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Tiivistelmä 
Suomi liittyi euroalueeseen ensimmäisten maiden joukossa vuoden 
1999 alussa. Suomen Pankki on siten eurojärjestelmän perustajajäse-
niä. Suomen EU-jäsenyys ja varsinkin EMU-jäsenyys ovat merkinneet 
suuria muutoksia Suomen Pankin institutionaaliseen asemaan ja varsi-
naiseen toimintaan. Tässä kirjassa tarkastellaan Suomen Pankin, ra-
hoitusvalvonnan ja rahoitusmarkkinoiden muutoksia erityisesti Suo-
men EMU-jäsenyyden aikana sekä pohditaan niihin liittyviä tulevai-
suuden haasteita. 
 Kirjan ensimmäisessä luvussa tarkastellaan makrotalousteorian 
viimeaikaisia kehityspiirteitä rahapolitiikan näkökulmasta. Rahapoli-
tiikan harjoittaminen on kehittynyt 15 viime vuoden aikana yhtä aikaa 
teoreettisen tietämyksen lisääntymisen kanssa. Suhde teorian ja käy-
tännön välillä on ollut läheinen ja hedelmällinen. Sen jälkeen käsitel-
lään EKP:n rahapolitiikan toteutusta ja strategiaa, sillä myös Euroopan 
keskuspankin rahapolitiikka on sidoksissa tähän kehitykseen, vaikka 
historiallisista syistä EKP ei ole ollut kovin aktiivinen strategiansa ke-
hittämisessä. Lopuksi arvioidaan Euroopan keskuspankin rahapolitii-
kan onnistumista ja tulevaisuuden haasteita. 
 Kirjan toisessa luvussa käsitellään eurojärjestelmän toimintaa  
raha- ja valuuttamarkkinoilla. Eurojärjestelmän raha- ja valuuttamark-
kinaoperaatioista päätetään keskitetysti, mikä on tietenkin ollut suuri 
muutos eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien näkökulmasta. 
Raha- ja valuuttamarkkinaoperaatiot kuitenkin toteutetaan edelleen 
kansallisten keskuspankkien kautta. Eurojärjestelmän operatiivisessa 
kehikossa on tapahtunut yllättävän pieniä muutoksia vuoden 1999 jäl-
keen. Luvun lopussa tarkastellaan globaalien valuuttavarantojen kehi-
tyspiirteitä. Valuuttavarannot ovat kasvaneet viime vuosina erityisesti 
Aasian maissa. 
 Rahahuolto on ehkä näkyvin osa keskuspankkitoimintaa. Luvussa 
3 käsitellään rahahuollon kehitystä Suomessa ja euroalueella. Suomen 
rahahuolto toimii osana eurojärjestelmän rahahuoltoa. Suomen raha-
huollossa on tapahtunut suuria muutoksia EMU-aikana. Eurosetelei-
den voimakas kasvu on ollut monille suuri yllätys. 
 Luvut 4�6 keskittyvät Suomen, euroalueen ja EU:n rahoitusmark-
kinoiden rakennekysymyksiin. Euro on ollut yksi katalysaattori rahoi-
tusmarkkinoiden integroitumiskehityksessä. Euroopan maksu- ja sel-
vitysjärjestelmät ovat olleet ja ovat jatkossakin suurten muutospainei-
den kohteena. Rahoitusmarkkinoiden integroituminen ja keskittymi-
nen aiheuttavat suuria haasteita rahoitusvalvonnalle. Rahoitusvalvon-
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nan organisointi on jälleen ajankohtainen keskustelun aihe myös 
Suomessa. 
 Tämä teos on toimitettu tohtori Heikki Koskenkylän 60-vuotis-
juhlapäivän kunniaksi. Heikki Koskenkylä tuli Suomen Pankin palve-
lukseen vuonna 1968 ja on tehnyt pitkän ja merkittävän uran Suomen 
Pankissa sekä tutkijana että esimiehenä. 
 
Asiasanat: Suomen Pankki, EMU, rahoitusmarkkinat, rahoitus-
valvonta 
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Abstract 
Finland was one of the first countries to join the euro area at the  
beginning of 1999. The Bank of Finland is thus a founder member of 
the Eurosystem. Finland�s accession to the European Union and, to an 
even greater extent, membership of EMU have meant major changes 
in the institutional status and practical work of the Bank. This book 
reviews the changes that have taken place at the Bank of Finland, in 
financial supervision and in the financial markets, focusing  
particularly on the period of Finland�s EMU membership, and looks 
ahead to future challenges in these areas. 
 The opening chapter begins by examining recent developments in 
macroeconomic theory from the perspective of monetary policy, 
which has developed over the past 15 years side by side with the  
growing body of theoretical knowledge. The relationship between 
theory and practice over this period has been close and fruitful. The 
account then goes on to consider the European Central Bank�s  
monetary policy strategy and its implementation. The ECB�s  
monetary policy is also linked to the afore-mentioned process of  
theoretical development, despite the fact that the ECB has for  
historical reasons not been particularly active in the area of strategy 
development. The chapter closes with an assessment of the success of 
ECB monetary policy and the challenges facing it in the future. 
 Chapter 2 looks at the Eurosystem's operations in the money and 
foreign exchange markets. Here, decisions are taken centrally, which 
has naturally meant a substantial change for the national central banks 
participating in the system. Money and foreign exchange market  
operations are, however, still carried out through the national central 
banks. The operating framework of the Eurosystem has seen only  
surprisingly minor changes since 1999. Towards the end of the  
chapter there is an examination of developments in global foreign  
currency reserves, where the foreign reserves of Asian central banks, 
in particular, have been growing in recent years. 
 Maintenance of currency supply is perhaps the most visible part of 
a central bank�s work. Chapter 3 reviews the history of currency  
supply in Finland and the euro area, where Finnish currency supply 
operates as part of overall Eurosystem currency supply. Major 
changes have occurred in Finnish currency supply since the beginning 
of EMU membership, with the strong growth in the value of euro 
banknotes in circulation taking many people by surprise. 
 Chapters 4�6 concentrate on structural issues relating to the  
financial markets in Finland, the euro area and the EU. The euro has 
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been one of the catalysts accelerating the process of financial market 
integration. European payment and settlement systems have faced 
strong pressures for change, and this trend will continue in the future. 
The integration and concentration of financial markets poses serious 
challenges for financial supervision, the organisation of which is once 
again a topical issue in Finland, as it is elsewhere. 
 This volume has been put together in honour of the 60th birthday 
of Dr Heikki Koskenkylä. Dr Koskenkylä joined the Bank of Finland 
in 1968 and has pursued a long and distinguished career at the Bank, 
both as a researcher and as a senior administrator. 
 
Keywords: Bank of Finland, EMU, financial markets, financial  
supervision 
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Alkusanat 
Tohtori Heikki Koskenkylä täyttää 60 vuotta 11. heinäkuuta 2006. 
Tällä teoksella haluamme kunnioittaa hänen pitkää ja vaikuttavaa työ-
uraansa Suomen Pankissa. 
 Heikki Koskenkylä tuli Suomen Pankin palvelukseen vuoden 1968 
heinäkuussa 22-vuotispäivänsä aikoihin. Kuten siihen aikaan pankissa 
oli tapana, Koskenkylänkin ekonomistiura alkoi tutkijana Suomen 
Pankin taloudellisessa tutkimuslaitoksessa makrotaloudellisten kysy-
mysten parissa. Pankin perinteessä vahva tutkijatausta ja sitä kautta 
muodostuva vankka analyyttinen osaaminen on ollut se lähtökohta, 
josta on sitten myöhemmin ponnistettu uralla eteenpäin. 
 Taloudellinen tutkimuslaitos lakkautettiin vuonna 1972 ja jaettiin 
useisiin osastoihin. Vuoden 1974 alussa Heikki Koskenkylä sai nuo-
ressa iässä johdettavakseen tutkimusosaston, joka jatkoi tutkimuslai-
toksen perinteitä pankin tutkimustoiminnan ytimenä. Koskenkylä joh-
tikin tutkimusosastoa pitkään, vuoden 1993 loppuun asti. Koskenky-
län aikana osastolla tehtiin paljon kansantaloustieteen opinnäytteitä, 
kuten väitöskirjoja sekä lisensiaatin tutkimuksia ja myös joitakin pro 
gradu -töitä. Koskenkylän oma väitöskirja valmistui vuonna 1985. 
Myös BOF-mallina tunnetun Suomen Pankin ekonometrisen makro-
mallin eri versioiden kehittäminen oli tärkeä osa tutkimusosaston työ-
tä. Ilmapiiri tutkimusosastolla oli rakentava ja keskusteleva, vaikka 
osaston seminaarit olivatkin välillä hyvin kiivaita ja värikkäitä. 
 Pääjohtaja Sirkka Hämäläisen ja johtokunnan jäsen Matti Vanha-
lan johdolla Suomen Pankin johtokunta päätti syksyllä 1993 kierrättää 
esimiestehtäviä. Koskenkylälle tämä merkitsi sitä, että hänen pitkä 
työrupeamansa tutkimusosaston osastopäällikkönä päättyi, mutta sa-
malla hänelle avautui uusi ja vaikuttava ura toisaalla pankissa. Vuoden 
1994 alussa Koskenkylä aloitti johtokunnan neuvonantajana rahoitus-
markkinaosastolla. Hänen erityisalaansa olivat erityisesti pankkikrii-
seihin liittyvät kysymykset. Kun rahoitusmarkkinaosaston osastopääl-
likkö Kaarlo Jännäri nimitettiin Rahoitustarkastuksen johtajaksi vuon-
na 1996, pääjohtaja Sirkka Hämäläinen onnistui houkuttelemaan Kos-
kenkylän rahoitusmarkkinaosaston osastopäälliköksi. Toimiessaan 
johtokunnan neuvonantajana Koskenkylä oli hankkinut rahoitusmark-
kinaosaston osastopäällikön tehtävään sopivan vankan analyyttisen 
perustan. Pankin organisaatiouudistuksen yhteydessä maaliskuussa 
2005 rahoitusmarkkinaosasto ja tilasto-osasto yhdistettiin laajaksi ra-
hoitusmarkkina- ja tilasto-osastoksi, jonka johtoon Koskenkylä oli 
luonteva valinta. 
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 Heikki Koskenkylän tutkimustoiminnassa voidaan erottaa kaksi 
merkittävää teemaa. Nuorena tutkijana ja tutkimusosaston osastopääl-
likkönä Koskenkylä tutki monipuolisesti investointeja. Sekä hänen 
lisensiaatin tutkimuksensa että väitöskirjansa käsittelevät tätä teemaa. 
Myös Suomen talouden kasvu- ja rakennekysymykset olivat hänelle 
läheisiä. Siirryttyään rahoitusmarkkinaosastolle Koskenkylä aloitti 
uuden uran myös tutkijana keskittyen rahoitusmarkkinakysymyksiin. 
Pankkikriisit ja erityisesti Suomen 1990-luvun alun pankkikriisi, poh-
joismaisten pankkien tila, rahoitusmarkkinoiden vakaus, tehokkuus ja 
integraatio ovat olleet Koskenkylän lukuisten kirjoitusten ja esitelmien 
lempiaiheita. Koskenkylän johdolla rahoitusmarkkinaosastolla tehtiin 
kaksi merkittävää kokoomajulkaisua: vuonna 2002 ilmestyi julkaisu 
Suomen rahoitusmarkkinoista ja vuonna 2004 julkaisu rahoitusmark-
kinoiden integraatiosta. 
 Suomen EU-jäsenyyden myötä Suomen Pankin kansainvälistymi-
nen on ollut erittäin voimakasta. Rahoitusmarkkinaosaston osastopääl-
likkönä Koskenkylä on edustanut pankkia sekä monilla EU-foorumeil-
la että laajemmillakin foorumeilla. Tässä työssä Koskenkylälle on ol-
lut merkittävää etua vankasta tutkijataustasta, tutkimuskirjallisuuden 
syvästä ja laajasta osaamisesta sekä analyyttisestä lähestymistavasta. 
Kansainvälisillä foorumeilla Koskenkylä on toiminut Suomen edisty-
neen pankkiteknologian aktiivisena markkinoijana. 
 Henkilönä Heikki Koskenkylä ei jätä ketään kylmäksi. Hän on 
pankin puheliaimpia ja rohkeimpia asiantuntijoita. Koskenkylän ana-
lyysi on usein viiltävän analyyttistä ja kriittistä. Tämä johtunee hänen 
tutkijataustastaan. Keskustelukumppani, joka ei hallitse asiaa syvälli-
sesti, voi joutua helposti alakynteen näissä mittelöissä. Tämä ei luon-
nollisesti ole kaikille mieleen. Myös pankin pääjohtajat ja monet muut 
suuret johtajat ovat saaneet Koskenkylältä arvokkaita neuvoja ja valis-
tusta � välillä tiukassakin muodossa. Luotettavien lähteiden mukaan 
eräs Suomen Pankin pääjohtaja on uhannut kolme kertaa erottaa hänet. 
Tämä jäi lopulta tekemättä. Myös kirjoituksistaan ja esitelmistään 
Koskenkylä on saanut runsaasti sekä myönteistä että ärtyisää palautet-
ta. Hänen osaamisensa ja aktiivisuutensa on noteerattu sekä eurooppa-
laisilla että globaaleilla foorumeilla. 
 Vuosikymmenten varrella Suomen Pankki on muuttunut paljon, 
mutta Heikki Koskenkylä huomattavasti vähemmän. Suomen EU-
jäsenyys ja erityisesti EMU-jäsenyys ovat merkinneet suuria muutok-
sia sekä Suomen Pankin institutionaaliseen asemaan että sen varsinai-
seen toimintaan. Tätä heijastaa myös pankin viime vuonna uusittu  
logo, jossa on mainittu myös eurojärjestelmä. Tämä ilmentää sitä tosi-
asiaa, että Suomen Pankki toimii nykyisin osana euroalueen keskus-
pankkijärjestelmää. 
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 Tämän juhlakirjan teemoina ovat Suomen Pankin ja rahoitusval-
vonnan rooli EMU-maailmassa sekä rahoitusmarkkinoiden kehitys-
piirteet. Jarmo Kontulainen ja Antti Suvanto tarkastelevat ensimmäi-
sessä luvussa EKP:n rahapolitiikkaa uusimman teoreettisen tietämyk-
sen näkökulmasta. Samalla he arvioivat rahapolitiikan onnistumista 
kuuden viime vuoden aikana. Antti Suvanto on rahapolitiikka- ja tut-
kimusosaston osastopäällikkö ja Jarmo Kontulainen on toimistopääl-
likkö samalla osastolla. 
 Pentti Pikkaraisen ja Tuomas Välimäen kirjoituksessa luvussa 2 
käsitellään eurojärjestelmän toimintaa raha- ja valuuttamarkkinoilla. 
Lisäksi käsitellään valuuttavarantojen sijoitustoiminnan kehityspiirtei-
tä globaalista näkökulmasta. Pentti Pikkarainen on pankkitoiminta-
osaston osastopäällikkö ja Tuomas Välimäki neuvonantaja samalla 
osastolla. 
 Rahahuolto on keskeinen ja tavallisten kansalaisten näkökulmasta 
ehkä tutuin osa keskuspankkitoimintaa. Urpo Levo ja Kari Takala kä-
sittelevät luvussa 3 rahahuollon muutoksia Suomessa ja euroalueella. 
He myös kuvaavat seteleiden kysynnän kehitystä euroalueella. Urpo 
Levo on toiminut viimeksi maksuvälineosaston osastopäällikkönä, 
mistä tehtävästä hän jäi eläkkeelle maaliskuussa 2006. Kari Takala on 
neuvonantaja maksuvälineosastolla. 
 Luvut 4�6 keskittyvät Suomen, euroalueen ja EU:n rahoitusmark-
kinoiden rakennekysymyksiin. Leena Mörttinen ja Kimmo Virolainen 
esittelevät Suomen ja euroalueen rahoitusmarkkinoiden rakennetta ja 
muutosta. Harry Leinonen kuvaa Euroopan maksu- ja selvitysjärjes-
telmien keskeisiä piirteitä. Kaarlo Jännäri ja Jukka Vesala käsittelevät 
rahoitusvalvonnan tilannetta Suomessa ja EU:ssa. Kirjoittajista Leena 
Mörttinen toimii Nordean Suomen toiminnon pääekonomistina toimit-
tuaan sitä ennen neuvonantajana Suomen Pankissa. Kimmo Virolainen 
on toimistopäällikkö ja Harry Leinonen johtokunnan neuvonantaja 
rahoitusmarkkina- ja tilasto-osastolla. Kaarlo Jännäri on Rahoitustar-
kastuksen johtaja ja Jukka Vesala apulaisjohtaja. 
 Kussakin luvussa käsitellään nykytilanteen ja viime vuosien kehi-
tyksen lisäksi tulevaisuuden haasteita. Toivomme, että teos herättää 
uusia näkökulmia, ajatuksia ja keskustelua. Kirjoituksissa esitetyt nä-
kemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä heijasta heidän 
työnantajiensa virallista kantaa. Kiitämme ekonomisti Seija Parviaista 
suuresta avusta teoksen kokoamisessa ja kielellisestä viimeistelystä. 
 
