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EKP:n pääjohtajan
Mario Draghin esipuhe
Yhteisen pankkivalvonnan luominen oli suurin askel kohti syvempää taloudellista
yhteistyötä Euroopassa sitten talous- ja rahaliiton perustamisen. Kriisin seurauksena
oli välttämätöntä selvittää, mitä todellinen talous- ja rahaliitto perimmältään
edellyttää. Selvitystyön tuloksena syntyneessä ”Kohti todellista talous- ja
rahaliittoa” -raportissa esitetään yksityiskohtainen suunnitelma talous- ja rahaliiton
kehittämiseksi, jotta kansalaisia ja yrityksiä voitaisiin suojata kriisin vaikutuksilta.
Pankkiunionin perustamista pidettiin parhaana tapana puuttua päättäväisesti ja
uskottavasti pankkisektorin heikkouksiin, jotka olivat yksi keskeisimmistä ongelmista.
Pankkiunionin kulmakiviksi päätettiin perustaa yhteinen valvontamekanismi ja
yhteinen kriisinratkaisumekanismi sekä laatia yhteinen sääntökirja, johon kirjattujen
yhdenmukaisten talletussuojajärjestelmien pohjalta voi vielä kehittyä
yhteiseurooppalainen talletussuoja.
Yhteisen valvontamekanismin perustamisesta ja valvontatehtävien antamisesta
EKP:lle päättivät EU:n lainsäätäjät eli Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto
lokakuussa 2013. Päätös oli pohjimmiltaan poliittinen. EKP:lle oli kunnia-asia ottaa
tehtävät vastaan, ja se aikoo vakaasti täyttää siihen kohdistuneet odotukset.
Pankkivalvontaorganisaation rakentaminen vajaassa vuodessa oli huomattava
haaste, etenkin kun samaan aikaan toteutettiin euroalueen 130 merkittävimmän
pankin kattavaa arviointia. Uusien ja vanhojen työntekijöidensä sopeutumiskyvyn
ansiosta EKP kuitenkin selviytyi haasteesta vaikuttavasti. Rahapoliittiset tehtävät ja
pankkivalvonta pidetään tiukasti erillään toisistaan. Molemmilla tehtäväalueilla
pystytään kuitenkin käyttämään yhteisiä asiantuntijapalveluja, ja yhteisellä
valvontamekanismilla on käytettävissään myös kansallisten viranomaisten kokemus
ja resurssit. Näiden vahvuuksien varaan on voitu rakentaa ainutlaatuiset
yhteistyöjärjestelyt.
Uuden valvontaorganisaation avulla pystytään ratkaisemaan valvontakäytäntöjen
eroista aiheutuneet haasteet ja määrittelemään uusi, yhteinen valvontamalli. Kun
menettelyt, valvontakulttuuri ja maine ovat yhteiset, valvontamekanismissa voidaan
varmistaa, että käytössä on oikeat välineet ja kannustimet, joiden avulla
pankkivalvontatehtävät voidaan hoitaa tehokkaasti. Tätä perustaa on jo testattu
menestyksekkäästi käytännössä kattavan arvioinnin toteutuksessa. Kattava arviointi
oli kuitenkin vasta alkua. EKP:n on hoidettava haastavat valvontatehtävänsä yhtä
hyvin myös tulevina vuosina.
EKP on sitoutunut täyttämään tilivelvollisuutensa YVM-asetuksen, Euroopan
parlamentin kanssa tehdyn toimielinten sopimuksen ja EU:n neuvoston kanssa
tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti. Tilivelvollisuuteen kuuluu, että sen on
julkaistava vuosittain pankkivalvonnan toimintakertomus. Tämänkertainen
toimintakertomus on ensimmäinen laatuaan.
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Valvontaelimen puheenjohtajan
Danièle Nouyn esipuhe
EKP otti 4.11.2014 kokonaisvastuun euroalueen pankkisektorin valvonnasta. Sillä on
suorassa valvonnassaan 123 pankkiryhmää (yhteensä noin 1 200 luottolaitosta),
joiden hallussa on yhteensä 85 % euroalueen pankkien kokonaisvarallisuudesta.
EKP:n välillisessä valvonnassa (kansallisten toimivaltaisten viranomaisten
välityksellä) on lisäksi noin 3 500 pienempää laitosta.
Yhtenäisen pankkivalvontajärjestelmän perustaminen oli huomattavan työn takana.
Siihen ryhdyttiin virallisesti 3.11.2013, kun YVM-asetus tuli voimaan. EKP:n
ensimmäinen vuotuinen pankkivalvonnan toimintakertomus käsittelee tätä
historiallista ajanjaksoa 4.11.2013–31.12.2014.
Yhteisen valvontamekanismin luominen oli poikkeuksellinen haaste. Oli saatava
aikaan yhdenmukaistetut, kattavat ja selkeästi määritellyt valvontastandardit
ja -prosessit. Käytännön tasolla tarvittiin toimivat ja testatut tietotekniset järjestelmät
sekä sellaiset hallintorakenteet, jotka mahdollistaisivat nopean ja tehokkaan
päätöksenteon. Yksi ensimmäisistä tärkeistä tehtävistä oli pätevän ja osaavan
henkilöstön rekrytointi.
Kattava arviointi, jossa käytiin läpi kaikki ne pankit, joiden oletettiin todennäköisesti
tulevan EKP:n suoraan valvontaan, oli lajissaan ennennäkemättömän laajamittainen.
Se perustui YVM-asetukseen ja muodostui käytännössä saamisten laadun
arvioinnista sekä stressitestistä. Olennaisen tärkeää oli, että kaikki asianosaiset
otettiin mukaan hankkeeseen ja vuorovaikutus etenkin pankkien kanssa oli jatkuvaa.
Niitä pankkeja, joilla todettiin pääomavaje, kehotettiin laatimaan
pääomitussuunnitelma ja toteuttamaan se lähikuukausien aikana.
Stressitestin ja tiukan tasearvioinnin avulla saatiin runsaasti tietoa valvottavista
pankeista ja myös pankkijärjestelmän tilasta koko Euroopassa. Myös julkisuuteen
annettiin aiempaa avoimemmin tietoa pankkien tilanteesta. Kattava arviointi loi
valvonnalle vahvan pohjan. Lisäksi se auttoi vakauttamaan euroalueen
pankkisektoria ja palauttamaan luottamusta siihen.
EKP oli luontainen valinta yhteisen valvontamekanismin sijoituspaikaksi. Sillä oli
paremmat valmiudet selviytyä mekanismin perustamiseen liittyvistä haasteista ja
tarjota monipuolista tukea kuin yhdelläkään muulla organisaatiolla. EKP:n vakiintunut
organisaatio tarjoaa perustettavalle yhteiseurooppalaiselle valvontaviranomaiselle
huomattavia etuja, ja myös EKP:n uskottavuudesta on merkittävää hyötyä.
Ensimmäistä kertaa EU:n historiassa pankkeja valvotaan yhteiseurooppalaisella
mandaatilla. EKP on sitoutunut käyttämään tätä mandaattia kaikkien eurooppalaisten
eduksi. Pyrimme parhaamme mukaan varmistamaan, että valvomamme pankit ovat
vakavaraisia ja niiden toiminta on turvallista.
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Valvontamalli
Yhteisen valvontamekanismin tärkein tavoite on parantaa pankkivalvonnan laatua ja
yhtenäisyyttä euroalueella. Se tarjoaa aiempaa paremmat mahdollisuudet vertailla
euroalueen pankkeja keskenään. Yksi valvontamekanismin vahvuuksista on, että
valvojan suorittamaan riskiarviointiin voidaan kehittää parempia välineitä ja samalla
pystytään ottamaan huomioon pankkien liiketoimintamallien erot eri puolilla
Eurooppaa.
Yhteisellä valvontamekanismilla on erinomaiset valmiudet arvioida ja seurata
pankkisektorin riskien kehitystä ympäri Eurooppaa ja myös puuttua niihin. Lisäksi
mikrovakaustehtävät ja makrovakaustehtävät täydentävät toisiaan niin, että riskejä
voidaan seurata ja niihin voidaan puuttua paitsi yksittäisten laitosten myös koko
järjestelmän näkökulmasta. Mekanismin mahdollistama vahva ryhmätason valvonta
auttaa pankkiryhmiä tehostamaan sisäistä pääoman- ja likviditeetinhallintaansa.
Valvonnassamme oleville pankeille on marraskuun 2014 jälkeen käynyt selväksi, että
yhteisessä valvontamekanismissa valvonta on tiivistä ja konkreettista. Pankkivalvojat
noudattavat tiukasti yhteistä sääntökirjaa ja edellyttävät pankeilta yhteistyötä. He
peräävät vastauksia hankalimpiinkin kysymyksiin ja vaativat tarvittaessa perusteluja.
Valvonta on tiukkaa, mutta siinä pyritään aina reiluuteen ja tasapuolisuuteen.
Yhteisen valvontamekanismin toiminnan kulmakivenä ovat yhteiset valvontaryhmät,
jotka vastaavat merkittävien luottolaitosten suorasta valvonnasta. Kunkin
valvontaryhmän johdossa on EKP:n palveluksessa oleva koordinaattori, jonka lisäksi
valvontaryhmissä on EKP:n ja valvontamekanismiin osallistuvien maiden kansallisten
valvontaviranomaisten edustajia. Näin jatkuva valvonta on aina lähellä pankkeja ja
yhteydenpito on tiivistä. Yhteisten valvontaryhmien ja yhteisten tukitoimintojen ja
asiantuntijaverkostojen ansiosta pystytään yhdistämään kansallisten
valvontaviranomaisten erikoisosaaminen ja EKP:n laaja kokemus.
Kansalliset valvontaviranomaiset huolehtivat edelleen vähemmän merkittävien
laitosten valvonnasta. EKP hoitaa yleisvalvontaa. EKP kantaa kokonaisvastuun
valvontamekanismin toiminnasta ja voi antaa kansallisille valvontaviranomaisille
yleisluontoisia ohjeita vähemmän merkittävien pankkien valvontaan. Sillä on myös
kaikkia pankkeja koskevat tutkintavaltuudet.
Yhteinen valvontamekanismi valvoo pankkeja ennakoivasti. Sen tehtävänä on
puuttua mahdollisiin ongelmiin hyvissä ajoin. Riskejä tarkkaillaan monista eri
näkökulmista, jotta kunkin yhteisön riskitekijöistä, riskitoleranssista ja
liiketoimintamallista saataisiin kattavampi käsitys. Pankkikohtaisen tarkastelun lisäksi
seurataan koko pankkisektoria ja pankkien yhteyksiä muihin rahoitusjärjestelmän
toimijoihin. Lisäksi edistetään pankkien sääntely-ympäristön yhdenmukaistamista,
jotta valvontamekanismi voi toimia mahdollisimman tehokkaasti. Valvontakäytäntöjen
yhdenmukaistaminen ei vielä takaa samanlaista kohtelua pankeille, jos sääntelyssä
on eroja. Siksi yhteinen valvontamekanismi pyrkii yhteistyössä Euroopan
pankkiviranomaisen kanssa vakiinnuttamaan yhteisen sääntökirjan ja yhteisen
valvontakäsikirjan käyttöön koko EU:ssa.
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Prioriteetit vuodelle 2015
Vuosi 2015 on yhteisen valvontamekanismin ensimmäinen kokonainen toimintavuosi.
Toiminnan pohjaksi otetaan kattavassa arvioinnissa tehdyt havainnot, mutta
valvontaelin on ottanut prioriteetteja muokatessaan huomioon myös
toimintaympäristön ja etenkin pankkisektoria uhkaavat tärkeimmät riskit, sillä
yhteisessä valvontamekanismissa pankkivalvonta on riskiperusteista.
Viime vuosina epäsuotuisa makrotaloudellinen toimintaympäristö on heikentänyt
pankkien tuloskuntoa. Heikko talouskehitys ja korkea työttömyysaste haittaavat
edelleen kannattavuutta. Korkotaso on heikon taloudellisen tilanteen ja vaimeiden
inflaatio-odotusten vuoksi alhaisempi kuin koskaan. Tilanteen pitkittyessä pankeilla
alkaa olla alhaisen korkotason ja kapeiden luottomarginaalien seurauksena haasteita
niin tulojen hankkimisessa, riskitilanteessaan kuin tasehallinnassaankin.
Valvontaprioriteetit vuodeksi 2015 pohjautuvat kattavassa arvioinnissa tehtyihin
havaintoihin ja etenkin tietoihin luottoriskeistä. Yhteiset valvontaryhmät valvovat,
että pankit ottavat tulokset huomioon, toteuttavat kattavaan arviointiin perustuvat
korjaavat toimet tehokkaasti ja johdonmukaisesti sekä korjaavat jäljellä olevat
puutteet asianmukaisesti. Ennen kaikkea järjestämättömien saamisten ja
arvonalennusten lisäkirjaukset on tehtävä taseisiin niin laajasti kuin mahdollista, ja
riittämättömät kirjaukset on otettava huomioon toisen pilarin mukaisessa
vakavaraisuusarvioinnissa. Yhteiset valvontaryhmät käyvät läpi myös kattavan
arvioinnin ulkopuolelle jääneitä luottosalkkuja, joihin saattaa liittyä huomionarvoisia
riskejä.
Tärkeimpien riskien analyysin perusteella pankeilla on yrityssektorilta erityisen paljon
saamisia, joista yhä suurempi osa alkaa olla järjestämättömiä. Yrityskonkurssit ovat
todennäköisimpiä niissä yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvissa maissa, joissa
kriisi on näkynyt selvimmin, ja siksi niiden tilannetta seurataan tarkimmin. Lisäksi
vuonna 2015 halutaan kiinnittää erityistä huomiota luotonantoon jo ennestään
erittäin velkaantuneille yrityksille.
Laadullisessa valvonnassa keskitytään pankkien riskinhallintatoimintojen
tehokkuuteen ja kestävyyteen. Tavoitteena on selvittää, miten hyvin riskit
pystytään minimoimaan riskienhallintajärjestelyin. Saamisten laadun arvioinnissa
havaittiin heikkouksia esimerkiksi pankkien noudattamissa menetelmissä ja
periaatteissa, järjestämättömien saamisten luokittelussa sekä arvonalennusten ja
niihin liittyvien varausten mallintamisessa. Kun näihin heikkouksiin tartutaan huolella,
pystytään yhdenmukaistamaan tilinpäätöskäytäntöjä ja tasoittamaan niistä johtuvia
eroja. Yhteiset valvontaryhmät arvioivat parhaillaan, missä tarvitaan vielä
valvontatoimia tai valvontavaltuuksien käyttöä.
Liiketoimintamallien kestävyys ja kannattavuustekijät ovat niin ikään valvonnan
keskiössä vuonna 2015. Jos pankkien strategioissa havaitaan aggressiivista
tuottohakuisuutta, valvojat varmistavat, ettei luottopolitiikkaa kevennetä liikaa ja että
hinnoittelu on kohdallaan. Kattavan arvioinnin pohjalta ne pankit, joissa havaittiin
heikkouksia, on otettu erityistarkkailuun ja niissä on toteutettava vankkaa ja
uskottavaa liiketoimintasuunnitelmaa.

EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomus 2014, maaliskuu 2015

6

Yhteiset valvontaryhmät kiinnittävät huomiota etenkin pankkien hallintoon, kuten
ylimmän johdon kokoonpanoon ja asiantuntemukseen, monimuotoisuuteen,
haasteisiin ja toimintakulttuuriin. Myös pankkien riskitoleranssijärjestelmiä ja
liiketoimintakäytäntöjä aiotaan ryhtyä arvioimaan laadullisesti. Merkittäviä pankkeja
kehotetaan voimakkaasti määrittelemään riskitoleranssinsa kirjallisesti, ja yhteiset
valvontaryhmät tarkastavat, että määriteltyjä riskitoleransseja noudatetaan
jokapäiväisessä riskienhallinnassa.
Myös johdolle toimitettavien tietojen laatuun kiinnitetään huomiota vuonna 2015.
Yhteiset valvontaryhmät selvittävät, ovatko pankkien johdolle esitettävät riskiraportit
riittävän laadukkaita ja yksityiskohtaisia eli pystyykö johto niiden pohjalta valvomaan
toimintaa. Lisäksi arvioidaan pankkien sisäisten stressitestauskäytäntöjen tiukkuutta,
sillä testit ovat uskottavan riskitoleranssijärjestelmän perusta. Kattavan arvioinnin
pohjalta yhteiset valvontaryhmät syventävät käsitystään pankkien
stressitestausjärjestelmän hallinnoinnista, käytettävien menetelmien
asianmukaisuudesta ja taustatietojen laadusta.
Vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat edelleen valvonnan keskiössä, ja yhteiset
valvontaryhmät seuraavat kehitystä jatkuvasti. Lähtökohdaksi otetaan kattavan
arvioinnin tulokset ja valvonta-arviopäätökset vuodelle 2015.
Valvonnan painopistealueisiin kuuluu myös pankkien sisäisten mallien arviointi ja
validointi. Pankkien riskipainotettujen saamisten ja vakavaraisuussuhteiden
laskennan uskottavuuden kannalta on olennaisen tärkeää, että sisäisten mallien
järjestelmät ovat mahdollisimman yhtenäisiä. Jatkuva tiivis seuranta on tarpeen, jotta
voidaan varmistaa validointikäytäntöjen yhdenmukaisuus ja puuttua mahdollisiin
mallien poikkeavasta käytöstä aiheutuviin puutteisiin. Koska nykyisellään käytössä
on runsaasti erilaisia malleja, työtä ei priorisoinnista huolimatta saada valmiiksi vielä
vuonna 2015, vaan työ on monivuotinen.
Yksi keskeinen haaste on varmistaa, että siirtymävaiheen päätyttyä pankit pystyvät
saavuttamaan vakavaraisuusasetuksen ja -direktiivin mukaiset tiukennetut
vakavaraisuusvaatimukset. EKP käy läpi kansallisen harkinnanvaran käyttöä ja
pyrkii vähentämään eroja yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvien maiden välillä,
jotta voidaan välttää sääntelyeroista mahdollisesti aiheutuva pääoman laadun
heikkeneminen. EKP tarkkailee pääoman laatua (eli sen kykyä kattaa tappioita) ja
pääoman jakautumista pankkiryhmien sisällä ja niiden välillä. Pääomapohjan
heikkouksiin tulee puuttua valvojan arviointiprosessiin kuuluvan pääomasuunnittelun
keinoin. Näin parannetaan pankkien häiriönsietokykyä. EKP:n tavoitteena on
yhdenmukaisuus lainsäädännön täytäntöönpanossa euroalueella.
Vakavaraisuudeltaan heikoimpien pankkien maksuvalmiuden seuranta kuuluu
edelleen tärkeimpiin prioriteetteihin. Valvojan ja pankin yhteydenpitoa tiivistetään, jos
pankin maksuvalmiusasema heikkenee. Tarvittaessa voidaan asettaa uusia
vaatimuksia.
Operatiivisten riskien valvonnassa selvitetään ennen kaikkea, ovatko hallinto- ja
valvontajärjestelyt asianmukaisia ja miten tehokkaasti riskit tunnistetaan ja
huomattavat tappioriskit pystytään minimoimaan. Haitalliset liiketoimintakäytännöt
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ovat yhä suurempi huolenaihe. Pankkeja, joiden katsotaan altistuvan huomattavalle
toimintatapaan liittyvälle riskille, pyydetään esittämään arvio mahdollisista
oikeudenkäyntikuluista. Pankkien tekemien arvioiden tarkistuksella pyritään
arvioimaan arvonalennusten riittävyys ja ehkäisemään ennakoimattomia vaikutuksia.
Pankkien tietoteknisiin järjestelmiin liittyviä huolenaiheita ovat riittämättömät
investoinnit ja puutteet tietotekniikkasovelluksissa ja
riskienhallintajärjestelmissä, kyberturvallisuuteen ja tietojen eheyteen liittyvät
ongelmat sekä kattavassa arvioinnissa havaitut heikkoudet.
Edellä luetellut prioriteetit koskevat pääasiassa EKP:n suorassa valvonnassa olevia
merkittäviä luottolaitoksia. Vähemmän merkittävien pankkien välillisessä
valvonnassa EKP:n vuoden 2015 päätavoitteena on viimeistellä ja organisoida
yhteinen valvontatapa yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa
ja koko valvontamekanismia varten sovittujen yhteisten sääntöjen mukaisesti.
Vähemmän merkittävien pankkien moninaisuuden vuoksi niiden valvonnassa
tarvitaan yhteisten menetelmien ohella paikallistuntemusta. EKP priorisoi
valvontatoimiaan ja keskittyy ensisijaisesti niihin laitoksiin, joiden katsotaan olevan
muita riskialttiimpia. Suhteellisuusperiaate kuuluu siis olennaisena osana vähemmän
merkittävien pankkien välilliseen valvontaan, ja se näkyy konkreettisesti siinä, miten
eri valvontavälineitä käytetään.
Yhteisten toimintojen vuoden 2015 prioriteettina on yhtenäistää valvontatapoja
pankkivalvontamekanismissa. On siis kartoitettava kansallisia valvontakäytäntöjä ja
seulottava niistä parhaat. Lisäksi on kehitettävä valvontastandardeja sekä testattava
ja hiottava yhdenmukaisia valvontamenetelmiä.
Toinen strateginen painopistealue on tiiviimmän pankkivalvonnan edistäminen.
Lisäksi yhteisten toimintojen on vuonna 2015 luotava vankat järjestelyt
tiedonvaihdolle ja yhteistyölle kaikkien sidosryhmien kanssa. Osana tätä työtä on
laadittava yhteisymmärryspöytäkirjoja ja solmittava yhteistyösopimuksia
ulkopuolisten sidosryhmien kanssa, osallistuttava standardien määrittelyyn ja
sääntelytyöhön kansainvälisillä foorumeilla sekä kehitettävä viestintäkanavia ja
keskustelufoorumeja EKP:n ja kansallisten valvontaviranomaisten
asiantuntijayhteistyötä varten.
Yhtenä strategisena tavoitteena onkin luoda valvontamekanismille oma
yhteistyökulttuuri, jotta EKP:n ja eri maiden kansallisten toimivaltaisten
viranomaisten asiantuntijat voivat saavuttaa yhteiset tavoitteet. Koulutuspolitiikkaa,
työsuoritusten arviointia ja henkilöstön liikkuvuutta yhteisen valvontamekanismin
sisällä kehitetään edelleen EU:n lainsäätäjien kehotettua edistämään yhteistä
valvontakulttuuria ja aidosti yhteistä valvontamekanismia.
Yhteisessä valvontamekanismissa on tehtävä vielä paljon työtä, jotta käyttöön
saadaan parhaat valvontakäytännöt. Näin varmistetaan riippumaton, tiivis ja
ennakoiva valvonta ja sen myötä kaikkia pankkeja kohdellaan samalla tavalla.
Valvontamekanismin ensimmäisenä toimintavuonna arvioidaan, ovatko resurssit
riittävät ja yhdenmukaistamistahti kyllin nopea ja pitävätkö muut taustaoletukset
paikkansa. Voidaan odottaa, että kokemuksen karttuessa ja
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pankkivalvontaorganisaation vakiintuessa valvontamekanismin tavoitteet
saavutetaan yhä paremmin.
Kattava arviointi oli merkittävä osoitus yhteisen valvontamekanismin laaja-alaisesta
ja syvältä luotaavasta valvonnasta. Se osoitti, että yhdenmukainen valvonta
edellyttää euroalueella täysin yhtenäistä sääntelyä. EKP antaa täyden tukensa
sääntelytoimille ja valvontajärjestelyille, joilla varmistetaan pankkijärjestelmän
turvallisuus ja vakaus sekä rahoitusjärjestelmän vakaus.
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1

Yleistä yhteisestä valvontamekanismista
Tässä luvussa tarkastellaan
•

uuden pankkivalvontajärjestelmän perustamista euroalueelle ja siihen liittyviä
hallintorakenteita

•

pankkivalvonnan organisaatiota EKP:ssä.

Luvussa käsitellään lyhyesti myös EKP:n pankkivalvonnan 1 yhteistyöjärjestelyjä
Euroopan unionin elinten ja kansainvälisten ja organisaatioiden ja foorumien kanssa.

1.1

Tilivelvollisuus ja ulkoinen viestintä
YVM-asetuksen mukaan valvontatehtävien antamista EKP:lle olisi tasapainotettava
avoimuutta ja tilivelvollisuutta koskevilla vaatimuksilla. Yksi EKP:n prioriteeteista oli
siis luoda pankkivalvonnan tilivelvollisuuteen Euroopan parlamentille ja EU:n
neuvostolle liittyvät järjestelyt sekä tehokkaat ulkoisen viestinnän kanavat.

1.1.1

Tilivelvollisuusjärjestelyjen toteuttaminen
YVM-asetuksessa säädetään kattavasti ja selkeästi järjestelyistä, jotka liittyvät EKP:n
pankkivalvonnan tilivelvollisuuteen Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle.
EKP:n pankkivalvontatehtävien demokraattisen vastuuvelvollisuuden täyttämiseen
liittyvät käytännön järjestelyt on kirjattu
•

Euroopan parlamentin ja EKP:n väliseen toimielinten sopimukseen

•

EU:n neuvoston ja EKP:n yhteisymmärryspöytäkirjaan.

Lisäksi YVM-asetukseen sisältyy raportointivaatimuksia muun muassa Euroopan
komissioon ja kansallisiin parlamentteihin nähden.

Tilivelvollisuuden toteutus
YVM-asetuksen mukaan EKP:llä on demokraattinen vastuuvelvollisuus Euroopan
parlamentille. Valvontaelimen puheenjohtaja käy säännöllisesti talous- ja rahaasioiden valiokunnan kuultavana ja käy keskustelua sen kanssa. Lisäksi
valvontaelimen puheenjohtaja vastaa Euroopan parlamentin jäsenten kirjallisiin
kysymyksiin. Myös euroryhmä voi tehdä suullisia ja kirjallisia kysymyksiä sekä
järjestää kuulemisia ja keskustelutilaisuuksia, joihin osallistuu euroalueen
ulkopuolisten pankkivalvontamekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden edustajia.
1

"EKP:n pankkivalvonta" on vakiintunut nimitys, jolla viitataan pankkivalvontatehtäviä hoitaviin
toimialoihin EKP:n organisaatiossa.
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Valvontaelimen puheenjohtaja esittelee pankkivalvonnan vuosikertomuksen
parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnalle sekä euroryhmälle. Raportti
toimitetaan myös Euroopan komissiolle ja kansallisille parlamenteille. Lisäksi
kansalliset parlamentit voivat tehdä kirjallisia kysymyksiä EKP:lle ja pyytää
valvontaelimen puheenjohtajaa tai muita jäseniä osallistumaan näkemystenvaihtoon
luottolaitosten valvonnasta kyseisessä maassa.

Tilivelvollisuuden täyttäminen
Tilivelvollisuus Euroopan parlamentille: Valvontaelimen puheenjohtaja vieraili
vuonna 2014 talous- ja raha-asioiden valiokunnassa
•

kahdessa sääntömääräisessä julkisessa kuulemisessa 18.3. ja 3.11.

•

kahdessa erillisessä keskustelutilaisuudessa 4.2. ja 3.11.

Euroopan parlamentin uuden vaalikauden aluksi 14.10.2014 järjestettiin EKP:n ja
parlamentin yhteinen seminaari, jossa Danièle Nouy kertoi parlamentin jäsenille
pankkivalvonnan valmistelutyöstä. Parlamentin jäsenet vierailivat 12.1.2015
EKP:ssä, missä valvontaelimen varapuheenjohtaja Sabine Lautenschläger esitti
yleiskatsauksen vuoden 2015 pankkivalvonnan painopisteisiin.
EKP toimitti säännöllisesti Euroopan parlamentille valvontaelimen kokousten
luottamukselliset pöytäkirjat ja luettelot uusista säädöksistä (ks. EKP:n säädökset
pankkivalvonnan yleisistä järjestelyistä).
Vuoden 2013 marraskuun ja 15.1.2015 välisenä aikana EKP:n verkkosivuilla
julkaistiin 14 vastausta Euroopan parlamentin jäsenten pankkivalvontaa koskeviin
kysymyksiin. Useimmat kysymykset koskivat pankkivalvonnan valmistelutyötä ja
kattavaa arviointia.
Tilivelvollisuus EU:n neuvostolle: Valvontaelimen puheenjohtaja osallistui
vuonna 2014 Ecofin-neuvoston ja euroryhmän kokouksiin neljä kertaa.
Valvontaelimen puheenjohtaja on 4.11.2014 alkaen hoitanut tilivelvollisuutensa EU:n
neuvostolle euroryhmän välityksellä.
Osana raportointivelvollisuutta kansallisille parlamenteille valvontaelimen
puheenjohtaja osallistui kahteen keskustelutilaisuuteen.
•

Saksan liittopäivien rahoitusasioiden valiokunnassa 8.9.2014: Tilaisuuteen
osallistui myös Saksan liittovaltion finanssivalvontaviranomaisen (BaFin)
silloinen johtaja Elke König.

•

Ranskan kansalliskokouksen EU-asioiden valiokunnassa 16.12.2014:
Tilaisuuteen osallistui myös Ranskan vakausvalvonta- ja
kriisinratkaisuviranomaisen (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
pääsihteeri Edouard Fernandez-Bollo.
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Vuonna 2014 EKP täytti useita kertaluonteisia YVM-asetukseen perustuvia
tilivelvollisuusvaatimuksia, jotka liittyivät pankkivalvontatehtävien aloittamiseen Niitä
olivat esimerkiksi
•

YVM-asetuksen täytäntöönpanon etenemisestä raportointi julkaisemalla
neljännesvuosikatsauksia:
•
•
•
•

1.1.2

Yhteisen pankkivalvontamekanismin neljännesvuosikatsaus 1/2014
Yhteisen pankkivalvontamekanismin neljännesvuosikatsaus 2/2014
Yhteisen pankkivalvontamekanismin neljännesvuosikatsaus 3/2014
Yhteisen pankkivalvontamekanismin neljännesvuosikatsaus 4/2014

•

eettisten sääntöjen tarkistaminen EKP:n pankkivalvontatehtävän kannalta

•

EKP:n rahapoliittisten tehtävien ja valvontatehtävien eriyttämistä koskevan
päätöksen antaminen.

Tehokkaan ulkoisen viestinnän kehittäminen
Ulkoisen viestinnän tehokkuus on pankkiunionille ensiarvoisen tärkeää. Se lisää
ymmärrystä ja luottamusta yhteistä valvontamekanismia kohtaan ja lujittaa EKP:n
pankkivalvonnan uskottavuutta ja mainetta. Valvontaelimen hyväksymissä
viestintäjärjestelyissä pyritään noudattamaan alan parhaita käytäntöjä.
Suuren yleisön tavoittamiseksi asiakirjoja käännetään kohderyhmän mukaan.
•

Lakisääteiset julkaisut ja myös muuta julkista tiedotusmateriaalia käännetään
kaikille EU:n virallisille kielille.

