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Valtiovarainministeriön päätös

N:o 212

luottolaitoksen markkinariskien kattamiseksi vaadittavasta omien varojen määrästä

Annettu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1997

Valtiovarainministeriö on päättänyt 30 päivänä joulukuuta1993 luottolaitostoiminnasta an-
netun lain (1607/1993) 78 a §:n 3 momentin ja 78 b §:n 3 momentin, sellaisina kuin ne
ovat laissa 570/1996, nojalla:

1 §

Soveltamisala

Luottolaitoksella ja sen konsolidointiryh-
mällä on oltava tämän päätöksen mukaisesti
laskettu määrä omia varoja luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 78 a §:ssä tarkoitetun
kaupankäyntivarastoon kuuluvien erien posi-
tioriskin ja selvitys- ja vastapuoliriskin kat-
tamiseksi, jollei Rahoitustarkastus luottolai-
toksen tai omistusyhteisön hakemuksesta
anna luottolaitostoiminnasta annetun lain
78 c §:n 3 momentin mukaista poikkeuslu-
paa. Luottolaitoksella ja sen konsolidointi-
ryhmällä on lisäksi oltava tämän päätöksen
mukaisesti laskettu määrä omia varoja luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 78 b §:ssä
tarkoitetun valuuttariskin kattamiseksi.

1 momentissa tarkoitettu omien varojen
vaatimus on laskettava ja ilmoitettava Rahoi-
tustarkastukselle tämän päätöksen mukaises-
ti.

Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 79 §:n 3 momentin nojal-
la tarkemmat määräykset 1 momentissa tar-
koitetun konsolidointiryhmän omien varojen
vaatimuksen laskemisesta.

Mitä 3 momentissa säädetään, ei sovelleta

luottolaitokseen, joka on toisen suomalaisen
luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen
tytäryritys tai johon toisella suomalaisella
luottolaitoksella tai sijoituspalveluyrityksellä
on luottolaitostoiminnasta annetun lain 5 §:n
2 momentissa tarkoitettu suhde.

Rahoitustarkastus voi 2 ja 3 momentista
poiketen luottolaitoksen tai omistusyhteisön
hakemuksesta antaa luvan laskea jäljempänä
4, 5 ja 11 §:ssä tarkoitettujen riskien ja nii-
den kattamiseksi tarvittavien omien varojen
vähimmäismäärän käyttäen yrityksen omaa
mallia. Mallin mukaisesti lasketun omien va-
rojen vähimmäismäärän tulee olla vähintään
yhtä suuri kuin tämän päätöksen mukaisesti
laskettujen kyseisten riskien kattamiseksi
vaadittava omien varojen vähimmäismäärä.

Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 5 a §:n nojalla tarkemmat
määräykset kaupankäyntivarastoon luettavis-
ta eristä.

2 §

Yleiset määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:
kaupankäyntivarastolla luottolaitostoimin-

nasta annetun lain 5 a §:ssä ja Rahoitustar-
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kastuksen sen nojalla antamassa määräykses-
sä tarkoitettuja arvopapereita, johdannaisso-
pimuksia ja velkoja;

arvopaperilla arvopaperimarkkinalain
(495/1989) 1 luvun 2 §:n 1 momentissa tar-
koitettua arvopaperia, mukaan lukien yrityk-
sen itse liikkeeseen laskemat arvopaperit;

samanlajisella arvopaperilla
1) saman liikkeeseenlaskijan samassa

emissiossa liikkeeseen laskemia saamistodis-
tuksia, joilla on sama eräpäivä, korko ja etu-
oikeusasema ja jotka ovat samassa valuutas-
sa.

2) saman liikkeeseenlaskijan osakkeita ja
osuuksia, jotka yhtiöjärjestyksen tai sääntö-
jen mukaan tuottavat saman äänimäärän ja
saman oikeuden jaettaessa liikkeseenlaskijan
varoja;

korkosopimuksella saamistodistusta, joh-
dannaissopimusta, jonka kohde-etuutena on
saamistodistus tai johon liittyvä suoritusvel-
vollisuus määräytyy koron tai siihen perus-
tuvan tunnusluvun muutoksen perusteella,
valuuttatermiinisopimusta sekä muuta erää,
jonka arvo muuttuu koron muuttuessa;

saamistodistuksella vieraan pääoman eh-
toista arvopaperia sekä sellaista oman pää-
oman ehtoista arvopaperia, jolle maksettava
tuotto määräytyy pääoman ja ajan kulumisen
perusteella; vaihtovelkakirja rinnastetaan
saamistodistukseen, jos on todennäköistä,
että siihen liittyvää oikeutta ei käytetä;

osakkeella osaketta ja muuta osuutta yh-
teisön omaan pääomaan sekä vaihtovelkakir-
jaa, jos on todennäköistä, että vaihto-oikeut-
ta käytetään; osakkeeseen rinnastetaan joh-
dannaissopimus, jonka kohde-etuutena on
osake tai osakeindeksi;

johdannaissopimuksella sijoituspalveluyri-
tyksistä annetun lain (579/1996) 1 luvun
2 §:ssä tarkoitettuja johdannaissopimuksia;

vakioidulla johdannaissopimuksella joh-
dannaissopimusta, jolla käydään julkisesti
kauppaa hyväksytyllä markkinapaikalla ja
jolle markkinapaikan ehdoissa on määrätty
päivittäinen vakuusvaatimus;

vakioimattomalla johdannaissopimuksella
johdannaissopimusta, joka ei ole vakioitu
johdannaissopimus;

optiolla tarkoitetaan kaupankäynnistä vaki-
oiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain
(772/1988) 1 luvun 2 §:n 1 momentissa tar-
koitettua sopimusta sekä arvopaperin liikkee-
seenlaskijaan kohdistuvaa oikeutta merkitä
tulevaisuudessa tämän liikkeeseenlaskemia
arvopapereita;

positioriskillä yleis- ja erityisriskiä;
yleisriskillä markkinoiden yleisestä kehi-

tyksestä aiheutuvaa riskiä;
erityisriskillä arvopaperin liikkeeseenlas-

kijasta tai johdannaissopimuksen kohde-etuu-
den liikkeeseenlaskijasta aiheutuvaa ris-
kiä.

hyvin likvidillä osakkeella FOX-indeksiin
kuuluvia osakkeita, Euroopan Talousaluee-
seen kuuluvan valtion toimivaltaisen viran-
omaisen likvideiksi määrittelemiä osakkeita
sekä Rahoitustarkastuksen hyväksymiin laa-
jasti hajautettuihin osakeindekseihin kuulu-
via muita osakkeita;

laajasti hajautetulla osakeindeksillä FOX-
indeksiä ja muuta Rahoitustarkastuksen hy-
väksymää osakeindeksiä, joka koostuu hyvin
likvideistä osakkeista;

merkintäsitoumuksella sitoumusta, jossa
yritys sitoutuu ehdoitta merkitsemään sovi-
tun määrän arvopapereita sovittuun hintaan.

3 §

Tietojen ilmoittaminen
Rahoitustarkastukselle

Luottolaitoksen tai omistusyhteisön on
ilmoitettava jäljempänä 4—11 §:ssä tarkoi-
tettujen omien varojen vaatimusten määrät ja
niiden laskemiseksi tarvittavat tiedot Rahoi-
tustarkastukselle neljännesvuosittain Rahoi-
tustarkastuksen tarkemmin määräämällä ta-
valla.

4 §

Kaupankäyntivarastoon kuuluvien
korkosopimusten positioriskin omien

varojen vaatimus

Luottolaitoksella on oltava kaupankäynti-
varastoon kuuluvien korkosopimusten yleis-
ja eritysriskin kattamiseksi omia varoja liit-
teen 1 mukaisesti laskettu määrä.