Helsinki, kesäkuu 2006 
Pentti Pikkarainen  Antti Suvanto 



 
10 



 
11 

Sisällys 
 
Luku 1 
Jarmo Kontulainen � Antti Suvanto 
Rahapolitiikan teoria ja EKP:n rahapolitiikka ............................. 13 
 
Luku 2 
Pentti Pikkarainen � Tuomas Välimäki 
Eurojärjestelmän toiminta raha- ja valuuttamarkkinoilla........... 41 
 
Luku 3 
Urpo Levo � Kari Takala 
Rahahuolto Suomessa ja euroalueella............................................. 67 
 
Luku 4 
Leena Mörttinen � Kimmo Virolainen 
Suomen ja euroalueen rahoitusmarkkinat ..................................... 95 
 
Luku 5 
Harry Leinonen 
Euroopan maksu- ja selvitysjärjestelmät muutosten kourissa... 117 
 
Luku 6 
Kaarlo Jännäri � Jukka Vesala 
Rahoitusvalvonta Suomessa ja Euroopan unionissa ................... 139 
 
 



 
12 

 
 



 
13 

 

Luku 1 

Rahapolitiikan teoria ja 
EKP:n rahapolitiikka 

Jarmo Kontulainen � Antti Suvanto 

 
 
1 Rahapolitiikan teoria ja EKP:n rahapolitiikka .............................. 14
 
 Johdanto......................................................................................... 14
 
 1.1 Rahapolitiikan teoriasta ja käytännöstä ................................ 16
 1.2 Kokemuksia EKP:n rahapolitiikasta..................................... 26
 1.3 Tulevaisuudenkuvia .............................................................. 35
 
 Lähteet ........................................................................................... 37
 
 
 
 



 
14 

1 Rahapolitiikan teoria ja 
EKP:n rahapolitiikka 

Johdanto 

Rahapolitiikkaa harjoittavien keskuspankkien ja akateemisten raha-
politiikkaa tutkivien tieteenharjoittajien välillä vallitsee tällä hetkellä 
hyvin samansuuntaiset käsitykset niistä tekijöistä, joihin rahapolitiikan 
menestyksellinen harjoittaminen perustuu. Hedelmällinen vuorovaiku-
tus on jatkunut nykyisessä muodossaan jo noin kahden vuosikymme-
nen ajan. Käytännön politiikanharjoittamisen ongelmat ovat olleet 
myös vilkkaan akateemisen tutkimuksen kohteena, ja tuloksena on 
ollut valtava muutos käsityksissä talouspolitiikan harjoittamisesta ja 
mahdollisuuksista.1 
 Taloudellisten mallien kehitys on osa uutta modernin makrotalous-
tieteen konsensusta, joka on korvannut entisen uusklassisen synteesin 
paradigman.2 Tämän ns. uuden keynesiläisen perusmallin ympärillä 
tapahtuu lisäksi jatkuvaa kehitystä, mikä tulee varmasti vaikuttamaan 
rahapolitiikan harjoittamiseen myös tulevaisuudessa. 
 Eräs kehityksen ilmentymä on ollut stokastisten yleisen tasapainon 
mallien (ns. DSGE-mallien) yleistyminen.3 Niiden rakentamisen ja 
käytön on mahdollistanut paitsi talousteorian, myös tietotekniikan ke-
hitys. Keskuspankkien ekonomistit ovat olleet eturintamassa näiden 
mallien kehittämisessä.4 Suomen Pankissa käytössä on kaksi tällaista 
mallia: EDGE ja Aino. Suomen talousennusteet on laadittu vuoden 
2004 syyskuusta lähtien � ensimmäisenä eurojärjestelmän maista � 
Aino-mallilla, joka on esimerkki yleisen tasapaino mallista. 
 Käytännön rahapolitiikan ja tieteellisen tutkimuksen vuorovaiku-
tuksen eräs seuraus on ollut se, että eri keskuspankkien rahapolitiikan 
strategiat ovat lähentyneet toisiaan. Harjoittamalla systemaattisesti 
hintavakauteen tähtäävää rahapolitiikkaa keskuspankit ovat vaikutta-
neet siihen, että inflaatio ja sen kustannukset ovat alentuneet merkittä-
västi kaikkialla maailmassa. Rahapolitiikka on ollut kasvua tukevaa ja 

                                           
1 Walsh 2006. 
2 Tarkka 2006. 
3 Clarida, Galí ja Gertler 1999. 
4 Smets ja Wouters 2003, Harrison et al 2005, Adolfson et al 2005, Kortelainen 2002 sekä 
Kilponen ja Ripatti 2006. 
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se on vaikuttanut myös suhdannevaihteluista aiheutuvien kustannusten 
alentumiseen. 
 Kuluttajahintojen nousuvauhti on koko maailman tasolla pudonnut 
14 prosentista vajaaseen neljään prosenttiin ajanjaksojen 1980�1984 
ja 2000�2005 välillä. Nykyisten euromaiden muodostamalla alueella 
keskimääräinen inflaatio aleni vastaavana aikana 10 prosentista noin 
kahteen prosenttiin. Suomessa hintojen nousuvauhti putosi 1980-
luvun alkupuoliskon noin 10 prosentista uuden vuosituhannen alun 1,5 
prosenttiin. Samanaikaisesti sekä inflaation että kokonaistuotannon 
vaihtelut ovat useissa maissa alentuneet. Näin on käynyt myös Suo-
messa. Kuviosta 1.1 nähdään, että sekä inflaation että taloudellisen 
kasvun vaihtelut ovat kymmenen viime vuoden aikana olleet huomat-
tavasti pienempiä kuin aikaisempina kymmenvuotisperiodeina. Hinta-
vakauteen on liittynyt tasainen � ja Suomessa suhteellisen nopea � 
taloudellinen kasvu. 
 
Kuvio 1.1 Inflaation ja taloudellisen kasvun 
   keskihajonta Suomessa eri ajanjaksoilla 
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Seuraavaksi tarkastellaan ensin makrotalousteorian viimeaikaisia ke-
hityspiirteitä rahapolitiikan näkökulmasta. Rahapolitiikan harjoittami-
nen on kehittynyt 15 viime vuoden aikana yhtä aikaa teoreettisen tie-
tämyksen lisääntymisen kanssa. Suhde teorian ja käytännön välillä on 
ollut läheinen ja hedelmällinen. Sen jälkeen tarkastelemme Euroopan 
keskuspankin rahapolitiikan toteutusta ja strategiaa, sillä myös EKP:n 
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rahapolitiikka on sidoksissa tähän kehitykseen. Historiallisista syistä 
EKP ei ole kuitenkaan ollut kovin aktiivinen strategiansa kehittämi-
sessä. Lopuksi arvioimme Euroopan keskuspankin rahapolitiikan on-
nistumista ja tulevaisuuden haasteita. 
 
 
1.1 Rahapolitiikan teoriasta ja käytännöstä 

Rahapolitiikan tekemisen teoreettiset perusteet ovat muuttuneet 
 
Aikaisemmin taloustieteilijöillä oli tapana ajatella, että rahapolitiikka 
ja yleisemminkin talouspolitiikka saavuttavat tavoitteensa tehokkaasti 
vain, jos talouspoliittiset toimenpiteet tapahtuvat yllättävästi. Ennalta 
odotetut päätökset muuttavat taloudenpitäjien käyttäytymistä jo etukä-
teen, mikä tekee tyhjäksi tai ainakin heikentää talouspoliittisten toi-
menpiteiden vaikutuksia.5 Sen sijaan 1980-luvulta alkanut taloustie-
teen kehitys on johtanut aivan päinvastaiseen johtopäätökseen. Ny-
kyään taloustieteilijät katsovat, että rahapolitiikan teho perustuu eten-
kin systemaattisen, ennakoitavissa olevan politiikan harjoittamiseen ja 
selkeisiin �pelisääntöihin�.6 Miten käsitykset talouspolitiikan harjoit-
tamisesta ovat voineet muuttua näin dramaattisesti? Vastaus on, että 
makrotalousteoriassa on otettu huomioon taloudenpitäjien eteenpäin 
katsova käyttäytyminen. 
 Ekonomistit, jotka tänä päivänä toimivat modernin makrotalous-
teorian ja politiikka-analyysin parissa, hyödyntävät dynaamisia sto-
kastisia yleisen tasapainon malleja. Taloudenpitäjien, kotitalouksien ja 
yritysten � jopa politiikan tekijöiden � käyttäytyminen ja preferenssit 
on niissä määritelty täsmällisesti. Näissä malleissa rahapolitiikalla on 
reaalisia vaikutuksia talouteen ainoastaan lyhyellä aikavälillä. Vaiku-
tukset perustuvat siihen, että taloudessa on ns. nimellisiä jäykkyyksiä.7 
Hinnat ja palkat sopeutuvat hitaasti muutoksiin kysynnässä ja tarjon-
nassa. Reaalinen tuotanto, reaalikorot ja avoimessa taloudessa myös 
reaalinen valuuttakurssi sopeutuvat pitkällä aikavälillä tasolle, joka on 
riippumaton rahapolitiikasta. Myös taloudenpitäjien odotukset muut-
tuvat hitaasti. 
 Täsmälleen näistä syistä rahapolitiikka on lyhyellä aikavälillä te-
hokasta siinä mielessä, että sillä on vaikutusta tuotannon määrään ja 
työllisyyteen. Pitkällä aikavälillä tuotannon ja inflaation välillä ei mo-

                                           
5 Lucas ja Sargent 1978. 
6 Woodford 2003. 
7 Walsh 2003. 
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dernin makrotalousteorian mukaan kuitenkaan ole mitään keskinäistä 
riippuvuutta. Pitkällä aikavälillä rahapolitiikka määrää inflaation, ni-
mellisen koron ja nimellisen valuuttakurssin. 
 Moderni makrotalousteoria on hylännyt rahan määrän kontrollin 
rahapolitiikan välineenä. Tilalle on tullut korko, joka on keskuspank-
kien perinteinen talouden ohjausväline. Tämä on luonut yhteyden teo-
reettisten mallien ja käytännön rahapolitiikan harjoittamisen välille 
sekä lisännyt teoreettisten mallien käyttökelpoisuutta rahapolitiikan 
valmistelussa. 
 Taloudenpitäjät muodostavat koko ajan odotuksia tulevasta raha-
politiikasta ja inflaatiosta. Luonnollisesti taloudenpitäjät ja politiikan 
tekijät oppivat toistensa käyttäytymisestä, mikä vaikuttaa odotuksiin. 
Erityisesti inflaation määräytymisessä odotuksilla on keskeinen rooli. 
Tulo-odotukset ja reaalikorko määräävät puolestaan kokonaiskysyn-
nän. Nämä eteenpäin katsovat piirteet vaikuttavat rahapolitiikan välit-
tymiseen eli siihen, miten korkojen muutokset vaikuttavat talouteen. 
Teoreettiset mallit rahapolitiikan välittymisestä korostavat sitä, että 
rahapolitiikan vaikutukset talouteen toteutuvat etenkin kotitalouksien 
ja yritysten tulevaa tuotantoa, inflaatiota ja korkotasoa koskevien odo-
tusten kautta. Taloustieteilijä Michael Woodford onkin todennut, että 
itse asiassa muilla seikoilla kuin odotuksilla tulevasta rahapolitiikasta 
ei ole juuri mitään merkitystä. 
 
