
 

  

Arvopaperistamisilmoituksia 

koskeva EKP:n opas 

Arvopaperistamisasetuksen artiklat 6–8 

1 Soveltamisala 

Oppaassa käydään läpi ilmoituskäytäntöjä arvopaperistamistoimien yhteydessä. 

Järjestävänä laitoksena (sponsor) tai alullepanevana laitoksena (originator) toimivien 

merkittävien laitosten1 toivotaan noudattavan näitä käytäntöjä toimittaessaan EKP:lle 

arvopaperistamisasetuksen (EU) 2017/24022 artiklojen 6–8 vaatimusten 

noudattamisen valvontaa varten tarvittavia tietoja artiklan 7 mukaisesti. 

EKP toivoo merkittävien laitosten noudattavan oppaan käytäntöjä kaikissa 

arvopaperistamisissa [1.4.2022] lähtien.3 Opas pyritään pitämään jatkuvasti ajan 

tasalla, kun arvopaperistamisen sääntelyä ja valvontaa kehitetään. 

Oppaassa käydään läpi tiedot, jotka merkittävien laitosten odotetaan toimittavan 

EKP:lle arvopaperistamisen alullepanon ja sen elinkaarelle osuvien merkittävien 

tapahtumien yhteydessä. Arvopaperistamisasetuksen artiklojen 6–8 noudattamisen 

kannalta merkittäviä tapahtumia luetellaan saman asetuksen artiklan 7 kohdan 1 

alakohdassa g.4 

2 Sovellettava EU-lainsäädäntö 

2.1 Arvopaperistamisasetus 

Arvopaperistamisesta säädetään kattavasti arvopaperistamisasetuksessa 

(Securitisation Regulation, SECR). Riskin pidättämistä käsitellään artiklassa 6, 

 

1  Merkittäviä laitoksia ovat ns. YVM-kehysasetuksen artiklan 2 kohdassa 16 tarkoitetut merkittävät 

valvottavat yhteisöt, ks. Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä 

huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja 

kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa 

(EKP/2014/17, EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1). YVM on yhteinen valvontamekanismi, joka koostuu 

Euroopan keskuspankista (EKP) ja osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisista toimivaltaisista 

viranomaisista. 

2  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2402, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, 

yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, 

läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 

2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 347, 

28.12.2017, s. 35). 

3  EKP saattaa pyytää tietoja myös arvopaperistamisista, jotka on pantu alulle ennen [1.4.2022]. 

4  Merkittävien tapahtumien yhteydessä EKP odottaa tietoja toimitettavan myös arvopaperistamisista, 

jotka on pantu alulle ennen [1.4.2022]. 
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läpinäkyvyysvaatimuksia artiklassa 7 ja uudelleenarvopaperistamisen kieltoa 

artiklassa 8. 

Näiden artiklojen säännöksiä sovelletaan kaikkiin asetuksen piirissä oleviin 

arvopaperistamisiin eli niin julkisiin kuin yksityisiinkin liikkeeseenlaskuihin (julkisista 

liikkeeseenlaskuista on laadittava esite), perinteisiin ja synteettisiin 

arvopaperistamisiin sekä omaisuusvakuudellisiin yritystodistusliiketoimiin, 

riippumatta siitä, onko tarkoituksena merkittävä riskin siirto vai ei. 

Riskin pidättämistä koskevat vaatimukset 

Artiklassa 6 edellytetään, että alullepanija, järjestäjä tai alkuperäinen luotonantaja 

säilyttää jatkuvasti olennaisen nettomääräisen taloudellisen osuuden 

arvopaperistamisesta sen varmistamiseksi, että näiden osapuolten edut ovat 

yhtenevät sijoittajien edun kanssa. 

Läpinäkyvyysvaatimukset eli saataville asetettavat tiedot 

Artiklassa 7 käydään läpi, mitä tietoja EU:ssa sijaitsevien alullepanijoiden5, 

järjestäjien ja arvopaperistamista varten perustettujen erillisyhtiöiden on asetettava 

saataville arvopaperistamisistaan ja arvopaperistetuista vastuista, jotta sijoittajat 

voivat ymmärtää liiketoimet, arvioida niitä ja verrata niitä keskenään ja jotta 

toimivaltaiset viranomaiset voivat hoitaa valvontatehtävänsä. Julkisia ja yksityisiä 

arvopaperistamisia koskevat eri vaatimukset: julkisista arvopaperistamisista tiedot on 

ilmoitettava arvopaperistamisrekisteriin, yksityisistä ei. 

