
EPV on EU:n virasto, jolla on yhteensä  215 
henkilöstön  jäsentä eri puolilta Eurooppaa.

Tehtävämme

EPV tekee työtä sinun hyväksesi

Lue lisää >

Covid-19-pandemian aikana olemme 
julkaisseet  122 sääntelytuotetta kuten 
teknisiä standardeja, ohjeita, lausuntoja ja 
raportteja, joiden avulla luodaan 
turvallisempaa rahoitussektoria sinulle. 

Sukupuolijakauma

Naisia 48,80 %
Miehiä 51,20 %

Autamme laatimaan 
yhteistä sääntökirjaa 
sitovista standardeista 
EU:n rahoituslaitoksille. 
Tasapuoliset 
toimintaedellytykset 
vahvistavat EU:n 
pankkisektoria ja 
auttavat suojelemaan 
säästäjiä, sijoittajia ja 
kuluttajia – myös 
sinua.

Riskien vähentäminen

Talletusten turvaaminen
Kun yritykset kaatuvat,   sijoittajien ja osakkaiden 
tulisi vastata tappioista   – ei veronmaksajien.

Vuonna 2022  raportoimme tätä varten 
tarvittavasta vähimmäispääomavaatimuksesta 
(MREL). Sen jälkeen laadimme vielä sitä koskevan 
vaikutusarvioinnin.

Tietojen määrittely ja raportointi 
kertaluontoisesti

Tavoitteenamme on luoda   integroitu 
raportointijärjestelmä, joka mahdollistaa 
virtaviivaisen raportoinnin yhdessä 
järjestelmäkokonaisuudessa sekä 
rahoituslaitoksille että viranomaisille.

Markkinariskiä koskevien sääntöjen 
täytäntöönpanon yhdenmukaistaminen
Laitokset kohtaavat tappioriskin 
markkinahintojen muuttuessa. Autamme EU:n 
markkinariskiä koskevan sääntelykehyksen 
täytäntöönpanon 
yhdenmukaistamisessa sekä sen teknisen 
perustan vahvistamisessa.
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Vuosina  2021–2025 toteutetaan viimeinen vaihe 
uusien sääntöjen laatimisessa 
sijoituspalveluyrityksille.

29 sääntelytuotteella, jotka on mukautettu 
yritysten kokoon ja toimintaan sopiviksi,   
hallitaan riskejä ja lisätään avoimuutta.
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• Vähimmäisvaatimukset
• Tietojen rakeisuus
• Kertaluontoinen

tietojen määritys

TIETOHAKEMISTO

• Tietojen keruu ja jako
• Kertaluontoinen tietojen

raportointi

KESKITETTY 
TIEDONKERUUPISTE

• Yhteiskomitea
• Koordinointi

viranomaisten välillä

HALLINNOINTI

Tammikuu 2022 – vaihe 1 
Tutkimusvaihe – 12 kuukautta

Tammikuu 2023 – vaihe 2 
Valmisteluvaihe – 6 kuukautta

Tammikuu 2024 – vaihe 3 
Kehitysvaihe – 18 kuukautta

https://www.eba.europa.eu/about-us/missions-and-tasks
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library//885450/EBA%20Annual%20Report%202019.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Regulation%20and%20Policy/Investment%20firms/884436/EBA%20Roadmap%20on%20Investment%20Firms.pdf


Olemme arvioineet  Basel III -säännöstön 
vaikutusta ja soveltuvuutta sen 
täytäntöönpanon kannalta EU:ssa.

Pääomavaatimuksia koskevan 
maailmanlaajuisen järjestelmän 
viimeistely

Lue lisää >

Hyödyt ovat kustannuksia suuremmat
Vahvemman pankkisektorin 
makrotaloudelliset hyödyt kompensoivat 
korkeampien pääomavaatimusten aiheuttamia 
kustannuksia.

Kulut myös  pienenevät ajan mittaan, kun 
taas hyödyt  säilyvät.

Vaikutusten seuranta

Autamme EU:ta  seuraamaan Basel III -
säännöstön edistymistä ja vaikutusta.

Viimeisimmässä tarkastelussamme oli 
mukana   99 pankkia 17:stä eri maasta.

Lue lisää >

Lue lisää >

150+
suositusta

EBA

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library//885450/EBA%20Annual%20Report%202019.pdf


EPV on osallistunut  merkittävällä tavalla 
covid-19-pandemian sosioekonomisten 
vaikutusten lieventämiseen   ripeillä, 
päättäväisillä ja koordinoiduilla toimilla 
useilla eri aloilla.

Sen ansiosta pankit ovat pystyneet takaamaan 
toiminnan jatkuvuuden ja riittävät 
palvelut asiakkailleen.

Lähimaksulla maksamisen 
lisääntyessä kehotimme 
pankkeja  nostamaan 
lähimaksamisen ylärajaa 50 
euroon.

Kuuden viikon kuluessa   kaikki 
EU:n jäsenvaltiot yhtä lukuun 
ottamatta olivat noudattaneet 
ohjeistusta.

Reaalitalous

Etätyön ja digitaalisten 
pankkipalveluiden 
käytön lisääntyessä 
julkaisimme ohjeita 
toiminnan jatkuvuuden 
varmistamiseksi.

Toimivaltaiset viranomaiset 
eivät saaneet ilmoituksia 
covid-19-pandemiaan 
liittyvien 
verkkohyökkäysten 
aiheuttamista  vakavista 
häiriöistä.

Kyberrikollisuus

Työmme covid-19-pandemian aikana

Lue lisää >

€50

Autoimme raportointivaatimusten 
keventämisessä ja kehotimme pankkeja 
keskeyttämään osinkojen maksamisen.