 
Hintavakaus rahapolitiikan tavoitteena 
 
Hintavakauden turvaaminen on yleistynyt keskuspankkien ensisijai-
seksi tehtäväksi kaikissa kehittyneissä maissa ja myös monissa kehit-
tyvissä talouksissa. Tehtävä voidaan määritellä monella tavalla. Lä-
hinnä kysymys on siitä, että rahapolitiikalla tulee estää sekä inflatoris-
ten että deflatoristen ajanjaksojen syntyminen. Keskuspankin inflaa-
tiotavoitetta puoltaa myös edellä mainittu teoreettinen tulos, jonka 
mukaan rahapolitiikka määrää inflaation pitkällä aikavälillä. Varsin 
yleisesti todetaan, että onnistuessaan hintavakauden ylläpitämisessä 
keskuspankki parhaiten edistää taloudellista kasvua ja työllisyyttä ja 
siten yleistä elintason nousua. 
 Liiallisesta inflaatiosta ja hintojen vaihtelusta on taloudenpitäjille 
monenlaista haittaa, kun taas hintavakauden hyödyt ovat selkeät. Al-
hainen inflaatio auttaa kuluttajia erottamaan suhteellisten hintojen 
muutokset yleisen hintatason muutoksista. Se vähentää inflaatiosta 
aiheutuvaa riskilisää ja alentaa siten korkotasoa. Se myös vähentää 
taloudenpitäjien tarvetta käyttää resursseja inflaatiolta suojautumiseen 
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ja poistaa inflaation (tai deflaation) aiheuttamat sattumanvaraiset ja 
usein epäoikeudenmukaiset tulonjakovaikutukset. 
 Inflaatio-odotuksilla on tärkeä merkitys inflaation määräytymises-
sä. Muutokset inflaatio-odotuksissa vaikuttavat hinnoittelupäätöksiin 
ja palkanmuodostukseen jo etukäteen, ja siten ne vaikuttavat myös 
toteutuvaan inflaatioon. Hintavakaus voidaan sen vuoksi saavuttaa  
ainoastaan, mikäli yleisön inflaatio-odotukset on pitävästi ankkuroitu 
matalalle tasolle. Keskuspankin tehtävänä on tarjota taloudelle tällai-
nen nimellinen ankkuri. Tämä voidaan tehdä usealla tavalla: esimer-
kiksi asettamalla inflaatiotavoite tai sitoutumalla kiinteän valuutta-
kurssin kautta toisen keskuspankin inflaatiotavoitteeseen. 
 Suomessa talouteen yritettiin aina 1990-luvun alkuun saakka luoda 
vakautta kiinteän valuuttakurssin avulla. Miksi meillä kuitenkin kerta 
toisensa jälkeen epäonnistuttiin vakaustavoitteen saavuttamisessa? 
Keskeinen syy oli se, että keskuspankin valuuttakurssitavoite ei ollut 
uskottava. 
 Inflaatio-odotusten keskeinen rooli korostaa keskuspankin raha-
politiikan uskottavuuden tärkeyttä. Odotukset saadaan ankkuroitua 
tavoitteen mukaisiksi vain silloin, kun alhaisen inflaation politiikkaan 
luotetaan. Keskuspankilla, jonka rahapolitiikka on uskottavaa, on par-
haat mahdolliset lähtökohdat ottaa huomioon hintavakaustavoitteen 
ohella myös muita tavoitteita, kuten tuotannon ja työllisyyden vaihte-
luiden rajoittamista. Suomen taloushistoriaa hallinnut devalvaatiosykli 
on hyvä esimerkki siitä, miten rahapolitiikan heikko uskottavuus voi 
aiheuttaa kielteisiä seurauksia talouden vakaudelle. Eikä Suomen ko-
kemus suinkaan ole ainoa laatuaan. Esimerkkinä siitä, miten odotuk-
silta voi hävitä ankkuri, on myös Yhdysvalloissa 1960-luvun vakautta 
seurannut 1970-luvun �suuri inflaatio�. 
 Keskuspankit, jotka pyrkivät politiikassaan hintavakauteen, joutu-
vat seuraamaan talouden kehitystä tarkasti ja reagoimaan tarvittaessa 
havaitsemiinsa hintavakautta uhkaaviin häiriöihin. Tämä ei ole helppo 
tehtävä, sillä inflaatiota heiluttavien tilapäisten häiriöiden erottaminen 
pysyvistä tai pitkäaikaisista muutoksista on vaikeaa. Hintavakauden 
turvaamista tavoittelevat keskuspankit eivät halua reagoida kaikkiin 
tilapäisiin inflaation vaihteluihin. 
 
 
Rahapolitiikka ja muu talouspolitiikka 
 
Rahapolitiikan menestyksellinen harjoittaminen edellyttää, että yh-
teiskunnassa vallitsee laaja yhteisymmärrys rahapolitiikan tavoitteista 
ja mahdollisuuksista saavuttaa nämä tavoitteet. Näiden käsitysten tuli-
si ulottua laajasti talouspoliittiseen päätöksentekoon ja instituutioihin. 
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 Kurinalainen finanssipolitiikka, joka välttää liiallisia alijäämiä ja 
velkaantumista, on sekä hyvän talouspolitiikan tunnusmerkki että 
myös onnistuneen rahapolitiikan edellytys. Ilman sitä keskuspankki ei 
voi pitkällä aikavälillä onnistua hintavakauden saavuttamisessa. Vas-
taavasti vakaa ja kestävä pankki- ja rahoitusjärjestelmä on saman-
aikaisesti edellytys makrotaloudelliselle vakaudelle ja menestykselli-
selle rahapolitiikalle. Talouspolitiikan instituutioiden on toisin sanoen 
jaettava samat tavoitteet, ja institutionaalisten järjestelyjen on tuettava 
näitä tavoitteita. 
 Myös suuren yleisön on luotettava valittuun rahapolitiikan regii-
miin. Se edellyttää, että keskuspankilla on yleisön keskuudessa hyvä 
maine. Luvatun politiikan noudattaminen voi kuitenkin osoittautua 
keskuspankille vaikeaksi ilman eksplisiittistä sitoutumismekanismia. 
Kirjallisuudessa puhutaan tässä yhteydessä rahapolitiikan ajallisesta 
johdonmukaisuuden ongelmasta. Kyse on dynaamisesta kannustinon-
gelmasta, jossa keskuspankilla on halu jatkuvasti tarkistaa ja muuttaa 
toteuttamaansa politiikkaa. Keskuspankki haluaa saavuttaa lyhytaikai-
sia etuja tuotannossa inflaation kustannuksella haluten nostaa tuotanto 
luonnollisen tuotannon tason yläpuolelle. Keskuspankin politiikka 
johtaa kuitenkin inflaation kiihtymiseen ilman mitään etua parempana 
työllisyytenä tai nopeampana kasvuna.8 
 Kiusaus poiketa tilapäisesti hintavakaudesta on seurausta siitä, että 
lyhyellä aikavälillä ekspansiivisella rahapolitiikalla on positiivisia 
vaikutuksia työllisyyteen tai kasvuun. Kun tähän kiusaukseen on ker-
ran langettu, sellainen käyttäytyminen siirtyy odotuksiin. Tällöin inf-
laatio-odotukset nousevat, eikä tavoiteltuun inflaatioon päästä ilman 
reaalisia kustannuksia. 
 Dynaamista kannustinongelmaa on vaikea katkaista, jos keskus-
pankki ei kykenee sitoutumaan hintavakauteen. Tällaisen sitoutumis-
mekanismin avulla keskuspankki ankkuroi inflaatio-odotukset alhai-
selle tasolle, jolla puolestaan on hinnoittelukäyttäytymisen ja palkan-
muodostuksen kautta suotuisa vaikutus toteutuneeseen inflaatiovauh-
tiin. Tällä tavalla keskuspankki voi vähentää ristiriitaa, joka lyhyellä 
aikavälillä vallitsee inflaation ja tuotannon vaihteluiden välillä. Kes-
kuspankilla ei tällöin pitäisi olla kiusausta harkinnanvaraiseen poli-
tiikkaan tai edes tilapäiseen poikkeamiseen hintavakaustavoitteen mu-
kaisesta rahapolitiikasta. 
 Luottamus harjoitettavaan rahapolitiikkaan sekä politiikan uskot-
tavuus ovat siten rahapolitiikan onnistumisen keskeisiä edellytyksiä. 
Keskuspankki on uskottava vain, jos se on toteuttanut menneisyydessä 

                                           
8 Kydland ja Prescott 1977, Calvo 1978 sekä Barro ja Gordon 1983. 
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tekemänsä lupaukset. Mikäli taloudenpitäjät eivät usko keskuspankin 
mahdollisuuksiin saavuttaa tavoitteensa, keskuspankin tehtävä vaikeu-
tuu olennaisesti. Jos taas taloudenpitäjät uskovat siihen, että keskus-
pankki haluaa saavuttaa ja pystyy saavuttamaan hintavakaustavoit-
teensa, inflaatio-odotukset pysyvät matalina. Se saa aikaan sellaisen 
hinnoittelukäyttäytymisen ja palkanmuodostusprosessin, joka helpot-
taa hintavakaustavoitteen saavuttamista. Samalla se lisää keskuspan-
kin mahdollisuuksia tasoittaa tuotannon ja työllisyyden lyhytaikaisia 
vaihteluita � kuten jäljempänä tullaan väittämään. 
 
 
Sitoutumisen ongelma 
 
Keskuspankin kyvyttömyys sitoutua tarkoittaa, että rahapolitiikalla ei 
ole uskottavuutta. Tähän sitoutumisen ongelmaan on taloustieteelli-
sessä kirjallisuudessa pyritty hakemaan erilaisia ratkaisuja.9 Rogoff on 
esittänyt ajatuksen, jonka mukaan keskuspankin johtoon tulisi nimetä 
�konservatiivisia keskuspankkiireita�.10 Tällä tarkoitetaan henkilöitä, 
jotka painottavat hintavakautta, mutta eivät ole kovinkaan huolissaan 
tuotannon ja työllisyyden lyhytaikaisista vaihteluista. Walsh on puo-
lestaan ehdottanut ns. sopimusmallia.11 Siinä keskuspankin johto ja 
poliittiset päättäjät solmivat tulossopimuksen, jossa keskuspankin joh-
toa palkitaan tavoitteen saavuttamisesta, mutta rangaistaan silloin, jos 
siitä erkaannutaan joko inflaation tai deflaation puolelle. 
 Molemmat keinot pyrkivät sitouttamaan keskuspankin johdon 
noudattamaan sovittua hintavakauteen tähtäävää rahapolitiikkaa. 
Kumpaakaan ei ole helppo soveltaa käytännössä. Keskuspankin joh-
toon nimitettävien henkilöiden preferenssejä ei tunneta tai preferenssit 
voivat muuttua. Toisaalta luodakseen maineensa keskuspankki saattaa 
joutua harjoittamaan liian kireää rahapolitiikkaa. Lisäksi riittävästi 
kannustavien palkkioiden tai sanktioiden asettaminen keskuspankin 
johdolle olisi poliittisesti hyvin vaikeaa. 
 Kolmas tapa ratkaista sitoutumisen ongelma on rajoittaa rahapoli-
tiikan joustavuutta ottamalla käyttöön politiikkatavoite. Inflaatio-
tavoitteen asettaminen on eräs tällainen sääntö. Inflaatiotavoite on 
käytössä mm. Uudessa Seelannissa, Englannissa, Ruotsissa ja Norjas-
sa. Muita käytettyjä sääntöjä rahapolitiikan historiassa ovat mm. kul-
takanta, rahan tarjonnan sääntely sekä kiinteä valuuttakurssi. 

                                           
9 Ks. esimerkiksi Persson ja Tabellini 1994. 
10 Rogoff 1985. 
11 Walsh 1995. 
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 Keskustelu sitoutumisen ongelmasta ja ajallisesta epäjohdonmu-
kaisuudesta on muuttanut muotoaan viimeaikaisen uuden keynesiläi-
sen analyysin valossa. Sitoutuminen systemaattiseen, sääntöihin pe-
rustuvaan politiikkaan on perusteltua myös tilanteessa, jossa inflaatio-
harhaa ei ole.12 Positiivisen kustannushäiriön kohdistuessa talouteen 
keskuspankki nostaa korkoa, mikä hidastaa inflaatiota. Jos korkotason 
uskotaan pysyvän ylhäällä pidemmän aikaa, laskevat myös yleisön 
inflaatio-odotukset. Valitettavasti tämä politiikka ei ole kuitenkaan 
ajallisesti johdonmukaista. Nostettuaan korkoa ja luvattuaan pitää se 
tällä tasolla myös jatkossa keskuspankki on turvannut alhaisen inflaa-
tion. Mutta saatuaan tämän aikaan sillä ei olekaan insentiiviä pitää yllä 
saavutettua korkotasoa jatkossa. Yleisö tietää tämän, jolloin inflaatio-
odotukset eivät laske. Keskuspankin tulisikin nostaa korkoa heti alus-
sa enemmän inflaatio-odotusten laskemiseksi, mikä aiheuttaa ylimää-
räisiä tuotantomenetyksiä. Tällainen ajallinen epäjohdonmukaisuus 
aiheuttaa ns. stabilisaatioharhan, mikä vaikuttaa inflaation, tuotannon 
ja korkojen vaihteluun sekä siihen, miten talous reagoi erilaisiin häi-
riöihin. Sitoutumalla hintavakauteen tähtäävään rahapolitiikkaan para-
nevat myös lyhyen aikavälin stabilisaatiopolitiikan mahdollisuudet, 
kun vastakkainasettelu inflaation ja tuotannon vaihtelun välillä piene-
nee. 
 Matalan inflaation tavoite on tullut yleisesti hyväksytyksi. Tässä 
kehityksessä myös instituutioilla ja talouspolitiikan työnjaolla on ollut 
keskeinen asema. Keskuspankeille on lainsäädännössä taattu raha-
poliittinen itsenäisyys. Keskuspankin itsenäisyys on edellytys sille, 
että sen toimenpiteitä ja menestystä sille asetetun tehtävän saavuttami-
sessa voidaan arvioida. Keskuspankin tilivelvollisuus poliittisille päät-
täjille ja suurelle yleisölle toteutuu tätä kautta. 
 Myös keskuspankkien toimintatavat ovat muuttuneet ratkaisevasti. 
Se näkyy esimerkiksi siinä, että keskuspankkien viestintä on muuttu-
nut aikaisempaa selvästi avoimemmaksi. Rahapoliittisten päätösten 
perustelut, niiden taustalla oleva taloudellinen analyysi sekä arviot 
tulevaan rahapolitiikkaan vaikuttavista tekijöistä ovat selvästikin li-
sänneet rahapolitiikan uskottavuutta. 
 Toisaalta on huomattava, että ulkoiset olosuhteet ovat olleet raha-
politiikalle suotuisat. Hintavakauden ylläpitäminen on tullut helpom-
maksi saavuttaa, kun globaali kilpailu on alentanut hintoja ja kilpailun 
lisääntymien on vähentänyt yritysten hinnoitteluvoimaa sekä palkan-
saajien neuvotteluvoimaa. Talouden toiminnan tehostuminen on vä-
hentänyt niitä hyötyjä, joita liian keveästä rahapolitiikasta voidaan ly-

                                           
12 Dennis 2003. 
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hyellä aikavälillä saada. Houkutus inflatorisen politiikan harjoittami-
seen on samalla vähentynyt. Lisäksi finanssipolitiikka on kokonaisuu-
dessaan ollut aiempaa kurinalaisempaa. 
 Rahapolitiikan uskottavuuden säilyminen ei ole itsestään selvää 
pitkällä aikavälillä. Rahapolitiikan uskottavuuteen kohdistuvien pai-
neiden ei enää katsota tulevan ensisijaisesti keskuspankin sisältä. Sen 
sijaan niiden arvioidaan liittyvän hallituksen taholta tulevaan poliitti-
seen painostukseen.13 Rahapolitiikan riittävä joustavuus tarjoaa kui-
tenkin suojan poliittista painostusta vastaan. Joustavuutta rahapolitii-
kalle tarjoaa mm. hintavakauden saavuttamiseen liittyvä keskipitkä 
aikaväli. Mishkin ja Westelius esittävät ratkaisuksi inflaatiotavoite-
väliä, joka tarjoaa keskuspankille riittävän joustavuuden. 
 