Uudelleenarvopaperistamisen kielto 

Artiklassa 8 estetään jo arvopaperistettujen vastuiden uudelleenarvopaperistaminen 

eli niihin ei saa sisältyä arvopaperistamispositioita. Toimivaltainen viranomainen voi 

kuitenkin antaa luvan käyttää uudelleenarvopaperistamista artiklan 8 kohdassa 3 

kuvattuihin tai kohdan 5 nojalla sallittuihin tarkoituksiin. 

2.2 ESMAn ja EPV:n tekniset standardit 

Arvopaperistamisasetuksen artiklan 6 kohdassa 7 ja artiklan 8 kohdassa 5 mainitut 

tekniset standardit6 otetaan oppaassa huomioon vasta, kun ne tulevat voimaan. 

 

5  Yksinkertaisista, läpinäkyvistä ja standardoiduista ns. YLS-arvopaperistamisista tehdään lisäksi 

erillinen ilmoitus, ja jäsenvaltioiden nimeämät viranomaiset valvovat siihen kuuluvien tietojen antamista. 

6  Artiklan 6 kohdassa 7 velvoitetaan Euroopan pankkiviranomainen (EPV) laatimaan yhdessä Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) 

kanssa tekniset sääntelystandardit riskin pidättämisestä. Artiklan 8 kohdan 5 mukaan ESMA voi lisäksi 

laatia yhdessä EPV:n kanssa luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joilla täydennetään saman 

artiklan kohdassa 3 olevaa luetteloa laillisista tarkoituksista. 
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Artikloissa 7 ja 17 edellytetyt tekniset standardit on jo annettu.7 Niissä säädetään, 

mitä tietoja julkisista ja yksityisistä arvopaperistamisista on annettava ja miten ne 

raportoidaan, sekä esitetään joukko julkisia arvopaperistamisia koskevia 

lisävaatimuksia. 

EKP soveltaa arvopaperistamiseen EU:n lainsäädäntöä eli arvopaperistamisasetusta 

ja siihen perustuvia komission delegoituja asetuksia ja täytäntöönpanoasetuksia. 

Tähän oppaaseen kootun käytännön ohjeistuksen myötä EKP:n on helpompi valvoa, 

miten riskin pidättämistä, tietojen antamista ja uudelleenarvopaperistamista 

koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan merkittävissä laitoksissa, jotka toimivat 

alullepanijoina tai järjestäjinä. Tarkoituksena ei siis ole asettaa uusia vaatimuksia. 

3 Ilmoitukset 

Arvopaperistamisrekisterien kokoamat tiedot julkisista arvopaperistamisista 

helpottavat arvopaperistamisasetuksen artikloissa 6–8 esitettyjen vaatimusten 

noudattamisen valvontaa. Tiedonantovaatimuksia on tarkennettu artikloissa 7 ja 17 

ja etenkin komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/1224 ja komission 

täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/1225 (joka koskee taulukkomalleja). 

Käytännön valvonnan helpottamiseksi tiedot tarvittaisiin kuitenkin tiiviimmässä 

muodossa, jotta arvopaperistamistoimista saadaan kokonaiskuva. Merkittävien 

laitosten toivotaan myös vahvistavan, että ne noudattavat artikloja 6–8. 

Arvopaperistamisrekisterien ei edellytetä kokoavan tietoja yksityisistä 

arvopaperistamisista, vaikka niihinkin liittyy tiedonantovelvoitteita. Toistaiseksi ei siis 

ole mitään yhdenmukaista prosessia, jota merkittävät laitokset voisivat noudattaa 

toimittaessaan EKP:lle artiklassa 7 edellytettyjä tietoja yksityisistä 

arvopaperistamisista. 

Oppaassa toivotaan siksi merkittävien laitosten ilmoittavan EKP:lle, että niiden 

alullepanemissa ja/tai järjestämissä yksityisissä ja julkisissa arvopaperistamisissa 

noudatetaan arvopaperistamisasetuksen artikloihin 6–8 sisältyviä vaatimuksia. 

