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Finanssivalvonta on Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Finanssivalvonta valvoo, että 
 � sen valvottavien toiminta on terveellä pohjalla eli niillä on pääomia toiminnasta aiheutuvien 

riskien ja tappioiden kattamiseen sekä kyky selviytyä sitoumuksista

 � valvottavat eivät ota toiminnassaan kohtuutonta riskiä

 � asiakkaille ja sijoittajille tuotteista, palveluista, palveluntarjoajista ja liikkeeseenlaskijoista an-
nettu informaatio on laadultaan hyvää

 � menettelytavat finanssimarkkinoilla ovat asianmukaiset

 � maksujärjestelmät ovat turvallisia.

Tavoitteet

Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, 
vakuutus- ja eläkelaitosten sekä muiden valvottavaksi säädettyjen vakaa toiminta. Tavoitteena 
on myös se, että vakuutetut edut turvataan ja yleinen luottamus finanssimarkkinoiden toimintaan 
säilyy. 

Lisäksi Finanssivalvonnan tehtäväksi on laissa kirjattu yleisön finanssiosaamisen edistäminen.
Finanssivalvonnan työ tähtää siihen, että asiakkaat voisivat Suomessa luottavaisin mielin asi-

oida pankeissa, vakuutusyhtiöissä ja muissa finanssialan yrityksissä ja tehdä omaa talouttaan 
koskevia päätöksiä luotettavan informaation pohjalta. 

Valvottavia ja muita maksuvelvollisia, joille kertomusvuonna määrättiin valvontamaksu, oli yh-
teensä 1 094 (1 100 vuonna 2010).

Finanssivalvonta toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä, mutta on päätöksente-
ossaan itsenäinen. Finanssivalvonta on osa Euroopan finanssivalvontajärjestelmää (ks. tarkem-
min sivu 14).

Valvottavia
 � luottolaitokset

 � vahinko-, henki- ja jälleenvakuutusyhtiöt

 � työeläkevakuutusyhtiöt

 � eläkesäätiöt

 � eläke-, sairaus- ja muut vakuutuskassat

 � vakuutusyhdistykset

 � työttömyyskassat

 � vakuutusedustajat

 � muut vakuutusalalla toimivat

 � sijoituspalveluyritykset

 � rahastoyhtiöt

 � talletussuojarahasto

 � sijoittajien korvausrahasto

 � arvopaperikeskus

 � pörssi

 � maksulaitokset

Lisäksi Finanssivalvonta valvoo 
 � listayhtiöiden tiedonantovelvollisuutta ja IFRS-tilinpäätöksiä

 � kaupankäyntiä arvopapereilla

 � osakeomistusten liputussäännöksiä

 � arvopaperitarjouksia ja

 � julkisia ostotarjouksia
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Johtajan katsaus

Velkakriisi kasvatti finanssisektorin riskejä merkittävästi
Finanssimarkkinoiden levottomuus kasvoi loppukesästä Euroopan pitkittyneen velkakriisin vuok-
si. Pankkien jälleenrahoitus vaikeutui, osakekurssit romahtivat ja talouden näkymät heikentyivät. 
Finanssisektorin ja reaalitalouden välinen negatiivinen kierre lisäsi systeemiriskin uhkaa. Euroo-
pan keskuspankin rooli oli merkittävä vakauden ja väliaikaisen likviditeetin turvaajana. Vaikka ku-
luvan vuoden puolella markkinat ovat osaksi toipuneet jyrkimmästä laskusta, talouden näkymät 
ovat edelleen synkät Euroopan talousalueella. Eri päätöksentekijöiden olisikin välttämätöntä pys-
tyä katkaisemaan negatiivinen kierre uskottavalla tavalla. Erityisesti kriisimailta se edellyttää tiuk-
kaa säästökuria ja tehdyissä päätöksissä pysymistä.

Suomen finanssisektori selvinnyt kriisistä tähän asti 
vähintään tyydyttävästi

Suomen pankkisektorin vakavaraisuus on hyvällä tasolla. 
Likviditeettiriskit ovat kasvaneet, mutta pankeilla ei ole ly-
hytaikaisessa varainhankinnassaan ollut ongelmia. Viime 
vuonna pitkäaikaista rahoitusta pystyttiin hankkimaan lä-
hinnä katettujen joukkolainojen markkinoilta, vaikkakin ko-
honneeseen hintaan. Nyttemmin myös vakuudettomat liik-
keeseenlaskut ovat yleistyneet. Pankkisektorin luottotap-
piot ovat edelleen vähäiset, eikä vaikeutunut taloustilanne 
ole vielä heijastunut niihin. Suomalaispankkien tilannetta on 
helpottanut se, että ne ovat keskimäärin kustannustehok-
kaampia kuin eurooppalaiset kilpailijansa. 

Suomessa velkakriisin vaikutuksista on toistaiseksi eni-
ten kärsinyt vakuutussektori, jonka tuottokehitys ja vaka-
varaisuusasema vaihtelevat sijoitusmarkkinoiden kehityk-
sen mukaisesti. Vaikutukset ovat olleet suurimmat henki-
vakuutus- ja työeläkesektoreilla, mutta näilläkin sektoreilla 
riskiperusteiset vakavaraisuusasemat ovat kuitenkin edel-
leen vähintään kohtuullisia.

Kriisin syvennyttyä Finanssivalvonta lisäsi valvottavien 
taloudellisen tilan ja riskien analyysiä ja edellytti valvottavil-
ta tiheämpää raportointia kuin aiemmin. Pankkien kohdalla 
tämä tarkoitti raportointia likviditeettitilanteesta, vakuutus-
laitosten kohdalla sijoitustoiminnan ja vakavaraisuusase-
man kehityksestä. Finanssivalvonta korosti valvottavilleen 
vahvan likviditeetin ja vahvojen vakavaraisuuspuskureiden 
merkitystä. 

Vaikeassa markkinatilanteessa korostuu se, miten val-
vottavien oma riskienhallinta ja sisäinen valvonta toimivat 
käytännössä. Finanssivalvonta keskittikin tarkastuksia näil-
le alueille. Tarkastusten perusteella edellytettiin tai suositet-

Eurooppalaisilla finanssivalvojilla merkittäviä toimia 
luottamuksen palauttamiseksi

Euroopan finanssivalvojilla on ollut oma roolinsa kriisin rat-
kaisussa ja luottamuksen palauttamisessa. Euroopan 
pankkiviranomainen EBA pyrki kesällä järjestämänsä stres-
sitestin avulla parantamaan luottamusta pankkisektoriin. 
Stressitestin tuloksena julkaistiin mm. aiempaa yksityiskoh-
taisemmat tiedot testiin osallistuneiden pankkien valtion-
saamisista. Loppukesästä, tilanteen markkinoilla kriisiydyt-
tyä, EBA joutui arvioimaan asiaa uudestaan. Ainoa mahdol-
lisuus oli edellyttää EU:n pankkisektorilta riittäviä vakavarai-
suuspuskureita, jotka kattavat valtiolainojen arvon alentu-
misen sekä niiden kasvaneet riskit. Finanssivalvonta on ol-
lut kiinteästi mukana EBAn päätöksenteossa. 

Päätöksen täytäntöönpanoon liittyy käytännön on-
gelmia: miten huonossa kunnossa olevat pankit pystyvät 
hankkimaan omaa pääomaa markkinoilta, miten varmiste-
taan se, etteivät pankit vahvista vakavaraisuuttaan tasei-
taan pienentämällä ja siten edistä luottolamaa. Alustavan 
arvion mukaan vakavaraisuuden vahvistamista tarvitsevi-
en pankkien suunnitelmissa painottuvat pääomia lisäävät 
toimet. Luotonannon reaalitalouden tarpeisiin arvioidaan 
alentuvan vain marginaalisesti. Tämä on hyvä uutinen Eu-
roopan talouskasvun kannalta – mikäli suunnitellut toimet 
pystytään toteuttamaan. 

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA 
puolestaan pyrki omalla kannanotollaan vaikuttamaan sii-
hen, että pankit ja vakuutusyhtiöt soveltaisivat IFRS-vaa-
timuksia valtionlainojen arvostuksiin mahdollisimman yh-
denmukaisesti vuoden 2011 tilinpäätöksissä. Tämä oli tilin-
päätösten vertailtavuuden kannalta merkittävä kannanotto.

Anneli Tuominen
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tiin lähes kaikkien valvottavien osalta korjaavia toimia. Toi-
mintaa vaarantavia puutteita ei kuitenkaan havaittu. Ris-
kienhallinnan ja sisäisen valvonnan taso on vaikuttanut sii-
hen, että suomalaisten finanssialan toimijoiden kyky sel-
viytyä vaikeassa toimintaympäristössä on säilynyt hyvänä.

Tiukemman, mutta yhtenäisen sääntelyn tarve 

Finanssivalvonta on pitänyt tärkeänä vakavaraisuus- ja lik-
viditeettisääntelyn kiristämistä ja sen riskiperusteisuuden li-
säämistä. Tappionkantokyvyn vahvistaminen entistä korke-
ammilla vakavaraisuusvaatimuksilla on olennaista finanssi-
sektorin vakaan toiminnan turvaamiseksi, samoin kuin lik-
viditeettivaatimusten nostaminen markkinakriisien sietoky-
vyn lisäämiseksi. 

 Vertailukelpoisuuden ja kilpailuneutraliteetin varmista-
miseksi sääntelyn tulisi kuitenkin olla mahdollisimman yh-
tenäistä koko EU:n alueella. Pankkisektorilla eri maiden 
sovelluskäytännöt ovat olleet hyvinkin epäyhtenäisiä niin 
vakavaraisuuslaskennassa kuin tilinpäätösten laatimises-
sa. Vakuutussektorilla on edelleen voimassa kansalliseen 
sääntelyyn pitkälle perustuva järjestelmä, kunnes Solvens-
si II -vakavaraisuusuudistus on otettu käyttöön.

Viime aikoina on joissain valtioissa tehty päätöksiä 
Basel III:n vakavaraisuussäännöstön kansallisesta kiristä-
misestä. Finanssivalvonnan mielestä erilainen sääntelypoh-
ja ja erilaiset tulkinnat vaikeuttavat paitsi valvontaa, myös 
sijoittajien mahdollisuutta tasapuolisesti vertailla valvotta-
via keskenään. Lisäksi ne vaikeuttavat valvottavien rajat 
ylittävää liiketoimintaa ja yrityskauppoja. Kansallisesti tulee 
olla mahdollisuus kiristää vaatimuksia tilapäisesti, jos pai-
kallinen markkinatilanne sitä edellyttää, mutta perusvaati-
musten tulisi olla samat ja riittävän vaativat finanssisekto-
rin vakauden turvaamiseksi koko yhteismarkkina-alueella. 

Sekä rahoitus- että vakuutussektorilla on tällä hetkellä 
epätietoisuutta tulevan sääntelyn täsmällisestä sisällöstä, 
mikä luonnollisesti hankaloittaa siihen varautumista sekä 
vaikeuttaa pääoma- ja velkainstrumenttien liikkeeseenlas-
kua. Toisaalta sääntelyyn sisältyy osa-alueita, joiden mie-
lekkyys tulisi arvioida uudestaan, esimerkkinä valtionlainoja 
suosiva kohtelu vakavaraisuus- ja likviditeettisääntelyssä. 

Mahdollisimman yhtenäistä sääntelyä eri 
sektoreille… 

Finanssivalvonta pyrkii omassa sääntelyssään ja valvonnas-
saan mahdollisimman usein tukeutumaan samoihin ratkai-
suihin eri sektoreilla – kulloisenkin lainsäädännön puitteis-
sa. Jos samantyyppistä rakennetta, riskiä tai käyttäytymis-
mallia säänneltäisiin ja valvottaisiin eri tavalla, se aiheuttaisi 
riskien siirtymistä lievempien vaatimusten sektorille. Samal-
la Finanssivalvonta pyrkii kuitenkin tarkkaan ottamaan huo-
mioon eri sektoreiden liiketoiminnan ja riskien erityispiirteet. 

Riskienhallinta on esimerkki osa-alueesta, jolla perusperi-
aatteiden tulisi olla samankaltaisia sektorista riippumatta. 
Myös EU:n sektoripohjaisten valvontaviranomaisten tuli-
si mahdollisimman pitkälle pyrkiä samoihin ratkaisuihin sa-
mantyyppisten riskien sääntelyssä ja valvonnassa. 

Niin arvopaperi-, pankki- kuin vakuutussektoreillakin 
kilpaillaan samoista säästövaroista. Finanssialan yrityksillä 
on houkutus myydä erityisesti niitä tuotteita, joista ne saa-
vat parhaan tuoton. Tästä syystä onkin välttämätöntä, että 
asiakas saa mahdollisimman yhdenmukaista tietoa tuot-
teen riskeistä ja kulurakenteesta. Tämä on myös valmis-
teilla olevan EU-lainsäädännön tavoite.

…suhteellisuusperiaatetta unohtamatta

Sääntelyssä tulisi kuitenkin muistaa myös suhteellisuuspe-
riaate, toisin sanoen sääntely tulisi sopeuttaa harjoitettavan 
liiketoiminnan laajuuteen, laatuun, monimutkaisuuteen ja 
riskeihin. Tätä näkökohtaa Finanssivalvonta on korostanut, 
mutta se muodostaa jatkossa suuren haasteen euroop-
palaiselle vaikuttamiselle. Finanssivalvonta ei ole omassa 
sääntelyssään ja valvonnassaan täysin onnistunut suhteel-
lisuusperiaatteen huomioon ottamisessa. Voimmekin tällä 
alueella parantaa toimintaamme EU:n sääntelyn sallimissa 
rajoissa. 

Suhteellisuusperiaatteen noudattaminen soveltuu 
myös sääntelyyn yleisellä tasolla. Mikäli esimerkiksi pank-
kisääntely laaditaan liian tiukaksi, on vaara, että liiketoimin-
to siirtyy pankkisääntelyn ulkopuolelle. Ns. varjopankkitoi-
minta onkin kansainvälisesti kasvanut räjähdysmäisesti. 
Tärkeää on löytää tasapaino tiukkojen uusien kustannuk-
sia aiheuttavien vaatimusten ja taloudellisen kasvun edis-
tämisen välillä. 

On kuitenkin hyvä muistaa, että mikään määrä sään-
telyä ei ole riittävää, ellei valvottavien sisäinen valvonta ja 
hallintokulttuuri, oma eettinen toimintapohja ja yrityskult-
tuuri ole kunnossa. Hallintokulttuuriin sisältyy myös se, että 
johto ymmärtää liiketoimintalogiikan ja sen, millaisia riske-
jä yhtiössä otetaan.

Makrovakausvalvonnan vastuut ja välineet tulee 
määritellä Suomessakin…

Yksi finanssikriisin esille nostamista ongelmakohdista oli 
se, että mikro- ja makrovalvojat eivät tehneet tarvittavas-
sa määrin yhteistyötä keskenään. Makrotalouden näkökul-
masta ei kyllin kattavasti analysoitu niitä riskejä, jotka syn-
tyivät yksittäisten instituutioiden toimista. Tästä voisi maini-
ta esimerkkinä ylikuumentuneen luotonannon vuoksi syn-
tyneet kiinteistökuplat eri maissa. Euroopan järjestelmäris-
kikomitean perustaminen on paikannut keskuspankkien ja 
valvojien yhteistyön puutetta. 

Suomen hallitusohjelman mukaan Finanssivalvonnalle 
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tulee varmistaa toimivaltuudet makrovakauspoliittisten ins-
trumenttien käyttöön. Hallitusohjelmassa korostuu erityi-
sesti tavoite hillitä yritysten ja kotitalouksien velkaantumis-
ta. Valtiovarainministeriö asetti työryhmän, jonka tulee esit-
tää tarpeelliset toimet tehokkaan kansallisen makrovakau-
den valvontajärjestelmän luomiseksi. Finanssivalvonnan 
tavoitteena on määritellä kyllin selkeästi ne olosuhteet, jol-
loin makrovakausvälineitä voi ottaa käyttöön. Tärkeää on 
myös selkeästi määrittää valvonnan valtuudet ja työkalut 
sekä selventää eri osapuolten vastuusuhteet. Unohtaa ei 
pidä myöskään jo olemassa olevien viranomaisresurssien 
tehokasta hyödyntämistä makrovakausvalvonnassa. 

Finanssivalvonta on jo pitkään pyrkinyt kotitalouksien 
riskien pitämiseen hallittavina suosittamalla terveiden luo-
tonannon ehtojen ja asiakkaan riskien huolellisen arvioin-
nin noudattamista. Saamiemme tietojen perusteella pank-
kien toiminta on kehittynyt hyvään suuntaan. Suomessa 
on myös edelleen vahva velkojen poismaksamisen kult-
tuuri. Hyvin pitkäaikaiset asuntoluotot, joita ei lyhennetä ja 
joissa maksetaan vain korkoa, eivät ole yleistyneet, kuten 
muissa Pohjoismaissa. Jotkut asiakkaat ovat kuitenkin hy-
vin velkaantuneita ja pankkien välinen marginaalikilpailu on 
edelleen tiukkaa. Suomen marginaalitaso on euroalueen 
alhaisimpia. Vaikka kyse on erityisesti yksittäisten kotita-
louksien riskeistä, tulee pankkien marginaalien kattaa toi-
minnan riskit pitkäjänteisesti.

…ja EU-tasolla arvioida, liittyykö Euroopan 
pankkijärjestelmään rakenteellisia riskejä

Jotta tulevaisuudessa pystyttäisiin minimoimaan finans-
sikriisien aiheuttamaa laskua yhteiskunnalle, komissio on 
päättänyt selvityttää, tulisiko pankkisektorin rakenteellisia 
kysymyksiä säännellä erikseen. Tulisiko esimerkiksi raken-
taa suojamuuri vähäriskisen vähittäispankkitoiminnan ym-
pärille? Millä rakenteellisilla toimilla pystyttäisiin paranta-
maan pankkisektorin kestävyyttä? Suomen Pankin pääjoh-
taja Erkki Liikanen on tammikuussa nimitetty vetämään työ-
ryhmää, jonka tulisi tämän vuoden kuluessa määrittää, on-
ko Euroopassa tarpeen laatia asiassa lisäsääntelyä.

Euroopan valvontaviranomaisten tulisi painottaa 
enemmän valvonnan yhtenäistämistä…

Viime vuoden alussa uudet valvontaviranomaiset EBA, 
EIOPA ja ESMA aloittivat toimintansa osana Euroopan fi-
nanssivalvontajärjestelmää. Kyseisillä viranomaisilla on huo-
mattavat valtuudet verrattuna edeltäjiinsä. Ne ovat toimis-
saan itsenäisempiä ja ovat käytännössä osoittautuneet 
myös jämäkämmiksi ja tavoitteellisemmiksi kuin aikaisem-
mat komiteat. Tästä voidaan mainita esimerkkinä aikai-
sempaa tehokkaampi ja nopeampi päätöksentekoproses-
si: enää ei päätöksenteossa tavoitella konsensusta, vaan 

päätökset tehdään tarvittaessa äänestämällä. Tämä no-
peuttaa ja jäntevöittää päätöksentekoa sekä antaa pienille 
maille aikaisempaa paremmat vaikuttamismahdollisuudet. 

Huolta tuottaa se, että liian suuri osa viranomaisten 
työohjelmista kohdistuu komission edellyttämän uuden 
sääntelyn laatimiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että vähem-
män aikaa jää eurooppalaisten hyvien valvontakäytäntei-
den kehittämiseen, esimerkkinä parhaiden ja yhtenäisten 
tarkastuskäytänteiden, riskianalyysin ja pääomien riittävyy-
den analyysin kehittäminen. Yksi kriisiin johtaneista syistä 
oli valvonnan pettäminen useilla eri osa-alueilla. Finanssi-
valvonta onkin pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että työoh-
jelmissa priorisoitaisiin paremmin valvojien välisen yhteis-
työn ja valvontatapojen kehittämistä. Finanssivalvonta on 
myös aktiivisesti mukana viranomaisten asiakkaansuo-
jaa edistävissä hankkeissa, koska niiden avulla pystytään 
parantamaan asiakkaansuojaa erityisesti rajat ylittävässä 
palveluntarjonnassa. 

…kuten jo pohjoismaisella tasolla on osin tapahtunut

Pohjoismainen valvontayhteistyö on jatkunut toimivana va-
kiintuneissa puitteissa. Pohjoismaisten valvojien kesken on 
esimerkiksi sovittu, miten monikansallisten pankkiryhmien 
pääomien riittävyyttä arvioidaan ja miten suuria puskureita 
vaaditaan konsernin ja tytärpankkien tasolla. Tämä työ ta-
pahtuu valvojien kollegioissa. 

Likviditeetin hallinnan suhteen Finanssivalvonta on ko-
rostanut sitä, että Suomessa sijaitsevissa talletuksia vas-
taanottavissa tytärpankeissa ja sivuliikkeissä tulisi olla riit-
tävä maksuvalmius. Varojen tulisi myös sijaita Suomessa, 
jotta tallettajien varat pystyttäisiin mahdollisessa kriisitilan-
teessa paremmin turvaamaan. 

Haasteelliseksi on muodostunut valvojien välinen riit-
tävä tietojen vaihto markkinatilanteiden muuttuessa nope-
asti ja voimakkaasti. Tällä alueella on vielä paljon kehitettä-
vää myös pohjoismaisten valvojien välillä. Samoin meidän 
tulee jatkaa työtä mahdollisimman yhtenäisten vaatimus-
ten määrittämiseksi.

Käteisrahan saatavuus on osa hyvin toimivaa 
rahoitusjärjestelmää 

Kertomusvuonna muutamat pankit alkoivat rajoittaa kätei-
sen rahan saatavuutta konttoriverkostostaan. Pankeille ky-
symys on tehokkaan kustannusrakenteen ylläpitämisestä. 
Korttimaksujen yleistyessä käteisen rahan käyttö on vähen-
tynyt, eikä käteisautomaattien käyttö aina kompensoi nii-
den aiheuttamia kustannuksia. Toisaalta pankkiasiakkaan 
näkökulmasta on tärkeää varmistaa riittävä käteisen rahan 
saatavuus. Kyseessä on palvelu, jota voi luonteensa perus-
teella verrata peruspankkipalveluihin ja joka on keskeinen 
osa hyvän pankkijärjestelmän toimintaa. Finanssivalvonta 



Finanssivalvonta | Toimintakertomus 2011 5

pitääkin tärkeänä, että pankit mieltäisivät tässäkin asiassa 
yhteiskunnallisen vastuunsa ja huolehtisivat riittävästä pal-
veluntarjonnasta. Tämä on tärkeää erityisesti vanhempien 
pankkiasiakkaiden näkökulmasta. 

Suomen pääomamarkkinoita tulisi elvyttää

Finanssikriisi korosti toimivien pääomamarkkinoiden merki-
tystä. Mikäli kriisin ja uuden sääntelyn seurauksena pank-
kien lainanantokyky heikkenee, pääomamarkkinoilta saata-
van rahoituksen rooli kasvaa. Suomen pääomamarkkinat 
ovat kärsineet ns. reuna-alueilmiöstä: heikkoina aikoina si-
joittajat karttavat epälikvidejä ja syrjäisiä markkinoita. Hel-
singin pörssissä on viime vuosina ollut ennätyksellisen vä-
hän listautumisia samalla kun jo listattuja yhtiöitä on pois-
tunut pörssikaupankäynnin piiristä. On tärkeää, että Suo-
men pääomamarkkinoita kehitetään ja kustannuksia lisää-
viä Suomi-spesifejä piirteitä karsitaan.

Pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuutta päästä 
pääomamarkkinoille pyritään parantamaan sekä komissi-
on eri ehdotuksilla että arvopaperimarkkinalainsäädännön 
kokonaisuudistuksen yhteydessä. Markkinoiden kehityk-
sen kannalta on myönteistä, että erityisesti pienille ja kes-
kisuurille yrityksille suunnattu monenkeskinen kauppapaik-
ka First North rantautui kertomusvuoden huhtikuussa vih-
doin myös Suomeen. Se mahdollistaa listautumisen pörs-
siyhtiöitä kevyemmillä vaatimuksilla. Toistaiseksi listautumi-
sia ei kuitenkaan ole vielä ollut. 

Suomen yrityslainamarkkinat ovat perinteisesti olleet 
hyvin epälikvidit ja niiden läpinäkyvyys heikko. Komissio 
pyrkii rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin muutoksen 
yhteydessä lisäämään myös joukkovelkakirjakaupankäyn-
nin hintainformaation läpinäkyvyyttä. Tämä olisi omiaan li-
säämään luottamusta joukkovelkakirjamarkkinoihin. Pää-
omamarkkinoiden kehittämisen kannalta on tärkeää, että 
myös vähittäissijoittajien aktiivisuutta pääomamarkkinoil-
la saataisiin kasvatettua. Olisi syytä arvioida esimerkiksi 
sitä, onko pari vuotta voimassa ollut pitkäaikaissäästämis-
tä koskeva lainsäädäntö täyttänyt sille asetetut tavoitteet 
vai tulisiko sitä kehittää edelleen.

Toisaalta on esitetty myös ehdotuksia, jotka voisi-
vat vaikeuttaa Suomen pääomamarkkinoiden toimintaa. 
Näistä merkittävin on ehdotus finanssitransaktioverosta. 
Finanssivalvonnan mielestä veron vaikutuksista tulisi teh-
dä kattava selvitys ennen sen säätämistä. Veron käyttöön-
oton edellytyksenä tulisi myös olla, että se olisi vähintään 
EU:n laajuinen. Muutoin olisi vaarana, että vero heikentäisi 
Suomen kaltaisten pienten ja syrjäisten finanssimarkkinoi-
den asemaa kansainvälisessä kilpailussa. 

Kuulemiskäytäntö ja sidosryhmätutkimus apuna 
toiminnan kehittämisessä

Finanssivalvonnan johtokunta kuulee finanssimarkkinoilla 
toimivia vähintään kerran vuodessa. Kuulemisen tavoittee-
na on antaa kuultaville mahdollisuus lausua mielipiteensä 
mm. valvonnalle asetetuista tavoitteista ja niiden toteutumi-
sesta. Tämän lisäksi Finanssivalvonta teettää joka kolmas 
vuosi sidosryhmätutkimuksen, jonka avulla pyritään kartoit-
tamaan eri sidosryhmien käsityksiä Finanssivalvonnan toi-
minnasta. Viime vuonna tehty tutkimus antoi Finanssival-
vonnalle paremman kouluarvosanan (8) kuin mitä sen edel-
täjät olivat saaneet.

Sekä virallisen kuulemisen että sidosryhmätutkimuk-
sen avulla Finanssivalvonta saa arvokasta tietoa toimin-
tansa kehittämiseksi. Kehittämisalueet koskevat mm. ta-
paa toimia, tiedottamista ja viestintää, yhteistyökanavia, 
kustannustehokkuutta ja ammattitaidon oikeaa kohdenta-
mista. Palautteesta kävi myös ilmi, että Finanssivalvonnan 
kansainvälistä toimintaa tunnettiin huonosti. Tunnettuuden 
parantamiseksi Finanssivalvonta järjestikin kuluvan vuo-
den tammikuussa seminaarin, jossa kaikki kolme Euroo-
pan valvontaviranomaisten puheenjohtajaa ja EU:n komis-
sion edustaja esiintyivät. Finanssivalvonta on myös järjes-
tänyt useita tiedotustilaisuuksia EU-sääntelyn muutoksista. 

Valvonnan vaatimukset kasvavat entisestään 

Vaativa toimintaympäristö ja moninaiset sääntelyuudistuk-
set edellyttävät Finanssivalvonnalta tiukkaa ammattitaitoa ja 
tehtävien priorisointia. Valvojan edellytetään toimivan mah-
dollisimman ennakoivasti, koska jälkikäteistä reagointia – 
kuten toimiluvan peruuttamista – usein pidetään merkkinä 
valvonnan epäonnistumisesta. Sidosryhmät edellyttävät fi-
valaisilta yhä syvempää – ja myös laajempaa – ammatti-
taitoa monimutkaistuvassa sääntely-ympäristössä. Samalla 
sidosryhmät oikeutetusti odottavat, että Finanssivalvonnan 
toiminta on tehokasta. Haasteisiin vastaaminen on vaati-
vaa, varsinkin kun Euroopan uusi valvontajärjestelmä – vas-
toin aiemmin ennakoitua – vaatii kansallisilta valvojilta huo-
mattavaa lisäpanostusta. Uskon kuitenkin, että kun ase-
tamme selkeitä tavoitteita toiminnallemme, huolehdimme 
hyvästä työilmapiiristä ja vaalimme arvojamme, pystymme 
tästäkin tehtävästä selviämään.

Lopuksi haluan jälleen kerran kiittää kaikkia fivalaisia. 
Olette jaksaneet erinomaisen tarmokkaasti tehdä työtä 
Finanssivalvonnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimin-
taympäristö on ollut vaikea, mutta se ei ole teitä lannista-
nut. Kiitos! 

 
Helsingissä, 23.2.2012
Anneli Tuominen
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Missio
Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta 
sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.

Valvomme
 � finanssimarkkinoilla toimivien riskienhallintaa ja 

toimintaedellytyksiä,

 � asiakassuhteissa ja markkinoilla noudatettavien 
menettelytapojen asianmukaisuutta ja asiakas- ja 
sijoittajainformaation laatua.

Visio
Finanssivalvonta on dynaaminen ja arvostettu valvoja sekä 
laadukkaan eurooppalaisen valvontakulttuurin rakentaja.

Tahtotilamme on
 � terve kehitys ja tasapuoliset kilpailuedellytykset 

Suomen finanssimarkkinoilla,

 � oikeasuhtainen sääntely ja valvonta sekä

 � asiakkaiden parantunut tietämys finanssimarkkinoista.

Tehokas toiminta ja riskiperusteisesti kohdennettu valvonta
 � Ajantasainen ja korkealaatuinen toimintaympäristön ja 

finanssisektorin riskien analyysi

 � Eri valvontasektoreiden mahdollisimman yhtenäinen 
sääntely

 � Valmius nopeaan ja määrätietoiseen päätöksentekoon 
kriisitilanteessa

 � Tehokkuus ja laatu eurooppalaisten valvojien kärkitasoa

 � Keskuspankkiyhteyden täysimääräinen hyödyntäminen

 � Hyvä ja toimiva yhteistyö eri viranomaisten kanssa

 � Kannustava työilmapiiri ja arvojen mukainen toiminta

Valvottavien vahva
riskinkantokyky ja
korkealaatuinen hallinto

 � Keskitymme tarkastuksissa ris-
kienhallinnan ja sisäisen valvon-
nan luotettavuuden arviointiin.

 � Terävöitämme riskiarvioitamme ja 
korostamme niissä vakavarai-
suus- ja likviditeettipuskureiden 
riittävyyttä.

 � Arvioimme valvottavien liiketoi-
mintariskit ja edellytämme riittä-
vää taloudellista varautumista 
niihin.

 � Osallistumme makrovakausval-
vonnan järjestämiseen ja edis-
tämme kriisinhallinnan valmiuksia.

Korkealuokkainen
asiakkaan- ja sijoittajansuoja

 � Edellytämme, että palveluntarjo-
ajien sisäisissä prosesseissa huo-
mioidaan asiakkaan- ja sijoittajan-
suojan vaatimukset.

 � Edellytämme finanssialan toimi-
joilta laadukasta informaatiota 
niiden taloudellisesta tilanteesta, 
tuotteista ja palveluista sekä niihin 
liittyvistä riskeistä.

 � Parannamme asiakasvalistus- 
informaation kattavuutta ja 
näkyvyyttä.

 � Puutumme tiukasti epäasialliseen 
toimintaan finanssimarkkinoilla.

Tuloksellinen valvojien
välinen yhteistyö

 � Kohdennamme resurssit Suomen 
finanssimarkkinoiden vakauden ja 
toimintaedellytysten kannalta 
keskeisiin kansainvälisiin hankkei-
siin riittävän aikaisessa vaiheessa.

 � Edistämme parhaiden eurooppa-
laisten valvontakäytänteiden käyt-
töönottoa EU:ssa.

 � Hyödynnämme eurooppalaisten 
valvontaviranomaisten työtä 
omassa toiminnassamme.

 � Tehostamme reaaliaikaista tieto-
jen vaihtoa valvojien kesken.

Strategiset tavoitteet ja valinnat

Strategia 2012–2014 

Strategia päivitettiin 

Vuonna 2009 Finanssivalvonnan johtokunta vahvisti strategian vuosiksi 2010–12. Strategiset valinnat osoittautuivat 
osuviksi, mutta sitä uudistettiin, jotta se vastaisi paremmin muuttuneen toimintaympäristön vaatimuksia. Strategian 
ydinpilari käsittelee Finanssivalvonnan tehokasta toimintaa ja riskiperusteisesti kohdistettua valvontaa. Ydinpilarin ta-
voitteiksi määriteltiin mm. ajantasainen ja korkealaatuinen toimintaympäristön ja finanssisektorin riskien analyysi sekä 
keskuspankkiyhteyden täysimääräinen hyödyntäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta.

Toimintakertomuksessa julkaistaan myös uusi strategia vuosiksi 2012–14, mutta tässä toimintakertomuksessa 
tarkastellaan toimintaa Finanssivalvonnan vuosien 2010–12 strategiaa vasten.
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Strategia 2010–2012

Missio
Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta 
sekä asiakkaan- ja sijoittajansuojaa.

Valvomme
 � finanssimarkkinoilla toimivien riskienhallintaa ja 

toimintaedellytyksiä,

 � asiakassuhteissa ja markkinoilla noudatettavien me-
nettelytapojen asianmukaisuutta ja

 � sijoittaja- ja asiakasinformaation laatua.

Visio
Finanssivalvonta on dynaaminen ja arvostettu valvoja sekä 
laadukkaan eurooppalaisen valvontakulttuurin rakentaja.

Tahtotilamme on
 � terve kehitys ja tasapuoliset kilpailuedellytykset 

Suomen finanssimarkkinoilla,

 � oikeasuhteinen sääntely ja valvonta sekä 

 � asiakkaiden parantunut tietämys finanssimarkkinoista.

Valvonnan riskiperusteisuuden edistäminen
 � Kohdistamme toimintaamme ajantasaisen analyy-

sin pohjalta olennaisimpien riskien ja riski pitoisim-
pien toimijoiden ja toimintojen valvontaan.

 � Kehitämme finanssimarkkinoiden riskien arviointi-
amme ja kriisinhallinnan valmiuksiamme.

 � Kerromme julkisuuteen säännöllisesti valvonnan 
painopistealueista ja tehdyistä valvonta- 
  havainnoista.

Asiakkaan- ja sijoittajansuojan edistäminen
 � Edistämme yleisön tietämystä finanssituotteiden ja 

-palveluiden kuluista ja riskeistä.

 � Puutumme aktiivisesti ja ripeästi epäasiallisiin 
markkinakäytäntöihin.

 � Panostamme säästämis- ja sijoitustuotteiden tuote-
kehitys- ja myyntiprosessien valvontaan.

Kansainvälisen valvonta- ja sääntely-yhteistyön 
tehostaminen

 � Tuemme EU:n uuden valvontajärjestelmän 
käynnistämistä.

 � Tehostamme erityisesti pohjoismaista valvonta-
yhteistyötä olennaisilla riskialueilla sekä edistämme 
valvojien työn jakamista ja erikoistumista kansainväli-
sissä valvojakollegioissa.

 � Vaikutamme Suomen finanssimarkkinoiden vakau-
den, kilpailukyvyn ja asiakkaansuojan kannalta kes-
keisiin sääntelyn muutoshankkeisiin panostamalla 
valmistelutyöhön riittävän aikaisessa vaiheessa.

Yhtenäiseen toimintakulttuuriin siirtyminen
 � Syvennämme koko finanssisektorin kattavaa riskien-

hallinnan sekä tuotteiden ja liiketoiminnan 
osaamistamme.

 � Lisäämme sähköisten tiedonhallintavälineiden käyt-
töä ja ylläpidämme kattavaa, ajantasaista ja luotetta-
vaa valvonnan tietovarastoa.