 
Rahapolitiikka käytännössä 
 
Rahapoliittisissa päätöksissä julkinen huomio kiinnittyy yleensä pel-
kästään ohjauskorkoon. Ohjauskorko on se lyhyt keskuspankin aset-
tama korko, jolla keskuspankit tarjoavat likviditeettiä pankkijärjestel-
mään. Ohjauskoron lisäksi muutetaan joitakin muita, lähinnä pankkien 
maksuvalmiusjärjestelmään liittyviä korkoja. Keskuspankin ohjaus-
koron kanssa suoraan tekemisiin pääsevät pelkästään keskuspankin 
operaatioihin osallistuvat pankit. Kaikki muut korot muodostuvat va-
paasti markkinoilla. Niihin vaikuttavat monet asiat, mutta erityisesti 
lyhyiden markkinakorkojen kohdalla kaikkein tärkein tekijä on mark-
kinoiden odotus tulevasta rahapolitiikasta. 
 Ohjauskorko ei ole siten ainoa keskuspankin rahapoliittinen in-
strumentti. Toinen tärkeä instrumentti on vaikuttaminen odotuksiin 
tulevasta rahapoliittisesta korosta. Näin keskuspankki vaikuttaa tuot-
tokäyrään kahta kautta. Tuottokäyrän mukaiset markkinakorot puoles-
taan vaikuttavat muun muassa pankkien hinnoitteluun ja sitä kautta 
niihin korkoihin, joita kotitaloudet ja yritykset kohtaavat. 
 Odotuksiin tulevasta ohjauskorosta vaikuttaa se, miten keskus-
pankki kommunikoi, sekä se rahapoliittinen kehikko, jossa keskus-
pankki päätöksiään tekee. 
 Teoreettisissa malleissa rahapolitiikka määräytyy korkoja ohjaavan 
politiikkasäännön avulla esimerkiksi siten, että keskuspankki valitsee 
korkotason minimoimalla poikkeamia inflaatiota ja tuotantoa koske-
vasta pitkän aikavälin tasapainosta. Tällainen instrumenttisääntö on 

                                           
13 Mishkin ja Westelius 2005. 
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ns. Taylor-sääntö.14 Käytännön rahapolitiikassa korostuvat kuitenkin 
sääntöjen sijaan sitoutuminen ja harkinta. Mitkään mallit tai mekaani-
set säännöt eivät voi korvata rahapoliittisia päättäjiä. Tietämyksemme 
talouden tilasta ja sen toimijoiden käyttäytymisestä on vajavaista ja 
ajassa muuttuvaa. Tämän vuoksi keskuspankit yleensä välttävät sitou-
tumista yhteen malliin tai sääntöön. Rahapolitiikan käytännön valmis-
telutyössä sovelletaankin melko laaja-alaista ja pragmaattista lähesty-
mistapaa. 
 Tiettyyn pragmaattisuuteen pakottaa jo se, että rahapoliittisia pää-
töksiä tehtäessä joudutaan ottamaan kantaa sellaisiin käsitteisiin kuin 
potentiaalinen tuotanto, luonnollinen työttömyysaste ja neutraali kor-
kotaso. Niistä ei ole olemassa tilastoja � puhumattakaan reaaliaikaisis-
ta havainnoista. Myös monien tilastoitujen muuttujien, kuten tuotta-
vuuden, mittaamiseen liittyy ongelmia, jotka vaikeuttavat käytännön 
rahapolitiikan harjoittamista. Tällaisten vaikeuksien vuoksi rahapoli-
tiikalle ei tule asettaa liian pikkutarkkaa inflaatiotavoitetta. Tärkeää on 
myös pitää mielessä se, että rahapolitiikalla voidaan vaikuttaa reaali-
talouteen ainoastaan lyhytaikaisesti. Sekin edellyttää sitä, että raha-
politiikan uskottavuus on kunnossa ja inflaatio-odotukset on ankkuroi-
tu siten, että kaikkiin inflaation vaihteluihin ei tarvitse reagoida. 
 Rahapolitiikan sääntöjä tarkasteleva teoreettinen kirjallisuus on 
laaja.15 Rahapolitiikan sääntöjen avulla kuvataan keskuspankin reak-
tiota toisaalta taloudellisiin sokkeihin ja toisaalta endogeenisiin mak-
romuuttujiin kuten Taylor-säännössä. Koron yksikäsitteisyydelle ase-
tetaan usein ehto, ns. Taylor-periaate, jonka mukaan keskuspankin on 
reagoitava inflaatiotavoitteesta poikkeamisiin enemmän kuin yksi yh-
teen. Toinen tärkeä ominaisuus korkojen määräytymiselle on oppimi-
nen.16 Politiikkasäännön tulisi olla sellainen, että yksityiset toimijat 
voivat oppia keskuspankin soveltaman säännön. Oppiminen koskee 
myös politiikan tekijöitä, sillä keskuspankitkin oppivat jatkuvasti lisää 
talouden toiminnasta ja yksityisten toimijoiden reaktioista rahapoliitti-
siin päätöksiin. 
 Politiikkasäännöt jaetaan ns. instrumenttisääntöihin ja tavoitesään-
töihin. Taylor-sääntö kuuluu ensimmäisiin ja inflaatiotavoitteiden 
omaksuneiden keskuspankkien inflaatiotavoite jälkimmäisiin. Puhu-
taan myös optimaalisista säännöistä ja yksinkertaisista säännöistä. Yk-
sinkertaiset säännöt muistuttavat optimaalisia sääntöjä, mutta ovat hel-
pommin hyödynnettävissä ja toimivat erilaisten mallien puitteissa �lä-
hes� optimaalisesti. Taylor-sääntö on myös yksinkertainen sääntö. 
                                           
14 Taylor 1993. 
15 Ks. Williams 2003. 
16 Evans ja Honkapohja 2003. 
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Rahapolitiikan läpinäkyvyys 
 
Rahapolitiikan läpinäkyvyydestä on viime aikoina puhuttu paljon. Sen 
merkitys on korostunut juuri siksi, että keskeinen osa rahapolitiikan 
vaikutuksista toteutuu sen kautta, mitä taloudelliset toimijat odottavat 
tulevalta rahapolitiikalta. 
 Rahapolitiikan läpinäkyvyydellä tarkoitetaan keskuspankin aiko-
musten ja yksityisen sektorin odotusten välistä johdonmukaisuutta. 
Harvat keskuspankit kuitenkaan kertovat kovinkaan paljon tulevista 
rahapoliittisista aikeistaan. Näin siitä huolimatta, että moderniin mak-
rotaloustieteeseen perustuvissa eteenpäin katsovissa dynaamisissa 
yleisen tasapainon malleissa rahapolitiikan tehokkuus riippuu politii-
kan kyvystä vaikuttaa odotuksiin tulevasta korkotasosta. 
 Keskuspankkien politiikan läpinäkyvyys on kuitenkin viime vuo-
sina parantanut hyvin selvästi.17 Läpinäkyvyydestä on tullut normi 
aiemmin harjoitetun salailun sijasta. Keskuspankit kiinnittävät nykyi-
sin erityistä huomiota kommunikaatiopolitiikkaansa, ja kommunikaa-
tiosta on tullut tärkeä osa rahapolitiikan tekemistä. 
 Läpinäkyvyyden lisääminen ei ole kuitenkaan yksiselitteisesti toi-
vottavaa. Se voi olla periaatteessa myös haitallista. Esimerkiksi kes-
kuspankin inflaatioennuste vaikuttaa kunkin taloudenpitäjän omaan 
käsitykseen tulevasta inflaatiosta, mutta myös hänen käsitykseensä 
muiden odotuksista. Mikäli keskuspankin inflaatioennusteet ovat huo-
noja ja yksityiset toimijat uskovat niihin, voi seurauksena inflaatio-
ennusteen julkistamisesta olla inflaation ja tuotannon vaihtelun lisään-
tyminen. 
 Teoreettiset argumentit puoltavat kuitenkin läpinäkyvyyden posi-
tiivisia vaikutuksia politiikan ennustettavuuteen, keskuspankin mai-
neeseen ja uskottavuuteen.18 Läpinäkyvyyden lisääminen parantaa  
rahapoliittisten toimenpiteiden ennustettavuutta. Yksityisen sektorin 
informaatiota lisäämällä epävarmuus rahapolitiikasta vähenee. Lä-
pinäkyvyys myös nopeuttaa keskuspankin maineen muodostusta, kos-
ka informaation lisääntyminen herkistää yksityisten toimijoiden odo-
tuksia ennakoimatonta politiikkaa kohtaan. Odotusten herkkyyden li-
sääntyminen puolestaan kasvattaa korkean inflaation politiikan kus-
tannuksia. Lisäksi läpinäkyvyys parantaa keskuspankin uskottavuutta 
ja vakauttaa pitkän aikavälin inflaatio-odotuksia. Informaation lisään-
tymisen suora vaikutus on, että yksityiset toimijat voivat paremmin 
arvioida, onko harjoitettu rahapolitiikka yhdenmukaista asetettujen 

                                           
17 Sylvester, Eijffinger ja Geraats 2006. 
18 Ks. Geraats 2006. 
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tavoitteiden kanssa ja siten uskottavaa. Läpinäkyvyydellä on kannus-
tinvaikutus, kun yksityiset toimijat vakuuttuvat keskuspankin aikeista 
ja inflaatio-odotukset ankkuroituvat tukevammin. 
 
 
Rahapolitiikka ja epävarmuus 
 
Rahapolitiikkaa joudutaan harjoittamaan epävarmuuden vallitessa. 
Epävarmuus koskee sekä vallitsevaa talouden tilaa (havaintoepävar-
muus) että käsityksiä talouden toiminnasta (malliepävarmuus). 
 Havaintoepävarmuus liittyy kuvaan talouden tämän hetken tilasta, 
kun uutta tilastoinformaatiota tulee hitaasti ja se saattaa olla ristirii-
taista. Se liittyy myös rahapolitiikan harjoittamisen kannalta tärkeisiin 
teoreettisiin käsitteisiin, jotka ovat usein havaitsemattomia. Tällainen 
muuttuja on erityisesti tuotantokuilu. Havaintoepävarmuuden vallites-
sa yksinkertaiset säännöt, jotka reagoivat tuotantokuilun muutoksiin 
toimivat paremmin kuin perinteinen Taylor-sääntö.19 
 Malliepävarmuuden olemassaolo taas on lisännyt kiinnostusta sel-
laisia rahapolitiikan sääntöjä kohtaan, jotka eivät ole välttämättä opti-
maalisia mutta toimivat kohtalaisesti, kun epävarmuus otetaan huo-
mioon.20 Erityisesti työmarkkinoiden mallintamiseen liittyvä epävar-
muus näyttää olevan keskeisellä sijalla pohdittaessa rahapolitiikan 
sääntöjen toimintaa.21 
 Ennusteisiin liittyvä epävarmuus vaikuttaa tapaan, jolla keskus-
pankit kommunikoivat rahapolitiikastaan. Monet inflaatiotavoitetta 
soveltavat keskuspankit kuten Englannin Pankki, Norjan Pankki ja 
Ruotsin keskuspankki kvantifioivat inflaatioennusteisiin liittyvän epä-
varmuuden ns. viuhkakuvion muodossa. Euroopan keskuspankki jul-
kaisee ennusteensa vaihteluvälin muodossa siten, että vaihteluvälin 
suuruus riippuu menneisyyden ennustevirheistä. Myös erilaisten vaih-
toehtoisten skenaarioiden laskeminen on keskuspankeissa tavallista. 
 Makrotalousteorian ripeästä kehityksestä huolimatta tietämykses-
sämme on edelleen puutteita. Teoria ei tarjoa vastauksia kaikkiin poli-
tiikan tekijöitä askarruttaviin kysymyksiin. 
 Yksi tällainen kysymys on omaisuushintojen merkitys rahapolitii-
kan harjoittamiselle. Vallitsevan käsityksen mukaan omaisuushintojen 
ei tulisi olla keskuspankin tavoitemuuttujien joukossa. Keskuspankki 
voi reagoida ainoastaan omaisuushintojen muutoksien vaikutuksiin 

                                           
19 Orphanides ja Williams 2002. 
20 Levin ja Williams 2003. 
21 Levin, Onatski, Williams ja Williams 2005. 
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sen tavoitemuuttujissa.22 Omaisuushinnoissa voi kuitenkin tapahtua 
suuria muutoksia, vaikka inflaatio pysyisikin matalana. Omaisuus-
hintojen voimakkaaseen nousuun liittyy yleensä nopea luottoekspan-
sio ja rahan määrän kasvu. Ajan myötä nämä voivat lisätä inflaatio-
paineita ja horjuttaa rahoitusmarkkinoiden vakautta, minkä vuoksi 
keskuspankit seuraavat tiiviisti niiden kehitystä. Rahoitusmarkkinoi-
den vakautta vaalivat parhaiten valvontaviranomaiset erillään raha-
politiikasta. Valvojat voivat olla erillisiä viranomaisia tai toimia yh-
teistyössä keskuspankin kanssa sopivan työnjaon mukaan. Valvontaan 
liittyy yleensä erillinen rahoitusmarkkinoiden vakausraportti. 
 
