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Valtiovarainministeriön asetus

1285/2014

seikoista, jotka on otettava huomioon arvioitaessa luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityk-
sen taikka konsernin purkamis- ja uudelleenjärjestämismahdollisuuksia

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitosten ja sijoituspalveluyri-
tysten kriisinratkaisusta annetun lain (1194/2014) 3 luvun 3 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään seikoista,
jotka Rahoitusvakausviraston on otettava
huomioon arvioidessaan luottolaitoksen ja si-
joituspalveluyrityksen kriisinratkaisusta an-
netun lain (1194/2014) 3 luvun 1 §:ssä tar-
koitetun laitoksen ja 2 §:ssä tarkoitetun kon-
sernin purkamis- ja uudelleenjärjestämismah-
dollisuuksia.

2 §

Purkamis- ja uudelleenjärjestämismahdolli-
suuksien arvioinnissa huomioon otettavat

seikat

Arvioidessaan laitoksen tai konsernin pur-
kamis- ja uudelleenjärjestämismahdolli-
suuksia, Rahoitusvakausviraston on arvioi-
tava vähintään seuraavat seikat:

1) missä laajuudessa laitos kykenee siirtä-
mään ydinliiketoimintoja ja kriittisiä toimin-
toja oikeushenkilöille;

2) ovatko laitosten ydinliiketoiminta-

alueiden ja kriittisten toimintojen oikeudelli-
set rakenteet ja yhtiörakenteet toisiinsa sovi-
tettuja;

3) onko laitoksella käytössä järjestelyjä,
joilla tarjotaan olennainen henkilöstö, raken-
teet, rahoitus, maksuvalmius ja pääoma ydin-
liiketoiminta-alueiden ja kriittisten toiminto-
jen tukemiseksi ja ylläpitämiseksi;

4) ovatko laitoksen voimassa pitämät pal-
velusopimukset täysin täytäntöönpanokelpoi-
sia, jos laitos asetetaan kriisihallintoon;

5) ovatko laitoksen päätöksenteko-, oh-
jaus- ja valvontarakenne riittävät laitoksen
sisäisten periaatteiden noudattamisen hallin-
nointiin ja varmistukseen palvelusopimuk-
sissa;

6) onko laitoksessa käytössä käytännöt
siirtää palvelusopimusten nojalla tarjotut pal-
velut kolmansille osapuolille kriittisten toi-
mintojen tai ydinliiketoiminta-alueiden erot-
telun yhteydessä;

7) onko laitoksessa laadittu varasuunnitel-
mia maksu- ja selvitysjärjestelmien käytön
jatkuvuuden varmistamiseksi;

8) ovatko johdon tietojärjestelmät riittäviä
sen varmistamiseen, että Rahoitusvakausvi-
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rasto kykenee keräämään tarkat ja riittävät
tiedot ydinliiketoiminta-alueista ja kriittisistä
toiminnoista nopean päätöksenteon edistämi-
seksi;

9) pystyvätkö johdon tietojärjestelmät tar-
joamaan laitoksen tehokkaan kriisinratkaisun
kannalta olennaiset tiedot keskeytymättä,
myös nopeasti muuttuvissa tilanteissa;

10) onko laitos kokeillut johdon tietojär-
jestelmiä Rahoitusvakausviraston määrittele-
missä kuormitustilanteissa;

11) pystyykö laitos varmistamaan johdon
tietojärjestelmien jatkuvuuden niin vaikeuk-
siin joutuneessa kuin uudessakin laitoksessa,
jos kriittiset toiminnot ja ydinliiketoiminta-
alueet erotetaan muista toiminnoista ja liike-
toiminta-alueista;

12) onko laitos ottanut käyttöön riittävät
käytännöt sen varmistamiseksi, että se voi
antaa Rahoitusvakausvirastolle tiedot, joita
tarvitaan talletussuojajärjestelmien kattamien
tallettajien ja määrien yksilöimiseksi;

13) jos konserni käyttää konsernin sisäisiä
vakuuksia, onko nämä vakuudet annettu
markkinaehtoisesti ja kuinka tehokkaat näitä
vakuuksia koskevat riskinhallintajärjestelmät
ovat;