 � Varmistamme yhdistetyn valvonnan synergiahyödyt ja 
hyödynnämme yhteistyötä Suomen Pankin kanssa. 
Tehostamme ja yhdenmukaistamme työnkulkuja ja 
toimintatapoja.

 � Huolehdimme myönteisestä ja aikaansaavasta työil-
mapiiristä ja hyvästä esimiestyöstä.

Strategiset valinnat
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Vuosi lyhyesti

Valvonnan riskiperusteisuuden edistäminen
 � Finanssivalvonta keskitti valvontatyötään niihin riskialueisiin, joihin velkakriisin syveneminen 

vaikutti riskejä kasvattavasti, sekä valvottavien oman riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan 
toimivuuteen. 

 � Pankkisektorin osalta lisättiin markkina- ja likviditeettiriskien valvontaa. Vakuutus- ja eläke-
sektorin osalta painotettiin sijoitustoiminnan markkinariskien sekä operatiivisten riskien 
valvontaa.

 � Kotimaisilla stressitesteillä selvitettiin Suomen finanssisektorin riskinkantokykyä sen tilan-
teen varalta, jossa sitä kohtaisi syvempi velkakriisi ja makrotalouden taantuma. Lisäksi suu-
rimmat pankki- ja vakuutussektorin valvottavat osallistuivat EU-tason stressitesteihin.

 � Finanssivalvonta julkaisi huhtikuussa ja syyskuussa arvionsa Suomen finanssisektorin 
tilasta.

 � Valvottavien raportointia tihennettiin. Valvottavien riskejä ja vakavaraisuutta koskevat ana-
lyysimittarit uudistettiin.

 � Pankkien maksuliikenteen järjestelmähäiriöalttiuden kasvun vuoksi Finanssivalvonta edellytti 
niiden toimintavarmuuden parantamista.

Asiakkaan- ja sijoittajansuojan edistäminen
 � Finanssituotteiden ja -palveluiden markkinakäytännöissä ei tarkastuksissa havaittu laajoja 

epäkohtia. Kolmessa tapauksessa annettiin kuitenkin julkinen huomautus. Sisäpiiri-
ilmoitusten laiminlyönneistä määrättiin viisi rikemaksua.

 � Asuntorahoitustutkimuksessa Finanssivalvonta puuttui pankkikohtaisesti enimmäisluototus-
asteeseen ja maksuvarasta tehtyjen laskelmien noudattamiseen. 

 � Peruspankkipalveluselvityksen perusteella Finanssivalvonta kehotti muutamaa pankkia uu-
delleen arvioimaan palvelumaksujensa kohtuullisuutta. 

 � Säästämis- ja sijoitustuotteiden tuotekehitysprosessien osalta Finanssivalvonta kehotti 
valvottavia huolehtimaan prosessien selkeydestä ja tuotteen testaamisesta asiakkaan näkö-
kulmasta erilaisissa talouden ja markkinoiden tilanteissa.

 � Valmisteltiin ohjeistusta sijoitussidonnaisten vakuutusten kuluinformaatiosta.

 � Taloudellisen informaation ja tiedottamisen valvontaa suunnattiin mm. liikearvojen arvon-
alentumistestauksiin sekä tulevaisuudennäkymistä ja riskeistä kertomiseen. 

Kansainvälisen valvonta- ja sääntely-yhteistyön tehostaminen
 � Finanssivalvonta keskittyi hankkeisiin, joilla on erityisen suuri merkitys Suomen finanssi-

sektorin vakavaraisuuden ja rakenteellisten ominaispiirteiden näkökulmasta. 

 � Finanssivalvonta osallistui kiinteästi EBAn, EIOPAn, ESMAn ja yhteiskomitean työskentelyyn 
ja tuki niiden toimia kriisin lieventämiseksi ja finanssimarkkinoiden vakauttamiseksi (mm. 
stressitestit, pankkien lisäpääomitus, valtion velkakirjojen yhtenäinen käsittely). 

 � EBAssa Finanssivalvonta toimi aktiivisesti pankkien omia varoja koskevan sääntelyn 
uudistamiseksi.
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 � EIOPAssa painopiste oli vakuutussektorin vakavaraisuusuudistuksen (Solvenssi II) säännös-
ten valmistelussa.

 � ESMAssa Finanssivalvonta toimi aktiivisesti arvopaperimarkkinoiden EU-tason valvonta-
yhteistyön tehostamiseksi ja uusien finanssituotteiden valvonnan parantamiseksi. 

 � Erityisen tarkasti seurattiin pohjoismaisten finanssikonsernien likviditeettiä. 

Yhtenäiseen toimintakulttuuriin siirtyminen
 � Eri valvontatehtävien koordinointia parannettiin. Sisäisiä prosesseja uudistettiin.

 � Uuden yhtenäisen määräys- ja ohjekokoelman työstäminen jatkui. Ensimmäiset siihen sisäl-
tyvät määräykset ja ohjeet julkaistiin.

 � Finanssivalvonnan ensimmäisen sidosryhmätutkimuksen mukaan kaksi kolmesta vastaa-
jasta arvioi Finanssivalvonnan edistäneen hyvin luottamusta finanssimarkkinoiden toimin-
taan, asiakkaan- ja sijoittajansuojaa sekä finanssimarkkinoiden vakautta.

 � Finanssivalvonnan julkinen julkaisupolitiikka linjasi julkaistavan materiaalin.

Euroopan finanssivalvontajärjestelmä

EU:n valvontaviranomaiset, ESA (European Supervisory Authorities)

 � EBA (European Banking Authority), pankkiviranomainen, eba.europa.eu

 � EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), vakuutus- ja lisäeläke viranomainen, 
eiopa.europa.eu

 � ESMA (European Securities and Markets Authority), arvopaperimarkkinaviranomainen, esma.europa.eu

ESRB (European Systemic Risk Board), Euroopan järjestelmäriskikomitea,  
www.esrb.europa.eu

Katso lisää sivulta 38.

http://eba.europa.eu/
https://eiopa.europa.eu/
http://www.esma.europa.eu/
http://www.esrb.europa.eu
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Pankkivaltuusto
Finanssivalvonnan toiminnan yleistä tarkoituksenmukai-
suutta ja tehokkuutta valvoo eduskunnan pankkivaltuus-
to. Tarkoituksenmukaisuuden valvonnassa pankkivaltuus-
to arvioi, miten laissa säädetty tavoite on toteutunut. Te-
hokkuuden valvonnassa pankkivaltuusto seuraa erityisesti, 
miten tehtävien, lainsäädännön tai markkinoiden muutok-
set vaikuttavat henkilöstömäärään ja talousarvion kehityk-
seen. Pankkivaltuusto antaa keväisin vuotuisen kertomuk-
sen, jossa se arvioi Suomen Pankin toiminnan lisäksi myös 
Finanssivalvonnan toimintaa.

Pankkivaltuuston puheenjohtajana toimi 29.6. saak-
ka Timo Kalli ja varapuheenjohtajana Antti Kalliomäki. 
Jäsenet olivat alkuvuoden aikana Tanja Karpela, Martti 
Korhonen, Mika Lintilä, Pekka Ravi, Marja Tiura, Jut-
ta Urpilainen ja Ben Zyskowicz.

30.6. alkaen puheenjohtajana toimi Ben Zyskowicz ja 
varapuheenjohtajana Pirkko Ruohonen-Lerner. Jäsenet 
ovat Jouni Backman, Timo Kalli, Mari Kiviniemi, Marjo 
Matikainen-Kallström, Lea Mäkipää, Jan Vapaavuo-
ri ja Pia Viitanen.

Pankkivaltuuston sihteerinä toimi varatuomari Anton 
Mäkelä Suomen Pankista.

Johtokunta
Finanssivalvonnan johtokunta ohjaa valvojan toimintaa 
asettamalla tavoitteet, päättämällä sen toimintalinjoista se-
kä ohjaamalla ja valvomalla tavoitteiden toteutumista ja toi-
mintalinjojen noudattamista. Johtokunta käsittelee Finans-
sivalvonnan talousarvion ja alistaa sen Suomen Pankin joh-
tokunnalle vahvistettavaksi. Johtokunta antaa pankkival-
tuustolle kerran vuodessa kertomuksen Finanssivalvonnan 
tavoitteiden toteutumisesta. 

 Kertomukset julkaistaan Finanssivalvonnan verkkopal-
velussa Finanssivalvonta.fi > Julkaisut ja tiedotteet > 
Johtokunnan kertomus pankkivaltuustolle

Johtokuntaan kuuluu viisi jäsentä ja sen toimikausi on kol-
me vuotta. Jäsenet ja varajäsenet nimittää pankkivaltuus-
to. Valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja 
Suomen Pankin ehdotuksista nimitetyillä jäsenillä on kulla-
kin varajäsen. 

Jäsenet ja varajäsenet
puheenjohtaja Pentti Hakkarainen
johtokunnan varapuheenjohtaja, Suomen Pankki

varapuheenjohtaja Martti Hetemäki
alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö

Outi Antila
ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö 

Pirkko Juntti
varatuomari

Paavo Pitkänen
filosofian kandidaatti

Pentti Hakkaraisen varajäsen: 
Kimmo Virolainen, osastopäällikkö, Suomen Pankki

Martti Hetemäen varajäsen: 
Tuija Taos, yksikönpäällikkö, lainsäädäntöneuvos, 
valtiovarainministeriö

Outi Antilan varajäsen: 
Erkki Rajaniemi, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Johtokunnan sihteerinä toimi johtava lakimies Pirjo 
Kyyrönen.

18.11. pankkivaltuusto nimitti johtokunnan seuraavaksi, 
1.1.2012 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Johtokunta jatkaa 
yhtä muutosta lukuun ottamatta ennallaan. Uudeksi johto-
kunnan jäseneksi filosofian kandidaatti Paavo Pitkäsen ti-
lalle nimitettiin filosofian maisteri, SHV1 Jaakko Tuomikoski.

Johtokunta kokoontui 14 kertaa. Vain yhdessä ko-
kouksessa kaikki jäsenet tai varajäsen eivät olleet läsnä. 
Kaikki kokoukset olivat päätösvaltaisia. 

Pankkivaltuusto on määrännyt kuukausipalkkiot johto-
kunnan jäsenille ja varajäsenille. Erillistä kokouspalkkiota 
ei makseta. Kaikkiaan jäsenille ja varajäsenille maksettiin 
palkkioita 59 550 euroa.

Johtokunnan kuulemisessa arvokasta tietoa 
finanssimarkkinoilla toimivilta

Johtokunta kuulee vuosittain finanssimarkkinoilla toimivi-
en edustajia. Kuulemisessa johtokunta saa markkinoiden 
edustajilta heidän näkemyksensä valvonnan tavoitteista ja 
niiden toteutumisesta sekä talousarviosta. Lisäksi käsitel-
lään odotettavissa olevia muutoksia valvontatyöhön ja nii-
den vaikutuksia valvontamaksuihin.

Kertomusvuonna kuulemistilaisuus järjestettiin huhti-
kuussa. Kuulemisessa edustajat toivat esille sääntelymuu-
toksiin liittyvän tietojen saannin ja riittävän valmistautumis-
ajan tärkeyden sekä kilpailuneutraliteetin huomioon otta-
misen ja ylisääntelyn välttämisen niin EU:n valvontaviran-
omaisten kuin Finanssivalvonnan omassa sääntelyssäkin.

 

1  Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vakuutusmatemaatikko.

Johto

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/kertomus_pankkivaltuustolle/Pages/Default.aspx
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/kertomus_pankkivaltuustolle/Pages/Default.aspx
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Johtoryhmä

Finanssivalvonnan johtoryhmä vasemmalta oikealle: Erkki Kontkanen, Marja Nykänen, Erja Rautanen, Anneli Tuominen, 
Hely Salomaa ja Jukka Vesala. Kuvasta puuttuu Jarmo Parkkonen.

Anneli Tuominen
varatuomari, ekonomi
johtaja, johtoryhmän puheenjohtaja

Jukka Vesala
kauppatieteiden tohtori
apulaisjohtaja, Riskienvalvonta

Marja Nykänen 
varatuomari
osastopäällikkö, Instituutiovalvonta

Erja Rautanen
oikeustieteen kandidaatti
osastopäällikkö, Menettelytapavalvonta

Erkki Kontkanen
oikeustieteen tohtori
johtava neuvonantaja, yksikönpäällikkö, Johdon sihteeris-
tö (15.12. alkaen oman toimen ohessa Markkinavalvonnan 
vs. osastopäällikkö)

Hely Salomaa
valtiotieteen tohtori
johtava neuvonantaja

Jarmo Parkkonen
oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri
osastopäällikkö, Markkinavalvonta (sairauslomalla 15.12. 
alkaen)

 Katso johtoryhmän CV:t Finanssivalvonta.fi > Tietoa 
Finanssivalvonnasta > Organisaatio > Johtoryhmän 
CV:t  

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Fiva/Organisaatio/Johtoryhma
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Fiva/Organisaatio/Johtoryhma
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Fiva/Organisaatio/Johtoryhma
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Johtaja ja johtoryhmä
Johtajan tehtävänä on johtaa toimintaa ja tehdä muut kuin 
johtokunnalle kuuluvat päätökset. Kertomusvuonna johta-
jana toimi Anneli Tuominen, jonka pankkivaltuusto nimit-
ti tehtävään viisivuotiskaudeksi vuonna 2009. Pankkival-
tuusto nimitti vuonna 2009 osastopäällikkö Jukka Vesa-
lan apulaisjohtajaksi, joka toimi johtajan sijaisena. 

Johtajan apuna toimi neuvoa-antava johtoryhmä, jo-
hon kuuluivat osastopäälliköt Marja Nykänen, Jarmo 
Parkkonen, Erja Rautanen ja Jukka Vesala sekä muut 
johtajan määräämät virkamiehet, joita olivat johtava neu-
vonantaja, yksikönpäällikkö Erkki Kontkanen ja johtava 
neuvonantaja Hely Salomaa. Johtoryhmän sihteerinä toi-
mi johtava lakimies Pirjo Kyyrönen. 

Johtokunta on nimittänyt osastopäälliköt tehtäviin-
sä viisivuotiskausiksi (Jarmo Parkkonen, Erja Rautanen 
ja Jukka Vesala vuonna 2009 ja Marja Nykänen vuon-
na 2010) ja johtava neuvonantaja, yksikönpäällikön Erkki 
Kont kasen (2010) myös viisivuotiskaudeksi.

Johtoryhmä kokoontui 63 kertaa. 
Johtajan palkka ja palkkiot olivat 207 513,00 euroa. 

Muille johtoryhmän jäsenille maksettiin yhteensä palkkaa 
ja palkkioita 738 591,77 euroa.
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Osastot ja yksiköt
Finanssivalvonnassa toimi neljä osastoa

 � Instituutiovalvonta

 � Riskienvalvonta

 � Markkinavalvonta

 � Menettelytapavalvonta

Osastot jakautuivat toimistoihin. Katso tarkemmin organi-
saatiokaavio sivulla 16. Osastojen lisäksi johtajan suorassa 
alaisuudessa toimi kolme yksikköä

 � Hallinto

 � Johdon sihteeristö

 � Viestintä

Instituutiovalvonnalle kuuluu vastuuvalvojatoiminto. Tä-
mä pitää sisällään mm. seuraavaa

 � toimilupakäsittely

 � liiketoimintaa, vakavaraisuutta ja riskejä koskevan ko-
konaiskuvan muodostaminen

 � hallinnon luotettavuuden, tilinpäätösten ja vakavarai-
suuslaskennan oikeellisuuden ja toiminnan lainmukai-
suuden arviointi

 � valvottavaa koskevien toimien koordinointi

 � pohjoismaisten valvojien kollegioyhteistyö

Instituutiovalvonnan valvottavia ovat vakuutus- ja rahoitus-
sektorin toimijat lukuun ottamatta sijoituspalvelu- ja rahas-
toyhtiöitä, jotka eivät kuulu ryhmittymiin. Näiden toimiluvat 
ja rekisteröintihakemukset käsittelee ja valvonnasta vastaa 
Menettelytapavalvonta.

Riskienvalvonnan tavoitteena on valvottavien vakava-
raisuutta ja maksuvalmiutta uhkaavien riskien havaitsemi-
nen ja riskien toteutumisen ennalta ehkäiseminen. Valvonta 
kohdistetaan siihen, että 

 � valvottavien riskit eivät ylitä riskienkantokykyä

 � riskienhallinta ja sisäinen valvonta ovat riittävällä tavalla 
järjestetyt

 � vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden hallinta ovat 
hyvät

Valvonta toteutetaan tarkastuksin ja analysoimalla säännöl-
listä raportointia. Lisäksi osasto 

 � tuottaa sekä valvottavien taloudellista tilaa ja riskejä 
että toimintaympäristöä koskevaa analyysiä ja 
tutkimusta

 � vastaa Finanssivalvonnan tietojärjestelmäkehityksestä 
ja tarkastusten koordinoinnista

 � vastaa EU-valvojayhteistyön käytäntöjen kehittämises-
tä sekä EBA-, EIOPA- ja ESRB-työn koordinoinnista

Instituutiovalvonta- ja Riskienvalvonta-osastot muodosta-
vat vakavaraisuusvalvonnan kokonaisuuden, joka vastaa 
myös tehokkaasta kriisienhallinnasta. Tällä pyritään siihen, 
että häiriöiden ja kriisien vaikutukset asiakkaisiin, järjestel-
män toimivuuteen sekä kansantalouden kustannuksiin ra-
joitetaan niin vähäisiksi kuin mahdollista.

Markkinavalvonnan tavoitteena on edistää luottamusta 
sijoittajainformaatioon ja arvopaperimarkkinoiden toimin-
taan. Luottamusta rakentavat

 � laadukas, selkeä ja ajantasainen sijoittajainformaatio

 � arvopaperimarkkinoiden infrastruktuurin häiriötön 
toiminta

 � markkinoilla toimivien asianmukaiset toimintatavat

Osasto valvoo sijoittajainformaatiota, joka liittyy

 � liikkeeseenlaskijoiden tiedottamiseen

 � arvopaperitarjouksiin

 � IFRS-tilinpäätöksiin

 � erilaisiin sijoitustuotteisiin

Lisäksi osasto valvoo arvopaperipörssin ja arvopaperikes-
kuksen toimintaa sekä arvopaperikaupankäyntiä. Tilintar-
kastajien valvontaan ja sen kehittämiseen valvoja osallistuu 
Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan jäsenenä. 
Osasto vastaa ESMA-työn koordinoinnista.

Menettelytapavalvonta valvoo palveluntarjoajien menet-
telytapoja asiakassuhteissa sekä niihin liittyviä valvottavien 
sisäisiä prosesseja ja toiminnan järjestämistä. Valvonnan ja 
tarkastamisen kohteena ovat mm.

 � palveluiden ja tuotteiden markkinointi

 � asiakkaille annettava informaatio

 � asiakkaisiin kohdistuvat menettelytavat ja

 � palveluntarjoajien luotettava hallinto.

Organisaatio
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Menettelytapavalvonta käsittelee toimiluvat ja rekisteröinti-
hakemukset, jotka koskevat rahastoyhtiöitä, sijoituspalve-
luyrityksiä ja vakuutusedustajia. Osasto valvoo ns. ryhmitty-
miin kuulumattomien rahastoyhtiöiden ja sijoituspalveluyri-
tysten taloudellista asemaa sekä työttömyyskassojen hal-
lintoa ja menettelytapoja. Lisäksi osasto käsittelee rajat ylit-
tävän toiminnan ilmoitukset.

Tehtäväkenttään kuuluu myös yleisölle suunnattu asia-
kasvalistus erityisesti tuotteisiin liittyvistä riskeistä. Asiak-
kaansuojassa ja asiakasvalistuksessa valvoja toimii yhteis-
työssä Kuluttajaviraston ja Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 
FINEn kanssa. 

Kukin osasto vastaa sääntelyn kehittämisestä oman 
vastuualueensa osalta. 

Henkilöstö
Finanssivalvonta on asiantuntijaorganisaatio. Henkilöstöstä 
75 % toimi asiantuntijatehtävissä, 14 % tukihenkilöstöteh-
tävissä ja 11 % esimiestehtävissä. Hyväksytty toimintavah-
vuus oli kertomusvuonna 217 henkeä, ja vuoden lopussa 
toimintavahvuus oli 208 henkeä. Henkilöstön vaihtuvuus oli 
11 % (9 % vuonna 2010).

Finanssivalvonnan hallinnollinen yhteys Suomen Pank-
kiin tarkoittaa mm. sitä, että Finanssivalvonnan henkilös-
tö on osa Suomen Pankin henkilöstöä, saman virkaehto-
sopimuksen piirissä ja että Finanssivalvonnassa noudate-
taan samaa henkilöstöpolitiikkaa kuin Suomen Pankissa. 

Henkilömäärät jakautuivat kertomusvuoden päättyes-
sä seuraavasti:

Riskienvalvonta ..............................................................71
Instituutiovalvonta ..........................................................40
Markkinavalvonta ...........................................................37
Menettelytapavalvonta ...................................................31
Hallinto ..........................................................................14
Johdon sihteeristö ...........................................................8
Viestintä ..........................................................................6
Johto ...............................................................................1

Sukupuolijakauma tehtävittäin (%) 

Miehiä Naisia

Kaikki fivalaiset 39 61

Esimiehet 55 45

Asiantuntijat 43 57

Tukihenkilöstö 7 93

 Finanssivalvonta julkaisee vuosittain henkilöstötilinpää-
töksen. Katso viimeisin henkilöstötilinpäätös Finanssi-
valvonta.fi > Tietoa Finanssivalvonnasta > Avoimet 
työpaikat

Joka toinen vuosi toteutetaan ilmapiirimittaus, jossa seura-
taan mm. organisaation sisäisen toimivuuden ja työilmapii-
rin kehittymistä. Syksyllä tehdyn mittauksen mukaan työ-
tyytyväisyysindeksi (arvo 3,36 asteikolla 1–5) oli hieman pa-
rantunut vuoden 2009 mittauksesta (arvo 3,23) ja oli sa-
malla tasolla kuin muiden, tutkimusyrityksen tietokantaan 
kuuluvien suomalaisten asiantuntijaorganisaatioiden (3,40). 
Ensimmäistä kertaa mitattiin myös johtajuusindeksi (arvo 
3,49). Se oli samalla tasolla kuin vertailuaineistossa (3,52).

Helsingin käräjäoikeus katsoi siviilikannetta koskevassa 
tuomiossaan joulukuussa, että Finanssivalvonta on asetta-
nut kantajan eri asemaan kuin muut työntekijät tasa-arvo-
lain 7 §:n 1 momentin 1 kohdan tarkoittamalla tavalla jat-
kaessaan 28.5.2009 asiantuntijahakua transsukupuolisuu-
den perusteella. Oikeus velvoitti Finanssivalvonnan mak-
samaan tasa-arvolain mukaisena hyvityksenä 15 000 eu-
roa viivästyskorkoineen sekä oikeudenkäyntikulut. Muilta 
osin käräjäoikeus hylkäsi kanteen. Kumpikaan osapuoli ei 
ilmoittanut tyytymättömyyttä tuomioon ja tuomio on siten 
lainvoimainen.

Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin yhteistyö

Finanssivalvonta toimii hallinnollisesti Suomen Pankin 
yhtey dessä, mutta on itsenäinen päätöksenteossaan. Val-
vonnan sijainti keskuspankin yhteydessä on tuonut selkei-
tä synergiahyötyjä. Sekä Finanssivalvonnalla että Suomen 
Pankilla on keskeinen rooli finanssimarkkinoiden vakauden 

Kaupankäyntiä ja sidonnaisuuksia koskevat 
säännöt

Kaupankäyntiohjeet rajoittavat fivalaisen arvopape-
rikaupankäyntiä sisäpiirintiedon väärinkäytön eh-
käisemiseksi. Sidonnaisuuksien ilmoittamisella var-
mistetaan puolestaan riippumattomuus. Fivalaisil-
la ei saa olla sellaisia sidonnaisuuksia, jotka voisivat 
synnyttää epäilyksiä kyvystä hoitaa virkaa puolueet-
tomasti ja asianmukaisesti. Myös johtokunnan jä-
senet ja varajäsenet ovat lain nojalla velvollisia ilmoit-
tamaan arvopaperiomistuksensa ja sidonnaisuuten-
sa. Lue lisää: 

 Finanssivalvonta.fi > Tietoa Finanssivalvon-
nasta > Organisaatio > Kaupankäyntiä ja si-
donnaisuuksia koskevat säännöt

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Fiva/Avoimet_tyopaikat/Pages/Default.aspx
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Fiva/Avoimet_tyopaikat/Pages/Default.aspx
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Fiva/Avoimet_tyopaikat/Pages/Default.aspx
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Fiva/Organisaatio/Kaupankayntisaannot/Pages/Default.aspx
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Fiva/Organisaatio/Kaupankayntisaannot/Pages/Default.aspx
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Fiva/Organisaatio/Kaupankayntisaannot/Pages/Default.aspx
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valvonnassa ja molemmat organisaatiot hyötyvät tiiviis-
tä yhteistyöstä. Finanssivalvonta voi hyödyntää valvonnan 
suuntaamisessa Suomen Pankin kattavaa makrotalouden 
ja finanssimarkkinoiden tiedonkeruuta ja analyysitoimintaa 
ja Suomen Pankki puolestaan omassa työssään valvonta-
tietoon perustuvaa Finanssivalvonnan analyysiä. Päällek-
käisyydet analyysitoiminnassa ja tiedonkeruussa voidaan 
välttää ja henkilöstön erilaiset osaamisprofiilit täydentävät 
toisiaan.

Kertomusvuonna yhteistyötä tiivistettiin entisestään. 
Esimerkiksi Suomen Pankin asiantuntijat ovat osallistuneet 
Finanssivalvonnan pankkisektorin analyysiryhmään, jonka 
tehtävänä on ollut velkakriisin vuoksi tihennetty pankkisek-
torin tilanteen arviointi. Toimintaympäristön ja finanssisek-
torin riskien analysoinnin sekä stressitestien lisäksi yhteis-
työ on tiivistä arvopaperimarkkinoiden infrastruktuurin ja 
maksujärjestelmien valvonnassa. Tällä alueella mm. tehtiin 
yhteisiä valvontakäyntejä. Lisäksi läheistä yhteistyötä jat-
kettiin tiedonkeruujärjestelmien kehittämisessä. Entiseen 
tapaan kansainvälistä sääntelykehitystä analysoitiin yh-
dessä. Samaten osallistuttiin yhteistyössä uuden euroop-
palaisen valvontajärjestelmän toimintaan, etenkin järjestel-
märiskikomitean ja Euroopan pankkivalvontaviranomaisen 
työhön.

Hallinnollisen yhteyden ansiosta Finanssivalvonta voi 
hyödyntää monia keskuspankin tarjoamia hallinnollisia pal-
veluja (taloushallinto, turvallisuus, tietotekniikka), joista se 
maksaa siirtohinnoittelun mukaisesti. 

Makrovakausvalvonnan järjestäminen

Jatkossa jokaisessa EU-maassa on luotava selkeät me-
nettelytavat ns. makrovakaustyökalujen käyttämiseen. Täl-
lainen työkalu on esimerkiksi pankkien vastasyklinen vaka-
varaisuuspuskuri, joka voidaan kansallisesti ottaa käyttöön 
koko pankkisektorin riskien rajoittamiseksi. Koko finanssi-
järjestelmän riskien huomiointi (eli ns. makrovakausnäkö-
kulma) ei ole uusi asia, vaan se on ollut keskeisellä sijalla 
Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan toiminnassa jo tähän 
asti, esimerkkinä Finanssivalvonnan toimet asuntoluoto-
tuksen riskien rajoittamiseksi. Makrovakauden valvonta on 
kuitenkin voimakkaan kehityksen kohteena, mikä tarkoit-
taa jatkossa Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan entistä 
tiiviimpää yhteistyötä vakautta uhkaavien ilmiöiden ja tarvit-
tavien työkalujen analysoinnissa. Suomen hallitusohjelman 
mukaan Finanssivalvonnalle tulee varmistaa toimivaltuudet 
makrovakauspoliittisten instrumenttien käyttöön. Valtiova-
rainministeriö asettikin alkuvuonna 2012 työryhmän, jonka 
tulee tehdä esitys tehokkaan kansallisen makrovakauden 
valvontajärjestelmän luomiseksi kuluvan vuoden aikana. 

Toiminnan rahoitus ja kustannukset

Valvojan toiminta rahoitetaan pääosin (95 %) valvonta- ja 
toimenpidemaksuilla, joita peritään valvottavilta ja muilta 
maksuvelvollisilta. Suomen Pankki maksaa kustannuksis-
ta 5 %. 

Veroluonteisten valvontamaksujen suuruus määritel-
lään laissa ja ne perustuvat valvottavan toiminnan laajuu-
teen, jota mitataan mm. valvottavan taseen loppusummal-
la. Kaikki arvopaperien liikkeeseenlaskijat maksavat laissa 
määritellyn kiinteän maksun. 

Jos toiminnasta syntyy ylijäämää, se otetaan huomi-
oon seuraavan vuoden valvontamaksuja määrättäessä. 

Kertomusvuonna toimintakulut olivat 26,1 milj. euroa 
(25,3 milj. euroa vuonna 2010). Tästä pääosa koostui hen-
kilöstökuluista (18,5 milj. euroa). Muut merkittävät kuluerät 
muodostuivat Suomen Pankilta ostettavista palveluista 
(2,7 milj. euroa) sekä kiinteistökuluista (2,4 milj. euroa). 
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Eduskunnan 
pankkivaltuusto

Finanssivalvonnan 
johtokunta

Johtaja

Anneli Tuominen

Sisäinen 
tarkastus

Johdon sihteeristö

Erkki Kontkanen

Viestintä

Terhi Lambert-Karjalainen

Hallintoyksikkö

Pekka Peiponen

Instituutiovalvonta

Osastopäällikkö 
Marja Nykänen 

Toimistot

Ryhmittymät 
Kaija Kilappa

Yksittäsvalvottavat 
Seppo Juutilainen

Vakavaraisuuslaskenta 
Jaana Ladvelin

Riskienvalvonta

Osastopäällikkö, 
apulaisjohtaja 
Jukka Vesala

Johtava neuvonantaja 
Hely Salomaa

Pääanalyytikko 
Sampo Alhonsuo

Toimistot

Luottoriskit 
Veli-Jukka Lehtonen

Markkina- ja 
operatiiviset riskit 

Matti Koivu

Vakuutustekniset 
riskit ja tutkimus 
Vesa Hänninen

Taloudellinen analyysi 
Jaana Rantama

Tietojärjestelmät 
Jaakko Mauranen

Markkinavalvonta

Osastopäällikkö 
Jarmo Parkkonen

(sairauslomalla)

vs. osastopäällikkö 
Erkki Kontkanen

Neuvonantaja 
Arja Voipio

Toimistot

Markkinat 
Sari Helminen (vt.)

Sijoittajainformaatio 
Sari Helminen

Tilinpäätösvalvonta 
Tiina Visakorpi

Sijoitustuotteet 
Paula Launiainen

Menettelytapa-
valvonta

Osastopäällikkö 
Erja Rautanen

Toimistot

Asiakkaansuoja 
Timo Peltonen

Finanssipalvelu-
toiminnot 

Esa Pitkänen

Työttömyysvakuutus 
Marko Aarnio

Finanssivalvonnan johtoryhmän jäseniä ovat johtaja Anneli Tuomisen lisäksi apulaisjohtaja Jukka Vesala, osastopäälliköt 
Marja Nykänen, Jarmo Parkkonen ja Erja Rautanen sekä johtavat neuvonantajat Erkki Kontkanen ja Hely Salomaa.

23.2.2012
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Toimintaympäristön riskit kasvoivat
Suomen finanssisektorin kansainvälistä toimintaympäristöä 
leimasi kertomusvuonna suuri epävakaus, joka syntyi valti-
oiden velkakriisistä ja Euroopan pankkisektorin likviditeet-
ti- ja pääomitusongelmista. Vuoden loppua kohden epäva-
kautta lisäsi talouskasvun hiipuminen. 

Valtioiden velkakriisi aiheutti markkinoiden 
epävakautta 

Julkisen velan ongelmat kärjistyivät useissa Euroopan valti-
oissa. Valtiot ryhtyivät toimiin palauttaakseen julkisen velan 
kestävälle tasolle ja parantaakseen koko talouden toiminta-
edellytyksiä, mutta ne eivät kyenneet vakuuttamaan mark-
kinatoimijoita ja markkinoiden hermostuneisuus jatkui. 

Korkoerot suurenivat ja samalla monien markkinaloh-
kojen epävakaus kasvoi. Selkeä käänne huonompaan 
ajoittui heinä–elokuun vaihteeseen, jolloin talouden tilaa 
koskeva informaatio heikentyi lyhyessä ajassa sekä Yh-
dysvalloissa että Euroopassa. Tässä yhteydessä luotto-
luokittajat alensivat Yhdysvaltain liittovaltion ja monen Eu-
roopan maan luottoluokitusta. Tämän jälkeen monen euro-
alueen valtion korkoerot suhteessa Saksaan ja luottoriskin 
hinta alkoivat nousta. Myös Kreikan ongelmat kärjistyivät. 

Euroopan pankkisektorin altistumat kriisimaihin 
suuria 

Valtion liikkeeseenlaskemat joukkovelkakirjat keskittyvät 
usein saman maan pankkisektorin omistukseen. Esimer-
kiksi kreikkalaisilla pankeilla on paljon Kreikan valtion velka-
kirjoja. Myös rajojen yli on sijoitettu merkittävästi eri valtioi-
den joukkovelkakirjoihin. Kun valtion luottokelpoisuuteen ja 
kykyyn hoitaa velvoitteitaan kohdistuu kasvavia epäilyksiä, 
myös pankkien mahdollisuus hankkia rahoitusta suoraan 
markkinoilta heikkenee. Rahoituksen saatavuus markkinoil-
ta on ollut ja edelleen on suurin yksittäinen riski pankeille. 

Tilanne kärjistyi kertomusvuonna ja se uhkasi mer-
kittävästi pankkien likviditeettiä. Markkinatoimijat epäili-
vät pankkien pääomien riittävyyttä tilanteessa, jossa pan-
kit joutuisivat tekemään suuria tappiokirjauksia. Tämä hei-
kensi erityisesti pitkäaikaisen jälleenrahoituksen saatavuut-
ta. Jälleenrahoituksen niukka saatavuus ja pääomien riit-
tämättömyys uhkasivat Euroopan pankkisektorin vakautta 
ja luotonantokykyä. 

Valvontaviranomaiset torjuivat ongelmia 

Epävarmassa markkinatilanteessa uudet eurooppalai-
set valvontaviranomaiset yhdessä kansallisten valvojien 
kanssa toimivat luottamuksen lisäämiseksi. Sekä Euroo-
pan pankkiviranomainen EBA että Euroopan vakuutus- ja 

lisäeläkeviranomainen EIOPA koordinoivat kansallisten val-
vojien toteuttaman stressitestin suurille eurooppalaisil-
le pankeille ja vakuutusyhtiöille. Stressitestien tavoitteena 
oli tehdä kattava arvio pankkien ja vakuutusyhtiöiden ris-
kinkantokyvystä ja tuottaa markkinoille tietoa. Pankkien 
osalta stressitestissä haettiin yhteistä pohjaa tarvittaville 
lisäpääomituksille. 

EBAn koordinoiman stressitestin tulosten pankkikoh-
tainen julkistaminen heinäkuussa kertoi, että testatuista 
90 pankista kahdeksan pankkia alitti sovitun 5 %:n va-
kavaraisuusrajan. Stressitestissä ei oletettu EU:n jäsenval-
tion ajautuvan maksukyvyttömyyteen, mutta stressitesti-
skenaarioon sisältyi valtionlainakorkojen nousu ja valtioi-
den luottoluokituslaskuun perustuva valtionlainasijoitusten 
arvonalentumisriski. 