 
1.2 Kokemuksia EKP:n rahapolitiikasta 

Euroopan talous- ja rahaliiton EMUn kolmas vaihe alkoi vuoden 1999 
alussa. Tuolloin otettiin käyttöön yhteinen raha euro � aluksi tosin 
vain tilirahana. Euroopan keskuspankki EKP oli perustettu edellisen 
vuoden kesäkuussa. Sitä ennen keskuspankin toiminnallisia puitteita 
oli rakennettu Euroopan rahapoliittisessa instituutissa EMIssä. 
 Rahaliiton myötä yhteisestä rahapolitiikasta päättäminen siirtyi 
EKP:n neuvostolle.23 Neuvoston jäseniä ovat rahaliittoon kuuluvien 
maiden keskuspankkien pääjohtajat sekä kuusi EKP:n johtokunnan 
jäsentä. Euroopan keskuspankin ja rahaliittoon kuuluvien maiden kan-
sallisten keskuspankkien muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan euro-
järjestelmäksi. 
 Euroopan unionin perustamissopimuksen mukaan eurojärjestelmän 
ensisijaisena tavoitteena on hintavakaus. Tämän lisäksi eurojärjestel-
mä tukee yhteisön yleistä talouspolitiikkaa osallistuessaan perustamis-
sopimuksessa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen. Näitä tavoit-
teita ovat muun muassa työllisyyden edistäminen, kestävä ja inflaatio-
ta kiihdyttämätön talouskasvu, hyvä kilpailukyky ja talouksien lähen-
tyminen. 
 Perustamissopimus määrittelee myös keskuspankin riippumatto-
muuden. Eurojärjestelmän päätöksentekoelinten jäsenet eivät saa pyy-
tää tai ottaa vastaan ohjeita yhteisön toimielimiltä, jäsenvaltioiden hal-
lituksilta tai miltään muultakaan taholta. Vastaavasti yhteisön toimi-

                                           
22 Svensson 2004. 
23 EKP:n päätöksenteko, rahapolitiikan strategia, rahapolitiikan toteuttaminen ja kuvaus 
viiden ensimmäisen vuoden kokemuksista löytyy EKP:n julkaisemasta teoksesta �The 
Monetary Policy of the ECB�, European Central Bank 2004. 
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elinten ja jäsenvaltioiden hallitusten on kunnioitettava tätä periaatetta, 
eivätkä ne saa yrittää vaikuttaa EKP:n neuvoston jäseniin. 
 Riippumattomuuden edellytyksenä on tilivelvollisuus. Eurojärjes-
telmän on raportoitava EU:n toimielimille, mm. Euroopan Parlamen-
tille. Tilivelvollisuus tarkoittaa sitä, että eurojärjestelmän on perustel-
tava rahapoliittiset toimenpiteensä. Perusteluissa kriteerinä täytyy olla 
keskuspankkijärjestelmälle annettujen tavoitteiden saavuttaminen. Ku-
ten yllä on todettu, tavoitteista ensisijainen on hintatason vakaus. 
 Hintavakaus ensisijaisena tavoitteena sekä riippumattomuus poliit-
tisesta päätöksenteosta ovat tyypillisiä myös muiden kehittyneiden 
maiden keskuspankeille. Edellisessä jaksossa mainittu sitoutumisen 
ongelma on ratkaistu lainsäädännössä vahvistetulla riippumattomuu-
della. Hintavakauden tavoite on yhdenmukainen niiden taloustieteen 
tulosten kanssa, joiden mukaan sekä inflaatio että deflaatio ovat  
talouskasvun kannalta haitallisia. Turvaamalla hintavakauden euro-
järjestelmä tukee siten perustamissopimuksessa sille määritellyn tois-
sijaisen tavoitteen toteutumista. 
 
 
Rahapolitiikan strategia 
 
Perustamissopimuksessa määritelty ensisijainen tavoite ei riitä määrit-
telemään EKP:n rahapolitiikan strategiaa. Niinpä EKP:n neuvoston 
ensimmäisiä tehtäviä vuonna 1998 oli antaa operationaalinen sisältö 
hintavakauden käsitteelle ja päättää rahapolitiikan strategiasta. 
 Hintavakaudeksi määriteltiin hintatason nousun pysyminen kahta 
prosenttia hitaampana. Hintatason nousua päätettiin mitata yhdenmu-
kaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) muutosten avulla. Määritel-
mään kuului täsmennys, jonka mukaan alle kahden prosentin inflaa-
tion tulee toteutua keskipitkällä aikavälillä. 
 Rahapolitiikan strategia määriteltiin ns. kahden pilarin kehikkona. 
Ensimmäinen pilari eli ns. monetaarinen analyysi korosti rahan mää-
rän keskeistä merkitystä. Rahan määrän kasvuvauhdille asetettiin  
viitearvo (4,5 %), jonka tarkoituksena oli toimia jonkinlaisena kiinne-
kohtana. Viitearvoa ei ollut tarkoitettu tavoitearvoksi. Toinen pilari eli 
ns. taloudellinen analyysi tarkoitti laaja-alaista analyysia inflaa-
tionäkymistä. Sen yhtenä osana oli euroalueen kattava kokonaistalou-
dellinen ennuste. 
 Vuonna 2003 rahapolitiikan strategiaa tarkistettiin.24 Pilareiden 
paikkaa vaihdettiin siten, että laaja-alainen analyysi inflaationäkymis-

                                           
24 ECB 2004. 
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tä korostui monetaarisen analyysin kustannuksella. Rahan määrän 
kasvuvauhdin ja sen taustatekijöiden selvittäminen siirtyi nyt toiseksi 
pilariksi. Hintavakauden määritelmää tarkistettiin siten, että yhden-
mukaistetun kuluttajahintaindeksin nousuvauhdin tulee keskipitkällä 
aikavälillä olla edelleen alle kaksi prosenttia � mutta lähellä sitä. 
 Euroopan keskuspankin rahapolitiikan strategia on varsin selkeä. 
Se tähtää siihen, että inflaatio-odotukset ankkuroituisivat lähelle kahta 
prosenttia. Inflaation kiihtyminen ja deflaatioriskin lisääntyminen ovat 
molemmat ei-toivottuja kehityskulkuja. Keskipitkän aikavälin ho-
risontti hintavakauden savuttamisen tavoitteessa tekee mahdolliseksi 
sen, että korkoinstrumenttia voidaan käyttää asteittain sulkematta pois 
myöskään suuria ja nopeita korkoliikkeitä tilanteen edellyttäessä niitä. 
Kattava taloudellinen analyysi täydennettynä monetaarisella analyysil-
lä pidemmän ajan inflaatioriskien arvioinnissa velvoittaa neuvoston 
kertomaan oman arvionsa perusteet melko yksityiskohtaisesti. Toi-
saalta strategiaa on arvosteltu siitä, että hintavakauden määritelmä 
määrittelee uudistuksen jälkeenkin inflaatiotavoitteen epäsymmetri-
sesti. 
 Valuuttakurssia ei EKP:n rahapolitiikan strategiassa mainita. Syy 
siihen on yksinkertainen. Euro on kelluva valuutta, mikä tarkoittaa, 
että valuuttakurssille ei aseteta mitään tavoitetta. Valuuttakurssi vai-
kuttaa rahapolitiikkaan ainoastaan sen inflaatiovaikutusten kautta. 
 
 
EKP:n korkopolitiikka 
 
Yhteisen rahapolitiikan alkaessa tulevien euromaiden korot olivat lä-
hestyneet Saksan korkotasoa. Lyhyissä markkinakoroissa oli vielä 
vuonna 1995 suuria eroja. Sen sijaan vuoden 1998 alkuun mennessä 
erot olivat miltei kokonaan hävinneet niiden maiden kesken, joiden 
liittymistä rahaliittoon pidettiin tuolloin kutakuinkin varmana (kuvio 
1.2). Joulukuun alkuun mennessä ohjauskorot yhtenäistettiin 3 prosen-
tin tasolle niiden maiden keskuspankeissa, joiden osallistumisesta ra-
haliittoon oli toukokuussa tehty päätös. Suomen Pankki joutui tuossa 
yhteydessä alentamaan omaa ohjauskorkoaan 0,5 prosenttiyksikköä, 
vaikka sitä oli juuri vuoden alussa nostettu ja vaikka talousnäkymät 
olivat nopeasti vahvistumassa. Monissa muissa maissa ohjauskorkoja 
jouduttiin marraskuussa alentamaan vieläkin enemmän. 
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Kuvio 1.2 Euromaiden 3 kuukauden korkojen 
   konvergenssi 
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EKP:n ohjauskoron historia näkyy kuvioissa 1.3 ja 1.4. Kuvio 1.3 esit-
tää ohjauskoron yhdessä yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin 
muutoksella mitatun inflaation kanssa. Kuvio 1.4 esittää ohjauskoron 
yhdessä rahan määrän (M3) muutosvauhdin kanssa. Ohjauskorkoa on 
muutettu euroalueella vuoden 1999 jälkeen huhtikuuhun 2006 men-
nessä yhteensä 17 kertaa: 9 kertaa ylöspäin ja 8 kertaa alaspäin. 
Ylimmillään ohjauskorko on ollut 4,75 % ja alimmillaan 2,00 %. Seu-
raavaksi käydään lyhyesti läpi korkoliikkeiden taustaa. 
 Kun EKP:n neuvosto vuoden 1999 alussa otti vastuun yhteisestä 
rahapolitiikasta, kolmen prosentin tasolla oleva ohjauskorko oli histo-
riallisesti katsoen erittäin matala. Myös inflaatio oli tuolloin hyvin al-
hainen, alle yhden prosentin suuruusluokkaa. Kun samalla kas-
vunäkymät olivat Aasian kriisin jälkimainingeissa heikentyneet, 
EKP:n neuvosto päätti laskea korkoa 0,5 prosenttiyksikköä huhtikuus-
sa. Rahan määrän kehitykseen ei tuolloin katsottu liittyvän hinta-
vakautta uhkaavia tekijöitä, vaikka sen kasvuvauhti olikin huomatta-
vasti viitearvon kasvua nopeampaa. Kuitenkin jo marraskuussa oh-
jauskorko palautettiin kolmeen prosenttiin. Päätöstään EKP:n neuvos-
to perusteli rahan määrän ja luotonannon kasvulla, euron heikkenemi-
sellä ja talouskasvun voimistumisella. 
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Kuvio 1.3 EKP:n ohjauskorko ja inflaatio 
 

0

1

2

3

4

5

6

     1999       2000       2001       2002       2003       2004       2005       2006

Perusrahoitusoperaatioiden korko

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 12 kk:n %-muutos
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Kuvio 1.4 EKP:n ohjauskorko ja 
   rahan määrän (M3) kasvuvauhti 
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Vuonna 2000 ohjauskorkoa nostettiin yhteensä kuusi kertaa. Päätök-
siin vaikutti inflaationäkymien paheneminen, kun öljyn hinta nousi ja 
euron heikkeneminen jatkui. Inflaatio kiihtyikin koko vuoden ajan ja 
alkoi lähestyä kolmea prosenttia. Markkinoilla odotettiin, että ohjaus-
korkojen nostamista jatketaan. Niin varmaan olisi käynytkin, elleivät 
talousnäkymät olisi alkaneet muuttua heikommiksi. Yhtenä syynä nä-
kymien heikkenemiseen oli Yhdysvaltain talouskasvun hidastuminen. 
Rahan määrän kasvuvauhti oli alkanut nopeasti hidastua. EMU-ajan 
ensimmäinen korkosykli päättyi 4,75 prosentin tasolle. Yhdysvalloissa 
keskuspankki oli niin ikään nostanut korkoja vuoden 1999 puolivälistä 
lähtien. Siellä korkosykli pysähtyi 6,50 prosentin tasolle. 
 Inflaatio kiihtyi yhä vuoden 2001 alussa ja saavutti 3,4 prosentin 
tason toukokuussa.25 Tästä huolimatta EKP:n neuvosto päätti touko-
kuussa ryhtyä alentamaan korkoja varsin ripeästi. Inflaation kiihtymis-
tä pidettiin tilapäisenä, mikä sittemmin osoittautui oikeaksi näkemyk-
seksi. Reippaat koronalennukset jatkuivat syksyllä. Kahdesta 0,50 
prosenttiyksikön alennuksesta toinen tehtiin pian New Yorkin terrori-
iskun jälkeen. Syksyllä talousnäkymät olivat edelleen heikentyneet, 
öljyn hinta oli laskussa ja rahan määrän kasvuvauhti oli asettunut lä-
helle viitearvoaan. 
 Vuonna 2002 ohjauskorko pysyi joulukuuhun saakka 3,25 prosen-
tissa, mihin se edellisen vuoden marraskuussa oli pudotettu. Yhdys-
valloissa ohjauskorkoa oli laskettu jo alle kahden prosentin tasolle. 
Joulukuussa alkanutta koronalennusten sarjaa jatkettiin seuraavan 
vuoden kevääseen saakka, jolloin korkoa asteittain alennettiin 2,00 
prosentin tasolle. Korkojen alentaminen oli perusteltua parantuneiden 
inflaationäkymien vuoksi. Vuoden 2003 alussa keskusteltiin myös Eu-
roopassa deflaation mahdollisuudesta. Yksi perustelu EKP:n rahapoli-
tiikan strategian täsmennyksessä olikin tehdä selväksi, että neuvosto 
on valmis toimimaan torjuakseen deflaatioriskin toteutumisen. 
 Kevään 2002 jälkeen ohjauskorko pysyikin kahdessa prosentissa 
vuoden 2005 joulukuuhun saakka. Seuraava koronnosto tapahtui vuo-
den 2006 maaliskuussa. Yhdysvalloissa ohjauskorko oli laskettu vuo-
den 2003 puolivälissä yhteen prosenttiin, mutta korkojen korotusten 
sarja aloitettiin siellä jo seuraavan vuoden puolivälissä. Syynä oli se, 
että talouskasvun nopeutumisen arvioitiin lisäävän inflaatiopaineita, 
ellei monetaarista keveyttä ryhdytä poistamaan. Euroalueella taloudel-
linen kehitys kuitenkin pysyi vaimeana ja inflaationäkymät pysyivät 
maltillisina. Kahden koronnoston jälkeenkin EKP:n ohjauskorko on 
                                           
25 Tämä oli tieto vuonna 2001. Myöhemmin Saksan hintaindeksiä korjattiin, mikä alensi 
euroalueen mitattua inflaatiota parilla prosentin kymmenyksellä. Kuviossa 1.3 näkyvät 
korjatut luvut. 
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edelleen alhainen ja tukee siten taloudellista kasvua. Lyhyet markki-
nakorot ovat reaalisesti edelleen lähellä nollaa. 
 