5 §

Kaupankäyntivarastoon kuuluvien
osakkeiden positioriskin omien varojen

vaatimus

Luottolaitoksella on oltava kaupankäynti-
varastoon kuuluvien osakkeiden yleis- ja
erityisriskin kattamiseksi omia varoja tämän
pykälän mukaisesti laskettu määrä.
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Osakkeiden erityisriskiä koskeva omien
varojen vaatimus on 4 % bruttokokonaispo-
sitiosta, jollei 3 momentista muuta johdu.

Hyvin likvidien osakkeiden erityisriskiä
koskeva omien varojen vaatimus on 2 %
bruttokokonaispositiosta. Yksittäisen osak-
keen nettoposition arvo ei tällöin kuitenkaan
saa milloinkaan ylittää 10 % kaikkien osak-
keiden bruttokokonaispositiosta. Mikäli yk-
sittäisen likvidin osakkeen nettopositio ylit-
tää 5 % mutta on korkeintaan 10 % kaikkien
osakkeiden bruttokokonaispositiosta, tällais-
ten osakkeiden yhteenlaskettu bruttoko-
konaispositio ei saa milloinkaan ylittää 50 %
kaikkien osakkeiden bruttokokonaispositios-
ta. Mikäli hyvin likvidien osakkeiden arvo
ylittää edellä mainitut rajat, sovelletaan yli-
menevältä osalta 2 momenttia. Sellaisten
vakioitujen termiinien ja optioiden, joiden
kohde-etuutena on laajasti hajautettu osa-
keindeksi, erityisriskiä koskeva omien varo-
jen vaatimus on 0 %.

Osakkeiden yleisriskiä koskeva omien va-
rojen vaatimus on 8 % nettokokonaisposi-
tiosta.

Osakkeiden brutto- ja nettokokonaispositio
lasketaan liitteen 1 mukaisesti.

6 §

Kaupankäyntivaraston kuuluvien
arvopapereiden selvitysriskin omien varojen

vaatimus

Luottolaitoksella on oltava kaupankäynti-
varastoon kuuluvien arvopapereiden selvitys-
riskin kattamiseksi omia varoja tämän pykä-
län mukaisesti laskettu määrä.

Mikäli kaupankäyntivarastoon luettavaa
arvopaperia koskeva kauppa on sovitun toi-
mituspäivän jälkeen selvittämättä ja viivästys
on kestänyt vähintään viisi pankkipäivää
luottolaitoksen on laskettava se markkinahin-
nan ja sitä alemman sovitun myyntihinnan
välinen ero, jos luottolaitos on myyjänä, ja
sovitun ostohinnan ja sitä alemman mark-
kinahinnan ero, jos luottolaitos on ostajana.
Hintaerojen määrät lasketaan yhteen erikseen
kunkin 3 momentissa mainitun ajanjakson
osalta.

Kaupankäyntivaraston selvitysriskin omia
varoja koskeva vaatimus on 2 momentissa
tarkoitettujen hintaerojen määrä kerrottuna
seuraavan taulukon menetelmän A mukai-
sella kertoimella:

Sovitun toimi- Menetelmä A Menetelmä B
tuspäivän jälkei- kerroin kerroin
set pankkipäivät

5—15 8 % 0,5 %
16—30 50 % 4,0 %
31—45 75 % 9,0 %
46 tai enemmän 100 % 100 %

hintaerosta

Rahoitustarkastus voi luottolaitoksen ha-
kemuksesta antaa luvan laskea omia varoja
koskevan vaatimusten niin, että jokaisen
5—45 päivää toimituspäivän jälkeen selvittä-
mättä olevan kaupan kauppahinta kerrotaan
edellä olevan taulukon menetelmän B mu-
kaisella kertoimella. Jos viivästys on kestä-
nyt 46 pankkipäivää tai kauemmin, sellainen
markkinahinnan ja kauppahinnan välinen
hintaero, joka voi aiheuttaa luottolaitokselle
tappiota, on katettava kokonaan.

Selvitysriskin omien varojen vaatimusta ei
lasketa arvopapereiden myynti- ja ta-
kaisinosto- tai osto- ja takaisinmyyntisopi-
musten eikä arvopapereiden lainaksi anta-
mista tai ottamista koskevien sopimusten
osalta.

7 §

Luottokaupan vastapuoliriskin omien
varojen vaatimus

Luottolaitoksella on oltava kaupankäynti-
varastoon kuuluvia arvopapereita koskevien
kauppojen vastapuoliriskin kattamiseksi
omia varoja tämän pykälän mukainen määrä,
mikäli luottolaitos on maksanut arvopaperin
ennen kuin se on saanut arvopaperin hal-
tuunsa tai kun se on luovuttanut arvopaperin
ennen kuin se on saanut siitä maksun. Kun
arvopaperin kauppaan liittyvästä toiseen val-
tioon tehdystä maksusta tai arvopaperin luo-
vutuksesta on kulunut enemmän kuin yksi
päivä, on omien varojen vaatimus laskettava
kyseisestä päivästä lähtien.

Omien varojen vaatimus on 8 % maksun
määrästä tai arvopapereiden markkina-arvos-
ta, riippuen siitä kumpaa luottolaitoksen saa-
minen koskee, painotettuna vastapuolen ris-
kikertoimella, joka määräytyy luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 76 ja 78 §:n ja Rahoi-
tustarkastuksen niiden nojalla antamien mää-
räysten mukaisesti.

Vastapuoliriskiä laskettaessa suomalaisiin
luottolaitoksiin rinnastetaan sijoituspalvelu-
yrityksistä annetun lain tarkoittamat sijoitus-
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palveluyritykset ja muussa Euroopan Talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan
saaneet sijoituspalveluyritykset.

8 §

Kaupankäyntivarastoon luettavien
arvopapereiden myyntiä ja takaisinostoa

sekä lainaksi antamista koskevien
sopimusten vastapuoliriskin omien varojen

vaatimus

Luottolaitoksella on oltava omia varoja
tämän pykälän mukaisesti laskettu määrä,
jotta se voi kattaa kaupankäyntivarastoon
luettavien arvopapereiden takaisinostosopi-
muksista sekä kaupankäyntivarastoon luetta-
vien arvopapereiden lainaksi antamisesta
johtuvat sellaiset vastapuoliriskit, jotka ai-
heutuvat arvopapereiden markkina-arvon ja
sovitun kauppahinnan tai vakuuden markki-
na-arvon erotuksesta, silloin kun erotus on
positiivinen.

Omien varojen vaatimus on 8 % 1 mo-
mentin mukaisesti lasketun riskin määrästä,
painotettuna vastapuolen riskikertoimella,
joka määräytyy luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain 76 ja 78 §:n ja Rahoitustarkastuksen
niiden nojalla antamien määräysten mukai-
sesti.

Vastapuoliriskiä laskettaessa suomalaisiin
luottolaitoksiin rinnastetaan sijoituspalvelu-
yrityksistä annetun lain tarkoittamat sijoitus-
palveluyritykset ja muussa Euroopan Talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan
saaneet sijoituspalveluyritykset.

Arvopapereiden takaisinmyyntisopimuksis-
ta sekä arvopapereiden lainaksi ottamisesta
aiheutuva vastapuoliriski lasketaan ja ilmoi-
tetaan Rahoitustarkastuksen luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 76 ja 78 §:n nojalla
antamien määräysten mukaisesti. Samoin
varojen ostoista termiinisopimuksin aiheutu-
va vastapuoliriski lasketaan ja ilmoitetaan
Rahoitustarkastuksen määräysten mukaisesti.