EBAn stressitestin tulosten ja pankkien luottoriskien 
yksityiskohtainen julkistaminen antoi markkinoille paljon 
uutta informaatiota pankkien valtionlainariskeistä. Markki-
natilanteen voimakkaan heikentymisen vuoksi kansalliset 
valvontaviranomaiset ja EBA laativat syksyllä uusia laskel-
mia suurten eurooppalaisten pankkien, erityisesti valtion-
lainariskeihin liittyvästä, pääomatarpeesta. Syyskuun lo-
pun tietojen pohjalta 31 eurooppalaisella pankilla on yh-
teensä n. 115 miljardin euron pääomitustarve, kun rajak-
si on asetettu 9 %:n ns. ydinvakavaraisuus (Core Tier 1). 

Vähimmäistaso vakavaraisuudessa tulee täyttää 
30.6.2012 mennessä. Ensisijaisena keinona on omien va-
rojen lisääminen esim. pidättäytymällä osingonjaosta, las-
kemalla liikkeelle uutta pääomaa tai muuntamalla olemas-
sa olevia pääomainstrumentteja parempilaatuisiin. 

Euroopan keskuspankki turvasi rahamarkkinoiden 
toimintaa 

Elokuussa EKP aktivoi uudestaan yksityisten ja julkisten ar-
vopapereiden osto-ohjelman, jonka tarkoitus oli osaltaan 
turvata markkinoiden häiriötöntä toimintaa. Inflaatiopainei-
den hellittäessä ja euroalueen talouden kasvuvauhdin hi-
dastuessa EKP laski ohjauskorkoaan syksyllä kahdesti. 

Euroopan keskuspankki EKP on finanssikriisin ja valti-
oiden velkakriisin aikana usean vuoden ajan turvannut eu-
rooppalaisten rahamarkkinoiden toimintaa. Kertomusvuo-
den aikana tämä linja jatkui. Vuoden loppupuolella EKP 
tarjosi pankeille ennätyssuuressa operaatiossa kolmen 
vuoden pituista rahoitusta vakuuksia vastaan rajoituksetta. 
Samassa yhteydessä EKP alensi pankkien vähimmäisva-
rantovelvoitetta sekä laajensi vakuuskelpoisten omaisuus-
erien joukkoa. Nämä toimet helpottivat merkittävästi pank-
kisektorin likviditeettitilannetta. 

Toimintaympäristö
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Korot ja osakekurssit laskivat
Euroalueella ja koko EU:ssa valtioiden pitkien korkojen ke-
hitys eriytyi kertomusvuonna voimakkaasti. Tämä kuva-
si valtioihin kohdistuvia erisuuruisia riskejä. Saksan valtion 
joukkovelkakirjalainoja pidetään turvallisimpana sijoituskoh-
teena, mikä on alentanut Saksan pitkiä korkoja. Monen eu-
roalueen valtionkorot ovat nousseet, koska markkinat ovat 
tulkinneet velkaantumistilanteen vaikeaksi. 

Euroalueen lyhyet korot nousivat aluksi ja kääntyivät 
syksystä lähtien laskuun. Korkojen lasku kertoo markkinoi-
den suuresta likviditeetin määrästä sekä siitä, että markki-
nat odottavat EKP:n edelleen alentavan ohjauskorkoaan. 

Osakekurssit sekä Suomessa että koko Euroopassa 
kääntyivät keväällä laskuun. Jyrkin lasku koettiin heinä–
elokuun vaihteessa. Samalla osakemarkkinoiden volatili-
teetti eli osakkeiden hintojen vaihtelu nousi tasolle, jolla se 
oli syksyllä 2008 ja toukokuussa 2010. Myöhemmin syk-
syllä kurssikehitys tasaantui ja lähti nousuun vuoden vaih-
teen lähestyessä. 

Suomessa talouskasvu hidastui loppuvuonna 

Suomessa talouden kehitys oli kaksijakoinen. Vuoden alku-
puolella talous kasvoi jopa poikkeuksellisen nopeasti, mi-
kä johtui pitkälle toipumisesta vuoden 2009 syvästä taan-
tumasta. Toisella vuosipuoliskolla talouden kasvu hidastui 
selkeästi, kun kansainvälinen ja erityisesti euroalueen talous 
ajautuivat kasvaviin ongelmiin. 

Talouskehitystä on osaltaan auttanut se, että monis-
sa Suomen tärkeissä vientimaissa, kuten Ruotsissa, Sak-
sassa ja Venäjällä, talouskasvu on ollut koko EU:n ja euro-
alueen kasvua nopeampaa. Viimeisimmät tiedot Suomen 
viennistä kertovat kuitenkin vaisusta kehityksestä. Kerto-
musvuoden myönteisiin havaintoihin voidaan kirjata työttö-
myyden jatkuva lasku. Joulukuussa työttömiä työnhakijoita 
oli Tilastokeskuksen mukaan 192 000 eli hieman edellis-
vuotta vähemmän ja työttömyysaste oli 7,4 % (7,9 % jou-
lukuussa 2010). 

Kuluttajahintojen nousuvauhti oli vuoden lopussa 
2,9 % ja koko vuonna keskimäärin 3,4 %. Uusien luotto-
jen korot (ilman kulutusluottoja) ovat inflaatiovauhtia alhai-
semmat, samoin talletuskorot. Kertomusvuonna reaaliko-
rot olivat siis negatiiviset. 

Kotitalouksien ja yritysten mielialat heikentyivät, 
asuntojen hinnoissa käänne

Euroopan velkakriisi synkensi edelleen suomalaisyritysten 
suhdannenäkymiä. Myös kotitalouksilla arviot maan talou-
desta sekä erityisesti oman talouden tulevasta kehitykses-
tä synkkenivät kertomusvuonna huomattavasti. Kotitalouk-
sien heikentyneet mielialat oman talouden tilasta pienentä-
vät yksityistä kulutusta, mikä ei lupaa yksityiseltä kysynnältä 

vetoapua Suomen taloudelle. Barometrikyselyiden mukaan 
luottojen kysyntä on lähitulevaisuudessa vaatimatonta. 

Kertomusvuonna kotitalouksien velkaantumisaste 
eli velat suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin oli noin 
108 %, kun lukuun ei sisällytetä kotitalouksien osuutta 
asunto-osakeyhtiöiden veloista. Velka on jakaantunut ko-
titalouksien kesken epätasaisesti, koska vain esimerkiksi  
noin kolmasosalla kotitalouksia on asuntoluottoa. Kotita-
louksien taloudellista tilaa ja velkojen hoitoa auttoi yleisel-
lä tasolla työttömyystilanteen lievä koheneminen ja alhai-
nen korkotaso. 

Asuntojen hinnat kääntyivät kuukausitilastoissa koko 
maan tasolla laskuun. Pääkaupunkiseudulla hintakehitys 
tasaantui vuoden loppupuolella. Lisäksi asuntokauppojen 
lukumäärä aleni. Tiedot asuntomarkkinoista kertovat no-
peasta rauhoittumisesta ja tasaantumisesta verrattuna esi-
merkiksi kehitykseen vuosina 2009 ja 2010, jolloin asun-
tojen hinnat nousivat nopeasti. Samalla ne kuvaavat osal-
taan, kuinka vuoden jälkimmäinen puolisko on ollut finans-
sisektorille aiempaa haasteellisempi. 
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Muutoksia valvottavakentässä 
Kertomusvuonna kahdelle hakijalle myönnettiin lupa tal-
letuspankkitoiminnan ja kahdelle kiinnitysluottopankki-
toiminnan harjoittamiseen. Myös vakuutussektorille tu-
li kaksi uutta toimijaa. Säästö- ja osuuspankkien fuusi-
ot jatkuivat.

Sijoituspalveluiden tarjoajien keskuudessa tapah-
tui muutoksia. Uusia sijoituspalveluyrityksiä aloitti viisi, 
toimilupaansa muutti kolme ja neljä yritystä haki itse 
toimilupansa peruuttamista. Uusien sijoituspalveluyri-
tysten joukossa on lukuisia varsin pieniä yrityksiä, jot-
ka ovat ulkoistaneet merkittävän osan hallinnostaan ja 
tuotannostaan, jolloin yrityksessä on vain toimilupaa 
edellyttävä toiminta.

Maksulaitoksia aloitti neljä. Uusia rahastoyhtiöitä ei 
aloittanut. Uusia vakuutusedustajia rekisteröityi 16 ja 
19 lopetti toimintansa. Uusia vakuutusasiamiehiä re-
kisteröitiin 606 ja 621 asiamiestä poistettiin rekisteristä 
toiminnan lopettamisen vuoksi.

Sofia Pankki Oyj:n maaliskuussa 2010 alkanut sel-
vitystila jatkuu edelleen. Lähes kaikki tallettajat ovat 
saaneet varansa täysimääräisesti takaisin. Pankki ja 
talletussuojarahasto korvasivat talletukset 340 000 eu-

roon saakka. Saataviaan odottavat vain ne tallettajat, 
joilla talletukset ylittivät jo korvatun määrän sekä raha-
markkinasijoittajat, jotka eivät kuulu talletussuojan pii-
riin. Lisäksi talletussuojarahasto velkoo Sofia Pankilta 
3,8 milj. euroa eli tallettajille palauttamaansa määrää.

Selvitysmies valvoo pankin omaisuuden realisoin-
tia. Jäljellä oleva omaisuus on epälikvidiä ja selvitys-
tilan loppuunsaattaminen voi pitkittyä. Lisäksi pankki 
on osallisena oikeudenkäynneissä, joiden tulee päät-
tyä ennen kuin selvitystila voidaan päättää.

Kertomusvuoden aikana yksi lakisääteistä työelä-
kevakuutusta harjoittanut eläkesäätiö purettiin ja va-
kuutustoiminta luovutettiin työeläkevakuutusyhtiölle. 
Lisäksi Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabekin yli-
määräinen kassankokous päätti 15.12. asettaa elä-
kekassan vakuutuskassalain mukaiseen selvitystilaan. 
Tähän johti eläkekassan taloudellisen tilanteen merkit-
tävä heikkeneminen syksyn aikana. Kassankokouk-
sen päätöksellä eläkekassalle asetettiin selvitysmies. 
Finanssivalvonta asetti joulukuussa asiamiehen valvo-
maan kassan selvitystilaa.
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Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Pankkisektorin likviditeetti ja 
vakavaraisuus säilyivät hyvinä, 
tulos kohentui hieman
Suomalaisten pankkien likviditeettiasema säilyi hyvänä ko-
ko vuoden. Suomen rahalaitosten euroalueelta vastaanot-
tamat talletukset kasvoivat 6,9 %, toisaalta rahalaitosten 
euroalueen yksityissektorille myöntämien lainojen määrä 
kasvoi 8,6 %. Vuoden toisella puoliskolla euroalueen hei-
kentyvä taloustilanne vaikutti kuitenkin myös suomalais-
pankkien markkinaehtoisen rahoituksen hintaan ja saata-
vuuteen. Lyhytaikaista varainhankintaa sijoitustodistuksilla 
oli kuitenkin hyvin saatavilla ja sen hinta oli edullinen. Sen 
sijaan varainhankinta joukkovelkakirjoilla vaikeutui merkittä-
västi ja rahoituksen hinta nousi kansainvälisillä markkinoilla. 
Pankeille ohjautui kuitenkin ns. turvasatamakysyntää, kun 
sijoittajat arvioivat suomalaispankit turvallisemmiksi sijoitus-
kohteiksi kuin eurooppalaiset pankit keskimäärin. Tämä pa-
ransi suomalaispankkien likviditeettitilannetta.

Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen ajan pank-
kien luotoista kirjatut nettomääräiset arvonalentumiset las-
kivat, mutta kääntyivät loppuvuonna heikentyneen talous-
kehityksen vuoksi jälleen nousuun. Kokonaisuudessaan 
arvonalentumiset vuoden aikana jäivät kuitenkin selvästi 
kahta edeltävää vuotta pienemmiksi. Valtaosa arvonalen-
tumisista kirjattiin edellisten vuosien tapaan yritysluotoista. 
Myös järjestämättömät saamiset kääntyivät vuoden aika-
na hienoiseen nousuun, mikä kertoo pankkien luottoriski-
en kasvusta negatiivisen suhdannekäänteen vuoksi.

Pankkisektorin liiketulos 2,3 mrd. euroa kohentui 12 % 
edellisestä vuodesta. Sektorin tulos jäi kuitenkin edelleen 
vajaan kolmanneksen kriisiä edeltävän ajan huippuluke-

mista. Kertomusvuonna tuotot nousivat yhteensä 2 %, ku-
lut kasvoivat 4 % ja arvonalentumistappiot luotoista laski-
vat 49 %. Merkittävimmät yksittäiset tekijät sektorin paran-
tuneen tuloksen taustalla olivat korkokatteen nousu sekä 
luotoista kirjattujen arvonalentumisten lasku.

Korkokatteen kasvua edellisestä vuodesta tuki lyhyi-
den korkojen nousu, joka on omiaan leventämään pank-
kien korkomarginaaleja. Myös pankkien luotonannon vo-
lyymi kasvoi vuoden aikana maltillisesti ja tuki siten korko-
katteen kehitystä. Vuoden loppua kohden lyhyet korot kui-
tenkin kääntyivät jälleen laskuun, mikä lähitulevaisuudessa 
kaventanee pankkien korkomarginaaleja.

Pankkisektorin vakavaraisuus säilyi vuoden aikana 
edelleen vahvana, vaikka vakavaraisuussuhdeluvut syk-
syllä laskivatkin hieman debentuurilainojen takaisinlunas-
tusten sekä arvopaperisijoitusten arvonlaskun ja siten käy-
vän arvon rahastojen negatiivisen kehityksen vuoksi. Vuo-
den lopulla vakavaraisuussuhdelukuja paransivat kerty-
neet voittovarat sekä sisäisten luottoluokitusten menetel-
mien (IRBA) käytön laajeneminen luottoriskin omien varo-
jen vaateen laskennassa. 

Vakavaraisuussuhdeluku oli vuoden lopussa 14,2 %, 
kun se vuotta aikaisemmin oli 14,4 %. Ensisijaisilla omil-
la varoilla laskettu vakavaraisuus (Tier 1) oli 13,6 % eli sa-
malla tasolla kuin edellisen vuoden lopussa (13,6 %). Myös 
vakavaraisuussuhde ensisijaisilla omilla varoilla ilman pää-
omalainoja eli ns. ydinvakavaraisuus (Core Tier 1) säilyi lä-
hes ennallaan 13,1 %:ssa (13,2 %).

Pankkisektorin lakisääteiset minimivaateet ylittävä omi-
en varojen pääomapuskuri oli vuoden lopussa 9,1 mrd. 
euroa (vuoden 2010 lopussa 9,6 mrd. euroa). Pankkisek-
torin pysyminen voitollisena vaikutti suotuisasti omiin va-
roihin. Omat varat eivät kuitenkaan kasvaneet, sillä de-
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bentuurilainojen takaisinmaksut, omistusosuuksien kas-
vattaminen ryhmiin kuuluvissa pankeissa ja käyvän ar-
von rahastojen negatiivinen kehitys olivat suuremmat kuin 
voittovarat. 

Markkinaepävarmuus heijastui 
työeläkevakuutuslaitosten vakavaraisuuteen

Sijoitusmarkkinoiden erittäin vaikean ja vaihtelevan vuoden 
tuloksena työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot jäivät 
viime vuonna negatiivisiksi (keskimäärin -2,9 %). Tuotot pa-
ranivat kuitenkin hieman vuoden loppua kohti keskeisten 
sijoitusmarkkinoiden elpyessä. 

Työeläkevakuutusyhtiöiden ja eläkesäätiöiden ja -kas-
sojen yhteenlasketut toimintapääomat laskivat merkittä-
västi sekä euromääräisesti että suhteessa vastuuvelkaan. 
Sijoitusomaisuuden riskipositioita pienennettiin. Tämän 
vuoksi toimintapääomat suhteessa otettuihin sijoitustoi-
minnan riskeihin säilyivät keskimäärin yli kaksinkertaisina 
vakavaraisuusrajaan nähden eli hyvällä tasolla. Yhtiöiden 
välillä oli suuria eroja sekä sijoitustoiminnan tuotoissa että 
vakavaraisuudessa.

Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus kohtuullisella 
tasolla

Heikot sijoitustuotot rasittivat henkivakuutussektorin kan-
nattavuutta ja painoivat sektorin kokonaistuloksen negatii-
viseksi. Tuotoissa oli kuitenkin yhtiöiden välillä suuria ero-
ja, jotka johtuivat sijoitusomaisuuden riskillisyyden vaih-
teluista. Riskejä alennettiin vuoden aikana pienentämäl-
lä yhtäältä osakkeiden ja toisaalta ongelmamaiden val-
tionlainojen osuuksia sijoitussalkuissa. Henkivakuutusyh-
tiöiden tuotot olivat kertomusvuonna keskimäärin 0,65 % 
eli selvästi työeläkevakuutusyhtiöitä paremmat. Positiivi-
sen tuoton takana oli se, että henkivakuutusyhtiöillä jouk-
kovelkakirjalainojen osuus sijoituksista oli suurempi kuin 
työeläkevakuutusyhtiöillä.

Henkivakuutusyhtiöiden toimintapääoma pienentyi 
sekä sijoitusten arvonalentumisten että tappiollisten tu-
losten vuoksi. Sektorin vakavaraisuusasema pysyi kuiten-
kin hyvällä tasolla toimintapääoman ollessa nelinkertainen 
laissa säädettyyn vähimmäismäärään nähden. Riskiperus-
teinen vakavaraisuusasema on samaan aikaan pienenty-
nyt merkittävästi ja oli vuoden lopussa noin 2,4. Tunnuslu-
kua heikensi sektorin alentunut toimintapääoma ja toisaal-
ta markkinaehtoisen vastuuvelan kasvu.

Matalat markkinakorot ja tuottonäkymien heikenty-
minen lisäävät paineita vastuuvelan täydentämiseen, sil-
lä keskimääräiset laskuperustekorot ovat markkinakor-
koihin ja sijoitusten tuotto-odotuksiin nähden suhteellisen 
korkeita.

Lisäksi talouden epävarmuus vaikuttaa negatiivisesti 
säästötuotteiden kysyntään.

Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus edelleen 
turvaava

Vahinkovakuutussektorin vakavaraisuus oli vuoden lopussa 
eri mittareilla tarkasteltuna turvaava, vaikka vahinkovakuu-
tusyhtiöiden kokonaistulos kertomusvuodelta olikin nega-
tiivinen ja riskiperusteinen vakavaraisuusasema aleni. Sek-
torin yhteenlasketun toimintapääoman suhde sen vähim-
mäismäärään oli 3,7 ja vuotta aikaisemmin 3,9. Vahinkova-
kuutusyhtiöt selvisivät pääomamarkkinoiden epävakaisuu-
desta henki- ja työeläkesektoreihin nähden hyvin, mikä pe-
rustui sijoitusten verrattain matalaan riskitasoon. Sijoitusten 
tuotto käyvin arvoin muodostui useimmilla vahinkovakuu-
tusyhtiöillä positiiviseksi. Keskimäärin sektorin sijoitukset 
tuottivat vuoden aikana 1,4 %.

Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutustekninen tulos 
muodostui eläkemuotoista vastuuvelkaa kasvattavien las-
kuperustemuutosten vuoksi heikoksi. Muutokset liittyivät 
kuolevuusmallin päivitykseen sekä diskonttokoron las-
kuun. Yhdistetty kulusuhde heikkeni edellisvuoteen verrat-
tuna ja se oli 107 %. Ilman vastuuvelan laskuperustemuu-
toksia sektorin vakuutustekninen kannattavuus olisi säily-
nyt tyydyttävällä tasolla. Vakuutusmaksutulo kasvoi edel-
lisvuoteen nähden 6 % noin 3,3 mrd. euroon ennen jäl-
leenvakuuttajien osuuden vähentämistä. Korvausvastuun 
muutoksen huomioivat korvauskulut kasvoivat 11 % noin 
2,8 mrd. euroon. Merkittävä osa laskuperustemuutosten 
aiheuttamasta vastuuvelan kasvusta rahoitettiin tasoitus-
määrää purkamalla.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto laski 

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot laskivat edellisestä 
vuodesta. Omaisuudenhoidosta saatavat palkkiot muo-
dostivat yli puolet kaikista sijoituspalvelutoiminnan tuotois-
ta. Ne kasvoivat vielä hieman, mutta muut tuottoerät laski-
vat. Liikevoittoa kertyi tasaisesti, mutta se laski edellises-
tä vuodesta. Kolmas vuosineljännes oli heikoin, mikä joh-
tui pörssikurssien voimakkaasta laskusta. Pienten sijoitus-
palveluyritysten tuloksenteko oli vaikeaa ja liiketappiota teh-
neiden sijoituspalveluyritysten määrä kasvoikin edellisestä 
vuodesta.

Rahastoyhtiöiden liikevoitto pienessä laskussa

Rahastoyhtiöiden liikevoitto laski edellisvuoteen verrattuna. 
Liiketoiminta oli kuitenkin pääasiassa tasaisen kannattavaa. 
Alan palkkiotuotot ovat sidoksissa pääomamarkkinoiden 
kehitykseen. Toimintaympäristön epävarmuuden kasvu nä-
kyi toiminnan volyymin supistumisena ja palkkiotuottojen 
laskuna vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Kertomusvuon-
na rahastoyhtiöiden rahastopääomat laskivat noin 6,5 mrd. 
euroa ja olivat 55,7 mrd. euroa vuoden lopussa. Vuosita-
solla rahastoyhtiöiden liiketoiminnan palkkiotuotot laskivat.
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Valvonnan riskiperusteisuuden 
edistäminen 
Finanssivalvonnan yhtenä lakisääteisenä tavoitteena on 
edistää markkinoiden vakautta ja luottamusta. Strategian 
mukaisesti valvonta kohdistetaan olennaisimmiksi arvioitui-
hin riskeihin sekä riskialttiimpiin toimijoihin ja riskipitoisim-
piin toimintoihin. 

Euroopan valtioiden velkakriisi laajentui koko finans-
sijärjestelmää vaarantavaksi uhaksi, mikä kasvatti riskejä 
merkittävästi myös Suomessa. Tämän vuoksi Finanssival-
vonta keskitti valvontatyötään niihin riskialueisiin, joihin vel-
kakriisin syveneminen vaikutti riskejä kasvattavasti, sekä 
valvottavien oman riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan 
toimivuuteen. Etenkin sijoitustoiminta ja siihen liittyvä ris-
kienhallinta olivat valvottaville hyvin haasteellisia vallinneen 
vaikean markkinatilanteen vuoksi. Sama koski pankkien 
likviditeetin hallintaa. Pankkisektorin osalta lisättiin mark-
kina- ja likviditeettiriskien valvontaa ja vakuutus- ja eläke-
sektorin osalta painotettiin sijoitustoiminnan markkinariski-
en sekä operatiivisten riskien valvontaa. 

Valvontaa tehostettiin lisäämällä valvottavien riskiase-
man ja riskienhallinnan tarkastuksia ja valvontakäyntejä. Li-
säksi tiivistettiin valvottavien riskiaseman ja vakavaraisuu-
den jatkuvaa analyysiä. Tämä toteutettiin tihentämällä val-
vottavien raportointia Finanssivalvonnalle sekä pitämäl-
lä yllä jatkuvaa keskusteluyhteyttä. Yhteistyötä Suomen 
Pankin kanssa tiivistettiin toimintaympäristön riskien ana-
lyysissä sekä lisättiin riskitilannetta koskevaa tietojenvaih-
toa. Kotimaisilla stressitesteillä selvitettiin Suomen finans-
sisektorin riskinkantokykyä tilanteessa, jossa sitä kohtaisi 
syvempi velkakriisi ja makrotalouden taantuma. Tämä teh-
tiin yhteistyössä valvottavien ja Suomen Pankin kanssa. 
Lisäksi suurimmat pankki- ja vakuutussektorin valvottavat 
osallistuivat EU-tasoisiin stressitesteihin.

Jatkuvan arvioinnin ja stressitestien mukaan Suomen 
finanssisektorin tila säilyi vakaana toimintaympäristön heik-
kenemisestä huolimatta ja sen riskinkantokyky todettiin 
riittäväksi. Riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan osalta Fi-
nanssivalvonta edellytti valvottavilta useita korjaavia toimia. 
Yleisarviona voidaan todeta, että riskien hallinta ja sisäinen 
valvonta oli järjestetty asianmukaisesti. Kertomusvuoden 
aikana pankkien likviditeettiriskit kasvoivat ja jälleenrahoi-
tuksen hinta nousi, mutta likviditeettitilanne säilyi vakaana. 

Pankkien maksuliikenteessä esiintyi edelleen runsaas-
ti lyhytkestoisia häiriöitä. Nämä liittyivät usein uuteen mak-
sujenvälitysjärjestelmään (SEPA) siirtymiseen. Häiriöiden 
ja häiriöalttiuden kasvun vuoksi Finanssivalvonta edellyt-
ti, että pankit tekevät muutoksia sisäisiin prosesseihinsa 
maksujenvälityksen toimintavarmuuden parantamiseksi. 

Tärkeä painoalue Finanssivalvonnan toiminnassa oli 
myös analyysivälineistön ja raportointijärjestelmien kehittä-
minen. Tavoitteena oli, että analyysi osoittaisi mahdollisim-

Toiminta vuonna 2011

man aikaisessa vaiheessa kasvaneet riskit ja mahdollistai-
si tehokkaat korjaavat toimet. Valvottavien riskejä ja va-
kavaraisuutta koskevat analyysimittarit uudistettiin ja otet-
tiin syksyllä käyttöön. Vakuutussektorin raportointia kos-
keva laaja uudistus saatiin myös valmiiksi kertomusvuo-
den aikana.

Riskien- ja vakavaraisuuden valvonnan kannalta kes-
keiset EU:n sääntelyhankkeet etenivät vuoden aikana sekä 
rahoitus- että vakuutussektorilla. Uudistukset tehostavat 
riskiperusteista valvontaa sekä tiukentavat vakavaraisuu-
den ja likviditeetin vähimmäisvaatimuksia. Ne myös edel-
lyttävät sekä valvottavilta että valvojalta merkittäviä muu-
toksia. Finanssivalvonta selvitti aktiivisesti valvottavien val-
mistautumista sääntelymuutoksiin ja järjesti useita infor-
maatiotilaisuuksia. Valvottavien valmistautumisen tasossa 
havaittiin merkittäviä eroja.

Seuraavassa on kuvattu tarkemmin Finanssivalvonnan 
toimintaa kertomusvuonna valvottavien riskien analyysin, 
riskien hallinnan ja hallinnon luotettavuuden (ml. sisäinen 
valvonta) sekä vakavaraisuuden riittävyyden valvonnan 
alueilla.

Riskitilanteen analyysi 

Tilannepäivitykset kahden viikon välein
Epävakaan markkinatilanteen vuoksi Finanssivalvonta pyysi 
valvottavilta tilannepäivityksiä alkusyksystä lähtien tihenne-
tyllä aikataululla kahden viikon välein normaalin neljännes-
vuosittaisen raportoinnin sijaan. Pankkivalvottavien osal-
ta seurattiin erityisesti likviditeettitilanteen kehittymistä. Val-
vottavatapaamisissa aiheina olivat rahoituksen jatkuvuus-
suunnittelu, jälleenrahoituksen saatavuus sekä likviditeetti-
reservin riittävyys. Työeläke-, henki- ja vahinkovakuutusyh-
tiöiden kohdalla seuranta ja valvottavatapaamiset keskittyi-
vät sijoitustoiminnan tuottoihin sekä vakavaraisuusaseman 
kehitykseen.

Myös suomalaispankkien likviditeettiriski kasvoi merkit-
tävästi jälleenrahoituksen kustannusten noustua. Suoma-
laisten pankkien likviditeettitilanne on kuitenkin säilynyt hy-
vänä ja lyhytaikainen rahoitus on toiminut hyvin. Pitkäaikai-
sen rahoituksen hankinta on siirtynyt suurelta osin ns. ka-
tettuihin joukkolainoihin (covered bonds).

Vakuutussektorin valvottavat reagoivat markkinatilan-
teen muutokseen pienentämällä sijoitusriskejään. Tämä ta-
pahtui erityisesti sijoitusten osakepainoa alentamalla. Val-
vottavat pyrkivät eroon osakepositiostaan myymällä osak-
keita aktiivisesti. Painotuksen lasku selittyi osittain myös 
markkina-arvojen laskulla. Valvottavat pienensivät koti-
maisten osakkeiden määrää myös niihin liittyvän likvidi-
teettiriskin ja heikompien suojausmahdollisuuksien vuoksi.

Valvottavat siirsivät aiempaa selvästi enemmän kor-
kosijoituksiaan ongelmamaiden valtionlainoista ja pankki-
sektorin lainoista vähäriskisemmiksi arvioituihin rahamark-
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kinasijoituksiin. Sittemmin ongelmaksi muodostui matala-
riskisten korkosijoitusten korkotaso, joka monissa tapa-
uksissa alittaa inflaation. Finanssivalvonta kartoitti kerto-
musvuoden aikana vakuutus- ja eläkelaitosten altistumis-
ta euroalueen GIIPS2-valtioriskeille. Vakuutussektorin sijoi-
tukset GIIPS-maiden valtionlainoihin alenivat kesä- ja loka-
kuun välisenä aikana 3,1 miljardista 1,3 miljardiin euroon. 
Vakuutussektorin altistuma GIIPS-maiden riskeille pieneni 
siten noin 60 %. Kokonaisuutena arvioiden vakuutuslai-
tosten GIIPS-riskit ovat maltilliset. Euroopan arvopaperi-
markkinaviranomainen ESMA korosti marraskuussa anta-
massaan kannanotossa IFRS-vaatimusten yhdenmukais-
ta soveltamista valtionlainoihin vuoden 2011 tilinpäätök-
sissä. ESMA ilmoitti ryhtyvänsä tarvittaessa toimiin varmis-
taakseen valtion velkainstrumenttien asianmukaisen tilin-
päätöskäsittelyn. Suomalaisten vakuutuslaitosten saata-
vat GIIPS-maista on arvostettu käypään arvoon toiminta-
pääomassa ja tuotonlaskennassa. Pankkien sijoituksista 
GIIPS-maiden valtionlainoihin yli 99 % oli arvostettu mark-
kina-arvoon 31.12. 

Kynnysarvot avuksi valvontatoimien 
kohdentamisessa
Valvottavien riskitilan, vakavaraisuusaseman sekä likvidi-
teettitilanteen seuraamiseksi Finanssivalvonta otti vuoden 
lopussa käyttöön uudistetun eri riskialueiden indikaatto-
reihin perustuvan valvonnan kynnysarvojärjestelmän. Uusi 
järjestelmä tehostaa jatkuvaa valvontaa sekä parantaa Fi-
nanssivalvonnan kykyä puuttua ennakoivasti valvottavien 
ongelmiin aikaisessa vaiheessa, esimerkiksi edellyttää va-
kavaraisuuden vahvistamista. Valvottavaryhmiä analysoi-
daan kokonaisuutena ja yksittäisiä valvottavia vähintään 
neljännesvuosittain. Kynnysarvojen avulla tunnistetaan ne 
yhteisöt, joiden valvontaa on tehostettava tai joihin tulee 
kohdistaa erityisiä valvontatoimia. Tarvittaessa valvottaviin 
voidaan soveltaa tihennettyä raportointia ja ongelma-aluei-
ta voidaan tarkastaa suuremmalla tarkkuudella. 

Finanssivalvonnan kriisinhallintaohjeen päivitykses-
sä otettiin huomioon muuttuneen markkinatilanteen vai-
kutukset. Ohje sisältää menettelytavat ja kriisitoimet, jot-
ka voidaan viime kädessä ottaa käyttöön Finanssivalvon-
nan johdolla.

Raportointijärjestelmien kehitystyö edistyi hyvin
Vakuutussektorilla toimivia yhteisöjä koskeva valvontatieto-
jen raportoinnin laaja kokonaisuudistus saatettiin loppuun 
keväällä. Uudistuksessa pääosa vakuutuslaitosten rapor-
toinnista siirrettiin viranomaisten yhteisen konekielisen tie-
donkeruujärjestelmän piiriin (Virati-konsepti). Uudistuk-
sen ansiosta raportointivelvollisuus selkeytyi ja käytännön 

2 Lyhenne GIIPS tulee maiden Kreikka, Irlanti, Italia, Portugali ja Espanja 
englanninkielisistä nimistä.

raportointi helpottui. Lisäksi raportointiprosessi tehostui ja 
tietoturva parani. Valvoja pystyy nyt hyödyntämään rapor-
toitua tietoa tehokkaammin.

Rahoitussektorilla aloitettiin maaliskuussa EU:n vaka-
varaisuusdirektiivin muutosten (CRD II ja CRD III) edel-
lyttämä uusi vakavaraisuusraportointi (COREP). Näi-
hin muutoksiin sisältyivät omien varojen hybridi-instru-
menttien ja arvopaperistamisen uudet vaatimukset 
sekä muutokset markkinariskin ja arvopaperistamisen 
vakavaraisuusvaatimuksissa.

Finanssivalvonta lähetti vuoden lopussa lausunnolle 
kiinnitysluottopankkien raportoinnin uudistamista koske-
van määräyksen ja ohjeluonnoksen, jonka mukaan rapor-
toinnissa siirrytään konekieliseen Virati-konseptiin vuoden 
2012 aikana. Raportointi tapahtuu neljännesvuosittain ja 
kuukausiraportoinnista luovutaan.

Finanssivalvonta sai kertomusvuoden alussa oikeuden 
määrätä hallinnollisen rikemaksun raportointiviiveistä ja  
-virheistä. Maksu voidaan määrätä, jos raportointivelvolli-
nen laiminlyö velvollisuutensa toimittaa Finanssivalvonnalle 
oikea-aikaisesti taloudellista tilaa tai riskejä koskevia tieto-
ja tai muita valvonta-asiakirjoja. Rikemaksu voidaan mää-
rätä myös silloin, kun ilmoitus sisältää olennaisesti virheel-
lisiä tietoja. Kertomusvuonna rikemaksuja ei määrätty ra-
portointiviiveistä eikä -virheistä.

Finanssivalvonta julkisti säännöllisiä arvioita 
valvottavien tilasta
Finanssivalvonta julkisti puolivuosittain analyysiraportit Val-
vottavien taloudellinen tila ja riskit. Niissä käsiteltiin muun 
muassa finanssisektorin riskinkantokykyä ja varautumista 
pitkittyvään velkakriisiin, työeläkevakuutusyhtiöiden muut-
tunutta riskiprofiilia, vakuutusyhtiöiden pääomapuskureita, 
hinnoittelun muutoksia pääoma- ja rahamarkkinoilla ja on-
gelmaluottojen kehitystä. Huhtikuussa julkaistussa, vuoden 
2010 lopun lukuihin perustuvassa raportissa arvioitiin, että 
Suomen finanssisektorin riskinkantokyky on vahva. Syys-
kuussa julkaistussa, kesäkuun lopun tietoihin perustuvassa 
raportissa arvioitiin Suomen finanssisektorin vakavaraisuus 
edelleen suhteellisen hyväksi. Raporttien julkistuksessa ko-
rostettiin, että pankki- ja vakuutussektorin tulee varautua 
pidempiaikaiseen velkakriisiin riskienhallinnan sekä riittävän 
kannattavuuden ja vakavaraisuusasteen avulla. Myös asun-
toluototuksen kasvaneet riskit tuotiin esille.

Pankki- ja vakuutussektorin vakavaraisuudesta julkais-
tiin kaksi raporttia, joissa tarkasteltiin eri riskialueiden omi-
en pääomien riittävyyttä pankkisektorilla sekä ensisijaisten 
omien varojen osuutta koko pääomarakenteesta. Vakuu-
tussektorin osalta tarkasteltiin valvottavaryhmien vakava-
raisuuden ja sijoitustoiminnan kehittymistä.
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Riskienhallinnan toimivuus ja hallinnon luotettavuus

Luotettavan hallinnon keskeisiä periaatteita 
noudatetaan 
Finanssivalvonta arvioi valvottavien omistajien sekä toimin-
nasta vastaavien henkilöiden luotettavuuden ja sopivuuden 
toimeensa (ns. fit & proper -arvio), tarkastaa valvottavien ta-
van järjestää toimintaansa annettujen säännösten mukaan 
sekä antaa luotettavaa hallintoa koskevia suosituksia tar-
kastusten perusteella.

