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Lag
om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kreditinstitutslagen (610/2014) 10 kap. 3, 4 och 9 § och 10 § 4 mom., samt
fogas till 10 kap. en ny 6 a § som följer:

10 kap.

Finansiella förutsättningar

3 §

Buffertbelopp

Ett kreditinstitut ska utöver det kärnprimärkapital och konsoliderade kärnprimärkapital
som föreskrivs i EU:s tillsynsförordning ha en kapitalbas som täcker de buffertkrav och
konsoliderade buffertkrav som föreskrivs i detta kapitel.

Det sammanlagda buffertkravet utgörs av en kapitalkonserveringsbuffert, en kontra-
cyklisk kapitalbuffert, en systemriskbuffert samt buffertkraven för systemviktiga institut.

En kapitalkonserveringsbuffert utgör 2,5 procent av summan av kreditinstitutets totala
riskvägda exponeringsbelopp.

En kontracyklisk kapitalbuffert ska bestämmas med iakttagande av 4–6 §. Bufferten får
utgöra högst 2,5 procent av kreditinstitutets totala riskvägda exponeringsbelopp.

Ett systemriskbuffertkrav ska bestämmas med iakttagande av 4 och 6 a §. En buffert en-
ligt detta moment ska utgöra minst 1 procent och högst 5 procent av det totala riskvägda
exponeringsbeloppet för det yttersta finländska moderbolaget i kreditinstitutets finansiella
företagsgrupp eller för sammanslutningen av inlåningsbanker eller, till den del som buf-
fertkravet baserar sig på en riskkoncentration som avses i 6 a § 3 mom. 1 punkten, av det
totala riskvägda exponeringsbeloppet för de balansposter och poster utanför balansräk-
ningen som utgör riskkoncentrationen.

Buffertkravet för ett systemviktigt institut ska bestämmas med iakttagande av 7–9 §.
Buffertkravet för ett globalt systemviktigt institut får utgöra högst 3,5 procent och buffert-
kravet för andra systemviktiga institut högst 2,0 procent av kreditinstitutets totala expone-
ringsbelopp.

Vad som föreskrivs i 1–6 mom. gäller också konsoliderade buffertkrav. Vad som i EU:s
tillsynsförordning föreskrivs om kreditinstituts skyldighet att uppfylla konsoliderade mi-
nimikapitalkrav, gäller också kreditinstituts skyldighet att uppfylla konsoliderade fasta ka-
pitalkrav, konsoliderade systemriskbuffertkrav och konsoliderade rörliga kapitalkrav
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samt sådana konsoliderade buffertkrav för andra systemviktiga institut som avses i 8 §. I
7 § föreskrivs om kreditinstituts skyldighet att uppfylla konsoliderade buffertkrav för glo-
balt systemviktiga institut.

4 §

Fastställande av kontracykliska buffertkrav och systemriskbuffertkrav

Finansinspektionen ställer kontracykliska buffertkrav och systemriskbuffertkrav.
Finansinspektionen ska i samråd med finansministeriet och Finlands Bank kvartalsvis

bedöma om det finns anledning att ställa ett kontracykliskt buffertkrav eller att ändra eller
hålla i kraft gällande krav. Beslut om saken ska fattas inom tre kalendermånader efter ut-
gången av varje kvartal.

Finansinspektionen ska i samarbete med finansministeriet och Finlands Bank årligen
bedöma om det finns anledning att ställa ett systemriskbuffertkrav eller att ändra eller hål-
la i kraft gällande krav. Beslut om saken ska fattas inom sex kalendermånader efter ut-
gången av varje år.

Finansinspektionen ska utöver vad som föreskrivs i 2 och 3 mom. utan dröjsmål ta upp
ärenden som gäller ställande eller ändring av buffertkrav, om finansministeriet eller Fin-
lands Bank kräver det eller om Europeiska systemrisknämnden har gett en rekommenda-
tion eller varning som är relevant för Finlands finansmarknad.

Finansinspektionen ska före beslut som avses i 2 och 3 mom. samråda med finansmi-
nisteriet, social- och hälsovårdsministeriet samt Finlands Bank.

Ett i denna paragraf avsett buffertkrav träder i kraft tolv månader efter beslutet, om inte
Finansinspektionen av särskilda skäl beslutar om en tidigare tidpunkt för ikraftträdandet.
Ett beslut om att sänka eller slopa ett buffertkrav träder i kraft omedelbart. Ett buffertkrav
kan ställas så att det ökar med 0,5 procentenheter med sex månaders stigande intervaller
fram till dess att den förutsatta kapitalkravnivån har uppnåtts.

Av ett beslut som avses i denna paragraf ska framgå hur länge det är i kraft, buffertkra-
vets sammanlagda belopp och om beloppet eventuellt ändrats sedan det föregående beslu-
tet, beslutsmotiveringen, eventuella särskilda skäl för att ikraftträdandet av ändringen ti-
digarelagts samt andra behövliga uppgifter.

