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Aika

13. syyskuuta 2018, kello 13:00 – 14:12

Paikka

Kuntien takauskeskus, Yrjönkatu 11 A 1, 00120 Helsinki

Läsnä

Jäsenet
Tapani Hellstén, puheenjohtaja
Marita Toikka, varapuheenjohtaja
Kai Järvikare
Janne Pesonen
Mervi Simoska
Jaakko Stenhäll
Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi

(kohta 84 osin, 85-88)

Muut
Terhi Peltokorpi, valtuuskunnan pj.
Reijo Vuorento, valtuuskunnan 1. vpj.
Kimmo Behm, valtuuskunnan 2. vpj.
Heikki Niemeläinen, toimitusjohtaja
Tuukka Salminen, sihteeri, johtaja, toimitusjohtajan varahenkilö (tjv)
Johanna Hietalahti, vanhempi asiantuntija

81.

KOKOUKSEN AVAUS
Kokouksen avasi Kuntien takauskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Tapani
Hellstén.

82.

LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Takauskeskuksen johtosäännön 11 §:n mukaan takauskeskuksen hallitus on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

ESITYS

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

[-]
[-]
[-]
87.

LAUSUNTO POIKKEUSOLOJEN RAHOITUSHUOLTOA KOSKEVAAN TYÖRYHMÄMUISTIOON
Valtiovarainministeriö on pyytänyt Kuntien takauskeskuksen lausuntoa
työryhmämuistiosta (liite 87/1), joka käsittelee rahoitusalan poikkeusoloja
koskevan lainsäädännön tarkastamista. Työryhmän ehdotukset on laadittu
hallituksen esityksen muotoon.
Esityksen keskeisen sisällön mukaan luottolaitoslain, maksulaitoslain,
sijoituspalvelulain ja sijoitusrahastolain varautumisvelvollisuutta koskevia
säännöksiä täsmennettäisiin siten, että näiden säännösten mukaiset
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valmistelut ja toimenpiteet tarkoittavat keskeytymättömän toiminnan
kannalta välttämättömien tietojärjestelmien ja tietovarastojen ylläpitämistä
Suomessa.
Täsmennetyn sääntelyn tavoitteena on varmistaa yhteiskunnan elintärkeiden
toimintojen kannalta kriittisten rahoitusmarkkinapalveluiden jatkuvuus myös
sellaisessa tilanteessa, jossa varautumisvelvollisten yritysten ulkomailla
sijaitsevien tietojärjestelmien tai palvelutuotannon käytettävyys estyy.
Työryhmä ehdottaa sijoituspalvelulakia muutettavaksi siten, että
varautumisvelvollisuus kattaisi myös muut kuin arvopaperien säilytystä
tarjoavat sijoituspalveluyritykset. Työryhmä ehdottaa lisäksi
varautumisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä ulotettavaksi myös pörssin
toimintaan. Arvopapereilla on suuri merkitys julkisyhteisöjen ja yritysten
varainhankinnassa. Tämä edellyttää säilytystoiminnan ohella arvopapereiden
liikkeeseenlaskun, vakuuskäytön ja kaupankäynnin turvaamista myös
vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
Työryhmä ehdottaa, että rahoitusmarkkinoiden valmiussuunnittelun ja
häiriötilanteiden hallinnan tukemiseksi säädettäisiin uusi laki
rahoitusmarkkinoiden häiriönhallinnan yhteistyöryhmästä. Yhteistyöryhmän
tehtävänä olisi suunnitella ja sovittaa yhteen toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen
sekä poikkeusolojen että normaaliolojen vakavien häiriötilanteiden
hallitsemiseksi.
Kuntien takauskeskuksen tehtävänä on kuntien yhteisen varainhankinnan
turvaaminen ja kehittäminen. Tehtävä kattaa myös sosiaalisen
asuntotuotannon varainhankinnan turvaamisen ja kehittämisen.
Takauskeskuksen lakisääteisen tehtävän mukaisesti takauskeskus painottaa
lausunnossaan kansainvälisen varainhankinnan jatkuvuuden turvaamista
poikkeusolojen ja normaaliolojen vakavien häiriötilanteiden varalta.
Lausunnosta ei siten käsitellä kuntien ja sosiaalisen asuntotuotannon
toimintaan liittyvää kotimaista maksuliikennettä.
Takauskeskuksen takaama Kuntarahoituksen varainhankinta kuuluu
kansainvälisen rahoitustoimen piiriin, jonka hoito edellyttää toimivaa
kansainvälistä maksuliikennettä ja varautumista poikkeustilanteisiin. Mikäli
Kuntarahoituksen kansainvälinen varainhankinta estyisi vakavan
häiriötilanteen vuoksi, olisi Kuntarahoituksella Euroopan
keskuspankkijärjestelmän vastapuolena mahdollisuus Suomen Pankin
häiriötilannetta varten luomiin rahapoliittisiin toimiin edellyttäen, että
Kuntarahoituksella on keskipankkirahoituksen edellyttämiä vakuuksia
riittävästi vapaana, kuten on asiantila tätä kirjoitettaessa.
Suomen Pankin häiriötilannetta varten luomien rahapoliittisten toimien
tietoliikennevalmiudet ovat kevyet ottaen huomioon, että Kuntarahoitus,
Kuntien takauskeskus ja Suomen Pankki ovat Helsingissä toimivia kotimaisia
laitoksia, joiden kesken häiriötön tiedonvälitys on kevyesti toteutettavissa eri
häiriötilanteissa.
Kansainväliseen varainhankintaan kuuluu keskeisesti erääntyvien luottojen
takaisin maksaminen ja johdannaissopimuksiin liittyvien kassavirtojen
välittäminen, jotka toteutuvat kansainvälisten tietoliikennejärjestelmien
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välityksellä. Kuntien takauskeskuksen takaaman varainhankinnan ja
johdannaissopimusten kassavirtojen näkökulmasta olennaista on, että lainan
myöntäjien ja johdannaissopimusten vastapuolten oikeudet toteutuvat myös
maksuliikenteen häiriötilanteissa ja poikkeusolosuhteissa. Tätä varten on
tarpeen, että Kuntarahoituksella ja sen maksuliikennettä hoitavilla
luottolaitoksilla on riittävät kansainvälisesti kuin myös Suomessa toimivat
tietoliikennejärjestelmät ja tietovarannot, joiden turvin Kuntarahoitus voi
suorittaa sitoumuksiinsa liittyvät maksut, kun tietoliikenne on palautunut.
Tätä tehtävää tukee työryhmämuistion hanke ”rahoitusmarkkinoiden
häiriötilanteiden yhteistyöryhmästä”. Esitys on kirjattu lakihankkeen
muotoon:
Laki rahoitusmarkkinoiden häiriönhallinnan
yhteistyöryhmästä
1 § Soveltamisala
Tässä laissa säädetään rahoitusmarkkinoiden häiriönhallinnan
yhteistyöryhmän kokoonpanosta ja tehtävistä.
2 § Yhteistyöryhmän tehtävät
Valtiovarainministeriö voi asettaa rahoitusmarkkinoiden
häiriönhallinnan yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on:
1) suunnitella ja sovittaa yhteen valmiuslain mukaisten
poikkeusolojen sekä normaaliolojen häiriötilanteiden
hallinnassa tarvittavia toimenpiteitä;
2) hankkia ja toimittaa häiriötilanteiden hallinnassa tarpeellisia
tietoja viranomaisten päätöksenteon tueksi; sekä
3) välittää ryhmän kokoamaa ja analysoimaa häiriötilanteita
koskevaa tietoa sellaisille toimijoille, jotka voivat vähentää
häiriötilanteiden haitallisia vaikutuksia yhteiskunnalle.
3 § Yhteistyöryhmän kokoonpano Yhteistyöryhmän jäseniksi
voidaan kutsua sen tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisia:
1) luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014)1 luvun 7
§:ssä tarkoitettujen luottolaitosten, [-];
2) viranomaisia; sekä
3) muita yrityksiä ja yhteisöjä. Valtiovarainministeriö voi
päättää, että yhteistyöryhmä kokoontuu erikseen määrätyssä
kokoonpanossa käsittelemään tiettyä asiaa.
Kuntien takauskeskus toteaa Kuntarahoituksen toimintojen olevan kuntien ja
sosiaalisen asuntotuotannon rahoitustehtävän myötä kokonaisuudessaan niin
merkittäviä, että sen asema tulisi erikseen todeta yhteistyöryhmän
kokoonpanossa. Pysyvä nimeäminen vastaisi Kuntarahoituksen asemaa
Euroopan keskuspankin suoran valvonnan piirissä olevana niin sanottuna
systeemirelevanttina pankkina.
Työryhmämuistion eriävässä mielipiteessä käsitellään lakiesityksissä olevaa
vaatimusta, jonka mukaan tietojärjestelmien ja tietovarantojen tulisi sijaita
Suomessa. Se, missä määrin ja millaisten toimintojen osalta
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tietoliikennejärjestelmien ja tietovarantojen tulisi fyysisesti sijaita Suomessa,
tulisi erikseen päättää tapaus- ja toimintakohtaisesti yhteistyöryhmässä tai
valtiovarainministeriössä yhteistyöryhmän suositusten perusteelle.
Liite 87/1
ESITYS