•

Valvontamekanismiin osallistuvien maiden kansalaisille tarkoitetut tiedot
käännetään kyseisten maiden virallisille kielille.

Vuonna 2014 kehitettiin useita viestintäkanavia ja -välineitä.
•

Pankkivalvonnan verkkosivut
Yhteisen valvontamekanismin keskeinen viestintäväline on uusi verkkosivusto,
joka julkaistiin 4.11.2014. Sivusto tarjoaa tietoja valvottaville pankeille, muille
sidosryhmille ja suurelle yleisölle. Sivustossa on esimerkiksi lehdistötiedotteita
(vuonna 2014 julkaistiin 20 tiedotetta), puheita, haastatteluja, säädöksiä ja
videotallenteita. Laajemmalle yleisölle suunnatut osiot on käännetty EU:n
kaikille virallisille kielille.
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•

Pankkivalvontaopas
Kaikille euroalueen kielille käännetty opas julkaistiin 30.9.2014. Pankeille,
suurelle yleisölle ja tiedotusvälineille suunnatussa oppaassa käsitellään
yhteisen valvontamekanismin toimintaa ja valvontakäytäntöjä. Opasta
päivitetään säännöllisesti käytännön toiminnasta saatujen kokemusten pohjalta.
Lisätietoja on osassa 2.2.2.

•

Kannanottopyynnöt
Kolmesta EKP:n asetusluonnoksesta esitettiin YVM-asetuksen edellyttämä
kannanottopyyntö:
(i)

Luonnos EKP:n YVM-kehysasetukseksi

(ii)

Luonnos valvontamaksuja koskevaksi EKP:n asetukseksi

(iii) Luonnos EKP:n asetukseksi valvontaan liittyvien rahoitustietojen
raportoinnista.
Kannanottopyynnöt antoivat EU:n kansalaisille, markkinaosapuolille ja muille
sidosryhmille tilaisuuden esittää näkemyksensä käsiteltävästä
asetusluonnoksesta. Kunkin kannanottopyynnön yhteydessä järjestettiin myös
julkinen kuuleminen Frankfurtissa, ja lähetystä kuulemisista oli mahdollista
seurata EKP:n verkkosivuilla. Saadut vastaukset otettiin huomioon asetusten
lopullisissa sanamuodoissa.
•

Yleisökysymykset
Uusien valvontatehtävien myötä EKP:lle osoitettujen kysymysten määrä on
kasvanut merkittävästi. Yleisöltä tulevien kysymysten vastaamiseen onkin
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ohjattu lisää resursseja. Kysymyksistä on koottu pankkivalvonnan verkkosivuille
säännöllisesti päivitettävä Vastauksia kysymyksiin -osio.
•

Oppimateriaalia
Pankkivalvonnan verkkosivuilla on suurelle yleisölle suunnattuja materiaaleja,
esimerkiksi lyhyitä esittelyvideoita ja yleiskuvauksia. Oppimateriaaleja
päivitetään ja laajennetaan tarpeen mukaan.

1.2

Valvontaelin ja ohjauskomitea

1.2.1

Valvontaelin
EKP:lle annettujen valvontatehtävien suunnittelusta ja toteutuksesta huolehtii YVMasetuksen mukaisesti EKP:n sisäinen valvontaelin. Valvontaelin laatii
päätösluonnoksia, jotka EKP:n neuvosto hyväksyy noudattaen ns.
vastustamattajättämismenettelyä (ks. kaavio 1). Siinä päätösluonnokset katsotaan
hyväksytyiksi, jos EKP:n neuvosto ei vastusta niitä tietyn ajan (enintään 10 päivää)
kuluessa. Pankkivalvonnan yleisiä järjestelyitä koskeviin päätöksiin (esimerkiksi
YVM-kehysasetus) ei sovelleta vastustamattajättämismenettelyä.
Kaavio 1
Vastustamattajättämismenettely

a) ei vastusta

toimittaa päätösluonnoksen

EKP:n neuvosto

Valvontaelin

Hyväksyminen

b) vastustaa

Vastustus
takaisin valvontaelimelle uuden
päätösluonnoksen toimittamista varten

Sovittelu
ratkotaan kansallisten toimivaltaisten
viranomaisten eriäviä näkemyksiä
tilanteissa, joissa EKP:n neuvosto on Sovittelulautakunta
vastustanut päätösluonnosta
Uudelleenkäsittely
valvontaelimelle toimitetaan ei-sitova
lausunto uutta päätösluonnosta varten

Oikaisulautakunta

päätöksen kohteena
olevat oikeushenkilöt
tai luonnolliset henkilöt
voivat pyytää
uudelleenkäsittelyä
oikaisulautakunnalta

Oikeushenkilöt
tai luonnolliset
henkilöt

Valvontaelimen perustaminen sekä sen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
kolmen EKP:n edustajan nimittäminen vuodenvaihteessa 2013–2014 oli merkittävä
askel yhteisen valvontamekanismin toiminnan valmistelussa.
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EU:n neuvosto nimitti Danièle Nouyn valvontaelimen puheenjohtajaksi 16.12.2013.
Nimitys perustui EKP:n neuvoston 20.11.2013 avoimen valintamenettelyn pohjalta
tekemään ehdotukseen, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi 11.12.2013.
Nimityksessä käytettiin nopeutettua menettelyä, johon kuitenkin sisältyivät kaikki
YVM-asetuksessa edellytetyt sekä Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston kanssa
sovitut vaiheet.
EU:n neuvosto nimitti Sabine Lautenschlägerin valvontaelimen
varapuheenjohtajaksi 12.2.2014 alkaen Euroopan parlamentin hyväksyttyä
ehdotuksen. YVM-asetuksen mukaisesti varapuheenjohtaja valitaan EKP:n
johtokunnan jäsenten keskuudesta.
EKP:n neuvosto nimitti valvontaelimeen 6.3.2014 kolme EKP:n edustajaa, jotka olivat
Ignazio Angeloni, Julie Dickson ja Sirkka Hämäläinen. Neljänneksi edustajaksi
nimitettiin Luc Coene 18.2.2015.
Puheenjohtajan nimityksen jälkeen kutakin kansallista toimivaltaista viranomaista
pyydettiin nimittämään oma edustajansa. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole
keskuspankki, valvontaelimen jäsenet voivat ottaa mukaan edustajan maansa
kansallisesta keskuspankista. Tällöin kunkin maan edustajilla on
äänestysmenettelyssä yksi yhteinen ääni.
YVM-asetuksen mukaan EKP:n neuvoston on hyväksyttävä sisäiset säännöt, joissa
vahvistetaan yksityiskohtaisesti sen suhde valvontaelimeen. EKP:n neuvosto teki
22.1.2014 tarvittavat muutokset EKP:n työjärjestykseen. Muutoksiin on kirjattu
etenkin EKP:n neuvoston ja valvontaelimen toiminta
vastustamattajättämismenettelyn yhteydessä. EKP:n työjärjestyksen tulee kuvastaa
neuvoston vastuuta EKP:n sisäisestä organisaatiosta ja sen
päätöksentekoprosessista EKPJ:n ja EKP:n perussäännön mukaisesti, joten siihen
on sisällytetty myös tiettyjä valvontaelimen menettelyihin sovellettavia sääntöjä.
Valvontaelin vahvisti 31.3.2014 oman työjärjestyksensä, joka täydentää EKP:n
muutettua työjärjestystä.
Valvontaelimen menettelytapaohjeet hyväksyttiin 12.11.2014, ja ne tulivat voimaan
seuraavana päivänä. Niihin on kirjattu yleiset eettiset säännöt, joita valvontaelimen
jäsenten ja muiden valvontaelimen kokouksiin osallistuvien tulee noudattaa, sekä
konkreettiset menettelyt esimerkiksi mahdollisten eturistiriitojen välttämiseksi.
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Valvontaelin

Eturivi (vasemmalta oikealle):
Robert Ophèle, Fabio Panetta,
Danièle Nouy, Sabine
Lautenschläger, Norbert Goffinet,
Anneli Tuominen, Cyril Roux, Matej
Krumberger (Zadravec Caprirolon
varajäsen)
Keskirivi (vasemmalta oikealle):
Mathias Dewatripont, Elke König,
Ignazio Angeloni, Julie Dickson,
Vassiliki Zakka, Claude Simon, Jan
Sijbrand, Sirkka Hämäläinen,
Mariano Herrera (Restoy Lozanon
varajäsen)
Takarivi (vasemmalta oikealle):
Andreas Ittner, Vladimír Dvořáček,
Karol Gabarretta, Zoja Razmusa,
Kristaps Zakulis, Yiangos
Demetriou, Kilvar Kessler, Helmut
Ettl, António Varela, Alexander
Demarco

Puheenjohtaja

Danièle Nouy

Kypros

Kyriacos Zingas (Central Bank of Cyprus) (31.11.2014 asti)
Yiangos Demetriou (Central Bank of Cyprus) (1.11.2014 alkaen)

Varapuheenjohtaja

Sabine Lautenschläger

Latvia

Kristaps Zakulis (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Zoja Razmusa (Latvijas Banka)

EKP:n edustajat:

Ignazio Angeloni
Luc Coene (11.3.2015 alkaen)
Julie Dickson
Sirkka Hämäläinen

Liettua

Ingrida Šimonytė (Lietuvos bankas) (1.1.2015 alkaen)

Belgia

Mathias Dewatripont (Nationale Bank van België/Banque
Nationale de Belgique)

Luxemburg

Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur
Financier)
Norbert Goffinet (Banque centrale du Luxembourg)

Saksa

Elke König (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
(28.2.2015 asti)
Felix Hufeld (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht) (1.3.2015 alkaen)
Andreas Dombret (Deutsche Bundesbank)

Malta

Karol Gabarretta (Malta Financial Services Authority)
Alexander Demarco (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of
Malta)

Viro

Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Madis Müller (Eesti Pank)

Alankomaat

Jan Sijbrand (De Nederlandsche Bank)

Irlanti

Cyril Roux (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na
hÉireann)

Itävalta

Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)
Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)

Kreikka

Vassiliki Zakka (Bank of Greece)

Portugali

Pedro Duarte Neves (Banco de Portugal) (10.9.2014 asti)
António Varela (Banco de Portugal) (11.9.2014 alkaen)

Espanja

Fernando Restoy Lozano (Banco de España)

Slovenia

Stanislava Zadravec Caprirolo (Banka Slovenije)

Ranska

Robert Ophèle (Banque de France)

Slovakia

Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)

Italia

Fabio Panetta (Banca d’Italia)

Suomi

Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Pentti Hakkarainen (Suomen Pankki) (31.12.2014 asti)
Kimmo Virolainen (Suomen Pankki) (1.1.2015 alkaen)

Valvontaelin on hoitanut tehtäviään tammikuusta 2014, ja se piti ensimmäisen
kokouksensa 30.1.2014. Vuoden 2014 aikana pidettiin kaiken kaikkiaan 22 kokousta
(neljä teleneuvotteluina).
Ensimmäisiä merkittäviä saavutuksia oli maaliskuussa aloitettu valvottavien pankkien
luokitteleminen merkittäviin ja vähemmän merkittäviin. Siihen liittyviä päätöksiä
valmisteltiin kaikkiaan 120, ja päätöksiä annettiin kaikilla valvontamekanismin
virallisilla kielillä. Myös kattavan arvioinnin tulosten valmistuminen oli sekä tietojen
analysoinnin, lainsäädännön että logistiikan kannalta mittava haaste.
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Virallisten kokousten lisäksi valvontaelimen jäsenet kävivät lukuisia epävirallisia
keskusteluja esimerkiksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vieraillessa
valvontamekanismiin osallistuvissa jäsenvaltioissa. Vuonna 2014 valvontaelimen
puheenjohtaja kävi tapaamassa kaikkien euroalueen 24 kansallisen toimivaltaisen
viranomaisen ja keskuspankin johtoa ja henkilökuntaa. Vierailut liittyivät lupaukseen,
jonka puheenjohtaja antoi ollessaan Euroopan parlamentin kuultavana
valintamenettelyn yhteydessä.
Vuoden 2014 syyskuun ja joulukuun välisenä aikana valvontaelimen kokouksissa oli
mukana tarkkailijana Liettuan keskuspankin edustaja, sillä Liettua liittyi
euroalueeseen 1.1.2015.
Valvontaelimen työjärjestyksen mukaisesti joihinkin valvontaelimen kokouksiin
kutsuttiin Euroopan komission ja Euroopan pankkiviranomaisen edustajia. Näin
pyrittiin varmistamaan sisämarkkinoiden toiminnan huomioiminen monissa asioissa.

1.2.2

Ohjauskomitea
Ohjauskomitea avustaa valvontaelintä sen toiminnassa ja valmistelee sen kokoukset.
EKP:n muutetun työjärjestyksen mukaan ohjauskomitean jäseninä ovat
valvontaelimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yksi EKP:n edustaja.
Näiden lisäksi jäseniksi valitaan viisi kansallisten toimivaltaisten viranomaisten
edustajaa, joiden toimikausi on yksi vuosi. Kansallisten viranomaisten tasapuolinen
edustus varmistetaan vuorotteluperiaatteella, jossa viranomaiset on jaettu neljään
ryhmään niiden edustaman valtion pankkisektorin konsolidoitujen saamisten
suuruuden mukaan. Kustakin ryhmästä on ohjauskomiteassa aina vähintään yksi
jäsen.
Ohjauskomitean ensimmäinen kokous pidettiin 27.3.2014. Vuonna 2014 pidettiin
kaikkiaan yhdeksän kokousta.

1.3

Oikaisulautakunta ja sovittelulautakunta

1.3.1

Oikaisulautakunta
Oikaisulautakunta perustettiin 14.4.2014 annetulla päätöksellä EKP/2014/16.
Lautakunta vastaa EKP:n pankkivalvontapäätösten sisäisestä uudelleenkäsittelystä.

Kokoonpano ja keskeiset tehtävät
Oikaisulautakunnassa on viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Kaikki ovat arvostettuja
henkilöitä, joilla on riittävä ammatillinen kokemus pankki- tai muista
finanssipalveluista. EKP:n neuvosto nimittää jäsenet kiinnostuksenilmaisupyynnön
perusteella viiden vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran. Varajäsenet
toimivat varsinaisten jäsenten sijaisina tilanteissa, joissa nämä ovat tilapäisesti
estyneitä, tai muissa päätöksessä EKP/2014/16 eritellyissä olosuhteissa.
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Kaavio 2
Oikaisulautakunnan kokoonpano

Jäsenet

Varajäsenet

• Jean-Paul Redouin
(puheenjohtaja)
• Concetta Brescia Morra
(varapuheenjohtaja)
• F. Javier Arístegui Yáñez
• André Camilleri
• Edgar Meister

• Kaarlo Jännäri
• René Smits

Oikaisulautakunnan jäsenet toimivat riippumattomasti ja yleisen edun nimissä,
eivätkä he ota vastaan ohjeita EKP:ltä. Kaikkien oikaisulautakunnan jäsenten ja
varajäsenten julkiset ilmoitukset sitoumuksista ja etunäkökohdista on julkaistu
pankkivalvonnan verkkosivuilla.
EKP:n pankkivalvontapäätösten uudelleenkäsittelyä voi pyytää luonnollinen henkilö
tai oikeushenkilö, jolle päätös on osoitettu tai jota päätös koskee suoraan ja erikseen.
Oikaisulautakunnan tulee antaa uudelleenkäsittelypyyntöä koskeva lausuntonsa
kahden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Valvontaelin päättää
oikaisulautakunnan lausunnon perusteella, esittääkö se EKP:n neuvostolle pyynnön
kohteena olevan päätöksen kumoamista, sen korvaamista sisällöltään identtisellä
uudella päätöksellä tai sen korvaamista uudella päätöksellä. Oikaisulautakunnan
lausunto ei ole sitova.
Jokaisen uudelleenkäsittelyn jälkeen EKP:n neuvosto tekee uuden päätöksen, joten
oikaisulautakunnalla on tärkeä osuus valvontatehtäviin liittyvässä
päätöksentekomenettelyssä.
Se saa tukea valvontaelimen sihteeristöltä ja tarvittaessa muiltakin EKP:n yksiköiltä.
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Oikaisulautakunta

Eturivi (vasemmalta oikealle):
André Camilleri, Concetta Brescia
Morra, Jean-Paul Redouin
Takarivi (vasemmalta oikealle):
Kaarlo Jännäri, Edgar Meister,
F. Javier Arístegui Yáñez, René
Smits

Toiminta
Oikaisulautakunta aloitti toimintansa syyskuussa 2014. Toistaiseksi se on saanut
kolme oikaisupyyntöä, jotka koskevat syyskuussa 2014 tiedoksi annettuja
päätöksiä valvottavien yhteisöjen merkittävyydestä. Kussakin tapauksessa
oikaisupyynnön esittänyt merkittävä valvottava yhteisö esitti perustelunsa sille, miksi
sitä ei tulisi luokitella merkittäviksi, ja pyysi oikaisulautakunnalta EKP:n päätöksen
uudelleenkäsittelyä.
Uudelleenkäsittelyssä käytiin läpi pyynnön esittäjien kirjalliset perustelut, ja jokaiselle
järjestettiin myös suullinen kuuleminen Frankfurtissa. Oikaisulautakunta laati kustakin
pyynnöstä lausunnon ja lähetti sen valvontaelimelle. Uudet merkittävyyttä koskevat
päätösluonnokset toimitettiin EKP:n neuvostolle. Kun päätökset oli hyväksytty
vastustamattajättämismenettelyn mukaisesti, niistä tiedotettiin pyynnön esittäjille.
Päätöksen EKP/2014/16 mukaan pyynnön esittäjältä veloitettavat
uudelleenkäsittelyn kulut määräytyvät uudelleenkäsittelystä aiheutuneiden
kohtuullisten kulujen perusteella. EKP on valmistelemassa menettelyä, jota
noudatetaan kuluja koskevissa päätöksissä. Sen pääperiaatteena on, että pyynnön
esittäjien tulee maksaa EKP:lle osuus kuluista kiinteänä kertasummana. EKP
julkaisee kulupäätösmenettelyn verkkosivuillaan heti sen valmistuttua, jotta
uudelleenkäsittelypyyntöä suunnittelevat saavat varmuuden odotettavissa olevien
kulujen määrästä.
Pyynnön esittäjä ei kuitenkaan vastaa mistään kuluista silloin, kun EKP:n neuvosto
kumoaa alkuperäisen päätöksen tai muuttaa sitä uudelleenkäsittelyn perusteella.
Tällöin EKP korvaa pyynnön esittäjälle uudelleenkäsittelystä aiheutuneet kohtuulliset
kulut. Jos kulut kuitenkin ovat suhteettoman suuret, pyynnön esittäjä vastaa niistä.
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1.3.2

Sovittelulautakunta
Sovittelulautakunta perustettiin 2.6.2014 annetulla asetuksella EKP/2014/26. Sen
tehtävänä on varmistaa rahapoliittisten tehtävien ja valvontatehtävien eriyttäminen
YVM-asetuksen artiklan 25 kohdassa 5 edellytetyllä tavalla. Sovittelulautakunta
ratkoo kansallisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä näkemyseroja tilanteissa,
joissa EKP:n neuvosto on vastustanut valvontaelimen päätösluonnosta.
Sovittelulautakunnassa ovat edustettuina kaikki valvontamekanismiin osallistuvat
EU:n jäsenvaltiot. Kutakin valtiota edustaa yksi joko EKP:n neuvoston tai
valvontaelimen jäsen. Sovittelulautakunnan puheenjohtajana (mutta ei sen jäsenenä)
toimiva valvontaelimen varapuheenjohtaja ”pyrkii edistämään tasapainon
saavuttamista EKP:n neuvoston ja valvontaelimen jäsenten kesken”.
EKP ehdotti elokuussa 2014 EU:n neuvoston puheenjohtajalle
vuorottelujärjestelmää, jossa jäsenet nimitetään vuodeksi kerrallaan. Ehdotuksesta
keskusteltiin Ecofin-neuvostossa, minkä jälkeen se hyväksyttiin.
Vuorottelujärjestelmässä jäsenvaltiot jaetaan kahteen mahdollisimman
samansuuruiseen ryhmään niiden omakielisiin nimiin perustuvan
protokollajärjestyksen pohjalta.
Ensimmäisenä vuonna
•

ensimmäisen ryhmän jäsenvaltioita edustaa EKP:n neuvoston jäsen

•

toisen ryhmän jäsenvaltioita edustaa valvontaelimen jäsen.

Seuraavana vuonna järjestely on päinvastainen, eli ensimmäisen ryhmän
jäsenvaltioita edustaa sovittelulautakunnassa valvontaelimen jäsen ja toisen ryhmän
maita EKP:n neuvoston jäsen.
Jos euroalueen ulkopuolinen valvontamekanismiin osallistuva jäsenvaltio päättää
osallistua pankkivalvontaan tiiviissä yhteistyössä, sitä edustaa
sovittelulautakunnassa valvontaelimen jäsen.
Myös Liettua, joka liittyi euroalueeseen 1.1.2015, on edustettuna
sovittelulautakunnassa.
Sovittelulautakunta piti ensimmäisen kokouksensa marraskuun 2014 loppupuolella.
Kokouksessa päästiin yhteisymmärrykseen joidenkin asetuksessa EKP/2014/26
säädettyjen menettelyvaiheiden käytännön toteutuksesta.

1.4

Pankkivalvonnan organisaatio EKP:ssä
Yhteinen valvontamekanismi edellytti muutoksia EKP:n organisaatiorakenteeseen.
Uusia mikrovalvontatehtäviä varten on perustettu viisi uutta toimialaa: neljä
pääosastoa sekä valvontaelimen sihteeristö.
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Kaavio 3
EKP:n pankkivalvontaorganisaatio
Suora valvonta

Mikrovalvonta I

Mikrovalvonta II

Merkittävien
pankkien
valvonta I

Merkittävien
pankkien
valvonta VIII

Merkittävien
pankkien
valvonta II

Merkittävien
pankkien
valvonta IX

Merkittävien
pankkien
valvonta III

Merkittävien
pankkien
valvonta X

Merkittävien
pankkien
valvonta IV

Merkittävien
pankkien
valvonta XI

Merkittävien
pankkien
valvonta V

Merkittävien
pankkien
valvonta XII

Merkittävien
pankkien
valvonta VI

Merkittävien
pankkien
valvonta XIII

Merkittävien
pankkien
valvonta VII

Merkittävien
pankkien
valvonta XIV

Välillinen valvonta

Yhteiset
valvontakysymykset ja
asiantuntijapalvelut

Mikrovalvonta III

Mikrovalvonta IV

Yleisvalvonta
ja suhteet
kansallisiin
toimivaltaisiin
viranomaisiin
Institutionaalinen
ja sektorikohtainen
yleisvalvonta
Analyyttinen ja
metodologinen tuki

Toimiluvat
Pankeissa tehtävät
tarkastukset

Sihteeristö

Valvontaelimen
sihteeristö

Päätöksentekoprosessi
Päätöksentekotavat

Kriisinhallinta
Tutkinnat ja
seuraamukset
Menettelyjen ja
standardien
kehittäminen
Valvontaohjelmien
suunnittelu ja
koordinointi
Valvontapolitiikka
Laadunvarmistus
Riskianalyysi
Sisäiset mallit

Merkittävien
pankkien
valvonta XV

Tässä organisaatiokaaviossa esitetään pankkivalvonnan organisaation kaksi ylintä tasoa
Pääosasto/osasto

1.4.1

Mikrovalvonnan pääosastot II ja III
Mikrovalvonnan pääosastot I ja II ovat vastuussa merkittävien pankkien suorasta
valvonnasta. Valvontavastuu jakautuu pääosastojen välillä riskiperusteisesti eli
valvottavien riskiprofiilin, monimuotoisuuden ja liiketoimintamallin mukaan.
•

Pääosasto I vastaa noin 30:n järjestelmäriskin kannalta merkittävimmän
pankkiryhmittymän valvonnasta. Osaston seitsemän toimiston henkilöstömäärä
on kokoaikaisiksi työpaikoiksi muutettuna noin kaksisataa.

•

Pääosasto II vastaa noin 90 pankkiryhmittymän valvonnasta. Osaston
kahdeksan toimiston henkilöstömäärä on niin ikään noin kaksisataa.

Merkittävien pankkien valvonta toteutetaan läheisessä yhteistyössä kansallisten
toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Kullekin EKP:n suorassa valvonnassa olevalle
merkittävälle yhteisölle tai pankkiryhmittymälle on muodostettu yhteinen
valvontaryhmä. Kutakin yhteistä valvontaryhmää johtaa EKP:n palveluksessa
(pääosastolla I tai II) oleva koordinaattori, ja tukena on yksi tai useampi kansallisen
toimivaltaisen viranomaisen nimeämä alakoordinaattori. Muut jäsenet ovat EKP:n ja
valvontamekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten valvontaviranomaisten
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pankkivalvojia. Neljällätoista rakenteeltaan monimutkaisimmalla pankkiryhmittymällä
on oma koordinaattori ja valvontaryhmä. Muut valvontaryhmät ja koordinaattorit
vastaavat yleensä kahdesta tai kolmesta pankkiryhmittymästä.
Puolueettomuuden edistämiseksi yhteisen valvontaryhmän koordinaattori ei yleensä
ole kotoisin valvomansa pankin kotivaltiosta. Samasta syystä noudatetaan myös
vuorotteluperiaatetta, jonka mukaan yhteisten valvontaryhmien koordinaattorien on
pääsääntöisesti vaihdettava vastuullaan olevia pankkeja 3–5 vuoden välein. Näin
suhteesta valvottavaan pankkiin ei muodostu liian läheistä. Lisätietoja yhteisistä
valvontaryhmistä on osassa 2.2.3.

1.4.2

Mikrovalvonnan pääosasto III
Mikrovalvonnan pääosasto III on vastuussa kansallisten toimivaltaisten
viranomaisten suorassa valvonnassa olevien vähemmän merkittävien
luottolaitosten yleisvalvonnasta.
Johdonmukaisen ja laadukkaan valvonnan varmistamiseksi EKP voi milloin tahansa
ottaa tällaisen pankin suoraan valvontaansa neuvoteltuaan asiaankuuluvan
kansallisen toimivaltaisen viranomaisen kanssa tai kyseisen viranomaisen sitä
pyydettyä.
Pääosasto III koostuu kolmesta toimistosta, joiden henkilöstömäärä kokoaikaisiksi
työpaikoiksi muutettuna on noin 80. Osaston vastuualueita ovat
(i)

kansallisten toimivaltaisten viranomaisten vähemmän merkittävien
luottolaitosten valvonnassa noudattamien käytäntöjen yleisvalvonta sekä
suhteet kansallisiin valvontaviranomaisiin

(ii)

vähemmän merkittävien luottolaitosten institutionaalinen ja sektorikohtainen
yleisvalvonta

(iii) analyyttinen ja metodologinen tuki.

1.4.3

Mikrovalvonnan pääosasto IV
Mikrovalvonnan pääosasto IV keskittyy yhteisiin valvontakysymyksiin ja
asiantuntijapalveluihin. Se tukee yhteisiä valvontaryhmiä ja kansallisia
toimivaltaisia viranomaisia merkittävien ja vähemmän merkittävien luottolaitosten
valvonnassa.
Pääosaston henkilöstömäärä on kokoaikaisiksi työpaikoiksi muutettuna noin 250.
Osastoon kuuluvat seuraavat kymmenen toimistoa:
•

Valvontaohjelmien suunnittelu ja koordinointi

•

Toimiluvat

•

Tutkinnat ja seuraamukset
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•

Laadunvarmistus

•

Valvontapolitiikka

•

Menettelyjen ja standardien kehittäminen

•

Kriisinhallinta

•

Pankeissa tehtävät tarkastukset

•

Riskianalyysi

•

Sisäiset mallit

Koska eri maiden kansallisten valvontarakenteiden periaatteet, menettelytavat,
standardit ja prosessit vaihtelevat suuresti, pääosasto IV:n olennainen tavoite on
edistää yhteistä, johdonmukaista ja nykyaikaista valvontatapaa. Näin voidaan
varmistaa pankkien yhdenvertainen kohtelu ja koko EU:n laajuinen tehokas valvonta.
Tiivis yhteistyö kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa on ensiarvoisen
tärkeää kaikille mikrovalvonnan pääosastoille EKP:n pankkivalvonnan tavoitteiden ja
yhteisen valvontamekanismin perusajatuksen toteuttamiseksi. Yhteisten
valvontaryhmien toimintaa mukaillen myös mikrovalvonnan pääosasto IV on luonut
yhteistyöverkostoja EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välille sekä
yhteisten palveluiden ja asiantuntijapalveluiden välille. Lisätietoja on luvussa 3.

1.4.4

Valvontaelimen sihteeristö
Valvontaelimen sihteeristön vastuualueita ovat
•

valvontaelimen tukeminen ja sen jäsenten avustaminen esimerkiksi
esityslistojen, pöytäkirjojen ja päätösluonnosten laatimisessa ja kirjaamisessa

•

päätösten oikeusperustan aukottomuuden ja niiden vaatimustenmukaisuuden
varmistaminen

•

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tukeminen tehtävissä. Jotka liittyvät
tilivelvollisuuteen Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle

•

EKP:n vuotuisen pankkivalvonnan toimintakertomuksen ja muiden säännöllisten
valvontaan liittyvien raporttien laatimisen koordinointi.

Sihteeristön henkilöstömäärä on kokoaikaisiksi työpaikoiksi muutettuna noin 30.

1.4.5

Yhteiset palvelut
Monet muut EKP:n toimialat tukivat pankkivalvontaorganisaatiota esimerkiksi
tarjoamalla neuvontaa, hallintopalveluja sekä teknisiä ja logistisia palveluja. Yhteisiä
palveluita tarjosivat muun muassa hallinnon pääosasto, viestinnän ja kielipalveluiden
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pääosasto, henkilöstöhallinnon, budjetoinnin ja organisaatiosuunnittelun pääosasto
sekä tietotekniikan pääosasto.
Yhteisten palveluiden malli otettiin käyttöön päällekkäisyyksien välttämiseksi ja
muiden toimialojen tarjoamien synergioiden hyödyntämiseksi.
Yhteisten palveluiden toiminnoista on tarkempaa tietoa jäljempänä tässä
toimintakertomuksessa.