9 §

Kaupankäyntivarastoon kuuluvien
vakioimattomien johdannaissopimusten

vastapuoliriskin omien varojen vaatimus

Luottolaitoksella on oltava kaupankäynti-
varastoon kuuluvien valuuttakurssi- ja kor-
kosidonnaisten vakioimattomien johdannais-
sopimusten vastapuoliriskin kattamiseksi

omia varoja tämän pykälän mukaisesti las-
kettu määrä.

Vastapuoliriski lasketaan Rahoitustarkas-
tuksen luottolaitostoiminnasta annetun lain
77 §:n nojalla antaman määräyksen mukai-
sesti. Ostetut vakioimattomat osakeoptiot
käsitellään samalla tavalla kuin valuutta-
kurssisidonnaisten johdannaissopimusten
käsittelystä on määrätty Rahoitustarkastuk-
sen edellä tarkoitetussa määräyksessä.

Valuuttakurssisidonnaiset johdannaissopi-
mukset, joiden alkuperäinen juoksuaika on
korkeintaan 14 päivää, voidaan jättää otta-
matta huomioon.

Vastapuoliriskiä laskettaessa suomalaisiin
luottolaitoksiin rinnastetaan sijoituspalvelu-
yrityksistä annetun lain tarkoittamat sijoitus-
palveluyritykset ja muussa Euroopan Talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan
saaneet sijoituspalveluyritykset.

10 §

Muiden vastapuoliriskien omien varojen
vaatimus

Luottolaitoksella on oltava kaupankäynti-
varastoon liittyvien palkkio-, komissio- ja
osinkosaamisten kattamiseksi sekä vakioituja
johdannaissopimuksia koskevan vakuusvaati-
muksen kattamiseksi omia varoja tämän py-
kälän mukaisesti laskettu määrä.

Omien varojen vaatimus on 8 % saamisen
tai vakuusvaatimuksen määrästä painotettuna
vastapuolen riskikertoimella, joka määräytyy
luottolaitostoiminnasta annetun lain 76 ja 78
§:n mukaisesti.

Vastapuoliriskiä laskettaessa suomalaisiin
luottolaitoksiin rinnastetaan sijoituspalvelu-
yrityksistä annetun lain tarkoittamat sijoitus-
palveluyritykset ja muussa Euroopan Talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan
saaneet sijoituspalveluyritykset.

11 §

Valuuttakurssiriskin omien varojen vaatimus

Luottolaitoksella on oltava sen koko toi-
minnasta johtuvan valuuttakurssiriskin katta-
miseksi omia varoja liitteen 3 mukaisesti
laskettava määrä.
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12 §

Laskenta- ja sisäisen valvonnan
järjestelmille asetettavat vaatimukset

Luottolaitoksella on oltava tässä päätök-
sessä tarkoitettujen riskien ja positioiden
laskemista varten järjestelmä, jolla positiot
voidaan riittävällä tarkkuudella jatkuvasti
laskea.

Luottolaitoksen sisäisten valvontajärjestel-
mien sekä hallinnollisten ja sisäisen lasken-
nan toimintatapojen tulee olla sellaiset, että
voidaan varmistua siitä, että luottolaitos jat-
kuvasti täyttää tämän päätöksen vaatimukset.

Luottolaitoksella, jonka on laskettava tä-
män päätöksen mukaisesti kaupankäyntiva-
rastoon liittyvän positioriskin ja selvitys- ja
vastapuoliriskin pääomavaatimus on oltava
sellaiset järjestelmät, että kaupankäyntivaras-
ton markkina-arvo voidaan laskea päivittäin,
sekä johdon vahvistamat, jokaista kaupan-

käyntivarastoon kuuluvaa erää koskevat yk-
sityiskohtaiset ohjeet siitä, miten markkina-
arvo määritellään.

13 §

Sopimusosapuolen laiminlyönneistä
ilmoittaminen

Luottolaitoksen on välittömästi ilmoitetta-
va Rahoitustarkastukselle sellaisesta vasta-
puolen velvoitteen laiminlyönnistä, joka
koskee sellaista arvopaperien takaisinos-
tosopimusta, takaisinmyyntisopimusta tai
arvopapereiden antamista tai ottamista lai-
naksi, joka on otettava huomioon tämän pää-
töksen mukaista markkinariskien pää-
omavaatimusta laskettaessa.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huh-
tikuuta 1997.

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1997

Ministeri Arja Alho

Lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa
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LIITE 1

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

1. Positioriskin laskemisessa
käytettävät määritelmät

Tässä liitteessä tarkoitetaan:

arvopaperin nettopositiolla samanlajisen
arvopaperin pitkien ja lyhyiden positioiden
erotusta;

johdannaissopimuksen nettopositiolla
identtistä johdannaissopimusta koskevien osto-
 ja myyntisopimusten erotusta;

pitkällä positiolla positiota, joka antaa tai
voi antaa luottolaitokselle oikeuden tai vel-
vollisuuden ottaa vastaan rahaa, arvopaperei-
ta tai johdannaissopimuksia;

lyhyellä positiolla positiota, joka antaa tai
voi antaa luottolaitokselle oikeuden tai vel-
vollisuuden luovuttaa rahaa, arvopapereita
tai johdannaissopimuksia;

delta-arvolla option kohde-etuuden hinnan-
muutoksesta johtuvaa option todennäköistä
suhteeellista hinnanmuutosta;

keskushallinnon erillä tarkoitetaan luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 76 §:n 1 mo-
mentin I ryhmään luettavia eriä;

alhaisen riskin erillä luottolaitostoiminnas-
ta annetun lain 76 §:n 1 momentin II ryh-
mään luettavia eriä sekä niihin luottokelpoi-
suudeltaan rinnastuvia Rahoitustarkastuksen
hyväksymiä eriä; sijoituspalveluyrityksistä
annetussa laissa tarkoitetut sijoituspalvelu-
yritykset sekä muussa Euroopan Talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan
saaneet sijoituspalveluyritykset rinnastetaan
tässä määritelmässä suomalaisiin luottolai-
toksiin;

suomalaiseen luottolaitokseen rinnastuvalla
yrityksellä luottolaitostoiminnasta annetun
lain 76 §:n 1 momentin II ryhmän kohdassa
1) tarkoitettua suomalaiseen luottolaitokseen
rinnastuvaa luottolaitosta, sijoituspalveluyri-
tyksistä annetussa laissa tarkoitettua sijoitus-
palveluyritystä sekä muussa Euroopan Ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimilu-
van saanutta sijoituspalveluyritystä.

2. Johdannaissopimusten nettoposition
laskeminen ja positioiden nettoutta-
minen

2.1. Korkotermiinejä ja korkofutuureja
koskevien positioiden laskeminen

Korkotermiinejä, korkofutuureja sekä saa-
mistodistusten termiiniostoja ja -myyntejä
käsitellään pitkien ja lyhyiden positioiden
yhdistelminä.

Korkotermiinisopimukset ja muut vastaa-
vat sopimukset jaetaan kahdeksi positioksi
seuraavasti:

- ensimmäinen positio vastaa ajanjaksoa
korkofutuurin erääntymishetkeen tai korko-
termiinin sulkemispäivään

- toinen positio vastaa ajanjaksoa kohde-
etuuden eräpäivään saakka

- kummankin position määrä on position
nimellismäärän nykyarvo tai kohde-etuuden
markkina-arvo.

Korkofutuurien, korkotermiinien ja velka-
kirjojen termiiniostojen ja -myyntien pitkällä
positiolla tarkoitetaan sellaista positiota, jos-
sa luottolaitos on sopinut korosta, jota se saa
tulevaisuudessa, ja lyhyellä positiolla tarkoi-
tetaan positiota, jossa luottolaitos on sopinut
korosta, jota se maksaa tulevaisuudessa.