Finanssivalvonta edellytti tarkastusten kohteena olleis-
sa yrityksissä korjaavia toimenpiteitä ja antoi suosituksia, 
jotka koskivat erityisesti

 � hallitustyöskentelyä,

 � toimitusjohtajan tehtäviä,

 � hallituksen velvollisuutta seurata ja arvioida yritysten 
riskejä,

 � riskienvalvonnan riippumattomuutta,

 � compliance-toiminnan, sisäisen tarkastuksen ja muun 
sisäisen valvonnan järjestämistä annettujen standardi-
en mukaisesti ja riittävien resurssien varaamista kysei-
siin tehtäviin.

Tarkastushavaintoihin perustuvana yleisarviona voidaan 
todeta, että valvottavat ovat noudattaneet keskeisiä luo-
tettavan hallinnon periaatteita toimintansa järjestämisessä.

Palkitseminen ei saa kannustaa liialliseen 
riskinottoon 
Valtiovarainministeriön asetus palkitsemista koskevista me-
nettelytavoista ja periaatteista tuli voimaan vuoden 2010 vii-
meisenä päivänä. Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset 
ovat muuttaneet palkitsemisjärjestelmiensä suunnittelua ja 
toteutusta uuden sääntelyn mukaiseksi. Suurimmat toimijat 
ovat perustaneet palkitsemisvaliokunnan hallituksen yhtey-
teen ja yhtiöt ovat myös tunnistaneet ja ryhmitelleet riskiä 
ottavia henkilöitä asetuksen edellyttämällä tavalla.

Eniten jatkotyötä aiheuttaa palkitsemissääntelyn edel-
lyttämä riskienhallinnan liittäminen osaksi muuttuvien palk-
kioiden määräytymistä. Lisäksi valvottavien tulee jälkikä-
teen arvioida toiminnasta aiheutuneita riskejä ja niiden vai-
kutusta muuttuvien palkkioiden maksamiseen. 

Luottoriskien hallinnassa ja asuntorahoituksessa 
havaittiin kehityskohteita
Luottoriskiin ja hyvään hallintoon keskittyvillä tarkastuksil-
la selvitettiin luottoriskien hallinnan järjestämistä, luottosal-
kun laatua ja arvonalentumisten arviointiprosessia. Luot-
toriskien hallinnan tarkastuksilla havaittiin, että pankki-
en sisäisiä luotonannon ohjeita ei ollut aina yhdistetty ris-
kienhallinnan, sisäisen valvonnan ja arvonalentumisten 

arviointiprosesseihin. Pankkien luotonanto perustui joissa-
kin valvottavissa luotolle saatuihin vakuuksiin, eikä asiak-
kaan takaisinmaksukykyä ja tulevaisuuden näkymiä ollut ar-
vioitu riittävästi. 

Finanssivalvonta kiinnitti huomiota antolainauksen 
hinnoittelun puutteelliseen riskiperusteisuuteen sekä 
piti tärkeänä, että pankit täsmentävät asiakasseuran-
taa, jotta ne voisivat ennakoida asiakkaan ajautumista 
maksuvaikeuksiin. 

Finanssivalvonta julkisti keväällä vuoden 2010 lopulla 
tehdyn asuntorahoitusta koskevan otantatutkimuksen tu-
lokset. Ensiasunnon ostoon tarkoitetuista lainoista luku-
määrältään noin puolet oli myönnetty yli 90 %:n luototus-
asteella. Luottoja oli myönnetty joissakin yksittäistapauk-
sissa korkealla luototusasteella myös heikon maksukyvyn 
asiakkaille. Lainojen hinnoittelussa ei havaittu juuri käyte-
tyn riskiperusteisia kriteereitä, joten asiakkaaseen liittyväl-
lä luottoriskillä ei ole juurikaan ollut vaikutusta käytettyihin 
lainamarginaaleihin.

Asuntoluototuksen asiakkaansuojasta lisää sivuilla 
30–31.

Syksyllä aloitettiin merkittävimpien asuntorahoitusta 
harjoittavien pankkien tarkastukset. Niillä pyrittiin selvittä-
mään asuntorahoituksesta vuonna 2010 annettujen suo-
situsten noudattamista. Suositukset koskivat asiakkaan 
maksuvaran arviointia, lainan suhdetta hankittavan asun-
non arvoon sekä muita asiakkaansuoja-asioita. Myös pai-
kallispankkien tarkastuksissa käsiteltiin asuntorahoitusta. 
Tarkastuksia jatketaan vuonna 2012.

Markkinariskien valvonnassa keskityttiin 
finanssikriisin esille tuomien riskien hallintaan
Vakuutus- ja eläkevakuutusyhtiöiden markkinariskien tar-
kastuksilla arvioitiin sijoitustoiminnan riskienhallinnan riittä-
vyyttä suhteessa riskinottoon ja riskinkantokykyyn. Tarkas-
tuksilla keskityttiin erityisesti johdannaissopimusten käyt-
töön sijoitustoiminnassa ja niiden vaikutuksiin yhteisöjen 
kannattavuuteen ja riskiasemaan. Tarkastuksilla havaittiin 
puutteita sisäisten riskienvalvontatoimintojen organisoinnis-
sa sekä kehitystarpeita markkina- ja johdannaisriskien mit-
tauksessa ja sisäisen raportoinnin kattavuudessa. Kaikki 
valvottavat eivät olleet ryhtyneet rajoittamaan riskejään siinä 
määrin kuin niiden vakavaraisuusasema olisi edellyttänyt.

Pankkien markkinariskitarkastuksilla keskityttiin kor-
koriskien hallinnan arviointiin. Tarkastuksilla havaittiin ke-
hitystarpeita korkoriskien mittauksessa ja limiittien asetta-
misessa. Liiketoiminnalle allokoidun pääoman riittävyyttä ei 
myöskään ole aina suhteutettu valvottavissa niissä vallitse-
vaan riskiasemaan.
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Pankkien kasvaneet likviditeettiriskit edellyttivät 
riskienhallinnan tehostamista
EU-tason likviditeettisääntelyyn perustuvan Finanssival-
vonnan uuden likviditeettistandardin noudattamista valvot-
tiin tarkastuksilla, joissa keskityttiin riskinhallinnan strategi-
aan ja organisointiin sekä likviditeettireservin riittävyyteen, 
likviditeetin jatkuvuussuunnitelmiin ja valvottavien stressi-
testaukseen. Tarkastuksilla havaittiin puutteita pankkien lik-
viditeettiriskin rajoittamis-, seuranta- ja raportointijärjestel-
missä. Finanssivalvonta korosti valvottaville useassa yhtey-
dessä stressitestien tekemisen tärkeyttä. Valvottavien tulee 
määritellä testien avulla likviditeetin turvaamiseksi pidettä-
vien hyvin likvidien varojen riittävä määrä. Lisäksi havaittiin, 
että rahoituksen jatkuvuussuunnittelussa ei ole riittävästi ar-
vioitu eri lähteistä saatavilla olevan rahoituksen määrää.

Laajoja operatiivisen riskin tarkastuksia jatkettiin 
Operatiivisen riskin hallinnasta tehtiin laajoja teematarkas-
tuksia, joiden aiheisiin kuuluivat riskienhallinnan yleinen jär-
jestäminen, tietojärjestelmien luotettavuus, tärkeiden toi-
mintojen jatkuvuussuunnittelu, maksujärjestelmien toimi-
vuus sekä asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesun estämi-
seen liittyvät toimet. Teematarkastusten kohteena olivat 
sekä rahoitus- että vakuutussektorin valvottavat. Vakuu-
tussektorilla tarkastetuissa valvottavissa todettiin operatii-
visten riskien arviointi- ja raportointiprosessien olevan vie-
lä kehittämisvaiheessa. Tämä johtunee osin säädöstaustan 
puutteellisuudesta.

Rahoitusjärjestelmän rikollisen hyväksikäytön vastais-
ten toimien osalta Finanssivalvonta tarkasti, miten asiak-
kaiden tuntemis- ja seurantajärjestelmien käyttöönotto 
on edennyt ja miten laajasti rahanpesun ja terrorismin ra-
hoittamiseen liittyviä riskejä on kartoitettu eri toiminnois-
sa. Uusi rahanpesusäännöstö edellyttää kaikkien valvotta-
vien osalta, että asiakkaiden tuntemiseen liittyviä menetel-
miä arvioidaan säännöllisesti. Analysoinnin havaittiin jois-
sain valvottavissa olevan vielä riittämätöntä.

Merkittävät järjestelmäuudistukset heijastuivat 
maksuliikenteen toimivuuteen
Maksujärjestelmiä koskevissa tarkastuksissa keskeisenä 
aiheena olivat korttimaksamisen prosessit eli korttien liik-
keeseenlasku- ja korttitapahtumien vastaanottopalvelut. 
Lisäksi tarkastuksilla käytiin läpi korttiprosesseihin liitty-
viä kontrolleja ja ohjeistusta. Finanssivalvonta edellytti pan-
keilta toimia maksu- ja tietojärjestelmien luotettavuuden 
parantamiseksi.

Maksuliikenteessä esiintyneet häiriöt aiheuttivat edel-
leen palkkojen ja eläkkeiden päivänsisäisiä viivästymisiä. 
Muuten maksujärjestelmät toimivat luotettavasti. Häiriöi-
den pääasiallisia syitä olivat pankkien SEPA-siirtymän jär-
jestelmähäiriöt. Normaalin raportoinnin mukaisesti pankit 

toimittivat selvitykset häiriöistä ja niiden syistä. Lisäksi Fi-
nanssivalvonta pyysi lisätietoja ongelmien syistä ja korjaa-
vista toimista.

Vakuutuslaitosten Solvenssi II -valmiuksissa 
merkittäviä eroja
Vakuutusriskien hallintaan kohdistetut tarkastukset liittyivät 
paljolti vuoden 2014 alusta voimaan tulevaan vakuutusyh-
tiöiden Solvenssi II -sääntelyuudistukseen. Useissa vakuu-
tusyhtiöissä tehtiin markkinaehtoisen vastuuvelan tarkas-
tuksia, joiden tavoitteena oli kartoittaa vastuuvelan lasken-
taprosessia ja erityisesti laskennassa käytettyjen tietojen oi-
keellisuutta ja dokumentaation tasoa. Tämän lisäksi tarkas-
tuksilla ja valvontakäynneillä kartoitettiin valvottavien valmi-
utta noudattaa tulevaa Solvenssi II -sääntelyä.

Yhtiöiden valmistautumisessa Solvenssi II:een havait-
tiin merkittäviä eroja. Toiset valvottavat ovat edenneet jo 
hyvin pitkälle joidenkin vasta käynnistäessä kehitysprojek-
tejaan. Keskeiset haasteet liittyvät hankkeiden aikataulujen 
kireyteen sekä tarvittaviin henkilöresursseihin.

Finanssivalvonta julkisti Solvenssi II:een kuuluvan si-
säisen mallin ennakkoarviointimenettelyä koskevan oh-
jeistuksen. Ennakkoarviointi edeltää varsinaisen lupahake-
muksen käsittelyä. Lupahakemusten käsittelyn tehokkuu-
den kannalta ennakkoarviointi on hyödyllinen, sillä luvan 
käsittelyä varten säädetty aika on verraten lyhyt ja sisäiset 
mallit voivat olla kattavia ja ne edellyttävät laajaa selvitys-
työtä. Ennakkoarviointi aloitettiin kahden vakuutusyrityk-
sen suunnittelemista sisäisistä malleista. Finanssivalvonta 
pyrkii muiden pohjoismaisten valvojien kanssa yhtenäistä-
mään sisäisten mallien hakemusmenettelyjä, mallien kat-
selmointia sekä vastuuvelan laskentaa.

Finanssivalvonta valmisteli ohjeistusta vakuutusyhtiöi-
den vastuuvelan suojaamisen kirjanpito- ja tilinpäätöskä-
sittelystä. Tuleva Solvenssi II -sääntely muuttaa vakavarai-
suuslaskennassa vastuuvelan arvostustapaa, mikä aiheut-
taa vakuutusyhtiöissä tarpeen hallinnoida korkoriskiä aktii-
visesti. Markkinaehtoisen vastuuvelan aiheuttamalta kor-
koriskiltä voidaan suojautua mm. johdannaissopimuksilla.

Vakavaraisuuden riittävyys

Vakavaraisuus arvioitiin vähintään 
neljännesvuosittain, tarvittaessa tiheämmin
Valvottavien vakavaraisuutta, omien varojen määrää ja laa-
tua sekä likviditeettitilannetta seurattiin neljännesvuosittai-
sella raportoinnilla mm. hyödyntäen edellä mainittuja mitta-
reita ja valvonnan kynnysarvoja. Valvottavan laatima vaka-
varaisuuden riittävyyden ja pääomien hallinnan suunnitelma 
on keskeinen osa pääomien riittävyyden arviointia. Finans-
sivalvonta voi tarvittaessa vaatia suunnitelman päivittämistä 
tai edellyttää vakavaraisuuden vahvistamista. 
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Kattavat valvojan arviot vakavaraisuudesta 
vuosittain
Jatkuvan valvonnan ja analyysitoiminnan sekä tarkastuk-
sissa kertyvien havaintojen pohjalta Finanssivalvonta laatii 
valvottavakohtaisen valvojan arvion, jossa arvioidaan pää-
oman riittävyyttä suhteessa toiminnan riskeihin. Vuosittain 
laadittavan valvojan arvion vaihtoehtona voidaan pienem-
mistä valvottavista tehdä vuosiraportti, joka sisältää sup-
peamman arvion pääoman riittävyydestä. Valvottavakoh-
taisten arvioiden lisäksi laaditaan valvottavaryhmäkohtaisia 
koostearvioita, joiden avulla pyritään tunnistamaan ryhmän 
sisältä erityistoimia edellyttävät valvottavat. 

Valvojan arviossa käytetään neliportaista EBAn laati-
maa asteikkoa, jota sovelletaan erityisesti useassa maas-
sa toimiviin pankkiryhmittymiin. Yhdenmukaisen arvioinnin 
turvaamiseksi Finanssivalvonta soveltaa asteikkoa kaikkiin 
valvottaviinsa, myös kotimaisiin toimijoihin sekä vakuutus-
yhtiöihin, vaikka esimerkiksi EIOPA ei ole antanut vielä vas-
taavaa suositusta vakuutussektorille.

Kertomusvuonna laadittujen valvojan arvioiden perus-
teella arvioitiin valvottavien riskienkantokyvyn olevan riit-
tävä. Arvioissa oli myös stressitestien avulla otettu kan-
taa pääomapuskureiden kokoon sekä annettu tarvittaes-
sa suosituksia riskejä ja riskienhallintaa koskevissa asiois-
sa, esim. edellytetty valvottavan laativan malleja likviditeet-
tiriskin hallintaan. Palkitsemisjärjestelmät sisällytettiin arvi-
oon tapauskohtaisesti.

Finanssivalvonta jatkoi sisäisten luottoluokitusten me-
netelmää (IRBA3) koskevien hakemusten arviointityötä. 
Sisäiset luottoluokitukset ovat luvanvarainen vaihtoehto 
standardimenetelmälle. Kokonaan uusia hakemuksia saa-
pui kolme, joiden lisäksi arvioitavina olivat jo luvan saa-
neiden pankkien IRBA-mallien käytön laajennukset pank-
kiryhmien sisällä. Hakemus- ja käytön laajennusvaiheiden 
jälkeen työn painopiste siirtyy mallien jatkuvaan valvon-
taan. Kertomusvuoden lopussa oli IRBA-malleja luottoris-
kin vakavaraisuuslaskennassa käyttävien pankkien osuus 
taseella mitattuna noin 80 % koko pankkisektorin taseis-
ta Suomessa. Muut käyttävät ns. standardimenetelmää.

Kolmessa suurimmassa pankkiryhmässä operatiivisen 
riskin oman pääoman vaatimus perustuu eri liiketoiminta-
alueiden tuloksesta saataviin tunnuslukuihin. Muut valvot-
tavat käyttävät edelleen perusmenetelmää, jossa lasken-
taperusteena käytetään yhtiön kolmen vuoden liikevaihdon 
keskiarvoa. Valvottavat eivät ole ottaneet käyttöön ope-
ratiivisen riskin vakavaraisuusvaatimuksen riskiperusteista 
laskentatapaa.

3  Internal Ratings Based Approach.
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Ilman vahvistettua riskinkantokykyä työeläkevakuuttajan 
tuotto-odotukset laskevat

Aiemman, ns. Koivusalon työryhmän esitysten pohjalta aloitettu työeläkelaitosten vakavaraisuus-
uudistuksen ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen ja muutokset tulivat voimaan 31.3. Työeläke-
laitosten vakavaraisuusvaatimuksen laskennassa käytettävää sijoitusten luokittelua muutettiin si-
ten, että uusi luokittelu heijastaa paremmin sijoitusten riskillisyyttä, erityisesti luottoriskiä. Uudiste-
tussa luokittelussa euromääräisten joukkovelkakirjojen luokittelu perustuu velkakirjan tai sen liik-
keeseenlaskijan luottoriskiin myös valtionlainojen osalta. Mitä korkeampi velkakirjan luottoluokitus 
on, sitä vähäriskisemmäksi velkakirja luokitellaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmissä on jatkettu toisen vaiheen uudistusten valmistelua 
ja niitä koskevista esityksistä on tehty hallituksen esitys. Toisen vaiheen muutoksilla vahvistetaan 
työeläkelaitosten riskinkantokykyä tehostamalla vakavaraisuuspuskureiden, toimintapääoman ja 
tasoitusmäärän käyttöä sekä määritellään ennalta sovittuja menettelytapoja poikkeuksellisten ti-
lanteiden vakavaraisuussääntelyä varten. Tavoitteena on ylläpitää työeläkelaitosten vakavarai-
suus ja riskinottokyky tasolla, joka mahdollistaa riittävän tuottavan sijoitustoiminnan, ja siten hil-
litä työeläkevakuutusmaksuihin kohdistuvaa nousupainetta. 

Toisen vaiheen uudistusten on tarkoitus tulla voimaan, kun vakavaraisuussäännösten lieven-
nyksiä koskeva määräaikaislaki päättyy 1.1.2013. Ilman ehdotettua uudistusta työeläkelaitosten 
riskinkantokyky, vakavaraisuusasteella mitattuna, heikkenisi noin viisi prosenttiyksikköä. Riskin-
kantokyvyn merkittävä heikkeneminen tarkoittaisi työeläkejärjestelmän pitkän aikavälin tuotto-
odotuksen laskua ja suurempia työeläkevakuutusmaksuja. Vakuutus- ja sijoitusriskeihin varau-
dutaan nykyisin kahdella eri puskurilla: tasoitusvastuulla ja toimintapääomalla. Tasoitusvastuulla 
varaudutaan vakuutusriskeihin ja toimintapääomalla sijoitusriskeihin. Yhdistämällä toimintapää-
oma ja tasoitusvastuu yhdeksi puskuriksi, vakavaraisuuspääomaksi, sekä määrittelemällä pus-
kurille yhteinen pääomavaatimus voidaan työeläkejärjestelmän sijoitusriskien kantokyky säilyttää 
lähes ennallaan määräaikaislain päätyttyä.

Todellinen riskinkantokyky ratkaisee

Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että puskureiden käyttöä tehostettaessa huolehditaan myös 
siitä, että vakavaraisuuspääoma säilyy kokonaisuutena riittävän laadukkaana. Tämä takaisi lai-
toksille riittävästi todellista riskinkantokykyä tappioiden kattamiseen. Puskureiden yhdistämi-
nen ei kuitenkaan saisi vaikeuttaa eri laitostyyppien toimintaedellytyksiä ja johtaa järjestelmän 
keskittymiseen. 

Vakuutuksenottajan vastuu riskien realisoitumisesta vaihtelee vakuutusturvan järjestäjän yh-
teisömuodon mukaan. Jos vakuutusturva on järjestetty yhtiössä, vastuu on erilainen kuin jos 
turva olisi järjestetty säätiössä tai kassassa. Yhtiössä vakuutuksenottajan vastuu rajoittuu va-
kuutusmaksun suorittamiseen, kun säätiössä ja kassassa osakkaat viimekädessä kantavat lai-
toksen sijoitustoiminnassaan ottamat riskit suorittamalla tarvittaessa lisämaksua. Laitostyyp-
pien erityispiirteet onkin uudistuksessa otettu huomioon siten, että eläkesäätiöille ja -kassoille 
on sallittu lukea vakavaraisuuspääomaan työnantajan lisämaksuvelvollisuuteen perustuva erä.

Kolmannen vaiheen kokonaisuudistusta on valmisteltu rinnan toisen vaiheen kanssa. Uudes-
sa vakavaraisuusmekanismissa on tarkoitus nykyistä kattavammin ottaa huomioon kaikki olen-
naiset työeläkelaitoksen sijoitustoiminnan riskit ja vakuutusriskit. Mekanismilla yritetään myös 
vaimentaa rahoitusmarkkinoiden myötäsyklisyyttä. Kolmannen vaiheen on määrä tulla voimaan 
vuonna 2014. 

Finanssivalvonta pitää tavoiteltavana, että työeläkelaitosten riskejä mitattaessa ja hallittaes-
sa noudatetaan laajalti samoja periaatteita kuin finanssialalla yleensä, jollei toimialan ominaispiir-
teiden vuoksi toisin toimiminen ole perusteltua. Turvaavuustaso tulee kuitenkin aina valita työ-
eläkejärjestelmän omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Mahdollisimman yhdenmukainen, eri 
toimialoilla sovellettava vakavaraisuuskehikko ja riskienhallinnan vaatimukset lisäävät osaltaan 

Vesa Hänninen  

Kirjoittajat toimivat 
toimistopäällikköinä 
Riskienvalvonnassa.

Matti Koivu
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riskien vertailtavuutta ja läpinäkyvyyttä. Finanssivalvonta pitääkin tärkeänä, että vakavaraisuus-
mekanismia uudistettaessa otetaan mahdollisimman laajasti huomioon Solvenssi II -uudistus. 
Solvenssi II:ssa pääomavaatimus perustuu suurelta osin eri riskitekijöiden stressitestaamiseen, 
kun nykyisessä vakavaraisuuskehikossa kukin sijoitus luokitellaan sen riskiä parhaiten vastaa-
vaan riskiluokkaan. Erityisesti monimutkaisten sijoitusinstrumenttien osalta Solvenssi II:n lähes-
tymistapa soveltuukin riskien arvioimiseen nykyistä mekanismia paremmin ja se sopeutuu pa-
remmin myös sijoitusinstrumenttien kehitykseen.

Asiakkaan- ja sijoittajansuojan 
edistäminen
Finanssivalvonnan yhtenä lakisääteisenä tehtävänä on 
edistää hyvien menettelytapojen noudattamista finanssi-
markkinoilla ja yleisön tietämystä finanssimarkkinoista. Teh-
täviin kuuluu myös koota ja julkaista vertailukelpoisella ta-
valla tietoja pankkien, vakuutusyhtiöiden ja muiden toimijoi-
den taloudellisesta asemasta sekä muuten edistää finans-
sipalveluja ja finanssimarkkinoiden toimintaa koskevan tie-
toaineiston saatavuutta.

Valvontatoimien avulla pyrittiin parantamaan erityisesti 
asiakas- ja sijoittajainformaation laatua. Työssä hyödynnet-
tiin finanssikriisin oppeja: kehitettiin analyysityökaluja ja val-
vottavaraportointia, lisättiin tarkastusten vaikuttavuutta ja 
sovellettiin EU:ssa yhteisesti kehitettyjä valvontakäytäntei-
tä. Lisäksi Finanssivalvonta varautui tulossa oleviin laajoi-
hin sääntelymuutoksiin, joista esimerkkinä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat (AIFM4) -direktiivi, voimassa ole-
vien arvopaperimarkkinadirektiivien uudelleenarviointi sekä 
arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus.

Finanssivalvonta tarkasti markkinakäytäntöjä, joita so-
velletaan finanssituotteiden ja -palveluiden tarjoamiseen 
yleisölle. Asuntoluottojen myöntämistä koskevan teema-
tarkastuksen yhteydessä Finanssivalvonta puuttui pankki-
kohtaisesti enimmäisluototusasteeseen ja maksuvarasta 
tehtyjen laskelmien noudattamiseen. Samoin peruspank-
kipalveluja koskevan selvityksen perusteella Finanssival-
vonta kiinnitti muutamien pankkien huomiota palvelumak-
sun mahdolliseen kohtuuttomuuteen. Tuotekehitysproses-
seja koskevien tarkastushavaintojen pohjalta Finanssival-
vonta kiinnitti valvottavien huomiota näiden prosessien sel-
keyteen ja tuotteen testaamiseen asiakkaan näkökulmasta 
erilaisissa talouden ja markkinoiden tilanteissa. 

4 Alternative Investment Fund Managers.

Listayhtiöiden tiedottamisen valvonnassa painotettiin 
ennakoivaa valvontaa, jota kohdennettiin riskiperusteises-
ti. Tiedonantovelvollisuuden valvontakäyntejä jatkettiin, lis-
tayhtiöitä ohjeistettiin tulevaisuuden näkymien tiedottami-
sessa epävarman markkinatilanteen aikana. Taloudellisen 
informaation valvontaa suunnattiin liikearvojen arvonalen-
tumistestauksen, segmenttiraportoinnin sekä yrityshankin-
tojen tilinpäätöskäsittelyn oikeellisuuteen. Pankkien osal-
ta tilinpäätösvalvojien huomio kiinnittyi EU-tasolla erityises-
ti ns. GIIPS-valtioiden velkakirjojen tilinpäätöskäsittelyyn.

Kokonaisuutena arvioiden markkinakäytännöissä eikä 
sijoittaja- ja asiakasinformaatiossa tullut esiin laajoja epä-
kohtia. Yksittäisten puutteiden kohdalla Finanssivalvonta 
edellytti korjaavia toimia ja muutamissa tapauksissa annet-
tiin hallinnollinen sanktio. 

Finanssimarkkinoita koskevaa informaatiota julkaistiin 
sekä Finanssivalvonta.fi-verkkopalvelussa (Otantatutkimus 
henkilöasiakkaiden asuntoluotoista, Tilinpäätösten avainlu-
vut pankkisektorin osalta, tilastojulkaisuja vakuutussekto-
rilta) että pankkien, vakuutusyhtiöiden ja sijoituspalveluyri-
tysten asiakkaille suunnatulla Finanssiasiakas.fi-sivustolla. 
Erityisesti annettiin tietoja tuotteiden kuluista ja riskeistä. 
Finanssiasiakas.fi:stä julkaistiin ruotsin- ja englanninkieliset 
versiot Finanskund.fi ja Financialcustomer.fi. 

Rahoitussektori

Otantatutkimus selvitti asuntoluottojen 
myöntämistä
Finanssivalvonta selvitti laajalla otantatutkimuksella pank-
kien asuntoluottojen myöntämiskäytäntöjä. Tutkimukses-
sa analysoitiin kaikista asuntoluottoja myöntävistä pankeis-
ta 1–5 päivän aikana nostettujen asuntoluottojen (yhteen-
sä noin 1 500 luottoa, otoksen päivät marraskuussa 2010) 
maksuvaralaskelmat ja luototusasteet. Lisäksi arvioitiin 
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näiden luottojen hinnoittelun riskiperusteisuutta. Tutkimuk-
sella kartoitettiin, miten pankit noudattivat Finanssivalvon-
nan vuoden 2010 keväällä antamia asuntoluototusta kos-
kevia suosituksia. 

Tutkimus osoitti, että joissakin tapauksissa pankit 
myönsivät luottoja huolimatta velallisen huonosta maksu-
kyvystä. Tutkimuksessa havaittiin, että jopa puolet ensi-
asunnoista ostettiin kokonaan ilman omarahoitusta. Myös 
asunnon vaihdon rahoituksessa luototusaste oli usein 
korkea. 

Toukokuussa Finanssivalvonta edellytti pankkien halli-
tuksilta selvitystä, miten pankit korjaavat havaitut puutteet 
ja varmistavat Finanssivalvonnan ohjeistuksen noudatta-
misen. Aiheeseen liittyvä koulutus, prosessien sekä rapor-
toinnin kehitys jatkuvat pankeissa. Finanssivalvonta tekee 
jatkossakin asuntorahoitustarkastuksia ja kehittää aihealu-
een viranomaisraportointia. Yhdessä toimialan kanssa on 
laadittu kuvausta suomalaisiin oloihin soveltuvasta luoto-
tusasteen laskennasta. 

Asuntoluottojen sopimusehdot annettava 
lainanottajalle vastuullisen luotonantotavan 
mukaisesti
Asuntoluottoja koskevan lainmuutoksen vuoksi Finanssival-
vonta varmisti, että pankkien käyttämät asuntoluottoja kos-
kevat sopimusehdot ovat uusien säädösten mukaisia ja et-
tä pankit antavat ennen asuntoluottosopimuksen tekemistä 
asuntoluoton ottajalle ja takaajalle uusien säännösten sekä 
hyvän ja vastuullisen luotonantotavan edellyttämät tiedot. 
Finanssivalvonta tarkasti kaikki pankkiryhmittymät sekä yk-
sittäisiä pankkeja, yhteensä 22 kohdetta. Asuntoluottosopi-
muksen lisäksi tarkastettiin asuntoluottoon liittyviä takaus- 
ja panttaussitoumuksia sekä asiakkaalle ennen sopimuk-
sen tekemistä annettavia tietoja. 

Asuntoluotto- ja vakuuksia koskevat sopimukset olivat 
yleisesti ottaen asianmukaisia. Asiakkaille ennen luottoso-
pimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa (mm. vakio-
muotoisissa eurooppalaisissa kuluttajaluottotiedoissa) oli 
sen sijaan joitakin puutteita. Useilta pankeilta myös puut-
tuivat tiedonantovelvollisuutta koskevat sisäiset ohjeet tai 
ne eivät olleet tarpeeksi yksityiskohtaisia.

Hinnoittelun läpinäkyvyys koskemaan myös 
asuntoluottojen ennenaikaisesta takaisinmaksusta 
perittävää korvausta 
Finanssivalvonta päätti joulukuussa määräyksistä ja ohjeis-
ta, joiden tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää kiinteä-
korkoisen asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksus-
ta perittävän korvauksen enimmäismäärän laskentaa. Mää-
räyksissä ja ohjeissa täsmennetään laskennassa käytettä-
viä menetelmiä ja niille asetettavia vaatimuksia. Asiakkaan 

näkökulmasta tavoitteena on edistää hinnoittelun läpinäky-
vyyttä ja ennakoitavuutta siten, että asiakas jo luottoa ot-
taessaan on tietoinen käytettävistä laskentamenetelmis-
tä ja kykenee muodostamaan käsityksen mahdollisen en-
nenaikaisen takaisinmaksun korvauksen määrästä erilaisis-
sa tilanteissa.

Laskentamenetelmiä koskevien määräysten lisäksi Fi-
nanssivalvonta antoi myös menettelytapoja koskevia oh-
jeita asuntoluotonmyöntäjille. Näillä ohjeilla Finanssivalvon-
ta haluaa edistää hyviä luotonmyöntökäytänteitä ja asiak-
kaalle annettavaa informaatiota luoton ennenaikaisen ta-
kaisinmaksun laskentaperiaatteista ja asiakkaalle koituvis-
ta kustannuksista. Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 
31.3.2012. 

Peruspankkipalvelut edelleen hyvin saatavissa, 
laskunmaksuautomaatit vähentyneet
Finanssivalvonta arvioi vuosittain sekä kyselyn että valvon-
tahavaintojen avulla henkilöasiakkaille tarjottavien perus-
pankkipalveluiden hinnoittelua ja saatavuutta. 

Maaliskuussa tehdyn kyselyn perusteella peruspank-
kipalveluita oli edelleen hyvin saatavissa. Finanssivalvon-
nan tietoon ei tullut näiden palvelujen saatavuuteen liitty-
viä ongelmia taikka että peruspankkipalvelujen tarjoami-
sesta olisi perusteettomasti kieltäydytty. Peruspankkipal-
veluilla tarkoitetaan tavanomaista talletustiliä, tilinkäyttövä-
linettä (esim. online-debit-korttia) sekä maksutoimeksian-
tojen hoitamista. 

Merkittävin muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli 
asiakaspäätteiden ja erityisesti laskunmaksuautomaattien 
väheneminen. Pankkikonttoreiden määrä ei muuttunut 
olennaisesti edellisestä vuodesta, mutta joissain pankkien 
toimipisteissä oli käteisen rahan saantia supistettu esimer-
kiksi tarjoamalla käteispalveluja vain joinakin viikonpäivinä 
tai tiettyyn kellonaikaan. Toisaalta asiakkaiden saataville oli 
tullut uusia, pankkikonttorien ulkopuolisia asiointimahdol-
lisuuksia ja palvelupisteitä. Käteisautomaattien lukumää-
rä säilyi likimain ennallaan. Finanssivalvonta arvioi vuoden 
2012 alussa käteisen saatavuutta.

Palvelumaksu laskun maksamisesta käteisellä pankin 
tiskillä oli suurimmillaan kahdeksan euroa. Finanssivalvon-
nan arvion mukaan se voi joissakin tilanteissa muodos-
tua kohtuuttomaksi. Laskun maksaminen suoraveloituk-
sena oli edelleen kaikissa pankeissa maksutonta. Muutoin 
edullisin laskunmaksutapa oli verkkopankki, jonka yleisin 
kuukausimaksu oli 2,50 euroa. Finanssivalvonta julkaisi ai-
heesta valvottavatiedotteen ja kehotti muutamaa pankkia 
uudelleen arvioimaan palvelumaksujensa kohtuullisuutta.
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Vakuutussektori

Lakisääteisten tapaturma- ja liikennevakuutusten 
korvauskäsittelyssä ei merkittäviä puutteita
Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen sekä lakisäätei-
sen liikennevakuutuksen korvaustoimintaa koskevilla tar-
kastuksilla Finanssivalvonta halusi varmistaa, että va-
kuutusyhtiö käsittelee korvaushakemuksen kohtuullises-
sa ajassa lain ja hyvän vakuutustavan mukaisesti. Tar-
kastukset kohdennettiin markkinaosuudeltaan suurimpiin 
vahinkovakuutusyhtiöihin. 

Finanssivalvonta ei havainnut tapaturma- eikä liiken-
nevakuutusten korvauskäsittelyssä merkittäviä puutteita 
tai ongelmia. Tarkastetuilla osa-alueilla todettiin kuitenkin 
useita pienempiä kehittämiskohteita. Finanssivalvonta kiin-
nitti yksittäisissä tapauksissa vakuutusyhtiöiden huomio-
ta esimerkiksi 

 � korvauskäsittelyn henkilöstöresurssien riittävyyteen,

 � korvaushakemusten käsittelyaikaan,

 � käsittelyaikojen seurantaan, 

 � korvauspäätöksen perusteluihin ja sisältöön, 

 � puhelinasioinnin hinnoittelusta ilmoittamiseen sekä 

 � asiakasyhteydenottojen (mm. sähköpostiviestien) seu-
rantaan ja käsittelyyn. 

Vakuutusyhtiöissä on tehty aiempien selvitysten jälkeen 
organisaatiouudistuksia, joiden tarkoituksena on ollut toi-
minnan tehostaminen ja vaikeiden tapausten asiantunte-
vampi käsittely. 

Työttömyyskassojen neuvonta ja asiakaspalvelu 
ensimmäisen kerran laajan tarkastuksen kohteena
Finanssivalvonta tarkasti työttömyyskassojen neuvontaa ja 
asiakaspalvelua. Työttömyyskassojen neuvontavelvollisuus 
perustuu lakiin, ja neuvonnalla ja asiakaspalvelulla on tär-
keä merkitys työttömyyskassan jäsenille. Niitä ei ole aikai-
semmin tässä laajuudessa tarkastettu. Tarkastus tehtiin 12 
työttömyyskassassa, ja tarkastuskohteita olivat mm. asia-
kaspalautteen käsittely, sähköinen palvelu, neuvonta, tie-
dotus ja markkinointi. 