Ilmoitukset edellytetään tehtävän määrämuotoisella lomakkeella.8 Ilmoittamisesta ja 

lomakkeesta lähetetään erikseen tarkempia ohjeita.9 

 

7  Ks. komission delegoitu asetus (EU) 2020/1224, annettu 16 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, 

joissa määritetään, mitä arvopaperistamista koskevia tietoja alullepanijan, järjestäjän tai erillisyhtiön on 

asetettava saataville (EUVL L 289, 3.9.2020, s. 1) sekä komission täytäntöönpanoasetus 

(EU) 2020/1225, annettu 29 päivänä lokakuuta 2019, alullepanijan, järjestäjän ja arvopaperistamista 

varten perustetun erillisyhtiön arvopaperistamisesta saataville asettamien tietojen muotoa ja 

vakiomuotoisia taulukkomalleja koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 289, 

3.9.2020, s. 217). 

8  CASPER-palvelussa. 

9  Arvopaperistamisen alullepanijana tai järjestäjänä toimiva merkittävä laitos voi ulkoistaa lomakkeen 

täyttämisen ja ilmoituksen antamisen. Merkittävä laitos on silti itse vastuussa lomakkeella 

ilmoitettavista tiedoista, ja EKP voi pyytää sitä toimittamaan tarkennuksia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02020R1224-20200903
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02020R1225-20200903
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02020R1225-20200903
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/portal/casper/html/index.fi.html


Arvopaperistamisilmoituksia koskeva EKP:n opas 4 

Ilmoitusten ajankohta 

EKP toivoo, että sille ilmoitetaan uusista arvopaperistamisista kuukauden sisällä 

niiden alullepanemisesta.10 

EKP antaa siirtymäaikaa 1.10.2022 saakka niille merkittäville laitoksille, joiden ei ole 

mahdollista tehdä pyydetynlaisia ilmoituksia heti [1.4.2022] alkaen. Merkittävien 

laitosten odotetaan saavan siirtymäajan kuluessa valmiiksi järjestelyt ja järjestelmät, 

jotka mahdollistavat ilmoitusten tekemisen tässä oppaassa esitettyjen odotusten 

mukaisesti. 

Alullepanon yhteydessä toimitettavat tiedot 

Alullepanijoiden/järjestäjien odotetaan toimittavan EKP:lle uusista 

arvopaperistamistoimista alullepanohetken tiedot liitteen mukaisesti. Liite on jaettu 

neljään osaan: 

• A) arvopaperistamista koskevat perustiedot 

• B) tiedot arvopaperistetuista vastuista 

• C) tiedot arvopaperistamispositioista 

• D) arvopaperistamisasetuksen artiklojen 6–8 noudattaminen 

Elinkaaren aikana toimitettavat tiedot 

Arvopaperistamisasetuksen artiklojen 6–8 vaatimusten on täytyttävä jatkuvasti. 

Alullepanijoiden/järjestäjien odotetaan ilmoittavan EKP:lle viipymättä merkittävistä 

tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa arvopaperistamiseen sen elinkaarella, etenkin 

jos ne vaikuttavat artiklojen 6–8 noudattamiseen. 

4 Epäviralliset keskustelut 

Alullepanijana/järjestäjänä toimivan merkittävän laitoksen ja EKP:n edustajat voivat 

keskustella arvopaperistamisen erityispiirteistä epävirallisesti jo ennen alullepanoa ja 

vielä ilmoituksen jälkeenkin. 

Tällaista epävirallista keskustelua ei pidetä (suorana eikä epäsuorana) 

vahvistuksena siitä, että artiklojen 6–8 vaatimukset täyttyisivät. 

 

10  Ilmoitusaika lasketaan perinteisten arvopaperistamisten kohdalla arvopaperien 

liikkeeseenlaskupäivästä, synteettisten arvopaperistamisten kohdalla luottosuojasopimuksen 

päiväyksestä, omaisuusvakuudellisten yritystodistusliiketoimien kohdalla alkuperäisten 

arvopaperistamispositioiden luontihetkestä ja omaisuusvakuudellisten yritystodistusohjelmien kohdalla 

yritystodistuksen ensimmäisestä liikkeeseenlaskupäivästä lukien. Ks. myös arvopaperistamisasetuksen 

artiklan 43 kohta 9. 
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Liite: EKP:lle toimitettavat tiedot 

Alullepanon yhteydessä alullepanijana/järjestäjänä toimivan merkittävän laitoksen 

toivotaan toimittavan osissa A–D mainitut tiedot valmiiden liiketointa koskevien 

asiakirjojen pohjalta. 