 
Euroopan keskuspankin rahapolitiikan arviointia 
 
EKP:n neuvoston harjoittama korkopolitiikka osoittaa, että valittu 
strategia toimii varsin hyvin. Strategia on riittävän lavea pitämään 
huolen siitä, että hintavakauteen vaikuttavat tekijät kyetään analysoi-
maan monipuolisesti. Korkopolitiikka on ollut joustavaa. Lyhytaikai-
set vaihtelut inflaatiossa eivät ole saaneet aikaan korkoliikkeitä, mikä 
todistaa sen, että strategian keskipitkän aikavälin tähtäys on otettu va-
kavasti. 
 Rahapolitiikkaa voi pitää onnistuneena sikäli, että inflaatio on py-
synyt matalana ja hyvin vakaana. Toisaalta rahapolitiikkaa voi pitää 
epäonnistuneena sen vuoksi, että inflaatio on kylläkin ollut lähellä 
kahta prosenttia mutta sen yläpuolella, kun tavoite on ollut pitää se 
lähellä kahta prosenttia mutta alapuolella. Ero ei kuitenkaan ole suuri. 
Se selittyy osaltaan sillä, että menneisiin seitsemään vuoteen mahtuu 
kaksi ajanjaksoa, jolloin öljyn hinta on noussut yllätyksellisen paljon. 
Koska kysymys on suhteellisen hinnan muutoksesta, EKP:n neuvosto 
ei ole katsonut tarpeelliseksi reagoida inflaation tilapäiseen kiihtymi-
seen. Vuoden 2000 öljyn hinnan nousun jälkeen ns. pohjainflaatio 
(hintakehitys ilman energiaa ja tuoreruokaa) alkoi kiihtyä runsaan 
vuoden viiveellä, mutta silloin öljyn hinta oli jo laskussa. Vastaavaa 
pohjainflaation kiihtymistä ei ole ainakaan vielä nähty. 
 Korkopolitiikan onnistumista voidaan ehkä parhaiten kuvata seu-
raamalla inflaatio-odotuksia. Inflaatio-odotuksista on saatavissa tietoa 
kahta kautta: rahoitusmarkkinoiden hinnoittelusta ja kyselytutkimuk-
sista. Ranskan valtion indeksoitujen joukkolainojen perusteella inflaa-
tio-odotukset euroalueella asettuivat aluksi kahden prosentin tuntu-
maan eli hintavakauden määritelmän ylärajalle. Vuoden 2003 jälkeen 
tällä tavalla mitatut inflaatio-odotukset ovat olleet 2 ja 2,5 prosentin 
välillä eli hieman hintavakausmääritelmän yläpuolella. EKP on vuo-
desta 1999 lähtien lähettänyt kyselyn ammattiennustajille, joilta on 
kysytty näiden odotuksia inflaatiosta, kasvusta ja työttömyydestä yh-
den, kahden ja viiden vuoden horisontilla. Näistä viiden vuoden odo-
tukset kuvaavat parhaiten EKP:n rahapolitiikan uskottavuutta. Tämä 
luku on pysytellyt koko ajan hieman kahden prosentin alapuolella eli 
hintavakausmääritelmän mukaisena. 
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Kuvio 1.5 Indeksiobligaatioista laskettu 
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Lähteet: Reuters, Bloomberg ja omat laskelmat.
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Kuvio 1.6 Ammattiennustajien inflaatio-odotukset 
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Reaalikorko tarjoaa yhden tavan kuvata rahapolitiikan kireyttä tai ke-
veyttä. Kuviossa 1.7 on esitetty lyhyt reaalikorko euroalueella ja Yh-
dysvalloissa. Kuvio osoittaa, miten reaalikorko on kolmen viime vuo-
den ajan ollut molemmilla alueilla hyvin alhainen. Euroalueella lyhyt 
reaalikorko on ollut lähellä nollaa ja Yhdysvalloissa aina viime vuo-
den alkupuolelle saakka lievästi negatiivinen. Tämä kertoo siitä, että 
rahapolitiikka on globaalisestikin tarkasteltuna ollut poikkeuksellisen 
pitkään hyvin kevyttä. Siitä huolimatta inflaatio ei ole juurikaan kiih-
tynyt. Pitkään jatkuneen kevyen rahapolitiikan vaikutukset ovat näky-
neet enemmän omaisuushinnoissa ja velkaantumisessa kuin inflaa-
tiossa. 
 
Kuvio 1.7 Lyhyt reaalikorko 
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Kokonaisuutena EKP:n rahapolitiikka on ollut rahaliiton aikana ta-
voitteeseen nähden pikemminkin liian keveää kuin kireää. Siitä on 
esimerkkinä sitkeästi yli kahden prosentin pysytellyt inflaatiovauhti, 
nopea velkaantuminen ja omaisuushintojen nousu miltei kaikissa  
euroalueen maissa. Erityisen kevyttä rahapolitiikka on ollut parin vii-
me vuoden ajan. Rahapolitiikka on siten ollut toistaiseksi kasvua tu-
kevaa. Toteutettu rahapolitiikka vastaa likimain sitä, mihin olisi pää-
dytty, jos EKP olisi soveltanut joustavaa ja symmetristä noin kahden 
prosentin inflaatiotavoitetta. Markkinoiden ja ammattiennustajien inf-
laatio-odotukset näyttävät sopeutuneen juuri tälle tasolle. 
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1.3 Tulevaisuudenkuvia 

Edellä jo todettiin, että rahapolitiikkaa on melko pitkään voitu harjoit-
taa suotuisissa ulkoisissa oloissa. Nämä olosuhteet eivät kuitenkaan 
välttämättä ole pysyviä. Finanssipolitiikan kurinalaisuudessa on jo 
alkanut tapahtua löystymistä. Myös globalisaation hintoja alentava 
vaikutus alkaa todennäköisesti aikaa myöten vaimentua. Jo nämä teki-
jät riittävät vaikeuttamaan hintavakauteen tähtäävän rahapolitiikan 
tekemistä verrattuna 5�10 viime vuoteen. 
 Pahempiinkin vaikeuksiin rahapolitiikka voi törmätä. Esimerkiksi 
jos protektionismi leviäisi, kilpailu hyödykemarkkinoilla vähenisi, 
jolloin yläsuuntaiset inflaatioriskit lisääntyisivät. Suojelluilla ja vä-
hemmän kilpailluilla markkinoilla myös palkkojen nousu vauhdittuisi. 
Jos samanaikaisesti julkisen sektorin velkaantuminen jatkuisi, koron 
nostaminen kohtaisi entistä suurempaa vastustusta. Keskuspankin it-
senäisyyden ja hintavakaustavoitteen legitiimisyys joutuisivat vaaka-
laudalle. Hintavakaudesta luopuminen voisi helpottaa velkaantuneita 
valtioita (tai muita talousyksiköitä) hetkeksi, mutta vakauden palaut-
taminen olisi sen jälkeen vaikeaa. 
 Nämä ovat selviä riskitekijöitä, mutta onneksi niiden todennäköi-
syyttä voi pitää pienenä. Todennäköisempää on se, että maailman-
talouden avoimuuden, rahoitusmarkkinoiden kehityksen ja osaltaan 
myös hintavakauden ansiosta maailmantaloudesta on tullut aikaisem-
paa iskunkestävämpi erilaisia häiriöitä kohtaan. 
 Makrotalousteorian viimeaikainen kehitys on lisännyt merkittäväs-
ti tietoamme talouden toiminnasta ja talouspolitiikan vaikutuksista. 
Viime aikoina dynaamisia stokastisia yleisen tasapainon malleja on 
laajennettu siten, että niiden avulla voidaan analysoida myös globaali-
talouden kysymyksiä ja talouspolitiikan välistä riippuvuutta eri aluei-
den välillä.26 Tähän saakka näiden mallien antamia mahdollisuuksia 
on käytetty hyväksi lähinnä kehittyneissä maissa. Jo nyt on kuitenkin 
nähtävissä, että ne soveltuvat myös kehittyvien maiden talouspolitii-
kan valmistelun välineiksi. Tämä näkyy erityisesti niissä kehittyvissä 
maissa, jotka ovat äskettäin siirtyneet inflaatiotavoitteen käyttöön ja 
sen avulla onnistuneet talouden vakauttamisessa. Hintavakauden saa-
vuttamisella ja rahoitusmarkkinoiden kehittymisellä voi parhaimmassa 
tapauksessa olla valtavan suuria vaikutuksia köyhemmän maail-
manosan kansalaisten hyvinvointiin.27 Tuloaan tekevät myös mallit, 
jotka ottavat huomioon luottomarkkinat sekä heterogeenisten pääoma-
                                           
26 Erceg, Guerrieri ja Gust, 2005, Tarkka ja Kortelainen 2005. 
27 Mishkin 2004. 
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hyödykkeiden markkinoiden vaikutukset talouteen. Tämä laajentaa 
merkittävästi mahdollisuuksia arvioida globaalitalouden riskejä. 
 Euroopan keskuspankin rahapolitiikka tuskin koskaan tulee perus-
tumaan yhteen taloustieteen paradigmaan tai malliperheeseen. Laaja-
alainen talouden analyysi on siten EKP:n rahapolitiikan strategian 
keskeinen piirre myös tulevaisuudessa. Kuitenkin jo nyt on nähtävissä, 
että moderniin makroteoriaan perustuvien mallien käyttö laajenee 
myös eurojärjestelmän piirissä sekä politiikka-analyysin että ennuste-
toiminnan apuna. 
 Monetaarisessa analyysissä EKP on keskittynyt melko kapea-
alaisesti seuraamaan yhtä raha-aggregaattia, vaikka vuoden 2003 stra-
tegian tarkistuksessa korostettiin myös kaikenkattavaa likviditeetti- ja 
luotto-olojen analyysiä. Monetaarinen analyysi ja taloudellinen ana-
lyysi on pidetty toisistaan erillisinä. Yleisen tasapainon ajattelun  
näkökulmasta näin ei voi tehdä. Pilarien erillisyys katoaa, mikäli tut-
kimus onnistuu yhdistämään rahoitusnäkökulman yleisen tasapainon 
mallikehikkoon.28 
 
 

                                           
28 Gertler, Gilchrist, ja Natalucci 2006. 
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2 Eurojärjestelmän toiminta 
raha- ja valuuttamarkkinoilla 

Johdanto 

Euroopan keskuspankin (EKP) ensisijainen tavoite on ylläpitää euro-
alueen hintavakautta. EKP ei kuitenkaan voi suoraan asettaa yleistä 
hintatasoa, vaan EKP:n neuvoston rahapoliittiset päätökset vaikuttavat 
sekä yleisesti talouteen että erityisesti hintatasoon useita eri kanavia 
pitkin. Tätä syiden ja seurausten monisyistä verkostoa kutsutaan raha-
politiikan välittymismekanismiksi. 
 EKP:n neuvoston kuukausittainen päätös perusrahoitusoperaa-
tioissa sovellettavasta korosta on eurojärjestelmän rahapolitiikan välit-
tymisketjun ensimmäinen lenkki.1 Kuinka tämä EKP:n rahapolitiikan 
mitoituksen kannalta keskeisin korkopäätös toimeenpannaan? Entä 
kuinka eurojärjestelmän toiminta rahamarkkinoilla vaikuttaa lyhyim-
pien rahamarkkinakorkojen tasoon ja vaihteluihin?2 
 Näiden kysymysten jälkeen tarkastellaan laajemmin eurojärjestel-
män taserakennetta. Huomiota kiinnitetään erityisesti valuuttavaran-
toon ja eurojärjestelmän toimintaan valuuttamarkkinoilla. Lopuksi 
tarkastelu laajennetaan eurojärjestelmästä maailman muiden tärkeim-
pien talousalueiden valuuttavarantojen ja sijoitustoiminnan kehitys-
piirteisiin. 
 
 
2.1 Rahapolitiikan toimeenpanon osapuolet 

Rahapolitiikan mitoitus tarkoittaa yksinkertaisesti päätöksentekoa ko-
rosta. Koron lisäksi EKP:n neuvosto päättää rahapolitiikan ohjaus-
järjestelmän keskeisimmistä piirteistä kuten rahapolitiikan toimeen-
panon operationaalisesta tavoitteesta. Myös rahoitusoperaatioissa so-

                                           
1 EKP:n neuvosto kokoontuu normaalisti joka toinen torstai. Kuitenkin marraskuussa 
2001 neuvosto päätti ajoittaa korkopäätökset (pääsääntöisesti) kunkin kuukauden ensim-
mäiseen kokoukseen. 
2 �EKP:n rahapolitiikka� (EKP 2004) on hyvä yleiskuvaus EKP:n harjoittamasta raha-
politiikasta. Lisäksi EKP:n rahapolitiikan toimintakehikon tarkka kuvaus löytyy teoksesta 
�Yleisasiakirja� (EKP 2005). Näissä teoksissa on kuvattu myös eurojärjestelmän raha-
politiikan toimeenpanossa soveltama vakuuspolitiikka, joka on rajattu tämän kirjan ulko-
puolelle. 
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vellettavat huutokauppamenettelyt ja vähimmäisvarantojen pito-
periodien ajoitus kuuluvat sen päätöksenteon piiriin. EKP:n rahapoli-
tiikan toimeenpanon tavoitteena voidaan pitää lyhyimpien rahamark-
kinakorkojen vakauttamista lähelle perusrahoitusoperaatioissa käyte-
tyn politiikkakoron tasoa. 
 EKP:n johtokunnan tehtävä on valmistella neuvoston kokoukset ja 
huolehtia rahapolitiikan toimeenpanosta neuvoston päätösten mukai-
sesti. Toimeenpanoon liittyy mm. eurojärjestelmän likviditeetin hallin-
ta. Siten johtokunta päättää esimerkiksi likviditeetin hienosäätöope-
raatioiden järjestämisestä sekä yksittäisissä rahapolitiikan operaatiois-
sa jaettavan likviditeetin määrästä. 
 Eurojärjestelmän kansallisilla keskuspankeilla on keskeinen rooli 
rahapolitiikan toimeenpanossa. Ne osallistuvat päätösten valmisteluun 
komiteoissa (mm. markkinaoperaatioiden komiteassa) sekä pääjohta-
jiensa välityksellä ylimpään päätöksentekoon EKP:n neuvoston ko-
kouksissa. Kansallisten keskuspankkien asema on korostunut raha-
politiikan käytännön toimeenpanossa, sillä ne toteuttavat rahapolitii-
kan operaatiot. Ne myös tarjoavat maksuvalmiusjärjestelmän käyttöön 
pankeille, jotka toimivat sen vastapuolina. Esimerkiksi Suomessa toi-
mivien pankkien (ml. kansainvälisten pankkien sivukonttorit) vähim-
mäisvarantojen pidossa käytettävät keskuspankkitilit ovat Suomen 
Pankissa. Lisäksi pankit käyttävät näitä tilejä keskuspankkioperaatioi-
den maksujen selvitykseen sekä pankkien välisen maksuliikenteen 
hoitoon. 
 Periaatteessa kaikki euroalueen vähimmäisvarantovelvoitteen alai-
set luottolaitokset ovat oikeutettuja toimimaan rahapolitiikan vasta-
puolina. Käytännössä osallistumisoikeutta kuitenkin rajoittavat vasta-
puolilta vaaditut toiminnalliset kriteerit.3 Euroalueella on noin 6 300 
vähimmäisvarantovelvoitteen alaista luottolaitosta, joista runsaat 
2 000 täyttää markkinaoperaatioihin osallistumiselle asetetut toiminta-
vaatimukset. Vuonna 2004 eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioi-
hin osallistui kuitenkin keskimäärin vain noin 350 pankkia ja pitempi-
aikaisiin rahoitusoperaatioihin noin 150 pankkia. 
 Suomessa toimii tällä hetkellä noin 350 vähimmäisvarantovelvoit-
teen alaista luottolaitosta. Näistä yli 90 % on paikallisia osuus- tai 
säästöpankkeja, jotka täyttävät varantovelvoitteensa keskusrahalaitok-
sensa välityksellä. Tällaisilla pankeilla ei ole edellytyksiä toimia 
Suomen Pankin toimeenpanemien rahapolitiikan operaatioiden vasta-
puolina. Eurojärjestelmän rahapolitiikan operaatioihin voi tällä hetkel-

                                           
3 Tällaiset kriteerit voivat vaihdella kansallisten keskuspankkien välillä. Esim. Suomen 
Pankki vaatii rahapolitiikan vastapuoliltaan RTGS-tilin käyttöä sekä SWIFT-liittymää. 
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lä osallistua Suomen Pankin kautta 13 luottolaitosta, eli vastapuolina 
toimivien laitosten joukko on hieman laajempi kuin markka-aikana. 
Keskimäärin rahapolitiikan (likviditeettiä keventäviin) operaatioihin 
osallistuu Suomesta kuitenkin vain muutama pankki, mikä osin vielä-
kin heijastaa sitä, että ennen EMUn kolmatta vaihetta Suomen Pankki 
toteutti rahapolitiikkaansa likviditeettiä kiristävillä operaatioilla. 
 