Näiden toimien avulla säästyneet   179 
miljardia euroa voitiin käyttää tappioiden 
kattamiseen ja  uuden lainanannon 
tukemiseen.

Rasitusta lieventämässä

179 miljardia €

Lue lisää >

Lue lisää >

Ripeästi

Päättäväisesti

Lue lisää >

Koordinoidusti

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf


Taloudellisen lukutaidon edistäminen

Turvallista maksamista

Kuluttajien on tärkeää ymmärtää,    kuinka 
rahatalous toimii. Sen vuoksi julkaisimme 
kokoelman aineistoja ja raportin 
talousosaamisen edistämisestä.

Niissä kuvataan kansallisten viranomaisten 
yleisimpiä toimintatapoja ja käytännön oppeja 
mahdollisissa tulevaisuuden 
toimintatavoissa hyödynnettäviksi.

Lue lisää >

Lue lisää >

Tukityökalu 
varainhoidon 
sääntelyn ja 
valvonnan 

ymmärtämiseksi

Painotus 
talouden 

innovaatioista 
tiedottamisessa

Kohderyhminä 
nuoret ja 

vanhukset

EPV on parantanut EU:ssa kuukausittain 
tehtävien  miljardien sähköisten 
maksutapahtuminen turvallisuutta: 
kuluttajat varmentavat maksut itse käyttämällä 
kahta seuraavista  kolmesta mahdollisesta 
tunnistuskeinosta:

tieto, jonka vain sinä   tiedät

esine, jonka vain sinä   omistat

jotain, joka on vain   sinussa

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf


Rahoituslaitokset turvautuvat päivittäin 
yhä enemmän  teknologiaan asioidessaan 
asiakkaidensa kanssa.

60 % pankeista kertoi  digitaalisten 
innovaatioiden ja uusien teknologioiden 
auttaneen niitä   saamaan säästöjä.

Fiksummin finanssialalla

Teknologian aika

Lue lisää >

Pyrimme  EU:n uusien 
tekoälyä koskevien 
sääntöjen mukaisesti 
löytämään erilaisia keinoja 
sen varmistamiseksi, että 
finanssisektori hyödyntää 
tekoälyä  turvallisesti, 
luotettavasti ja 
eettisesti.

Talouden tietokeskus

Parempaa sääntelyä teknologian tuella

Autamme  innovaatioiden käyttöönotossa 
osaksi säännösten noudattamisen valvontaa.

Neljä viidestä rahoitusyrityksestä uskoo niiden 
parantavan riskien hallintaa, ja useimmat 
sääntelyviranomaiset katsovat niiden    
lisäävän tehokkuutta.

Lue lisää >
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Lisää tehokkuutta

Parempaa riskien 
hallintaa

60%

Lue lisää >

Perustimme  EPV:n FinTech-tietokeskuksen 
jakaaksemme alan parhaita käytäntöjä ja 
vauhdittamaan innovaatioita.

Se tuo yhteen sidosryhmiä, jotka ovat 
kiinnostuneita  uusista rahoitusalan 
teknologioista.

EPV:n 
FINTECH-

TIETOKESKUS

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/December%202020/961060/Risk%20Assessment_Report_December_2020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/December%202020/961060/Risk%20Assessment_Report_December_2020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1015484/EBA%20analysis%20of%20RegTech%20in%20the%20EU%20financial%20sector.pdf


Arvioidaan, että rahaa pestään 
maailmanlaajuisesti jopa   1,87 biljoonaa 
euroa* joka vuosi.

Likaisella rahalla rahoitetaan  järjestäytynyttä 
rikollisuutta ja terrorismia.

Rahanpesua vastaan

Vastuullinen hallinto
Punnitessamme julkaisemiemme   20 ohjeen 
tuottamia  hyötyjä ja kustannuksia 
arvioimme, että niiden nettovaikutus
toimivaltaisten viranomaisten talouteen on 
lähellä nollaa.

Riskien hallinnointi

1,87 biljoonaa €

Lue lisää >

Lue lisää >

Lue lisää >

Lähde: Europol

EPV johtaa, koordinoi ja valvoo EU:n toimintaa 
talousrikollisuuden torjumiseksi.

Kehitämme toimintatapoja, määritämme 
prioriteetteja ja käynnistämme tutkintoja. 
Julkaisemamme  20 ohjetta auttavat riskien 
pienentämisessä.

JOHTAA

VALVOO KOORDINOI

EBA

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/economic-crime/money-laundering
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/963637/Final%20Report%20on%20Guidelines%20on%20revised%20ML%20TF%20Risk%20Factors.pdf


ESG:llä on väliä

Vaikuttamassa ESG-tietoihin
Tuomme ESG-tekijät kansalaisten avulla
osaksi työtämme.

Saimme kyselyymme palautetta yli 1 200 
vastaajalta, ja vastausten perusteella kehitimme 
sääntelystandardeja rahoitustuotteiden ESG-
tietojen julkistamisesta.

Kohti kestävämpää Eurooppaa

Ensimmäisenä askeleena kohti   kestävää 
kehitystä ja toiminnan jatkuvaa parantamista 
perustamme  ympäristöasioiden 
hallintajärjestelmän.

Yhdessä meillä on  mahdollisuus vaikuttaa.

1,200

Lue lisää >
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Pankkien on otettava huomioon riskit, jotka 
aiheutuvat  ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hyvään hallintotapaan liittyvistä tekijöistä 
(nk. ESG-riskit)

Yhteiskunta: Pidetään huolta ihmisistä

Hallinto: Harjoitetaan parempaa liiketoimintaa

Ympäristö: Pidetään huolta planeetasta

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Communication%20materials/Factsheets/1015657/ESG%20risk%20Factsheet.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
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