Neuvonta ja asiakaspalvelu olivat pääsääntöisesti asi-
anmukaisesti hoidettuja kaikissa työttömyyskassoissa. 
Havaittuja kehittämiskohteita olivat mm. puutteet ruot-
sinkielisessä tiedottamisessa, dokumentoinnissa, viestin-
nän suunnittelussa tai tarkastuksen aihepiiriin liittyvässä si-
säisessä valvonnassa. Pienillä kassoilla oli suuria kassoja 
enemmän puutteita. Tämä johtui resurssien vähäisyydes-
tä. Lisäksi tarkastuksilla puututtiin yksittäisiin markkinoin-
nissa esiintyneisiin epäkohtiin. 

Sijoitustuotteet

Tuotekehitysprosesseihin arviointia tuotteen 
käyttäytymisestä asiakkaan näkökulmasta eri 
markkinatilanteissa
Finanssivalvonta jatkoi vuonna 2010 aloitettuja sijoitustuot-
teiden (strukturoitujen sijoitustuotteiden, rahastotuotteiden 
ja sijoitussidonnaisten vakuutusten) tuotekehitysprosesse-
ja koskevia tarkastuksia. Tarkastusten tavoitteena oli var-
mistua siitä, että sijoitustuotteita yleisölle tarjoavilla valvotta-
villa on uusien tuotteiden tuotantoketjussa sekä oman ris-
kienhallintansa että asiakkaan- ja sijoittajansuojan kannalta 
asianmukaiset menettelytavat. 

Vuosina 2010 ja 2011 Finanssivalvonta teki tarkastuk-
sia yhteensä 20 valvottavassa. Kohteina oli sekä kooltaan 
että toiminta- ja organisaatiomalleiltaan erilaisia toimijoi-
ta. Yleisarvio oli, että pääosalla toimijoista tuotekehitystoi-
minta oli suunnitelmallista ja jäsentynyttä. Kehittämistar-
peita kuitenkin havaittiin vaihtelevasti eri osa-alueilla. Vaik-
ka pääosalla toimijoista oli selkeät prosessikuvaukset, niin 
prosesseja noudatettiin vaihtelevasti. Esimerkiksi olemas-
sa olevan tuotteen merkittävää muutosta ei aina osattu rin-
nastaa uuden tuotteen kehittämiseen. Valvottavakohtaista 
palautetta annettiin mm. seuraavista osa-alueista: proses-
sien selkeys ja niiden noudattaminen, uuden tuotteen tun-
nistamiskriteerit sekä asiakkaiden ja sijoittajien tarpeiden 
huomioon ottaminen tuotekehityksessä. 

Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että tuotteiden kehi-
tysprosessi on suunniteltu ja kuvattu huolellisesti ja että 
kuvauksesta käyvät selkeästi ilmi vastuualueet ja päätök-
sentekojärjestys. Riskienhallinnan näkökulmasta tehtävän 
arvioinnin lisäksi on tärkeää, että valvottavat arvioivat asi-
akkaan näkökulmasta, miten tuote käyttäytyy erilaisissa ta-
louden ja markkinoiden muutoksissa. Lisäksi Finanssival-
vonta pitää tärkeänä, että sisäisiin ohjeisiin kirjataan kritee-
rit, milloin kyseessä on uusi tuote ja milloin prosessia siis 
tulee noudattaa. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan 
tuotekehitysyksikköjen osaamista on myös hyvä hyödyn-
tää nykyistä enemmän asiakasinformaation tuottamisessa. 

Myyjän ilmoitettava PS-sopimusten ja vakuutusten 
kulut 
Vuonna 2010 tehdyssä sijoitustuotteiden kulurakenteita 
koskevassa selvityksessä ilmeni, että asiakkaan on vaikea 
saada selkeää kuvaa tuotteiden (esim. sijoitussidonnaisten 
vakuutusten) kokonaiskuluista, niin hinnastoa kuin tarjouk-
sia tutkimallakaan. Asiakkaansuojan näkökulmasta on tär-
keää, että pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten 
myyjät antavat asiakkaille yhdenmukaisesti riittävät ja olen-
naiset tiedot kuluista ja tuotoista paitsi vakuutusten myös 
pitkäaikaissäästämisen osalta.

Finanssivalvonta julkaisi lokakuussa lausunnoille luon-
noksen määräyksiksi ja ohjeiksi, jotka koskivat pitkäaikais-
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säästämissopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuotto-
jen ilmoittamista. Aiheesta järjestettiin julkinen kuuleminen 
marraskuussa. Tätä koskevat määräykset ja ohjeet on tar-
koitus antaa vuoden 2012 alkupuolella.

Sijoitusrahastojen liikkuvuus maasta toiseen 
helpottuu, avaintietoesite tekee rahastojen 
vertailun vaivattomammaksi
Sijoitusrahastotoimintaa sääntelevän uuden direktiivin 
(UCITS5 IV) tavoitteena on helpottaa rahastoyhtiöiden ra-
jan yli -toimintaa Eta-alueella. Se asettaa myös uusia vaa-
timuksia sijoittajille annettaville tiedoille. Direktiivin edellyttä-
mät lakimuutokset mm. sijoitusrahastolakiin tulivat voimaan 
31.12.

Vuoden aikana Finanssivalvonta valmistautui direktiivin 
edellyttämiin sääntelyn ja valvonnan sisällön muutoksiin 
sekä järjesti rahastoyhtiöille huhtikuussa kolmannen kes-
kustelu- ja infotilaisuuden direktiivin vaikutuksista. Lausun-
tokierros määräys- ja ohjeluonnoksesta järjestettiin loka–
marraskuussa, ja uudet määräykset ja ohjeet tulivat voi-
maan samanaikaisesti sijoitusrahastolain muutosten voi-
maantulon kanssa kertomusvuoden lopussa.

Sijoitusrahastojen markkinoinnin valvonnassa siirryttiin 
Eta-alueella viranomaisten väliseen sähköiseen notifikaa-
tiomenettelyyn heinäkuun alussa. Lisäksi Finanssivalvonta 
kävi rahastoyhtiöiden kanssa keskustelua uuden avaintie-
toesitteen sisältökysymyksistä ja käyttöönotosta. 

Yksinkertaistettu rahastoesite korvataan avaintietoesit-
teellä (KIID eli Key Investor Information Document). Se ko-
koaa sijoitusrahaston avaintiedot määrämuotoisesti ja sel-
keästi kahdelle sivulle, ja se annetaan sijoittajalle ennen si-
joituspäätöstä. Esitystapa ja termistö ovat yhtenäiset kai-
kissa Eta-valtioissa. Avaintietoesitteen tarkoituksena on 
helpottaa eri sijoitusrahastojen vertailtavuutta. 

Listayhtiöiden tiedottamisen ja taloudellisen 
informaation valvonta

Markkinoiden kasvanut epävarmuus näkyi 
listayhtiöiden tulevaisuudennäkymistä 
kertomisessa
Listayhtiöiden tiedottamisen valvonnassa pyrittiin edistä-
mään tiedottamisen hyviä käytänteitä ja vaikuttamaan tie-
dottamisen tasoon. Finanssivalvonta kävi myös keskuste-
luja markkinaosapuolten kanssa tulevaisuudennäkymien 
esittämiseen liittyvästä sääntelystä. Listayhtiöiden valvonta-
käyntejä jatkettiin ja ne kohdistuivat riskiperusteisesti6  pää-
osin pienimpiin listayhtiöihin. Valvontakäynneillä arvioitiin 
mm. listayhtiöiden tiedottamiskäytäntöä. Yhtiöille annettiin 

5 Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities.
6 Yhtiöt valitaan seurantaan tietyin kriteerein (mm. toimiala, koko, aiempi 

valvontahistoria, muutokset johdossa, yhtiön rakenteen muutokset). 
Riskipitoisempia seurataan tarkemmin, muita yleisemmällä tasolla.

yhtiökohtaista palautetta ja tuotiin esille parannusehdotuk-
sia tiedonantovelvollisuuden hoitoon liittyvissä asioissa. Fi-
nanssivalvonnan näkemyksen mukaan tiedonantovelvolli-
suus oli yhtiöissä hoidettu pääsääntöisesti asianmukaisesti.

Listayhtiöiden tulevaisuudennäkymien tarkkuusastet-
ta ja informatiivisuutta arvioitiin sekä seurattiin tulosvaroi-
tusten asianmukaisuutta erityisesti ns. väljien tulosennus-
teiden ja osavuosikatsausten yhteydessä. Loppuvuonna 
Finanssivalvonta kiinnitti huomiota siihen, miten listayhtiöt 
ottivat markkinoiden kasvaneen epävarmuuden huomioon 
tulevaisuudennäkymissä ja riskien ja epävarmuustekijöiden 
kuvaamisessa. Vaikka monet yhtiöt pitivät näkymät ennal-
laan, ne kertoivat samalla kasvaneesta epävarmuudesta 
näkymien toteutumisessa. Finanssivalvonta korosti edel-
leen huolellisen ja ajantasaisen tulosseurannan merkitystä 
ja sitä, että väljän tulosennusteen antaminen ei poista yhti-
ön velvollisuutta antaa tarvittaessa tulosvaroitus, jos yhtiön 
tuloskehityksessä tapahtuu jokin olennainen muutos. Tu-
losvaroitusta ei voi siirtää osavuosikatsauksen yhteyteen, 
jos tieto näkymien olennaisesta muutoksesta on ollut yhti-
ön tiedossa jo aiemmin. Epävarmassa markkinatilanteessa 
yhtiö arvioi, voiko se antaa näkymiä lainkaan tulosennus-
teena niiden mahdollisen harhaanjohtavan sisällön vuoksi. 
Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan tulevaisuudennä-
kymät tulisi antaa vain siinä laajuudessa ja niin pitkälle jak-
solle kuin todennäköistä kehitystä pystytään luotettavasti 
arvioimaan. Näkymissä tulisi myös tuoda esille, mitkä riski-
tekijät luovat epävarmuutta annettuun näkymään.

Taloudellisten katsausten julkistamiseen uusi 
vaihtoehtoinen tapa 
Kertomusvuoden alussa tuli mahdolliseksi vaihtoehtoinen 
menettely taloudellisten katsausten julkistamiseksi. Uuden 
menettelyn mukaan osavuosikatsaus ja tilinpäätöstiedo-
te voidaan julkistaa siten, että ne taloudelliseen katsauk-
seen sisältyvät tiedot, jotka ovat omiaan olennaisesti vai-
kuttamaan arvopaperin arvoon, julkistetaan pörssitiedot-
teella, ja taloudellinen katsaus kokonaisuudessaan on ky-
seisen pörssitiedotteen liitteenä. Finanssivalvonnan selvi-
tyksen mukaan suurin osa yhtiöistä (noin 80 %) jatkoi kui-
tenkin taloudellisten katsausten julkistamista aiemman jul-
kistamiskäytännön mukaisesti.

Huolellisuus tilinpäätöksen laadinnassa sekä 
riittävien tietojen esittäminen tärkeää luottamuksen 
säilyttämiseksi tilinpäätösinformaatioon 
Euroopan arvopaperimarkkinavalvoja ESMA ohjeisti eri-
tyisesti ns. GIIPS-valtioiden velkakirjojen tilinpäätöskäsit-
telyä pankkisektorilla. Kertomusvuonna tarkastettiin kah-
den pankin konsernitilinpäätös. Painopisteenä oli lainojen ja 
saamisten arvonalentumiskirjausprosessin valvonta IFRS-
standardien näkökulmasta. Finanssivalvonta katsoi, ettei 
pankkien sisäinen arvonalentumiskirjausprosessia koskeva 
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tayhtiöiden arvonalentumistestausprosesseja ja siten osal-
taan parantaa tilinpäätösten laatua.

Segmenttiraportoinnin osalta valvoja havaitsi puuttei-
ta toimintasegmenttien määrittämisessä standardin edel-
lyttämän kaksivaiheisen lähestymistavan mukaisesti, mikä 
voi johtaa siihen, etteivät tilinpäätöksessä esitettävät seg-
mentit ole IFRS-standardin mukaisia. Myös Euroopan 
muut tilinpäätösvalvojat ovat kiinnittäneet huomiota IFRS-
standardin ongelmakohtiin, jotka johtuvat sekä standardin 
omista heikkouksista että puutteista sen soveltamisessa. 
Tilinpäätösvalvojien tavoitteena on segmenttiraportointia 
koskevan IFRS-standardin nykyistä yhdenmukaisempi so-
veltaminen Euroopassa. Segmenttiraportointi, joka kertoo 
esimerkiksi yrityksen eri liiketoimintojen tai maantieteellis-
ten alueiden kehityksestä, on sijoittajien päätöksenteon 
kannalta keskeistä tilinpäätösinformaatiota.

ohjeistus ollut riittävän kattava, eikä ohjeistus ottanut tar-
peeksi huomioon IFRS-standardien vaatimuksia. Finanssi-
valvonta kiinnitti näiden pankkien huomiota tilinpäätösten 
laadinnan huolellisuuteen sekä riittävien tietojen esittämi-
seen, jotta luottamus tilinpäätösinformaatioon säilyisi epä-
varmassa markkinatilanteessa.

Taloudellisen informaation valvontaa suunnattiin ra-
hoitusinstrumenttien, liikearvon arvonalentumistestausten 
sekä segmenttiraportoinnin oikeellisuuden arviointiin. Lii-
kearvojen arvonalentumistestausten valvontaa kohdennet-
tiin useamman vuoden valvontakäytännön mukaisesti yh-
tiöihin, joilla on euromääräisesti suurimmat liikearvot ja joi-
den liikearvo vastaa merkittävää osaa omasta pääomasta. 
Yksi valvonnan kohteena ollut listayhtiö kirjasi merkittävän 
arvonalentumistappion liikearvostaan. Finanssivalvonnan 
yksityiskohtaisten palautteiden tavoitteena on kehittää lis-

Listayhtiöille Markkinat-tiedotteita ja 
tilaisuuksia 

Kertomusvuonna julkaistiin neljä Markkinat-tiedo-
tetta, joissa käsiteltiin listayhtiön tiedonantovelvol-
lisuuden ja tilinpäätösvalvonnan tulkintoihin, sisä-
piiriasioihin, standardeihin ja sääntelyyn liittyviä ha-
vaintoja. Tiedotteessa informoitiin mm. ESMAn eli 
uuden eurooppalaisen arvopaperiviranomaisen 
kannanotoista. 

Markkinavalvonta järjesti listayhtiöille joulu-
kuussa kaksi samansisältöistä ajankohtaistilai-
suutta, joissa käsiteltiin pääosin tilinpäätösvalvon-
nan teemoja. Valtaosa listayhtiöistä oli edustettuna 
tilaisuuksissa.

Listayhtiöitä palvelee oma Listayhtiolle.fi-verk-
kopalvelu, jota ylläpidetään suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi.

 Käy tutustumassa: Listayhtiolle.fi

http://listayhtiolle.fi
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Arvopaperimarkkinoiden infrastruktuurin valvonta

Kansainvälinen viranomaisyhteistyö tärkeää 
arvopaperikaupan valvonnassa
Finanssivalvonta valvoi rahoitusmarkkinoiden infrastruktuu-
ria tiiviissä yhteistyössä Suomen Pankin kanssa. Kertomus-
vuoden keskeisimmät yhteistyöhankkeet olivat arvopaperi-
markkinalain kokonaisuudistus, arvopaperiselvitykseen liit-
tyvät EU-tason hankkeet sekä Euroclear Finland Oy:n (ar-
vopaperikeskus) ja Euroclear-ryhmän valvontayhteistyö 
muiden valvojien ja keskuspankkien kanssa sekä keskus-
vastapuoliselvitykseen (CCP) liittyvä yhteistyö.

Finanssivalvonta arvioi Euroclear Finlandin selvityksen 
sujuvuutta ja luotettavuutta sekä yhtiön ulkoistamis- ja ke-
hittämishankkeita. NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (Helsingin 
pörssi) valvontaa kohdennettiin kaupankäynnin markkina-
mallien muutoksiin, pörssin oman markkinavalvonnan toi-
mintaan ja toiminnan järjestämiseen kaupankäynnin luo-
tettavuuden ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Yksi keskeinen 
osa pörssin valvontaa oli NASDAX OMX:n pohjoismainen 
valvontayhteistyö, jolla pyrittiin mm. merkittävien valvonta-
kysymysten osalta yhteisiin linjauksiin.

Suomalainen monenkeskinen kaupankäyntipaikka 
aloitti toimintansa
Helsingin pörssi aloitti monenkeskisen kauppapaikan, First 
North Finlandin ylläpitämisen huhtikuussa. Finanssivalvonta 
valvoi toiminnan aloittamista. First North Finland on ensim-
mäinen suomalainen monenkeskinen kaupankäyntipaikka 
ja arvopaperimarkkinalain tarkoittama meklarilista. Se tar-
joaa pienille ja keskisuurille yrityksille pörssiä kevyemmin 
säännellyn varainhankintavaihtoehdon ja sijoittajille vaihto-
ehtoja kaupankäyntipaikkojen ja sijoituskohteiden valintaan. 

Kaupankäynnin valvonta ja väärinkäytösten tutkinta

Kaupparaportoinnin kehittämistä jatkettiin
Arvopaperikaupankäynnin pirstaloituminen jatkui edel-
leen pörssien ja monenkeskisten markkinapaikkojen (esim. 
Burgundy, Chi-X) kesken. Finanssivalvonta saa kauppara-
portoinnin kautta tiedot eri markkinapaikoilla toteutetuista 
arvopaperikaupoista. Näitä tietoja Finanssivalvonta käyttää 
mm. väärinkäytöstutkinnassaan.

Finanssivalvonta käyttää kaupparaporttien keruuseen 
ja ylläpitoon pohjoismaisena yhteistyönä rakennettua jär-
jestelmää. Arvopaperivälittäjien kaupparaportointivelvol-
lisuus laajentui syyskuussa, kun Finanssivalvonta aloitti 
OTC-johdannaisilla toteutettuja kauppoja koskevien tieto-
jen keruun sekä vaihtamisen ESMAn jäsenmaiden välillä. 
Samassa yhteydessä Finanssivalvonta laajensi välittäjien 
raportointivelvoitetta asiakkaan yksilöinti- ja osoitetietoihin, 
mikä osaltaan paransi kaupparaportoitujen tietojen käytet-

tävyyttä valvontatyössä. Kaupankäynnin hajautuminen ja 
raportoitujen kauppojen suuri määrä vaatii raportoinnin ke-
hitystyön jatkamista.

Uusi sisäpiirikaupankäynnin valvontajärjestelmä 
tehosti ja automatisoi kaupankäynnin valvontaa
Finanssivalvonnan uusi sisäpiirikaupankäynnin valvontajär-
jestelmä yhdistää raportoidut kauppatiedot sisäpiiriläisten 
tietoihin ja näin tehostaa ja automatisoi kaupankäynnin val-
vontaa. Uusi järjestelmä tukee myös kaupparaportoitujen 
asiakastietojen laadun parantamista järjestelmään kehitet-
tyjen oikeellisuustarkistuksien avulla. 

Arvopaperinvälittäjien best execution -periaatteissa 
kehittämistä
Finanssivalvonta tarkasti arvopaperinvälitys- ja omaisuu-
denhoitopalveluita tarjoavien yhtiöiden toimeksiantojen to-
teuttamista koskevan ns. best execution -periaatteen nou-
dattamista. Best execution on asiakkaansuojan kannal-
ta keskeinen kaupankäynnin menettelytapavelvoite, jonka 
merkitys on korostunut kaupankäynnin pirstaloitumisen ja 
erilaisten markkinapaikkojen syntymisen vuoksi. 

Best execution -velvoitteen mukaan arvopaperinvälittä-
jän on pyrittävä asiakkaan kannalta parhaaseen tulokseen. 
Tarkastuksessa ilmeni, että arvopaperinvälittäjien toimek-
siantojen toteuttamisperiaatteet olivat usein varsin yleisel-
lä tasolla, eikä niistä aina ilmennyt erilaisten rahoitusväli-
neiden tai toimeksiantokanavien toteutusjärjestelyiden eri-
tyispiirteitä. Periaatteiden yleisluonteisuuden vuoksi asiak-
kaiden oli vaikea arvioida eri välittäjien toteutusjärjestelyitä 
ja käyttää toteuttamisperiaatteita yhtenä kriteerinä välittä-
jää valitessaan. 

Sijoitusanalyyseissä esitettyjen tietojen laatu 
parantunut
Finanssivalvonta selvitti kuuden yhtiön laatimien sijoitus-
suositusten eli sijoitusanalyysien asianmukaista esittämis-
tapaa sekä suositusten laatijoiden etuja ja eturistiriitoja kos-
kevien tietojen julkistamista. 

Selvityksestä ilmeni, että yhtiöt noudattivat sijoitussuo-
situksia koskevan sääntelyn vaatimuksia yleisesti ottaen 
hyvin ja vuonna 2009 tehtyyn tarkastukseen verrattuna si-
joitussuosituksissa esitettyjen tietojen laatu oli parantunut. 
Keskeisimmät puutteet liittyivät sijoitussuosituksien laati-
joiden ja liikkeeseenlaskijoiden välisten omistusosuuksien 
julkistamiseen.

Finanssivalvonta muistutti suositusten laatijoita siitä, 
että sijoitussuosituksissa on esitettävä selkeästi ja yksi-
selitteisesti suosituksen laatijan tai tämän kanssa samaan 
konserniin kuuluvan oikeushenkilön ja liikkeeseenlaskijan 
väliset huomattavat omistusosuudet. Sijoitussuosituksista 
on käytävä selkeästi ilmi, onko sijoitussuositus esitetty liik-
keeseenlaskijalle ennen sen julkistamista.
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80 väärinkäyttöepäilyä tutkittiin
Finanssivalvonta tutki yhteensä 80 arvopaperimarkkinoiden 
väärinkäyttöepäilyä. Kertomusvuonna se teki neljä tutkinta-
pyyntöä poliisille, antoi kolme julkista huomautusta ja mää-
räsi viisi rikemaksua.

Finanssivalvonta antoi julkisen huomautuksen komis-
sion esiteasetuksen ja arvopaperimarkkinalain tiedonan-
tovelvollisuuden laiminlyönneistä, säännöllisen tiedonan-
tovelvollisuuden laiminlyönnistä ja liputusvelvollisuuden 

laiminlyönneistä sekä niihin liittyvästä sisäisen valvonnan 
puutteellisuudesta. Finanssivalvonta määräsi viisi rikemak-
sua sisäpiiri-ilmoitusten laiminlyönneistä.

Arvopaperinvälittäjiltä Finanssivalvonta sai 16 ilmoitusta 
epäilyttävistä kaupoista tai muista liiketoimista. Helsingin 
pörssin markkinavalvonta ilmoitti 29 tapauksesta.

Finanssivalvonta sai kolme virka-apupyyntöä muilta 
viranomaisilta. Finanssivalvonta puolestaan lähetti virka-
apupyynnön kolmelle valvojalle. 

Tutkitut arvopaperimarkkinoiden väärinkäyttöepäilyt, tutkintapyynnöt 
ja hallinnolliset sanktiot 2002–2011

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tutkittu yhteensä 65 57 61 41 62 65 62 74 70 80

Sisäpiirintiedon väärinkäyttö 24 28 24 18 29 45 27 37 27 34

Kurssimanipulaatio 11 11 12 6 10 5 11 17 11 23

Tiedonantovelvollisuus 30 18 21 13 21 12 12 16 25 16

Muut - - 4 4 2 3 12 4 7 7

Tutkintapyyntö poliisille 6 7 5 1 3 2 5 - 3 4

Julkinen huomautus - - - 2 - 1 1 5 3 3

Julkinen varoitus - - - - - - 1 - - -

Rikemaksu - - - - - - 14 - 1 5
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Puolueetonta tietoa pankki- ja vakuutusasiakkaille

Finanssivalvonnan yksi lakisääteisistä tehtävistä on tar-
jota suurelle yleisölle tietoa finanssimarkkinoista. Täs-
sä työssä pääkanava on Finanssiasiakas.fi-verkkopal-
velu. Verkkopalvelun suomenkielinen osuus julkais-
tiin vuonna 2010, ja ruotsin- ja englanninkieliset versiot 
kertomusvuonna.

Finanssiasiakas.fi-palvelussa kerrotaan laajasti fi-
nanssipalveluihin ja -tuotteisiin liittyvistä kuluista ja ris-

keistä sekä mm. asuntolainoista. Lisäksi verkkopalve-
lussa julkaistiin kuusi asiakkaille suunnattua artikkelia. 
Näiden aiheita olivat maksujärjestelmät, kapitalisaatio-
sopimukset, sijoitusrahastosääntelyn muutokset, pe-
ruspankkipalvelut, ei-säännellyt sijoitustuotteet ja osak-
keiden hintariski.

 Käy tutustumassa: Finanssiasiakas.fi 

Asiakasvalistus

Finanssivalvonta pyrkii saavuttamaan tietoa tarvitsevat 
muillakin keinoin kuin pelkästään verkkopalvelun avulla. 
Yksi keinoista on erilaisiin yleisötapahtumiin osallistumi-
nen. Valvoja on jo yli kymmenen vuoden ajan osallistunut 
Sijoitus-Invest-tapahtumaan ja pitänyt siellä tietoiskuja. Täl-
lä kertaa marraskuisilla sijoitusmessuilla pidettiin 13 tietois-
kua. Suosituimpia aiheita olivat jälleen kerran luvallisten fi-
nanssipalveluiden ja huijausten tunnusmerkit sekä erilaisten 
sijoitustuoteryhmien vertailut. 

Huhtikuussa Finanssivalvonta osallistui Lapsi-messuille 
Helsingissä. Messut olivat osa Finanssivalvonnan asunto-
lainoihin liittyvää asiakasvalistusohjelmaa, ja tapahtumassa 
tavoitettiin erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheitä, jotka 
harkitsivat asuntolainan ottamista. Esitteen ja lainalaskurin 
avulla kerrottiin lainakoron muutosten vaikutuksista lainan-
hoitokustannuksiin tai laina-aikaan sekä asuntolainaan liit-
tyvien riskien hallinnasta.

Finanssivalvonta toimii asiakkaansuojan ja asiakasva-
listuksen osalta yhteistyössä Vakuutus- ja rahoitusneuvon-
ta FINEn sekä Kuluttajaviraston kanssa. Finanssivalvonta 

osallistuu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoiman Talou-
denhallinnan neuvottelukunnan toimintaan sekä Kulutta-
jatutkimuskeskuksen kaksivuotiseen, 2012 päättyvään 
tutkimushankkeeseen nuorten taloudellisen osaamisen 
edistämiseksi. 

Finanssivalvonnan puhelinneuvonta vastaa 
finanssiasiakkaiden kysymyksiin
Finanssivalvonnan puhelinneuvonta vastasi pankki-, vakuu-
tus- ja sijoitusasiakkaiden kysymyksiin mm. siitä, millaisia 
menettelytapoja finanssimarkkinoilla toimivilta palveluntar-
joajilta edellytetään. Puhelinneuvontaan tuli yhteensä noin 
270 tiedustelua. 

Vuoden aikana vastattiin myös noin 240 kirjalliseen 
asiakas yhteydenottoon. Kaikista tiedusteluista yli puolet 
kohdistui pankkiasioihin, noin kolmasosa vakuutusasioi-
hin ja noin kymmenesosa sijoitusasioihin. Yleisimmin yh-
teydenotot koskivat pankkiasioissa luottoja ja talletussuo-
jaa, vakuutusasioissa korvausmenettelyä ja korvaushake-
muksen käsittelyaikaa sekä sijoitusasioissa toimilupaa ja 
toiminnan luvanvaraisuutta.

http://www.finanssiasiakas.fi
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Kansainvälisen valvonta- ja 
sääntely-yhteistyön tehostaminen 
Euroopan finanssivalvontajärjestelmän ensimmäistä vuot-
ta leimasi valtioiden velkakriisi, jonka vaikutukset levisi-
vät finanssisektoriin. Finanssivalvonta tuki vahvasti EBAn, 
EIOPAn ja ESMAn toimia kriisin lieventämiseksi ja finans-
simarkkinoiden vakauttamiseksi. Luottamuksen palautta-
minen EU:n pankkisektorin toimintaan oli Suomen kannal-
ta tärkeää, koska muiden EU-maiden ongelmat heijastuvat 
negatiivisesti myös Suomen finanssisektoriin.

Kertomusvuoden aikana EU:ssa valmisteltiin mittavia 
finanssisääntelyn uudistuksia. Finanssivalvonta keskittyi 
kansainvälisessä valvonta- ja sääntely-yhteistyössä hank-
keisiin, joilla on erityisen suuri merkitys Suomen finanssi-
sektorin vakavaraisuuden, kilpailukyvyn ja rakenteellisten 
ominaispiirteiden näkökulmasta. EBAssa Finanssivalvonta 
toimi aktiivisesti pankkien omia varoja koskevan sääntelyn 
uudistamiseksi. Yhtä tärkeänä Finanssivalvonta piti likvidi-
teettissääntelyn uudistamista ja pankkien likviditeetin seu-
rannan parantamista. EIOPAssa painopiste oli vakuutus-
sektorin vakavaraisuusuudistuksen ns. Solvenssi II  sään-
nösten valmistelussa. ESMAssa Finanssivalvonta toimi ak-
tiivisesti arvopaperimarkkinoiden EU-tason valvontayhteis-
työn tehostamiseksi ja uusien finanssituotteiden valvonnan 
parantamiseksi.

Pohjoismainen valvontayhteistyö tiivistyi kriisin aikana. 
Pohjoismaisten finanssikonsernien seurantaa ja valvojien 
ajantasaista tietojen vaihtoa lisättiin. Erityisen tarkasti seu-

Mikrotason vakauden valvonta

Euroopan fi nanssivalvontajärjestelmä

Makrotason vakauden valvonta

Euroopan järjestelmäriskikomitea (ESRB)Euroopan arvopaperimarkkinaviran-
omainen (ESMA)

Euroopan keskuspankki 
(EKP)

Kansalliset keskuspankit

Euroopan valvonta-
viranomaiset (ESA)

Euroopan komissio

Kansalliset 
valvojat
(ei äänioikeutta)

Talous- ja
rahoituskomitean 
puheenjohtaja
(ei äänioikeutta)

E
S

A

Euroopan pankkiviranomainen (EBA)

Euroopan vakuutus- ja lisäeläke-
viranomainen (EIOPA)

Yhteiskomitea

Kansalliset valvojat
(mukaan lukien valvontakollegiot)

EU:n valvontakehikko

rattiin pohjoismaisten finanssikonsernien likviditeettiä. Va-
kiintunut yhteistyö käytännön valvonnassa jatkui pankki-, 
vakuutus- ja arvopaperivalvonnassa. 

Euroopan uusi valvontajärjestelmä käynnistyi

Eurooppalainen finanssivalvonta muuttui, kun EU:n uudet 
valvontaviranomaiset aloittivat toimintansa kertomusvuo-
den alussa. EU:n valvontaviranomaiset saivat käyttöönsä 
uusia valtuuksia EU-tason finanssisääntelyssä. Niille an-
nettiin myös valtuudet ohjata entistä tiiviimmin valvojakol-
legioiden toimintaa ja koordinoida kansallisten valvojien yh-
teisiä kriisinhallintatoimia. EU:n valvontaviranomaisten roo-
li finanssisektorin riskien arvioinnissa laajeni yhä enemmän 
systeemisten vaikutusten arviointiin, mikä oli finanssikrii-
sin hoidossa ensiarvoista. Järjestelmät finanssituotteiden 
ja asiakkaansuojan valvontaan luotiin kertomusvuoden ai-
kana ja viranomaiset alkoivat tuottaa aiheesta ensimmäisiä 
EU-tason arvioitaan. 

EBA vastaa pankkivalvonnasta, EIOPA vakuutusval-
vonnasta (pl. lakisääteinen työelävakuutus) ja ESMA arvo-
paperimarkkinavalvonnasta. Viranomaisissa ylintä päätös-
valtaa käyttävät hallintoneuvostot (Board of Supervisors), 
joissa äänivaltaisina jäseninä ovat kansallisten valvontavi-
ranomaisten ylimmän johdon edustajat. Hallintoneuvostol-
la on päätoiminen puheenjohtaja (Chairperson), joka joh-
taa myös johtokunnan kokouksia (Management Board). 
Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsen-
tä, jotka valitaan äänivaltaisista hallintoneuvoston jäsenis-
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tä. Johtokunta vastaa siitä, että toimintaa johdetaan hallin-
toneuvoston päätösten mukaisesti. Johtokunta myös val-
mistelee hallintoneuvostolle viranomaisen työohjelman ja 
budjetin. EBAn johtokunnalla on lisäksi vahva rooli hallin-
toneuvoston kokoukselle esittävien asioiden valmistelussa.

Finanssimarkkinoiden päivittäinen valvontavastuu on 
edelleen kansallisilla valvojilla. Tämän lisäksi ESMA valvoo 
suoraan luottoluokituslaitoksia ja ESMAn tehtäväksi on eh-
dotettu myös kauppatietorekisterien valvontaa.

Kansalliset valvojat osallistuivat valmisteluun ja 
päätöksentekoon
EU-tason valvojien tehtävät lisääntyivät aiempaan komitea-
järjestelmään verrattuna, ja ne alkoivat vahvistaa omia re-
surssejaan. Tästä huolimatta ne tukeutuivat asioiden 

valmistelussa edelleen paljon kansallisten valvojien asian-
tuntemukseen. Kaikissa kolmessa viranomaisessa on usei-
ta komiteoita ja työryhmiä. Näiden jäsenet ovat kansallisten 
valvojien edustajia, samoin kuin näiden puheenjohtajat. Ko-
miteat valmistelevat asiat hallintoneuvoston käsittelyä var-
ten. Pysyvien komiteoiden alaisuuteen on perustettu usei-
ta asiantuntijatyöryhmiä, jotka vastaavat mm. EU:n valvon-
taviranomaisten teknisten sääntelystandardien, suositusten 
ja ohjeiden laatimisesta sekä finanssisektorin riskiarvioiden 
ja stressitestien valmistelusta. Varsin paljon resursseja käy-
tetään edelleen finanssisektorin EU-tason sääntelyn lisäksi 
seurantajärjestelmien ja menetelmien kehittämiseen.

Pankki-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinoiden välistä 
sääntely- ja valvontayhteistyötä koordinoi EBAn, EIOPAn ja 
ESMAn yhteiskomitea (Joint Committee). Tämä yhteistyö 

Finanssivalvonnan jäsenyydet Euroopan valvontaviranomaisten keskeisissä 
valmistelu- ja päätöksentekoelimissä7

Valmistelu- ja päätöksentekoelin Jäsenyys/puheenjohtajuus

ESMAn hallintoneuvosto johtaja Anneli Tuominen, äänivaltainen jäsen
osastopäällikkö Jarmo Parkkonen, varajäsen

ESMAn FISC, Financial Innovation Standing Committee 
(uusien rahoitustuotteiden valvontakysymykset)

johtaja Anneli Tuominen, puheenjohtaja

ESMAn IT Management and Governance -työryhmä neuvonantaja Arja Voipio, puheenjohtaja

EBAn hallintoneuvosto apulaisjohtaja Jukka Vesala, äänivaltainen jäsen
johtaja Anneli Tuominen, varajäsen

EBAn johtokunta apulaisjohtaja Jukka Vesala, äänivaltainen jäsen

EIOPAn hallintoneuvosto johtaja Anneli Tuominen, äänivaltainen jäsen
johtava neuvonantaja Hely Salomaa, varajäsen

Consumer Protection Sub-Committee (kuluttajansuo-
jakysymykset, viranomaisten yhteistyökomitea Joint 
Committeen alainen komitea)

johtaja Anneli Tuominen, puheenjohtaja

Risk Sub-Committee (riskien arviointi, viranomaisten 
yhteistyökomitea Joint Committeen alainen komitea)

apulaisjohtaja Jukka Vesala, puheenjohtaja 

Work stream on the Methods of Consolidation for 
Financial Conglomerates (finanssikonglomeraattien 
vakavaraisuutta koskevat tekniset sääntelystandardit) 

osastopäällikkö Marja Nykänen, puheenjohtaja

ESRB:n hallintoneuvosto johtaja Anneli Tuominen, jäsen (ei äänivaltaa)

7 Katso kattava listaus sivuilta 62–63.
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on tärkeää, kun arvioidaan pankki-, vakuutus- ja arvopa-
perisektoreiden välisiä riippuvuuksia ja niiden vaikutuksia 
EU:n finanssisektorin vakauteen. Tavoitteena on lisäksi yh-
tenäistää eri sektoreiden sääntelyä ja valvontakäytäntöjä.