 
2.2 Eurojärjestelmän toiminta rahamarkkinoilla 

Tässä jaksossa kuvataan aluksi, kuinka eurojärjestelmän kyky vaikut-
taa markkinakorkoihin perustuu sen monopoliasemaan rahaperustan 
luojana. Tämän jälkeen käydään läpi eurojärjestelmän rahapolitiikan 
ohjausjärjestelmän toimintaperusteet.4 
 
 
Rahaperusta 
 
Keskuspankkiraha (rahaperusta tai perusraha) muodostuu liikkeessä 
olevasta käteisestä sekä pankkien talletuksista keskuspankkitileillään. 
Euroalueen pankit tarvitsevat keskuspankkirahaa voidakseen vastata 
yleisön eurokäteisen kysyntään sekä kyetäkseen tallettamaan eurojär-
jestelmän kansallisiin keskuspankkeihin vähimmäisvarantovelvoitteen 
edellyttämän rahamäärän. Esimerkiksi vuoden 2005 lopussa euro-
alueen setelistö oli noin 560 miljardia euroa ja koko pankkijärjestel-
män vähimmäisvarantovelvoitteet olivat kokonaisuudessaan noin 150 
miljardia euroa (taulukko 2.1). Eurojärjestelmän täytyi siten tarjota 
pankeille vastaavaa-puolen tase-erien kautta nettomääräisesti hieman 
yli 700 miljardia euroa keskuspankkirahaa. 
 
Taulukko 2.1 Eurojärjestelmän tase 2005 lopussa 
 

Vastaavaa Vastattavaa 
Rahapoliittiset 
operaatiot 430 560 Setelistö 

Muut erät 
(netto) 280 150 Vähimmäisvaranto-

talletukset 
 
 

                                           
4 Rahapolitiikan välineistön kehityksen historia sekä nykyisen ajattelun tila on erinomai-
sesti kuvattu teoksessa �Monetary Policy Implementation� (Bindseil 2005). 
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Osa keskuspankkirahan tarjonnasta (noin 280 miljardia euroa) syntyi 
EKP:n ja eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien valuuttava-
rannoista5 sekä muista tase-eristä, jotka eivät suoraan liity rahapolitii-
kan toteuttamiseen. Näin euroalueen pankkisektorin likviditeettiali-
jäämäksi muodostui noin 430 miljardia euroa. Tämän verran pankkien 
tuli siis hakea jälleenrahoitusta eurojärjestelmän rahapolitiikan operaa-
tioista. 
 Näiden lukujen taustalla heijastuu eurojärjestelmän päätös toteut-
taa rahapolitiikkaa pankkisektorin likviditeettiä lisäävillä rahamarkki-
naoperaatioilla. Taserakennettaan säätelemällä eurojärjestelmä pystyy 
varmistamaan, että pankit ovat kokonaisuutena velkaa keskuspankki-
järjestelmälle, jolloin niiden täytyy osallistua keskuspankin rahapoliit-
tisiin operaatioihin. EKP tyydyttää pankkien jälleenrahoitustarpeen 
lähes täysin markkinaoperaatioilla. Markkinaoperaatioiden lisäksi eu-
rojärjestelmä kuitenkin tarjoaa pankkien käyttöön maksuvalmiusjär-
jestelmän, jonka puitteissa pankit voivat (oma-aloitteisesti) tasata 
mahdolliset poikkeamat markkinaoperaatioissa jaetun likviditeetti-
määrän ja todellisen likviditeettitarpeen välillä. 
 Keskuspankin monopoliasema rahaperustan tarjoajana antaa sille 
mahdollisuuden päättää vapaasti markkinaoperaatioissa käytettävät 
korot. Mikäli pankit eivät hae riittävästi jälleenrahoitusta keskuspan-
kin rahapoliittisista operaatioista, joutuvat ne tyydyttämään likvidi-
teettikysyntänsä maksuvalmiusluotoilla, joiden korko on aina raha-
politiikan operaatiokoron yläpuolella. 
 Seuraavassa käydään läpi kolmen edellä mainitun rahapolitiikan 
instrumentin (vähimmäisvarantojärjestelmä, markkinaoperaatiot ja 
maksuvalmiusjärjestelmä) peruslogiikka eurojärjestelmän rahapolitii-
kan toimeenpanossa. 
 
 
Likviditeetin kysyntä: vähimmäisvarantojärjestelmä 
 
Eurojärjestelmä vaatii pankkeja tallettamaan kansallisissa keskuspan-
keissa vähimmäisvarantona rahamäärän, joka riippuu pääosin niiden 
vastaanottamien talletusten määrästä. Eurojärjestelmä maksaa näille 
vähimmäisvarantotalletuksille korkoa, joka on keskimäärin sama kuin 
se korko, jota pankit maksavat hankkiessaan likviditeettiä eurojärjes-
telmän perusrahoitusoperaatioista. Korollisuuden ansiosta eurojärjes-
telmän varantojärjestelmästä ei koidu pankeille veroluonteista rasitus-
                                           
5 Eurojärjestelmän keskuspankki myy euroja ostaessaan ulkomaan valuuttoja. Toisin sa-
noen keskuspankin valuuttaostot tyydyttävät keskuspankkirahan kysyntää, kun valuutta-
myynnit (euroja vastaan) puolestaan lisäävät keskuspankkirahan kysyntää. 
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ta. Aiemmin veroelementti oli olennainen osa euroalueen keskuspank-
kien soveltamien varantojärjestelmien toimintalogiikkaa.6 Eurojärjes-
telmän vähimmäisvarantovelvoitteita ei käytetä rahamäärien tai luo-
tonlaajennusprosessin kontrollointiin. Velvoitteiden taso ei myöskään 
vaikuta rahapolitiikan mitoitukseen. Sen sijaan eurojärjestelmän vä-
himmäisvarantojärjestelmällä vakautetaan rahamarkkinakorkoja sekä 
kasvatetaan keskuspankkirahan kysyntää. 
 Eurojärjestelmän pankkisektorin rakenteellinen likviditeettiasema 
määrittyy kaikkien rahapolitiikan ulkopuolisten tase-erien (autonomis-
ten likviditeettitekijöiden) summana. Vähimmäisvarantovelvoitteet 
kasvattavat rakenteellista likviditeettivajetta. Siksi niitä voidaan tarvit-
taessa käyttää varmistamaan eurojärjestelmän toiminta likviditeettiä 
lisäävillä rahapolitiikan operaatioilla, mikäli esimerkiksi eurosetelistö 
supistuu eurojärjestelmän valuuttavarantoja pienemmäksi. Eurojärjes-
telmän rakenteellinen likviditeettivaje on kuitenkin toistaiseksi pysy-
nyt rahapolitiikan toimeenpanon kannalta riittävän suurena, joten vä-
himmäisvarantojärjestelmää on tarvittu lähinnä lyhyimpien rahamark-
kinakorkojen vaihteluiden tasaamiseen. 
 Vaatimus tehdä vähimmäisvarantotalletuksia ei sinänsä vakauta 
rahamarkkinakorkoja. Varantovelvoitteiden korkoja tasaava vaikutus 
perustuu siihen, että velvoitteiden täyttö lasketaan keskiarvona varan-
tojen pitoperiodin ajalta. Toisin sanoen tietyn varantojenpitoperiodin 
eri päivinä tehdyt keskuspankkitalletukset ovat toistensa täydellisiä 
substituutteja. Likviditeetin satunnaisvaihtelut eivät siten vaikuta ko-
vin voimakkaasti lyhyimpiin markkinakorkoihin noin kuukauden pi-
tuisen varantojenpitoperiodin viimeisiä päiviä lukuun ottamatta. En-
nen pitoperiodin viimeistä rahapoliittista operaatiota keskuspankki voi 
poistaa likviditeettiä lisäävän tai pienentävän sokin vaikutukset huo-
mioimalla ne seuraavien operaatioiden koon mitoituksessa.7 
 
 

                                           
6 Itse asiassa yksikään euroalueen keskuspankki ei hyvittänyt varantotalletuksia markki-
nakorkoja vastaavalla korolla ennen talous- ja rahaliiton kolmatta vaihetta. Lisäksi esi-
merkiksi Yhdysvalloissa vähimmäisvarantojärjestelmään kuuluu edelleenkin veroluon-
toinen elementti, minkä vuoksi pankit pyrkivät kiertämään velvoitteita nk. sweep accoun-
tien avulla. 
7 Jotta vähimmäisvarantojen pidolla olisi haluttu korkovaihteluita pienentävä vaikutus, on 
vaadittujen varantotalletusten määrän oltava suurempi kuin epävarmuudesta juontuva 
likviditeetin varmuuskysyntä. Se, että eurojärjestelmä maksaa talletuksille perusrahoi-
tusoperaatioiden korkoa, mahdollistaa riittävän suurten velvoitteiden vaatimisen ilman 
markkinahäiriöitä. 
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Likviditeetin tarjonta: markkinaoperaatiot 
 
Eurojärjestelmä kattaa pankkisektorin likviditeettialijäämän pääasiassa 
markkinaoperaatioilla. Eurojärjestelmän säännölliset markkinaoperaa-
tiot jakautuvat perus- ja pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin. 
 Eurojärjestelmän varsinaisina politiikkaoperaatioina toimivat vii-
koittain järjestettävät perusrahoitusoperaatiot. Näillä käänteisoperaati-
oilla8 eurojärjestelmä on normaalisti kattanut lähes 75 % pankkisekto-
rin likviditeettitarpeesta. EKP on tähän mennessä soveltanut kahta eri-
laista huutokauppamenettelyä perusrahoitusoperaatioihin. 
 Nykyisin perusrahoitusoperaatiot toteutetaan vaihtuvakorkoisina 
huutokauppoina, joissa vastapuolet ilmoittavat keskuspankille sekä 
rahamäärän että hinnan, jolla ne likviditeettiä tavoittelevat.9 Näissä 
operaatioissa EKP hyväksyy korkeimmat huutokauppaan jätetyt tar-
joukset, kunnes jaettava likviditeettimäärä on tyydytetty. Alin korko-
taso, jolla tarjouksia hyväksytään, on operaation marginaalikorko.  
Rahapolitiikan signaloinnin vahvistukseksi EKP on asettanut vaihtu-
vakorkoisissa perusrahoitusoperaatioissa alarajan korolle, jolla tar-
jouksia otetaan vastaan. Tämä minimitarjouskorko on nykyisin EKP:n 
tärkein politiikkakorko. 
 EKP pyrkii tavallisesti jakamaan perusrahoitusoperaatiossaan 
neutraalin likviditeettimäärän. Neutraalin likviditeetin vallitessa pank-
kien ei tarvitse käyttää kumpaakaan eurojärjestelmän tarjoamaa mak-
suvalmiusjärjestelmää. 
 Perusrahoitusoperaatioiden lisäksi eurojärjestelmä järjestää kerran 
kuussa käänteisoperaation kolmen kuukauden maturiteetissa. Näillä 
pitempiaikaisilla rahoitusoperaatioilla tyydytetään tavallisesti noin 
neljännes pankkisektorin likviditeettialijäämästä, mutta muutoin niillä 
ei ole rahapoliittista merkitystä.10 

                                           
8 Käänteisoperaatiot ovat vakuudellisia luottoja tai repo-operaatioita, joissa keskuspankki-
raha liikkuu operaation maksupäivänä kansalliselta keskuspankilta pankeille ja palautuu 
pankeilta keskuspankkiin operaation erääntyessä. 
9 Vuoden 2000 kesäkuuhun asti perusrahoitusoperaatiot toteutettiin kiinteäkorkoisina 
huutokauppoina. Niissä eurojärjestelmän rahapolitiikan vastapuolet ilmoittivat, minkä 
verran ne olivat valmiita ostamaan (kahden viikon ajaksi) keskuspankkirahaa etukäteen 
ilmoitetulla hinnalla (kiinteällä huutokauppakorolla). Kiinteäkorkoinen huutokauppa on 
toimintarakenteeltaan läpinäkyvä. Niiden avulla keskuspankki kykenee antamaan yksikä-
sitteisiä signaaleja rahapolitiikan mitoituksesta. Kesäkuussa 2000 eurojärjestelmä kuiten-
kin luopui kiinteäkorkoisista huutokaupoista. Nousevien korko-odotusten oloissa huuto-
kaupat olivat johtaneet tilanteeseen, jossa pankkien tarjoukset olivat pahimmillaan yli 
satakertaisia jaettavaan likviditeettimäärään nähden. Tällaisessa tilanteessa yksittäisen 
pankin epävarmuutta sille allokoitavasta likviditeettimäärästä pidettiin liiallisena. 
10 Eurojärjestelmä toimii pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissaan täysin �hinnan ottaja-
na�. Pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden potentiaaliset vaikutukset rahapolitiikkaan 
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Likviditeetin hienosäätö: 
maksuvalmiusjärjestelmä ja hienosäätöoperaatiot 
 
Perusrahoitusoperaatioissa jaettava likviditeetti ei koskaan vastaa täs-
mälleen määrää, jonka pankit yhteenlasketusti tarvitsevat vähimmäis-
varantovelvoitteidensa täyttämiseen. Tämä johtuu siitä, että keskus-
pankki ei voi täydellisesti ennustaa autonomisten likviditeettitekijöi-
den kehitystä perusrahoitusoperaatioiden ja varantojen pitoperiodin 
päättymisen välillä. 
 Pankit kattavat eurojärjestelmän huutokauppaaman likviditeetin ja 
todellisen likviditeettitarpeen eron maksuvalmiusjärjestelmän avulla. 
Pankit voivat milloin tahansa ottaa eurojärjestelmältä maksuvalmius-
luottoa sekä tallettaa varojaan keskuspankkiin yön yli -maturiteetissa. 
Tämän johdosta maksuvalmiusjärjestelmän korot muodostavat korko-
putken, jonka sisällä pankkienvälinen yön yli -korko voi vaihdella. 
Maksuvalmiusjärjestelmän kustannusten symmetriaa korostaa se, että 
maksuvalmiusluottojen korko ylittää ja talletusmahdollisuuden korko 
alittaa perusrahoitusoperaatioissa sovelletun koron yhdellä prosent-
tiyksiköllä.11 
 Eurojärjestelmä muutti vähimmäisvarantojen pitoperiodin ajoitusta 
vuoden 2004 maaliskuussa. Tuolloisen muutoksen jälkeen kunkin pe-
riodin viimeisen perusrahoitusoperaation maksujen selvityspäivän ja 
periodin päättymisen väli on ollut viikon pituinen. Viikon aikana ku-
muloituvien likviditeettisokkien (keskuspankin tekemien ennustevir-
heiden) vaikutukset ovat osoittautuneet niin huomattaviksi, että euro-
järjestelmä on alkanut tehdä likviditeetin hienosäätöoperaatioita vä-
himmäisvarantojen pitoperiodien viimeisinä päivinä. Jos rahamarkki-
nalikviditeetti on kiristynyt likviditeettisokkien vuoksi merkittävästi, 
EKP on jakanut likviditeettiä vallitsevalla politiikkakorolla. Vastaa-
vasti, jos likviditeetti on keventynyt, se on vastaanottanut yön yli  
-talletuksia. Periodin loppujen hienosäätöoperaatiot ovat oleellisesti 
pienentäneet pankkien tarvetta käyttää maksuvalmiusjärjestelmää. 
 Vähimmäisvarantojen pitoperiodien viimeisten päivien likviditeet-
titilanteen tasaamisen ohella eurojärjestelmä käyttää hienosäätöope-
raatioita poikkeuksellisen suurten likviditeettisokkien vaikutusten 

                                                  
minimoidaan toteuttamalla operaatiot vaihtuvakorkoisina huutokauppoina siten, että niis-
sä jaettava likviditeettimäärä julkistetaan markkinoille ennen huutokaupan toteutusta. 
11 EKP:n maksuvalmiusjärjestelmän muodostama korkoputki oli poikkeuksellisesti epä-
symmetrinen vain muutaman ensimmäisen toimintakuukauden ajan. 



