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Esittelymuistio Pohjoismaiden ja Baltian maiden ministeriöiden, keskuspankkien, valvontavi-

ranomaisten ja kriisinratkaisuviranomaisten välisen rahoitusvakausyhteistyötä koskevan yh-

teisymmärryspöytäkirjan allekirjoittamiseksi 

 

Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin valtiovarain-

ministeriöiden ja Tanskan elinkeinoministeriön sekä keskuspankkien, valvontaviran-

omaisten ja kriisinratkaisuviranomaisten kesken on Ruotsin valtiovarainministeriön 

johdolla valmisteltu yhteisymmärryspöytäkirja rajat ylittävää rahoitusvakautta koske-

vasta yhteistyöstä ja koordinaatiosta. Ruotsin valtiovarainministeriö esittää, että yh-

teisymmärryspöytäkirja allekirjoitettaisiin tammikuussa 2018. 

 

1. Tausta 

 

Yhteisymmärryspöytäkirjan osapuolet muodostavat Pohjoismaiden ja Baltian vakaus-

ryhmän (Nordic Baltic Stability Group, jäljempänä NBSG), joka perustettiin vuonna 

2010. Tämä yhteisymmärryspöytäkirja korvaisi vuoden 2010 yhteistyösopimuksen, 

jolla NBSG perustettiin. Vuoden 2010 jälkeen on muun muassa hyväksytty uutta EU-

/ETA-lainsäädäntöä makrovakausvalvonnasta ja luottolaitosten kriisinratkaisusta, jo-

ten yhteistyösopimus on katsottu tarpeelliseksi päivittää. 

 

Ruotsi toimi NBSG:n puheenjohtajamaana vuonna 2017. Suomi toimii NBSG:n pu-

heenjohtajamaana vuonna 2018 ja Norja vuonna 2019. 

 

2. Yhteisymmärryspöytäkirjan oikeudellinen luonne  

 

Yhteisymmärryspöytäkirja ei ole oikeudellisesti sitova. Yhteisymmärryspöytäkirjalla 

ei luoda viranomaisille uusia toimivaltuuksia, eikä määrätä toimivaltuuksien käytöstä. 

Yhteisymmärryspöytäkirja ei vaikuta osapuolten muihin sopimuksiin. 

 

3. Pohjoismaiden ja Baltian yhteistyön tavoitteet, toiminta ja rakenne 

 

Pohjoismaiden ja Baltian rahoitusmarkkinat ovat linkittyneet toisiinsa tavalla, joka luo 

tarpeen yhteistyölle ja tietojenvaihdolle. Yhteistyön tarkoituksena on edistää rahoitus-

vakautta sekä ehkäistä finanssikriisin syntymistä ja leviämistä alueella.  

 

Yhteisymmärryspöytäkirjassa määritellään NBSG:n jäsenet, tehtävät ja tavoitteet. Ku-

kin yhteisymmärryspöytäkirjan osapuoli osoittaa edustajan, joka käy NBSG:n ko-

kouksissa. NBSG kokoustaa vähintään kerran vuodessa. NBSG:n puheenjohtajuus on 

maakohtainen ja kiertävä, ja se kestää vuoden.  

 

NBSG:n tehtäviin kuuluu muun muassa keskustelu ja tiedonvaihto alueen tärkeistä ra-

hoitusvakauteen liittyvistä kysymyksistä normaali- ja häiriötilanteessa sekä laajan 

kriisisimulaation järjestäminen suosituksen mukaan vähintään joka viides vuosi. Yh-

teisymmärryspöytäkirjassa sovitaan myös muista NBSG:n käytännön toimintaan liit-

tyvistä asioista, kuten vuosittaisen kokouksen järjestämisestä ja mahdollisten työryh-

mien perustamisesta. 

 

Salassa pidettävien tietojen vaihtamisen osalta toimitaan EU-lainsäädännön ja kansal-

lisen lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti. 
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4. Voimaantulo ja muuttaminen 

 

Yhteisymmärryspöytäkirjan on tarkoitus tulla voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen 

tammikuussa 2018 allekirjoittaneet. Yhteisymmärryspöytäkirjaa voidaan muuttaa 

kaikkien osapuolten yhteisellä päätöksellä ja NBSG:n puheenjohtajan valmistelemana. 

Päivittämistarve arvioidaan säännöllisesti.  

 

5. Esitys 

 

Yllä todettuun viitaten esitän, että valtiovarainministeri allekirjoittaisi mainitun yh-

teisymmärryspöytäkirjan valtiovarainministeriön puolesta. 

 

 

 

 

 

Hallitussihteeri  Katri Aho 