Edellä olevan mukaisesti esimerkiksi pit-
kää korkofutuuria pidetään futuurin eräänty-
mispäivänä erääntyvän velan ja sellaisen
sijoituksen yhdistelmänä, jossa erääntymis-
päivä on sama kuin sijoituksen tai korkofu-
tuurin kuvitteellisen kohde-etuuden eräänty-
mispäivä. 

Vastaavasti edellä olevan määritelmän mu-
kaisesti myytyä korkotermiinisopimusta pi-
detään pitkänä positiona, jonka erääntymis-
päivä on sama kuin sulkemispäivä lisättynä
sopimuksen voimassaoloajalla ja lyhyenä
positiona, jonka erääntymispäivä on sama
kuin sulkemispäivä.

Korkofutuurien ja korkotermiinisopimusten
osalta korkosopimusten erityisriskiä koske-
vaa omien varojen vaatimusta laskettaessa
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sekä pitkä että lyhyt positio jätetään ottamat-
ta huomioon.

Saamistodistuksen termiiniostoa käsitel-
lään velkana, joka erääntyy sopimuksen ar-
vopäivänä, ja saamistodistuksen pitkänä po-
sitiona. Korkosopimusten erityisriskiä las-
kettaessa ei velkaa oteta huomioon, sen si-
jaan itse saamistodistus otetaan huomioon
asianomaisessa sarakkeessa.

2.2. Optioita koskevien positioiden
laskeminen

Kaupankäyntivarastoon luettavia arvopape-
reita ja johdannaissopimuksia koskevat opti-
ot otetaan huomioon niiden kohde-etuuden
delta-korjattuun arvoon. Ellei markkinoilta
ole saatavilla deltan arvoa, käytetään Rahoi-
tustarkastuksen hyväksymää optiohinnoitte-
lumallia.

Optiot jaetaan kahdeksi positioksi samalla
tavalla kuin korkotermiini- ja futuurisopi-
mukset. Kumpikin positio kerrotaan option
deltalla.

Ostettujen optioiden omien varojen vaati-
mus voidaan luottolaitoksen niin halutessa
laskea niin, että se on sama kuin kohde-
etuutena oleva sijoituksen vakavaraisuusvaa-
timus, kuitenkin enintään option markkina-
arvo.

2.3. Koronvaihtosopimuksia koskevien
positioiden laskeminen

Koronvaihtosopimukset käsitellään samalla
tavalla kuin kaupankäyntivarastoon kuuluvat
saamistodistukset. Sen vuoksi koronvaih-
tosopimusta, jonka perusteella luottolaitok-
selle maksetaan vaihtuvaa korkoa ja luotto-
laitos itse maksaa kiinteätä korkoa, käsitel-
lään sellaisen vaihtuvakorkoisen saamisto-
distuksen pitkänä positiona, jonka maturi-
teetti määräytyy lähimmän korontarkis-
tusajankohdan mukaan, ja sellaisen kiin-
teäkorkoisen saamistodistuksen lyhyenä po-
sitiona, jonka maturiteetti määräytyy koron-
vaihtosopimuksen maturiteetin mukaan.

2.4. Johdannaissopimuksista syntyvien
positioiden nettouttaminen
korkosopimusten yleisriskiä
laskettaessa

Mikäli luottolaitos ei käytä herkkyysmallia
positioiden määrittämiseen korkosopimusten
yleisriskin laskemisessa, Rahoitustarkastus

voi luottolaitoksen hakemuksesta myöntää
luvan nettouttaa johdannaissopimuksista syn-
tyviä positioita jos

- positioiden arvo on sama ja ne ovat sa-
mana valuuttana

- viitekorot vaihtuvakorkoisten positioiden
osalta tai korko kiinteäkorkoisten positioiden
osalta ovat hyvin lähellä toisiaan 

- seuraava korontarkistusajankohta tai kiin-
teäkorkoisten positioiden osalta jäljellä oleva
juoksuaika ovat seuraavien limiittien rajois-
sa:

- raportointihetkestä vähemmän kuin
kuukausi: sama päivä
- raportointihetkestä kuukausi tai sitä pi-
dempi aika, kuitenkin korkeintaan vuosi:
ero voi olla korkeintaan seitsemän päivää
- raportointihetkestä yli vuosi: ero voi
olla korkeintaan 30 päivää.

3. Herkkyysmallien käyttäminen
positioiden laskemisessa

Luottolaitokset, jotka arvostavat johdan-
naissopimuksensa markkina-arvoon ja laske-
vat johdannaissopimusten korkoriskiä dis-
kontattujen kassavirtojen perusteella, voivat
käyttää herkkyysmallia positioidensa laske-
miseen. Herkkyysmallin käyttäminen edel-
lyttää, että luottolaitos on saanut Rahoitus-
tarkastuksen hyväksymisen mallin käyttämi-
seen ja Rahoitustarkastus on tarkastanut
mallin. Herkkyysmallilla lasketut positiot
voidaan sisällyttää velkakirjojen yleisriskiä
laskettaessa joko maturiteettipoohjaiseen las-
kentatapaan tai duraatiopohjaiseen laskenta-
tapaan.

Herkkyysmallia voidaan käyttää kor-
kosopimuksia koskevien positioiden laske-
miseen.

Tällaisen mallin mukaan laskettujen positi-
oiden tulee olla yhtä herkkiä koron muutok-
selle kuin niitä vastaavien kassavirtojen. Tä-
tä herkkyyttä on arvioitava sellaisen otok-
sen perusteella, jossa korkokäyrältä otetaan
korkoja siten, että vähintään yksi on jokai-
sesta taulukon 1 maturiteettiluokasta. Otok-
seen valittujen korkojen muutosten tulee olla
toisistaan riippumattomia.

4. Korkosopimusten positioriskin
laskeminen

4.1. Yleistä

Kaupankäyntivarastoon kuuluvien kor-



602                               N:o 212

kosopimusten yleisriskiä ja erityisriskiä
koskeva omien varojen vaatimus lasketaan
jokaisen valuutan osalta erikseen.

Nettopositiot muutetaan Suomen markoiksi
Suomen Pankin julkaisemaan raportointipäi-
vän keskikurssiin.

4.2. Korkosopimusten erityisriski

Korkosopimusten erityisriskiä koskevan
omien varojen vaatimuksen laskemista var-
ten nettopositiot lasketaan kunkin valuutan
osalta erikseen.

Nettopositiot arvostetaan markkina-arvoon.
Erityisriski määräytyy korkosopimuksen

liikkeeseenlaskijan tai johdannaissopimusten
kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan sekä jäl-
jellä olevan juoksuajan perusteella.

Omien varojen vaatimus lasketaan seuraa-
vasti:

Nettopositiot merkitään taulukon 1 mukai-
siin luokkiin jäljellä olevan juoksuajan pe-
rusteella ja kerrotaan luokan kertoimella.
Painotettujen positioiden itseisarvot laske-
taan yhteen omia varoja koskevan vaatimuk-
sen laskemiseksi.

Taulukko 1: Kerroin
____________________________________
a) Keskushallinnon erät 0.00 %
b) Alhaisen riskin erät, enintään

6 kuukautta 0.25 %
c) Alhaisen riskin erät, yli 6 kuu-

kautta enintään 24 kuukautta 1.00 %
d) Alhaisen riskin erät, yli 24 kuu-

kautta 1.60 %
e) Muut erät 8.00 %

Ostettujen optioiden osalta ei lyhyttä posi-
tiota oteta huomioon ja pitkä positio kerro-
taan kohde-etuuden mukaisella kertoimella.
Asetettujen optioiden osalta ei pitkää positi-
oita oteta huomioon ja lyhyt positio kerro-
taan kohde-etuuden mukaisella kertoimella.
Valuuttatermiinisopimuksia ja valuutanvaih-
tosopimuksia ei oteta huomioon.