1.4.6

Yhteisen valvontamekanismin kokoonpanossa kokoontuvat
komiteat
Eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteat ovat kokoontuneet yhteisen valvontamekanismin
kokoonpanossa pankkivalvontaa koskevia asioita käsiteltäessä (eli mukana on ollut
kansallisen toimivaltaisen viranomaisen edustaja maista, joissa
valvontaviranomainen on muu kuin keskuspankki).
EKP:n työjärjestystä on muutettu tämän mukaisesti. Yhteisen valvontamekanismin
kokoonpanossa kokoontuvat komiteat raportoivat valvontaelimelle ja tarvittaessa
EKP:n neuvostolle. Valvontaelin antaa oman työjärjestyksensä mukaisesti
varapuheenjohtajalle tehtäväksi raportoida EKP:n neuvostolle johtokunnan
välityksellä tällaisesta toiminnasta.
Taulukko 1
Yhteisen valvontamekanismin kokoonpanossa kokoontuvat eurojärjestelmän/EKPJ:n
komiteat
Viestintäkomitea
Rahoitusvakauskomitea
Henkilöstöasioiden konferenssi
Sisäisen tarkastuksen komitea
Tietotekniikkakomitea
Lakiasiain komitea
Organisaation kehittämiskomitea
Tilastokomitea

1.4.7

Toimintaperiaatteet
EKP:n neuvosto hyväksyi tammikuussa 2015 valvontatehtävien vuoksi tarkistetun
version EKP:n toimintaperiaatteista sekä yhteisen valvontamekanismin
toimintaperiaatteet, joiden mukaan ”yhteisessä valvontamekanismissa
valvontakäytäntöä kehitetään vaativimpien kansainvälisten standardien mukaan”.
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1.5

Tiivistä yhteistyötä koskevat menettelyt
Jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö ei ole euro, voivat osallistua valvontamekanismiin
aloittamalla tiiviin yhteistyön EKP:n kanssa. YVM-asetuksen artiklassa 7 määritetään
keskeiset ehdot EKP:n ja hakemuksen esittävän jäsenvaltion toimivaltaisten
viranomaisten väliselle tiiviille yhteistyölle. Tiiviissä yhteistyössä noudatettavat
menettelyt puolestaan on kirjattu EKP:n päätökseen EKP/2014/5, joka tuli voimaan
27.2.2014.
Päätöksessä EKP/2014/5 säädetään, että virallinen hakemus tiiviin yhteistyön
aloittamisesta on esitettävä vähintään viisi kuukautta ennen päivää, josta lähtien
valvontamekanismin ulkopuolinen jäsenvaltio aikoo osallistua yhteiseen
pankkivalvontaan. Hakemuksen esittävän jäsenvaltion on sitouduttava toimittamaan
kaikki kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneita valvottavia yhteisöjä koskevat tiedot,
joita EKP saattaa tarvita suorittaakseen kyseisistä valvottavista yhteisöistä kattavan
arvioinnin. Hakemuksen esittävän jäsenvaltion on myös sitouduttava muuttamaan
kansallista lainsäädäntöään siten, että 1) säädökset, joita EKP antaa YVM-asetuksen
mukaisesti, ovat velvoittavia ja täytäntöönpanokelpoisia hakemuksen esittävässä
jäsenvaltiossa ja 2) kansallinen toimivaltainen viranomainen ja kansallinen nimetty
viranomainen noudattavat ohjeita, suuntaviivoja tai kehotuksia, joita EKP
mahdollisesti antaa.
EKP voi pyytää hakemuksen esittävältä jäsenvaltiolta mitä tahansa lisätietoja, joita se
katsoo jäsenvaltion hakemuksen arvioinnin edellyttävän. Jos hakemuksen esittävä
jäsenvaltio on jo laatinut kattavan arvioinnin sen lainkäyttöalueelle sijoittautuneista
luottolaitoksista, EKP voi päättää, että lisäarviointia ei tarvita, jos kansallisten
viranomaisten laatima arviointi vastaa laadullisesti ja menetelmällisesti EKP:n
vaatimuksia ja se on edelleen ajan tasalla.
Jos EKP katsoo hakemuksen esittävän jäsenvaltion toimittamien tietojen perusteella,
että tämä täyttää YVM-asetuksessa säädetyt tiiviin yhteistyön aloittamisen
edellytykset, ja kun kyseisen jäsenvaltion pankkisektorin kattava arviointi on
valmistunut, EKP antaa hakemuksen esittävälle jäsenvaltiolle osoitetun päätöksen,
jolla tiivis yhteistyö luodaan. Jos edellytykset tiiviin yhteistyön aloittamiselle eivät
täyty, EKP antaa hakemuksen esittävälle jäsenvaltiolle päätöksen, jolla tiiviin
yhteistyön aloittamista koskeva hakemus hylätään, ja esittää hylkäämiseen johtaneet
perustelut. EKP voi tietyissä tilanteissa antaa tiiviissä yhteistyössä olevalle
jäsenvaltiolle päätöksen, jolla tiivis yhteistyö keskeytetään tai päätetään. Näin
voidaan menetellä myös kyseisen jäsenvaltion omasta pyynnöstä.
Vuonna 2014 ei esitetty tiiviistä yhteistyötä koskevia hakemuksia, vaikka jotkin
jäsenvaltiot ovatkin epävirallisesti pyytäneet lisätietoja tiiviin yhteistyön
aloittamismenettelystä.
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1.6

Yhteinen valvontamekanismi osana eurooppalaista ja
kansainvälistä valvontajärjestelmää

1.6.1

EU ja kansainvälinen yhteistyö
EKP valvoo yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa koko
euroalueen pankkijärjestelmää, joten sillä on erinomainen kokonaiskuva riskeistä ja
tarvittavista prioriteeteista. Niinpä se pystyy myös nostamaan esiin politiikkaan
liittyviä kysymyksiä ja tunnistamaan sääntelymuutosten tarpeita EU:ssa ja
kansainvälisillä foorumeilla, joita ovat esimerkiksi
•

Euroopan pankkiviranomainen

•

Euroopan järjestelmäriskikomitea

•

Baselin pankkivalvontakomitea.

Yhteinen valvontamekanismi on aktiivisesti mukana näillä foorumeilla, joiden kautta
se pystyy vaikuttamaan sääntelystä käytävään keskusteluun.
EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset tekevät myös tiivistä yhteistyötä
Euroopan komission ja Euroopan pankkiviranomaisen kanssa yhteisen sääntökirjan
kehittämiseksi. Yhteisen sääntökirjan tarkoitus on luoda yhteiset
vakavaraisuussäännöt, joita sekä merkittävien että vähemmän merkittävien
luottolaitosten on noudatettava kaikkialla EU:ssa. Se pyrkii myös minimoimaan
päällekkäisyyksiä ja maksimoimaan synergiaetuja.
Yksi EKP:n pankkivalvonnan tärkeimpiä tehtäviä on kehittää yhteiset menetelmät ja
valvontatavat, joita sovelletaan johdonmukaisesti koko euroalueella. EKP noudattaa
Euroopan pankkiviranomaisen kehittämiä ja Euroopan komission hyväksymiä sitovia
teknisiä standardeja. Lisäksi EKP noudattaa Euroopan pankkiviranomaisen yhteistä
valvontakäsikirjaa.

1.6.2

Yhteisymmärryspöytäkirjat EU:n ulkopuolisten maiden kanssa
EKP pitää tiedonvaihtoa valikoitujen vastapuolten kanssa olennaisen tärkeänä
pankkivalvontatehtävien tehokkaan toteuttamisen kannalta.
Yhteisymmärryspöytäkirjat edistävät pankkivalvojien välistä tietojen ja arviointien
vaihtoa (myös EU:n ulkopuolisten maiden kanssa). YVM-asetuksen artiklan 8
mukaan EKP voi ”kehittää yhteyksiä ja tehdä hallinnollisia järjestelyjä
valvontaviranomaisten, kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien maiden hallintojen
kanssa”.
EKP on pyrkinyt helpottamaan yhteiseen pankkivalvontaan siirtymistä olemalla
yhteydessä isäntävaltiona toimivien kolmansien maiden valvontaviranomaisten
kanssa. EKP:n lähestymistapa on kaksivaiheinen.
•

Ensimmäisessä eli siirtymävaiheessa EKP noudattaa aiemmin neuvoteltuja
yleisiä ja/tai laitoskohtaisia yhteisymmärryspöytäkirjoja, joita euroalueen
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kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja kolmansien maiden pankkivalvojien
välillä on tehty.
•

Toinen, vakiintuneempi vaihe alkaa, kun EKP ryhtyy laatimaan omia
yhteistyöjärjestelyjään näiden pankkivalvojien kanssa.
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2

Pankkivalvonnan valmistelut
Valmistelut 3.11.2013 asti
Yhteisen valvontamekanismin valmistelutyöt alkoivat jo ennen kuin YVM-asetus tuli
voimaan 3.11.2013. EKP käynnisti valmistelut tiiviissä yhteistyössä kansallisten
valvontaviranomaisten kanssa 29.6.2012 järjestetyn euroalueen huippukokouksen
jälkeen.
Valmisteluja ohjasi korkean tason valvontaryhmä (High-Level Group on
Supervision), jossa puheenjohtajana toimi EKP:n pääjohtaja ja jäseninä oli
euroalueen kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja keskuspankkien edustajia.
Teknisistä valmisteluista huolehti valvontatyöryhmä (Task Force on Supervision),
jossa oli mukana kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja keskuspankkien
johdon edustajia ja joka raportoi korkean tason ryhmälle. Osa työryhmän jäsenistä oli
lisäksi mukana hankeryhmässä, joka edisti viestintää ja yhteistyötä
valvontaviranomaisten kesken sekä opasti valmisteluihin osallistuvia asiantuntijoita.
Valvontatyöryhmä jakoi tekniset valmistelut viiteen toimintalinjaan:
•

euroalueen pankkijärjestelmän alustava kartoitus (toimintalinja 1)

•

valvontamekanismia koskeva lainsäädäntö (toimintalinja 2)

•

valvontamallin kehittäminen (toimintalinja 3)

•

valvontatietojen raportointivaatimusten kehittäminen (toimintalinja 4)

•

luottolaitosten kattavan arvioinnin alustavat valmistelut (toimintalinja 5).

Vuosi valmistautumisaikaa
YVM-asetus tuli voimaan 3.11.2013. Asetuksen mukaan EKP:n oli ryhdyttävä
hoitamaan valvontatehtäviään 4.11.2014, eli sillä oli vuosi aikaa saattaa yhteinen
valvontamekanismi toimintakuntoon. Työtä oli paljon. Osana valmisteluja oli etenkin
•

luotava valvontamekanismin hallintorakenteet

•

viimeisteltävä pankkivalvontaa koskeva lainsäädäntö

•

kehitettävä yhteinen valvontamalli

•

luotava EKP:hen valvontaorganisaatio ja rekrytoitava tarvittava
valvontahenkilöstö.

Muiden valmistelujen rinnalla toteutettiin kattava arviointi, jossa merkittäviksi
katsottujen pankkien vakavaraisuus tarkastettiin perusteellisesti. Kattavaan arviointiin
kuuluivat saamisten laadun arviointi ja stressitesti.
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2.1

Lainsäädäntö

2.1.1

YVM-kehysasetus
YVM-asetuksen artiklan 6 kohdassa 7 edellytettiin, että EKP hyväksyy ja julkaisee
kehyksen, joka ohjaa EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten yhteistyön
käytännön järjestelyjä. EKP:n YVM-kehysasetus julkaistiin 25.4.2014, ja se tuli
voimaan 15.5.2014.
YVM-kehysasetukseen on kirjattu YVM-asetuksen artiklan 6 kohdassa 7 mainitut
järjestelyt eli
(i)

metodologia luottolaitosten merkittävyyden arvioimiseksi

(ii)

yhteistyömenettelyt merkittäviksi katsottujen luottolaitosten valvontaa varten

(iii) yhteistyömenettelyt vähemmän merkittäviksi katsottujen luottolaitosten
valvontaa varten.
Vaikka YVM-asetuksen artiklassa 6 ei sitä erikseen edellytetä, YVMkehysasetuksessa säädetään myös muun muassa toimilupien myöntämistä ja
perumista sekä merkittäviä omistusosuuksia koskevista ns. yhteisistä menettelyistä
(ks. osa 3.4) samoin kuin tutkintavaltuuksista, hallinnollisten seuraamusten
määräämisestä, makrovakausvalvonnasta ja tiiviistä yhteistyöstä sekä niihin liittyvistä
menettelyistä. Kehysasetuksessa säädetään myös tärkeimmistä menettelyistä EKP:n
valvontapäätösten tekemiseksi eli esimerkiksi oikeudesta tulla kuulluksi, oikeudesta
tutustua asiakirja-aineistoon ja asiointikielistä.
Luonnoksesta YVM-kehysasetukseksi esitettiin 7.2.2014 julkinen kannanottopyyntö.
Vastausaikaa oli 7.3.2014 saakka. Lisäksi EKP:n tiloissa järjestettiin 19.2.2014
julkinen kuulemistilaisuus, jossa asianosaisilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä
asetusluonnoksesta. Määräaikaan mennessä saatiin 36 vastausta mm. EU:n ja
kansallisen tason pankki- ja markkinajärjestöiltä, luotto- ja rahoituslaitoksilta,
(euroalueen ulkopuolisilta) keskuspankeilta ja valvontaviranomaisilta,
valtiovarainministeriöiltä sekä juristeilta. Vastaukset julkaistiin EKP:n verkkosivuilla.
Valtaosa kannanotoista oli luonteeltaan teknisiä, ja niissä pyydettiin täsmentämään
tai muuttamaan yksittäisiä säännöksiä. YVM-kehysasetusluonnoksen yleislinjaa siis
yleensä kannatettiin. Kannanotot koskivat useimmiten menettelysääntöjä EKP:n
valvontapäätöksiä tehtäessä (mm. oikeus tulla kuulluksi ja tutustua asiakirjoihin,
asiointikielet), menetelmää valvottavien yhteisöjen merkittävyyden arvioimiseksi,
sijoittautumisoikeuden käyttöön liittyviä menettelyjä, tiivistä yhteistyötä sekä
vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen asemaa.
Lisäksi useissa kannanotoissa esitettiin kysymyksiä yhteisten valvontaryhmien
toiminnasta ja pankeissa tehtävistä tarkastuksista sekä yleisemmin yhteisen
valvontamekanismin toiminnasta marraskuusta 2014 lähtien.
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EKP:n verkkosivuilla julkaistiin palautekooste, jossa käydään läpi saatuja
kannanottoja ja luodaan katsaus siihen, miten ne on otettu huomioon lopullisessa
YVM-kehysasetuksessa.

2.1.2

Luottolaitosten merkittävyyttä koskevat päätökset
EKP:n oli YVM-asetuksen nojalla ja YVM-kehysasetuksen mukaisesti määritettävä,
mitkä euroalueen luottolaitoksista katsotaan merkittäviksi, ja ilmoitettava merkittäviksi
katsottaville laitoksille niiden status 4.9.2014 mennessä (annettuaan sitä ennen niille
mahdollisuuden tulla kuulluksi). Luettelot merkittävistä valvottavista yhteisöistä ja
vähemmän merkittävistä luottolaitoksista julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 4.9.2014.

Merkittävyyden arviointi
Luottolaitosten merkittävyyden arviointi toteutettiin läheisessä yhteistyössä
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Arviointi perustui YVM-asetukseen
kirjattuihin kriteereihin, joita vielä täsmennettiin huhtikuussa 2014 annetulla YVMkehysasetuksella (ks. taulukko 2).
Koska rajatylittävää toimintaa koskeva merkittävyyskriteeri mainittiin YVMasetuksessa vain yleisesti, YVM-kehysasetukseen (ks. artikla 59) kirjattiin
täsmennys, jonka mukaan valvottavaa pankkiryhmää voidaan pitää merkittävänä
rajatylittävän toiminnan perusteella, jos
•

sen emoyritys on perustanut tytäryrityksiä (jotka ovat itse luottolaitoksia)
useampaan kuin yhteen osallistuvaan jäsenvaltioon

•

sen varojen kokonaisarvo ylittää 5 miljardia euroa (sama edellytys kuin
määritettäessä merkittävyyttä sijaintijäsenvaltion taloudelle koituvan
merkityksen perusteella; ulkopuolelle jäävät siten pienet luottolaitokset, joiden
vararikolla ei olisi havaittavaa vaikutusta sijaintijäsenvaltion tai koko EU:n
talouteen)

•

sen rajatylittävien varojen osuus kokonaisvaroista taikka sen rajatylittävien
velkojen osuus kokonaisveloista on yli 20 prosenttia (jos osuus on pienempi,
pidetään epätodennäköisenä, että tällainen rajatylittävä toiminta ulottuisi
useampaan kuin yhteen osallistuvaan jäsenvaltioon).
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Taulukko 2
Merkittävyyskriteerit
Koko

laitoksen varojen kokonaisarvo on yli 30 miljardia euroa

Taloudellinen merkitys

laitoksella on huomattava merkitys koko EU:n tai jonkin mekanismiin osallistuvan jäsenvaltion
taloudelle (kokonaisvarat ovat yli 5 miljardia euroa ja yli 20 % suhteessa sijaintimaan BKT:hen)

Rajatylittävä toiminta

laitoksen varojen kokonaisarvo on yli 5 miljardia euroa ja sen ulkomaisten saamisten/velkojen
kokonaisarvo vähintään kahdessa muussa mekanismiin osallistuvassa maassa on yli 20 % sen
kaikkien saamisten/velkojen kokonaisarvosta

Suora julkinen
rahoitustuki

laitos on saanut tai pyytänyt suoraa julkista rahoitustukea Euroopan rahoitusvakausvälineeltä tai
Euroopan vakausmekanismilta

Kuuluminen kolmen
merkittävimmän
luottolaitoksen joukkoon

laitos kuuluu kolmen merkittävimmän luottolaitoksen joukkoon jossakin mekanismiin osallistuvassa
jäsenvaltiossa

Valvontaelin aloitti luottolaitosten merkittävyyden arvioinnin maaliskuussa kokoamalla
ja analysoimalla tarvittavia tietoja yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten
viranomaisten kanssa. Analyysin pohjalta EKP laati alustavan luettelon merkittäviksi
katsottavista luottolaitoksista. Ennen luettelon julkaisemista EKP:n verkkosivuilla
laitoksille ilmoitettiin, että ne oli alustavasti luokiteltu merkittäviksi, ja niille annettiin
mahdollisuus esittää kommenttejaan.
Käytyään läpi merkittäviksi katsottujen luottolaitosten kommentit EKP päätti, mitkä
laitokset lopulta otettaisiin merkittävien luottolaitosten luetteloon. Prosessissa
kohdattiin huomattavia analyyttisiä, oikeudellisia ja logistisia haasteita, kun
luottolaitokset oli arvioitava ja päätökset merkittävyydestä oli valmisteltava,
hyväksyttävä ja toimitettava yli 120 luottolaitokselle ja ryhmälle kaikilla tarvittavilla
virallisilla kielillä. Lisäksi laadittiin luettelo vähemmän merkittävistä luottolaitoksista,
joita on yli 3 500, mikä edellytti tiivistä yhteydenpitoa EKP:n ja kansallisten
toimivaltaisten viranomaisten välillä. EKP julkisti luettelot merkittävistä valvottavista
yhteisöistä ja vähemmän merkittävistä luottolaitoksista verkkosivuillaan 4.9.2014.
Arvioinnin perusteella kaikkiaan 120 luottolaitosta tai ryhmää katsottiin merkittäviksi.
Taulukossa esitetään näiden luottolaitosten merkittävyysperusteet.
Taulukko 3
Merkittävyyden arvioinnin tulokset
Merkittävyysperuste

Luottolaitoksia/ryhmiä

Koko

97

Merkitys taloudelle

13

Rajatylittävä toiminta

3

Kuuluminen kolmen merkittävimmän luottolaitoksen joukkoon jossakin valvontamekanismiin
osallistuvassa jäsenvaltiossa

7

Vain neljä näistä laitoksista ei ollut kattavan arvioinnin kohteena.
•

Niistä kolme katsottiin merkittäviksi rajatylittävän toimintansa perusteella. Tätä
kriteeriä ei ollut otettu huomioon, kun kattavan arvioinnin laajuutta määriteltiin.
Näistä kolmesta verraten pienestä luottolaitoksesta tehdään kattava arviointi
vuonna 2015. Tuolloin kattava arviointi tehdään muistakin luottolaitoksista,
joiden odotetaan täyttävän jonkin merkittävyyskriteerin vuoden 2014 lopun
tietojen perusteella.
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•

Neljäs kattavan arvioinnin ulkopuolelle jäänyt luottolaitos oli
valvontamekanismin ulkopuolisessa maassa toimivan pankkiryhmän
sivukonttori.

Yksitoista kattavan arvioinnin piirissä ollutta laitosta katsottiin puolestaan vähemmän
merkittäviksi, kun niiden koosta saatiin uutta tietoa. Kattavan arvioinnin piiriin
kuuluneita laitoksia valittaessa mukaan otettiin varmuuden vuoksi myös sellaiset
luottolaitokset, joiden varojen kokonaisarvo alitti raja-arvon enintään 10 prosentilla.

Erityiset olosuhteet
YVM-kehysasetuksen artiklan 70 mukaan luottolaitos voidaan erityisten seikkojen
perusteella luokitella vähemmän merkittäväksi, vaikka jokin merkittävyysperusteista
täyttyisi.
EKP luokitteli yhdessä sijaintimaiden valvontaviranomaisten kanssa kolme
luottolaitosta vähemmän merkittäviksi, vaikka ne arviointikriteerien perusteella olisivat
olleet merkittäviä.

Liettuan liittyminen euroalueeseen
EU:n neuvoston hyväksyttyä virallisesti Liettuan liittymisen euroalueeseen 1.1.2015
EKP ilmoitti joulukuussa 2014 kolmelle Liettuassa toimivalle luottolaitokselle
luokitelleensa ne alustavasti merkittäviksi (perusteena kuuluminen maan kolmen
suurimman luottolaitoksen joukkoon). Koska luottolaitokset eivät esittäneet
kommentteja, EKP päätti tammikuussa 2015 luokitella ne merkittäviksi.

Luettelon päivittäminen
EKP:n on arvioitava vähintään kerran vuodessa uudelleen, mitkä luottolaitokset
katsotaan merkittäviksi. Arviointi suoritetaan myöhemmin vuonna 2015, kun
tarvittavat tiedot (kuten kokonaisvarat vuodelta 2014) ovat saatavilla. Lisäksi EKP:lle
ilmoitettiin 4.9.2014 jälkeen muutoksista joidenkin merkittävien ja vähemmän
merkittävien pankkiryhmien rakenteessa. Ilmoitusten pohjalta EKP antoi joukon uusia
merkittävyyspäätöksiä, joilla muutettiin aiempiin päätöksiin sisältyneitä
tytäryhtiöluetteloita. Luettelot merkittävistä valvottavista yhteisöistä ja vähemmän
merkittävistä luottolaitoksista päivitettiin näiden muutosten pohjalta
helmikuussa 2015. EKP tarkistaa luettelot jatkossa säännöllisesti.

2.1.3

Rahapoliittisten tehtävien ja valvontatehtävien eriyttäminen
YVM-asetuksessa edellytetään, että EKP hoitaa valvontatehtävänsä täysin erillään
rahapoliittisista tehtävistään, jotta voidaan varmistaa, että eturistiriitoja ei pääse
syntymään ja että kumpaakin tehtävää hoidetaan sille asetettujen tavoitteiden
mukaisesti. EKP:n pankkivalvontatehtävien tavoitteena on suojata luottolaitosten
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toiminnan turvallisuutta ja vakautta sekä koko rahoitusjärjestelmän vakautta.
Eriyttämisperiaatteen mukaisesti kummallakin tehtäväalueella on oltava toisistaan
erilliset tavoitteet, päätöksentekoprosessit ja tehtävät, ja niiden käsittely EKP:n
neuvostossa on pidettävä erillään sekä organisatorisesti että menettelyjen puolesta.

Eriyttäminen käytännössä
EKP toteutti alkuvuonna 2014 joukon toimia, joilla pyrittiin eriyttämään niin
tehtäväalueiden organisaatio kuin menettelytkin – etenkin eriytetyn päätöksenteon
varmistamiseksi. Valvontaan liittyviä päätöksiä valmistelemaan ja niiden
täytäntöönpanosta huolehtimaan perustettiin EKP:n neuvostosta riippumaton
valvontaelin. Lisäksi muutettiin EKP:n työjärjestystä: siihen kirjattiin valvontaelimen ja
EKP:n neuvoston keskinäistä suhdetta ohjaavat organisatoriset ja menettelyjä
koskevat periaatteet kuten sääntö, jonka mukaan valvonta-asioiden käsittely EKP:n
neuvostossa on pidettävä tiukasti erillään muiden asioiden käsittelystä. Valvontaasioita käsitellään erillisissä kokouksissa, joilla on erilliset asialistat.
Organisaatiossa tehtäväalueiden eriyttäminen hoidettiin niin, että pankkivalvontaa
varten perustettiin neljä erillistä pääosastoa sekä valvontaelimen sihteeristö, jotka
toimivat valvontaelimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan alaisuudessa.
Pankkivalvontaorganisaatiosta on kerrottu tarkemmin osassa 1.4.

EKP:n päätös rahapoliittisten tehtävien ja valvontatehtävien
eriyttämisestä
YVM-asetuksessa edellytetään myös, että EKP hyväksyy ja julkistaa tarvittavat,
muun muassa salassapitoa ja tiedonvaihtoa koskevat sisäiset säännöt, joiden avulla
voidaan varmistaa, että EKP:n rahapoliittiset ja muut toiminnot ovat erillään
valvontatoiminnoista. EKP:n neuvosto antoi 17.9.2014 päätöksen Euroopan
keskuspankin rahapoliittisten tehtävien ja valvontatehtävien eriyttämisen
toteuttamisesta (EKP/214/39). Päätös tuli voimaan 18.10.2014.
Päätökseen on kirjattu pääasiassa yleisiä periaatteita, jotka koskevat etenkin
organisaatiota ja tehtäväalueiden välistä tiedonvaihtoa. Käytännön järjestelyistä ja
sisäisistä menettelyistä voidaan siis päättää vielä erikseen.
Organisatorisesta eriyttämisestä säädetään, että tukitoimintojen päällekkäisyyden
välttämiseksi EKP voi perustaa sekä rahapolitiikan että valvonnan tehtäväaluetta
tukevia yhteisiä palveluyksiköitä, kunhan se ei aiheuta eturistiriitoja. Näin edistetään
palvelujen tuottamista tuloksellisesti ja tehokkaasti.
Tehtäväalueiden välistä tiedonvaihtoa koskevat säännöt auttavat hoitamaan EKP:n
eri tehtävät tehokkaasti, välttämään tarpeetonta puuttumista toisen tehtäväalueen
vastuulla oleviin asioihin ja suojaamaan luottamuksellisia tietoja asianmukaisesti.
Tietojen luokittelussa ja vaihtamisessa noudatetaan ensisijaisesti EKP:n
salassapitosääntöjä.
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Luottamuksellisten tietojen vaihdon on aina pohjauduttava perusteltuun tarpeeseen,
ja siinä on varmistettava, että tehtäväalueen politiikkatavoitteiden saavuttaminen ei
vaarannu. Eturistiriitatapauksissa johtokunnan tulisi päättää, voidaanko
luottamuksellisia tietoja luovuttaa.
Päätöksen mukaan tehtäväalueiden välillä voidaan EKP:n salassapitosääntöjä
noudattaen vaihtaa pankkien taloudellista informaatiota (FINREP) ja
vakavaraisuustietoja (COREP) 2 anonyymissa muodossa sekä luottamuksellisia
tietokoosteita (jotka eivät sisällä pankkikohtaisia tietoja eivätkä salattavia politiikkaa
koskevia tietoja). Raakatietojen (kuten yksittäisiä pankkeja koskevien
valvontatietojen) ja arvioiden (etenkin luottolaitoskohtaisten tai salattavien politiikkaa
koskevien tietojen) suhteen sovelletaan tiukempia salassapitosääntöjä, ja tietojen
vaihtoon tarvitaan johtokunnan hyväksyntä.
EKP on ryhtynyt toteuttamaan sisäisiä tiedonvaihtojärjestelyjä.
Kaiken kaikkiaan EKP:llä on nyt tehokkaat järjestelyt, joilla estetään eturistiriidat
rahapoliittisten tehtävien ja mikrovalvontatehtävien välillä.

2.2

Valvontamalli
Yhteisen valvontamekanismin valvontamallia on kehitetty kansallisten
valvontaviranomaisten kokemusten pohjalta. Kehitystyö on edennyt jo pitkälle.
Valvontaorganisaation perustan muodostavat yhteiset valvontaryhmät on perustettu.
Valvontahenkilöstön tueksi on laadittu valvontakäsikirja, jossa käydään läpi pankkien
valvonnassa noudatettavat prosessit, ja käsikirjaa on jo ehditty päivittääkin.
Syyskuussa 2014 julkaistiin Pankkivalvontaopas, jonka avulla valvottavat laitokset ja
suuri yleisö voivat tutustua valvontamalliin. Lisäksi on kehitetty operatiiviset järjestelyt
yleisvalvontaa sekä vähemmän merkittävien laitosten välillistä valvontaa varten.

2.2.1

Valvontakäsikirja
Valvontakäsikirja on tarkoitettu yhteisen valvontamekanismin henkilöstön sisäiseen
käyttöön. Siinä kuvataan merkittävien ja vähemmän merkittävien luottolaitosten
valvonnassa käytettävät prosessit, menettelyt ja menetelmät sekä
yhteistyömenettelyt niin mekanismiin osallistuvien maiden kuin muidenkin maiden
kansallisten valvontaviranomaisten kanssa.
Valvontakäsikirjassa käydään läpi muun muassa valvojan arviointiprosessin
(Supervisory Review and Evaluation Process) menetelmiä, etäältä ja paikalla
tehtäviä tarkastuksia, riskien arviointia sekä mallien validointia.
2

Taloudellisen informaation raportointi (FINREP) ja vakavaraisuusraportointi (COREP) perustuvat
Euroopan pankkiviranomaisen teknisiin täytäntöönpanostandardeihin. Taloudellisen informaation
raportoinnin tarkoituksena on kerätä pankeilta vakiomuodossa tilinpäätöstietoja (tase, tuloslaskelma ja
yksityiskohtaiset liitteet). Vakavaraisuusraportoinnin avulla pankeilta kerätään vakiomuodossa
ensimmäisen pilarin vaatimusten laskentaan liittyviä tietoja eli tietoja omista varoista,
arvonalennuksista, pääomavaatimuksista (luotto- ja markkinariskin sekä operatiivisen riskin pohjalta) ja
merkittävistä saamisista.
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Valvontakäsikirjan avulla varmistetaan, että pankkeja valvotaan samalla tavalla koko
pankkiunionin alueella. Käsikirja täydentää osaltaan myös Euroopan
pankkiviranomaisen työtä pankkivalvonnan yhtenäisyyden lisäämiseksi EU:ssa.
Käsikirjan laadinnassa nojauduttiin valvontamekanismiin osallistuvien maiden
parhaisiin valvontakäytäntöihin. Valvontakäytäntöjen yhtenäisyyden lisäämiseksi
käsikirja on otettava käyttöön myös mekanismiin osallistuvissa jäsenvaltioissa.
Valvontaelin hyväksyi syyskuussa 2014 valvontakäsikirjasta tarkistetun version, jossa
on lisätietoa valvojan arviointiprosessista ja jota on käytetty tukena vuoden 2015
toiminnan suunnittelussa. Käsikirjaa tarkistetaan ja kehitetään jatkuvasti sisäisten
arviointien, kansainvälisesti hyväksyttyjen vertailukohtien ja kansainvälisen
sääntelykehityksen pohjalta. Sitä päivitetään jatkuvasti niin, että siinä otetaan
huomioon markkinoiden ja valvontakäytäntöjen kehitys.