Finansinspektionen ska på sina webbsidor offentliggöra beslut som avses i denna para-
graf.

Genom förordning av finansministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de uppgifter
som ska fogas till beslut som avses i denna paragraf samt om offentliggörande av besluten.

I SSM-förordningen föreskrivs om ECB:s rätt att fastställa buffertkrav som överstiger
de buffertkrav som bestämts i enlighet med denna paragraf.

6 a §

Grunderna för fastställande av systemriskbuffertkrav

Om man inte för det yttersta finländska moderbolaget i ett kreditinstituts finansiella fö-
retagsgrupp eller en sammanslutning av inlåningsbanker på något annat ändamålsenligt
sätt kan säkerställa tillräckligheten hos kapitalbasen i förhållande till en systemrisk, kan
Finansinspektionen ställa ett i 4 § avsett systemriskbuffertkrav.

Ett systemriskbuffertkrav kan ställas om
1) den risk som utgörs av långsiktiga faktorer som är oberoende av konjunkturväxling-

ar eller faktorer som hotar det finansiella systemet eller den totala ekonomin kräver ett
större kapitalbehov,

2) den risk som avses i 1 punkten hotar eller kan på nationell nivå hota det finansiella
systemets störningsfria funktion och stabilitet, och
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3) andra medel för makrotillsyn, med undantag av de medel som avses i artiklarna 458
och 459 i EU:s tillsynsförordning, inte har varit tillräckliga eller annars lämpliga för att
täcka kapitalbehovet.

Finansinspektionen ska vid tillämpningen av denna paragraf beakta
1) kreditinstitutssektorns riskkoncentrationer när det gäller utlåning, upplåning och an-

dra centrala bankfunktioner,
2) inhemska kreditinstituts inbördes kopplingar när det gäller kreditgivning, betal-

ningsförmedling och andra bankfunktioner som är viktiga med tanke på den finansiella
stabiliteten,

3) kreditinstitutssektorns kopplingar till utländska banksystem och finansiella system,
centrala motparter och andra aktörer på finansmarknaden,

4) kreditinstitutssektorns kopplingar till risker i finansiella system i Europeiska unio-
nens medlemsstater och andra länder,

5) kreditinstitutssektorns storlek och dess koncentration mätt enligt storleken hos kre-
ditinstitutens balansräkningar samt koncentration när det gäller utlåning och mottagande
av insättningar från allmänheten,

6) kreditinstitutssektorns betydelse när det gäller förmedling av finansiering till den in-
hemska privata sektorn,

7) skuldsättningsgraden hos kreditinstitutens största kundgrupper.
Buffertkravet ska vara skäligt och proportionerligt i förhållande till den risk som avses

i 1 mom.
När ett buffertkrav bestäms ska Europeiska systemrisknämndens rekommendationer

och varningar beaktas, till den del de berör Finlands finansmarknad.
Genom förordning av finansministeriet utfärdas närmare bestämmelser om faktorer

som anknyter till grunderna för bestämmande av buffertkravet.

9 §

Samordning av buffertkrav för systemviktiga institut och systemriskbuffertkrav

Om det är möjligt att tillämpa buffertkrav enligt såväl 7 som 8 § på ett kreditinstitut, ska
kreditinstitutet uppfylla endast det högre av kraven.

Om det är möjligt att på ett kreditinstitut tillämpa buffertkrav enligt antingen 7 eller 8 §
samt ett systemriskbuffertkrav, och det senare buffertkravet bestäms på basis av kreditin-
stitutets totala riskvägda exponeringsbelopp, ska kreditinstitutet uppfylla endast det högre
av kraven.

Om det är möjligt att på ett kreditinstitut tillämpa buffertkrav enligt antingen 7 eller 8 §
samt ett systemriskbuffertkrav, och det senare buffertkravet täcker endast kreditinstitutets
balansposter och poster utanför balansräkningen i Finland och i tredjeländer, ska kreditin-
stitutet uppfylla båda kraven.

10 §

Underskridande av buffertkrav

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Om kreditinstitutet inte inom föreskriven tid har tillställt Finansinspektionen en plan,

kan Finansinspektionen ålägga kreditinstitutet ett buffertkrav enligt 11 kap. 6 §. Ett buf-
fertkrav enligt detta moment får inte överskrida det belopp varmed kreditinstitutets kapi-
talbas enligt 1 § i detta kapitel underskrider summan av minimikapitalkravet enligt EU:s
tillsynsförordning och buffertkraven enligt 3 § samt ett eventuellt tidigare med stöd av 11
kap. 6 § ställt buffertkrav.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
Ett kreditinstitut ska uppfylla ett systemriskbuffertkrav enligt denna lag på 1 procent ti-

digast från och med den 1 januari 2019 och ett systemriskbuffertkrav på över 1 procent
från och med den 1 juli 2019.

Helsingfors den 1 december 2017

Republikens President

 Sauli Niinistö

Finansminister Petteri Orpo
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