A) Arvopaperistamista koskevat perustiedot 

1. Alullepanijan/järjestäjän tiedot (pankin tai pankkiryhmän nimi ja 

oikeushenkilötunnus) 

2. Tunnisteet (Identifiers): [Mahdollisuuksien mukaan ISIN-koodi (International 

Securities Identification Number), COREP-lomakkeen C14.00 

sarakkeessa 0020 ilmoitettava tunnus sekä komission delegoidun asetuksen 

(EU) 2020/1224 artiklan 11 mukainen yksilöllinen tunniste.] 

3. Arvopaperistamisen tyyppi 

(a) Perinteinen/synteettinen arvopaperistaminen tai omaisuusvakuudellinen 

yritystodistusliiketoimi/-ohjelma 

(b) Uudelleenarvopaperistaminen11 

(c) Merkittävä riskinsiirto 

(d) YLS-asema 

(e) Uudistettavat vastuut/arvopaperistamiset 

4. Alullepanopäivä12 

5. Arvopaperistettujen vastuiden nimellisarvo 

6. Etuoikeusluokkien nimellisarvot 

7. Yksityinen/julkinen arvopaperistaminen 

8. Käytetty arvopaperistamisrekisteri (sekä yksityisistä että julkisista 

arvopaperistamisista, jos käytössä) 

9. Jos yksityistä arvopaperistamista ei ole ilmoitettu arvopaperistamisrekisteriin: 

missä arvopaperistamisasetuksen artiklassa 7 vaaditut tiedot ovat saatavilla? 

 

11  EKP voi antaa merkittävälle laitokselle luvan sisällyttää arvopaperistamisen kohteena oleviin 

arvopaperistettuihin vastuisiin arvopaperistamispositioita arvopaperistamisasetuksen artiklan 8 

kohdassa 3 kuvattuihin tai kohdan 5 nojalla sallittuihin laillisiin tarkoituksiin. Tässä oppaassa ei 

kuitenkaan käsitellä lupia. 

12  Kuten alaviitteessä 10. 
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B) tiedot arvopaperistetuista vastuista 

1. Muut kuin omaisuusvakuudelliset yritystodistukset: arvopaperistetut vastuut 

ryhmitellään komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 artiklan 2 

mukaisesti (bruttonimellisarvolla mitattuna) olennaisimpien vastuuryhmien 

perusteella seuraavasti: 

(a) Asuinkiinteistöt 

(b) Liikekiinteistöt 

(c) Yritykset 

(d) Autot 

(e) Kuluttajat 

(f) Luottokortit 

(g) Leasingsopimukset 

(h) Muu, mikä? 

2. Järjestämättömien vastuiden arvopaperistaminen13 

3. Omaisuusvakuudelliset yritystodistukset: arvopaperistetut vastuut ryhmitellään 

komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 liitteen XI mukaisesti: 

(a) Myyntisaamiset 

(b) Autolainat tai -leasingsopimukset 

(c) Kuluttajaluotot 

(d) Laitteiden leasingsopimukset 

(e) Varastorahoitus 

(f) Vakuutusmaksut 

(g) Luottokorttisaatavat 

(h) Asuntolainat 

(i) Liikekiinteistölainat 

(j) Pk-yritysten lainat 

(k) Muiden kuin pk-yritysten yrityslainat 

(l) Tuleva kassavirta 

 

13  Ks. määritelmä arvopaperistamisasetuksen artiklan 2 kohdassa 25. 
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(m) Vipurahasto 

(n) Joukkolainavakuudellinen velkasitoumus 

(o) Lainavakuudellinen velkasitoumus 

(p) Muu 

4. Sisäänajokausi meneillään 

5. Arvopaperistettuihin vastuihin sovellettava tuomiovalta (jos useampia, 

mainitaan kaikki) 

C) tiedot arvopaperistamispositioista 

1. Laillinen erääntyminen 

2. Etuoikeusluokkien määrä ja tieto siitä, mitkä etuoikeusluokat säilytetään tai millä 

niistä ei ole hyväksyttävää luottosuojaa ja mitkä etuoikeusluokat myydään tai 

millä niistä on hyväksyttävä luottosuoja (arvopaperistamisasetuksen artikla 6) 

3. Riskin pidättävän yhteisön nimi, oikeushenkilötunnus ja lisätietoja (artikla 6) 

4. Pidätetty riski (artiklan 6 kohta 1) 

5. Vahvistus, että varoja ei ole valittu väärin perustein (artiklan 6 kohta 2) 

6. Riskinpidättämismenetelmä (artiklan 6 kohta 3) 

7. Riskin pidättäminen konsolidoidusti (artiklan 6 kohta 4)  

8. Riskin pidättämistä koskevat poikkeukset (artiklan 6 kohdat 5 ja 6) 

9. Uudelleenarvopaperistamisten kohdalla laillinen tarkoitus (artiklan 8 kohdat 3 

ja 5) eli jokin seuraavista: 