2.2.2

Pankkivalvontaopas
EKP julkaisi 29.9.2014 Euroopan parlamentin ja EKP:n välisessä toimielinten
sopimuksessa edellytetyn ”Pankkivalvontaoppaan”.
Pankkivalvontaoppaassa kerrotaan helppotajuisesti yhteisen valvontamekanismin
toiminnasta ja käydään läpi merkittävien ja vähemmän merkittävien pankkien
valvonnan tärkeimmät prosessit, menettelyt ja menetelmät. Oppaassa kerrotaan
esimerkiksi yhteisten valvontaryhmien toiminnasta ja pankkivalvontaa hoitavien eri
organisaatioyksiköiden yhteistyöstä valvontaprosesseissa. Oppaan tarkoitus on
selventää valvontamekanismin keskeisiä valvontaprosesseja valvottaville yhteisöille.
Opasta päivitetään tarvittaessa.
Kaikilla euroalueen virallisilla kielillä – myös liettuaksi – julkaistu opas pohjautuu
YVM-asetukseen ja YVM-kehysasetukseen ja täydentää niistä saatavia tietoja. Se ei
ole oikeudellisesti velvoittava asiakirja.

2.2.3

Yhteiset valvontaryhmät
Yhteiset valvontaryhmät ovat avainasemassa yhteisen valvontamekanismin
käytännön toiminnassa, sillä ne vastaavat merkittäviksi luokiteltujen pankkiryhmien
jatkuvasta valvonnasta sekä EKP:n valvontapäätösten toimeenpanosta. EKP:n
organisaatiossa yhteiset valvontaryhmät on sijoitettu mikrovalvonnan pääosastoihin I
ja II. Kunkin yhteisen valvontaryhmän johdossa on EKP:n palveluksessa oleva
koordinaattori sekä yksi tai useampi alakoordinaattori kansallisista toimivaltaisista
viranomaisista. Lisäksi valvontaryhmissä on pankkivalvojia EKP:stä ja kansallisista
valvontaviranomaisista.
Yhteiset valvontaryhmät aloittivat toimintansa virallisesti 4.11.2014, mutta
valmistelutyöt alkoivat jo aiemmin, kun kunkin laitoksen valvontahistoria ja riskiprofiili
oli koostettava ja arvioitava kansallisten toimivaltaisten viranomaisten toimittamien
tietojen pohjalta. Osana valmistelutöitä kukin yhteinen valvontaryhmä piti
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järjestäytymiskokouksen sekä muita kokouksia valvontaansa tulevan pankkiryhmän
ja sen sijaintimaiden kansallisten valvontaviranomaisten kanssa, ja EKP:n
palveluksessa olevat yhteisten valvontaryhmien jäsenet osallistuivat tarkkailijoina
valvontakollegioiden ja kriisinhallintaryhmien kokouksiin. Näin voitiin helpommin
määrittää kunkin valvottavan pankkiryhmän valvonnan painopisteet ja tärkeimmät
riskit, arvioida niiden vakavaraisuus ja suunnitella vuoden 2015 valvontatoimia.
Yhteisissä valvontaryhmissä on ryhdytty tehostamaan prosesseja, ja samalla
pyritään lisäämään ryhmien yhtenäisyyttä ja tiivistämään jäsenten yhteistyötä.
Tiiviiseen valvontaan kuuluu muun muassa tiheä yhteydenpito sekä pankkien
toimivaan johtoon että niiden hallintoneuvostoon ja sen perustamiin valiokuntiin
(kuten riskienhallinta- ja tarkastusvaliokuntiin). Näin yhteinen valvontaryhmä pystyy
luomaan yleiskuvan valvottavan yhteisön strategiasta ja riskiprofiilista ja saamaan
kattavamman käsityksen strategisten päätösten tekotavasta. Osana valvontaa
arvioidaan pankkien riskitoleranssijärjestelmät ja perehdytään riskikulttuuriin niin
johdon kuin suorittavien yksiköidenkin tasolla.
Kaavio 4
Yhteisten valvontaryhmien toiminta

EKP:n neuvosto

päätösten
hyväksyminen/
vahvistaminen

Valvontaelin

EKP:n pääosastot
tukevat yhteisiä
valvontaryhmiä
(JST)

JST-koordinaattori
(puheenjohtaja)

Keskitetyt toiminnot

Ydinvalvontaryhmä
Alakoordinaattorit
(avustavat JST-koordinaattoria)
Kansallisten valvontaviranomaisten ja EKP:n
asiantuntijaryhmä

Yhteiset valvontaryhmät osallistuivat kattavan arvioinnin loppuvaiheeseen
ilmoittamalla mukana olleille pankeille arvioinnin tulokset (osana ns. valvontadialogia)
ennen niiden julkistamista 26.10.2014. Lisäksi ne vastasivat edellytettyjen
määrällisten ja laadullisten korjaavien toimien toteutuksen seurannasta. Seuranta
alkoi vuonna 2014, ja se sisältyy myös kaikkiin valvontaohjelmiin vuodelle 2015
(ks. osa 3.2.2).
Kattavan arvioinnin jatkotoimena seurattiin ennen kaikkea
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(i)

saamisten laadun arvioinnista johtuvien arvonalennusmuutosten,
luottoriskiluokitusmuutosten sekä muiden määrällisten muutosten toteutusta

(ii)

sisäisiin prosesseihin, tietotekniikkaa koskeviin havaintoihin ja muihin laadullisiin
havaintoihin liittyvien ehdotusten toteutusta

(iii) pääomitussuunnitelmien riittävyyttä (luottolaitoksilla, joilla todettiin pääomavaje)
(iv) pääomitussuunnitelmien noudattamista.
Lisäksi yhteiset valvontaryhmät vastasivat vuonna 2015 toimeenpantavien valvontaarviopäätösten valmistelusta kattavan arvioinnin tulosten pohjalta.
Kattavan arvioinnin jatkotoimia käydään tarkemmin läpi osassa 3.1.
Kaavio 5
Yhteisten valvontaryhmien valvontatoimet vuonna 2014
vuoden 2015 valvontatoimien
valmistelut
• ns. valvontadialogi
• seuranta: pääomitussuunnitelma (soveltuvissa
tapauksissa)
• tulokset valvontaarviopäätösten perustaksi

• valvonta-arviopäätökset
(valvontatoimet mukaan
lukien)
• valvontaohjelmat
• riskiarviointijärjestelmä:
menetelmien käytännön
testaus

Kaaviosta 5 näkyy, että yhteisten valvontaryhmien
toisena keskeisenä työsarkana oli käynnistää
vuoden 2015 valvontatoimien valmistelut (ks. osa 3.2).
Niistä tärkeimpiä olivat vuonna 2015 toimeenpantavien
valvonta-arviopäätösten valmistelu, valvontaohjelman
laadinta vuodelle 2015 ja riskiarviointijärjestelmän
käytännön testaus.

•
Valvonta-arviopäätökset
Vuonna 2014 valmistellut valvonta-arviopäätökset
vuodelle 2015 ja niihin liittyvät valvontatoimet
perustuivat pitkälti kansallisten toimivaltaisten
viranomaisten suorittaman vuotuisen arvioinnin
tuloksiin sekä kattavan arvioinnin tuloksiin, joiden
yhteydessä arvioitiin myös pankkien
pääomitussuunnitelmat. Prosessi myös lisäsi yhtenäisyyttä, tiedon ja
näkemysten vaihtoa, valvonta-asiantuntemusta ja valvottavien pankkien
riskiprofiilin tuntemusta yhteisissä valvontaryhmissä. Tarpeen mukaan kutsuttiin
koolle valvontakollegioita, joissa on mukana myös Euroopan
pankkiviranomainen.

kattava arviointi

•

Valvontaohjelma
Valvojan arviointiprosessin päätökseen vieminen auttoi huomattavasti
valvontaohjelman laatimisessa vuodelle 2015. Ohjelma sisältää jatkuvaan
valvontaan, pankissa tehtäviin tarkastuksiin ja sisäisten mallien arviointiin
liittyvät valvontatoimet. Valvontaohjelman suunnittelussa tehtiin läheistä
yhteistyötä yhteisistä toiminnoista vastaavien yksiköiden (mikrovalvonnan
pääosastossa IV) sekä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. Näin voitiin
varmistaa, että ohjelmassa ovat mukana yhteisten valvontaryhmien määrittämät
painopistealueet vuodelle 2015.

•

Riskiarviointijärjestelmä
Riskiarviointijärjestelmän menetelmien ja välineiden avulla pystytään
analysoimaan ja tallentamaan vuoden mittaan tehtyjen riskiarviointien tuloksia.
Yhteiset valvontaryhmät ovat jatkuvasti testanneet riskiarviointijärjestelmän eri
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osa-alueita käytännössä yhteistyössä mikrovalvonnan pääosasto IV:n kanssa.
Näin on hiottu järjestelmän menetelmiä ja pyritty havaitsemaan ja korjaamaan
niiden mahdollisia ongelmia.

2.2.4

Vähemmän merkittävien luottolaitosten valvontajärjestelyt
Yleisvalvonnan ja vähemmän merkittävien luottolaitosten välillisen valvonnan
käytännön järjestelyt etenivät merkittävästi vuonna 2014 EKP:n (erityisesti
mikrovalvonnan pääosasto III:n) ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten työn
ansiosta. Kokonaistavoitteena on varmistaa, että yhteisessä valvontamekanismissa
valvonta on yhtenäistä ja laadukasta ja että EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten
viranomaisten yhteistyö sujuu tehokkaasti. Valvontajärjestelmässä kansalliset
toimivaltaiset viranomaiset vastaavat edelleen vähemmän merkittävien luottolaitosten
suorasta valvonnasta. EKP valvoo näitä laitoksia välillisesti osana
valvontajärjestelmän toiminnan yleisvalvontaa.
Vähemmän merkittäviä luottolaitoksia on valvontamekanismiin osallistuvissa maissa
yhteensä noin 3 500. Joukossa on kooltaan, liiketoimintamalleiltaan ja
paikallispiirteiltään hyvinkin erilaisia laitoksia. Niiden valvonnassa tarvitaan siis
yhtäältä paikallistuntemusta ja toisaalta koko valvontamekanismille yhteisiä
menetelmiä ja parhaita käytäntöjä.
Myös priorisointi on tärkeää: valvonnassa keskitytään luottolaitoksiin, joiden
katsotaan olevan muita riskialttiimpia ja myös järjestelmäriskin kannalta merkittäviä.
Valvontamekanismissa onkin määritetty kaikkiaan 108 tällaista vähemmän
merkittävää luottolaitosta, jotka vaativat tiiviimpää valvontaa suhteellisen kokonsa,
riskipitoisuutensa ja kytköstensä (jos ne toimivat rahoitusmarkkinainfrastruktuurin tai
maksujärjestelmien tarjoajana) vuoksi (ks. osa 3.8). Suhteellisuusperiaate kuuluu siis
olennaisena osana vähemmän merkittävien pankkien välilliseen valvontaan, ja se
näkyy konkreettisesti siinä, miten eri valvontavälineitä käytetään.
Vähemmän merkittävien luottolaitosten valvonnassa on ensisijaisen tärkeää, että
tiedonkulku EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten toimii hyvin kaikilla
tasoilla – niin jatkuvan valvonnan teknisiä kysymyksiä koskevissa asioissa kuin
valvontapolitiikkaa koskevissa ylimmän johdon keskusteluissa.
Valvontamekanismissa tarvittavien yhteistyöfoorumien ja -prosessien kehittämiseksi
onkin nähty paljon vaivaa.
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Kaavio 6
Vähemmän merkittävien luottolaitosten valvontajärjestelyt
jatkuva
yhteistyö

välillinen
valvonta

Mikrovalvonnan pääosasto III

EKP

Yleisvalvonta

EKP:n
yleisvalvonta

Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset

suora
valvonta

Institutionaalinen ja
sektorikohtainen
yleisvalvonta
Analyyttinen ja
metodologinen tuki

Vähemmän
merkittävät
luottolaitokset

2.3

Henkilöstö

2.3.1

Pankkivalvontahenkilöstön rekrytointi
Pankkivalvontatehtäviä varten oli budjetoitu kaikkiaan noin 1 000 työpaikkaa.
Rekrytointiprosessi niiden täyttämiseksi hoidettiin onnistuneesti.
Valmisteluvaiheessa vuoden 2013 toisesta neljänneksestä eteenpäin EKP:ssä oli
tilapäisellä komennuksella enimmillään 200 kansallisten toimivaltaisten
viranomaisten työntekijää, jotka avustivat valmisteluissa. Alkusyksyyn 2014
mennessä oli saatu rekrytoitua riittävä määrä päteviä esimiehiä ja valvontaasiantuntijoita, jotta EKP oli toimintavalmiudessa. Erityisen tärkeää oli saada yhteiset
valvontaryhmät ajoissa toimintakykyisiksi.
Valvontahenkilöstö rekrytoitiin avoimella haulla, ja hakemuksia saatiinkin
noin 22 000. Rekrytointi aloitettiin ylimmästä johdosta, eli johto pystyi osallistumaan
henkilöstön rekrytointiin. Hakijoilta edellytettiin pätevyyttä, tehokkuutta ja
luotettavuutta, ja vain parhaat hakijat valittiin. Vaativassa hakuprosessissa testattiin
paitsi teknistä osaamista myös sosiaalisia taitoja, ja esimiestehtävien kohdalla
testattiin myös esimiestaitoja. Hakijoiden pätevyyden testauksessa käytettiin
työtehtävästä riippuen muun muassa verkkotestausta, kirjallisia tehtäviä, suullisia
esityksiä ja jäsenneltyjä haastatteluja.
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Pankkivalvontaorganisaatiota ja sitä tukevia yhteisiä palveluita varten budjetoiduista
noin 1 000 työntekijästä 3 yli 960 oli tammikuun 2015 alkuun mennessä jo rekrytoitu.
Rekrytointia jatketaan vuonna 2015, jotta loputkin paikat saadaan täytettyä.
Kuvio 1
Pankkivalvontahenkilöstön rekrytointi (ml. yhteiset palvelut)
(punainen katkoviiva = valvontamekanismin toiminnan alku)
Määräaikaiset/vakituiset

Lyhytaikaiset/EKPJ/kv. organisaatiot

1000
800
600
400

tammi 15

joulu 14

marras 14

loka 14

syys 14

elo 14

heinä 14

kesä 14

touko 14

huhti 14

maalis 14

helmi 14

0

tammi 14

200

Rekrytointiprosessissa otettiin huomioon myös pankkivalvontahenkilöstön
kansallisuus-, ikä- ja sukupuolijakauma. Työntekijöistä 42 % on naisia ja 58 %
miehiä. Valvontatehtäviin rekrytoitiin taustoiltaan ja ammatilliselta kokemukseltaan
monenlaisia pankkivalvojia, joskin valtaosalla on keskuspankki- tai
valvontaviranomaistausta.
Kuvio 2
EKP:n valvontahenkilöstön ammatillinen tausta

13%

7%
Liikepankit

7%
Kansalliset
valvontaviranomaiset/keskuspankit, EKP
EU:n toimielimet / kv. organisaatiot /
julkisoikeudelliset laitokset

73%

3

Muut (tilintarkastus- tai
asiantuntijapalvelut, muut
rahoituslaitokset, yliopistot jne.)

Pankkivalvontatehtäviä varten vuodelle 2014 budjetoitiin 1 073,5 kokoaikaista työpaikkaa, joista 984,5
on pysyviä ja 89 määräaikaisia.
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2.3.2

Henkilöstön ja johdon menettelysäännöt
YVM-asetuksen mukaan EKP:n neuvoston tulee laatia ja julkaista pankkivalvonnassa
mukana olevaan henkilöstöön ja johtoon sovellettavat menettelysäännöt.
Menettelysäännöt laadittiin ja hyväksyttiin vuonna 2014 osana koko EKP:n
henkilöstöön sovellettavien eettisten sääntöjen yleistä tarkistusta. Ne kirjattiin 27.11.
ja 3.12.2014 annettuihin päätöksiin, joilla muutettiin EKP:n henkilöstöön sovellettavia
palvelussuhteen ehtoja ja henkilöstösääntöjä. Ennen tarkistettujen eettisten
sääntöjen vahvistamista EKP toimitti 31.10.2014 Euroopan parlamentin talous- ja
raha-asioiden valiokunnalle tiedot niiden pääkohdista toimielinten sopimuksen
mukaisesti.
Tarkistetut eettiset säännöt on julkaistu EKP:n verkkosivuilla ja EU:n virallisessa
lehdessä. Ne tulivat voimaan 1.1.2015. Tarkistuksen yhteydessä vahvistettiin etenkin
eturistiriitojen ehkäisemistä koskevia sääntöjä (kuten työsuhteen päättymisen jälkeen
sovellettavia rajoituksia) sekä sääntöjä, jotka koskevat lahjoja ja vieraanvaraisuutta,
yksityisiä rahoitustaloustoimia ja salassapitoa. Lisäksi perustettiin compliance- ja
hallintotapayksikkö, joka neuvoo henkilöstöä sääntöjä koskevissa asioissa ja valvoo
niiden noudattamista.

2.4

Valvontatietojen raportointi
EKP loi vuonna 2014 tekniset ja organisaatiorakenteet sekä prosessit, joiden avulla
pystytään hoitamaan valvontatehtävien hoitamisessa tarvittavien tilastotietojen
säännöllinen (ja myös yhdenmukaistamaton) keruu.
EKP:n tilastoinnin pääosastoon perustettiin valvontatilastoista vastaava toimisto, joka
hoitaa kvantitatiivisten riskianalyysien laadinnassa tarvittavien tilastotietojen hallintaa.
Toimiston vastuulla on kaikilta valvottavilta pankkiryhmiltä ja yksittäisiltä
luottolaitoksilta kerättyjen valvontatietojen hallinta eli tietojen koordinointi,
vastaanotto, laadunhallinta ja täsmäytys. Tietojen vertailu helpottui merkittävästi, kun
valvontatietojen raportointia koskevien Euroopan pankkiviranomaisen teknisten
täytäntöönpanostandardien voimaantulon myötä saataville tuli merkittävästi lisää
vertailukelpoista tietoa.

Porrastettu raportointi
Euroopan pankkiviranomaisen päätöksen EBA/DC/090 mukaan toimivaltaisten
valvontaviranomaisten on toimitettava EPV:lle tietystä pankkiotoksesta kaikki
teknisissä täytäntöönpanostandardeissa edellytetyt konsolidoidut (konsernitason tai
sitä lähimmän tason) tiedot. Yhteiseen valvontamekanismiin liittyvien tietojen
ilmoittaminen on järjestetty porrastetusti, eli luottolaitokset raportoivat tiedot
kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, jotka puolestaan toimittavat ne edelleen
EKP:lle. EKP toimittaa merkittävien luottolaitosten tiedot Euroopan
pankkiviranomaiselle.
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Näin EKP saa tarvittavat tiedot sekä suoraan että välillisesti valvomistaan laitoksista.
Se huolehtii niiden säilyttämisestä ja jakelusta, ja se laatii tietojen pohjalta tilastoja ja
indikaattoreita, joita voidaan käyttää riskiarviointijärjestelmän kvantitatiivisissa
riskianalyyseissa ja hyödyntää muissakin EKP:n tilastollisissa ja analyysitarpeissa.
Valvontatilastoista vastaava toimisto tukee EKP:n pankkivalvontatehtävien
toteuttamista ja edistää valvontatietojen kehittämistä ja yhdenmukaistamista tiiviissä
yhteistyössä Euroopan pankkiviranomaisen kanssa.

EKP:n asetus valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista
EKP laati vuoden 2014 kuluessa luonnoksen asetukseksi valvontaan liittyvien
rahoitustietojen raportoinnista, ja asetus annettiin 17.3.2015. Asetuksella pyritään
lopullisesti paikkaamaan osa jäljellä olevista aukoista valvontatietojen
raportointivaatimuksissa sekä yhtenäistämään raportointia mekanismiin osallistuvissa
jäsenvaltioissa. Esimerkiksi rahoitustietojen raportointi on pakollista vain
luottolaitoksille, jotka laativat konsernitilinpäätöksensä kansainvälisiä
tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.
EKP:n asetuksessa säännöllinen raportointivelvoite on ulotettu
konsernitilinpäätöksensä kansallisen tilinpäätössääntelyn mukaisesti laativiin
pankkeihin sekä yksittäisinä oikeushenkilöinä raportoiviin pankkeihin
vakavaraisuusasetuksen mukaisesti. Suhteellisuusperiaate on otettu asianmukaisesti
huomioon siten, että vaatimukset vaihtelevat sen mukaan, onko kyse merkittävästä
vai vähemmän merkittävästä laitoksesta, raportoiko laitos konsernitasolla vai
yksittäisenä oikeushenkilönä ja ovatko sen kokonaisvarat yli vai alle 3 miljardia
euroa.
EKP:n asetus ei vaikuta valvottavien pankkiryhmien ja yhteisöjen
konsernitilinpäätöksessään tai tilinpäätöksessään soveltamiin standardeihin eikä
valvontatietojen raportoinnissa sovellettaviin tilinpäätösstandardeihin. Lisäksi
Euroopan pankkiviranomaiselle on ilmoitettu vakavaraisuusasetuksen mukaisesti,
että toimivaltaisena viranomaisena EKP on päättänyt ryhtyä keräämään myös
kansallisen tilinpäätössääntelyn mukaisesti tai yksittäisinä oikeushenkilöinä
raportoivilta merkittäviltä pankkiryhmiltä rahoitustietoja vakavaraisuusvalvontaan
liittyvää raportointia koskevien teknisten täytäntöönpanostandardien mukaisesti.
Asetusluonnoksesta esitettiin julkinen kannanottopyyntö 23.10.2014, ja vastausaikaa
oli 4.12.2014 saakka. Kannanottoja saatiin kaikkiaan 21.

Pankkivalvonnan tietojärjestelmähanke
Valvontatilastoista vastaavat yksiköt käyttävät tehtäviensä hoitamisessa
pankkivalvonnan tietojärjestelmän (Supervisory Banking data system, SUBA)
välineistöä. Tietojärjestelmä kehitettiin EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten
viranomaisten yhteistyönä. Sen myötä määriteltiin tarvittavat tiedonkulkuprosessit
sekä menettelyt pankkien valvontatietojen ja metatietojen keruuta, säilytystä,
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käsittelyä (kuten validointia ja yhdenmukaisuuden tarkastamista), suojaamista ja
levittämistä varten.

Yhdenmukaistamaton tiedonkeruu
Yksi vuoden 2014 tärkeistä tehtävistä oli lisäksi valmistella valvontatietojen
raportointijärjestelyjä sellaisia Euroopan pankkiviranomaisen teknisten
täytäntöönpanostandardien ulkopuolelle jääviä tietoluokkia varten, joihin voidaan
soveltaa vakavaraisuusasetuksen mukaista yhdenmukaistamisperiaatetta.
Lisävaatimuksilla pyritään paikkaamaan aukot teknisten täytäntöönpanostandardien
mukaisessa raportoinnissa. Näin varmistetaan, että yhteisellä valvontamekanismilla
on käytössään kaikki tarvitsemansa tiedot.
Valmisteluvaiheessa ennen marraskuuta 2014 yhtenä keskeisenä haasteena oli
testata tietojen yleistä saatavuutta eri maissa ja valvontamekanismin
riskiarviointimenetelmiä. Testausta varten käynnistettiin kokeiluhankkeita, joiden
pohjalle rakentuu myös nykyinen täytäntöönpanostandardien ulkopuolelle jäävien
tietojen keruu valvontatilastoista vastaavassa toimistossa.
Yhdenmukaistamattomasti kerättyjen tietojen käsittelyssä, validoinnissa ja jakelussa
noudatettavia tiedonsiirtostandardeja ja menettelyjä hiottiin prosessin aikana.

2.5

Tietotekniikka
Yhteistä valvontamekanismia varten kehitettiin omia tietotekniikkasovelluksia.
•

Valvontatietojen hallintajärjestelmä (IMAS)
IMAS-järjestelmä on yhteisten valvontaryhmien ja tarkastuksia pankeissa
suorittavien ryhmien tärkein työväline. Sen avulla varmistetaan pankkivalvonnan
ja sen prosessien yhdenmukaisuus. Etenkin valvontamekanismin toiminnan
alkuvaiheessa järjestelmä on ollut yksi keskeisistä tekijöistä, joilla on voitu taata,
että kaikki yhteiset valvontaryhmät noudattavat samoja menetelmiä ja
standardeja. Ennen järjestelmän käyttöönottoa marraskuussa 2014 oli tärkeää
kouluttaa kaikki yhteisen valvontamekanismin piirissä (EKP:n ja kansallisten
toimivaltaisten viranomaisten palveluksessa) toimivat yli 3 000 pankkivalvojaa
sen käyttäjiksi. Kerättävien tietojen suuren määrän vuoksi käyttöönottovaihe on
vielä meneillään.

•

Tietojen keruu, laadunhallinta ja analysointi
Pankkivalvonnan tietojärjestelmä (SUBA) otettiin käyttöön heinäkuun 2014
lopussa (ks. osa 2.4). SUBA-järjestelmän päätavoitteena on, että EKP pystyy
vastaanottamaan kaikista pankkivalvontamekanismiin osallistuvista maista
valvontatietoja XBRL-muodossa Euroopan pankkiviranomaisen teknisten
täytäntöönpanostandardien mukaisesti.

•

Valvontamaksujen perinnän tukijärjestelyt
Valvontamaksujen perimiseen liittyvät tietotekniset vaatimukset on määritelty.
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Lopullisissa vaatimuksissa on otettu huomioon vastaukset EKP:n
valvontamaksuasetusluonnoksesta esitettyyn kannanottopyyntöön. Pankkeja
varten on luotu verkkopalvelu, jossa ne voivat ilmoittaa ja päivittää
valvontamaksujen perimiseksi tarvittavia tili- ja muita tietojaan. Palvelu oli
käytettävissä jo vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin oli
ilmoitettava ensimmäisen valvontamaksukauden valvontamaksuvelvollisia
koskevat tiedot. Lisäksi on ryhdytty kehittämään sovellusta valvontamaksujen
laskemiseksi. Kehitystyö käynnistyi alkuvuodesta 2015, jotta sovelluksesta olisi
apua jo ensimmäisten valvontamaksuilmoitusten laatimisessa ja käsittelyssä
vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä.
•

Yhteistyö sekä prosessin- ja tiedonhallinta
Tietotekniikkahanke valvottavien yhteisöjen yhteystietojen ja tiedustelujen
hallintaa ja käsittelyä varten on edennyt merkittävästi, ja ensimmäiset toiminnot
saatiin käyttöön elokuussa 2014. Lisäksi tietotekniikkainfrastruktuurin ja
asiakirjahallintajärjestelmän kapasiteettia arvioidaan parhaillaan, sillä yhteisen
valvontamekanismin odotetaan kuormittavan molempia.

•

Yhteiset tietotekniikkapalvelut
EKP:n tietoteknisten palvelujen käyttö on kasvanut huomattavasti, minkä vuoksi
kapasiteettia on täytynyt lisätä.
Yksi tärkeimmistä tehtävistä on ollut varmistaa, että kaikilla kansallisilla
toimivaltaisilla viranomaisilla on yhteys EKPJ:n/eurojärjestelmän
tietotekniikkainfrastruktuuriin (CoreNet). Ratkaisuna on muun muassa luotu
pysyviä ja tilapäisiä yhteyksiä kansallisten keskuspankkien
tietotekniikkajärjestelmiin. Kun CoreNet-infrastruktuurin uusi versio on saatu
käyttöön vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä, yhteys on mahdollista
luoda myös suoraan CoreNetiin.
Luottamuksellisten sähköpostien ja asiakirjojen vaihtoon EKP:n ja merkittävien
luottolaitosten välillä tarvittiin oma järjestelmä. Se oli saatava käyttöön nopeasti,
joten sähköpostiliikenteen suojausratkaisuksi valittiin TLS-protokolla 4 (Transport
Layer Security). TLS-protokollan käyttöönotossa tehdään läheistä yhteistyötä
merkittävien laitosten kanssa.

2.6

Kattava arviointi

2.6.1

Laajuus, tavoitteet ja organisointi
YVM-asetukseen perustuneen kattavan arvioinnin kohteena oli 130 alustavasti
merkittäväksi katsottua pankkia. Niiden vakavaraisuus tarkastettiin laajemmin ja
perusteellisemmin kuin yhdessäkään aiemmassa arvioinnissa. Kattava arviointi
aloitettiin syksyllä 2013, ja se saatiin päätökseen 26.10.2014, jolloin tulokset
julkistettiin. Hanke oli merkittävä vaihe valmistauduttaessa yhteisen
4

TLS-protokolla on kehitetty julkisen verkon kuten Internetin välityksellä kulkevan sähköpostiliikenteen
suojaamista varten.

EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomus 2014, maaliskuu 2015

44

valvontamekanismin toiminnan aloittamiseen, ja se osoitti, että uusi
pankkivalvontaorganisaatio pystyy suoriutumaan onnistuneesti mittavistakin
hankkeista tiukassa määräajassa (ks. myös Kattavan arvioinnin kokonaistulokset,
lokakuu 2014).
Kattava arviointi koostui pankkien saamisten laadun arvioinnista ja stressitestistä.
Arvioinnilla oli kolme päätavoitetta:
•

parantaa avoimuutta antamalla selkeämpi kuva pankkien tilasta

•

määrittää ja toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet

•

varmistaa, että pankkien toiminta on vakaalla ja luotettavalla pohjalla, ja lujittaa
siten luottamusta.