Sellaisia koronvaihtosopimuksia, joiden
kohde-etuutta koskeva riski on korkoriski, ei
oteta mukaan. Sitä vastoin sellaiset koron-
vaihtosopimukset, joiden korko perustuu
yksittäisen liikkeeseenlaskijan velkakirjaan,
otetaan huomioon.

Korkofutuurien ja korkotermiinisopimusten
osalta jätetään sekä pitkä että lyhyt positio
ottamatta huomioon.

Korkosopimuksen ostoa termiinisopimuk-
sella käsitellään velkana, joka erääntyy sopi-
muksen arvopäivänä ja kyseisen korkosopi-
muksen pitkänä positiona. Velkaa ei oteta
huomioon, sen sijaan itse korkosopimus ote-
taan huomioon asianomaisessa sarakkeessa.

Velkaeriä, joilla on suojattu kaupankäynti-
varastoa, ei oteta huomioon.

Johdannaissopimukset otetaan huomioon
korkosopimusten erityisriskiä laskettaessa
vain, mikäli niiden korko perustuu sellaisen
yksittäisen liikkeellelaskijan velkakirjaan,
joka otetaan erityisriskiä laskettaessa huomi-
oon. Valuuttasidonnaista johdannaissopimus-
ta ei oteta huomioon erityisriskin laskennas-
sa.

4.3. Korkosopimusten yleisriski

4.3.1. Yleiset periaatteet

Korkosopimusten yleisriskiä laskettaessa
positiot arvostetaan markkina-arvoon.

Nettopositiot muutetaan Suomen markoiksi
Suomen Pankin julkaisemaan raportointipäi-
vän keskikurssiin.

Yleisriski määräytyy kiinteäkorkoisten so-
pimusten osalta jäljellä olevan voimassaolo-
ajan perusteella ja vaihtuvakorkoisten soi-
musten osalta lähimmän korontarkistusajan-
kohdan perusteella.

Yleisriskin omien varojen vaatimus laske-
taan jokaisen valuutan osalta erikseen. Eri
valuuttana olevia positioita ei saa nettouttaa
keskenään.

Yleisriskiä laskettaessa otetaan huomioon
myös ne taseen vastattaviin kirjatut velka-
erät, jotka suojaavat kaupankäyntivarastoa.

Yleisriski lasketaan jäljempänä kappalees-
sa 4.3.2 säädettyä menetelmää (maturiteetti-
pohjainen laskentapa) käyttäen, jollei Rahoi-
tustarkastus luottolaitoksen hakemuksesta
myönnä lupaa jäljempänä kappaleessa 4.3.3
tarkoitetun menetelmän (duraatiopohjainen
laskentatapa) taikka edellä kappaleessa 3
tarkoitetun herkkyysmallin käyttöön.

4.3.2. Maturiteettipohjainen laskentatapa

Korkosopimukset jaotellaan taulukon 2
mukaisiin maturiteettiluokkiin. Velkakirjat
jaotellaan myös niiden koron perusteella si-
ten, että eri luokissa ilmoitetaan ne velkakir-
jat, joiden korko on alle 3 %, ja ne, joiden
korko on vähintään 3 %.



603                              N:o 212

Taulukko 2:

Alue
Maturiteettiluokka

Kertoimet
(prosenteissa)

Arvioitu
koron muutos
(prosenteissa)Korko 3 %

tai enemmän
Korko vähemmän

kuin 3 %

(1) (2) (3) (4) (5)

Yksi 1
2
3
4

>
>
>

0 
1 
3 
6 

≤
≤
≤
≤

1 
3 
6 

12 

kuukausi
kuukautta
kuukautta
kuukautta

>
>
>

0
1
3
6

≤
≤
≤
≤

1
3
6

12

kuukausi
kuukautta
kuukautta
kuukautta

0,00       
0,20       
0,40       
0,70       

-        
1,00       
1,00       
1,00       

Kaksi 5
6
7

>
>
>

1 
2 
3 

≤
≤
≤

2 
3 
4 

vuotta
vuotta
vuotta

>
>
>

1,0
1,9
2,8

≤
≤
≤

1,9
2,8
3,6

vuotta
vuotta
vuotta

1,25       
1,75       
2,25       

0,90       
0,80       
0,75       

Kolme 8
9

10
11
12
13
14
15

>
>
>
>
>
>
>
>

4 
5 
7 

10 
15 

≤
≤
≤
≤
≤
>

5 
7 

10 
15 
20 
20 

vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta

>
>
>
>
>
>
>

3,6
4,3
5,7
7,3
9,3

10,6
12,0

≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
>

4,3
5,7
7,3
9,3

10,6
12,0
20,0
20

vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta

2,75       
3,25       
3,75       
4,50       
5,25       
6,00       
8,00       

12,50       

0,75       
0,70       
0,65       
0,60       
0,60       
0,60       
0,60       
0,60       

Diskonttopaperit, nollakuponkivelkakirjat
ja muut vastaavat korkosopimukset ilmoite-
taan luokassa "korko vähemmän kuin 3 %". 

Omien varojen vaatimus lasketaan kahdes-
sa eri vaiheessa. Ensimmäiseksi kaikki po-
sitiot painotetaan niiden juoksujan perusteel-
la, jotta voidaan laskea vaadittava omien
varojen määrä. Omia varoja koskevaa vaati-
musta voidaan vähentää, mikäli samassa tau-
lukon 2 mukaisessa maturiteettiluokassa on
vastakkaismerkkinen painotettu positio.
Omia varoja koskevaa vaatimusta voidaan
myös vähentää, kun vastakkaismerkkiset
painotetut positiot kuuluvat eri maturiteetti-
luokkiin, jolloin tämän vähennyksen määrä
riippuu siitä, kuuluvatko painotetut positiot
samaan taulukon 2 mukaiseen alueeseen, ja
siitä, mihin tiettyyn alueeseen positiot kuu-
luvat.

Muiden korkosopimusten kuin johdan-
naissopimusten nettopositiot sekä johdan-
naissopimusten positiot kohdistetaan taulu-
kon 2 maturiteettiluokkiin. Vaihtuvakorkoi-
set korkosopimukset merkitään lähimmän
korontarkistusajankohdan mukaiseen maturi-
teettiluokkaan ja kiinteäkorkoiset niiden
juoksuaikaa vastaavaan maturiteettiluokkaan.
Taulukossa 2 eritellään lisäksi ne korkosopi-

mukset, joiden korko on 3 % tai enemmän,
ja ne, joiden korko on alle 3 %. Sen jälkeen
nettopositiot painotetaan taulukon 2 sarak-
keen 4 kertoimilla.

Tämän jälkeen lasketaan painotettujen pit-
kien nettopositioiden summa ja painotettujen
lyhyiden nettopositioiden summa jokaisessa
maturiteettiluokassa. Sitä painotettujen pitki-
en positioiden määrää tietyssä maturiteetti-
luokassa, joka vastaa painotettujen lyhyiden
positioiden määrää samassa maturiteettiluo-
kassa, sanotaan nettoutetuksi painotetuksi
positioksi kyseisessä maturiteettiluokassa.
Jäljelle jäänyt pitkä tai lyhyt positio on net-
touttamatta jäänyt painotettu positio kysei-
sessä maturiteettiluokassa. Tämän jälkeen
lasketaan nettoutettujen painotettujen positi-
oiden summa kaikissa maturiteettiluokissa.

