
 

1 
 

 

  

Basel 3.1 ja standardoidut 

riskipainotetut omaisuuserät  

 

 
Financial Industry Risk & Regulatory Risk l Risk Advisory 2021 



 

2 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Basel 3.1 sisältää muutoksia sekä standardoidun ja Internal Ratings Based (IRB) menetelmän mukaisiin 

luottoriskin laskentoihin että standardoidun menetelmän ja sisäisten mallien markkinariskiin. Lisäksi se kattaa 

uuden operatiivisen riskin viitekehyksen, muutoksia CVA:han ja ulkoiseen raportointiin sekä luo uudet 

kiinteistöjen vastuuluokat ja tarpeen laskea standardoidut RWA:t kaikille vastuille myös IM pankeissa 

tuloslattian implementaation johdosta. Vaikka täytäntöönpanon haasteet vaihtelevat standardoitujen ja IM 

pankkien osalta, on myös joitakin yhteisiä teemoja.  

 

 

Tässä sisällössä tarkastelemme kolmea yhteistä teemaa:  

• Lisääntyneen monimutkaisuuden hallinta >> 

• Datan lähteet ja käyttötarkoitukset >>  

• Valvojan odotusten hallinta >> 

 

 
 
Basel 3.1 vaikuttaa erilaisiin rahoituslaitoksiin kuten pankkeihin, asunto-osuuskuntiin,  
meklarivälittäjiin ja joihinkin sijoitusyhtiöihin. Käytämme ”pankkeja” kaiken kattavana terminä.  
 
Käytämme Basel 3.1 termiä kuvaamaan BCBS:n Joulukuussa 2017 julkaisemaa artikkelia  
Basel III: Finalising post-crisis reforms 

https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm


 

 
 

Monimutkaisuuden 

lisääntymisen hallinta 
 
Monimutkaisuuden lisääntyminen johtuu uusien 

menetelmien, esimerkiksi operatiivisen riskin 

standardoidun mittausmenetelmän, eli SMA:n 

käyttöönotosta. Uudet menetelmät edellyttävät 

uutta dataa ja laskelmia, muutoksia riskiherkkyyteen 

- korotuksia joidenkin standardoidun menetelmän 

omaisuusluokkien osalta, vähennyksiä monien 

sisäisten mallien omaisuusluokkien osalta- ja IM 

pankkien tuloslattian implementointia.  

 
Standardoidut pankit 

Keskeisiä haasteita ovat uusien menetelmien 
monimutkaisuuden, yksityiskohtaisuuden ja 
riskiherkkyyden ymmärtäminen: miten ne 
vaikuttavat portfolioihin ja liiketoimintaa 
koskeviin päätöksiin ja miten vaihtelevampaa 
RWA:ta ja pääomapositiota voidaan hallita.  

Esimerkiksi nykyisessä standardoidussa 
menetelmässä kaikki vastuut, jotka täyttävät 
vähittäis- vastuuluokan ehdot (poissulkien 
asuntolainat) lasketaan 75 % riskipainolla. 
Uuden standardoidun menetelmän mukaan 
asiakkaat, joilla on limiittiluontoisia tuotteita 
(luottokortit ja sekkiluotot) saattavat saada 45 
% riskipainon täyttäessään ”transactor” 
luokituksen ehdot – eli asiakkaat, jotka ovat 
maksaneet lainatun erän kokonaisuudessaan 12 
peräkkäisen kuukauden aikana. 
Vähittäisasiakkaat, jotka eivät täytä ehtoa 
saavat 75 % riskipainon.  

Transactor, joka ei maksa kokonaiserää 
kuukausittain siirtyy 75% riskipainoluokkaan ja 
voidaan luokitella uudestaan transactor-
kategoriaan, kun he ovat maksaneet 
kokonaiserän 12 peräkkäisen kuukauden 
aikana. Tämä yksityiskohtaisuuden ja 
riskiherkkyyden korostuminen mahdollistaa 
standardoitujen pankkien oikeasuhteisen 
pääoman varauksen riskiin verrattuna. Toisaalta  
 

se johtaa myös suurempaan vaihteluun 
RWA:ssa, kun asiakkaat siirtyvät 45% ja 75% 
riskipainoluokkien välillä. Standardoidut pankit 
kohtaavat järjestelmiin ja  
 
dataan liittyviä haasteita maksukäyttäytymisen 
seurannassa, mikäli haluavat hyötyä 
pienemmistä riskipainoista. 
 
 

IM pankit 

IM pankit kohtaavat monia muutoksia ja 
haasteita IRB menetelmään liittyen, mutta 
tärkeimmät ovat tuloslattian implementointi ja 
sen sisällyttäminen 
pääomanhallintaprosesseihin.  