Kaavio 7
Saamisten laadun arviointi numeroina

yli
119 000

vakuuden
arvostukset arvioitiin

noin
170 000

765

mallia luotiin
arvonoikaisulaskelmien
arvioimiseksi

monimutkaisinta
arvostusmallia
käytiin läpi

lainanottajan tiedot
analysoitiin tarkasti

mallia luotiin pankkien
omien ryhmäkohtaisia
arvonalennuksia
koskevien arvioiden
tarkastamiseksi

100

yli 5 000

vaikeimmin
arvostettavaa
omaisuuserää
uudelleenarvioitiin

yli 6 000

asiantuntijaa osallistui
saamisten laadun
arviointiin

yli 100

Saamisten laadun arvioinnissa tarkastettiin pankkien
varojen kirjanpitoarvo 31.12.2013, ja sen tulokset olivat
pohjana stressitestille. EKP ja kaikki kansalliset
toimivaltaiset viranomaiset käyttivät saamisten laadun
arvioinnissa samoja menetelmiä ja määritelmiä.
Vaatimuksena oli vähintään 8 prosentin
ydinpääomasuhde (CET1). Saamisten laadun
arvioinnin laajuudesta saa osviittaa kaaviosta 7, jossa
arviointi on esitetty numeroina.
Saamisten laadun arvioinnin osana arvioitiin
yksityiskohtaisesti yli 800 luottosalkkua, joiden osuus
pankkien yhteenlasketuista riskipainotetuista
saamisista oli 57 %.
Stressitestissä tarkasteltiin ennakoivasti pankkien
häiriönsietokykyä ja vakavaraisuutta kahdessa eri
skenaariossa. Siinä otettiin huomioon saamisten
laadun arvioinnista saadut uudet tiedot. Tarkasteltavat
pankit, EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset
toteuttivat stressitestin yhteistyössä Euroopan
pankkiviranomaisen kanssa. Euroopan
pankkiviranomainen myös laati koko EU:ssa
noudatettavan testausmenetelmän yhdessä EKP:n ja
Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) kanssa.
Stressitestin perusskenaariossa vaatimuksena oli
8 prosentin ja epäsuotuisassa skenaariossa
5,5 prosentin ydinpääomasuhde.

Jotta saamisten laadun arviointi ja stressitesti pystyttiin
toteuttamaan johdonmukaisesti ja kaikissa pankeissa samalla tavoin, EKP:n
laadunvarmistusryhmät tarkastivat pankkien ja kansallisten valvontaviranomaisten
työtä keskitetysti ja riippumattomasti. EKP oli jatkuvasti yhteydessä kansallisiin
valvontaviranomaisiin ja vastasi yli 8 000 kysymykseen menetelmistä ja prosesseista.
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EKP arvioi, tarkasti ja vertaili tuloksia koko yhteisen valvontamekanismin
mittakaavassa ja pyysi tarvittaessa tarkennuksia kansallisilta valvontaviranomaisilta.
Tarvittaessa pankkien stressitestien tuloksiin tehtiin laadunvarmistusmuutoksia, jotka
EKP katsoi tarpeellisiksi, jotta tulokset olisivat yhteisen metodologian mukaisesti
riittävän varovaisia ja jotta kaikkia pankkeja kohdeltaisiin yhdenvertaisesti.
Laadunvarmistukseen osallistui yli 100 asiantuntijaa EKP:stä sekä joukko
ulkopuolisia avustajia.

2.6.2

Kattavan arvioinnin tulokset
Saamisten laadun arvioinnin perusteella pankkien varojen vuoden 2013 lopun
kirjanpitoarvoon tehtiin yhteensä 47,5 miljardin euron muutokset.
Muutoksia tuli eniten varoihin, joiden arvo oli määritetty suoriteperusteisesti, ja
varsinkin yksittäin arvioitujen saamisten arvonalennuksiin (pl. vähittäissaamiset).
Lisäksi järjestämättömiä saamisia oli 135,9 miljardia euroa (eli 18 %) enemmän kuin
tilinpäätöstiedoissa, sillä määritelmät yhdenmukaistettiin niin, että kaikkien mukana
olleiden pankkien tiedot olivat keskenään vertailukelpoisia. Esimerkiksi
lainanhoitojoustojen käsittely järjestämättömäksi luokittelun yhteydessä
yhdenmukaistettiin. Sen lisäksi, että muutoksia tehtiin suoraan kirjanpitoarvoihin,
saamisten laadun arvioinnin tulokset otettiin huomioon ennakoitaessa pankkien
vakavaraisuutta stressitestin hypoteettisissa skenaarioissa.
Kattavan arvioinnin pohjalta pankeilla todettiin olevan yhteensä 24,6 miljardin euron
pääomavaje. Pääomavajetta pienensi se, että arviointiin osallistuneet pankit
hankkivat 1.1.–30.9.2014 yhteensä 57,1 miljardia euroa uutta pääomaa. Kun
pääomitustoimet oli otettu huomioon, 13 pankille jäi yhteensä 9,5 miljardin euron
pääomavaje.
Kattavassa arvioinnissa havaitut 25 pankin pääomitustarpeet esitetään taulukossa 4.
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Taulukko 4
Pankit, joilla todettiin kattavassa arvioinnissa pääomavaje
Pääomavaje

Mikrovalvonnan pääosasto I/II
Pankin nimi

%
(suhteessa
riskipainotettuihin
Ydinpääomasuhde
saamisiin
Ydinpääomasuhde Ydinpääomasuhde
epäsuotuisan
epäsuotuisan
skenaarion
Ydinpääomasuhde saamisten laadun
perusskenaarion
skenaarion
lähtötilanteessa
arvioinnin jälkeen
pohjalta
pohjalta
pohjalta)

milj.
euroa

Pääomitus
tammisyyskuussa
2014, netto
(milj. euroa)

Pankit1, joilla pääomavaje vuoden 2013 lopussa mutta ei enää tammi-syyskuun 2014 pääomitustoimien jälkeen
Cooperative Central Bank

-3,7 %

-3,7 %

-3,2 %

-8,0 %

-13,5 %

1 169

1 500

Bank of Cyprus

10,4 %

7,3 %

7,7 %

1,5 %

-4,0 %

919

1 000

Veneto Banca

7,3 %

5,7 %

5,8 %

2,7 %

-2,8 %

714

740

Banco Popolare

10,1 %

7,9 %

6,7 %

4,7 %

-1,3 %

693

1 760

Piraeus Bank

13,7 %

10,0 %

9,0 %

4,4 %

-1,1 %

660

1 000

Banca Popolare di Sondrio

8,2 %

7,4 %

7,2 %

4,2 %

-1,3 %

318

340

Münchener Hypothekenbank

6,9 %

6,9 %

5,8 %

2,9 %

-2,6 %

229

410

15,2 %

14,7 %

12,7 %

3,4 %

-2,1 %

200

200

C.R.H. – Caisse de Refinancement de
l’Habitat

5,7 %

5,7 %

5,7 %

5,5 %

-2,3 %

130

250

Banca Popolare dell’Emilia Romagna

9,2 %

8,4 %

8,3 %

5,2 %

-0,3 %

130

760

Liberbank

8,7 %

7,8 %

8,5 %

5,6 %

-0,2 %

32

640

Credito Valtellinese2

8,8 %

7,5 %

6,9 %

3,5 %

-2,0 %

377

415

5 571

9 015

AXA Bank Europe

YHTEENSÄ

Pankit1, joilla pääomavaje vuoden 2013 lopussa mutta jotka pystyvät pienentämään vajetta turvautumatta pääomitukseen (kattavan arvioinnin kokonaistulosten mukaan)
National Bank of Greece

10,7 %

7,5 %

5,7 %

-0,4 %

-5,9 %

3 433

2 500

Dexia3

16,4 %

15,8 %

10,8 %

5,0 %

-0,6 %

340

–

Nova Ljubljanska banka

16,1 %

14,6 %

12,8 %

5,0 %

-0,5 %

34

–

Nova Kreditna Banka Maribor

19,6 %

15,7 %

12,8 %

4,4 %

-1,1 %

31

–

Eurobank

10,6 %

7,8 %

2,0 %

-6,4 %

-11,9 %

4 630

2 860

8 468

5 360

520

YHTEENSÄ
Pankit1, joiden on korjattava pääomavajeensa hyväksyttyihin pääomitussuunnitelmiin kirjatuilla toimilla 6–9 kuukauden kuluessa
Banca Popolare di Milano

7,3 %

6,9 %

6,5 %

4,0 %

-1,5 %

684

Banca Popolare di Vicenza

9,4 %

7,6 %

7,5 %

3,2 %

-2,3 %

683

460

Monte dei Paschi di Siena

10,2 %

7,0 %

6,0 %

-0,1 %

-5,6 %

4 250

2 140

Banca Carige

5,2 %

3,9 %

2,3 %

-2,4 %

-7,9 %

1 835

1 020

Banco Comercial Português

12,2 %

10,3 %

8,8 %

3,0 %

-2,5 %

1 137

-10

Oesterreichischer Volksbanken-Verbund

11,5 %

10,3 %

7,2 %

2,1 %

-3,4 %

865

–

permanent tsb

13,1 %

12,8 %

8,8 %

1,0 %

-4,5 %

855

–

Hellenic Bank

7,60 %

5,20 %

6,20 %

-0,50 %

-5,99 %

277

100

YHTEENSÄ

10 586

4 230

KAIKKI YHTEENSÄ

24 625

18 605

1 Tiedot kattavan arvioinnin yhteisraportista (EKP, lokakuu 2014).
2 Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa (’Credito Valtellinese’) on katsottu vähemmän merkittäväksi luottolaitokseksi, ja se on yhteisessä valvontamekanismissa
EKP:n välillisessä valvonnassa. Pääomavaje on jo korjattu hyväksyttävällä tavalla.
3. Yhteisöllä on hyvä kriisinratkaisusuunnitelma ja valtion takaus, joten kattavan arvioinnin tulokset eivät edellytä pääomitustoimia.

Pelkkä pääomavajeen koon tarkastelu ei kuitenkaan anna kokonaiskuvaa kattavan
arvioinnin tuloksista. Lisäksi on otettava huomioon koko kattavan arvioinnin (eli
saamisten laadun arvioinnin ja stressitestin) vaikutus pankkien pääomaan.
Stressitestin epäsuotuisan skenaarion tuloksena pankkien käytettävissä oleva
kokonaispääoma supistui 215,5 miljardilla eurolla (eli 22 prosentilla) ja riskipainotetut
saamiset kasvoivat noin 860 miljardilla eurolla vuoteen 2016 mennessä. Kun nämä
muutokset otettiin huomioon pankkien pääomavaatimuksissa, epäsuotuisan
skenaarion pääomavaikutus oli yhteensä 262,7 miljardia euroa. Mediaanipankin
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ydinpääoman suhde supistui tässä skenaariossa 4,0 prosenttiyksikköä eli
12,4 prosentista 8,3 prosenttiin vuoteen 2016 mennessä.
Kuvio 3
Kattavan arvioinnin (saamisten laadun arvioinnin ja stressitestin epäsuotuisan
skenaarion) kokonaisvaikutus pääomaan
(vaikutus ydinpääomaan, mrd. euroa)
300
250

47.2

200
150
181.7
100

262.7
215.5

50
0

33.8
Pääoman muutos
saamisten laadun
arvioinnin pohjalta¹

Pääoman supistuminen Pääoman supistuminen Lisäpääomavaatimukset Kokonaisvaikutus:
epäsuotuisassa
kattavassa arvioinnissa
riskipainotettujen
pääoman supistuminen
skenaariossa
yhteensä
saamisten kasvun
ja
vuoksi (saamisten
lisäpääomavaatimukset
laadun arvioinnin ja
yhteensä
stressitestin pohjalta)

1 Muutos saamisten laadun arvioinnin pohjalta verotuksen ja takauksien lieventävän vaikutuksen jälkeen
Huom. Vaikutus käytettävissä olevaan ja vaadittuun pääomaan lasketaan vuodesta 2016 lähtien stressitestin epäsuotuisan skenaarion
pohjalta.

Tulokset osoittivat, että epäsuotuisa skenaario oli ankarampi kuin yksikään
aikaisemmissa EU:n laajuisissa stressitesteissä käytetty skenaario. Testin ankaruutta
lisäsi se, että skenaariossa makrotalouden häiriö kesti kolme vuotta. Aiemmissa
testeissä häiriön kesto oli ollut kaksi vuotta.
Kattavan arvioinnin ansiosta pankkien taseista saatiin aiempaa selkeämpi kuva, kun
pankkikohtaiset tulokset julkaistiin erittäin yksityiskohtaisissa tulostaulukoissa.
Pankkien, joilla todettiin pääomavaje, on korjattava tilanne 6–9 kuukauden kuluessa
sen mukaan, mihin pääomavaje perustuu. Vaatimuksella varmistetaan, että taseiden
korjaaminen etenee. Näin rakennetaan luottamusta siihen, että euroalueen
pankkijärjestelmän toiminta on vakaalla pohjalla.
Kattavan arvioinnin seurantatoimista kerrotaan tarkemmin osassa 3.1.
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3

Pankkivalvonnan toiminnan aloittaminen
EKP ryhtyi hoitamaan valvontatehtäviään virallisesti 4.11.2014 eli vuosi YVMasetuksen voimaantulon jälkeen. Kattavan arvioinnin tulokset oli julkaistu 26.10.2014,
joten niiden seurantatoimet olivat luonnollisesti yhteisen valvontamekanismin
ensimmäisiä tehtäviä. Lisäksi toiminnan aloitusvaiheessa valmisteltiin vuoden 2015
valvontatoimia, kehitettiin menetelmiä yhteisiä valvontakysymyksiä ja keskitettyjä
yksikköjä varten sekä luotiin menettelyt kansallisten valvontaviranomaisten kanssa
tehtävälle vähemmän merkittävien laitosten valvontayhteistyölle.

3.1

Kattavan arvioinnin seurantatoimet
Kattavan arvioinnin myötä saatiin erittäin runsaasti tilastotietoa ja laadullista tietoa
EKP:n suorassa valvonnassa olevista laitoksista. Tiedot tarjosivat vankan perustan
yhteisten valvontaryhmien toiminnalle. Ne ryhtyivät hoitamaan valvontatehtäviään
4.11.2014.
Kattavan arvioinnin tulosten julkaisun jälkeisinä kuukausina yhteisten
valvontaryhmien tärkeimpiin tehtäviin kuului kerättyjen monipuolisten tietojen
sisällyttäminen säännölliseen valvontatoimintaan. Valvontaryhmät kävivät
yksityiskohtaiset tulokset tarkasti läpi valvottavien laitosten kanssa.

3.1.1

Kattavan arvioinnin tulosten huomioiminen valvontaarviopäätöksissä vuodelle 2015
Kattavan arvioinnin tulokset huomioitiin EKP:n suorassa valvonnassa olevien
luottolaitosten vakavaraisuuden kokonaisarviota ohjaavassa valvojan
arviointiprosessissa. Valvojan arviointiprosessin tulosten perusteella määritetään,
esitetäänkö valvottaville laitoksille lisätoimenpidevaatimuksia, kuten erityisiä omien
varojen korottamista koskevia vaatimuksia, lisätiedonantovaatimuksia tai
maksuvalmiuteen liittyviä vaatimuksia (ks. myös osa 3.2).
Pankeilta valvonta-arviopäätösten nojalla vaaditut pilari II:n mukaiset toimet
perustuivat siis yhtäältä jatkuvassa valvonnassa vuoden mittaan tehtyihin
havaintoihin ja toisaalta kattavan arvioinnin havaintoihin. Havainnot täydensivät
toisiaan, sillä kattavassa arvioinnissa ei tarkasteltu kaikkia riskityyppejä. Esimerkiksi
likviditeettiriskiä arvioitiin vain jatkuvassa valvonnassa.
Kattavan arvioinnin seurantatoimet eivät liittyneet ainoastaan kvantitatiivisiin
havaintoihin. Esimerkiksi pankkien vaikeudet saamisten laadun arvioinnissa
vaadittujen tietojen toimittamisessa saattoivat paljastaa tietojärjestelmien
rakenteellisia heikkouksia. Tällaisia heikkouksia havaittiin erityisesti pankkifuusioiden
ja yritysostojen jälkeen. Järjestelmien kiireellinen kehittäminen sisällytettiin siis
kyseisiä pankkeja koskeviin yhteisten valvontaryhmien suunnitelmiin.
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3.1.2

Vaikutukset pankkien vuoden 2014 tilinpäätöksiin
Saamisten laadun arvioinnin kvantitatiiviset havainnot oli huomioitava
mahdollisimman tarkasti pankkien tilinpäätöksissä. Havaintojen pohjalta korjattavaa
oli erityisesti
•

saamisten uudelleenluokittelussa järjestämättömiksi ja luottoasiakaskohtaisten
arvonalennusten tasossa

•

ryhmäkohtaisia arvonalennuksia koskevissa menettelyissä sekä
arvonalennusmalleissa ja -prosesseissa

•

arvonoikaisumalleissa ja -prosesseissa.

EKP teki tiivistä yhteistyötä suurimpien tilintarkastustoimistojen kanssa
varmistaakseen, että arvioinnin havainnot huomioidaan yhdenmukaisesti pankkien
tilinpäätöksissä, ja yhteiset valvontaryhmät käsittelivät vielä tiettyjä asioita tarkemmin
suoraan pankkien kanssa.
Yhteiset valvontaryhmät järjestivät joulukuussa 2014 pankkien edustajien kanssa
tapaamisia, joissa käsiteltiin tarvittavia korjaavia toimia sekä
vakavaraisuuslaskentaan tai tilinpäätöstietoihin liittyviä muutoksia. Kaikille saamisten
laadun arviointiin osallistuneille laitoksille toimitettiin yhteenveto arviointituloksista
saamistyypin ja luottosalkun mukaan eriteltynä sekä lisätietoja
luottoasiakaskohtaisen arvioinnin tuloksista.
Pankit toimittivat EKP:lle tammikuun 2015 loppuun mennessä kirjallisen vastauksen,
josta ilmeni, miten ne aikovat toteuttaa edellytetyt korjaavat toimet. Lisäksi yhteiset
valvontaryhmät pyysivät tammikuussa 2015 lakisääteisiltä ulkoisilta tilintarkastajilta
vielä riippumattoman näkemyksen havainnoista ja ehdotetuista toimista. Yhteiset
valvontaryhmät suorittivat myös valvonta-arviointeja seuratakseen, miten pankit
korjasivat saamisten laadun arvioinnissa havaittuja puutteita. Arviointien yhteydessä
toteutettiin myös valvontatoimia ja esitettiin tarvittaessa tiedonantovaatimuksia.

3.1.3

Pääomitussuunnitelmat
Kattavassa arvioinnissa todettiin 25 pankilla pääomavaje vakavaraisuusvaatimuksiin
nähden (kattavassa arvioinnissa ja stressitestin perusskenaariossa vaatimuksena oli
vähintään 8 prosentin ja stressitestin epäsuotuisessa skenaariossa vähintään
5,5 prosentin ydinpääomasuhde). Näitä pankkeja pyydettiin toimittamaan kahden
viikon kuluessa tulosten julkaisusta pääomitussuunnitelma vajeen korjaamiseksi.
Pankkien on korjattava saamisten laadun arvioinnin tai stressitestin perusskenaarion
pohjalta todettu pääomavaje kuuden kuukauden kuluessa ja epäsuotuisan
skenaarion pohjalta todettu pääomavaje yhdeksän kuukauden kuluessa kattavan
arvioinnin tulosten julkaisemisesta (tulokset julkaistiin lokakuussa 2014).
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Kuten kattavan arvioinnin aikana ilmoitettiin, pankkien odotetaan turvautuvan
yksityisiin rahoituslähteisiin vahvistaessaan pääomarakennettaan. Pankkien
pääomitussuunnitelmien pohjana voivat olla esimerkiksi
•

kertyneiden voittovarojen sisällyttäminen ydinpääomaan

•

bonuspalkkioiden supistaminen

•

oman pääoman ehtoisten instrumenttien liikkeeseenlasku

•

riittävän vahvat ehdolliset pääomainstrumentit

•

valikoitujen omaisuuserien myynti markkinahintaan tai riskipainotettujen
saamisten vähentäminen osana Euroopan komission kanssa sovittua
uudelleenjärjestelysuunnitelmaa.

Kaikki pankit toimittivat pääomitussuunnitelmansa kahden viikon kuluessa tulosten
ilmoittamisesta. Yhteiset valvontaryhmät arvioivat, täyttivätkö
pääomitussuunnitelmissa kuvatut toimet pääomavajeen korjaustoimille asetetut
vaatimukset ja olivatko toimet riittäviä. Tarvittaessa pankeilta edellytettiin lisätoimia.
Valvontaelin tutustui joulukuussa 2014 pankkien lopullisiin pääomitussuunnitelmiin
sekä niihin liittyviin yhteisten valvontaryhmien ehdotuksiin. Ehdotukset huomioitiin
valvonta-arviopäätöksissä. EKP:n pankkivalvojat seuraavat tarkasti
pääomitussuunnitelmien toteutusta pankeille myönnetyn kuuden/yhdeksän
kuukauden määräajan kuluessa.

3.1.4

Korjaavien toimien seuranta
Yhteiset valvontaryhmät arvioivat suunniteltujen pääomitustoimien
toteutuskelpoisuuden, kestävyyden ja uskottavuuden. Pankkien kanssa saatettiin
käydä useitakin keskusteluja. Luottolaitoksille toimitettiin tiedot valvontaarviopäätöksiin sisältyvistä pääomitustoimista, ja seurantatoimet aloitettiin osana
näiden laitosten jatkuvaa valvontaa. Yhteiset valvontaryhmät seurasivat
pääomitustoimien toteutusta pitäen jatkuvasti yhteyttä pankkeihin sekä mahdollisiin
valvontakollegioihin.
Samalla yhteiset valvontaryhmät seurasivat tarkasti, miten saamisten laadun
arvioinnista tehdyt havainnot huomioitiin pankkien tilinpäätöksissä. Tilintarkastajien ja
pankkien johdon kanssa keskusteltiin tarvittaessa täydentävien arvonalennusten
tarpeesta, ja pankkien tilinpäätöksiin tai valvonta-arviopäätöksiin sisällytettiin
vakavaraisuuslaskennan mukaisia arvonalennuksia. Yhteiset valvontaryhmät
keskustelivat lisäksi pankkien kanssa mahdollista toimista, joilla kaikki havaitut
pääomavajeet pystyttäisiin kattamaan.
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3.1.5

Kansallinen harkinnanvara
Kattavan arvioinnin tulokset osoittivat myös selvästi, että vakavaraisuusasetuksen
ja -direktiivin jättämällä kansallisella harkinnanvaralla oli merkittävä vaikutus
yksittäisten pankkien ydinpääoman laatuun ja pääoman määritelmiin eri
jäsenvaltioissa.
Harkinnanvaran myötä jäsenvaltiot ja toimivaltaiset viranomaiset pystyivät
marraskuuhun 2014 asti valitsemaan, miten tiettyjä säännöksiä kussakin maassa
sovelletaan. Koska kattava arviointi tehtiin voimassa olleen lainsäädännön mukaan,
kansallisten valvontaviranomaisten valinnat vaikuttivat vakavaraisuussuhteiden
laskentaan ja sen myötä viime kädessä pääomavajeisiin (suhteessa asetettuihin
pääomavaatimuksiin). Aiemmat kansalliset päätökset (esim. siirtymävaiheen
säännökset ydinpääomasta) vaikuttavat siis edelleen pääoman rakenteeseen ja
laatuun ja aiheuttavat huomattavia eroja erityisesti siinä, paljonko pankit hyötyvät
siirtymävaiheen järjestelyistä ydinpääoman laskennassa.
Kansallisten valvontaviranomaisten harkinnanvaran vaikutuksia arvioidaan tarkasti
varta vasten perustelussa työryhmässä, joka raportoi tuloksista valvontaelimelle.

3.2

Vuoden 2015 valvontatoimien valmistelut
Vuoden 2015 valvontatoimien valmisteluissa oli vuoden 2014 loppuun mennessä
saatu valmiiksi

3.2.1

•

vuoden 2015 valvonta-arviopäätösten luonnokset

•

vuotta 2015 koskeva strateginen ja operatiivinen suunnittelu, mukaan lukien
yhteisen valvontamekanismin keskeiset prioriteetit.

Valvonta-arviopäätökset
Vuosittaisen valvojan arviointiprosessin tavoitteena on varmistaa, että pankkien
vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat riittävän hyvät ja niiden sisäinen hallinto,
strategiat ja prosessit ovat asianmukaisia, jotta riskit pystytään hallitsemaan ja
kattamaan luotettavasti.
Valvojan arviointiprosessissa näihin riskeihin puututaan kattavasti jatkuvan
valvonnan ja pankeissa tehtävien tarkastusten tulosten sekä muiden valvontatoimien
pohjalta. Arviointiprosessin perusteella valvojat voivat päättää erilaisista toimista,
kuten asettaa tiukempia pääoma- ja maksuvalmiusvaatimuksia ja vaatia muutoksia
riskienhallintakäytäntöihin. Vaadituista toimista ilmoitetaan pankeille valvontaarviopäätöksissä.
Koska EKP ryhtyi hoitamaan valvontatehtäviään vasta 4.11.2014, vuonna 2014
valvonta-arviopäätösten laatimisessa (vuodelle 2015) noudatettiin poikkeuksellista ja
kertaluonteista menettelyä.
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•

EKP:n valvonta-arviopäätöksissä nojauduttiin pitkälti kansallisten
valvontaviranomaisten suorittamien valvojan arviointiprosessien päätelmiin
osana yleistä valvontatehtävien siirtoa.

•

Valvonta-arviopäätökset perustuivat pääosin kattavan arvioinnin määrällisiin ja
laadullisiin tuloksiin sekä pankkien mahdollisten pääomitussuunnitelmien
arviointiin.

Pääomaa koskevissa valvonta-arviopäätöksissä määritetään pääomamäärä, joka
laitoksen toiminnan luonne, laajuus ja toimintamuodot huomioiden riittää
varmistamaan, että riskit pystytään kattamaan luotettavasti kattavan arvioinnin
vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Vuonna 2015 toimeenpantavia valvontaarviopäätöksiä laadittaessa haasteena oli soveltaa pääoman määrää ja laatua
koskevia vaatimuksia riittävän yhdenmukaisesti koko yhteisessä
valvontamekanismissa kansallisten pääomavaatimusten eroista huolimatta.
Päättäessään erityisten maksuvalmiusvaatimusten sisällyttämisestä valvontaarviopäätöksiin yhteiset valvontaryhmät kävivät yksityiskohtaisesti läpi kansallisten
valvontaviranomaisten päätösluonnokset ja arviot likviditeetti- ja rahoitusriskeistä.
Mikäli riskit olivat huomattavia, päätöksiin lisättiin tarvittaessa erityisiä määrällisiä tai
laadullisia vaatimuksia. Maksuvalmiusvaatimuksia koskevien päätösten teko oli
haasteellista muun muassa siksi, että maksuvalmiuden vähimmäisvaatimukset
vaihtelevat huomattavasti maittain. Vain osa kansallisista valvontaviranomaisista
sovelsi sitovia vaatimuksia.
Yhteiset valvontaryhmät aloittivat valvonta-arviopäätösten valmistelut hyvissä ajoin
ennen 4.11.2014. Valvonta-arviopäätösten valmistelu lisäsi myös yhteisten
valvontaryhmien yhtenäisyyttä, tiedon ja näkemysten vaihtoa sekä valvontaasiantuntemusta. Koolle kutsuttiin tarpeen mukaan myös valvontakollegioita, joissa
on mukana myös Euroopan pankkiviranomainen.
Vuonna 2016 toimeenpantavat valvonta-arviopäätökset valmistellaan eri tavalla.
EKP:n pankkivalvontaorganisaatiossa on kehitetty yhteiset menetelmät, joissa
hyödynnetään kansallisten valvontaviranomaisten kokemusta ja parhaita käytäntöjä.
Menetelmiä kuvataan valvontakäsikirjassa ja Pankkivalvontaoppaassa, ja niitä
testataan parhaillaan käytännössä. Tarkoituksena on tutkia menettelyn toimivuutta ja
kartoittaa mahdollisia tarkennuksia vaativia osa-alueita (ks. myös osa 3.3).
Valvojan arviointiprosessin osa-alueet yhteisessä valvontamekanismissa (yhteisiä
menettelyjä ja menetelmiä koskevien Euroopan pankkiviranomaisen suuntaviivojen
mukaisesti):
•

Riskiarviointijärjestelmän avulla arvioidaan luottolaitosten riskitasot ja
riskienhallinta. Yhteiset valvontaryhmät ovat tehneet tiivistä yhteistyötä
keskitettyjen yksiköiden kanssa ja testanneet eri osa-alueita käytännössä. Näin
on pyritty havaitsemaan ja korjaamaan mahdollisia ongelmia menetelmissä.

•

Laitosten omat sisäiset prosessit pääoman riittävyyden ja maksuvalmiuden
arvioimiseksi (ICAAP/ILAAP) arvioidaan kattavasti.
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•

3.2.2

Pääoma- ja maksuvalmiusvaatimusten laskennassa käytetään menetelmää,
jolla luottolaitosten pääoma- ja likviditeettitarpeet arvioidaan riskiarvion tulosten
pohjalta.

Vuotta 2015 koskeva strateginen ja operatiivinen suunnittelu
Valvojan arviointiprosessin tulokset ovat tärkeitä strategisessa ja operatiivisessa
suunnittelussa. Tulokset vaikuttavat suoraan valvottavan laitoksen (etäällä ja paikalla
suoritettavan) valvonnan laajuuteen ja intensiteettiin.
Valvontaelimen marraskuussa 2014 hyväksymissä valvontamekanismin
vuoden 2015 valvontaprioriteeteissa yhdistyvät laaja-alaiset ja syvältä luotaavat
valvontakäytännöt. Myös osa-aluekohtaiset selvitykset ovat merkittävässä osassa.
Kullekin merkittävälle pankille on laadittu oma valvontaohjelma, joka perustuu
valvontaprioriteetteihin ja jossa otetaan huomioon pankin riskiprofiili ja merkitys
järjestelmäriskin kannalta. Valvontaohjelmaan on kirjattu tärkeimmät riskien
seurannassa ja havaittujen heikkouksien korjaamisessa käytettävät valvontatoimet.
Valvontaohjelmien osa-alueet:
•

yhteisten valvontaryhmien suorittama jatkuva valvonta

•

pankeissa tehtävät tarkastukset

•

sisäisten mallien arviointi.

Vuoden 2015 valvontaohjelmien laatiminen aloitettiin valvontamekanismin
valmisteluvaiheessa, ja ne viimeisteltiin joulukuussa 2014. Ohjelmat laadittiin
yhteisten valvontaryhmien ja EKP:n keskitettyjen yksiköiden yhteistyönä, ja
valmistelutyötä koordinoi EKP:n valvontaohjelmien suunnittelu- ja koordinointitoimisto
(ks. osa 3.3.1).
Merkittävien laitosten valvontaohjelmien valmistelu yhteisissä valvontaryhmissä oli
erityisen tiivistä syyskuusta 2014 lähtien. Valvontaohjelmissa hyödynnettiin
kansallisten valvontaviranomaisten laajaa kokemusta ja merkittävien laitosten riskien
tuntemusta. Jotta voimavarat voidaan kohdentaa tehokkaasti tinkimättä valvonnan
tiukkuudesta ja yhdenmukaisuudesta, merkittävien luottolaitosten valvonnan tiiviys
vaihtelee sen mukaan, kuinka todennäköisesti riskit toteutuvat ja miten ne vaikuttavat
valvottavaan yhteisöön ja koko rahoitusjärjestelmään.
Kaikki valvontaohjelmat sisältävät säännöllisiä valvontatoimia, jotka toteutetaan
vuosittain taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Vuoden 2015 valvontaohjelmiin
sisältyvät
•

osa-aluekohtaiset selvitykset vuoden 2015 valvontaprioriteettien mukaisesti

•

yhteisten valvontaryhmien luottolaitoskohtaiset valvontatoimet.