Jokaiseen alueeseen sisältyvien maturiteet-
tiluokkien nettouttamatta jääneet painotetut
pitkät positiot lasketaan yhteen, jotta voitai-
siin laskea nettouttamatta jäänyt painotettu
pitkä positio kussakin alueessa. Vastaavasti
lasketaan jokaiseen alueeseen sisältyvien
maturiteettiluokkien nettouttamatta jäänyt
painotettu lyhyt positio. Alueen nettoutettu
painotettu positio saadaan vertaamalla alueen
nettouttamatta jäänyttä painotettua pitkää
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positiota alueen nettouttamatta jääneeseen
painotettuun lyhyeen positioon. Sitä alueen
nettouttamatta jäänyttä painotettua pitkää
positiota, joka vastaa alueen nettouttamatta
jäänyttä painotettua lyhyttä positiota, sano-
taan alueen nettoutetuksi painotetuksi posi-
tioksi. Alueen nettouttamatta jääneen paino-
tetun pitkän ja lyhyen position erotusta kut-
sutaan alueen nettouttamatta jääneeksi paino-
tetuksi positioksi.

Ensimmäiseksi verrataan alueen yksi net-
touttamatta jäänyttä painotettua pitkää (ly-
hyttä) positiota alueen kaksi nettouttamatta
jääneeseen painotettuun lyhyeen (pitkään)
positioon. Sitä alueen yksi nettouttamatta
jäänyttä painotettua pitkää (lyhyttä) posi-
tiota, joka vastaa alueen kaksi nettouttamatta
jäänyttä painotettua lyhyttä (pitkää) posi-
tiota, sanotaan alueiden yksi ja kaksi väli-
seksi nettoutetuksi painotetuksi positioksi.
Tämän jälkeen sama laskelma tehdään en-
simmäisessä laskelmassa alueen kaksi net-
touttamatta jääneen painotetun position ja
alueen kolme nettouttamatta jääneen paino-
tetun position kesken, jotta saadaan laskettua
nettoutettu painotettu positio alueiden kaksi
ja kolme välillä.

Nettoutettu painotettu positio alueiden
kaksi ja kolme välillä voidaan laskea ennen
kuin lasketaan nettoutetun painotetun positi-
on alueiden yksi ja kaksi välillä.

Viimeiseksi alueen 1 kahdessa ensimmäi-
sessä laskelmassa nettouttamatta jäänyt pai-
notettu positio nettoutetaan alueen 3 nettout-
tamatta jääneen painotetun position kanssa,
jotta saadaan laskettua alueiden 1 ja 3 väli-
nen nettoutettu painotettu positio.

Nettouttamatta jääneet positiot kussakin
maturiteettiluokassa, alueella ja alueiden vä-
lillä lasketaan yhteen itseisarvoina.

Korkosopimusten yleisriskin omien varo-
jen vaatimus on seuraavien erien summa:

a  10 % kaikkien maturiteettiluokkien net-
toutettujen painotettujen positioiden sum-
masta

b  40 % alueen yksi nettoutetusta painote-
tusta positiosta

c  30 % alueen kaksi nettoutetusta paino-
tetusta positiosta

d  30 % alueen kolme nettoutetusta paino-
tetusta positiosta

e  40 % alueiden yksi ja kaksi välisistä
sekä alueiden kaksi ja kolme välisistä net-
toutetuista painotetuista positioista

f  150 % alueiden yksi ja kolme välisestä
nettoutetusta painotetusta positiosta

g  100 % jäljelle jäävistä nettouttamatta
jääneistä positioista.

4.3.3. Duraatiopohjainen laskentatapa

Rahoitustarkastuksen luvalla luottolaitos
voi käyttää kaupankäyntivarastoon kuuluvien
korkosopimusten yleisriskin laskemisessa
duraatiopohjaista laskentatapaa edellä esite-
tyn maturiteettipohjaisen laskentatavan ase-
mesta, edellyttäen, että luottolaitos käyttää
valitsemaansa laskentatapaa jatkuvasti ja
johdonmukaisesti.

Duraatiopohjaista laskentatapaa käytettäes-
sä lasketaan jokaisen kiinteäkorkoisen saa-
mistodistuksen markkina-arvon perusteella
kyseisen korkosopimuksen sisäinen korko,
joka on kyseisen korkosopimuksen se dis-
konttauskorko, jolla korkosopimuksen kassa-
virtojen nykyarvojen summa on yhtä suuri
kuin saamistodistuksen markkina-arvo.
Vaihtuvakorkoisten saamistodistuksen osalta
käytetään kunkin saamistodistuksen markki-
na-arvoa sisäisen koron laskemiseksi oletta-
en, että pääoma erääntyy seuraavana koron-
tarkistusajankohtana.

Näiden tietojen perusteella lasketaan modi-
fioitu duraatio seuraavan kaavan mukaisesti:

modifioitu duraatio

jossa

r = saamistodistuksen sisäinen korko
Ct = kassavirta ajankohtana t
m = kokonaisjuoksuaika

Jokainen saamistodistus merkitään taulu-
kon 3 asianmukaiseen alueeseen kunkin
sopimuksen modifioidun duraation perus-
teella.
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Taulukko 3:

Alue Modifioitu duraatio
vuosia

Arvioitu korko
(muutos prosenteissa)

(1) (2) (3)

   Yksi      > 0 ≤ 1,0 1,0 

   Kaksi      > 1,0 ≤ 3,6 0,85

   Kolme      > 3,6 0,7 

Jokaisen saaamistodistuksen duraatiopaino-
tettu positio saadaan kertomalla saamistodis-
tuksen markkina-arvo sen modifioidulla du-
raatiolla ja tätä modifioitua duraatiota vas-
taavalla saamistodistuksen arvioidulla koron
muutoksella (sarake 3 taulukossa 3).

Näin lasketut duraatiopainotetut pitkät ja
lyhyet positiot kullakin alueella nettoutetaan
duraatiopainotetun nettoutetun ja nettoutta-
matta jääneen position laskemiseksi kullakin
alueella. Nettoutettu positio on se määrä,
jolla pitkät ja lyhyet positiot kullakin alueel-
la kattavat toisensa.

Tämän jälkeen lasketaan kunkin alueen
nettouttamatta jääneet duraatiopainotetut po-
sitiot. Tämän jälkeen positiot lasketaan ku-
ten maturiteettipohjaisessa laskentatavassa.

Omien varojen vaatimus lasketaan seuraa-
vien kohtien summana:

a)  2 % kunkin alueen nettoutetusta duraa-
tiopainotetusta positiosta

b)  40 % alueiden 1 ja 2 sekä alueiden 2
ja 3 välisistä nettoutetuista duraatiopainote-
tuista positioista

c)  150 % alueiden 1 ja 3 välisestä net-
toutetusta duraatiopainotetusta positiosta

d)  100 % jäljellä olevista nettouttamatta
jääneistä duraatiopainotetuista positioista.

5. Osakkeiden netto- ja bruttoposition
laskeminen

Kaupankäyntivarastoon kuuluvien osakkei-

den erityis- ja yleisriskin laskemiseksi laske-
taan ensin yksittäistä osaketta koskeva netto-
positio. Yksittäistä osaketta koskevat netto-
positiot muutetaan Suomen markoiksi Suo-
men Pankin julkaisemaan raportointipäivän
keskikurssiin.

Yksittäistä osaketta koskevien nettoposi-
tioiden laskemisen jälkeen lasketaan yhteen
yksittäisiä osakkeita koskevat kaikki pitkät
nettopositiot ja vastaavasti kaikki lyhyet net-
topositiot. Näiden kahden luvun itseisarvo-
jen summa on luottolaitoksen bruttoko-
konaispositio ja vastaavasti näiden kahden
luvun erotus on nettokokonaispositio. Brut-
to- ja nettokokonaispositiota laskettaessa eri
yhtiöiden osakkeet lasketaan yhteen tai vas-
taavasti vähennetään toisistaan.

Johdannaissopimukset, joiden kohde-etuu-
tena on osakkeet, lasketaan erityisriskiä ja
yleisriskiä laskettaessa kohde-etuutta koske-
vina positioina. Johdannaissopimukset, joi-
den kohde-etuutena on osakeindeksi, voi-
daan jakaa yksittäisiä osakkeita koskeviksi
positioiksi.