 
Finanssivalvonta terävöitti kansainvälistä 
vaikuttamistaan 
Finanssivalvonnan tavoitteena on vaikuttaa EBAssa, 
EIOPAssa ja ESMAssa erityisesti niillä alueilla, joilla on suuri 
merkitys Suomen finanssisektorin vakavaraisuuden, kilpai-
lukyvyn ja rakenteellisten ominaispiirteiden sekä asiakkaan- 
ja sijoittajansuojan näkökulmista. Finanssivalvonta osallistui 
asioiden käsittelyyn pysyvissä komiteoissa ja työryhmissä. 

EU:n valvontaviranomaiset saivat valtuudet valmistella 
sitovaa teknistä sääntelyä. Tämä oli tärkeä uudistus EU:n 
finanssisääntelyn yhdenmukaistamisen kannalta. Teknis-
ten standardien ja muun sääntelyn sisältöön voi vaikuttaa 
tehokkaimmin osallistumalla valmisteluun asiantuntijatyö-
ryhmissä. Finanssivalvonta osallistui kertomusvuonna kes-
keisimpien asiantuntijatyöryhmien toimintaan.

Kertomusvuoden aikana EU:n komissio valmisteli fi-
nanssialaa koskevia direktiivejä ja asetuksia. Finanssival-
vonta osallistui EU-sääntelyn valmisteluun tiiviissä yhteis-
työssä ministeriöiden kanssa ja esitti Suomen näkökan-
nat myös EU:n valvontaviranomaisissa. Yhteisillä linjauk-
silla vaikutettiin etenkin pankkien ja vakuutusyritysten va-
kavaraisuussääntelyyn ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajia koskevaan sääntelyyn (AIFM) sekä EU-valmistelus-
sa että EU:n valvontaviranomaisissa. 

Finanssivalvonta toimi Euroopan valvontaviranomais-
ten keskeisissä valmistelu- ja päätöksentekoelimissä. 
Nämä tehtävät jatkuvat myös vuonna 2012.

Finanssikriisin hoito ja suuret sääntelyhankkeet 
hallitsivat finanssivalvojien yhteistyötä
Kertomusvuoden aikana Euroopan finanssivalvojat lisäsi-
vät toimialan ajantasaista seurantaa ja paransivat huomat-
tavasti keskinäistä tietojen vaihtoaan. Koko finanssisekto-
rin osalta riskianalyysiä tehtiin myös yhteiskomitean alai-
suudessa. Tämä oli hyvin tarpeellista, koska EU:n finanssi-
markkinat ovat monin tavoin toisiinsa kytkeytyneet ja yksit-
täiset kriisit leviävät nopeasti sektorista ja maasta toiseen. 

EU:n uusien valvontaviranomaisten kriisinhallintaky-
ky joutui tuoreeltaan testiin, kun velkakriisi syveni vuoden 
aikana ja finanssisektorin vakaus heikentyi. EBA, EIOPA 
ja ESMA arvioivat säännöllisesti finanssisektorin tilannetta 
ja testasivat sen riskinsietokykyä stressitesteillä. Tämän li-
säksi ne arvioivat pankki-, vakuutus- ja arvopaperimarkki-
noiden välisiä riskejä ja niiden vaikutuksia makrovakaudel-
le yhä kattavammin yhdessä EU:n järjestelmäriskikomite-
an (ESRB) kanssa. EBA koordinoi valvojien yhteisiä toimia 
EU:n suurten pankkien vakavaraisuustavoitteiden nosta-
miseksi. Se tuki myös kansallisten valvojien toimia, joilla 

pyrittiin siihen, että valvottavat kokonaisuutena vahvistaisi-
vat vakavaraisuuttaan ja likviditeetin hallintaansa finanssi-
markkinoiden vakauttamiseksi.

Finanssivalvonta tuki sitä, että EU-tason sääntelyssä 
kansallisille viranomaisille annetaan riittävät valtuudet ja vä-
lineet makrovakausvalvontaan. Euroopan järjestelmäriski-
komitea edisti kansallisten makrovakausvalvonnan järjes-
telmien kehittämistä valmistelemalla loppuvuonna suosi-
tukset makrovakauden valvonnan järjestämisestä kansal-
lisella tasolla. Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen 
osallistui ESRB:n hallintoneuvoston (General Board) koko-
uksiin (ei äänioikeutta) yhdessä Suomen Pankin pääjohta-
ja Erkki Liikasen kanssa (äänivaltainen jäsen).

EU:n komissio valmisteli vuoden kuluessa useita mitta-
via EU:n sääntelyehdotuksia, joiden tavoitteena on tukea 
finanssimarkkinoiden vakaata toimintaa pidemmällä aika-
välillä. Valmisteilla olivat muun muassa pankkisektorin va-
kavaraisuusuudistus (CRD8 IV ja CRR9), vakuutussektorin 
vakavaraisuusuudistus (Solvenssi II) sekä lukuisat arvopa-
perimarkkinoita koskevat säädöshankkeet. EU:n valvon-
taviranomaiset ottivat kantaa valmisteilla oleviin ehdotuk-
siin, valmistelivat säädöshankkeisiin liittyviä sitovia teknisiä 
standardeja, delegoituihin säännöksiin liittyviä neuvoja ko-
missiolle sekä ohjeita ja suosituksia. 

Asiakkaansuojakysymysten valvonnan parantaminen 
on keskeinen EU:n valvontaviranomaisten tavoite. Tämä 
tarkoittaa avoimuuden ja selkeyden edistämistä kuluttajille 
suunnattujen finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinoilla. 
Kaikille kolmelle valvontaviranomaiselle on määritelty eri-
tyinen asiakkaansuojatehtävä ja ESMAlle lisäksi sijoittajan-
suojatehtävä. EIOPA julkaisi vuoden lopussa raportin kan-
sallisten valvojien toimista finanssilukutaidon ja koulutuk-
sen edistämiseksi. Jatkossa raportti on tarkoitus tuottaa 
säännöllisesti yhteistyössä EBAn ja ESMAn kanssa.

Uusien viranomaisten finanssi-innovaatioihin keskitty-
vät komiteat aloittivat työnsä. Komiteoiden tehtävänä on 
osaltaan edistää asiakkaansuojaa koordinoimalla uusiin ja 
innovatiivisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvää sääntelyä ja 
valvontaa. Ne seuraavat kuluttajatrendejä ja innovaatioita, 
analysoivat innovaatioita rahoitusmarkkinoiden vakauden 
ja kuluttajasuojan näkökulmasta ja tarvittaessa esittävät 
sääntely- tai valvontatoimenpiteitä. Finanssivalvonnalla on 
näissä komiteoissa vahva edustus.

Finanssialan suuntausten ja uusien innovaatioiden seu-
raaminen ja analysointi edellyttävät kattavaa tietoa tuottei-
den ja palveluiden tarjonnasta ja volyymeista eri markki-
noilla. Tiedonkeruu on erityisesti alkuvaiheessa keskeises-
sä osassa komiteoiden työskentelyssä. 

8 Capital Requirements Directive.
9 Capital Requirements Regulation.
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Sääntelyuudistukset, käytännön valvontayhteistyö 
ja kattava riskien arviointi etusijalla
EBAssa Finanssivalvonta asetti etusijalle omia varoja kos-
kevan sääntelyn ja likviditeettisäännösten uudistamisen. 
Vahvan vakavaraisuuden ylläpito ja varainhankinnan toi-
mivuus osoittautuivat syksyn aikana erityisen tärkeiksi kei-
noiksi edistää luottamusta finanssisektorin toimintaan. Tä-
mä antoi lisäpontta parantaa likviditeettiseurantaa ja -sään-
telyä. Finanssivalvonta kannatti EU:n finanssisääntelyn yh-
tenäistämistä ja yhdenmukaista soveltamista. 

Finanssivalvonta tuki EBAssa ja EIOPAssa EU:n valvo-
jallegioiden yhtenäisten toimintatapojen kehittämistä. Täl-
lä edistettiin koti- ja isäntävaltioiden vahvaa sitoutumis-
ta rajat ylittävien finanssikonsernien valvontaan ja parhai-
ta valvontakäytäntöjä jatkuvassa valvonnassa. Valvojakol-
legioiden perustaminen rajat ylittävien finanssikonsernien 
valvontaan on edennyt hyvin. Finanssivalvonnan mielestä 
valvontayhteistyötä tulisi kuitenkin syventää mm. riskiarvi-
oiden ja pääoman riittävyyden arvioinnissa ja tarkastustoi-
minnassa. Myös ajantasaista tietojen vaihtoa tulisi tehos-
taa valvojakollegioissa. 

EIOPAssa tärkeimpänä hankkeena oli vakuutussekto-
rin kokonaisvaltainen vakavaraisuusvaatimusten ja valvon-
nan uudistus eli ns. Solvenssi II. Tämä Suomenkin vakuu-
tussektorin kannalta tärkeä uudistus edistää riskiperus-
teista oman varallisuuden riittävyyden arviointia. Suomen 
vakuutussektorin ominaispiirteiden takia Finanssivalvonta 
keskittyi uudistuksessa mm. vakuutusyhtiöiden tasoitus-
määrän käsittelyyn ja vastuuvelan laskentaan. Finanssival-
vonta on tiedottanut valvottaviaan säännöllisesti Solvens-
si II -hankkeen etenemisestä. Lue lisää Solvenssi II -hank-
keesta sivulla 50. 

EU-tasolla ESMAn työohjelman tärkein hanke oli luot-
toluokituslaitosten valvonnan aloittaminen. Sääntelyhank-
keista tärkeimpiä olivat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat -direktiiviin ja OTC-johdannaismarkkinoita koske-
vaan asetusluonnokseen liittyvien 2-tason neuvojen ja tek-
nisten standardien valmistelu sekä lyhyeksimyyntiä koske-
vaan asetukseen liittyvien 2-tason neuvojen ja teknisten 
standardien valmistelu. Arvopaperimarkkinoihin liittyvä val-
vontayhteistyö jatkui erityisesti IFRS-tilinpäätösten valvon-
nassa, markkinoiden väärinkäytösten tutkinnassa sekä si-
joitusrahastojen ja esitteiden valvonnassa. Markkinoiden 
kehityksen vuoksi ESMA kiinnitti huomiota mm. monimut-
kaisiin sijoitustuotteisiin, ETF-rahastoihin, nopeaan päivä-
kauppaan (high frequency trading) ja algoritmiseen kau-
pankäyntiin ja julkaisi näihin liittyviä ohjeita ja suosituksia.

Finanssivalvonta painotti ESMA-työssään erityises-
ti valvontayhteistyötä ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat -direktiiviin liittyviä sääntelyhankkeita. Lisäksi Fi-
nanssivalvonta osallistui finanssi-innovaatioita käsittelevän 
pysyvän komitean perustamisen valmisteluun. 

Pohjoismainen valvontayhteistyö tiivistyi kriisin 
aikana
Pohjoismaisten finanssikonsernien seurantaa ja valvojien 
ajantasaista tietojen vaihtoa tiivistettiin velkakriisin jatkues-
sa. Valvontayhteistyön ytimenä toimivat valvontaryhmät, ns. 
valvojakollegiot, joissa ovat mukana kaikki merkittävät ky-
seisen finanssikonsernin valvojat. Valvojakollegioiden toi-
mintaan osallistuvat Pohjoismaiden valvojien lisäksi osittain 
myös Baltian maiden valvojat. 

Valvojakollegioissa käytiin säännöllisesti läpi finanssiryh-
mittymien riskitilanne ja valmisteltiin valvojien yhteinen ar-
vio ryhmittymien riskeistä ja pääoman riittävyydestä. Erityi-
sen tarkasti seurattiin pohjoismaisten finanssikonsernien lik-
viditeettiä. Myös muita taloudellisen toimintaympäristön ja 
asuntomarkkinoiden riskejä tarkasteltiin valvontaryhmissä. 

Pohjoismaisten monikansallisten pankkiryhmien osal-
ta otettiin käyttöön valvojien välinen sopimus siitä, miten 
pääomien riittävyyttä arvioidaan ja miten paljon pääomia 
vaaditaan konsernin sekä tytärpankkien tasolla. Tytärpank-
kien pääomien tulee kattaa paikalliset riskit ja stressites-
tivaateet. Osa pääomapuskurista voidaan kuitenkin pi-
tää konsernin tasolla, mikä edistää konsernin yhtenäistä 
pääomahallintaa.

Tarkastussuunnitelmat koordinoitiin valvojakollegiois-
sa ja tarkastuksia varten laadittiin Finanssivalvonnan aloit-
teesta toimintaohjeet. Pohjoismaisissa valvojakollegiois-
sa käsiteltiin eri valvojien tekemien tarkastusten tuloksia 
finanssiryhmittymiin. Finanssivalvonta osallistui Nordean, 
Handelsbankenin ja SEBin konsernitason valvontaan, joi-
ta koordinoi Ruotsin Finansinspektionen. Finanssivalvon-
ta toimi myös Danske Bank -konsernin valvojakollegios-
sa, jonka toimintaa koordinoi Tanskan Finanstilsynet. Sam-
po-finanssikonglomeraatin valvontayhteistyö toimi Finans-
sivalvonnan johdolla. Pohjoismaiden valvojat tarkastivat 
Nordea-konsernin luottoriskit yhteistarkastuksena. 

Vakuutussektorin Solvenssi II -sääntelyuudistuksen 
myötä on nähty tarpeelliseksi lisätä pohjoismaista yhteis-
työtä etenkin henkivakuutusyhtiöiden vastuuvelan lasken-
nan säännösten yhtenäisen tulkinnan varmistamiseksi. 
Tätä työtä varten perustettiin erillinen yhteistyöryhmä, jon-
ka ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Finanssivalvon-
ta. Lisäksi pyritään edistämään EIOPA-työskentelyn kaut-
ta näiden tulkintojen käyttöönottoa muuallakin EU:n alu-
eella. Vastaavaa työtä ollaan aloittamassa myös vahinko-
vakuutuksen osalta. 

Vakuutusyhtiöiden sisäisten, Solvenssi II:n mukaises-
sa vakavaraisuuslaskennassa käytettävien matemaattisten 
mallien valvontaa käsiteltiin pohjoismaisten valvojien keski-
näisessä työryhmässä. Työllä edistettiin valvontakäytännön 
harmonisointia. Ryhmä käsitteli myös konkreettisia valvon-
tatapauksia ja vaihtoi tietoja valvontakäytännöistä. Yhteis-
työn avulla yksittäisten valvojien niukat resurssit voitiin hyö-
dyntää hyvin sisäisten mallien valvonnassa.



Finanssivalvonta | Toimintakertomus 201142

Euroopan finanssivalvojat työskentelivät markkinoiden 
vakauttamiseksi

Valtioriskien kasvu uhkasi pankkien maksuvalmiutta 
Valtioiden velkakriisi lisäsi ensi vaiheessa velkaisimpien maiden pankkien varainhankinnan kus-
tannuksia ja heikensi niiden rahoituksen saatavuutta. Ongelmamaiden pankit muodostivat tartun-
tariskin muille eurooppalaisille pankeille ja sen vuoksi epäluottamus alkoi heijastua myös muun 
EU-alueen pankkien varainhankinnan kustannuksiin. EU:n pankkien ja vakuutusyritysten sijoituk-
set GIIPS-maiden valtionvelkakirjoihin aiheuttivat niille välittömän riskin. Yksistään eurooppalais-
ten (pl. Kreikan pankit) pankkien saamiset ja sijoitukset GIIPS-valtioihin olivat syyskuun lopussa 
511 miljardia euroa ja valtioriskit Euroopan talousalueen maihin yhteensä 1 574 miljardia euroa.

Epätietoisuus valtionvelkakirjoista koituvista tappioista piti yllä epäluottamusta pankkisek-
toriin. Epävarmuus levisi osakemarkkinoille. Alkuvuoden osakekurssien nousuvire taittui vähi-
tellen ja alkusyksyä leimasi osakekurssien lasku. Kesän aikana epäluottamus valtioiden velan-
hoitokykyyn syveni ja laajeni koskemaan myös ongelmavaltioiden ulkopuolisia maita. Pankkien 
varainhankinnan kustannukset korreloivat vahvasti niiden kotivaltioiden riskiluokitusten kanssa. 
Tämän vuoksi EU-valtioiden velkaantumisongelmat nostivat samalla pankkien rahoituskustan-
nuksia. Uhkana oli, että pankit supistavat toimintaansa nopeasti, kun rahoituksen saatavuus 
markkinoilta alkaa tyrehtyä. Erityinen huoli oli siitä, että jotkut pankit vähentävät voimakkaasti 
luotonantoaan, mikä puolestaan heikentää koko talouden kasvua. Kun talouden kasvu hiipuu, 
vaikeutuu myös valtioiden velkaantumisen hallinta ja valtioiden luottoluokitukset uhkaavat edel-
leen heikentyä. Kokonaistilannetta synkensi se, että osakekurssien lasku heikensi myös vakuu-
tussektorin sijoitusten arvoja ja lisäsi osakkeiden pakkomyyntien uhkaa. Euroopan finanssival-
vojien keskeisenä tavoitteena oli rajoittaa negatiivista kierrettä, jossa valtioiden ja finanssisekto-
rin ongelmat uhkasivat talouden elpymistä. 

Tavoitteena yhtenäinen ja tehokas puuttuminen kriisiin 

Euroopan valvontaviranomaisilla on kolmenlaisia keinoja puuttua finanssisektorin kriiseihin. 

1.  EBA, EIOPA ja ESMA arvioivat pankkien, vakuutuslaitosten ja arvopaperimarkkinoiden ris-
kejä ja niiden aiheuttamaa uhkaa finanssimarkkinoiden vakaudelle ja voivat suosittaa tarvit-
tavia toimia riskien hallitsemiseksi. Viranomaisten yhteistyökomitea (Joint Committee) muo-
dostaa kokonaisarvion pankkien, vakuutuslaitosten ja arvopaperimarkkinoiden riskeistä. 
Viranomaiset liittävät analyyseihin yhteisiä politiikkasuosituksia. Finanssisektorin tilannetta 
arvioidaan myös säännöllisillä stressitesteillä. Analyysien pohjalta EU:n valvontaviranomai-
set ja kansalliset valvojat ryhtyvät korjaustoimiin. Syksyn aikana EU-tason finanssisektorin 
seurantaa lisättiin ja muun muassa EBA seurasi suurimpien pankkien likviditeettiä viikoittain. 
Kriisi koetteli loppuvuonna myös vakuutussektoria, kun osakekurssien lasku alensi vakuu-
tusyritysten arvopaperisijoitusten markkina-arvoja. Tämän vuoksi viranomaiset kiinnittivät 
arvioissaan lisääntyvää huomiota pankki- ja vakuutussektorin välisiin riippuvuuksiin. 

2.  EU:n valvontaviranomaisten tehtävänä on koordinoida kansallisten valvojien toimenpiteitä. 
Niillä on valtuudet antaa kansallisille valvojille toimenpidesuosituksia, jotka edistävät valvo-
jien yhdensuuntaisia korjaustoimia tilanteen vakauttamiseksi. Suositukset eivät ole juridi-
sesti sitovia.

3.  EU:n valvontaviranomaisilla on myös erityisiä valtuuksia kriisitilanteiden varalle. Erityis-
valtuuksia valvontaviranomaiset voivat käyttää vain silloin, kun kyseessä on EU:n neuvoston 
päätöksellä todettu kriisitilanne. Tällöin viranomaiset voivat mm. tietyin edellytyksin tehdä 
suoraan yksittäisiä valvottavia koskevia päätöksiä. Kertomusvuonna ei ollut kyseessä EU:n 
neuvoston toteama kriisitilanne, vaan valvojat toimivat normaaliajan valtuuksin. 

Juha Savela

Kirjoittaja toimii johtavana 
asiantuntijana 
Riskienvalvonnassa.
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ESRB arvioi säännöllisesti finanssimarkkinoiden tilannetta makrovakausnäkökulmasta. 
ESRB:n tehtävänä on tunnistaa makrovakautta uhkaavat riskit ja antaa niiden perusteella varo-
tuksia ja politiikkasuosituksia. EBA, EIOPA ja ESMA osallistuvat ESRB:n toimintaan. Kun valtioi-
den velkakriisi pitkittyi ja aiheutti pahenevia ongelmia finanssisektorille, antoi ESRB syyskuussa 
oman julkilausumansa tilanteesta. ESRB:n mukaan systeemisen kriisin ratkaisemiseksi tarvitaan 
valvontaviranomaisten koordinoituja toimia pankkien pääomien vahvistamiseksi sekä valtiosaa-
misten läpinäkyvää ja yhtenäistä arvostamista. 

EBA valmisteli EU-elimille ehdotuksia toimiksi, joiden tarkoituksena oli vahvistaa sijoittajien 
ja asiakkaiden luottamusta EU:n finanssisektoriin. Euroopan valvontaviranomaisten toimet oli-
vat oleellisia, mutta eivät suinkaan riittäviä Euroopan velkakriisin ratkaisemiseksi. Niiden tuek-
si tarvitaan edelleen EU-valtioiden sopimien muiden vakauttamistoimien loppuunsaattamista. 

Velkakriisin syventyessä pankkien valtioriskit arvioitiin uudelleen

EBA arvioi stressitestillä eurooppalaisten pankkien kykyä kestää talouden taantumaa ja siitä koi-
tuvia luottotappioita. Käytetyn stressiskenaarion mukaan pankkien ydinpääoman (Core Tier 1) tu-
lisi olla vähintään 5 % riskipainotetuista saamisista. Keväällä tehtyjen testien ja heinäkuussa julkis-
tettujen tulosten jälkeen valtioiden velkakriisi syveni, eikä 5 %:n ydinvakavaraisuussuhde enää ol-
lut riittävä kattamaan lisääntyneitä valtioriskejä eikä markkinoiden epävakaudesta aiheutuvia mui-
ta riskejä. EBA arvioi yhdessä kansallisten valvojien kanssa uudelleen suurimpien pankkien val-
tiosaamisten riskit. Tämän perusteella laadittiin uusi vakavaraisuuden tavoitetaso ja arvioitiin lisä-
pääoman tarve.

Suurimmille pankeille määräajaksi lisäpääomavaatimus 

EBA teki syyskuussa ehdotuksen EU:n neuvostolle suurimpien eurooppalaisten pankkien va-
kavaraisuuden vahvistamisesta määräajaksi. EBA julkisti yhdessä ECOFINin kanssa pääomitus-
suunnitelman keskeiset periaatteet 30.11. Pankkien ydinvakavaraisuuden (Core Tier 1) tavoitteek-
si asetettiin 9 %. Näin vaatimusta nostettiin 4 %-yksikköä stressitestien perusteella asetetusta 

Finanssivalvonnan ESA-koordinaattorit: markkinavalvoja Ville Kajala ja johtavat riski-
asiantuntijat Teija Korpiaho ja Juha Savela.
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vaatimuksesta. Uudessa arviossa otettiin täysimääräisesti huomioon eurooppalaisten valtioiden 
velkakirjojen markkina-arvojen muutokset. Pankkien ydinvakavaraisuuden tulee olla vähintään 
9 % sen jälkeen, kun valtionlainariskien pääomatarve on otettu huomioon. EBA arvioi yhteistyös-
sä kansallisten valvojien kanssa, että pankit tarvitsevat 114,7 miljardia euroa pääomaa 9 %:n ta-
voitetason saavuttamiseksi. Pääomatarpeesta 30 miljardia kohdistuu Kreikan pankkeihin.

Vakavaraisuuden nostamisen tavoitteena oli lisätä sijoittajien luottamusta ja siten helpottaa 
pankkien markkinavarainhankintaa. Kun suurten pankkien vakavaraisuuspuskurit ovat vahvat, 
lievenee tartuntojen uhka finanssisektorissa. Määräajaksi asetettu korkeampi vakavaraisuusvaa-
timus koskee 71 suurinta eurooppalaista pankkia ja 3110 pankin tulee vahvistaa vakavaraisuut-
taan. Tavoitteena on, että pankit nostaisivat vakavaraisuussuhdelukua omia varoja lisäämällä 
sen sijaan, että ne pienentäisivät saataviensa määrää. Näin pyritään estämään luotonannon su-
pistuminen ja siitä seuraava talouskehityksen heikentyminen.

Lisäpääomaa tarvitsevat pankit toimittivat suunnitelmansa kansallisille valvojille tammikuun 
2012 aikana. Kansalliset valvojat seuraavat pääomitussuunnitelmien ja niihin liittyvien ehtojen to-
teuttamista. Lisäpääomitusvaatimus ei koskenut Suomessa toimivia pankkeja.

Valtionlainoille yhtenäiset arvostamisperiaatteet

Valtiolainakriisin kiristyessä kesällä ESMA tehosti IFRS-tilinpäätösten valvontaan liittyvää koordi-
naatiotaan. Heinäkuussa ESMA julkaisi tiedotteen, jossa se korosti, että listayhtiöt raportoisivat 
valtioiden velkainstrumentti- ja vastaavista sijoituksistaan mahdollisimman läpinäkyvästi osavuo-
sikatsauksiensa ja tilinpäätöksiensä IFRS-liitetiedoissa. Tiedot tulisi antaa maakohtaisina, mikä-
li ne ovat olennaisia.

Syksyn aikana ESMA selvitti yhdessä kansallisten valvojien kanssa Kreikan valtion velkakirjo-
jen arvostamista pankkien puolivuotiskatsauksissa. Pankkien todellisen tilanteen arviointia sijoit-
tajien ja muiden markkinaosapuolten näkökulmasta vaikeutti se, että valtiosaamisista julkistettu 
informaatio vaihteli eri pankkien välillä. Pankit olivat soveltaneet IFRS-vaatimuksia epäyhtenäi-
sellä tavalla valtiosaamisten tilinpäätöskäsittelyssä. Tilanteen parantamiseksi ESMA julkisti mar-
raskuussa kannanoton, jonka tavoitteena oli yhtenäistää näiden sijoitusten arvostaminen tulevis-
sa taloudellisissa raporteissa. Olennaiset valtion velkakirjasijoitukset on analysoitava huolellises-
ti mahdollisten arvonalentumisten kirjaamiseksi. Arvonalentumisten arvioinnissa käytetyistä kri-
teereistä on sijoittajille annettava kaikki hyödyllinen tieto. Lisäksi ESMA kehotti antamaan tieto-
ja valtion velkainstrumentteihin liittyvistä instrumenteista, kuten luottojohdannaisista, termiineis-
tä, optioista ja muista johdannaisista. Nämäkin tiedot tulisi antaa maakohtaisina, mikäli ne ovat 
olennaisia. Näitä tietoja tulisi antaa erityisesti Kreikan valtion velkakirjoista. 

10 Vuoden 2012 alussa EBA poisti 31 pankin listalta 3 pankkia, koska niissä on meneillään merkittäviä rakennejärjestelyjä.
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Lisäksi Finanssivalvonta lähetti vuoden aikana lausun-
nolle seitsemän luonnosta määräyksiksi ja ohjeiksi. Luon-
nokset liittyivät seuraaviin aihealueisiin:

1.  kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva lupamenettely 
ja riskienhallinta sekä raportointi 

2.  toiminnan ulkoistaminen

3.  finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat 
menettelytavat 

4.  tilintarkastus

5.  pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten kulu-
jen ja tuottojen ilmoittaminen 

6.  operatiivisen riskin hallinta 

7.  vakuutusyhtiöiden vastuuvelan suojaamisen kirjan-
pito- ja tilinpäätöskäsittely. 

Sidosryhmiltä luottamuslause
Tammi–helmikuussa kerättyjen sidosryhmätutkimuksen 
vastausten mukaan kaksi kolmasosaa arvioi Finanssival-
vonnan edistäneen hyvin luottamusta finanssimarkkinoi-
den toimintaan, asiakkaan- ja sijoittajansuojaa sekä finans-
simarkkinoiden vakautta. Lakisääteisistä tehtävistään Fi-
nanssivalvonta on onnistunut hyvin mm. valvontatyössä 
(77 % arvioi onnistuneen hyvin) ja tarkastustoiminnassa 
(68 %). Kokonaisarvosanaksi Finanssivalvonta sai 8 astei-
kolla 4–10. Kustannustehokkuutta pidettiin toiminnan hei-
koimpana kohtana, vaikka se onkin vuonna 2009 toteutu-
neen yhdistymisen jälkeen parantunut. Kritiikkiä vastaajat 
antoivat myös byrokraattisuudesta.

Sidosryhmätutkimuksen kohderyhmänä olivat valvot-
tavat yhteisöt, listayhtiöt, viranomaiset, kansanedustajat, 
media sekä muut Finanssivalvonnan sidosryhmät. Vastaa-
jia oli yhteensä 341 ja vastausprosentiksi tuli 35.

Julkaisupolitiikka linjaa julkaistavan materiaalin

Joulukuussa julkaistiin Finanssivalvonnan julkaisupolitiik-
ka, joka linjaa, mitä tietoja Finanssivalvonta julkaisee ja mi-
tä tietoja on yleisön saatavilla. Julkaisupolitiikan tarkoituk-
sena on palvella Finanssivalvonnan sidosryhmien moninai-
sia tiedontarpeita. 

Julkaisupolitiikka kertoo

 � mitä tietoja valvottavista julkaistaan 

 � mitä julkaisuja ja tiedotteita valvoja julkaisee 

 � julkaisujen ajankohdat 

Yhtenäiseen toimintakulttuuriin 
siirtyminen
Kertomusvuoden aikana parannettiin merkittävästi eri val-
vontatehtävien (tarkastukset, valvojan arvio) koordinointia. 
Prosesseja uudistettiin.

Uuden määräys- ja ohjekokoelman työstäminen jatkui. 
Kertomusvuonna julkaistiin ensimmäiset siihen sisältyvät 
määräykset ja ohjeet.

Finanssivalvonnan ensimmäinen sidosryhmätutkimus 
tehtiin alkuvuonna. Vastaajista kaksi kolmasosaa arvioi Fi-
nanssivalvonnan edistäneen hyvin luottamusta finanssi-
markkinoiden toimintaan, asiakkaan- ja sijoittajansuojaa 
sekä finanssimarkkinoiden vakautta.

Joulukuussa julkaistu julkaisupolitiikka kertoo, mitä tie-
toja Finanssivalvonta julkaisee ja mitä tietoja on yleisön 
saatavilla.

Fivalaisten koulutuksessa painopiste oli vakuutussek-
torin kysymyksissä. Lisäksi fivalaiset osallistuivat uusien 
EU-viranomaisten järjestämään koulutukseen.

Valvontatehtävien koordinointia parannettiin

Keskeisten prosessien tehokkuustavoitteiden toteutumis-
ta seurattiin säännöllisesti. Eri valvontatehtävien – erityises-
ti tarkastusten ja valvojan arvioiden – koordinointia paran-
nettiin. Tarkastushavaintojen perusteella valvottaville annet-
tujen kehotusten ja suositusten edistymistä seurattiin sys-
temaattisesti osana valvojan arviota. Toimilupaprosessi uu-
distettiin. Tavoitteena oli lisätä käsittelyn sujuvuutta, lyhen-
tää käsittelyaikoja ja siten tehostaa prosessia. 

Ensimmäiset uuteen kokoelmaan sisältyvät 
määräykset ja ohjeet julkaistiin

Uudessa määräys- ja ohjekokoelmassa yhdistetään erilliset 
rahoitus- ja vakuutussektorien määräyskokoelmat yhdek-
si rakenteeltaan yhtenäiseksi ja sisällöltään mahdollisimman 
yhdenmukaiseksi kokoelmaksi. Yksittäisten määräysten ja 
ohjeiden valmistelu aloitettiin. Uudistus tehdään vaiheittain 
ja sen on määrä valmistua pääosin vuoden 2012 loppuun 
mennessä. Valmistelussa otetaan huomioon vireillä olevat 
kansallisen ja EU-lainsäädännön muutokset. 

Finanssivalvonta antoi kertomusvuonna ensimmäiset 
sen uuteen määräys- ja ohjekokoelmaan sisältyvät määrä-
ykset ja ohjeet. Nämä koskivat seuraavia aihealueita: va-
kuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen raportointi Finans-
sivalvonnalle, sijoitusrahastotoiminnan järjestäminen ja 
menettelytavat sekä asuntoluoton ennenaikaisesta takai-
sinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan 
käytettävät menetelmät. 
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 � miten Finanssivalvonnan omasta toiminnasta raportoi-
daan ja 

 � miten viestintä sidosryhmien ja Finanssivalvonnan välil-
lä on järjestetty. 

Lisäksi otetaan kantaa myös mm. siihen, milloin materiaali 
julkaistaan myös ruotsin- tai englanninkielisenä.

Finanssivalvonnan toiminnan luonteen vuoksi tietojen 
julkisuudelle on kuitenkin myös asetettu tiukkoja rajoja. 
Useat Finanssivalvonnan käsittelemät asiat sisältävät tie-
toja, joista valvoja ei voi kertoa julkisuuteen, esimerkkinä 
yksittäistä valvottavaa koskevat tarkastustiedot. 

Tietojen luottamuksellisuus on erityisen tärkeää myös 
tilanteissa, joissa Finanssivalvonta selvittää mahdollista 
säännösten vastaista menettelyä, josta voi seurata hallin-
nollinen sanktio tai josta voidaan tehdä tutkintapyyntö po-
liisille. Päättyneistä selvityksistä kerrotaan julkisuuteen, jos 
asiasta annetaan hallinnollinen sanktio, esimerkiksi julki-
nen huomautus. Lisäksi kerrotaan poliisille tehtyjen tutkin-
tapyyntöjen lukumäärä.

Jos Finanssivalvonta joutuu julkaisun jälkeen korjaa-
maan jotain tietoa, se merkitään selvästi jo julkaistuun do-
kumenttiin. Jos korjaus on olennainen, asiasta julkaistaan 
uusi tiedote tai verkkouutinen. 

 Katso tarkemmin: Finanssivalvonta.fi > Tietoa Fi-
nanssivalvonnasta > Julkaisupolitiikka 

Koulutus

Koulutuspäiviä oli fivalaisilla yhteensä 480 (656 vuonna 
2010). Sisäisessä koulutuksessa aiheina olivat mm. Sol-
venssi II, vakuutusriskit ja vakuutusyhtiöiden tilinpäätökset. 
Fivalaiset osallistuivat myös eurooppalaisten finanssivalvon-
taviranomaisten järjestämään sääntelyä ja valvonnan kehit-
tämistä koskevaan koulutukseen. Kaikki fivalaiset esimiehet 
ovat suorittaneet coaching-ohjelman. 

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Fiva/Documents/Finanssivalvonnan_julkaisupolitiikka.pdf
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Fiva/Documents/Finanssivalvonnan_julkaisupolitiikka.pdf
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Sääntelyagendasta globaali 
Kansainvälisen sääntely-yhteistyön merkitys on viime vuosi-
na korostunut finanssimarkkinoilla erityisen paljon. Finans-
sikriisiin pyrittiin reagoimaan maailmanlaajuisesti. Finanssi-
markkinasääntelyn tavoitteista ja keskeisestä sisällöstä on 
sovittu laajasti G20-ryhmän kokouksissa, joissa Suomi ei 
ole edustettuna. EU-tasolla G20-ryhmän päätöslauselmia 
on toteutettu EU-sääntelyn kautta.