Valvonta on riskiperusteista, ja siinä pyritään oikeasuhtaisuuteen. Merkittävät
laitokset on jaoteltu riskiluokkiin ja edelleen alaluokkiin sen mukaan, miten
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intensiivistä valvontaa ne edellyttävät (riskien suuruuden sekä laitoksen koon ja
konsernirakenteen monimutkaisuuden perusteella). Tarvittavan valvonnan
intensiivisyydestä riippuen kullekin riskiluokalle on määritetty joukko
valvontaohjelmaan sisältyviä toimia ja niiden suoritustiheys. Ne muodostavat
merkittävien laitosten valvonnan vähimmäistason.

3.3

Keskitettyjen yksiköiden ja asiantuntijapalveluiden
menetelmien laatiminen
Yhteisen valvontamekanismin tärkeänä tavoitteena on luoda mekanismiin
osallistuvien maiden pankeille tasapuolinen valvonta- ja sääntely-ympäristö. EKP:n
yhteisistä valvontakysymyksistä ja asiantuntijapalveluista vastaavat toimistot
edistävät
•

valvontamenettelyjen yhdenmukaisuutta

•

tiiviimpää pankkivalvontatapaa

•

yhteistyötä ja viestintää yhteisen valvontamekanismin sisällä ja sen
ulkopuolella.

Yhdenmukaistamisessa keskitytään osa-alueisiin, joilla kansallisissa säännöissä ja
käytännöissä on eroja. EKP:n pankkivalvontaorganisaatio arvioi perusteellisesti
nykyisiä kansallisia valvontakäytäntöjä, kehittää standardeja, testaa ja kehittää
edelleen yhdenmukaisia valvontamenetelmiä, suorittaa laadunvarmistusarviointeja ja
mittaa toteutettujen toimien tehokkuutta.
Jokaisen yhteisistä valvontakysymyksistä ja asiantuntijapalveluista vastaavan
toimiston tarpeisiin luotiin asiantuntijaverkosto EKP:n pankkivalvontaorganisaation ja
kansallisten valvontaviranomaisten välisen tiedonvaihdon ja koordinoinnin
sujuvuuden varmistamiseksi. Verkostot muodostuvat EKP:n ja kansallisten
valvontaviranomaisten pankkivalvonta-asiantuntijoista. Asiantuntijaverkostojen avulla
kansallisten valvontaviranomaisten asiantuntemus on helpommin käytettävissä.
Lisäksi niiden avulla varmistetaan parhaiden käytäntöjen ja laadukkaiden standardien
käyttö sekä käytäntöjen yhdenmukainen soveltaminen.

3.3.1

Suunnittelu
Valvontaohjelmien suunnittelusta ja koordinoinnista vastaava toimisto EKP:ssä
vastaa valvontamekanismin yleisestä strategisesta ja operatiivisesti suunnittelusta ja
valvoo strategisten tavoitteiden ja valvontatehtävien toteutusta läheisessä
yhteistyössä pankkivalvonnan muun henkilöstön kanssa.
Strategisen suunnittelun saralla toimisto ohjaa yhteisen valvontamekanismin
tulevan vuoden valvontaprioriteettien määrittämistä. Lisäksi toimisto päättää
vuosittaiset valvonnan vähimmäistasot, joissa huomioidaan laitosten riskiprofiili,
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merkitys järjestelmäriskin kannalta sekä valvontaprioriteettien mukaiset keskeiset
osa-alueet.
Operatiivisen suunnittelun saralla toimisto tukee yhteisiä valvontaryhmiä EKP:n
suorassa valvonnassa olevien merkittävien laitosten valvontaohjelmien laadinnassa.
Näin valvontaprioriteettien pohjalta määritetään käytännön valvontatehtäviä
kulloiseenkin laitokseen sovellettavan valvonnan vähimmäistason mukaan. Toimisto
myös koordinoi jatkuvan (etäällä suoritettavan) valvonnan, pankeissa tehtävien
tarkastusten ja sisäisten mallien arvioinnin suunnittelua.
Valvontaohjelmien suunnittelu- ja koordinointitoimisto on myös vastuussa
valvontamekanismin strategisten tavoitteiden ja vuosittaisten valvontatehtävien
toteutumisen seurannasta. Toimisto on ryhtynyt kehittämään valvontatyökaluja,
kuten pankkivalvonnan eri osapuolille tarkoitettuja seurantaraportteja, sekä hallinnon
tietojärjestelmiä, kuten strategisessa hallinnassa hyödynnettävää näyttötaulua.
Työkalujen avulla saadaan tärkeitä tietoja päätöksenteon tueksi, ja ne ovat avuksi
myös yhteisten valvontaryhmien työssä ja valvontaohjelmiin kuuluvia pankeissa
tehtäviä tarkastuksia ja sisäisten mallien arviointeja suorittavan
pankkivalvontahenkilöstön työssä.

3.3.2

Menettelyjen ja standardien kehittäminen
Ajantasaiset valvontamenetelmät ja -strategiat ovat olennaisen tärkeitä valvonnan
tehokkuuden kannalta. Valvontamenettelyt kehittyvät jatkuvasti, sillä esimerkiksi
kansainväliset standardointielimet pyrkivät yhdenmukaistamaan
rahoitusmarkkinoiden sääntelyä maailmanlaajuisesti ja EU:ssa pyritään edistämään
yhteisen sääntökirjan noudattamista. EKP:n tavoitteena on paitsi pitää menettelynsä
parhaiden valvontakäytäntöjen mukaisina myös toimia alan edelläkävijänä.
Menettelyistä ja standardien kehittämisestä vastaava toimisto EKP:ssä edistää
valvontamekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten valvontaviranomaisten
valvontamenettelyjen ja -standardien yhtenäistämistä.
Toimisto tekee myös yhteistyötä Euroopan pankkiviranomaisen ja muiden
kansainvälisten toimijoiden kuten Baselin pankkivalvontakomitean kanssa.
Tavoitteena on välttää päällekkäisyyksiä ja hyödyntää keskinäisiä synergioita.
Toimiston tehtäviin kuuluu myös valvontakäsikirjan kehittäminen ja päivittäminen
(ks. osa 2.2.1).

Valvojan arviointiprosessin menetelmien kehittäminen
Valvojan arviointiprosessin menetelmiä testataan parhaillaan. Tarkoituksena on
kerätä käytännön kokemuksia ja kartoittaa hiomista vaativia osa-alueita.
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Kaavio 7
Valvojan arviointiprosessin menetelmien testausohjelma 5
Jälkeen
• 19 maata
• yhteinen
valvontamekanismi
• 1 menetelmä
• 1 yhtenäinen
tietojärjestelmä
• yksi tulkinta EPV:n
suuntaviivoista
• EPV:n suuntaviivoja
noudatetaan täysin
• yhdenmukaiset
kvantitatiiviset mittarit
• yhdenmukainen
asiantuntija-arvioiden
ohjeistus
• kvantitatiivisen ja
kvalitatiivisen arvioinnin
suhde vakiintunut
• perustuu EU:n laajuisille
parhaille käytännöille
• empiirisesti testattu ja
ennakoiva
• yhteinen tulkinta
(yhteinen koulutus)

Ennen
•
•
•
•
•
•
•
•

18 maata
18 valvontaviranomaista
18 erilaista menetelmää
18 eri tulkintaa EPV:n
suuntaviivoista
erilaisia kvantitatiivisia
mittareita
erilainen asiantuntijaarvioiden ohjeistus
kvantitatiivisen ja
kvalitatiivisen arvioinnin
suhde vaihteleva
ei aina ennakoiva

Testaus

Syyskuu 2014

Maaliskuu 2015

• valvontaelin hyväksyy
ensimmäiset valvojan
arviointiprosessin
menetelmät testattaviksi

• tarkistetut ja käytännössä
toimivat menetelmät
kokonaan hyväksytty
vuoden 2015 valvontaarviopäätöstä varten

•
•
•
•
•
•
•
•
•

57 merkittävää luottolaitosta
120 henkilöä mikrovalvonnan pääosastoilla I, II, III ja IV
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten täysimittainen osallistuminen ja tietojen
jakaminen
menetelmien soveltaminen yhteisen järjestelmäalustan, tietojen, prosessin ja
menettelyjen kautta
valvontamekanismin käytännön toimintaa tukevien viestintäkanavien rakentaminen
hyväksytyt menetelmät vuoden 2015 valvonta-arviopäätöstä varten
pääomitukseen, likviditeettiin, sisäiseen hallintoon, riskinhallintaan ja
liiketoimintamalliin liittyvien riskien yksityiskohtainen analyysi
jatkuvan menetelmien kehitysprosessin painopisteiden määrittäminen
yhteisen EKP:n valvontatietojen hallintajärjestelmän (IMAS) käyttöönotto; laajan
tietopohjan ja tietovaraston luominen ennen valvojan arviointiprosessia vuodelle 2015

Valvojan arviointiprosessin menetelmien testausohjelma kattaa lähes puolet kaikista
merkittävistä valvottavista laitoksista, ja siihen osallistuu yli 120 EKP:n
pankkivalvonta-asiantuntijaa.
Testausohjelman tärkeimmät tavoitteet:
•

menetelmien kalibrointi ja hienosäätö sekä vuoden 2015 valvontaarviopäätösten perustana olevien prosessien käytännön testaus

•

tutustuminen valvottavaan pankkiin sekä uusien menetelmien, järjestelmien ja
raporttien käytön omaksuminen testauksen avulla

•

valvontatietojen hallintajärjestelmän ja raporttien käytön edistäminen

5

Liettua ei osallistunut testausohjelmaan.
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•

uusien parhaiden käytäntöjen kartoittaminen yhdessä yhteisten valvontaryhmien
ja kansallisten valvontaviranomaisten kanssa

•

tehokkaiden ja kestävien viestintäkanavien ja -prosessien käyttöönotto
keskitettyjen yksiköiden, valvontaryhmien ja kansallisten valvontaviranomaisten
kesken.

Ohjelmalla testataan valvontakäsikirjaa (jossa on kokonainen valvojan
arviointiprosessia käsittelevä luku) tekniikan, menetelmien ja käytännön kannalta.
Sitä varten menettelyistä ja standardien kehittämisestä vastaava toimisto on
varmistanut, että valvontatietojen hallintajärjestelmä on täysin yhteensopiva valvojan
arviointiprosessin kanssa. Toimisto on lisäksi tarjonnut sadoille EKP:n ja kansallisten
toimivaltaisten viranomaisten valvonta-asiantuntijoille valvojan arviointiprosessiin
liittyvää menetelmäkoulutusta ja syöttänyt valvontatietojen hallintajärjestelmään
laadukkaita tietoja menetelmän tehokkaan täytäntöönpanon helpottamiseksi.
Toimiston vuoden 2015 tavoitteena on muun muassa ottaa valvojan
arviointiprosessin menetelmät käyttöön ja päivittää valvontakäsikirja korkeimpien
laatustandardien mukaiseksi.

3.3.3

Riskianalyysi
Riskianalyysitoimisto
•

seuraa muutoksia mekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden yleisessä
riskitilanteessa

•

suorittaa erilaisten riskiluokkien ja osa-alueiden perusteellisia riskianalyyseja

•

tukee yhteisiä valvontaryhmiä valvontatehtävissä

•

kartoittaa EKP:n pankkivalvonnan tarvitsemia valvontatietoja

•

koordinoi raportointitarpeiden huomioimista lainsäädännössä

•

suorittaa kvantitatiivisia vaikutusarviointeja.

Riskien trendikehityksen ja uusien kehityssuuntien kartoittaminen
Riskianalyysitoimisto tekee säännöllisesti perusteellisia riskianalyyseja ja tukee muita
yksiköitä tuottamalla ajantasaista tietoa mekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden
pankkisektorin kulloisistakin riskeistä ja heikkouksista. Toimisto pyrkii havaitsemaan
kehitystrendejä ja uusia useisiin pankkeihin kohdistuvia riskejä, joita arvioidaan
tarkemmin. Toimisto teki tiiviissä yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten
kanssa ensimmäisen arvion tärkeimmistä pankkikohtaisista ja laaja-alaisemmista
riskeistä mekanismiin osallistuvissa jäsenvaltioissa.
Arvioinnista saatiin tärkeää tietoa valvontamekanismin vuoden 2015
valvontaprioriteettien laadinnan tueksi. Arvio jaoteltiin erityisiin prioriteetteihin ja
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painopistealueisiin, joihin yhteiset valvontaryhmät keskittyvät säännöllisissä
riskiarvioissaan. Arviointi otettiin myös osaksi riskianalyysitoimiston vuoden 2015
työsuunnitelmaa. Tarkoituksena on analysoida tarkemmin erityisiä riskiosa-alueita.

Yhteenvetoraportit merkittävistä laitoksista
Riskianalyysitoimisto kehitti vuonna 2014 yhdessä pankkivalvonnan muun
henkilöstön kanssa valvontaelimelle yhteenvetoraportit merkittävistä laitoksista ja
koordinoi raporttien toteutusta ja laadunvarmistusta. Yhteenvetoraportit tarjoavat
valvontaelimelle tietoa ja toimivat päätöksenteon tukena. Laitoskohtaiset
kaksisivuiset raportit sisältävät tiivistetysti lakisääteisestä raportoinnista ja
markkinatietolähteistä saatuja kvantitatiivisia tietoja. Raporteissa on lisäksi yhteisten
valvontaryhmien uusimmat kvalitatiiviset valvonta-arviot pankkien käytännöistä ja
riskeistä.
Ennen ensimmäisten yhteenvetoraporttien toimittamista valvontaelimelle
riskianalyysitoimisto järjesti EKP:n tilastoasiantuntemusta hyödyntäen sovellustestin,
jossa pyrittiin havaitsemaan ja poistamaan tuotantoprosessin heikkouksia ja
korjaamaan tilastotietoihin liittyviä ongelmia. Toimisto järjesti myös noin
50 koulutustilaisuutta, jossa EKP:n pankkivalvonnan johdolle ja yhteisille
valvontaryhmille kerrottiin yhteenvetoraporteista ja kunkin toimijan roolista raporttien
tuotantoprosessissa.
Riskianalyysitoimisto laati valvontaelimen käyttöön myös kaikki merkittävät laitokset
kattavan kokonaisyhteenvedon, joka sisältää laitosten yhteenlasketun taseen,
tuloslaskelman sekä riski-indikaattorit ja niiden kehitystrendit.
Asuntolainat ovat aiemmissa finanssikriiseissä olleet yksi järjestelmäriskin lähde,
joten riskianalyysitoimisto laati yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten
kanssa tiiviit yhteenvetoraportit kansallisista asuntolainamarkkinoista ja niillä
tarjottavista tuotteista.

Erityisanalyysit maakohtaisista riskeistä
Riskianalyysitoimisto toimitti valvontaelimelle ja EKP:n pankkivalvonnan ylimmälle
johdolle useita erityisanalyyseja merkittäviin laitoksiin kohdistuvista riskeistä, jotka
johtuvat niiden saamisiin tietyistä maista (esim. Venäjältä ja Ukrainasta). Toimisto
tutki myös mekanismiin osallistuvien maiden pankkien saamisia kotivaltioltaan.

3.3.4

Sisäiset mallit
Sisäisten mallien toimisto vastaa yleisesti vakavaraisuusvaatimusten (pilari I)
laskennassa käytettävien sisäisten mallien arvioinnissa käytettävien menetelmien ja
prosessien yhtenäistämisestä ja niiden johdonmukaisuuden varmistamisesta.
Seuraavassa kuvataan tarkemmin toimiston vuoden 2014 tärkeimpiä hankkeita.
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Sisäisten mallien kokonaisarviointi
Syyskuussa 2014 käynnistettiin sisäisten mallien kokonaisarviointi, jossa kerättiin
tärkeimmät laadulliset ja määrälliset tiedot seuraaviin tarkoituksiin:
•

sisäisten mallien toimiston tulevien vuosien tehtävien priorisointi ja suunnittelu
(esim. merkittävien laitosten sisäisten mallien käyttöönottosuunnitelmien
arviointi)

•

sisäisten mallien luokittelu niissä käytettyjä menetelmiä koskevien laadullisten
tietojen mukaan

•

eri maiden valvontakäytäntöjen (esim. pääoman korottamista koskevien
vaatimusten asettamiskäytäntöjen) alustava vertailu ja selvästi poikkeavien
käytäntöjen tunnistaminen aikaisessa vaiheessa.

Kokonaisarviointi antoi myös kattavan kuvan sisäisiä malleja käyttävistä pankeista ja
sisäisten mallien vaikutuksesta kokonaispääomavaatimusten laskentaan.
Taulukko 5
Sisäisten mallien osuus pankkien omia varoja koskevien vaatimusten laskennassa
Vakavaraisuusraportoinnista ja alustavasta tiedonkeruusta saatujen tietojen perusteella laskettuja alustavia lukuja
Riskityyppi

Sisäisiä malleja
käyttävien pankkien
määrä

osuus (%) omia varoja
koskevista vaatimuksista

sisäisten mallien käytön osuus (%) omia
varoja koskevien vaatimusten laskennassa
riskiluokittain

Luottoriski

68

84,1 %

53,3 %

Operatiivinen riski

21

9,4%

46,4 %

Markkinariski

37

5,1 %

59,8 %

Arvonoikaisuun
liittyvä riski

9

1,4 %

39,2 %

Mallien hyväksyntäprosessi
Yhtenä sisäisten mallien toimiston päätavoitteena on varmistaa, että luottolaitosten
sisäisten mallien valvontakäytännöt ovat luotettavia ja yhdenmukaisia.
Toimisto kehitti vuonna 2014 mallien hyväksyntäprosessin, jota seuraten laitoksille
myönnetään vakavaraisuusasetuksen mukaisesti lupa sisäisten mallien käyttöön
pääomavaatimusten laskennassa. Yhdenmukainen hyväksyntäprosessi edistää
valvonnan yhtenäisyyttä ja sen myötä tasapuolisia toimintaedellytyksiä.

Vertailuselvitys
Vakavaraisuusdirektiivin mukaan toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava sisäisiin
malleihin (paitsi operatiivisia riskejä koskeviin malleihin) liittyvien valvonta- ja
pankkitoimintakäytäntöjen yhdenmukaisuus vähintään vuosittain. Lisäksi Baselin
pankkivalvontakomitea tekee joka toinen vuosi vapaaehtoisen arvioinnin. Vaikka
arviointi koski alun perin vain tukkusaamisia, säännöllinen arviointi voidaan laajentaa
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koskemaan myös vähittäissaamisia ja saamisia pk-yrityksiltä sekä
kaupankäyntisalkun saamisia, kun kaupankäyntisalkun saamisia koskevien
pääomastandardien perusteellinen tarkistus valmistuu.
EKP:n pankkivalvonta on jo osallistunut Euroopan pankkiviranomaisen ja Baselin
pankkivalvontakomitean arviointityöhön, ja tulevaisuudessa koko
valvontamekanismin on tarkoitus olla mukana siinä. Vertailuselvitysten tulosten
perusteella voidaan tarvittaessa käynnistää valvontatoimia: arvioida malleja, tarkistaa
parametreja ja asettaa täydentäviä pääomavaatimuksia tai
vähimmäispääomavaatimuksia. Lisäksi tuloksista saadaan tärkeitä tietoja jatkuvaan
seurantaprosessiin, jossa malleja arvioidaan vähintään vuosittain ja jonka tietoja
hyödynnetään valvonta-arviointipäätöksissä.
Taulukko 6 sisältää yhteisen valvontamekanismin eri toimijoiden tärkeimmät
vastuualueet vertailuselvityksissä.
Taulukko 6
Vastuunjako vertailuselvityksissä
Kansallinen toimivaltainen
viranomainen

Yhteinen valvontaryhmä

1. Tietojen laadun
tarkastaminen

Tarkastaa tietojen laadun
yhdessä Euroopan
pankkiviranomaisen / Baselin
pankkivalvontakomitean kanssa

Käsittelee tulokset
kansallisen toimivaltaisen
viranomaisen kanssa
puhelinneuvottelussa

2. Alustava arviointi /
Euroopan
pankkiviranomaisen
pankkikohtainen raportti

Antaa palautetta yhteiselle
valvontaryhmälle / sisäisten
mallien toimistolle alustavista
tuloksista

Vastaanottaa palautetta
kansalliselta
toimivaltaiselta
viranomaiselta alustavista
tuloksista

Laskee ja antaa tiedoksi
alustavat tulokset /
vastaanottaa palautetta
kansalliselta
toimivaltaiselta
viranomaiselta

Valmistelee/osallistuu yhdessä
yhteisen valvontaryhmän /
sisäisten mallien toimiston
kanssa

Valmistelee/osallistuu
yhdessä kansallisen
toimivaltaisen
viranomaisen / sisäisten
mallien toimiston kanssa

Valmistelee/osallistuu
harkintansa mukaan
yhdessä kansallisen
toimivaltaisen
viranomaisen / sisäisten
mallien toimiston kanssa

Sisäisten mallien toimisto

3. Haastattelut / vierailut
pankeissa

4. Toimivaltaisen
viranomaisen arviointi

5. Korjaavat toimet
6. Loppuraportti

3.3.5

Osallistuu loppuraportin
laadintaan

Kriisinhallinta
Kriisinhallintatoimistolla on useita tehtäviä, joista osa liittyy laitosten toimintakyvyn
heikentymisen ehkäisyyn ja osa sen jälkihoitoon. Toimisto on järjestelmällisesti
mukana
•

merkittävien laitosten elvytyssuunnitelmien arvioinnissa

•

elvytyssuunnitelmien arviointeihin liittyvien standardien määrittämisessä ja
arviointien yhtenäisyyden varmistamisessa

•

varhaisen vaiheen toimien toteuttamisessa.
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Kriisinhallintatoimisto tukee yhteisten valvontaryhmien toimintaa tarjoamalla niille
tietoja ja neuvontaa kriisinhallintaan liittyvistä seikoista ja erityisesti valvottujen
laitosten toimintakyvystä. Jos valvottava merkittävä laitos on menettänyt
toimintakykynsä tai todennäköisesti menettää toimintakykynsä, kriisinhallintatoimisto
koordinoi yhteistyötä kriisinratkaisuviranomaisten kanssa. Toimisto tukee ja neuvoo
EKP:n pankkivalvontahenkilöstöä myös vähemmän merkittäviä laitoksia koskevissa
asioissa.

Menettelyt kriisien ehkäisemiseksi
Kehittäessään EKP:n pankkivalvonnan tarpeisiin menetelmiä kriisien ehkäisyä varten
kriisinhallintatoimisto osallistuu tiiviisti Euroopan pankkiviranomaisen standardien
määritystyöhön ja sääntelytyöhön, jolla pyritään täydentämään pankkien elvytys- ja
kriisinratkaisudirektiivin ja yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevan asetuksen
säännöksiä. Toimiston henkilöstö osallistuu aktiivisesti myös muiden foorumeiden –
kuten finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän – työhön.

3.3.6

Valvontapolitiikka
EKP vaikuttaa merkittävästi säätelyä koskevaan keskusteluun osallistumalla
aktiivisesti eurooppalaisten ja kansainvälisten foorumeiden toimintaan.
Valvontapolitiikkatoimisto on aktiivisesti mukana kansainvälisessä sääntely- ja
valvontayhteistyössä ja koordinoi käytännön valvontakokemuksen pohjalta yhteisen
valvontamekanismin linjauksia mekanismin sisäisistä ja kansainvälisistä
valvontakysymyksistä.
Toimisto tukee yhteisiä valvontaryhmiä merkittävien laitosten valvonnassa ja tekee
yhteistyötä myös niiden EKP:n pankkivalvojien kanssa, jotka tukevat kansallisia
valvontaviranomaisia vähemmän merkittävien laitosten suorassa valvonnassa.
Valvontapolitiikkatoimisto myös antaa neuvoja eurooppalaisen sääntelyn ja
kansainvälisten valvontastandardien ja -periaatteiden soveltamisesta. Tavoitteena on
edistää niiden yhdenmukaista soveltamista pankkiunionissa. Toimisto on luonut
sisäiseen käyttöön yleisimpien kysymysten tietokannan, josta pankkivalvojat voivat
tarkastaa EKP:n valvonta-asiantuntijoiden käytännönläheiset vastaukset sisäisiä
valvontamenettelyjä ja sovellettavaa eurooppalaista lainsäädäntöä koskeviin uusiin ja
aiempiin kysymyksiin. Tietokanta täydentää Euroopan pankkiviranomaisen julkista
palvelua, joka sisältää vastauksia kysymyksiin yhteisestä sääntökirjasta (Single
Rulebook Q&A). Toimisto osallistuu myös yhteistyöhön EU:n tasolla ja
kansainvälisellä tasolla. Se avustaa yhteisiä valvontaryhmiä valvontakollegioiden
yhteistyösopimusten laadinnassa ja päivittämisessä. Valvontapolitiikkatoimisto myös
koordinoi yhteistyötä valvontamekanismiin osallistumattomien EU-maiden ja EU:n
ulkopuolisten maiden kanssa laatimalla esimerkiksi yhteisymmärryspöytäkirjoja.
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3.3.7

Makrovakauden valvontatehtävät
YVM-asetuksen artiklassa 5 EKP:lle annetaan erityisiä tehtäviä, jotka liittyvät EU:n
vakavaraisuusasetuksessa ja -direktiivissä määriteltyihin makrovakauden
valvontavälineisiin.
Makrovakauden valvontaan liittyvien toimien täytäntöönpano on ensisijaisesti
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tai kansallisten nimettyjen viranomaisten
vastuulla. EKP voi harkintansa mukaan vaatia suurempia pääomapuskureita ja
soveltaa tiukempia toimia kuin kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja kansalliset
nimetyt viranomaiset, mutta tällöin näitä on kuultava. EKP:tä puolestaan on kuultava
kansallisten viranomaisten toimista.
EKP on määrittänyt tarvittavat makrovakauden valvontatoimissa sovellettavat
menettelyt. Toimeenpanijasta riippumatta valvontaelimen on laadittava esitys, jossa
huomioidaan asiaankuuluvien EKP:n rakenteiden ja komiteoiden (esim.
rahoitusvakauskomitea yhteisen valvontamekanismin kokoonpanossa) toimittamat
tiedot. EKP:n neuvosto tekee ratkaisunsa tiukan määräajan kuluessa: se joko
hyväksyy valvontaelimien esityksen, vastustaa sitä tai muokkaa sitä. Neuvosto voi
myös omasta aloitteestaan pyytää valvontaelimeltä esitystä tiukempien vaatimusten
soveltamisesta makrovakauden valvontavälineiden käytössä.
EKP:n neuvosto ja valvontaelin käsittelevät makrovakauden valvontaa koskevia
asioita yhteisesti neljännesvuosittain pidettävällä makrovakausfoorumilla. Näin
varmistetaan, että mikro- ja makrovakausnäkökulmat yhdistyvät valvonnassa
tehokkaasti ja että käytettävissä on tarvittavat analyysit. Makrovakausfoorumi
kokoontui ensimmäisen kerran marraskuussa 2014.
Mikro- ja makrovakauden valvontatehtävien koordinointia sekä valvontaperiaatteita
koskevien ehdotusten käsittelyä varten perustettiin sisäinen makrovakauden
valvonnan koordinointiryhmä. Ryhmässä hyödynnetään niin keskuspankkitehtävistä
kuin valvontatehtävistäkin vastaavien EKP:n toimialojen analyyttistä osaamista ja
neuvoja. Ryhmän sihteeristöpalveluista vastaavat mikrovalvonnan pääosasto IV ja
makrovakauspolitiikan ja rahoitusjärjestelmän vakauden pääosasto.

3.4

Lupamenettelyt
EKP:lle siirtyi 4.11.2014 yksinomainen toimivalta valvontamekanismin yhteisissä
menettelyissä, eli se vastaa mekanismiin osallistuvissa jäsenvaltioissa pankkien
toimilupien myöntämisestä ja perumisesta sekä merkittävien omistusosuuksien
hankintaa koskevien aikeiden arvioinnista. EKP vastaa myös merkittävien
luottolaitosten hallintoelinten jäsenten soveltuvuuden arvioinnista ja
sijoittautumisoikeuden käyttöön liittyvistä menettelyistä.
Monet valvontaelimen päätökset koskevat todennäköisesti toimilupia ja hallintoelinten
jäsenten soveltuvuutta. EKP:n on varmistettava, että lupapäätökset ovat yhteisen
sääntökirjan mukaisia. EKP:n toimiluvista vastaava toimisto valmistelee päätökset
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kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. EKP:n tavoitteena on yhdenmukaistaa
yhteisten menettelyiden soveltaminen ja soveltuvuuden arviointiprosessit.

Menetelmät ja työprosessit
Toimiluvista vastaava toimisto on kehittänyt yhteistyössä kansallisten
valvontaviranomaisten ja muiden organisaatioyksiköiden kanssa lupaprosesseja
varten yksityiskohtaisen menettelykuvauksen, jossa käydään läpi kaikki vaiheet ja
osapuolet. Lupaprosesseissa hyödynnetään kansallisten valvontaviranomaisten
asiantuntemusta ja resursseja. Keskitetyillä prosesseilla ja menettelyillä varmistetaan
yhdenmukainen kohtelu.
Valvontatietojen hallintajärjestelmässä (IMAS) on erillinen lupaportaali, joka helpottaa
tiedonvaihtoa kansallisten valvontaviranomaisten ja EKP:n kesken. Kaikki
lupamenettelyt käynnistetään vakioitujen työnkulkujen avulla. Käytettävissä on
yhteisiä käyttöliittymiä ja työtiloja, joiden avulla valmistellaan valvontaelimelle ja
EKP:n neuvostolle päätösluonnoksia. Työnkuluilla varmistetaan prosessin eheys ja
tiukkojen aikataulujen pitävyys.