Vaihtoehtoisesti voidaan sellaisia johdan-
naissopimuksia, joiden kohde-etuutena on
osakeindeksi, käsitellä samoin kuin yksittäi-
siä osakkeita, ilman että kyseisiä johdannais-
sopimuksia hajotetaan kohde-etuutta koske-
viksi positioiksi. Yksittäistä osaketta koske-
vaa nettopositiota laskettaessa ei saa kuiten-
kaan nettouttaa sellaisia johdannaissopimuk-
sia, joiden kohde-etuutena on osakeindeksi
ja jotka eivät ole täysin identtisiä.
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LIITE 2

VALUUTTAKURSSIRISKIN LASKEMINEN

1. Kaksivaiheinen menetelmä

Valuuttakurssiriskistä aiheutuva omien va-
rojen vaatimus lasketaan luottolaitoksen
kaikkien valuuttamääräisten erien perusteel-
la. Valuuttapositio lasketaan jokaisesta va-
luutasta erikseen. Valuuttapositiota lasketta-
essa otetaan mukaan kaikki ne erät, joista on
syntynyt valuuttakurssiriski riippumatta siitä,
milloin erä kirjataan kirjanpitoon. 

Ensimmäiseksi lasketaan avoin nettoposi-
tio jokaisena valuuttana, ei kuitenkaan Suo-
men markkoina. Valuutoittainen avoin netto-
positio voi olla lyhyt tai pitkä.

Valuutoittainen avoin nettopositio koostuu
seuraavista eristä:

- nettoavistapositio
-- taseen erät;
-- peruuttamattomat takaukset, jotka tule-
vat varmasti toteutumaan ja muut vastaa-
vat erät;
-- odotettavissa olevat tulot ja menot,
mikäli ne on suojattu; mikäli nämä erät
otetaan mukaan positioon, on käytäntöä
sovellettava johdonmukaisesti, eikä sitä
saa tilapäisesti muuttaa;
-- muiden optioiden markkina-arvo, sil-
loin kun kyseessä on optio, jonka kohde-
etuus luovutetaan ja siitä syntyy luotto-
laitokselle valuuttakurssiriski.

- nettotermiinipositio
- nettofutuuripositio
- optiosopimukset deltalla korjatun arvon

mukaisina, mikäli Rahoitustarkastus on hy-
väksynyt luottolaitoksen käyttämän optiohin-
noittelumallin. 

Rahoitustarkastus voi luottolaitoksen hake-
muksesta myöntää luvan jättää rakenneposi-
tio ottamatta huomioon laskettaessa luotto-
laitoksen valuutoittaista avointa nettopositio-
ta. 

Rakennepositio koostuu seuraavista eristä:
1) ulkomaiset tytär- ja osakkuusyhtiöosak-

keet ja -osuudet
2) erät, joilla on suojattu vakavaraisuus-

suhdetta valuuttakurssimuutoksilta; tällaisten
erien tulee olla joko tytär- tai osakkuusyh-
tiöosakkeita, aineellisia hyödykkeitä tai mui-
ta pitkäaikaisia eriä; rakennepositioon sisäl-

lytettävät erät eivät saa olla luovutettavaksi
tarkoitettuja saamistodistuksia tai osakkeita.

Rakenneposition hyväksyttyä käsittelyta-
paa tulee noudattaa johdonmukaisesti eikä
sitä saa muuttaa ilman Rahoitustarkastuksen
lupaa.

Valuutoittaiset positiot ilmoitetaan nettona
siten, ettei saamisia ja velkoja raportoida
erikseen.

Valuutoittaista nettopositiota laskettaessa
valuuttakorit puretaan yksittäisiksi valuutoik-
si korin valuuttasuhteiden mukaisesti. Ecu-
määräiset erät purkaa yksittäisiksi valuutoik-
si tai käsitellä kuten muita valuuttoja. Ker-
ran valittua tapaa on noudatettava johdon-
mukaisesti.

Kaupankäyntivarastoon luettavat arvopape-
rit arvostetaan markkina-arvoon. Muut ta-
seen erät ilmoitetaan kirjanpitoarvoon.

Valuuttapositioon sisältyvät erät otetaan
mukaan valuuttapositiolaskelmaan tekohet-
ken mukaisesti.

Valuutoittaiset lyhyet tai pitkät nettoposi-
tiot muutetaan Suomen markoiksi käyttäen
Suomen Pankin ilmoittamaa raportointipäi-
vän keskikurssia. Valuutat, joille ei ole Suo-
men Pankin ilmoittamaa keskikurssia, muu-
tetaan Suomen markoiksi vastaavana ajan-
kohtana noteerattuihin markkinakursseihin.

Valuutoittaiset lyhyet nettopositiot laske-
taan yhteen samoin kuin pitkät nettopositiot,
ei kuitenkaan positiota Suomen markkoina.
Näistä itseisarvoltaan suurempi on luottolai-
toksen kokonaisnettovaluuttapositio.

Mikäli kokonaisnettovaluuttapositio on
enemmän kuin 2 % omien varojen yhteis-
määrästä, tämän ylittävästä osasta on 8 %
katettava omilla varoilla. Omien varojen
määrä lasketaan omien varojen ja konsoli-
doitujen omien varojen ilmoittamista koske-
van Rahoitustarkastuksen määräyksen mu-
kaisesti siten, että omiin varoihin voidaan
lukea myös markkinariskien kattamiseksi
luettavat erät muut omat varat. Vaikka luot-
tolaitokselle ei näin laskettuna syntyisi va-
luuttakurssiriskin kattamiseksi vaadittavaa
omien varojen vaatimusta, on valuuttaposi-
tiot kuitenkin ilmoitettava Rahoitustarkastuk-
selle.
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2. Nykyarvonmenetelmän käyttäminen
valuuttaposition laskemisessa

Rahoitustarkastus voi luottolaitoksen hake-
muksesta myöntää luvan laskea valuutoittai-
set nettovaluuttapositionsa nykyarvon-
menetelmää käyttäen.

3. Valuuttakurssiriskin kattamiseksi
vaadittavan omien varojen vähim-
mäismäärän laskeminen vaihtoehtoi-
sia laskentatapoja käyttäen

3.1. Vaihtoehtoinen laskentatapa 1
(Toistensa kanssa korreloivat valuutat)

Rahoitustarkastus voi luottolaitoksen hake-
muksesta myöntää luvan laskea valuutta-
kurssiriskin kattamiseksi vaadittavan omien
varojen määrän toistensa kanssa korreloiville
valuutoille seuraavalla tavalla.

Valuutat voidaan katsoa olevan toistensa
kanssa korreloivia, mikäli näinä valuuttoina
olevista samansuuruisista ja vastakkaismerk-
kisistä positioista syntyy seuraavan
10 pankkipäivän aikana sellainen tappio,
joka on korkeintaan 4 % kyseisen position
suuruudesta ja jonka todennäköisyys on vä-
hintään 99 %, mikäli käytetään kolmen vuo-
den havaintoja, ja 95 %, mikäli käytetään
viiden vuoden havaintoja. Tappion todennä-
köisyys lasketaan edeltävien kolmen tai vii-
den vuoden päivittäisten valuuttakurssien
perusteella.

Tällaisten toistensa kanssa korreloivien
valuuttojen valuuttakurssiriskiä koskeva
omien varojen vaatimus on 4 % näiden va-
luuttojen toisensa kattavien positioiden mää-
rästä. Sitä osaa, kun toistensa kanssa korre-
loivien valuuttojen positiot eivät kata toisi-
aan, sekä kaikkia muita valuuttoja koskeva
omien varojen vaatimus on 8 % lyhyiden tai
pitkien positioiden yhteismäärästä, riippuen
siitä kumpi on itseisarvoltaan suurempi. 