Globaalin sääntelyagendan lisäksi EU-sääntelyssä ko-
rostui pyrkimys kohti sääntelyn yhtenäistämistä (ns. single 
rule book -tavoite). Mahdollisuuksia kansalliseen säänte-
lyyn on uusissa ehdotuksissa vähennetty. Kansallista har-
kintavaltaa vähentää osaltaan myös se, että EU-sääntelys-
sä käytetään yhä useammin direktiivien asemesta suoraan 
sovellettavia EU-asetuksia.

Myös vuoden alusta toimintansa aloittaneiden uusi-
en EU-viranomaisten (EBA, EIOPA ja ESMA) merkitys täy-

dentävän sääntelyn valmistelussa on merkittävä. Sitovien 
teknisten standardien ja delegoituihin säännöksiin liittyvien 
neuvojen laatiminen komissiolle on työllistänyt EU-viran-
omaisia ja sitä kautta myös kansallisia viranomaisia.

Pankki- ja vakuutussektorien sääntely on painot-
tunut uusiin vakavaraisuussäännöksiin sekä corporate 
governance -kysymyksiin. Arvopaperimarkkinasektorin 
sääntelyhankkeisiin ovat G20-päätöslauselmien täytän-
töönpanon lisäksi vaikuttaneet voimassa oleviin direktii-
veihin sisältyneet arviointivelvoitteet, joiden perusteella ko-
missio on ehdottanut lukuisia muutoksia. Keskeisiä tavoit-
teita EU-sääntelyhankkeissa ovat olleet mm. läpinäkyvyy-
den edistäminen, sääntelyn oikeasuhtaisuuden (erityises-
ti pienten ja keskisuurten yritysten kannalta) ja tasapuolis-
ten kilpailuedellytysten varmistaminen, viranomaisten toi-
mivaltuuksien yhdenmukaistaminen ja sijoitustoiminnan ly-
hytjännitteisyyteen (short termism) puuttuminen.

Sääntely

Maailmanlaajuiset sääntelyuudistukset vaikuttavat eurooppalaiseen 
finanssisääntelyyn ja valvontaan

Pankkisektori

Mittavia muutoksia rahoitussektorin vakavaraisuus- 
ja maksuvalmiussääntelyyn

Sääntelyuudistukset, joiden tarkoituksena on korjata finans-
sikriisin paljastamia puutteita luottolaitosten vakavaraisuus- 
ja maksuvalmiussääntelyssä, on toteutettu vaiheittain vuo-
desta 2010 lähtien. Ensimmäisen vaiheen muutokset, ku-
ten suurten asiakasriskien ja arvopaperistamista koskevien 

säännösten uudistaminen tulivat voimaan 31.12.2010. Ker-
tomusvuoden alusta astuivat voimaan uudistuksen toiseen 
vaiheeseen kuuluvat muutokset palkitsemisjärjestelmiin liit-
tyvästä sääntelystä ja 31.12. puolestaan muutokset mark-
kinariskiä ja uudelleenarvopaperistamista koskevaan sään-
telyyn. Markkinariskien vakavaraisuusvaatimuksen laskemi-
sessa käytettävien luottolaitosten sisäisten mallien havait-
tiin aliarvioivan riskejä, joten lisätiukennukset sääntelyyn oli-
vat välttämättömiä. Myös arvopaperistettujen erien käsittely 
luottoriskin ja markkinariskin vakavaraisuusvaatimusten vä-
lillä oli syytä harmonisoida.

G20/FSB
Kansainvälisen 

yhteistyön 
lisääminen

Järjestelmäriskit
Vakavaraisuus
Riskienhallinta
Kriisinhallinta

Baselin 
komitea

Pankkien 
vakavaraisuus 
ja likviditeetti 

(Basel III)
Kriisinhallinta

EU
Valvontarakenteiden 

uudistus

Pankkien ja vakuutusyhtiöiden 
vakavaraisuussääntely 

(CRR/CRD IV, Solvenssi II)

Luottoluokituslaitosten 
valvonta

Arvopaperisääntely 
Kriisinhallinta

Suomi
EU-sääntelyn 
käyttöönotto

EU:n valvonta- 
järjestelmään 
osallistuminen
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Euroopan komission ehdotukset uudeksi 
vakavaraisuus- ja maksuvalmiussääntelyksi

Euroopan komissio julkaisi heinäkuussa sääntelyehdo-
tuksensa, jolla pantaisiin Euroopassa täytäntöön Base-
lin pankkivalvontakomitean vuonna 2010 julkaisemat 
Basel III -suositukset. Ehdotuksen tavoitteena on rahoitus-
markkinoiden vakauden ja vakaan talouskasvun palautta-
minen sekä erityistavoitteena EU:n yhteisen sääntökirjan 
(single rule book) edistäminen. Komission ehdotus on par-
haillaan Euroopan neuvoston ja parlamentin käsittelyssä ja 
sääntelyn lopullinen sisältö selviää vuoden 2012 puolivälis-
sä. Uusi sääntely tulisi ehdotuksen mukaan voimaan asteit-
tain vuodesta 2013 lähtien siten, että säännökset olisivat 
täysimääräisinä voimassa vuodesta 2019 lähtien.

Ehdotettu tuleva sääntely lisää huomattavasti luotto-
laitosten hyvälaatuisten, vakavaraisuuslaskennassa hyväk-
syttävien omien pääomien määrää ja parantaa niiden laa-
tua ja siten kykyä kattaa tappioita. Luottolaitosten tulee 
myös kasvattaa pääomapuskureitaan yli lakisääteisten vä-
himmäisrajojen, jotta taloudellisten olosuhteiden huonon-
tuessa ne voivat kattaa tappioita ilman, että lakisääteiset 
vähimmäisrajat tulevat vastaan.

Luottolaitoksille asetetaan tulevaisuudessa riskiperus-
teisen vähimmäisvakavaraisuusvaatimuksen rinnalle myös 
uusi yksinkertainen, riskipainottamaton velkaantumisra-
joite, vähimmäisomavaraisuusaste. Vähimmäisomavarai-

suusasteen ajatellaan toimivan yhtenä rahoitusjärjestelmän 
ylikuumenemista estävänä sääntelykeinona. 

Tilanteessa, jossa luotonannon kasvuvauhti on liian 
kova, luottolaitoksille on mahdollista asettaa myös velvol-
lisuus lisäpääomapuskureiden kasvattamiseen (ns. vas-
tasyklinen pääomapuskuri). 

Määrällisten maksuvalmiusvaatimusten asettaminen 
luottolaitoksille on merkittävä uudistus. Luottolaitoksille tu-
lee velvollisuus pitää taseessaan hyvälaatuisia ja likvidejä 
varoja niin paljon, että ne selviytyvät lyhytkestoisesta stres-
sitilanteesta. Myöhemmin luottolaitoksille on tulossa myös 
vaatimus riittävästä pitkäaikaisen rahoituksen määrästä. 

Komission direktiiviehdotus sisältää myös uudet vaati-
mukset luottolaitosten luotettavalle hallinnolle ja valvonnal-
le, joissa mm. korostetaan ylimmän johdon valvontavas-
tuuta sekä riskienhallinnan ja -valvonnan asemaa. Myös 
valvojille annettavat vahvemmat sanktiomahdollisuudet 
ja sanktiomahdollisuuksien yhtenäistäminen EU:ssa si-
sältyy komission direktiiviehdotukseen. Kumpikaan edel-
lä mainituista asiakokonaisuuksista ei ole mukana Basel III 
-suosituksessa.

Suomen finanssisektorin kannalta olennaisimpia ovat 
vakavaraisuuspääomaa (omia varoja) ja maksuvalmiusvaa-
timuksia koskevat sääntelyhankkeet. Luottolaitosten va-
kavaraisuuden ja maksuvalmiusaseman vahvistaminen on 
tärkeää myös nykyisessä valtioiden velkakriisissä. Toimien 
toivotaan palauttavan sijoittajien luottamuksen pankkijär-

Uudet vakavaraisuusvaatimukset
Vähimmäispääomavaatimukset ja -puskurit (suhteessa riskipainotettuihin saamisiin), %

Rajoituksettomat 
ensisijaiset omat varat

Ensisijaiset 
omat varat

Kaikki omat varat

Vähimmäismäärä (2015–) 4,5 6,0 8,0

Yleinen pääomapuskuri (2019–) 2,5

Vähimmäismäärä + yleinen puskuri 7,0 8,5 10,5

Vastasyklinen pääomapuskuri* 0–2,5 10,5–13,0

Lisäksi mahdollinen SIFI-lisäpääomavaade 
sekä ns. Pilari 2 -lisäpääomavaade**

Nykyisin 2,0 4,0 8,0

* Laatuvaatimus: rajoituksettomia ensisijaisia omia varoja.
** SIFI: systeemisesti tärkeä rahoituslaitos.
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jestelmään ja mahdollistavan pankkien jälleenrahoituksen 
toimivuuden. Jälleenrahoituksen saatavuudella ja sen eh-
doilla on olennainen merkitys pankkien luotonantokyvylle. 

Suomen kannalta on tärkeää myös varmistaa Suomes-
sa talletuksia vastaanottavien ulkomaisten pankkiryhmien 
tytäryhtiöiden ja sivuliikkeiden riittävä maksuvalmius. Riit-
tävän maksuvalmiusreservin tulee sijaita Suomessa, jotta 
suomalaisten tallettajien edut voidaan turvata kaikissa ti-
lanteissa. EU-maiden konkurssilainsäädännöt eivät ole yh-
tenäiset, eikä varojen siirtymistä ulkomailta Suomeen pys-
tytä takaamaan. Finanssivalvonta on myös halunnut var-
mistaa riittävät valvontaoikeudet sivuliikkeisiin, jotta sivu-
liikkeiden mahdollisten maksuvalmiusongelmien leviämi-
nen suomalaisiin pankkeihin pystyttäisiin estämään.

Komission ehdotus nojautuu vahvasti yhtenäisiin sito-
viin EU-säännöksiin (eli maksimiharmonisointiin) ja ehdotus 
poikkeaakin tältä osin merkittävästi Basel III -suosituksis-
ta. Luottolaitosten vähimmäisvakavaraisuusvaatimusten ja 
maksuvalmiusvaatimusten laskentaa koskevat säännökset 
ehdotetaan annettavaksi suoraan jäsenmaita sitovalla EU-
asetuksella. Vaikka Finanssivalvonta kannattaakin mak-
simiharmonisointia, se pitää kuitenkin tärkeänä sitä, että 
kansallisilla viranomaisilla on jatkossa mahdollisuus tiuken-
taa vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvaatimuksia tilapäises-
ti makrovakaudellisista syistä.

Palkitsemissääntelyä täsmennettiin

EU:n palkitsemista koskeva rahoitussektorin sääntely pan-
tiin Suomessa täytäntöön joulukuun 2010 lopussa luottolai-
toslakiin tehdyllä muutoksella ja valtiovarainministeriön ase-
tuksella. Finanssivalvonta antoi 24.3. palkitsemisjärjestel-
miä koskevan kannanoton, joka käsitteli asetuksen sovelta-
mista luottolaitoksissa ja sijoituspalveluyrityksissä. Kannan-
otossaan Finanssivalvonta suositti, että myös vakuutusyh-
tiöt ja muut sen valvottavat noudattaisivat valtiovarainminis-
teriön asetuksesta ilmeneviä periaatteita. 

Kannanotossaan Finanssivalvonta otti kantaa mm. sii-
hen, mihin henkilöryhmiin asetuksen mukaista muuttuvaa 
palkitsemista koskevaa erityissääntelyä tulisi soveltaa. Fi-
nanssivalvonta kiinnitti kannanotossaan huomiota myös 
siihen, että muuttuvia palkkioita koskevien palkitsemispe-
riaatteiden tulisi olla riskit huomioivia.

Kriisinratkaisu ja ennakoivat valvontatoimet 
tehostuvat 

EU:n komission EU:n finanssisektorin kriisinhallintaa kos-
kevan direktiiviehdotuksen antaminen siirtyi vuoteen 2012. 
EU:n suunnitteleman uudistuksen keskeinen tavoite on, et-
tä pankkien mahdolliset kriisitilanteet hoidetaan siten, että 

Vähimmäisomavaraisuusasteen ja maksuvalmiusvaatimusten aikataulu

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vähimmäisoma-
varaisuusaste

Valvojien 
seurannassa

Vertailujakso  1.1.2013 – 1.1.2017
Julkistamisvaatimus alkaa 1.1.2015

Sitova 
vaade

Likviditeettiriski:

Maksuvalmius-
vaatimus

Tark-
kailu
alkaa

Vähim-
mäis-
vaa-
timus 

käyttöön

Pysyvän 
varainhankinnan 
vaatimus

Tark-
kailu
alkaa

Vähim-
mäis-
vaa-
timus 

käyttöön
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finanssijärjestelmän vakaus ei vaarannu eivätkä kriisin kus-
tannukset tule pelkästään veronmaksajien kannettaviksi. 
Tavoitteena on muun muassa, että viranomaiset ja suurim-
mat pankit laativat ennakkoon suunnitelmat, joiden perus-
teella pankkien rakennejärjestelyjä voidaan tehdä kriisitilan-
teessa nopeasti ja hallitusti. Finanssivalvonta pitää merkit-
tävänä sitä, että uusi kriisinhallinnan sääntely ja vakavarai-
suussääntely parantavat valvojan mahdollisuuksia puuttua 
pankin ongelmiin varhaisessa vaiheessa. Korjaavia toimia 
tulee voida tehdä ennen kuin pankin vakavaraisuus on hei-
kentynyt niin paljon, että pankilla ei ole edellytyksiä jatkaa 
toimintaansa. 

Suurimpien pankkien sääntelyyn suunnitteilla 
tiukennuksia

Suurimpien teollisuusmaiden ryhmää (G20) edustava FSB 
(Financial Stability Board) julkisti marraskuussa systeemi-
sesti tärkeiden pankkien valvontaa koskevat toimenpide-
suositukset. Näillä pyritään ehkäisemään ja rajoittamaan 
riskiä, jonka erittäin suuret pankkikonsernit aiheuttavat ko-
ko finanssijärjestelmälle (systeeminen riski). Suurista pan-
keista aiheutuvaa riskiä on omiaan lisäämään tallettajien ja 
sijoittajien näkemys, jonka mukaan näiden pankkien kon-
kurssit estetään julkisin tukitoimin (ns. moraalikadon uhka). 

FSB arvioi alustavasti 29 pankkikonsernin olevan 
maailmanlaajuisessa tarkastelussa systeemisesti tärkei-
tä (G-SIFI, Global Systemically Important Financial Insti-
tutions). Systeemisesti tärkeä pankkikonserni on niin suu-
ri ja rakenteeltaan monimutkainen, että sen konkurssista 
aiheutuisi vakavia seurauksia finanssijärjestelmälle ja laa-
jemmin taloudelliselle toiminnalle. Nordea luetaan ainoana 
pohjoismaisena pankkina FSB:n määrittelemään systeemi-
sesti tärkeiden pankkien ryhmään. 

FSB esitti seuraavat keskeiset toimenpidesuositukset:

 � G-SIFI-ryhmään kuuluville pankeille asetetaan muita 
korkeampi pääomavaatimus. 

 � Kansallisille viranomaisille tulee antaa riittävät kriisival-
tuudet, jotka mahdollistavat näiden pankkien kriisinrat-
kaisut turvautumatta merkittävästi veronmaksajien 
tukeen. 

 � Pankeilta tulee vaatia suunnitelmat kriisitilanteiden va-
ralta ja viranomaisten on laadittava omat pankkikohtai-
set kriisisuunnitelmansa, mukaan lukien rajat ylittävä 
viranomaisyhteistyö. 

 � Systeemisesti tärkeiden pankkien päivittäistä valvontaa 
tulee lisätä. 

Nordeaa koskevat G-SIFI-toimet käsitellään valvojakol-
legiossa ja kollegioissa vahvistetaan edelleen yhteisiä 

suunnitelmia kriisitilanteiden varalta. FSB:n toimenpidesuo-
situsten täytäntöönpano alkaa vuonna 2012. Muiden sys-
teemisesti merkittävien pankkien mahdollisista lisävaateista 
keskustellaan parhaillaan.

Vakuutussektori
Solvenssi II tulossa voimaan 2014 
EU:ssa on jo pitkään valmisteltu ns. Solvenssi II -uudistus-
ta, joka luo yhtenäiset, riskiperusteiset vakavaraisuusvaati-
mukset ja hyvän hallinnon ja erityisesti riskienhallinnan vaa-
timukset EU:n alueella toimiville vakuutusyrityksille sekä yh-
tenäiset periaatteet vakuutusvalvonnalle. Solvenssi II -di-
rektiivi on annettu vuonna 2009, mutta sitä muutetaan vielä 
lopullista hyväksyntää vailla olevalla ns. Omnibus II -direktii-
villä. Muutoksia on tulossa mm. voimaantuloaikaan ja siirty-
mäsäännöksiin ja eri EU:n toimielinten välisiin toimivaltuuk-
siin sekä joihinkin substanssikysymyksiin. Nämä jo ennen 
sääntelyn käyttöönottoa esille tulleet muutostarpeet ovat 
aiheutuneet EU:n uudesta finanssisektorin valvontaraken-
teesta ja osittain myös finanssikriisistä. Sääntelyyn on ha-
luttu lisätä elementtejä, jotka voisivat toimia vastasyklises-
ti ja siten edistää Euroopan finanssimarkkinoiden vakautta 
ja samalla lisätä vakuutettujen etujen turvaa. Nämä muu-
toshankkeet ovat kuitenkin viivästyttäneet sääntelyn voi-
maantuloa alkuperäisestä aikataulusta. Tämän hetkisen ar-
vion mukaan Solvenssi II -sääntely tulisi asteittain voimaan 
2014.

Suomen kannalta keskeinen kysymys on ollut vakuu-
tusyhtiöillä olevan tasoitusmäärän käsittely Solvenssi II 
-sääntelyn mukaisessa vakavaraisuuslaskennassa. Tasoi-
tusmäärän tarkoituksena on vakuutusliikkeen vaihteluiden 
tasaaminen pitkällä aikavälillä. Tasoitusmäärällä on samal-
la huomattava merkitys myös vakuutusyhtiöiden vakava-
raisuuteen, sillä esimerkiksi vahinkovakuutusta harjoitta-
viin kotimaisiin vakuutusyhtiöihin on vakavaraisuutta vah-
vistavaa tasoitusmäärää kertynyt noin 2,2 miljardia euroa. 
Finanssivalvonnan yksi keskeisiä tavoitteita on ollut, että 
EU:n sääntely mahdollistaisi tasoitusmäärän lukemisen 
korkeimpaan vakavaraisuusluokkaan (Tier 1) kuuluvaksi 
pääomaksi. Tämä näyttäisi toteutuvan, joskin se vielä edel-
lyttää joitain tarkennuksia kansalliseen lainsäädäntöön. 

Keskeistä on ollut myös vahinkovakuutusriskin pää-
omavaatimuksen määrittely siten, että suomalaisen vakuu-
tustoiminnan erityispiirteet tulevat otetuksi huomioon. Fi-
nanssivalvonta on myös kiinnittänyt huomiota vastuuvelan 
laskentaa koskevien säännösten ja sisäisten mallien vaa-
timusten ja hyväksymismenettelyjen selkeyteen ja yhden-
mukaiseen tulkintaan.

Solvenssi II -sääntelyssä on keskeisenä piirteenä myös 
yhtenäinen raportointi valvojalle. Finanssivalvonnan näke-
myksen mukaan samalla kun raportoinnin tulisi olla riittä-



Finanssivalvonta | Toimintakertomus 2011 51

vää valvonnan kannalta, se ei kuitenkaan saisi muodos-
tua kohtuuttomaksi rasitteeksi valvottaville. Finanssival-
vonta on pitänyt välttämättömänä riittävän laajaa rapor-
tointia myös neljännesvuosittain vuosiraportoinnin lisäksi. 
Samoin Finanssivalvonta on pitänyt tärkeänä vakuutus-
yritysten sijoitussalkkujen sisällön raportoimista valvojalle 
arvopaperikohtaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriön perustamien Solvenssi II 
-työryhmien tehtävänä oli kertomusvuoden loppuun men-
nessä laatia tarvittavat lainsäädäntöehdotukset. 

Hallituksen esityksessä on otettava kantaa myös sii-
hen, miten säännellään niitä henki- ja vahinkovakuutusyh-
tiöitä, joihin Solvenssi II -direktiiviä ei ole pakko soveltaa. 
Yhdenmukaisen vakuutuksenottajien suojan ja pienten ja 
isojen vakuutusyhtiöiden tasapuolisten kilpailuedellytysten 
näkökulmasta Finanssivalvonta katsoo, että Solvenssi II 
-säännökset on tarkoituksenmukaista ulottaa koskemaan 
kaikkia henki- ja vahinkovakuutusyhtiöitä. Pienille vakuu-
tusyhdistyksille Finanssivalvonta kannattaa Solvenssi II 
-sääntelyn mukaisista vakavaraisuussäännöksistä johdet-
tuja, joiltain osin yksinkertaistettuja, säännöksiä. 

Vakuutusedustusdirektiivin uudelleenarviointi

Komissio järjesti keväällä julkisen konsultaation, joka kos-
ki vakuutusedustusdirektiivin uudelleenarviointia (IMD2). 
Komission suunnittelemat keskeisimmät muutokset liitty-
vät vakuutusten myyjien tiedonantovelvollisuuteen ja etu-
ristiriitojen hallintaan. Finanssivalvonta kannattaa mahdol-
lisimman yhdenmukaista sääntelyä vakuutusedustajien se-
kä sijoituspalveluja tarjoavien toimijoiden menettelytavois-
sa. Tämä helpottaisi sekä valvontaa että niitä toimijoita, jot-
ka samanaikaisesti toimivat sekä MiFID- että IMD2-sään-
telyn alla.

Lisäeläkerahastodirektiivin uudelleenarviointi

Komissio on käynnistänyt lisäeläkerahastodirektiivin uudel-
leenarvioinnin ja pyytänyt EIOPAlta siihen liittyviä neuvoja. 
Iso kysymys Suomen kannalta on direktiivin soveltamisala 
ja sen mahdollinen laajentaminen. Näyttäisi kuitenkin siltä, 
että soveltaminen rajoittuisi nykyiseen tapaan lisäeläkekas-
soihin ja -säätiöihin. Uudistuksen keskeisenä alueena on 
vakavaraisuussäännösten riskiperusteisuuden lisääminen.

Kannanotto vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelan 
laskennassa käytettävästä korosta 

Vuoden lopussa Finanssivalvonta antoi kannanoton va-
hinkovakuutusyhtiön vastuuvelan laskennassa käytettä-
västä diskonttokorosta. Kannanotolla on haluttu varmis-
taa, että vahinkovakuutusyhtiöt noudattavat turvaavuut-
ta vastuuvelan korkoutuksessa. Vakuutusyhtiölain mukaan 

vahinkovakuutusyhtiön tulee suorittaa korkoutus turvaaval-
la tavalla siten, että käytettävä korko ei ylitä vastuuta kat-
tavan omaisuuden turvaavasti määrättyä sijoitustuoton ta-
soa eikä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annet-
tavaa korkokannan enimmäismäärää, joka on tällä hetkel-
lä 3,5 %.

Erityisesti tämänhetkisen matalan korkotason vuoksi 
Finanssivalvonta katsoo, että yhtiöiden tulee kiinnittää käy-
tettävään korkotasoon erityistä huomiota. Koron valinnas-
sa tulee ottaa huomioon etenkin pitkäaikaisten korkealaa-
tuisten tai valtion pitkäaikaisten joukkovelkakirjojen mark-
kinatuotto. Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan tämä vas-
taa luottoluokitukseltaan vähintään AA-tasoisten noteerat-
tujen velkapapereiden tuottoa tai koronvaihtosopimusten 
mukaista tuottoa. Korkoihin markkinoilla liittyvä epävar-
muus korostaa tarvetta valita diskonttokorko turvaavasti.

Vastuuvelan korkosuojauksesta määräys

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuuslas-
kentaan tulossa oleva ns. Solvenssi II -uudistus (ks. si-
vu 50) ja henkivakuutusyhtiöiden osalta jo voimassa ole-
va ennakoiva valvonta edellyttää vastuuvelan markkinaeh-
toista arvostamista. Tällöin vastuuvelan diskonttaamises-
sa käytetään kiinteän koron sijaan markkinoilla määräyty-
vää korkokäyrää. Vastuuvelan arvostustavan muutos ai-
heuttaa yhtiöissä tarpeen hallinnoida korkoriskiä huomat-
tavasti aikaisempaa aktiivisemmin. Vastuuvelkaa mark-
kinaehtoisesti arvostettaessa syntyvältä korkoriskiltä voi-
daan suojautua johdannaissopimuksilla. Johdannaissopi-
musten käytöstä vastuuvelkaa suojaavina instrumentteina 
ei ole aikaisemmin ollut kattavia ja yhtenäisiä kirjanpito- ja 
tilinpäätöskäsittelysäännöksiä. 

Vuoden lopussa Finanssivalvonta lähetti lausunnolle 
henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vastuuvelan korkoris-
kin suojauksen kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelyä koskevan 
määräyksen. Määräys mahdollistaa entistä tehokkaam-
man riskienhallinnan myös vastuuvelan korkoriskin osalta 
ja samalla edistää sujuvaa siirtymistä kohti täyttä Solvens-
si II -laskentaa ja riskienhallintaa. 

Arvopaperimarkkinat
Arvopaperimarkkinalainsäädäntö uudistumassa 2012
Finanssivalvonta on tehnyt yhteistyötä valtiovarainministeri-
ön kanssa arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuu-
distuksen jatkovalmistelussa. Finanssivalvonnan tavoittee-
na on tasapainoinen sääntely, joka ottaa huomioon yhtäältä 
sijoittajan- ja asiakkaansuojan ja toisaalta suomalaisten fi-
nanssimarkkinoiden kilpailukyvyn.

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus-
ta valmistelevan valtiovarainministeriön työryhmän mietintö 
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valmistui helmikuussa. Lausuntokierroksen jälkeen koko-
naisuudistuksen valmistelu on jatkunut valtiovarainminis-
teriössä kahdessa erillisessä hankkeessa. 
Ensimmäisessä vaiheessa valmisteltava hallituksen esitys 
sisältää ehdotukset uudeksi 

 � arvopaperimarkkinalaiksi, 

 � sijoituspalvelulaiksi, 

 � laiksi rahoitusvälineiden kaupankäynnistä, 

 � laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta, 

 � ehdotukset Finanssivalvonnasta annetun lain muutta-
misesta sekä 

 � ehdotuksen uudeksi laiksi arvopaperitileistä. 

Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistunto-
kaudella 2012. Toisessa vaiheessa arvioidaan mahdolli-
suuksia kehittää arvopaperien moniportaista hallintaa. Eh-
dotukset on määrä saada valmiiksi toukokuun 2012 lop-
puun mennessä.

Valtiovarainministeriö järjesti loppuvuodesta julki-
sen kuulemisen ensimmäiseen vaiheeseen liittyvistä 
luonnoksista. 

Liikkeeseenlaskijoiden julkinen sisäpiirirekisteri ehdote-
taan keskitettäväksi Finanssivalvontaan. Ehdotettu rekiste-
rijärjestelmän muutos vaatisi lisäresursseja Finanssivalvon-
nalle. Lisäksi tietojärjestelmäkustannukset olisivat merkit-
tävät. Finanssivalvonta katsoo, että jos rekisteri säädetään 
Finanssivalvonnan pidettäväksi, sisäpiiriläisten ilmoitukset 
tulee tehdä liikkeeseenlaskijoiden kautta ja siirtoon on va-
rattava järjestelmäteknisistä syistä riittävän pitkä siirtymä-
aika. Valmistelussa tulisi myös ottaa huomioon se, että si-
säpiirirekistereitä koskeva sääntely on siirtymässä kansal-
lisesta lainsäädännöstä EU-asetukseen. 

Esitedirektiivin muutoksilla helpotetaan 
liikkeeseenlaskijoiden hallinnollista taakkaa

Esitedirektiivin toimivuuden arvioinnin perusteella annettu 
esitedirektiivin muutosdirektiivi (2010/73/EU) tuli voimaan 
joulukuussa 2010. Direktiivillä pyritään parantamaan sijoit-
tajansuojaa ja keventämään liikkeeseenlaskijoiden hallinnol-
lista taakkaa. Direktiivin muutokset on saatettava kansalli-
sesti voimaan 1.7.2012 mennessä. Suomessa muutokset 
on tarkoitus saattaa voimaan arvopaperimarkkinalain koko-
naisuudistuksen yhteydessä.

Muutosdirektiivillä yhtenäistetään erityisesti liikkee-
seenlaskuohjelmien alla tarjottavista arvopapereista annet-
tavia tietoja sekä esitteen tiivistelmän tietosisältöä. Myös 
merkintäoikeusantien sekä pienten tai keskisuurten yri-
tysten esitteiden sisältövaatimuksia on kevennetty. Lisäk-
si esitevelvollisuuden synnyttäviä raja-arvoja on korotettu.

ESMA antoi komissiolle ensimmäisen osan neuvoistaan 
esitedirektiivin 2-tason säännöksiksi lokakuussa. Neuvojen 
toinen osa on tarkoitus antaa alkuvuodesta 2012.

Markkinoiden väärinkäyttödirektiivi ehdotetaan 
korvattavaksi EU-asetuksella

Komissio antoi ehdotuksensa markkinoiden väärinkäyt-
töasetukseksi lokakuussa. Asetus korvaisi markkinoiden 
väärinkäyttödirektiivin ja sitä sovellettaisiin sellaisenaan ko-
ko EU:ssa. 

Asetusehdotus 

 � laajentaisi markkinoiden väärinkäyttöä koskevan sään-
telyn soveltamisalaa uusiin markkinapaikkoihin ja 
rahoitusvälineisiin, 

 � yhdenmukaistaisi sisäpiirirekistereitä ja liikkeeseenlas-
kijan johtohenkilöiden liiketoimien julkistamisvelvolli-
suutta koskevaa sääntelyä, 

 � lisäisi viranomaisten valvonta- ja tutkintavaltuuksia sekä 

 � asettaisi vähimmäisvaatimukset hallinnollisille 
seuraamuksille. 

Ehdotuksen mukaan säännösten rikkomisen paljasta-
via ilmiantajia tulisi suojata ja jäsenvaltiot voisivat säätää 
myös heille annettavista taloudellisista kannustimista. Ase-
tuksen lisäksi komissio ehdotti direktiiviä, joka yhdenmu-
kaistaisi markkinoiden väärinkäyttöön liittyvää rikosoikeu-
dellista sääntelyä.

Avoimuusdirektiiviin ehdotetaan pidemmälle 
menevää harmonisointia

Komissio antoi avoimuusdirektiivin toimivuuden arviointiin 
perustuvat muutosehdotuksensa avoimuusdirektiiviin lo-
kakuussa. Ehdotus yhdenmukaistaisi liputusvelvollisuut-
ta koskevan sääntelyn koko EU-alueella kuitenkin niin, että 
kansallisesti voitaisiin säätää direktiiviä tiukemmista liputus-
rajoista. Ehdotus myös poistaisi neljännesvuosittain julkais-
tavat osavuosikatsaukset ja edellyttäisi listayhtiöitä julkista-
maan ainoastaan puolivuotiskatsauksen. Pörssin säännöis-
sä voitaisiin kuitenkin edelleen edellyttää neljännesvuosit-
tain julkaistavaa osavuosikatsausta. 

Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin 
uudelleenarviointi käynnissä

Komissio antoi rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin toi-
mivuuden arviointiin liittyvät ehdotuksensa lokakuussa. Di-
rektiivin muutosten lisäksi komissio ehdottaa, että eräät di-
rektiivin säännökset korvattaisiin uudella EU-asetuksella.
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Ehdotettujen muutosten tavoitteena on mm. 

 � ulottaa sääntely kattamaan laajemmin erilaisia kaupan-
käyntijärjestelmiä ja -tapoja, 

 � edistää kaupankäynnin läpinäkyvyyttä, 

 � parantaa pienten ja keskisuurten yritysten mahdolli-
suuksia päästä pääomamarkkinoille ja 

 � edistää sijoittajansuojaa tiukentamalla monimutkaisten 
sijoitustuotteiden tarjoamista koskevia vaatimuksia.

Sijoitusrahastodirektiivi voimaan sijoitusrahastolain 
muutoksilla sekä valvojan määräyksillä ja ohjeilla

Sijoitusrahastodirektiivin muutokseen perustuvat sijoitus-
rahastolain muutokset hyväksyttiin joulukuussa ja ne tuli-
vat voimaan 31.12. Direktiivin voimaansaattamiseen liittyvät 
Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet sijoitusrahastotoi-
minnan järjestämisestä tulivat voimaan 1.1.2012.

Sijoittajien kannalta keskeisin muutos on yksinkertais-
tetun rahastoesitteen korvaaminen sijoittajalle annettavalla 
avaintietoesitteellä. Avaintietoesitteen sisältö, laajuus ja tie-
tojen esitystapa on säännelty yksityiskohtaisesti EU-ase-
tuksella, mikä helpottaa mm. eri rahastojen riskien ja kulu-
jen vertailtavuutta. 

 Katso esitteen malli: Finanssiasiakas.fi > Finans-
sialan tuotteita > Sijoittaminen > Sijoitusrahastot 

Lainmuutoksella saatettiin myös voimaan direktiivin 
edellyttämät aiempaa laajemmat vaatimukset rahastoyhti-
öiden toiminnan ja riskienhallinnan järjestämiselle. Rahas-
toyhtiöille tuli lisäksi uusia raportointivelvoitteita Finanssi-
valvonnalle. Lakimuutokset merkitsivät samalla Finanssi-
valvonnan valvontatehtävien laajenemista.

Uusi sääntely tarkentaa ja yhdenmukaistaa sijoitusra-
hastotoiminnan harjoittamisen järjestämistä Euroopassa. 
Se mahdollistaa rahastoyhtiöiden rajan yli -toiminnan eli 
ns. rahastoyhtiöpassin. Direktiivi mahdollistaa myös sijoi-
tusrahastojen sulautumiset rajan yli eikä fuusioitavien yh-
teissijoitusyritysten erilainen juridinen muoto ole este fuu-
sioille. Rahastoyhtiöpassin toimivuus edellyttää, että eri jä-
senmaiden valvojat voivat luottaa valvonnan olevan kaikis-
sa maissa samantasoista. Erityisesti rahastoyhtiön toimin-
ta ja riskienhallinta on järjestettävä luotettavasti.

Direktiivi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 
hyväksyttiin

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annettu direktii-
vi (Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD) 
annettiin 8.6. Direktiivin säännökset on saatettava kansalli-
sesti voimaan 22.7.2013 mennessä.

Direktiivin sääntely kohdistuu vaihtoehtoisten sijoitus-
rahastojen hoitajiin. Soveltamisala on laaja ja se kattaa 
pääoma-, kiinteistö-, hyödyke- ja hedge-rahastosijoittami-
sen ja muun vastaavan yhteisen sijoitustoiminnan. Direk-
tiivi koskee myös vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen mark-
kinointia ammattimaisille sijoittajille. Vaihtoehtoisia sijoitus-
rahastoja hallinnoivalta yhtiöltä edellytetään toimilupaa. Si-
joittajien aseman turvaamiseksi hallinnoivalle yhtiölle asete-
taan vaatimuksia toiminnan järjestämisessä mm. riskien ja 
likviditeetin hallintaan, säilytysyhteisön nimeämiseen sekä 
tiedonantovelvoitteita sijoittajainformaatiosta.

Direktiivi tuo Finanssivalvonnalle uusia valvottavia. Eri-
koissijoitusrahastoja hallinnoivien rahastoyhtiöiden, joilla 
on sijoitusrahastodirektiiviin perustuva toimilupa, on haet-
tava erillinen toimilupa hallinnoida AIFM-direktiivin sovelta-
misalaan kuuluvia vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja.

ESMA antoi neuvon komissiolle AIFM-direktiivin 2-ta-
son säännöksistä marraskuussa. 