IM pankkien on varmistettava, että ne voivat 
laskea sekä sisäisten mallien mukaiset että 
standardoidut RWA:t ja lisäksi sisällyttää 
tuloslattian laskennan portfoliosuunnitteluun ja 
stressitestausprosesseihin. 
Pääomasuunnitteluun on nykyään sisällytettävä 
RWA:t, likviditeetti ja 
vähimmäisomavaraisuusasteen rajoitteet, ja 
tuloslattia lisää entisestään tämän prosessin 
monimutkaisuutta. IM pankkien täytyy 
varmistaa, että hallituksen jäsenet ja ylin johto 
ymmärtävät lisääntyneen monimutkaisuuden 
seuraukset. 
 
Lisääntynyt monimutkaisuus näkyy esimerkiksi 
kiinteistöjen vastuuluokissa. IM pankkien on 
luokiteltava kiinteistövastuut ”materially 
dependent” tai ”not materially dependent” -
kategorioihin asuinkiinteistöjen ja 
liikekiinteistöjen osalta sen mukaan, kuinka 
paljon lainan takaisinmaksaminen riippuu 
kyseisen vakuuden tuotoista. Vaikka 
dependent/not dependent -kategoria ei 
välttämättä vaikuta sisäisten mallien RWA:han, 
niin standardoidut RWA:t, jotka ohjaavat 
tuloslattian laskentaa, voivat olla merkittävän 
erilaisia riippuen kategoriasta. Tämä täytyy 
ottaa huomioon kiinteistöportfoliota koskevissa 
strategisissa päätöksissä. 

 



 

 
 

Datan lähteet ja 

käyttötarkoitukset  

 
Sekä standardoitujen että IM pankkien on 
hankittava uutta dataa, tehtävä muutoksia 
olemassa olevaan dataan ja kehitettävä uutta 
sisäistä ja ulkoista raportointia Basel 3.1:n 
seurauksena. Pankkien tulee valmistautua 
valvojilta tuleviin odotuksiin siitä, että kaikki 
RWA laskennat ovat hallinnan, kontrollien, 
täsmäytysten ja tarkkuuden korkeimpien 
standardien mukaisia. 
 
  

Standardoidut pankit 
Uutta vakuusdataa, kuten LTV luotonannossa 
(at origination), tullaan vaatimaan 
standardoiduille asuntolainoille Basel 3.1 
mukaisesti. Sitä ei välttämättä saada helposti 
nykyisistä järjestelmistä tai datavarastoista. 
Standardoitujen pankkien etsiessä määrittelyjä 
datalle, jota ei ole helposti saatavilla, on 
pankkien samanaikaisesti pystyttävä 
osoittamaan valvojalle, että määrittelyt ovat 
kohtuullisia ja varovaisuusmarginaali (margin of 
conservatism) on lisätty epävarmuuden 
huomioonottamiseksi. 
 

IM pankit 
IM pankit kohtaavat kaikki haasteet, joita myös 
standardoidut pankit kohtaavat 
implementoidessaan uutta 
standardimenetelmää. Lisäksi IM pankit 
kohtaavat sisäisten mallien muutoksia koskevat 
haasteet. On tapauksia, joissa samaa dataa 
tarvitaan sekä IM että standardoidussa 
laskelmissa, mutta dataa käytetään tai 
prosessoidaan eri tavalla eri tarkoituksiin. 
Esimerkiksi vakuusdataa käytetään sisäisissä 
malleissa ja standardoidussa menetelmässä 
RWA:n laskennassa.  
 
Keskeinen ero datan hallinnassa ja käytössä on 
vakuuksien kelpoisuus pienentää RWA:ta, mikä 
on eri IRB ja standardimenetelmissä. 
Vakuusdatan käyttö standardoidun 

menetelmän mukaisissa laskelmissa vaatii myös 
vakuusjärjestelmää, joka voi linkittää vakuuden 
asiakkaaseen, limiittiin ja vastuuseen tavoilla, 
joita ei yleisesti käytetä liiketoiminnassa. 
Tällaisia ovat esimerkiksi, allokointi pankin 
tytäryhtiöiden tai oikeussubjektien (legal entity) 
mukaan viranomaisraportoinnissa. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Valvojan odotusten hallinta 

 

Standardoitujen pankkien ja IM pankkien on 

tärkeää osoittaa valvojille, 

luottoluokituslaitoksille ja muille sidosryhmille, 

että uudet standardoidun menetelmän 

mukaiset laskelmat tehdään samalla 

tarkkuudella, kontrolli- ja valvontastandardien 

tasolla, kuin valvojat odottavat olemassa 

olevilta laskelmilta. Taktisen ratkaisun 

implementointi ilman täysin resursoitua ja 

budjetoitua suunnitelmaa ja nopeasti 

toteutettuna on riskialtis lähestymistapa. 