Hallitus lausuu, että
1. Kuntien takauskeskuksen lakisääteisen tehtävän menestyksellisen hoidon
kannalta työryhmämuistiossa kuvatut toimet ovat tarpeen, jotta voidaan
varmistaa riittävät Suomessa toimivat tietojärjestelmät ja tietovarannot
varainhankinnan ja maksuliikenteen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa;
2. työryhmämuistiossa esitetty yhteistyöryhmä on perusteltua perustaa ja
Kuntarahoitus Oyj:lle ja/tai Kuntien takauskeskukselle tulee osoittaa
pysyvä jäsenyys työryhmässä.

PÄÄTÖS

Hallitus lausui, että
1. Kuntien takauskeskuksen lakisääteisen tehtävän menestyksellisen hoidon
kannalta työryhmämuistiossa kuvatut toimet ovat tarpeen, jotta voidaan
varmistaa riittävät Suomessa toimivat tietojärjestelmät ja tietovarannot
varainhankinnan ja maksuliikenteen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa;
2. työryhmämuistiossa esitettyyn yhteistyöryhmään tulee osoittaa
Kuntarahoitus Oyj:lle ja/tai Kuntien takauskeskukselle pysyvä jäsenyys.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Helsingissä 24. syyskuuta 2018

Tuukka Salminen
Johtaja, toimitusjohtajan varahenkilö

