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Laki
Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 10 §:n 1 momentin 6 kohta ja

62 §:n edellä oleva väliotsikko, sellaisena kuin niistä on 10 §:n 1 momentin 6 kohta laissa
611/2014, sekä

lisätään lakiin uusi 65 d ja 65 e § seuraavasti:

10 §

Johtokunnan tehtävät

Johtokunnalla on seuraavat finanssimarkkinoiden valvontaa koskevat tehtävät:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

6) tehdä päätös, joka koskee luottolaitostoiminnasta annetun lain 10 luvun 4, 7 ja
8 §:ssä tarkoitetun lisäpääomavaatimuksen asettamista, muuttamista tai ennallaan pitä-
mistä, 15 luvun 11 §:n 5 momentissa tarkoitettua enimmäisluototussuhdetta tai tämän lain
65 e §:ssä tarkoitettua lisäpääomavaatimuksen hyväksymistä taikka luottolaitosten ja si-
joituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muut-
tamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013, jäl-
jempänä EU:n vakavaraisuusasetus, 124 ja 164 artiklassa tarkoitettujen kiinteistövakuu-
dellisiin luottoihin sovellettavien pääomavaatimusten asettamista asetuksen mukaista vä-
himmäismäärää korkeammaksi tai tätä koskevan aiemman päätöksen muuttamista tai mai-
nitun asetuksen 458 artiklan soveltamista.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Ryhmävalvontaa koskeva yhteistyö ja muu yhteistyö

65 d §

Lisäpääomavaatimuksen määräämistä ja hyväksymistä koskeva yhteistyö

Sen lisäksi, mitä 65 a §:ssä säädetään, Finanssivalvonnan on asettaessaan, muuttaes-
saan tai poistaessaan luottolaitostoiminnasta annetun lain 10 luvun 4 §:n 1 momentissa
tarkoitetun rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävän
lisäpääomavaatimuksen:

1) ilmoitettava Euroopan komissiolle, Euroopan järjestelmäriskikomitealle, Euroopan
pankkiviranomaiselle sekä asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille ja toimivaltaista
viranomaista vastaaville kolmansien maiden valvontaviranomaisille vähintään kalenteri-
kuukautta ennen aiotun päätöksen julkistamista, kun lisäpääomavaatimus on 1–3 prosen-
tin suuruinen;
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2) ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä Euroopan komissiolle, Euroopan järjestel-
märiskikomitealle sekä Euroopan pankkiviranomaiselle, kun lisäpääomavaatimus on yli
3 prosentin ja enintään 5 prosentin suuruinen;

3) ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle
viranomaiselle, Euroopan komissiolle ja Euroopan järjestelmäriskikomitealle, kun päätös-
tä sovelletaan luottolaitokseen, jonka omistusyhteisö sijaitsee toisessa jäsenvaltiossa.

Jos 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen saaja vastustaa lisäpääomavaati-
muksen asettamista, Finanssivalvonta voi saattaa asian Euroopan pankkiviranomaisen kä-
siteltäväksi. Asian käsittelystä säädetään Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan
pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja
komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklassa. Tässä momentissa tarkoitettua pää-
töstä ei saa soveltaa ennen Euroopan pankkiviranomaisen välipäätöstä asiassa.

65 e §

Lisäpääomavaatimuksen hyväksyminen

Finanssivalvonta voi tehdä päätöksen toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen
asettaman rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrätyn lisä-
pääomavaatimuksen hyväksymisestä vastaamaan luottolaitostoiminnasta annetun lain
10 luvun 4 §:ssä tarkoitettua lisäpääomavaatimusta Suomessa toimiluvan saaneiden luot-
tolaitosten mainitussa jäsenvaltiossa oleviin tase-eriin ja taseen ulkopuolisiin sitoumuk-
siin.

Finanssivalvonta voi pyytää Euroopan järjestelmäriskikomiteaa antamaan toiselle jä-
senvaltiolle suosituksen hyväksyä rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien
perusteella Suomessa asetettu lisäpääomavaatimus.

Finanssivalvonnan on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetusta päätöksestä Euroopan
komissiolle, Euroopan järjestelmäriskikomitealle, Euroopan pankkiviranomaiselle ja ky-
seisen lisäpääomavaatimuksen asettaneelle toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomai-
selle.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri Petteri Orpo
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