ja tarkkarajaisesti, jotta sääntelyn kohteena olevat toimijat voivat arvioida maksujensa 
suuruuden etukäteen. FK:n näkemyksen mukaan näiden tavoitteiden osalta ei ole valmistelussa 
täysin onnistuttu. Ensinnäkin riskimittarit perustuvat eräiltä osin vasta tulossa oleviin vaatimuksiin, 
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joiden käyttöön otto EU:n tasolla ei ole vielä varmaa. Tällaisia ovat mm. 
vähimmäisomavaraisuusaste (leverage ratio) ja pysyvän varainhankinnan vaatimus (Net Stable 
Funding Ratio). Toiseksi riskiprofiilin määrittelyssä ja painotuksessa on annettu 
kriisinratkaisuviranomaiselle runsaasti harkintavaltaa, mikä vähentää maksurasituksen 
ennakoitavuutta ja voi johtaa kilpailullisesti eriarvoiseen käsittelyyn luottolaitosten välillä.   

 
 
FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 

 
 

Piia-Noora Kauppi  
toimitusjohtaja 

 
 