 
 

Standardoidut pankit 
Valvojat haluavat todisteita siitä, että 
standardoidut pankit ovat toteuttaneet 
standardoidun menetelmän mukaiset 
muutokset asianmukaisesti. Valvojat haluavat 
varmistaa myös sen, että pankit ymmärtävät 
riskiherkkyyden ja volatiliteetin lisääntymisen 
vaikutukset kaikissa riskityypeissä. Tämä lisää 
pääomaennusteiden ja stressitestauksen 
haasteita ja voi kasvattaa merkittävästi 
standardoitujen pankkien pääomanhallinnan 
haasteita. 
 

IM pankit 
IM pankkien on vakuutettava valvojat siitä, että 
ne investoivat asianmukaisesti standardoidun 
laskentainfrastruktuurin järjestelmiin, 
valvontaan ja dataan.  

 
Investoinnin tarve on selvä: IM pankkien, joita 
tuloslattia rajoittaa, pääomavaatimukset 
määritetään niiden standardoidun RWA:n 
perusteella. Valvojat haluavat näyttöä siitä, että 
standardoidut laskelmat ovat sääntelynmukaisia 
ja riittävän konservatiivisia. Pankkien hallitukset 
ja osakkeenomistajat haluavat luottaa siihen, 
että kaikki vaihtoehdot RWA:n alentamiseen on 
tunnistettu ja huomioitu. Näiden odotusten 
täyttämiseksi pankeilla täytyy olla standardoitu 
laskentainfrastruktuuri, joka on tehokas, 

kontrolloitu ja täyttää datan tarkkuutta ja 
kattavuutta koskevat vaatimukset. 

Kaikille pankeille huomionarvoista yllä 
mainittuihin haasteisiin liittyen on 
muutoskapasiteetti – voivatko pankit toteuttaa 
sisäisten prosessien avulla kaikki tarvittavat 
muutokset ajoissa? Tällä hetkellä elämme 
syyskuuta 2021 ja implementaatio on näillä 
näkymillä tarkoitus toteuttaa 1.1.2023 
mennessä. Muutosten toteuttamiseen 
tarvittava aika ja inhimillinen pääoma ovat 
nopeasti hupenevia resursseja.  

Nopea standardoidun menetelmän 
implementaatiohaasteiden tunnistaminen ja 
niihin vastaaminen auttaa pankkeja 
implementoimaan vaaditut muutokset ja 
laskemaan menetelmään perustuvat tarkemmat 
riskipainot. Näin nopeus vaikuttaa myös 
tuloslattian laskentaan ja voi auttaa 
lieventämään sen pääomavaikutuksia IM 
pankeille. Tämä on useimmille pankeille 
monivuotinen tehtävä, joka vaatii 
suunnitelmallisuutta ja investointeja. 
Näkemyksemme mukaan pankit, jotka 
implementoivat muutokset aikaisemmin, 
saavuttavat tärkeää kilpailuetua verrattuna sen 
liian myöhään toteuttaviin pankkeihin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Seuraavat askeleet - näkemyksemme  

Basel 3.1:n täytäntöönpano 1.1.2023 mennessä näyttää haasteelliselta joillakin toimialueilla. Erityisesti 

EU:ssa, missä tämän tyyppiset lainsäädännölliset paketit vaativat kahden vuoden neuvotteluajan 

ehdotuksen julkaisun jälkeen. Tällä hetkellä odotamme ehdotusta lokakuun alussa.  Vaikka Basel 3.1 

viitekehyksen täytäntöönpano saattaa olla myöhemmin kuin 1.1.2023 osalla toimialueista, odotamme 

tuloslattian viiden vuoden siirtymäaikaa lyhennettävän ja 1.1.2028 olevan tavoitepäivämäärä 72,5 % 

tuloslattian kalibroinnille. Lisäksi uskomme, että pankkien ei ole viisasta viivästyttää standardoidun 

RWA:n laskemiseen, kehittämiseen ja implementointiin vaadittavaa työtä, sillä valvojat ja muut 

sidosryhmät odottavat pankkien pystyvän esittämään varteenotettavat näkemyksensä Basel 3.1 

vaikutuksista Pillar 1 ja 2 pääomavaatimuksiin. 

 

 

 

 

Keskustelemme mielellämme lisää aiheesta – Ota yhteyttä: 
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