Lausunto

1 (2)

3.11.2014
Letto Reima

Valtiovarainministeriölle

Luonnos asetukseksi luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen muuttuvasta
lisäpääomavaatimuksesta
Finanssialan Keskusliitto toteaa lausuntonaan seuraavan:
Laskennassa käytettävät käsitteet
FK pitää tärkeänä, että laskennan perusteena käytettävät käsitteet määritellään mahdollisimman
täsmällisesti. Esimerkiksi käsitteellä ”myönnetyt lainat” tulee tarkoittaa ainoastaan Suomessa
toimivien luottolaitosten myöntämiä lainoja. Mainittu rajaus on perusteltua, koska muuttuva
lisäpääomavaatimus koskee vain luottolaitoksia.
FK:n näkemyksen mukaan myös lainansaajan sektorimäärittelyä tulisi täsmentää.
Luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden poissulkeminen on perusteltua, mutta mukaan jäisi
kuitenkin esim. keskusvastapuolten kautta selvittyjen kauppojen vaikutus luottokantaan. FK
toteaa, että niiden määrä voi olla merkittävä. FK ehdottaa siten koko rahoitussektorin (S.12)
poissulkemista, jolloin lainansaajan määriteltäisiin sisältävän kotimaiset yksityiset sektorit lukuun
ottamatta rahoitussektoria (S.12). Tilastokeskuksen sektoriluokitus löytyy seuraavasta linkistä:
http://www.stat.fi/meta/luokitukset/sektoriluokitus/001-2013/s.1.html.
Luonnoksen 3 §:n 2 momentin mukaan trendipoikkeaman laskennassa saa tietyin edellytyksin
käyttää mm. ennakkotietoja ja ennusteita. FK:n näkemyksen mukaan päätöksen tulisi
lähtökohtaisesti perustua vain julkistettuihin virallisiin tilastoihin. Näin rajataan päätöksenteon
harkinnanvaraisuutta ja parannetaan laskennan läpinäkyvyyttä.
Trendipoikkeaman laskenta
Luonnoksen 3 §:n 3 momentissa ehdotetaan Finanssivalvonnalle mahdollisuus erityisestä syistä
laskea trendipoikkeama muulla tavoin kuin pykälässä määrätään. FK pitää tasavertaisten
kilpailuedellytysten ja laskennan läpinäkyvyyden varmistamisen kannalta tärkeänä, että
trendipoikkeaman laskentaan käytetään Baselin pankkivalvontakomitean suositusten mukaista
menetelmää. Jos Finanssivalvonnan poikkeusmahdollisuus kaikesta huolimatta säilytetään,
tulisi asetuksessa määritellä tarkemmin edellytykset joiden vallitessa poikkeus voidaan tehdä,
sekä tavat, joilla trendipoikkeama voidaan vaihtoehtoisesti laskea.
Lisäpääomavaatimuksen määräämisen perusteena käytettävät täydentävät tekijät
Luonnoksen 5 §:n 3 momentin mukaan Finanssivalvonta voi lisäksi ottaa
lisäpääomavaatimuksen määräämisessä huomioon Euroopan järjestelmäriskikomitean
suosittelemia muita kuin 5 §:ssä tarkoitettuja täydentäviä tekijöitä. FK pitää tärkeänä, että
muiden tekijöiden huomioon ottaminen on mahdollista vain erityisestä syystä.
Luonnoksen 5 §:n 4 momentin mukaan Finanssivalvonnan on verkkosivuillaan pidettävä
saatavilla tieto siitä, miten pykälässä tarkoitettuja täydentäviä tekijöitä kuvaavat mittarit on
määritelty. FK pitää tärkeänä, että myös mittarin laskentaperiaatteiden muutoksesta annetaan
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tieto hyvissä ajoin ennen sen käyttöönottoa.
Päätöksen julkistaminen
FK pitää laskennan läpinäkyvyyden kannalta tärkeänä, että päätöksen julkistamisen yhteydessä
on trendipoikkeaman lisäksi ilmoitettava myös laskennassa käytetyt luottokanta ja
bruttokansantuotteet.
Lisäksi päätöksen yhteydessä on tärkeää antaa tiedot siitä, millä perusteilla 5 §:ssä tarkoitetut
täydentävät kriteerit puoltavat lisäpääomavaatimuksen asettamista
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