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Julkaistu Kauppalehdessä 7.10.2014 

Uuden pankkisääntelyn lisäkustannuksia ja toimialan kokemaa ahdinkoa by-

rokratian puristuksessa esiteltiin Kauppalehdessä (KL 2.10.). Lyhyt ”puolus-

tuksen puheenvuoro” on paikallaan. Otan kantaa erityisesti kahteen jutuissa 

esitettyyn väitteeseen. 

Väite 1: ”Sääntely lisää pankkien kustannuksia.” Tämä on totta ja ollut päät-

täjien tiedossa. Finanssikriisi osoitti, että ilman uuden sääntelyn asettamia 

rajoitteita pankit kasvattavat mm. velkavipuaan ja lyhytaikaista varainhan-

kintaansa sellaisiin mittoihin, että pankkikriisien todennäköisyys nousee 

kestämättömän suureksi. Finanssikriisin aikana vuosina 2007–2010 EU:ssa 

pankeille annetun valtionavun ja takausten määrä nousi 1 600 miljardiin eu-

roon, mikä vastaa 13 prosenttia EU:n BKT:stä. 

Pankkien välittämän rahoituksen hinta ennen kriisiä ei kaikilta osin heijas-

tanut todellisuutta vaan oli luonnottoman halpaa. Siihen aikaan ei ole enää 

paluuta. Tämän vastapainona on aiempaa vakaampi pankkisektori, joka ky-

kenee ylläpitämään muun talouden rahoitusta myös vaikeina aikoina. Lyhy-

ellä aikavälillä kohdattavien kustannusten ja pitkällä aikavälillä kertyvien 

hyötyjen vertailu on vaikeaa. Asiasta tehdyt selvitykset osoittavat, että toteu-

tetuilla sääntelyuudistuksilla tulee olemaan nettomääräisesti positiivinen 

vaikutus taloudelliseen hyvinvointiin. 

Väite 2: ”Pankkisektorin sääntelytaakan kasvu on eurooppalainen erikois-

piirre.” Sääntelyn kiristäminen ei ole eurooppalainen ilmiö. Lähes kaikki fi-

nanssikriisiä seurannut pankkisääntely on sovittu yhdessä globaalilla tasolla. 

Monilta osin Yhdysvallat on jopa edennyt Eurooppaa nopeammin. Tähän si-

sältyvät myös Kauppalehden artikkelissa mainitut pankeille asetettavat ra-

kennerajoitteet, jotka Yhdysvalloissa on jo toimeenpantu nk. Volcker-sään-

nön myötä Dodd-Frank-lainsäädännössä. 



 

Amerikkalaisen sääntelyn tarkoituksena on varmistaa, että julkisen turva-

verkon (mm. talletussuojan) suojissa toimivat pankit keskittyvät talouden 

kannalta kriittisten palveluiden, kuten rahoituksenvälityksen ja maksuliik-

keen, tuottamiseen ja riskipitoisimmat toiminnot tuotetaan turvaverkon ul-

kopuolella. 

On ymmärrettävää, että Euroopan talouskasvun elvyttämisen ongelmat nos-

tavat uuden pankkisääntelyn kustannukset suurennuslasin alle. Siirtymään 

liittyvät haasteet olivat viranomaisten tiedossa, kun uuden sääntelyn pitkästä 

voimaantuloaikataulusta sovittiin. Olisi valitettavaa, jos 1930-luvun suuren 

laman jälkeisen vakavimman globaalin finanssi- ja talouskriisin opetukset 

unohtuisivat jo viidessä vuodessa. Vaikka uuteen sääntelyyn varmasti sisäl-

tyy yksittäisiä ylilyöntejä, uudistusten suuri kuva on selkeä ja perusteltu. Ky-

symys pienten toimijoiden sääntelyhelpotuksista eli nk. suhteellisuusperi-

aatteen soveltamisesta on relevantti ja siihen tulee kiinnittää huomiota. 

 

 Finanssikriisi 

 Pankkiunioni 

 