3.2. Vaihtoehtoinen laskentatapa 2 (=
value-at-risk-laskelma)

Rahoitustarkastus voi luottolaitoksen hake-
muksesta myöntää luvan käyttää seuraavaa
vaihtoehtoista laskentatapaa valuuttakurssi-
riskinsä kattamiseksi vaadittava omien varo-
jen laskemiseen.

Luottolaitoksen tulee hakemuksessaan sel-
vittää value-at-risk-mallin matematiikka ja
ne oletukset, joihin mallin laskelmat perus-

tuvat, mallia koskeva luottolaitoksen sisäi-
nen valvonta ja mallin tulosten raportointi
eri organisaatiotasoille. Samoin tulee selvit-
tää se organisaatio, joka mallia käyttää.

Value-at-risk-laskelmaan perustuen tulee
olla riittävästi omia varoja kattamaan jäljem-
pänä kohdissa 1 ja 2 mainitut tappiot. Omi-
en varojen tulee kuitenkin aina olla enem-
män kuin 2 % pitkästä tai lyhyestä koko-
naisnettovaluuttapositiosta, johon ei ole las-
kettu mukaan Suomen markkaa, riippuen
siitä kumman itseisarvo on suurempi.

Value-at-risk -laskelma 1
Lasketaan sellainen tappio, joka

luottolaitoksellesyntyisi raportointi-
hetkellä olevista valuuttapositioista
ja joka tapahtuisi vähintään 95
%:ssa 10 pankkipäivän liukuvista
ajanjaksoista edeltävien viiden vuo-
den aikana, tai vaihtoehtoisesti tap-
pio, joka tapahtuisi vähintään 99
%:ssa 10 pankkipäivän liukuvista
ajanjaksoista edeltävien kolmen vuo-
den aikana, jos luottolaitoksella on
jokaisen 10 pankkipäivän liukuvan
ajanjakson alkaessa sellaiset valuut-
tapositiot, jotka luottolaitoksella on
raportointihetkellä.

Value-at-risk -laskelma 2
Analyysi tehdään edeltävään vii-

den vuoden ajanjaksoon sisältyvien
kaikkien liukuvien 10 pankkipäivän
ajanjaksojen valuuttakurssimuutosten
perusteella, joita seuraavalle 10
pankkipäivän ajanjaksolle lasketaan
todennäköinen tappio. Luottolaitok-
sen omien varojen tulee kattaa tappi-
ot vähintään 95 % tai enemmän
ajasta tai vaihtoehtoisesti vähintään
99 % tai enemmän ajasta, mikäli
analyysi kattaa ainoastaan kolme
edeltävää vuotta.

Value-at-risk -laskelmasta voidaan
jättää pois kohdassa 4 tarkoitetut
valuutat, joiden valuuttakurssi on
sopimuksilla sidottu toisiinsa. Näitä
valuuttoja koskeva omien varojen
vaatimus lasketaan jäljempänä ole-
van kohdan 4 mukaisesti.

4. Valuutat, joiden valuuttakurssi on
sopimuksilla sidottu toisiinsa

Jos valuuttojen valuuttakurssit on laillisesti
sitovilla hallitusten välisillä sopimuksilla
sidottu toisiinsa, tällaisia valuuttoja koskeva



608                               N:o 212

omien varojen vaatimus määritetään siten,
että valuutoissa lasketaan toisensa kattavat
positiot. Katetulla positiolla tarkoitetaan po-
sitioita, jotka voidaan määrällisesti nettout-
taa keskenään. Tällaisille katetuille positi-
oille omien varojen vaatimus on puolet sii-
tä, mitä valuuttakurssivaihtelut voivat kor-
keintaan

sopimuksen mukaan olla. Kattamattomia
valuuttapositioita koskeva omien varojen
vaatimus lasketaan samoin kuin muita va-
luuttoja koskeva omien varojen vaatimus.

Edellä mainittuja sitovia hallitusten välisiä
sopimuksia ovat Belgian ja Luxemburgin
välinen sopimus.



Verohallituksen päätös

N:o 213

ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1997

Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/96) 6 §:n 2
momentin 3 ja 4 kohdan nojalla määrännyt:

1 §
Ennakonpidätystä ei toimiteta
1) osingosta ja yhtiöveron hyvityksestä;
2) ennakkoperintälain soveltamisalaan

kuuluvasta korosta, joukkovelkakirjalainan
koroksi katsottavasta tuotosta ja sijoitusrahas-
ton voitto-osuudesta, kun ne maksetaan val-
tiolle tai sen laitokselle, kunnalle, kuntayhty-
mälle ja seurakunnalle, raha-, vakuutus- ja
eläkelaitokselle, tuloverolaissa tarkoitetulle
yhteisetuudelle tai mainitussa laissa tarkoite-
tulle kaupparekisteriin merkitylle yhteisölle ja
yhtymälle taikka asianomaiseen rekisteriin
merkitylle yhdistykselle tai säätiölle;

3) veronkantoasetuksen 11 §:n mukaisesti
palautettavalle määrälle maksettavasta koros-
ta;

4) viive- ja viivästyskorosta;
5) pakkolunastuskorvauksen korosta;
6) kaupanvahvistajan palkkiosta;
7) lunastus- ja toimituspalkkiosta;
8) takauspalkkiosta ja takausprovisiosta;
9) reserviläispalkasta;
10) löytöpalkkiosta eikä luottokorttiyrityk-

sen tai luotto- ja rahalaitoksen maksamasta
tarkkaavaisuuspalkkiosta;

11) viranomaisen maksamasta vihjepalkki-
osta;

12) tuloverolain 82 §:ssä tarkoitetusta ve-
ronalaisesta stipendistä, apurahasta tai tunnus-
tuspalkinnosta;

13) kilpailupalkinnosta, jollei sitä voida
pitää ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palk-
kana, työ- tai käyttökorvauksena taikka ur-
heilijan palkkiona;

14) vesialueen omistajalle palautettavasta
kalastuksenhoitomaksusta;

15) julkisyhteisön tai yleishyödyllisen yh-
teisön maksamasta, saajaa kohden päivässä
enintään 50 markan määräisestä toiminta- tai
muun nimisestä rahasta, jolla tuetaan vam-
maisen tai vajaakuntoisen hoitoa, kuntoutu-
mista ja yhteiskuntaan sopeuttamista;

16) verosta vapaaksi katsottavien matka-
kustannuskorvausten perusteista ja määristä
annetun Verohallituksen päätöksen mukaisesti
maksetusta määrästä silloinkaan, kun se mak-
setaan muuta korvausta suorittamatta tai muu-
toin kuin työsuhteen perusteella.

2 §
Puun myyntitulosta ei toimiteta ennakonpi-

dätystä, jos tulon saajan metsäverotus toimi-
tetaan metsätalouden puhtaan tuoton perus-
teella tai, jos tulon saajana on yhteisö tai
yhteisetuus taikka elinkeinotoimintanaan puu-
tavaran välittämistä harjoittava.

Jos metsänhoitoyhdistys toimii yhteismyyn-
neissä puukaupan välittäjänä, yhdistys on
puun ostajien sijasta ennakonpidätysvelvol-
linen.
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3 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä

huhtikuuta 1997. Päätöstä sovelletaan ensim-
mäisen kerran vuonna 1997 maksettaviin
suorituksiin.

Tällä päätöksellä kumotaan 20 päivänä

joulukuuta 1996 annettu verohallituksen pää-
tös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapautta-
misesta (VHp 1255/96) kuitenkin niin, että
opintotukilaissa (65/94) tarkoitetusta opinto-
rahasta ennakonpidätys toimitetaan vasta 1
päivästä kesäkuuta 1997 alkaen.

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1997

Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Marja-Liisa Lindström
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