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Rahoitusvakausviraston, rahoitusvakausrahaston sekä vanhan 
talletussuojarahaston sektoriluokitus 

Päätökset   

Valtiovarainministeriön alaisuudessa toimiva Rahoitusvakausvirasto 

sekä rahoitusvakausrahasto, joka jakautuu talletussuojarahastoon ja 

kriisinratkaisurahastoon, luokitellaan valtionhallintoon (S.1311). 

Vanha talletussuojarahasto luokitellaan valtionhallintoon (S.1311) 

vuodesta 2015 lähtien. 

Rahoitusvakausvirasto ja -rahasto  

Vuonna 2015 perustettu Rahoitusvakausvirasto toimii kansallisena 

kriisinratkaisuviranomaisena rahoitusmarkkinoiden vakauden 

varmistamiseksi ja taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden luottolaitosten ja 

sijoituspalveluyritysten toiminnan uudelleenjärjestämiseksi. Virasto kuuluu 

valtiovarainministeriön hallinnonalaan ja sen ohjaus kuuluu ministeriölle.  

Rahoitusvakausviraston tehtävänä on hallinnoida valtion talousarvion 

ulkopuolista rahoitusvakausrahastoa, joka muodostuu vakausmaksuin 

kartutettavasta kriisinratkaisurahastosta ja talletussuojamaksuin 

kartutettavasta talletussuojarahastosta (ts. uusi talletussuojarahasto). 

Kriisinratkaisurahasto ja talletussuojarahasto esitetään tilinpäätöksessä 

erillisinä ja niihin liittyvät maksut ja varat pidetään erillään. Koska 

Rahoitusvakausviraston ohjaus kuuluu valtionvarainministeriölle, 

luokitellaan virasto ja sen alaisuuteen kuuluva rahoitusvakausrahasto osaksi 

valtionhallintoa (S.1311). 

Vanha talletussuojarahasto 

Vuosina 1998–2014 talletussuojasta vastasi vanha talletussuojarahasto 

(jäljempänä VTSR), jonka toiminta rahoitettiin jäsenpankeilta vuosittain 

kerättävillä kannatusmaksuilla sekä rahaston sijoitusvarallisuuden tuotoilla. 

Rahastoa hallinnoi pankkitoimiala itsenäisesti. Luottolaitoslaki määräsi 

talletuspankkien rahastolle maksaman kannatusmaksun laskentakaavan ja 

kannatusmaksuprosentin suuruuden sekä rajasi rahaston varojen käyttöä.  

Vuosina 1998–2014 VTSR on tilastoitu vakuutuslaitokset -sektoriin (S.128). 

VTSR:n tehtävänä oli varautua jäsenpankin maksukyvyttömyystilanteesta 

syntyvään riskiin. Jäsenpankit suorittivat sille säännöllisesti vuosittain 

riskiin (vakavaraisuus) ja suojattujen talletusten määrään sidottuja 

talletussuojamaksuja. 

Vuodesta 2015 lähtien talletussuojasta vastaa Rahoitusvakausvirasto, joka 

hallinnoi sen yhteyteen perustettavaa talletussuojarahastoa, ts. uutta 

talletussuojarahastoa (jäljempänä UTSR). Uusi talletussuojarahasto 

kartutetaan talletussuojadirektiivin edellyttämälle vähimmäistasolle 10 

vuodessa. Vanhan talletussuojarahaston jäseninä olleet talletuspankit voivat 

valita haluavatko maksaa vuosittaiset talletussuojamaksunsa VTSR:n 

varoista kartutusosuuksiensa puitteissa kokonaan vai osittain. 
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Vanha talletussuojarahasto (VTSR) säilyy pankkitoimialan hallinnoimana 

tarkoituksenaan jäsenpankkien lakisääteisten talletussuojavelvoitteiden 

rahoittaminen ja rahastovarallisuuden hoito. VTSR varoja käytetään vain 

UTSR:n lukuun ja VTSR:n hallinnoinnista aiheutuvien kustannuksiin. 

Mikäli UTSR:n varat eivät riitä korvattavien talletusten maksamiseen tai 

muiden talletussuojarahaston velvoitteiden kattamiseen, 

Rahoitusvakausvirasto voi velvoittaa VTSR:n siirtämään UTSR:oon varoja, 

jos ylimääräisiä talletussuojamaksuja ei voida periä riittävän nopeasti ja 

vakauden turvaavalla tavalla (1199/2014 Laki luottolaitostoiminnasta 

annetun lain muuttamisesta). Kun VTSR:ssa ei ole enää varoja, se puretaan 

ja jäljellä olevat velvoitteet siirtyvät UTSR:lle. 

Vanhan talletussuojarahaston sektoriluokitusta arvioidaan Eurostatin 

julkaiseman julkisyhteisöjen alijäämä ja velka -manuaalin1 luvun ”I.5 Units 

engaged in financial activities: general issues” osion ”Protection funds” 

perusteella. Yhtenä keskeisenä luokituskriteerinä on, että 

talletussuojarahastot ja muut suojausrahastot tulee luokitella siihen sektoriin, 

joka omaa päätösvallan rahastossa. Päätösvallan osoittaa muun muassa se 

mitkä tahot päättävät talletussuojamaksun suuruudesta ja varojen käytöstä 

tilanteessa, jossa rahaston varat eivät riitä velvoitteista suoriutumiseen. 

Koska Rahoitusvakausvirasto voi edellisessä kappaleessa mainitussa 

tilanteessa velvoittaa VTSR:n siirtämään varoja UTSR:oon, luokitellaan 

VTSR valtionhallintoon S.1311 vuodesta 2015 lähtien. 

 

 

Lisätietoja: 

rahoitus.tilinpito@stat.fi 

 

                                                      
1 Manual on Government Deficit and Debt - Implementation of ESA 2010 (Eurostat, 2014) 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5937189/KS-GQ-14-010-

EN.PDF/c1466fde-141c-418d-b7f1-eb8d5765aa1d 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5937189/KS-GQ-14-010-EN.PDF/c1466fde-141c-418d-b7f1-eb8d5765aa1d
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5937189/KS-GQ-14-010-EN.PDF/c1466fde-141c-418d-b7f1-eb8d5765aa1d