(a) Luottolaitoksen likvidaation helpottaminen (artiklan 8 kohdan 3 alakohta a) 

(b) Luottolaitoksen elinkelpoisuuden varmistaminen (artiklan 8 kohdan 3 

alakohta b) 

(c) Sijoittajien etujen turvaaminen järjestämättömien vastuiden tapauksessa 

(artiklan 8 kohdan 3 alakohta c) 

(d) Muu laillinen tarkoitus (artiklan 8 kohta 5) 

10. Omaisuusvakuudellisten yritystodistusohjelmien kohdalla tiedot erillisistä 

takauksista (artiklan 8 kohta 4) 
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D) arvopaperistamisasetuksen artiklojen 6–8 noudattaminen 

1. Alullepanijana/järjestäjänä toimivan merkittävän laitoksen tulisi vahvistaa 

kirjallisesti, että arvopaperistamisessa on noudatettu 

(a) arvopaperistamisasetuksen artiklan 6 sekä sovellettavien delegoitujen 

asetusten vaatimuksia14 

(b) arvopaperistamisasetuksen artiklan 7 sekä sovellettavien delegoitujen 

asetusten vaatimuksia, ja laitoksen tulisi vahvistaa etenkin, 

(i) että kaikki komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 liitteen I 

taulukossa 3 tarkoitetut tiedot on annettu saataville 

(ii) että julkisista arvopaperistamisista on toimitettu 

arvopaperistamisasetuksen artiklassa 7 vaaditut tiedot 

arvopaperistamisrekisteriin 

(iii) että yksityisistä arvopaperistamisista on annettu sijoittajien ja 

pyydettäessä mahdollisten sijoittajien saataville 

arvopaperistamisasetuksen artiklassa 7 vaaditut tiedot soveltuvia 

välineitä käyttäen (esim. verkkosivulla tai -palvelussa tai 

arvopaperistamisrekisterissä) 

(iv) että (mahdollisten) sijoittajien ja EKP:n saataville 

arvopaperistamisasetuksen artiklan 7 nojalla annetut tiedot (ja muut 

EKP:n pyytämät tiedot) kuvaavat todenmukaisesti 

arvopaperistamisjärjestelyjä ja arvopaperistamista itseään 

(c) arvopaperistamisasetuksen artiklan 8 vaatimuksia. 

2. Yksityisen arvopaperistamisen alullepanijana tai järjestäjänä toimivan 

merkittävän laitoksen tulisi ilmoittaa, missä ja miten arvopaperistamisasetuksen 

artiklassa 7 vaaditut tiedot ja asiakirjat on asetettu saataville (esim. linkki 

verkkosivulle tai -palveluun tai arvopaperistamisrekisterin nimi). Jos 

julkisessa/yksityisessä arvopaperistamisessa käytetään 

arvopaperistamisrekisteriä, riittää että annetaan valitun rekisterin nimi 

(ks. osa A). 

3. Arvopaperistamisen alullepanijana/järjestäjänä toimivan merkittävän laitoksen 

tulisi esittää arvio siitä, miten arvopaperistamisasetuksen artiklojen 6–8 

noudattaminen on varmistettu sen sisäisissä periaatteissa, prosesseissa ja 

menettelyissä (ml. ylemmän johdon ja hallintoelimen rooli).15 

Elinkaaren aikana alullepanijoina/järjestäjinä toimivien merkittävien laitosten 

toivotaan ilmoittavan EKP:lle viipymättä merkittävistä tapahtumista, jotka vaikuttavat 

tai voivat todennäköisesti vaikuttaa liiketoimien luonteeseen ja etenkin 

 

14  Jos alullepanijoita on useampia, niiden kaikkien odotetaan vahvistavan noudattaneensa vaatimuksia. 

15  Arvio tulisi toimittaa EKP:lle ainakin joka toinen vuosi. Jos alullepanijoita/järjestäjiä on useita, jokaisen 

niistä tulisi toimittaa arvio. Arvion laatijana tulisi olla riippumaton toiminto, esim. sisäinen tarkastus ja/tai 

compliance-toiminto. 
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arvopaperistamisasetuksen artiklojen 6–8 noudattamiseen, sekä päivittävän 

tarvittaessa lomakkeen CASPER-palvelussa. 
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