Keskeneräisten menettelyjen arviointi
Kansallisten valvontaviranomaisten tuli ilmoittaa EKP:lle 4.9.2014 mennessä kaikista
virallisesti käynnistetyistä valvontamenettelyistä – myös niistä, joita ei
todennäköisesti saataisi päätökseen 4.11.2014 mennessä. Keskeneräisten
menettelyjen tietoja päivitettiin säännöllisesti 4.9.–4.11.2014.
EKP:lle ilmoitettiin noin 220 keskeneräisestä lupamenettelystä. Toimiluvista vastaava
toimisto arvioi ennalta määritettyjen kriteerien mukaan kaikki raportoidut
keskeneräiset menettelyt siltä varalta, että EKP päättäisi ottaa menettelyt
hoitaakseen. Valvontaelin päätti ottaa hoitaakseen vain yhden keskeneräisen
lupamenettelyn, koska siihen liittyi monimutkainen yleisemminkin merkittävän
omistusosuuden hankinnan arviointi. Kansalliset valvontaviranomaiset vievät
päätökseen kaikki muut raportoidut keskeneräiset lupamenettelyt yhteistä
valvontamekanismia koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Vuonna 2014 käynnistetyt lupamenettelyt
EKP sai 4.11.2014–1.1.2015 kaikkiaan 21 virallista ilmoitusta yhteisistä menettelyistä
(7 toimiluvan myöntämiseen, 9 merkittäviin omistusosuuksiin, 3 toimiluvan
perumiseen ja 2 toimiluvan raukeamiseen liittyvää menettelyä). Lisäksi EKP:lle
ilmoitettiin 149 muuta menettelyä (115 hallintoelinten jäsenten soveltuvuuteen ja
34 sijoittautumisoikeuden käyttöön liittyvää menettelyä).
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Taulukko 7
Lupamenettelyt 4.11.2014 alkaen

Toimiluvan
myöntäminen

Toimiluvan
raukeaminen

Toimiluvan
peruminen
(kansallinen
toimivaltainen viranomainen)

EKP:lle ilmoitetut
yhteiset menettelyt

7

2

3

-

9

115

34

Keskeneräiset
(tilanne 2.1.2015)

7

2

2

-

8

76

1

Toimiluvan
peruminen
(EKP)

Merkittävät
omistusosuudet

Hallintoelinten
jäsenten
soveltuvuus

Sijoittautumisoikeus

Ilmoitettujen seitsemän toimiluvan myöntämismenettelyn käynnistäjinä olivat
useamman mekanismiin osallistuvan jäsenvaltion kansalliset valvontaviranomaiset.
Suurin osa toimilupamenettelyistä liittyi yhteen ja samaan, yksittäisen merkittävän
valvottavan laitoksen uudelleenjärjestelyyn. Laitoksella on toimintaa useissa EUmaissa ja EU:n ulkopuolella. Toimilupahakemuksen käsittelyaika on yleensä pitkä, ja
menettely kestää keskimäärin noin vuoden.
Toimiluvan raukeamista koskevat kaksi ja toimiluvan perumista koskevat kolme
menettelyä käynnistettiin kaikki eri maiden kansallisten valvontaviranomaisten
aloitteesta. Kaikki toimiluvan perumismenettelyt liittyivät luottolaitosten
uudelleenjärjestelyihin ja molemmat toimiluvan raukeamiseen liittyvät menettelyt
koskivat pieniä, vähemmän merkittäviä luottolaitoksia (yksi laitos myi
pankkitoimintansa toiselle yhteisölle ja toinen järjesteli toimintaansa uudelleen).
EKP:lle ilmoitetut merkittävän omistusosuuden hankintaa koskevat menettelyt liittyvät
osin uudelleenjärjestelyihin samassa merkittävässä valvottavassa laitoksessa, jota
myös suurin osa käynnistetyistä toimilupamenettelyistä koskee.
EKP sai merkittävän määrän ilmoituksia hallintoelinten jäsenten soveltuvuuteen
liittyvistä menettelyistä. Raportointiajanjaksolla viidentoista mekanismiin osallistuvan
jäsenvaltion kansalliset valvontaviranomaiset käynnistivät yhteensä
115 hallintoelinten jäsenten soveltuvuuteen liittyvää menettelyä. EKP:n on
noudatettava kansallisia EU:n säännösten ja vähimmäisvaatimusten
täytäntöönpanolakeja, jotka koskevat hallintoelinten jäsenten soveltuvuutta.
Soveltuvuuden arviointimenettelyihin sovelletaan siis useita erilaisia käytäntöjä ja
määräaikoja, joten menettelyjä on tärkeää yhdenmukaistaa. EKP aloitti
menettelyiden yhdenmukaistamisen läheisessä yhteistyössä kansallisten
valvontaviranomaisten kanssa.

3.5

Valvontapäätösten täytäntöönpano, seuraamusmenettelyt
ja sääntöjenvastaisuuksien ilmoittaminen

3.5.1

Valtuudet valvontapäätösten täytäntöönpanoon ja
seuraamusmenettelyiden määräämiseen
YVM-asetuksen ja YVM-kehysasetuksen mukaan valtuudet valvontapäätösten
täytäntöönpanoon ja seuraamusmenettelyiden määräämiseen jakautuvat EKP:n
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ja kansallisten valvontaviranomaisten välillä sen mukaan, mikä on epäillyn
rikkomuksen luonne, kuka on vastuussa ja millaisiin toimenpiteisiin ryhdytään.
EKP:llä on toimivalta määrätä hallinnollisia seuraamuksia merkittäville valvottaville
yhteisöille ja toteuttaa täytäntöönpanotoimia, mikäli rikkomukset koskevat suoraan
sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä (mukaan luettuna EKP:n asetukset ja päätökset).
EKP:llä on valtuudet määrätä hallinnollisia seuraamuksia vähemmän merkittäville
valvottaville yhteisöille, mikäli rikkomukset koskevat sellaisia EKP:n asetuksia tai
päätöksiä, joissa asetetaan vähemmän merkittäville valvottaville yhteisöille
velvoitteita EKP:hen nähden. Lisäksi EKP voi pyytää kansallisia toimivaltaisia
viranomaisia aloittamaan muissa tapauksissa menettelyitä sen varmistamiseksi, että
asianmukaisia seuraamuksia määrätään (esim. seuraamukset luonnollisille
henkilöille, muut kuin taloudelliset seuraamukset ja EU:n direktiivien täytäntöön
panemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön rikkomukset) tai että kansalliset
toimivaltaiset viranomaiset käyttävät täytäntöönpanovaltaansa kansallisen
lainsäädännön mukaan.
Kansallisilla valvontaviranomaisilla on edelleen täydet valtuudet määrätä
seuraamuksia ja käyttää täytäntöönpanovaltaansa vähemmän merkittäviä valvottavia
yhteisöjä koskevissa asioissa (lukuun ottamatta rikkomuksia, jotka koskevat EKP:n
asetuksia tai päätöksiä, joissa asetetaan velvoitteita EKP:hen nähden). Lisäksi
kansalliset viranomaiset ovat täysin toimivaltaisia, kun rikotaan kansallista
lainsäädäntöä, jolla ei panna täytäntöön EU:n direktiivejä tai jolla pannaan täytäntöön
EKP:n valvontatehtäviin liittymättömiä EU:n direktiivejä.
Ajanjaksolla 4.11.2014–1.1.2015 ei aloitettu seuraamusmenettelyitä.

3.5.2

Sääntöjenvastaisuuksien ilmoittaminen
YVM-asetuksen ja YVM-kehysasetuksen mukaan EKP:n on varmistettava, että
sääntöjenvastaisuuksista voidaan ilmoittaa tehokkaasti. Kuka tahansa voi tehdä
ilmoituksen EKP:n valvontatehtäviä koskevan EU-lainsäädännön rikkomuksista.
Rikkojana voi olla valvottava yhteisö tai toimivaltainen viranomainen, myös EKP.
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Kuvio 4
Sääntöjenvastaisuuksien ilmoitustapa

Ajanjaksolla 4.11.2014–1.1.2015 vastaanotettiin
11 ilmoitusta sääntöjenvastaisuuksista. Seitsemän
ilmoitusta lähetettiin verkkosivujen kautta, ja muut
ilmoitukset toimitettiin postitse tai sähköpostitse).

Internet 64 %

Muu
36 %

3.6

EKP on luonut ilmoitusmenettelyn, joka täyttää
tietosuoja- ja salassapitovaatimukset. Tärkein
ilmoitusväline on EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla
oleva verkkolomake.

Ilmoituksista kolmen katsottiin olevan EKP:n
valvontatehtävien kannalta olennaisia. Loput arvioitiin
aiheettomiksi, sillä ne koskivat EKP:n valvontatehtäviin
kuulumattomia kansallisia asioita. Tutkittavaksi otetut
kolme ilmoitusta koskivat väitettyjä merkittävien
valvottavien yhteisöjen tekemiä
sääntöjenvastaisuuksia, ja ilmoitukset välitettiin
asiaankuuluville yhteisille valvontaryhmille
jatkotutkimuksia varten.

Pankeissa tehtävät tarkastukset
Pankeissa tehtävistä tarkastuksista vastaava toimisto EKP:ssä pyrkii parantamaan
tarkastuksia lisäämällä EKP:n ja kansallisten valvontaviranomaisten
tarkastusryhmien yhteistyötä. Toimiston tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi
vuonna 2014 tehdyt toimet esitetään seuraavassa.
•

Tinkimättömän valvonnan edistäminen
Koska pankeissa tehtävät tarkastukset mahdollistavat tiiviimmän valvonnan kuin
mikään muu valvontatapa, vuodelle 2015 on jo laadittu ensimmäinen
tarkastussuunnitelma yhdessä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa.
Suurin osa tarkastuksiin osallistuvasta henkilöstöstä on kansallisten
valvontaviranomaisten palveluksessa. Suunnitelman mukaan tarkastusryhmiin
osallistuu EKP:n ja kansallisten valvontaviranomaisten henkilöstöä ja
tarkastuksia tehdään myös yli maiden rajojen. Kansallisten
valvontaviranomaisten lisäksi myös EKP tekee pankeissa vuonna 2015
huomattavan määrän tarkastuksia.

•

Yhdenmukaisuuden edistäminen
Toimisto on laatinut pankeissa tehtäviä tarkastuksia varten yhteiset menetelmät,
joita kansalliset valvontaviranomaiset ovat testanneet. Menetelmien
yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi kaikille tarkastusraporteille
tehdään yhdenmukaisuustesti.

•

Menetelmien ja tukityökalujen kehittäminen sekä asiantuntemuksen
syventäminen
Useat EKP:n koordinoimat työryhmät kehittivät menetelmiä, joilla
valvontakäsikirjan ohjeet pystytään panemaan täytäntöön pankeissa tehtävissä
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tarkastuksissa. Pankeissa tehtäviä tarkastuksia varten laadituista yhteisistä
menetelmistä järjestettiin useita koulutuksia. Erityistä huomiota kiinnitettiin niihin
kansallisiin valvontaviranomaisiin, joilla oli vähän aiempaa kokemusta
tarkastuksista. Kansallisille valvontaviranomaisille myös toimitettiin tarkastusten
raportointimallit. Yhdessä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa kehitetään
myös tietoteknistä tukityökalua, jonka avulla EKP voi seurata jatkuvasti
pankeissa tehtäviä tarkastuksia.

3.7

Valvonnan laadunvarmistus
EKP:n laadunvarmistustoimisto pyrkii varmistamaan, että EKP:n pankkivalvonta on
laadultaan erinomaista ja yhdenmukaista. Tavoitteena on edistää pankkien
tasavertaista kohtelua riippumatta siitä, ovatko ne merkittäviä vai vähemmän
merkittäviä, ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen. Laadunvarmistustoimisto
varmistaa, että
•

yhteisen valvontamekanismin menetelmiä sovelletaan asianmukaisesti ja
kehitetään jatkuvasti

•

parhaita käytäntöjä kartoitetaan ja otetaan käyttöön koko valvontamekanismissa

•

yhteisen valvontamekanismin sisäisiin valvontaprosesseihin liittyvät riskit ja
puutteet tunnistetaan.

Vuonna 2014 keskityttiin laajalti laadunvarmistuksen strategian, prosessien ja
menetelmien määrittämiseen osana valvontakäsikirjan laadintaa. Tavoitteena on
varmistaa, että laadunvarmistus on yhdenmukaista kaikessa EKP:n pankkivalvonnan
ja kansallisten valvontaviranomaisten toiminnassa.

3.8

EKP:n yleisvalvontatehtävät ja vähemmän merkittävien
laitosten välillinen valvonta
Kuten osassa 2.2.4 todettiin, yleisvalvonnan ja vähemmän merkittävien
luottolaitosten välillisen valvonnan käytännön järjestelyt etenivät merkittävästi
vuonna 2014.

3.8.1

Yhteistyö vähemmän merkittävien luottolaitosten valvonnassa
EKP:n ja kansallisten valvontaviranomaisten yhteistyöjärjestelyt etenivät pitkälle
vuonna 2014. Yhteistyö on olennaista järjestelmän tehokkaan toiminnan kannalta.
Ylimmän johdon verkostossa, jossa on jäseniä kaikista toimivaltaisista kansallisista
viranomaisista ja mikrovalvonnan pääosastosta III, testataan keskeisiä ehdotuksia ja
keskustellaan yleisteemoista, jotka liittyvät kansallisten valvontaviranomaisten
suorittamaan vähemmän merkittävien luottolaitosten päivittäiseen valvontaan.

EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomus 2014, maaliskuu 2015

68

Verkosto kokoontuu säännöllisesti (vuonna 2014 kokouksia oli kaksi), ja se avustaa
valvontaelintä sen yleisvalvontatehtävissä ja vähemmän merkittävien luottolaitosten
välilliseen valvontaan liittyvissä tehtävissä. Yhteisten kokousten lisäksi järjestettiin
kahdenvälisiä maavierailuja ja muita tilaisuuksia, joissa EKP:n johto keskusteli
maakohtaisista asioista kulloisenkin maan kansallisen valvontaviranomaisen kanssa.
Asiantuntijatason yhteistyö on tärkeää. Se lisää mikrovalvonnan pääosasto III:n
maakohtaista asiantuntemusta sekä kokemustenvaihtoa kansallisten
valvontaviranomaisten kesken. Kahdenvälistä yhteistyötä varten on perustettu
erityisiä maatyöryhmiä. Lisäksi tehtiin teknisiin asioihin keskittyviä vierailuja
kansallisten valvontaviranomaisten luo, perustettiin työryhmiä ja järjestettiin erilaisia
seminaareja. Jatkossa teknisellä yhteistyöllä ja asiantuntijavaihdolla vahvistetaan
yhteistyösuhteita EKP:n ja kansallisten valvontaviranomaisten välillä sekä
kansallisten valvontaviranomaisten kesken, jaetaan tietoa parhaista käytännöistä ja
luodaan yhteistä valvontakulttuuria.

3.8.2

Yleisvalvonta
Yleisvalvonnasta ja suhteista kansallisiin viranomaisiin vastaavan toimiston
tehtävänä on varmistaa valvontakäytäntöjen ja valvontatulosten yhdenmukaisuus.
Toimisto hyödyntää työssään edellä kuvattuja kansallisten valvontaviranomaisten
yhteistyöfoorumeita ja -prosesseja. Konkreettisesti EKP voi hoitaa yleisvalvontaa
antamalla kansallisille toimivaltaisille viranomaisille suuntaviivoja, asetuksia ja yleisiä
ohjeita. Laadukkaiden valvontakäytäntöjen johdonmukaisen soveltamisen
varmistamiseksi EKP voi myös päättää ottaa suoraan valvontaansa yhden tai
useamman vähemmän merkittävät luottolaitoksen.
Kansallisten valvontaviranomaisten ilmoitusten tarkastaminen on myös tärkeä osa
yleisvalvontaa. Kansalliset valvontaviranomaiset ovat lähettäneet EKP:lle 4.11.2014
alkaen ennakkoilmoituksia tehokkainta valvontaa edellyttäviin vähemmän merkittäviin
luottolaitoksiin liittyvistä olennaisista menettelyistä ja päätösluonnoksista. EKP toimii
näissä tapauksissa neuvonantajana ja voi pyytää kansallista valvontaviranomaista
tekemään lisäarviointeja olennaiseen menettelyluonnokseen liittyvistä
erityisseikoista.
Ilmoitukset vastaanotetaan keskitetysti. Näin varmistetaan, että asiaankuuluvat
valvonta-asiantuntijat käsittelevät ne järjestelmällisesti ja oikea-aikaisesti. Menettely
on ollut käytössä yhteisen valvontamekanismin toiminnan aloittamisesta saakka.
Mikrovalvonnan pääosasto III keräsi ennen valvontamekanismin toiminnan
aloittamista tärkeitä tietoja vähemmän merkittävien luottolaitosten alasektorista ja
kansallisten valvontaviranomaisten valvontakäytännöistä. Näiden jälkikäteistietojen
keruuta jatketaan myös vuonna 2015. Raportit antavat yksittäisten tietopyyntöjen,
maavierailujen ja ilmoitusmenettelyjen tuottamien tietojen täydennykseksi tärkeitä
tietoja, joita voidaan käyttää arvioitaessa, sovelletaanko yhteisessä
valvontamekanismissa laadukkaita valvontakäytäntöjä johdonmukaisesti ja syntyykö
samankaltaisissa tilanteissa samankaltaisia tuloksia.
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Mikrovalvonnan pääosasto III on mukana valmistelemassa vähemmän merkittäviä
luottolaitoksia koskeviin yhteisiin menettelyihin (eli toimilupien myöntämiseen ja
peruuttamiseen ja merkittävien omistusosuuksien hankintaa koskevien aikeiden
arviointiin) liittyviä päätösluonnoksia.
EKP selvittää jatkossa kansallisten valvontaviranomaisten parhaita käytäntöjä
tekemällä kohdennettuja vertailuja. Lisäksi EKP tutkii valvontakäytäntöjä tekemällä
eri osa-alueisiin keskittyviä selvityksiä. Tuloksia hyödynnetään yhteisten
valvontastandardien laadinnassa, ja niiden perusteella annetaan suosituksia
kansallisille valvontaviranomaisille. Standardit ja suositukset ovat
valvontamekanismin yhteisten menetelmien mukaisia. Niitä sovelletaan vähemmän
merkittävien luottolaitosten valvonnassa suhteellisuusperiaatteen mukaan.
Kansalliset valvontaviranomaiset osallistuvat menetelmien laadintaan tiiviisti edellä
kuvattujen yhteistyöjärjestelyjen kautta. Yhteiset standardit ja suositukset täydentävät
suuntaviivoja, asetuksia ja yleisiä ohjeita.

3.8.3

Vähemmän merkittävien luottolaitosten laitos- ja sektorikohtainen
yleisvalvonta
EKP on luonut menettelyt vähemmän merkittävien luottolaitosten laitos- ja
sektorikohtaiseen yleisvalvontaan. Valvontaa toteuttavat kansalliset
valvontaviranomaiset. Luottolaitoskohtainen yleisvalvonta perustuu laitosten
prioriteettijärjestykseen. Näin suhteellisuusperiaatetta sovelletaan käytännössä.
Riskipitoisuutensa ja järjestelmäriskin vuoksi tehokkainta valvontaa vaativien
pankkien kohdalla EKP:n luottolaitoskohtainen yleisvalvonta voi merkitä hallinnon,
liiketoimintamallien, riskien ja riskienhallinnan arviointia. Keski- tai vähimmäistason
valvontaa edellyttävien pankkien kohdalla edellä mainittuja seikkoja arvioidaan
käytettävissä olevien tietojen perusteella suhteellisuusperiaatteen mukaan.
Yleisvalvonta ei rajoitu yksittäisiin vähemmän merkittäviin pankkeihin. Valvontaa
tehdään sektoritasolla ja sektorien välillä, sillä joissain jäsenvaltioissa vähemmän
merkittävillä pankeilla on huomattavia keskinäisiä yhteyksiä, vaikka ne eivät
virallisesti kuulu samaan pankkiryhmään.
Myös osa-aluekohtaiset selvitykset ovat tärkeitä vähemmän merkittävien
luottolaitosten laitos- ja sektorikohtaisessa yleisvalvonnassa. Selvityksissä
keskitytään valvonnan strategisessa suunnittelussa määritettyihin strategisesti
tärkeisiin osa-alueisiin (esim. tietyt riskialueet). Selvitys voi olla luonteeltaan
määrällinen ja/tai laadullinen. Vuonna 2014 aloitettiin kaksi selvitystä. Ensimmäinen
koskee luottolaitosten suojausjärjestelmiä ja toinen eri tilinpäätösstandardien
vaikutusta vähemmän merkittävien luottolaitosten prioriteettiluokittelun menetelmiin.
EKP osallistuu myös kansallisten valvontaviranomaisten kriisinhallintatoimintojen
seurantaan. Kansalliset valvontaviranomaiset ja muut asiaankuuluvat kansalliset
viranomaiset ovat vastuussa kaikkien kriisinhallintatoimien organisoinnista ja
täytäntöönpanosta. EKP kuitenkin seuraa kriisinhallintamenettelyjä ja avustaa
viranomaisia tarvittaessa sen mukaan, kuinka suuri vaikutus luottolaitoksen
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hallitsemattomalla vararikolla olisi. EKP myös varmistaa, että kriisinhallinnassa
noudatetaan laadukkaita valvontakäytäntöjä.
EKP saa välittömästi tiedon, jos vähemmän merkittävän luottolaitoksen taloudellinen
tilanne heikkenee huomattavasti. Mikrovalvonnan pääosasto III aloitti
yleisvalvontatehtävien valmistelut vuonna 2014. Pääosaston yleisvalvontatehtäviin
sisältyvät
•

neuvonta ja asiantuntemuksen tarjoaminen tarvittaessa

•

tehokkaan viestinnän ja tietojenvaihdon edistäminen

•

kansallisten kriisinhallintatoimien täytäntöönpanon tukeminen tarvittaessa.

EKP myös osallistuu tarvittaessa paikalla tehtäviin tarkastuksiin vähemmän
merkittävissä pankeissa. Osallistumispäätös voi perustua eri seikkoihin. Tavoitteena
voi olla esimerkiksi tarkempi tutustuminen tiettyyn vähemmän merkittävään
luottolaitokseen tai sovellettavan valvontakäytännön tehokkuuden arvioiminen. EKP
voi pyytää myös muiden maiden kansallisten valvontaviranomaisten edustajia
osallistuman pankissa tehtävään tarkastukseen. Tarkastukset tarjoavat siis
mahdollisuuden myös edellä mainittuun asiantuntijavaihtoon. EKP:n pankkivalvonta
tekee tiivistä yhteistyötä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa ja pyrkii
muodostamaan tehokkaita valvontaryhmiä, joiden jäsenet ovat tarkastettavan
aihealueen asiantuntijoita ja joissa päällekkäisyyksiä on mahdollisimman vähän.

3.8.4

Analyyttinen ja metodologinen tuki
Analyyttisestä ja metodologisesta tuesta vastaava toimisto mikrovalvonnan
pääosasto III:ssa kehittää menetelmiä, joiden avulla yleisiä valvontamekanismin
käytäntöjä voidaan soveltaa vähemmän merkittäviin luottolaitoksiin
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ja laitosten erityispiirteet huomioiden. Toimisto
tekee myös vähemmän merkittäviin luottolaitoksiin keskittyviä analyysejä, joiden
tuloksia käytetään sektorikohtaisessa valvonnassa ja makrovakauden valvonnassa
sekä riskien kartoittamisessa. Vuonna 2014 toimiston työtä hyödynnettiin
seuraavissa tehtävissä:
•

vähemmän merkittävien luottolaitosten luettelon ylläpitäminen ja tarvittavien
tietojen kerääminen

•

vähemmän merkittäviin luottolaitoksiin sovellettavien menetelmästandardien
kehittäminen

•

vähemmän merkittävien luottolaitosten analysointi riskien ja heikkouksien
tunnistamiseksi

•

edellä mainittuihin tehtäviin tarvittavien tietojen keruun organisoiminen.

Tehtävät jatkuvat vuonna 2015.
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Ensimmäinen luettelo vähemmän merkittävistä luottolaitoksista (ja luettelo
merkittävistä valvottavista yhteisöistä) julkaistiin EKP:n verkkosivuilla
syyskuussa 2014. Luetteloa päivitetään säännöllisesti. Ennen vähemmän
merkittävien luottolaitosten luettelon laatimista arvioitiin kaikkien yhteisen
valvontamekanismin piirissä (EKP:n suorassa tai välillisessä valvonnassa)
valvottavien luottolaitosten merkittävyys. Kaikkien valvottavien yhteisöjen
merkittävyys arvioidaan vuosittain. Merkittävyys arvioidaan myös tarvittaessa, jos
arviointiin liittyvissä seikoissa tapahtuu poikkeuksellisia ja merkittäviä muutoksia
esimerkiksi fuusioiden, yrityskauppojen tai liiketoimintayksiköiden myynnin vuoksi.
Analyyttisestä ja metodologisesta tuesta vastaava toimisto on myös kehittänyt
menettelyjä tehokkainta valvontaa vaativien vähemmän merkittävien luottolaitosten
tunnistamiseksi. Nämä luottolaitokset voivat edellyttää tiiviimpää valvontaa
riskipitoisuutensa vuoksi tai siksi, että ne ovat kotimaassaan järjestelmäriskin
kannalta merkittäviä. Kuten edellä mainittiin, vuonna 2014 määritettiin alustavasti ne
vähemmän merkittävät luottolaitokset, jotka edellyttävät tehokkainta valvontaa
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Samaan aikaan kehitettiin jalostuneempaa
menetelmää, joka perustuu kulloisenkin laitoksen riskiprofiiliin ja taloudelliseen
merkitykseen. Lisäksi valvontadialogin avulla voidaan hyödyntää kansallisten
valvontaviranomaisten luottolaitoskohtaista asiantuntemusta. Menettely valmistuu ja
otetaan käyttöön vuonna 2015. Sitä hyödynnetään määritettäessä tehokkainta
valvontaa vaativia vähemmän merkittäviä luottolaitoksia vuodeksi 2016. Vähemmän
merkittävien luottolaitosten priorisointia hyödynnetään myös yhdenmukaisten
riskiarviointijärjestelmien ja valvojan arviointiprosessin menetelmien kehittämisessä.
Analyyttisestä ja metodologisesta tuesta vastaavan toimiston työhön kuuluu myös
vähemmän merkittävien luottolaitosten riskien ja sektoreiden heikkouksien
analysointi. Ensimmäiset kattavat yleiset ja riskikohtaiset analyysit tehtiin jo
vuonna 2014. Vähemmän merkittävien luottolaitosten merkittävyys ja riskit
analysoitiin käytettävissä olleiden tietojen perusteella, ja analyysit kattoivat kaikki
mekanismiin osallistuvat maat ja eri liiketoimintamallit. Analyysi keskittyi vähemmän
merkittävien luottolaitosten tärkeimpiin riskeihin sekä niiden kehitykseen. Lisäksi siinä
pyrittiin tarkastelemaan vähemmän merkittäviä laitoksia niin mikro- kuin
makrovakaudenkin valvonnan näkökulmasta. Toimiston tuleviin tehtäviin kuuluu
myös ennakkovaroitusjärjestelmän kehittäminen. Tarkoituksena on tunnistaa riskit ja
puuttua niihin ajoissa.
Jotta EKP pystyy hoitamaan edellä mainitut valvontatehtävänsä, se tarvitsee vaaditut
valvontatiedot vähemmän merkittävistä luottolaitoksista. Lisäksi sen on otettava
valvonnassa huomioon suhteellisuusperiaate ja toissijaisuusperiaate. EKP pyrkii
hyödyntämään mahdollisimman paljon pankkien raportoimaa taloudellista
informaatiota (FINREP) ja vakavaraisuustietoja (COREP) sekä muista lähteistä
saatavia tietoja (esim. aiemmista arvioinneista saatuja tietoja) Koska vähemmän
merkittävien luottolaitosten lakisääteinen raportointi on vasta aluillaan, EKP:n on
turvauduttava myös tapauskohtaisiin tiedonkeruisiin valvontatehtävissä.
Analyyttisestä ja metodologisesta tuesta vastaava toimisto kerää nämäkin tarvittavat
tiedot.
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3.9

Yhteisen valvontamekanismin tiivistäminen: yhteiset
henkilöstöpolitiikan periaatteet
Yhteisen valvontamekanismin perustamisen henkilöstövaikutukset ovat huomattavat,
eikä kyse ole vain EKP:n rekrytoinneista. Valvontamekanismille valittu
matriisipohjainen hallintomalli ja intensiivinen yhteistyö EKP:n ja kansallisten
valvontaviranomaisten välillä (etenkin yhteisissä valvontaryhmissä ja pankeissa
tehtäviä tarkastuksia suorittavissa tarkastusryhmissä) edellyttävät periaatteiden
yhtenäistämistä kaikilla tasoilla. Myös keskeisiä henkilöstöpolitiikan periaatteita on
siis yhdenmukaistettava, vaikka valvontamekanismiin kuuluvien eri viranomaisten
työsuhteen ehdot poikkeavat jatkossakin toisistaan.
Edistystä on jo saavutettu useilla osa-alueilla.
•

Koulutusohjelma
Osaamisen ja taitojen kehittämiseksi ja välittämiseksi toisille sekä yhteisen
toimintakulttuurin edistämiseksi pankkivalvontamekanismissa on laadittu
koulutuspaketti, jossa käsitellään hallinto- ja menetelmäkysymyksiä, kehitetään
esimies- ja ihmissuhdetaitoja sekä tietotekniikkataitoja ja perehdytetään uusia
työntekijöitä. Koko henkilöstö voi osallistua valvontamekanismia yleisellä tasolla
käsittelevään verkkokoulutukseen. Lisäksi pankkivalvojille järjestetään
perinteistä koulutusta kymmenestä eri aiheesta, ja uusia koulutuksia kehitetään
parhaillaan. EKP:n ja useiden kansallisten valvontaviranomaisten valvonta- ja
henkilöstöhallintoasiantuntijat määrittivät yleiset koulutusperiaatteet. EKP laati
teknisten koulutusten tarkat sisällöt ja esitteli ne kansallisten
valvontaviranomaisten edustajille kouluttajien koulutustilaisuuksissa.
Kansallisten viranomaisten edustajat puolestaan kouluttivat oman
valvontahenkilöstönsä. Kouluttajien koulutukset aloitettiin valvontatietojen
hallintajärjestelmän liittyvillä koulutuksilla (ks. osa 2.5). Tämän jälkeen
järjestettiin yhteisen valvontamekanismin hallintoa ja menettelyitä koskevia
koulutuksia.

•

Palaute suoriutumisesta
EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat yhdessä luoneet
palautejärjestelmän, jonka avulla voidaan arvioida työntekijöiden suoriutumista
yhteisissä valvontaryhmissä tai pankeissa tehtäviä tarkastuksia suorittavissa
tarkastusryhmissä. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat hyödyntää
järjestelyjä myös sisäisessä suoriutumisen arvioinnissaan. Tavoitteena on luoda
järjestelmälle yhtenäiset periaatteet mutta mahdollistaa riittävä harkinnanvara
(esim. kansallisen lainsäädännön noudattamiseksi). Useissa organisaatioissa
järjestettiin henkilökunnalle tiedotustilaisuuksia. Tiedotustilaisuudet jatkuvat
vuonna 2015. EKP on pyytänyt Euroopan tietosuojavaltuutetulta lausuntoa
saatuun palautteeseen liittyvistä tietosuojakysymyksistä.