Arvopaperien ja valtionlainoja koskevien 
luottoriskinvaihtosopimuksien lyhyeksimyyntiä 
koskeva sääntely yhdenmukaistettiin

Arvopaperien ja valtionvelkakirjoja koskevien luottoriskin-
vaihtosopimusten (CDS) lyhyeksimyyntiä koskevasta EU-
asetuksesta saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys mar-
raskuussa. Asetuksen on määrä tulla voimaan 1.11.2012. 
Suomen lainsäädännössä tai Finanssivalvonnan ohjeistuk-
sessa ei tällä hetkellä erityisesti säännellä lyhyeksimyyntiä.

Asetus yhtenäistää lyhyeksimyyntiin liittyvät tiedon-
antovelvoitteet ja rajoitteet koko EU-alueella. Asetus vel-
voittaa sijoittajat raportoimaan lyhyistä positioistaan po-
sition suuruuden mukaan joko viranomaisille tai julkisesti. 
Lisäksi asetus kieltää ns. kattamattoman lyhyeksimyynin. 
Tämä tarkoittaa lyhyeksimyyntiä tilanteissa, joissa sijoitta-
ja ei ole varmistanut osakkeiden toimittamista selvityspäi-
vänä. Poikkeustilanteissa viranomaisilla on valtuus kieltää 
lyhyeksimyynti. ESMA koordinoi lyhyeksimyynnin kieltoja 
EU-tasolla.

Asetusta täydennetään vielä 2-tason sääntelyllä. ESMAn 
on alkuvuoden 2012 aikana määrä laatia asetusta täyden-
täviä teknisiä standardeja ja antaa neuvoja komissiolle täy-
dentävän sääntelyn sisällöstä.

Johdannaismarkkinoille läpinäkyvyyttä

Finanssikriisi osoitti, että markkinoilla ja valvojilla ei ollut sel-
keää kokonaiskuvaa OTC-johdannaismarkkinoista ja eri 
osapuolten markkinoilla ottamista riskeistä. Komissio an-
toi syyskuussa 2010 ehdotuksensa EU-asetukseksi, jol-
la pyritään lisäämään OTC-johdannaisten standardointia, 
johdannaisten määritystä keskusvastapuolimäärityksessä, 
harmonisoimaan keskusvastapuolten toimintaa koskevaa 

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/finanssiasiakas/tuotteita/sijoittaminen/sijoitusrahastot/pages/default.aspx
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/finanssiasiakas/tuotteita/sijoittaminen/sijoitusrahastot/pages/default.aspx


Finanssivalvonta | Toimintakertomus 201154

sääntelyä sekä lisäämään läpinäkyvyyttä ja varmistamaan 
valvojien tiedonsaanti velvoittamalla osapuolet toimitta-
maan sopimuksia koskevat tiedot kauppatietovarastoihin. 
Asetuksen sisällöstä neuvoteltiin kertomusvuoden ajan ko-
mission, neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä. Neu-
vottelut ovat edenneet alkuvuoden aikana ja niiden odo-
tetaan johtavan poliittiseen yhteisymmärrykseen asetuksen 
sisällöstä kevään 2012 aikana. ESMA laatii asetukseen liit-
tyviä teknisiä standardeja komissiolle syyskuun 2012 lop-
puun mennessä.

Luottoluokittajien valvonta siirtyi ESMAlle

Luottoluokituslaitoksista annetun EU-asetuksen muutok-
sella luottoluokituslaitosten valvonta siirtyi ESMAlle 1.7. 
Asetus edellyttää, että finanssialan sääntelytarkoituksiin, 
kuten vakavaraisuuslaskentaan, käytettävien luottoluoki-
tusten on siirtymäajan jälkeen oltava EU-alueella rekisteröi-
dyn tai muualla vastaavan sääntelyn alaisen luottoluokitta-
jan antamia. ESMA päätti joulukuussa jatkaa siirtymäaikaa 
30.4.2012 asti.

Komissio antoi marraskuussa ehdotuksen luottoluoki-
tuslaitoksia koskevan asetuksen muutokseksi. Ehdotuk-
sella komissio pyrkii muun muassa vähentämään liiallis-
ta riippuvuutta luottoluokituksista, lisäämään avoimuutta 
luottoluokittajien käyttämissä arviointimenetelmissä, lisää-
mään kilpailua luottoluokitustoiminnassa sekä purkamaan 
luottoluokitustoimintaan liittyviä potentiaalisia eturistiriitoja.

Finanssitransaktiovero heikentäisi pienten maiden 
finanssimarkkinoiden asemaa

Euroopan komissio julkisti syksyllä direktiiviehdotuksen uu-
deksi finanssitransaktioverojärjestelmäksi. Ehdotuksen mu-
kaan finanssitransaktioista kannettaisiin transaktiokohtai-
nen vero, jonka suuruus olisi 0,1 % sovitusta vastikkees-
ta. Johdannaissopimusten osalta vero olisi 0,01 % johdan-
naissopimuksen nimellismäärästä. Ehdotettu veropohja on 
varsin laaja. Se kattaisi laajasti erilaiset rahoitusvälineet ja 
johdannaissopimukset sekä säännellyillä markkinoilla että 
niiden ulkopuolella. Veroa kannettaisiin kotipaikkaperiaat-
teen mukaisesti finanssilaitoksilta. 

Finanssivalvonta on suhtautunut transaktioveron käyt-
töönottoon siihen liittyvien merkittävien epävarmuusteki-
jöiden vuoksi varauksellisesti. On ilmeistä, että ehdotet-
tu vero heikentäisi Suomen kaltaisten pienten ja syrjäis-
ten finanssimarkkinoiden asemaa kansainvälisessä kilpai-
lussa. Veron seurauksena on todennäköistä, että transak-
tioita siirrettäisiin toteutettaviksi niiden maiden ulkopuolel-
le, joissa vero on käytössä. Vero saattaisi tämän johdosta 
mm. entisestään heikentää pörssimarkkinoiden toimivuut-
ta Suomessa sekä vain kansallisilla markkinoilla toimivien 
finanssilaitosten kilpailuasemaa suhteessa suuriin kansain-

välisiin toimijoihin. Mikäli vero otetaan käyttöön, sen maan-
tieteellisen soveltamisalueen tulisikin olla mahdollisimman 
laaja, mieluiten maailmanlaajuinen.

Muita sääntelyhankkeita

Paketoitujen sijoitustuotteiden asiakkaansuojaa 
parannetaan

Vähittäissijoittajille myytävien paketoitujen sijoitustuotteiden 
(esim. sijoitusrahastot, sijoitussidonnaiset vakuutukset ja 
strukturoidut tuotteet, PRIPs11) asiakkaansuojaa halutaan 
parantaa horisontaalisella lähestymistavalla, joka kattaa se-
kä tuotteista annettavat tiedot että niiden myyntikäytänteet.

 Komission lähtökohtana on, että paketoidusta sijoitus-
tuotteesta annettaisiin asiakkaalle ennen sopimusta avain-
tiedot riippumatta siitä, onko kyseessä talletus-, arvopa-
peri- vai vakuutustuote. Komission on määrä antaa sää-
dösehdotuksensa huhtikuun lopulla 2012.

Suuret IFRS-hankkeet etenivät aiottua hitaammin

Suurten IFRS-hankkeiden – rahoitusinstrumentit, vakuutus-
sopimukset, tulouttaminen ja vuokrasopimukset – valmis-
tuminen ei edennyt IASB:n tavoitteiden mukaisesti. Tulout-
tamista koskeva hanke on lähetetty korjattuna uudestaan 
lausunnolle kertomusvuoden lopulla. Myös rahoitusinstru-
menttisääntelyn arvonalentumisia ja suojauslaskentaa se-
kä vakuutus- ja vuokrasopimuksia koskevat korjatut ehdo-
tukset tulevat lausunnolle. IASB12:n tavoitteena on, että uu-
distettava tilinpäätössääntely tulee kokonaisuudessaan voi-
maan vuoden 2015 alusta lähtien. IFRS-sääntelyn ja Yh-
dysvaltain tilinpäätössääntelyn yhtenäistäminen on tästä 
syystä myös hidastunut ja päätöstä IFRS-standardien käyt-
töönotosta Yhdysvalloissa on lykätty.

EFRAG13 piti toukokuussa yhdessä IASB:n kanssa 
koulutus- ja kuulemistilaisuuden Helsingissä tulouttamis- 
ja vuokrasopimusstandardien ensimmäisistä luonnoksista. 
Suomen tilaisuus oli ensisijaisesti suunnattu listayhtiöiden 
edustajille. Vastaavia tilaisuuksia on pidetty myös muissa 
Euroopan pääkaupungeissa. Tilaisuuksien tavoitteena on 
tukea standardien viimeistelyä ennen niiden lopullista an-
tamista. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä työ- ja elinkeino-
ministeriön ja Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa.

11 Packaged Retail Investment Products.
12 International Accounting Standards Board.
13 European Financial Reporting Advisory Group on yksityisoikeudellinen 

elin, joka laatii IFRS-sääntelymuutoksiin kommenttikirjeet IASB:lle 
Euroopan näkökulmasta ja avustaa komissiota IFRS-standardien 
hyväksymisessä EU-lainsäädännöksi.
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EU:n komissio ehdottaa tilintarkastussääntelyyn 
merkittäviä muutoksia

Euroopan komissio julkaisi marraskuussa sekä ehdotuksen 
tilintarkastusdirektiivin muuttamiseksi että ehdotuksen ase-
tukseksi, johon on sisällytetty sekä nykyiset että nyt ehdo-
tetut tiukennetut erityisvaatimukset yleisen edun kannalta 
merkittävien yhteisöjen lakisääteisestä tilintarkastuksesta. 
Muutosdirektiivi laajentaisi yleisen edun kannalta merkittävi-
en yhteisöjen määritelmää. Se kattaisi listayhtiöiden, pank-
kien, vakuutusyhtiöiden lisäksi myös sijoituspalveluyrityk-
set, vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, yhteissijoitusyritykset, 
maksulaitokset ja arvopaperikeskukset. 

Komissio ehdottaa, että tilintarkastajien valvontayhteis-
työ EU-tasolla tapahtuisi ESMAn johdolla ja ESMAlle an-
nettaisiin tilintarkastuskysymyksiin liittyviä sääntelyvaltuuk-
sia. ESMAan perustettaisiin tilintarkastusasioita käsittele-
vä pysyvä komitea, jonka jäseninä olisivat ainakin jäsen-
valtioiden tilintarkastajien valvontaviranomaisten edustajat.

ESMAn tehtävänä olisi laatia suosituksia ja ohjeita mm. 
tilintarkastajien

 � raportoinnista, 

 � rotaatiosta ja erottamisesta, 

 � valvontaviranomaisten valvontakäytänteistä, laaduntar-
kastuksista, tutkinnasta, tietojen vaihdosta sekä 

 � rajan ylittävien laaduntarkastusten koordinoinnista.

Asetuksessa ehdotetaan myös, että pankkien ja va-
kuutusyhtiöiden valvojilla olisi velvollisuus keskustella 
säännöllisesti valvonnallisista kysymyksistä tilintarkastaji-
en kanssa.
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Liitteet

Maksuvelvolliset 31.12.2010 31.12.2011

Luottolaitokset 337 332

Sijoituspalveluyritykset 58 56

Rahastoyhtiöt 35 35

Arvopaperin liikkeeseenlaskijat 139 142

Arvopaperipörssi, selvitysyhteisö 1 1

Arvopaperikeskus 1 1

Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset 29 37

Rahoitussektori yhteensä 600 604

Henkivakuutusyhtiöt 11 11

Vahinkovakuutusyhtiöt 21 21

Työeläkevakuutusyhtiöt 7 7

Työttömyyskassat 34 32

Eläkesäätiöt ja -kassat 65 63

Sairauskassat ja muut vakuutuskassat 146 145

Vakuutusyhdistykset 70 63

Vakuutusmeklarit 63 68

Julkisyhteisöjen eläkerahastot 3 3

Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset 42 44

Vakuutussektori yhteensä 462 457

Kaikki valvottavat ja muut maksuvelvolliset yhteensä  1 062  1 061

Valvottavien ja muiden valvontamaksuvelvollisten lukumäärä

Finanssivalvonta valvoo lisäksi mm. vakuutusasiamiehiä ja sisäpiiri-ilmoitusvelvollisia henkilöitä.
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*Vuoden 2011 luvut ovat tilintarkastamattomia ja vahvistamattomia.

Toimintakulut ja rahoitus

Toimintakulut ja rahoitus, 1 000 euroa 2010 2011*

Henkilöstökulut 18 263 18 528

Henkilöstösidonnaiset kulut 869 872

Muut kulut 3 551 3 871

Palvelut 622 768

Kiinteistökulut 2 301 2 367

Muut kulut 628 736

Poistot 135 144

Suomen Pankin palvelut 2 530 2 685

Kulut yhteensä 25 348 26 100

Toiminnan rahoitus, 1 000 euroa

Valvontamaksut 23 047 23 513

Toimenpidemaksut 960 997

Muut tulot 69 0

Suomen Pankin rahoitusosuus 5 % kuluista 1 267 1 305

Edelliseltä vuodelta siirtyvä ylijäämä 2 909 2 904

Seuraavalle vuodelle siirtyvä ylijäämä -2 904 -2 619

Rahoitus yhteensä 25 348 26 100
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Määrätyt valvontamaksut, 1 000 euroa

Maksuvelvolliset 2010 2011

Luottolaitokset 11 095 11 919

Sijoituspalveluyritykset 955 1 019

Rahastoyhtiöt 1 288 1 321

Arvopaperin liikkeeseenlaskijat 2 213 2 020

Arvopaperipörssi, selvitysyhteisö 439 368

Arvopaperikeskus 241 219

Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset 154 156

Rahoitussektori yhteensä 16 385 17 022

 

Henkivakuutusyhtiöt 1 034 1 004

Vahinkovakuutusyhtiöt 1 384 1 292

Työeläkevakuutusyhtiöt 2 016 1 933

Työttömyyskassat 992 1 089

Eläkesäätiöt- ja kassat 331 269

Sairausvakuutuskassat ja muut vakuutuskassat 120 107

Vakuutusyhdistykset 105 92

Vakuutusmeklarit 89 86

Julkisyhteisöjen eläkerahastot 448 453

Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset 140 154

Vakuutussektori yhteensä 6 659 6 479

Edellisiltä vuosilta siirtyneet oikaisut 3 12

Kaikki maksuvelvolliset yhteensä 23 047 23 513
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Toimenpidemaksut, 1 000 euroa

Maksuvelvolliset 2010 2011

Luottolaitokset 147 133

Sijoituspalveluyritykset 49 61

Rahastoyhtiöt 241 225

Arvopaperin liikkeeseenlaskijat 160 162

Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset 17 69

Rahoitussektori yhteensä 614 650

 

Vakuutusyhtiöt13 23 30

Työttömyyskassat 19 15

Eläkesäätiöt ja -kassat 63 24

Sairauskassat ja muut vakuutuskassat 36 33

Vakuutusyhdistykset 20 32

Vakuutusedustajat14 178 202

Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset 7 11

Vakuutussektori yhteensä 346 347

Kaikki maksuvelvolliset yhteensä  960 997

13 Henki-, vahinko- ja työeläkevakuutusyhtiöt.
14 Vakuutusmeklarit ja -asiamiehet.
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Laki Finanssivalvonnasta 3 § Tehtävät (ote):

1.  myöntää finanssimarkkinoilla toimiville toimilupia, rekisteröi finanssimarkkinoilla toimivia ja vahvistaa niiden 
toimintaa koskevia sääntöjä;

2.  valvoo, että finanssimarkkinoilla toimivat noudattavat niihin sovellettavia finanssimarkkinoita koskevia säännöksiä, 
niiden nojalla annettuja määräyksiä, toimilupansa ehtoja ja toimintaansa koskevia sääntöjä;

3.  valvoo rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskua ja niillä tapahtuvaa kaupankäyntiä sekä selvitys- ja säilytystoimintaa 
koskevien säännösten ja määräysten noudattamista;

4.  valvoo kansainvälisten tilinpäätösstandardien noudattamista siten kuin jäljempänä säädetään;

5.  valvoo, että finanssimarkkinoilla toimivat noudattavat niitä koskevia säännöksiä ja määräyksiä rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä;

6.  antaa lain soveltamisen kannalta tarpeellisia määräyksiä siten kuin laissa erikseen säädetään;

7.  ohjaa ja valvoo säästöpankkitarkastuksen toimintaa;

8.  suorittaa sille laissa säädetyt muut tehtävät.

Finanssivalvonnan tehtävänä on lisäksi:

1.  seurata ja arvioida finanssimarkkinoiden ja finanssimarkkinoilla toimivien muun toimintaympäristön ja muiden yleis-
ten toimintaedellytysten kehitystä;

2.  tehdä aloitteita finanssimarkkinoita koskevan lainsäädännön kehittämisestä ja muista tarvittavista toimenpiteistä 
sekä osallistua lainsäädännön valmisteluun;

3.  seurata ja arvioida peruspankkipalvelujen saatavuutta ja niiden hinnoittelua;

4.  edistää niiden finanssimarkkinoilla toimivien ohjaus- ja valvontajärjestelmien luotettavuutta, joiden taloudellista ase-
maa Finanssivalvonta valvoo;

5.  koota ja määräajoin julkaista vertailukelpoisella tavalla tietoja finanssimarkkinoilla toimivien taloudellisesta asemasta 
sekä muuten edistää finanssipalveluja ja finanssimarkkinoiden toimintaa koskevan tietoaineiston saatavuutta;

6.  osallistua viranomaisten väliseen kotimaiseen yhteistyöhön;

7.  osallistua Euroopan finanssivalvontajärjestelmän puitteissa tapahtuvaan yhteistyöhön Euroopan unionissa sekä 
muuhun viranomaisten kansainväliseen yhteistyöhön;

8.  osallistua rahoitusjärjestelmän lainvastaisen hyväksikäytön estämiseen;

9.  edistää yhteistyössä korkeakoululaitoksen kanssa finanssialan tieteellistä tutkimusta ja koulutusta;

10.  seurata luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten palkitsemisjärjestelmien kehitystä ja toimittaa sitä koskevia tietoja 
Euroopan pankkivalvojien komitealle.

Finanssivalvonnan lakisääteiset tehtävät
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Eduskunnan kuulemiset ja säädösvalmistelulausunnot

Finanssivalvonnan asiantuntijat olivat kuultavina eduskunnan eri valiokunnissa 17 kertaa. Finanssivalvonta antoi 20 koti-
maista säädösvalmisteluun liittyvää lausuntoa sekä 62 muuta sen alaan liittyviä lausuntoa.

Diaari

Finanssivalvonnan diaariin 2011 vireille tulleet asiat 
(päätehtävät ja niiden suurimmat asiaryhmät)

Kpl

Hallinto 92

Sääntely 51

Valvonta 2 436

Notifikaatiot; sivuliike ja rajan yli toiminta 494

Yhtiöjärjestyksen, yhdistysjärjestyksen ja sääntöjen 
vahvistaminen ja muuttaminen

269

Esitteet 277

Yksityishenkilöiden asiakaskirjeet 174

Johdon sopivuus ja luotettavuus (fit & proper) 151

Tarkastus 88

Toimiluvan myöntäminen ja laajentaminen 33

Muut 179

Kotimainen yhteistyö 75

Ulkomainen yhteistyö 41

Vuonna 2011 Finanssivalvonnan diaariin merkittiin 2 758 asiaa.

Finanssivalvonnan asianhallintajärjestelmä uudistui kertomusvuoden aikana. 
Uusi asianhallintajärjestelmä otettiin käyttöön 23.5.2011. 
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Finanssivalvonnan edustajat EU:n finanssivalvontajärjestelmän 
toimielimissä

EBA

Hallintoneuvosto (Board of Supervisors)
apulaisjohtaja Jukka Vesala, äänivaltainen jäsen
johtaja Anneli Tuominen, varajäsen

Johtokunta (Management Board)
apulaisjohtaja Jukka Vesala, äänivaltainen jäsen

Standing Committee on Regulation and Policy 
toimistopäällikkö Veli-Jukka Lehtonen, jäsen

Standing Committee on Oversight and Practices
osastopäällikkö Marja Nykänen, jäsen

Standing Committee on Accounting, Reporting and 
Auditing
toimistopäällikkö Jaana Ladvelin, jäsen

Standing Committee on Financial Innovation
toimistopäällikkö Timo Peltonen, jäsen

IT Sounding Board
toimistopäällikkö Jaakko Mauranen, jäsen

Impact Study Group
analyytikko Olli Mattinen, jäsen

Stress Testing Task Force
analyytikko Anton Tuomisalo, jäsen

Network on Equivalence
johtava riskiasiantuntija Juha Savela, jäsen

Review Panel
toimistopäällikkö Kaija Kilappa, jäsen

EIOPA

Hallintoneuvosto (Board of Supervisors)
johtaja Anneli Tuominen, äänivaltainen jäsen
johtava neuvonantaja Hely Salomaa, varajäsen

Solvenssi II -valmistelukomiteat:
Financial Requirements Expert Group 
johtava matemaatikko Pirkko Welin-Siikaluoma, jäsen
Internal Models Expert Group 
tutkija Laura Koskela, jäsen

Internal Governance, Review and Reporting Expert 
Group 
lakimies Anne Hakkila, jäsen 

Insurance Groups Supervision Committee
vastuuvalvoja Risto Poikajärvi, jäsen 

Committee on Consumer Protection and Financial 
Innovation
osastopäällikkö Erja Rautanen, jäsen

Financial Stability Committee
johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho, jäsen

Information Technology and Data Committee 
toimistopäällikkö Jaakko Mauranen, jäsen

Occupational Pensions Committee
johtava matemaatikko Tarja Taipalus, jäsen

Review Panel
lakimies Eeva-Maija Österman, jäsen

ESMA

Hallintoneuvosto (Board of Supervisors)
johtaja Anneli Tuominen, äänivaltainen jäsen
osastopäällikkö Jarmo Parkkonen, varajäsen

Committee on Economic and Markets Analysis 
pääanalyytikko Sampo Alhonsuo, jäsen

Corporate Finance Standing Committee 
toimistopäällikkö Sari Helminen, jäsen

Corporate Reporting Standing Committee 
toimistopäällikkö Tiina Visakorpi, jäsen

ESMA-Pol Standing Committee 
markkinavalvoja Laila Hietalahti, jäsen

Financial Innovation Standing Committee 
johtaja Anneli Tuominen, puheenjohtaja
markkinavalvoja Tero Oikarinen, jäsen

Investment Management Standing Committee 
markkinavalvoja Paula Kirppu, jäsen
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Investor Protection and Intermediaries Standing 
Committee 
markkinavalvoja Anu Ranta, jäsen

IT Management and Governance Group 
neuvonantaja Arja Voipio, puheenjohtaja
toimistopäällikkö Jaakko Mauranen, jäsen

Post Trading Standing Committee 
neuvonantaja Arja Voipio, jäsen

Review Panel
johtava lakimies Olli Laurila, jäsen

Secondary Markets Standing Committee
markkinavalvoja Leena Savolainen, jäsen

Takeover Bids Network
markkinavalvoja Ville Kajala, jäsen

EBAn, ESMAn ja EIOPAn yhteiskomitea 
(Joint Committee)

Consumer Protection and Financial Innovation 
Sub-Committee
johtaja Anneli Tuominen, puheenjohtaja

Risk Sub-Committee
apulaisjohtaja Jukka Vesala, puheenjohtaja

Anti-Money Laundering Committee
lakimies Tuija Nevalainen, jäsen

Work Stream on the Methods of Consolidation for 
Financial Conglomerates
osastopäällikkö Marja Nykänen, työryhmän puheenjohtaja 

ESRB

Hallintoneuvosto (General Board)
johtaja Anneli Tuominen, jäsen

Advisory Technical Committee
apulaisjohtaja Jukka Vesala, jäsen
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Julkaisut, artikkelit ja vuositilastot

 
Julkaisupäivä

 
Julkaisun nimi

 
Tilannepäivä

Julkaisu/artikkeli/
vuositilasto

17.3. Maksut tililtä toiselle kulkevat monen 
järjestelmän kautta 

Artikkeli

14.4. Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2011 31.12.2010 Julkaisu

14.4. Otantatutkimus henkilöasiakkaiden 
asuntoluotoista

Julkaisu

17.5. Kuluttajat sijoittavat kapitalisaatiosopimuksiin 
– minkälainen sijoitustuote on kyseessä? 

Artikkeli

1.6. Pankki- ja vakuutussektorin vakavaraisuus 31.3.2011 Julkaisu

31.8. Vakuutusmeklarit 2010 31.12.2010 Vuositilasto

12.9. Uusi sijoitusrahastodirektiivi helpottaa 
rahastojen vertailtavuutta

Artikkeli

22.9. Vakuutusyhtiöt 2010 31.12.2010 Vuositilasto

27.9. Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2011 30.6.2011 Julkaisu

30.9. Työttömyyskassat 2010 31.12.2010 Vuositilasto

31.10. Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen 
kannattavuudesta 2002–2010

31.12.2010 Julkaisu

7.11. Asiakas voi usein vaikuttaa valinnoillaan 
peruspankkipalveluista maksamiinsa 
maksuihin 

Artikkeli

30.12. Riski on osakkeiden tuoton kääntöpuoli Artikkeli

30.12. Tiedätkö mihin rahasi sijoitat? Artikkeli

 Lisää tilastotietoja: Finanssivalvonta.fi > Tilastot

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Finanssiasiakas/Artikkelit/Pages/01_2011.aspx
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Finanssiasiakas/Artikkelit/Pages/01_2011.aspx
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/Analyysit_tutkimukset/Documents/Valtari_1_2011.pdf
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/Analyysit_tutkimukset/Documents/Otantatutkimus_henkiloasiakkaiden_asuntoluotoista_140411.pdf
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http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tilastot/Vakuutustoiminta/Vakuutusmeklarit/Documents/Vakuutusmeklarit_2010.pdf
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Finanssiasiakas/Artikkelit/Pages/03_2011.aspx
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Finanssiasiakas/Artikkelit/Pages/03_2011.aspx
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tilastot/Vakuutustoiminta/Vakuutusyhtiot/Documents/Vakuutusyhtiot_2010.pdf
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/Analyysit_tutkimukset/Documents/Valtari_2_2011.pdf
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tilastot/Vakuutustoiminta/Tyottomyysvakuutus/Documents/Tyottomyyskassat_2010.pdf
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tilastot/Vakuutustoiminta/Vahinkovakuutus/Documents/Lakisaateinen_tapaturmavakuutus_2002-2010_analyysi.pdf
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tilastot/Vakuutustoiminta/Vahinkovakuutus/Documents/Lakisaateinen_tapaturmavakuutus_2002-2010_analyysi.pdf
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Finanssiasiakas/Artikkelit/Pages/04_2011.aspx
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Finanssiasiakas/Artikkelit/Pages/04_2011.aspx
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Finanssiasiakas/Artikkelit/Pages/04_2011.aspx
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Finanssiasiakas/Artikkelit/Pages/05_2011.aspx
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Finanssiasiakas/Artikkelit/Pages/06_2011.aspx
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tilastot/Pages/Default.aspx
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Lehdistötiedotteet 

Lehdistö- ja valvottavatiedotteet, Markkinat-tiedotteet sekä 
verkkouutiset ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoit-
teessa  Finanssivalvonta.fi > Julkaisut ja tiedot-
teet. Alla listaus lehdistötiedotteiden otsikoista.

14.3.2011 | 1/2011 
Finanssivalvonnan toimintakertomus 2010: Ennakoivaa val-
vontaa finanssi- ja velkakriisiuhkien torjumiseksi
 
15.3.2011 | 2/2011 
Vakuutussektorin QIS5-vaikuttavuustutkimuksen tulokset: 
Suomen vakuutussektori täyttäisi pääpiirteissään uudet 
Solvenssi II -vakavaraisuusvaatimukset 

14.4.2011 | 3/2011 
Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2011 ja otantatut-
kimus asuntoluotoista: Suomen finanssisektorin riskinkan-
tokyky vahva, asuntoluottoasiakkailla merkittävä korkoriski 

5.5.2011 | 4/2011 
Finanssivalvonnalta julkinen huomautus Incap Oyj:lle ko-
mission esiteasetuksen ja arvopaperimarkkinalain tiedon-
antovelvollisuuden laiminlyönneistä 

5.5.2011 | 5/2011 
Finanssivalvonnalta julkinen huomautus Ålandsbanken 
Abp:lle säännöllisen tiedonantovelvollisuuden laimin-
lyönnistä 

1.6.2011 | 6/2011 
Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 31.3.2011: 
Suomen pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus edel-
leen vahva 

15.7.2011 | 7/2011 
EU:n laajuinen stressitesti vahvisti sen, että suurimmilla 
Suomessa toimivilla pankeilla on hyvä riskinkantokyky 

7.9.2011 | 8/2011 
Finanssivalvonnalta julkinen huomautus OP-Pohjola osk:lle 
liputusvelvollisuuden laiminlyönneistä sekä niihin liittyvästä 
sisäisen valvonnan puutteellisuudesta 

27.9.2011 | 9/2011 
Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2011: Velkakriisin 
seuraukset heijastuvat myös Suomeen 

27.10.2011 | 10/2011 
EBA arvioinut velkakriisin vaikutukset pankkien pääoma-
tarpeeseen 

23.11.2011 | 11/2011 
Finanssivalvonnan johtokunta nimitetty seuraavaksi kolmi-
vuotiskaudeksi, yksi jäsen vaihtuu 

25.11.2011 | 12/2011
Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 30.9.2011: 
Suomen finanssisektorin tilanne edelleen vakaa 

8.12.2011 | 13/2011
EBA vahvisti laskelman suurten pankkien pääomatarpeesta 
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Lyhenteet 

AIFMD, Alternative Investments Fund Managers Directive, 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskeva direktiivi

CCP, Central Counter Party, keskusvastapuoli

CDS, Credit Default Swap, luottoriskinvaihtosopimus

Core Tier 1 -varat, vakavaraisuuslaskennan omien varo-
jen ydin omat varat eli rajoituksettomat ensisijaiset omat 
varat 

COREP, Common Reporting Framework, vakavaraisuus-
raportointikehikko

CRD, Capital Requirements Directive, vakavaraisuus-
direktiivi

CRR, Capital Requirements Regulation, vakavaraisuus-
asetus

EBA, European Banking Authority, Euroopan 
pankkiviranomainen

ECOFIN, The Economic and Financial Affairs Council, Eu-
roopan unionin talous- ja rahoitusasioiden neuvosto

EFRAG, European Financial Reporting Advisory Group, 
yksityisoikeudellinen elin, joka laatii IFRS-sääntelymuu-
toksiin kommenttikirjeet IASB:lle Euroopan näkökulmasta 
ja avustaa komissiota IFRS-standardien hyväksymisessä 
EU-lainsäädännöksi

EIOPA, European Insurance and Occupational Pensions 
Authority, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen

EKP, Euroopan keskuspankki

ESA, European Supervisory Authorities, Euroopan valvon-
taviranomaiset

ESMA, European Securities and Markets Authority, Eu-
roopan arvopaperimarkkinaviranomainen

ESRB, European Systemic Risk Board, Euroopan 
järjestelmäriskikomitea

ETF, Exchange-Traded Fund, pörssinoteerattu rahasto

FINE, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

FSB, Financial Stability Board, Rahoitusmarkkinoiden 
vakausneuvosto 

G20, Group of Twenty, 19 taloudellisesti merkittävää val-
tiota ja Euroopan unioni

GIIPS-valtiot, Kreikka, Irlanti, Italia, Portugali ja Espanja

G-SIFI, Global Systemically Important Financial 
Institutions, globaalit systeemisesti merkittävät 
rahoituslaitokset

IASB, International Accounting Standards Board

IFRS, International Financial Reporting Standards

IMD2, The review of the Insurance Mediation Directive, 
vakuutusedustusdirektiivin uudelleenarviointi

IRBA, Internal Ratings Based Approach, sisäisten luotto-
luokitusten menetelmä luottoriskin määritykseen

KIID, Key Investor Information Document, avaintietoesite

MiFID, Markets in Financial Instruments Directive, Rahoi-
tusvälineiden markkinat -direktiivi

OTC, Over the Counter, säännellyn kaupankäynnin ulko-
puoliset instrumentit

PRIPs, Packaged Retail Investment Products, vähittäis-
markkinoille tarkoitetut paketoidut sijoitustuotteet

PS-sopimus, pitkäaikaissäästämissopimus

QIS, Quantitative Impact Study, vaikuttavuustutkimus

RSC, Risk Sub-Committee, riskien arviointi, viranomaisten 
yhteistyökomitea Joint Committeen alainen komitea

SEPA, Single Euro Payments Area, yhtenäinen euromak-
sualue, joka käsittää kaikki EU- ja Eta-maat sekä Sveitsin

SHV, sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä 
vakuutusmatemaatikko

Tier 1 -vakavaraisuussuhdeluku, ensisijaisten omien 
varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin

UCITS, Undertakings for Collective Investment in Transfe-
rable Securities, arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoi-
tustoimintaa harjoittavat yritykset

Virati, viranomaisten yhteinen konekielinen tiedonkeruu-
järjestelmä
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Toimintakertomuksessa viitatut EU:n 
direktiivit, asetukset sekä direktiivi- 
ja asetusehdotukset

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi oi-
keudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa sekä luottolaitos-
ten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja 
finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutus-
yritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY 
muuttamisesta; KOM (2011) 453 (nk. CRD4)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä koskevista vakava-
raisuusvaatimuksista; KOM (2011) 452 (nk. CRR)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/
EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamises-
ta (Solvenssi II) 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi di-
rektiivien 2003/71/EY ja 2009/138/EY muuttamisesta Eu-
roopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen sekä Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuksien osalta; KOM 
(2011) 0008 (nk. Omnibus II -direktiivi)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/92/EY, 
annettu 9 päivänä joulukuuta 2002, vakuutusedustuksesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/41/EY, 
annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, ammatillisia lisäeläkkei-
tä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/71/EY, 
annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, arvopapereiden ylei-
sölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen 
yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/
EY muuttamisesta (ns. esitedirektiivi)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/73/
EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, arvopaperei-
den yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ot-
tamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä annetun di-
rektiivin 2003/71/EY ja säännellyillä markkinoilla kaupan-
käynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlas-
kijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten 
yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY 
muuttamisesta

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markki-
noiden väärinkäyttö); KOM (2011) 651

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/6/EY, 
annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, sisäpiirikaupoista ja 
markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/34/EY, 
annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, arvopaperien ottami-
sesta viralliselle pörssilistalle sekä siihen liittyvästä tiedon-
antovelvollisuudesta (ns. avoimuusdirektiivi)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY 
rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 
85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston 
direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (ns. rahoitusvälineiden 
markkinat -direktiivi, MiFID)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, 
annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvo-
papereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoitta-
via yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, ase-
tusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 
(ns. UCITS IV)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/
EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtois-
ten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 
2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) 
N:o 1095/2010 muuttamisesta (ns. AIFM-direktiivi)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
lyhyeksi myynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimusten 
osa-alueista; KOM (2010) 482

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietore-
kistereistä; KOM (2010) 484

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1060/ 
2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, luottoluokituslai-
toksista

Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä finanssitransak-
tioverojärjestelmästä ja direktiivin 2008/7/EY muuttamises-
ta; KOM (2011) 594
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Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ti-
linpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteises-
tä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY muut-
tamisesta; KOM (2011) 778

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä 
tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista; KOM (2011) 
779

Pohjoismaiden ja Baltian 
valvontaviranomaiset

 � Finansinspektionen, Ruotsi, Fi.se 

 � Finanstilsynet, Norja, Finanstilsynet.no 

 � Finanstilsynet, Tanska, Finanstilsynet.dk 

 � Fjármálaeftirlitið, Islanti, Fme.is 

 � Finantsinspektsioon, Viro, www.fi.ee 

 � Finanšu un kapitala tirgus komisija, Latvia, fktk.lv 

 � Lietuvos Bankas, Liettua, lb.lt  
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