14) jos konserni sitoutuu kahden konser-
nin yrityksen välillä tehtyyn sopimukseen,
jolla siirretään kokonaan tai osittain yhden
konsernin yrityksen ja kolmannen osapuolen
välillä tehdystä sopimuksesta aiheutuva riski,
ovatko nämä sopimukset markkinaehtoisia ja
kuinka tehokkaat näitä sopimuksia koskevat
riskinhallintajärjestelmät ovat;

15) lisääkö konsernin sisäisten vakuuksien
tai kahden konsernin yrityksen välillä tehdyn
sopimuksen, jolla siirretään kokonaan tai
osittain yhden konsernin yrityksen ja kol-
mannen osapuolen välillä tehdystä sopimuk-
sesta aiheutuva riski, käyttö kriisin leviämistä
konsernin muihin osiin;

16) estääkö konsernin oikeudellinen ra-
kenne kriisinratkaisuvälineiden käyttöä oi-
keushenkilöiden lukumäärän tai konsernira-
kenteen monitahoisuuden vuoksi taikka siksi,
että liiketoiminta-alueiden kohdentaminen
konserniyhtiöihin on vaikeaa;

17) laitoksen hyväksyttävien velkojen
määrä ja luonne;

18) jos arviointiin kuuluu monialan hol-
dingyhtiö, voiko sellaisten konserniin kuulu-

vien yhtiöiden, jotka ovat laitoksia tai rahoi-
tuslaitoksia, kriisinratkaisu vaikuttaa haitalli-
sesti konsernin muihin kuin rahoitusalalla
toimiviin osiin;

19) palvelusopimusten olemassaolo ja jat-
kuvuus;

20) onko kolmannen maan viranomaisilla
tarvittavat kriisinratkaisuvälineet ETA-val-
tion kriisinratkaisuviranomaisten kriisinrat-
kaisutoimien tukemiseksi ja missä määrin toi-
mintaa ETA-valtion kriisinratkaisuviran-
omaisten ja kolmannen maan viranomaisten
välillä voidaan sovittaa yhteen;

21) mahdollisuudet käyttää kriisinratkai-
suvälineitä siten, että kriisinratkaisutavoitteet
saavutetaan ottaen huomioon käytettävissä
olevat välineet ja laitoksen rakenne;

22) antaako konsernin rakenne Rahoitus-
vakausvirastolle mahdollisuuden purkaa
koko konserni tai yksi tai useampi sen yh-
tiöistä aiheuttamatta merkittävää suoraa tai
välillistä haittaa rahoitusjärjestelmälle, mark-
kinoihin kohdistuvalle luottamukselle tai ta-
loudelle pyrkien koko ryhmän arvon maksi-
mointiin;

23) järjestelyt ja keinot, joiden avulla krii-
sinratkaisua voitaisiin helpottaa sellaisten
konsernien tapauksessa, joilla on tytäryhtiöitä
eri lainkäyttöalueilla:

24) miten uskottavasti kriisinratkaisuväli-
neillä voidaan saavuttaa kriisinratkaisutavoit-
teet, kun otetaan huomioon mahdolliset vai-
kutukset velkojiin, vastapuoliin, asiakkaisiin
ja työntekijöihin sekä toimet, joihin kolman-
nen maan viranomaiset mahdollisesti ryhty-
vät;

25) voidaanko laitoksen kriisinratkaisun
vaikutus rahoitusjärjestelmään ja rahoitus-
markkinoiden luottamukseen arvioida riittä-
västi;

26) voiko laitoksen kriisinratkaisulla olla
merkittävä suora tai välillinen haitallinen vai-
kutus rahoitusjärjestelmään, markkinoiden
luottamukseen tai talouteen;

27) voidaanko kriisin leviäminen muihin
rahoitusalan laitoksiin tai rahoitusmarkkinoi-
hin estää soveltamalla kriisinratkaisuvälineitä
ja -valtuuksia;

28) voiko laitoksen kriisinratkaisulla olla
merkittävä haitallinen vaikutus maksu- ja sel-
vitysjärjestelmien toimintaan.

Mitä 1 momentissa säädetään laitoksesta,
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sovelletaan konserniin kuuluviin luottolaitos-
ten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkai-
susta annetun lain 1 luvun 1 §:n 2 momentin
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin yhteisöihin
konsernin purkamis- ja uudelleenjärjestämis-
mahdollisuuksia arvioitaessa.

3 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2015.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Valtiovarainministeri Antti Rinne

Neuvotteleva virkamies Armi Taipale
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