•

Liikkuvuus pankkivalvontamekanismin sisällä
YVM-asetuksen mukaan EKP:n tulee luoda ”yhdessä kaikkien kansallisten
toimivaltaisten viranomaisten kanssa järjestelyt, joilla varmistetaan henkilöstön
asianmukainen vaihto ja siirto kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa
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ja keskuudessa”. Henkilöstön vaihdot ja siirrot ovat tärkeitä yhteistä
valvontakulttuurin luomisessa. Yhteisen valvontamekanismin toiminnan
alkuvaiheessa painopiste on yhteisten valvontaryhmien sisäisessä (eli
koordinaattorien, alakoordinaattorien sekä valvonta-asiantuntijoiden)
liikkuvuudessa. Henkilöstöhallinnan edustajista koostuva ryhmä tutkii
mahdollisuuksia liikkuvuuden lisäämiseen valvontamekanismissa. Lisäksi EKP
ja kansalliset valvontaviranomaiset suunnittelevat valvontamekanismin
harjoittelijaohjelmaa, jossa opiskelijat tai vasta valmistuneet voisivat tutustua
monipuolisesti mekanismin toimintaan. Harjoitteluohjelmasta tehdään päätös
todennäköisesti vuoden 2015 kuluessa.

3.10

Asiointikielet
Yhteisen pankkivalvontamekanismin asiointikieliä koskevat järjestelyt perustuvat ensi
sijassa vuonna 1958 annettuun neuvoston asetukseen N:o 1, jossa säädetään EU:n
toimielimissä käytettävistä kielistä. Kielijärjestelyt, joita noudatetaan EKP:n ja
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten keskinäisessä viestinnässä sekä
valvontamekanismin ja valvottavien yhteisöjen välisessä viestinnässä, on kirjattu
YVM-kehysasetukseen.
EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välisessä viestinnässä on sovittu
käytettävän englannin kieltä osana YVM-kehysasetuksen artiklan 23 mukaisia
järjestelyjä.
Pankit voivat laatia ja toimittaa EKP:lle asiakirjoja millä tahansa EU:n virallisella
kielellä, ja pankeilla on oikeus saada vastaus samalla kielellä. EKP ja pankit voivat
sopia käyttävänsä yhtä ainoaa EU:n virallista kieltä kirjallisessa viestinnässään –
myös EKP:n valvontapäätöksissä. Pankki voi kuitenkin milloin tahansa peruuttaa
suostumuksensa. Peruutus ei kuitenkaan vaikuta takautuvasti sellaisiin EKP:n
valvontamenettelyn osiin, jotka on jo suoritettu. Lisäksi suullisten käsittelyjen
osapuolet voivat vaatia oikeutta tulla kuulluiksi jollakin muulla unionin virallisella
kielellä kuin EKP:n valvontamenettelyn kielellä, mutta vaatimuksesta on ilmoitettava
EKP:lle riittävän aikaisin, jotta se kykenee tekemään tarvittavat järjestelyt.
Suurin osa merkittävistä pankeista on suostunut käyttämään englannin kieltä
viestinnässään pankkivalvontamekanismin kanssa, mutta 33 merkittävää pankkia
Belgiasta, Italiasta, Itävallasta, Kyproksesta, Ranskasta, Saksasta, Sloveniasta ja
Suomesta on ilmoittanut haluavansa käyttää viestinnässä oman maansa kieltä.
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4

Valvonnan kustannukset
YVM-asetuksen mukaan EKP:llä on oltava riittävät resurssit, jotta se voi hoitaa
valvontatehtävänsä tehokkaasti. Asetuksessa todetaan myös, että resurssit tulee
rahoittaa valvontamaksuilla, joita EKP perii valvonnassaan olevilta yhteisöiltä. EKP
rahoitti pankkivalvonnan valmisteluvaiheen resurssit itse siihen saakka, kun
valvontamaksuja koskeva EKP:n asetus tuli voimaan ja EKP ryhtyi hoitamaan
valvontatehtäviään marraskuun 2014 alussa. Vuoden 2014 kahden viimeisen
kuukauden kustannukset katetaan siis valvottavilta pankeilta kerättävillä
valvontamaksuilla.
Valvontatehtäviin liittyvät kustannukset on YVM-asetuksen mukaisesti erotettu
selkeästi muista kustannuksista EKP:n talousarviossa. Budjettivaltaa käyttää EKP:n
neuvosto, joka hyväksyy EKP:n vuotuisen talousarvion johtokunnan esityksen
pohjalta kuultuaan valvontamekanismiin liittyvissä asioissa valvontaelimen
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa. Talousarvioon liittyvissä asioissa EKP:n
neuvostoa avustaa budjettikomitea, jossa on edustajia EKP:stä ja kaikista
eurojärjestelmän kansallisista keskuspankeista. Se arvioi EKP:n raportit talousarvion
suunnittelusta ja seurannasta ja raportoi niistä suoraan EKP:n neuvostolle.

4.1

Valvontamaksut

4.1.1

EKP:n asetus valvontamaksuista
EKP:n asetus valvontamaksuista julkaistiin 30.10.2014, ja se tuli voimaan 1.11.2014.
EKP:n neuvoston antamaan asetukseen on kirjattu järjestelyt, joita noudattaen EKP
kerää marraskuusta 2014 lähtien pankeilta vuosittaisia valvontamaksuja
valvontatehtävistä aiheutuvien kustannustensa kattamiseksi. Asetusluonnoksesta
esitettiin julkinen kannanottopyyntö, jonka yhteydessä järjestettiin myös julkinen
kuulemistilaisuus. Valvontamaksuasetus muodostaa yhdessä YVM-asetuksen
kanssa oikeusperustan, jonka nojalla yhteisessä valvontamekanismissa peritään
valvontamaksuja. Ne eivät vaikuta kansallisten toimivaltaisten viranomaisten
oikeuteen periä kansallisen lainsäädännön nojalla valvontamaksuja muun muassa
niiden kulujen kattamiseksi, joita kansallisille viranomaisille aiheutuu EKP:n
avustamisesta.
Asetukseen on kirjattu menetelmät
•

vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärän määrittämiseksi

•

kultakin valvottavalta pankilta tai pankkiryhmittymältä perittävän maksun
laskemiseksi

•

vuosittaisen valvontamaksun perimiseksi.
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Kannanottopyyntö luonnoksesta valvontamaksuja koskevaksi
EKP:n asetukseksi
EKP esitti 27.5.2014 julkisen kannanottopyynnön luonnoksesta valvontamaksuja
koskevaksi asetukseksi. Asetukseen kirjattiin valvontamaksujen perintää yhteisessä
valvontamekanismissa ohjaavat säännöt ja menettelyt, joilla varmistetaan
oikeudenmukaisuus ja suhteellisuusperiaatteen noudattaminen. Vastausaikaa oli
11.7.2014 saakka. Kirjallisten kannanottojen lisäksi yleisöllä oli mahdollisuus antaa
suullista palautetta julkisessa kuulemistilaisuudessa, joka pidettiin Frankfurtissa
24.6.2014.
Kannanottopyyntöön saatiin määräaikaan mennessä 31 vastausta pankki- ja
markkinajärjestöiltä, luotto- ja rahoituslaitoksilta, keskuspankeilta, valvonta- ja muilta
viranomaisilta sekä yksityishenkilöiltä. EKP analysoi kaikki kannanotot. Ehdotettujen
valvontamaksujärjestelyjen peruselementtejä kannatettiin niissä laajalti. Järjestelyihin
kuitenkin tehtiin saatujen kommenttien perusteella myös muutoksia. EKP:n
pankkivalvontasivuilla julkaistussa palautekoosteessa kerrotaan seikkaperäisesti,
miten saadut kommentit otettiin huomioon.

Valvontamaksujärjestelyt pääpiirteittäin
EKP vastaa yhteisen valvontamekanismin tehokkaasta ja yhdenmukaisesta
toiminnasta niin merkittävien kuin vähemmän merkittävienkin pankkien valvonnassa.
Kaikkien mekanismin piirissä valvottavien yhteisöjen tulee siis maksaa vuosittainen
valvontamaksu.
Valvontamaksujärjestelyjen keskeiset piirteet:
Kaavio 8
Vaihtuvan valvontamaksukomponentin osatekijät
Pankin
merkittävyys

Valvontamaksu

Pankin
riskiprofiili

• Mittarina
kokonaisvarat

• Mittarina
kokonaisriski

50 %

50 %

• Lasketaan
osallistuvien
jäsenvaltioiden
korkeimmalla
konsolidointitasolla

Vuosittaisilla valvontamaksuilla katetaan kustannukset,
jotka aiheutuvat EKP:lle valvontatehtävistä
valvontamaksukauden aikana. Valvontamaksuilla
katettaviin toimintamenoihin luetaan myös
tukipalveluihin liittyvät menot. Valvontakustannukset
jaetaan EKP:ltä edellytettävän valvonnan tiiviyden
mukaan kahteen osaan, joista suurempi katetaan
merkittäviltä valvottavilta yhteisöiltä perittävillä
valvontamaksuilla ja pienempi vähemmän merkittäviltä
luottolaitoksilta perittävillä maksuilla.

Kunkin valvottavan pankin maksun suuruus
määritetään konsernitasolla tai sitä lähimmällä
konsolidointitasolla mekanismiin osallistuvissa
jäsenvaltioissa. Maksun suuruus määräytyy
objektiivisten kriteerien perusteella pankin
merkittävyyden ja riskiprofiiliin (ml. riskipainotetut saamiset) mukaan.

Merkittävyydellä ja riskiprofiililla on sama painotus
valvontamaksun laskennassa

Vuosittainen valvontamaksu muodostuu kahdesta osasta: kiinteästä
vähimmäismaksukomponentista sekä vaihtelevasta maksukomponentista.
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Vähimmäismaksukomponentti lasketaan siten, että valvontamaksujen
yhteenlasketusta määrästä 10 % jaetaan tasan valvottavien pankkien kesken.
Pienimpien merkittävien pankkien (kokonaisvarat alle 10 miljardia euroa)
vähimmäismaksukomponentti puolitetaan.
Vaihtelevaa maksukomponenttia määritettäessä valvottavan pankin merkittävyys
arvioidaan sen kokonaisvarojen perusteella ja pankin riskiprofiili (mukaan lukien
riskipainotetut varat) sen kokonaisriskin perusteella. Jos pankki tai pankkiryhmä on
luokiteltu YVM-asetuksen mukaisesti vähemmän merkittäväksi, vaikka se kokonsa
puolesta lukeutuisi merkittäviin pankkeihin, sen kokonaisvaroista otetaan
laskennassa huomioon enintään 30 miljardia euroa (YVM-asetuksen kokokriteerin
mukainen merkittävyyden kynnysarvo).
EKP perii vuosittaisen valvontamaksun aina tilikauden viimeisellä neljänneksellä.
Valvontamaksu peritään etukäteen, ja sen suuruus perustuu valvontamaksukautena
olevalle vuodelle hyväksytyn budjetin mukaisiin valvontakustannuksiin. Jos
toteutuneet kustannukset jäävät ennakkoon perittyjä maksuja pienemmiksi, EKP
hyvittää erotuksen, ja vastaavasti jos ennakkomaksut eivät riitä kattamaan
kustannuksia, se perii erotuksen seuraavana vuonna.

4.2

Ensimmäinen valvontamaksukausi

4.2.1

Tekniset valmistelut
EKP vie eteenpäin valvontamaksujärjestelyjen toteutusta. Järjestelmiä ja
tiedonkeruukapasiteettia kehitetään, jotta kaikki on valmiina ensimmäisten
valvontamaksuilmoitusten toimittamista varten.
Viime kuukausina EKP on toimittanut kaikille pankeille ja pankkiryhmille tietoa
laskutus- ja maksuprosessista, ja pankkeja on pyydetty toimittamaan tietoja
valvontamaksuvelvollisia koskevan tietokannan luomiseksi. Kunkin pankkiryhmän piti
ilmoittaa EKP:lle valvontamaksuvelvolliseksi nimeämänsä yhteisö joulukuun 2014
loppuun mennessä, ja jokaisen valvontamaksujen maksamisesta vastaavan pankin
ja sivuliikkeen oli 1.3.2015 mennessä ilmoitettava EKP:lle yhteystietonsa
valvontamaksuilmoituksen toimittamista ja maksun perimistä varten.
EKP antoi 11.2.2015 päätöksen EKP/2015/7 vuosittaisten valvontamaksujen
laskennassa käytettävien maksutekijöiden määrittämismenetelmistä. Päätökseen on
kirjattu menetelmät ja menettelyt, joita noudattaen määritetään valvontamaksujen
laskennassa käytettävät valvontamaksutekijät, sekä menettelyt, joita noudattaen
valvontamaksuvelvolliset raportoivat EKP:lle tiedot valvontamaksutekijöistä.
Valvontamaksuvelvollisten on ilmoitettava valvontamaksukauden
valvontamaksutekijänsä aina seuraavan vuoden heinäkuun alkuun mennessä. Ne
ilmoittavat tiedot sijaintimaansa kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle EKP:n
pankkivalvontasivuilla olevien raportointipohjien avulla.
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Ensimmäiset valvontamaksuilmoitukset lähetetään loppuvuodesta 2015. Tuolloin
peritään ennakkomaksu vuodelta 2015 sekä toteutuneet valvontakustannukset
marras-joulukuulta 2014.
Valvontamaksujen perimisestä kerrotaan tarkemmin EKP:n pankkivalvontasivuilla,
joilla on hyödyllistä käytännön tietoa kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Sivuja päivitetään
säännöllisesti.

4.2.2

Vuoden 2014 kustannukset
EKP:lle pankkivalvontatehtävistä aiheutuneet kustannukset koostuivat suurimmaksi
osaksi pankkivalvontaa varten perustettujen neljän pääosaston ja valvontaelimen
sihteeristön suorista toimintakustannuksista (ks. osa 1.4).
Valvontatehtävissä hyödynnetään myös EKP:n muiden toimialojen tarjoamia yhteisiä
tukipalveluja kuten toimitila- ja henkilöstöhallinnon palveluja, muita hallintopalveluja,
budjetointi- ja valvontapalveluja, viestintä- ja kirjanpitopalveluja, oikeudellisia
palveluja, sisäisen tarkastuksen palveluja, tilastopalveluja sekä
tietotekniikkapalveluja. EKP:n talousarviossa asianmukainen osa näiden palvelujen
kustannuksista on sisällytetty erilliseen pankkivalvontabudjettiin.
Valvontaresurssien rakentaminen aloitettiin loppuvuodesta 2013. Vuoden 2014
aikana EKP kasvatti valvontaresurssejaan asteittain, ja resurssien kasvun odotetaan
jatkuvan vuonna 2015, joskin jo hitaammin.
EKP:n valvontatehtävistä aiheutui vuonna 2014 yhteensä 156,9 miljoonan euron
kustannukset. Niistä 68,9 miljoonaa euroa (45 %) käytettiin palkkoihin ja etuuksiin,
13,2 miljoonaa euroa (8%) rakennusten vuokriin ja ylläpitoon ja 74,8 miljoonaa euroa
(48 %) muihin toimintakuluihin.
Taulukko 8
Valvontatehtävien kustannukset vuonna 2014
2014
milj. €
Palkat ja etuudet

68,9

Rakennusten vuokra ja ylläpito

13,2

Muut toimintakulut
Valvontatehtäviin liittyvät menot yhteensä

74,8
156,9

Palkat ja etuudet
Palkkoihin ja etuuksiin luetaan kaikki palkkoihin liittyvät menot, kuten
ylityökorvaukset, erilaiset lisät sekä työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet.
Pankkivalvonnan viittä organisaatioyksikköä ja niitä tukevia yhteisiä palveluita varten
budjetoiduista suunnilleen 1 000 asiantuntijasta noin 960 oli rekrytoitu vuoden 2014
loppuun mennessä.
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Rakennusten vuokra ja ylläpito
Pankkivalvontaa varten perustettujen neljän pääosaston ja valvontaelimen
sihteeristön työntekijät on toistaiseksi sijoitettu tilapäisiin vuokratiloihin Frankfurtin
keskustaan. Vuoden 2014 kuluessa tiloja vuokrattiin lisää sitä mukaa kuin
valvontahenkilöstön rekrytointi eteni.
Pankkivalvontaorganisaatio muuttaa EKP:n vanhaan päärakennukseen Eurotoweriin
vuoden 2015 lopulla, kunhan rakennus on saatu kunnostettua. Rakennus vapautui
hiljattain, kun EKP muutti uuteen päärakennukseensa Ostendin kaupunginosaan.

Muut toimintakulut
Muihin toimintakuluihin luetaan muun muassa matkoista, asiantuntija- ja
tilastopalvelujen, tietotekniikkapalvelujen, viestintäpalvelujen ja koulutuspalvelujen
käytöstä aiheutuneet kustannukset sekä käyttöomaisuuden poistot. Kuluneena
vuonna EKP vasta loi valvontaresursseja, joten nämä toimintakulut liittyivät lähinnä
kattavaan arviointiin ja muihin pankkivalvontatehtävien valmisteluihin sekä uuden
valvontahenkilöstön edellyttämiin tukipalveluihin kuten tietotekniikka- ja
rekrytointipalveluihin.

Valvontamaksu vuodelta 2014
Vuodelta 2014 EKP perii valvonnasta aiheutuneet kulut marraskuusta 2014 lähtien eli
siitä alkaen, kun vastuu valvontatehtävien hoidosta siirtyi EKP:lle. Kulut peritään sekä
merkittäviltä että vähemmän merkittäviltä valvottavilta pankeilta. Pankeilta ei veloiteta
siirtymävaiheessa eli ennen marraskuuta 2014 aiheutuneita kuluja, kuten
valvontamekanismin perustamiskuluja ja EKP:lle kattavan arvioinnin toteuttamisesta
aiheutuneita kuluja.
Kulut marras-joulukuulta 2014 olivat yhteensä 30 miljoonaa euroa. Niistä 62 %
koostui palkoista ja etuuksista, 7 % rakennusten vuokrista ja ylläpidosta ja 31 %
muista toimintakuluista. Ne on jo kirjattu suoriteperusteella EKP:n vuoden 2014
tuloslaskelmaan tuottoina toimitusmaksuista, mutta ne peritään valvontamaksuina
vasta vuonna 2015.
Ensimmäiset valvontamaksuilmoitukset lähetetään pankeille vuonna 2015. Tuolloin
maksettaviksi tulevat ensimmäisen valvontamaksukauden eli marras-joulukuun 2014
toteutuneet kulut ja ennakkomaksu vuodelta 2015. EKP:n päätös kultakin
valvottavien yhteisöjen ja ryhmien luokalta perittävien valvontamaksujen
kokonaismäärästä julkaistaan EKP:n pankkivalvontasivuilla 30.4.2015.
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Liite
EKP:n säädökset pankkivalvonnan yleisistä järjestelyistä
Tässä liitteessä on lueteltu EKP:n 4.11.2013–31.12.2014 antamat pankkivalvontaa
koskevat säädökset. Mukana ovat neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013
artiklan 4 kohdan 3 nojalla annetut säädökset sekä muut pankkivalvontaa koskevat
säädökset. Säädökset on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n
verkkosivuilla.

EKP:n asetukset
Numero

Nimi

EKP/2014/17 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 (YVM-kehysasetus) (EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1)
EKP/2014/26 Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 673/2014, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2014, sovittelulautakunnan
perustamisesta ja sen työjärjestyksestä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 72).
EKP/2014/41 Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1163/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, valvontamaksuista (EUVL
L 311, 31.10.2014, s. 23)

Muut EKP:n säädökset
Numero

Nimi

EKP/2014/1

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 22 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan keskuspankin työjärjestyksen
hyväksymisestä tehdyn päätöksen EKP/2004/2 muuttamisesta (EUVL L 95, 29.3.2014, s. 56).

EKP/2014/3

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, luottolaitoksista, joista tehdään kattava arviointi
(EUVL L 69, 8.3.2014, s. 107)

EKP/2014/4

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 6 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan keskuspankin edustajien
nimittämisestä valvontaelimeen (EUVL 196, 3.7.2014, s. 38)

EKP/2014/5

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 31 päivänä tammikuuta 2014, tiiviistä yhteistyöstä niiden jäsenvaltioiden
kansallisten viranomaisten kanssa, joiden rahayksikkö ei ole euro (EUVL L 198, 5.7.2014, s. 7).

EKP/2014/16 Euroopan keskuspankin päätös, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, oikaisulautakunnan perustamisesta ja sen
toimintasäännöistä (EUVL L 175, 14.6.2014, s. 47).
EKP/2014/19 Suositus neuvoston asetukseksi Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia annetun asetuksen
(EY) N:o 2532/1998 muuttamisesta (EUVL C 144, 14.5.2014, s. 2)
EKP/2014/29 Euroopan keskuspankin päätös, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2014, valvottavien yhteisöjen kansallisille
toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamien valvontatietojen toimittamisesta EKP:lle komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 nojalla (EUVL L 214, 19.7.2014, s. 34)
EKP/2014/39 Euroopan keskuspankin päätös, annettu 17 päivänä syyskuuta 2014, Euroopan keskuspankin rahapoliittisten
tehtävien ja valvontatehtävien eriyttämisen toteuttamisesta (EUVL L 300, 18.10.2014, s. 57).
2013/694/EU

Euroopan parlamentin ja Euroopan keskuspankin välinen toimielinten sopimus EKP:lle yhteisessä
valvontamekanismissa annettujen tehtävien hoitamiseen liittyvää demokraattista vastuuvelvollisuutta ja valvontaa
koskevista käytännön menettelyistä (EUVL L 320, 30.11.2013, s. 1).

--

Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan keskuspankin yhteisymmärryspöytäkirja, tehty 11 päivänä
joulukuuta 2013, yhteiseen valvontamekanismiin liittyviä menettelyjä koskevasta yhteistyöstä (englanniksi)

--

Euroopan keskuspankin valvontaelimen työjärjestys (EUVL L 182, 21.6.2014, s. 56).

---

Menettelytapaohjeet Euroopan keskuspankin valvontaelimen jäsenille, annettu 12 päivänä marraskuuta 2014
(englanniksi)
Muutos 1/2014 Euroopan keskuspankin valvontaelimen työjärjestykseen, tehty 15 päivänä joulukuuta 2014
(englanniksi)
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Sanasto
EKP:n valvontapäätös
Valvontapäätökset ovat säädöksiä, joita EKP antaa YVM-asetukseen perustuvien
tehtäviensä ja valtuuksiensa nojalla. Valvontapäätös voidaan osoittaa yhdelle tai
useammalle valvottavalle yhteisölle tai valvottavien yhteisöjen ryhmälle taikka yhdelle
tai useammalle henkilölle. Valvontapäätökset eivät ole yleisesti sovellettavia
säädöksiä vaan koskevat vain niitä, joille ne on osoitettu.
Euroopan pankkiviranomainen (EPV)
Euroopan pankkiviranomainen on 1.1.2011 perustettu riippumaton EU:n
viranomainen, jonka tarkoituksena on varmistaa pankkisektorin
vakavaraisuussääntelyn ja -valvonnan yhdenmukaisuus koko EU:ssa.
Pankkiviranomaisen tärkeimpänä tehtävänä on osallistua pankkitoimintaa koskevan
yhteisen sääntökirjan laadintaan. Siihen kirjataan yhteiset vakavaraisuussäännöt,
joita sovelletaan yhdenmukaisesti koko EU:ssa. Euroopan pankkiviranomainen on
myös tärkeässä asemassa valvontakäytäntöjen yhtenäistämisessä EU:ssa, ja sille on
annettu tehtäväksi arvioida EU:n pankkisektorin riskejä ja heikkouksia.
Kansallinen toimivaltainen viranomainen
Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat lailla tunnustettuja viranomaisia tai elimiä,
joilla kansallisen lainsäädännön nojalla on valtuudet valvoa mm. luottolaitoksia osana
kotijäsenvaltionsa valvontajärjestelmää.
Kattava arviointi
Kattavassa arvioinnissa tarkastettiin valvontamekanismiin osallistuvien
jäsenvaltioiden pankkien vakavaraisuus, ennen kuin EKP ryhtyi hoitamaan
pankkivalvontatehtäviään marraskuussa 2014. EKP:n ja valvontamekanismiin
osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten toteuttamassa
arvioinnissa oli mukana 130 alustavasti merkittäväksi katsottua euroalueen pankkia.
Luottolaitos
Luottolaitos on yritys, joka liiketoimintanaan vastaanottaa yleisöltä talletuksia tai
muita takaisin maksettavia varoja ja myöntää luottoja omaan lukuunsa.
Merkittävyys
Valvontavastuu yhteisessä valvontamekanismissa jakautuu EKP:n ja kansallisten
toimivaltaisten viranomaisten välillä sen mukaan, onko valvottava luottolaitos
merkittävä vai vähemmän merkittävä. Luottolaitosten merkittävyys määräytyy YVMasetukseen kirjattujen ja YVM-kehysasetuksessa täsmennettyjen kriteerien mukaan.
Merkittävä valvottava yhteisö
Merkittäviin valvottaviin yhteisöihin luetaan merkittäviksi katsotut valvottavat yhteisöt
niin euroalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa kuin euroalueeseen
kuulumattomissakin valvontamekanismiin osallistuvissa jäsenvaltioissa.
Pankkiunioni
Pankkiunioni on yksi kulmakivistä rakennettaessa todellista talous- ja rahaliittoa.
Pankkiunionin yhdennettyihin rahoitusmarkkinajärjestelyihin kuuluvat yhteinen
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valvontamekanismi, yhteinen pankkien kriisinratkaisumekanismi sekä yhteinen
sääntökirja, johon kirjattujen yhdenmukaisten talletussuojajärjestelmien pohjalta voi
vielä kehittyä yhteiseurooppalainen talletussuoja.
Pankkivalvontaopas
Pankeille, tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle tarkoitetussa
Pankkivalvontaoppaassa käydään helppotajuisesti läpi yhteisen valvontamekanismin
toimintaa ja valvontakäytäntöjä. Opas julkaistiin syyskuussa 2014.
Sijoittautumisoikeuden käyttöä koskeva menettelyt
Menettelyjä sovelletaan, kun luottolaitos, jolla on toimilupa yhdessä EU:n
jäsenvaltiossa ja jota valvoo kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen,
haluaa käyttää sijoittautumisoikeuttaan ja (toimilupansa kattamien) palvelujen
tarjoamisen oikeuttaan jossakin toisessa jäsenvaltiossa (ks. vakavaraisuusdirektiivin
artiklat 33–46).
Sitovat tekniset standardit
Euroopan pankkiviranomaisella on pankkitoimintaa koskevan yhteisen sääntökirjan
kehittäjänä valtuudet laatia sitovia teknisiä standardeja vakavaraisuusasetuksen
ja -direktiivin täytäntöönpanoa varten. Sitovat tekniset standardit ovat säädöksiä,
joilla voidaan täsmentää EU:n asetusten ja direktiivien säännöksiä ja varmistaa siten
sääntelyn yhdenmukaisuus erityiskysymyksissä. Sitovat tekniset standardit
vahvistetaan Euroopan komission asetuksella tai päätöksellä. Ne ovat oikeudellisesti
velvoittavia, ja niitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Vakavaraisuusasetus ja -direktiivi
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013 luottolaitosten ja
sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi 2013/36/EU oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta.
Valvojan arviointiprosessi (SREP)
Valvojan arviointiprosessi ohjaa merkittävistä ja vähemmän merkittävistä
luottolaitoksista tehtävää valvonta-arviota, jonka pohjalta laitoksille voidaan
tarvittaessa esittää vähimmäisvaatimukset ylittäviä lisävaatimuksia (kuten omia
varoja koskevia vaatimuksia, tiedonantovaatimuksia tai maksuvalmiusvaatimuksia)
tai muita tarvittavia toimenpiteitä koskevia vaatimuksia.
Yhteinen kriisinratkaisumekanismi
Yhteisen kriisinratkaisumekanismin avulla luottolaitosten kriisinratkaisu
pankkiunionissa hoidetaan yhdenmukaisin säännöin ja menettelyin. Mekanismin
tukena on yhteinen kriisinratkaisuneuvosto, joka toimii yhteiseurooppalaisena
kriisinratkaisuviranomaisena tiiviissä yhteistyössä mekanismiin osallistuvien
jäsenvaltioiden kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten kanssa. Yhteinen
kriisinratkaisuneuvosto aloitti toimintansa 1.1.2015. Kriisinratkaisua varten
mekanismissa on yhteinen kriisinratkaisurahasto, jota luodaan parhaillaan. Yhteisen
valvontamekanismin ohella myös yhteinen kriisinratkaisumekanismi on välttämätön,
jotta pankkiunioni toimii hyvin.
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Yhteinen sääntökirja
Pankkitoimintaa koskevaan säännöstöön kirjataan yhteiset vakavaraisuussäännöt,
joita pankkien on noudatettava kaikkialla EU:ssa. Euroopan pankkiviranomaisella on
valtuudet laatia yhteinen sääntökirja Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston
antaman (ja Euroopan komission valmisteleman) lainsäädännön täydennykseksi ja
seurata sen täytäntöönpanoa.
Yhteinen valvontakäsikirja
Euroopan pankkiviranomainen on laatinut yhteisen valvontakäsikirjan, jossa on
ohjeita valvontatoimiin ja korjaaviin toimiin. Ohjeet eivät ole velvoittavia. Ne
perustuvat EU-maiden parhaisiin valvontakäytäntöihin.
Yhteinen valvontamekanismi
Yhteisen valvontamekanismin muodostavat EKP ja mekanismiin osallistuvien
jäsenvaltioiden kansalliset toimivaltaiset viranomaiset. Se huolehtii EKP:lle
annetuista valvontatehtävistä. EKP vastaa valvontamekanismin tehokkaasta ja
yhdenmukaisesta toiminnasta osana pankkiunionia.
Yhteinen valvontaryhmä
Kunkin merkittävän valvottavan yhteisön ja merkittävän valvottavan pankkiryhmän
valvonnasta vastaa yhteinen valvontaryhmä, johon kuuluu valvojia sekä EKP:stä että
kansallisista toimivaltaisista viranomaisista.
Yhteisen valvontamekanismin valvontakäsikirja
Yhteisen valvontamekanismin valvontakäsikirjaan on koottu merkittävien ja
vähemmän merkittävien luottolaitosten valvonnan perusperiaatteet, prosessit,
menettelyt sekä metodologia valvontamekanismin toimintaperiaatteiden mukaisesti.
Käsikirjassa kuvataan myös yhteistyömenettelyjä mekanismin ulkopuolisten
viranomaisten kanssa. Valvontakäsikirja on tarkoitettu valvontamekanismin
henkilöstön sisäiseen käyttöön. Syyskuussa 2014 julkaistiin suppeampi
Pankkivalvontaopas, jossa käydään läpi valvontamekanismin toimintaa ja
valvontakäytäntöjä.
YVM-asetus
YVM-asetuksella annettiin EKP:lle luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää
politiikkaa koskevia erityistehtäviä ja perustettiin yhteinen valvontamekanismi
euroalueen (ja mahdollisesti muidenkin EU:n jäsenvaltioiden) luottolaitosten
valvontaa varten. Yhteinen valvontamekanismi on yksi Eurooppaan luotavan
pankkiunionin kulmakivistä.
YVM-kehysasetus
YVM-kehysasetukseen on kirjattu YVM-asetuksessa edellytetyt käytännön järjestelyt
(ns. kehys), jotka ohjaavat EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten
yhteistyötä yhteisessä valvontamekanismissa.
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