 
49 

neutralointiin tai markkinoiden toiminnan tukemiseen muissa poik-
keustilanteissa.12 
 
 
Eurojärjestelmän kokemukset 
 
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpanon tavoitteena on vaikut-
taa lyhyimpien rahamarkkinakorkojen tason lisäksi korkovaihteluihin, 
sillä rahamarkkinoiden vakauden katsotaan edistävän rahapolitiikan 
välittymistä talouteen. Keskeisin keino vaikuttaa rahan hintaan on pe-
rusrahoitusoperaatioissa käytettävän politiikkakoron asettaminen ja 
tulevista korkomuutoksista viestiminen. Korkovolatiilisuuteen vaiku-
tetaan ensisijaisesti vähimmäisvaranto- ja maksuvalmiusjärjestelmien 
kautta sekä hienosäätöoperaatioilla. 
 Seitsemän ensimmäisen toimintavuotensa aikana eurojärjestelmä 
ei ole muuttanut vähimmäisvarantovelvoitteiden määräytymispohjaa 
tai velvoiteprosentteja kertaakaan. Sen vuoksi vaadittujen varantotal-
letusten määrä on kasvanut melko tasaisesti noin 100 miljardista eu-
rosta noin 150 miljardiin euroon (kuvio 2.1). Vähimmäisvarantojärjes-
telmän ainoa suurempi muutos on ollut varantojenpitoperiodien ajoi-
tuksen muuttaminen maaliskuussa 2004. Nykyisin uusi periodi alkaa 
aina EKP:n neuvoston korkokokousta seuraavan perusrahoitusoperaa-
tion maksujen selvityspäivänä.13 Tämän ansiosta EKP:n rahapolitiik-
kakorot pysyvät vakaina aina koko pitoperiodin ajan, eivätkä pankkien 
odotukset niiden muutoksista vaikuta likviditeetin kysyntään pitope-
riodin sisällä.14 
 Varantovelvoitteen tasaisuudesta huolimatta pankkisektorin likvi-
diteettivaje (eli rahamarkkinaoperaatioiden yhteismäärä) ja operaa-
tioiden keskikoko ovat kuitenkin vaihdelleet huomattavasti. Suurin 
tekijä likviditeettivajeen muutosten takana on ollut euroalueen setelis-
tön pienentyminen ennen euroseteleiden käyttöönottoa ja vastaavasti 
liikkeessä olevien euroseteleiden määrän erittäin voimakas kasvu nii-
den käyttöönoton jälkeen.15 Toisin sanoen eurojärjestelmä ei ole muut-
tanut valuuttavarantonsa eikä euromääräisten sijoitustensa määrää se-

                                           
12 Esimerkiksi vuonna 2001 syyskuun 11. päivänä New Yorkissa tapahtuneiden terrori-
iskujen jälkeen EKP turvasi markkinoiden toimintaa hienosäätöoperaatioiden avulla. 
13 Aiemmin pitoperiodi alkoi kunkin kuukauden 24. päivänä ja se päättyi seuraavan kuu-
kauden 23. päivänä. 
14 Pankkien korko-odotusten vaikutuksia likviditeetin kysyntään ja lyhyimpiin rahamark-
kinakorkoihin on tutkittu teoksessa �Central Bank Tenders: Three Essays on Money  
Market Liquidity Auctions� (Välimäki 2003). 
15 Tietoa eurosetelistön kehityksestä löytyy tämän teoksen luvusta 3. 
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telistön koon vaihdellessa, vaan rahapolitiikan operaatioiden on annet-
tu sopeutua autonomisten likviditeettitekijöiden muutoksiin. 
 Eurojärjestelmän rahapolitiikan ohjausjärjestelmän eri välineiden 
suhteellinen painoarvo likviditeetin jaossa on pysynyt melko vakaana. 
Perusrahoitusoperaatioilla on täytetty koko ajan 65�80 % likviditeetti-
vajeesta. Pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden osuus on käytännössä 
vastannut lopusta 20�35 prosentista, sillä maksuvalmiusjärjestelmän 
keskimääräisen nettokäytön päiväkeskiarvo on rajoittunut vain muu-
tamaan prosentin kymmenykseen. 
 
Kuvio 2.1 Eurojärjestelmän rahapolitiikan operaatiot 
   ja euroalueen pankkisektorin 
   vähimmäisvarantovelvoitteet 
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Perusrahoitusoperaatioiden keskikoko nousi vuoden 1999 noin 70 mil-
jardista eurosta noin 290 miljardiin euroon vuonna 2005. Pitempi-
aikaisten rahoitusoperaatioiden keskikoko kasvoi samanaikaisesti 18 
miljardista 30 miljardiin euroon. Perusrahoitusoperaatioiden koon 
kasvua selittää (likviditeettivajeen syvenemisen ohella) operaatioiden 
maturiteetin lyhentäminen kahdesta viikosta viikkoon maaliskuussa 
2004. Tämä muutos käytännössä kaksinkertaisti yksittäisessä operaa-
tiossa jaettavan likviditeettimäärän. 
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 Vertailtaessa maailman suurimpia keskuspankkeja voidaan todeta, 
että muista keskuspankeista poiketen eurojärjestelmän rahapoliittiset 
operaatiot ovat setelistön huomattavin vastaerä. Siinä, missä eurojär-
jestelmän rahapolitiikan operaatioiden yhteismäärä on noin 80 % sete-
listöstä, Yhdysvaltain keskuspankin Fedin taseessa lyhytaikaiset saa-
tavat rahapolitiikan vastapuolilta vastaavat vain muutamaa prosenttia 
Yhdysvaltain setelistöstä. Käytännössä Fed tyydyttää valtaosan pank-
kien likviditeettitarpeesta ostamalla taseeseensa Yhdysvaltain valtion 
velkapapereita. 
 Eurojärjestelmän rahamarkkinaoperaatioiden onnistumista voidaan 
tarkastella mittaamalla yhtäältä lyhyimpien markkinakorkojen poik-
keamia politiikkakorosta sekä toisaalta näiden korkopoikkeamien 
vaihtelua. Eurojärjestelmän politiikkakorot sekä EONIA (Euro Over-
night Index Average) on esitetty kuviossa 2.2. 
 
Kuvio 2.2 Eurojärjestelmän ohjauskorot ja EONIA 
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Kuvio osoittaa, että pankkienvälinen yön yli -korko on liikkunut 
enimmäkseen hyvin lähellä perusrahoitusoperaatioiden korkoa. Ko-
rossa on selvä piikki kunkin vähimmäisvarantovelvoitteiden pito-
periodin lopussa, kun pankeilla ei enää ole keskiarvoistusmahdolli-
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suutta.16 Maksuvalmiusjärjestelmän korot ovat kuitenkin rajoittaneet 
tehokkaasti periodin vaihdosten korkopiikkejä. Lisäksi symmetrinen 
likviditeettipolitiikka on varmistanut, että korkopoikkeamia on tapah-
tunut melko tasaisesti molempiin suuntiin. 
 Yön yli -korko on noussut keskeiseen asemaan yhä useampien kes-
kuspankkien rahapolitiikan operationaalisena tavoitteena. Esimerkiksi 
Fed asettaa sekä rahapolitiikan mitoituksen että rahapolitiikan opera-
tionaalisen tavoitteensa suoraan pankkien väliselle yön yli -korolle 
(Fed Funds Target Rate). Vertailtaessa lyhyimpien korkojen volatiili-
suutta suurimpien valuutta-alueiden välillä eurojärjestelmän koke-
mukset ovat myönteisiä. EONIAn ja perusrahoitusoperaatioiden oh-
jauskoron välisen erotuksen keskihajonta on ollut viiden viime vuoden 
aikana 0,13 % (vuonna 2005 se oli 0,05 %). Pankkienvälisen yön yli  
-koron ja politiikkakoron välisen eron keskihajonta on ollut Yhdysval-
loissa 0,12 % vastaavana ajanjaksona (0,08 % vuonna 2005). Iso-
Britanniassa vastaava keskihajonnat olivat 0,43 % (ja 0,15 % vuonna 
2005). 
 Euroalueella myös viikon rahamarkkinakorkoja voidaan pitää 
(EONIAn ohella) keskeisinä referenssikorkoina, koska viikko vastaa 
sekä perusrahoitusoperaatioiden maturiteettia että niiden toteutusväliä. 
Kuviossa 2.3 on esitetty viikon EURIBORin ja perusrahoitusoperaa-
tioiden välinen ero.17 
 

                                           
16 Vähimmäisvarantojen pitoperiodien loppujen korkopiikit ovat keskiarvoistusmahdolli-
suuden päättymiseen liittyvä ilmiö, joka (symmetrisesti esiintyvänä) ei välity pidempiin 
korkoihin, eikä siten muodosta rahapolitiikan kannalta ongelmaa. 
17 EURIBORit pohjautuvat vakuudettomien talletusten korkonoteerauksiin, mikä selittää 
sen, että korkoero (vakuudelliseen) perusrahoitusoperaation korkoon on ollut keskimäärin 
positiviinen. 
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Kuvio 2.3 Viikon EURIBORin ja perusrahoitus- 
   operaatioiden ohjauskoron välinen ero 
 

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

      1999       2000       2001       2002       2003       2004       2005

%

Lähde: Suomen Pankki  
 
 
Kuvio osoittaa selvästi, että keskeisin ohjauskorko on onnistunut si-
tomaan lyhyimmät rahamarkkinakorot melko tiukasti politiikkakoron 
tuntumaan. Näiden korkojen erotus on ollut keskimäärin 0,1 prosent-
tiyksikön luokkaa. Korkomuutosten aikaan korkoerossa ilmenee piik-
kejä. Viikon EURIBOR on vain äärimmäisen harvoin poikennut raha-
politiikan ohjauskorosta yli puoli prosenttiyksikköä. Ainoastaan vuo-
situhannen vaihteen ylittäneissä noteerauksissa korkoero on ollut pro-
senttiyksikköä suurempi. 
 Kaiken kaikkiaan eurojärjestelmän toimintaa rahamarkkinoilla voi-
daan pitää onnistuneena. Lyhyimmät rahamarkkinakorot on saatu py-
symään ohjauskorkojen edellyttämällä tasolla ilman suurempia korko-
vaihteluita. Tämä on osaltaan tehostanut rahapolitiikan viestintää. Eu-
rojärjestelmän rahapolitiikan operatiivinen kehikko on kaiken kaik-
kiaan toiminut hyvin ja se on osoittautunut varsin joustavaksi eri tilan-
teissa. 
 Perusedellytys koko valuutta-alueen yhteisen rahapolitiikan toi-
meenpanon onnistumiselle olivat alusta asti erinomaisesti toimineet � 
syvät ja yhdentyneet � rahamarkkinat. Kansallisten markkinoiden yh-
dentyminen oli erityisen onnistunutta heti alusta asti lyhyiden vakuu-
dettomien talletusten osalta, mutta etenkin vuosituhannen vaihteen 
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jälkeen myös yhteisten repomarkkinoiden kehittyminen on ollut huo-
mattavaa.18 Repomarkkinat edustavat jo yli puolta euroalueen käteis-
markkinoiden kokonaisvaihdosta. Lisäksi johdannaismarkkinoista eri-
tyisesti eoniaswapeille on muodostunut poikkeuksellisen syvät mark-
kinat. 
 
 
2.3 Eurojärjestelmän toiminta valuuttamarkki-

noilla 

Ennen talous- ja rahaliiton kolmatta vaihetta valuuttakurssien vakaut-
tamisella oli keskeinen asema useimpien euroalueeseen liittyneiden 
maiden rahapolitiikan strategiassa. Eurojärjestelmän rahapolitiikka 
puolestaan keskittyy valuuttakurssipolitiikassakin hintavakauden vaa-
limiseen, minkä johdosta valuuttakurssit vaikuttavat euroalueen raha-
politiikkaan vain välillisesti eli hintatasovaikutustensa kautta. Tämä 
strateginen muutos oli perusteltu, sillä yksittäisistä euroalueeseen kuu-
luvista pienistä avotalouksista poiketen yhteisvaluutta-alue muodostaa 
suuren ja suhteellisen suljetun talouden. 
 Valuuttakurssien aiempaa vähäisempi rahapoliittinen painoarvo 
näkyy selvästi keskuspankkien interventioaktiivisuuden laskuna. En-
nen vuotta 1999 useat euroalueeseen liittyneet maat tekivät melko taa-
jaan valuuttakauppoja valuuttakurssiensa vakauttamiseksi. Eurojärjes-
telmä on puolestaan ollut passiivinen valuuttakurssipolitiikassaan. Tä-
hän mennessä ainoat eurojärjestelmän valuuttainterventiot ajoittuivat 
vuoden 2000 syksyyn, jolloin intervenoitiin kahteen otteeseen euron 
valuuttakurssin vuoden 1998 lopusta jatkuneen heikkenemisen pysäyt-
tämiseksi. 
 Siinä, miten aktiivisesti EKP intervenoi valuuttamarkkinoilla, se 
muistuttaa huomattavasti Yhdysvaltain keskuspankkia. Sekä EKP että 
Fed näyttävät luottavan esimerkiksi aasialaisia virkaveljiään lujemmin 
markkinamekanismin toimintaan myös valuuttojen hinnoittelussa. 
 
 

                                           
18 Tietoa euroalueen rahamarkkinoiden kehityksestä löytyy teoksesta �Euro Money  
Market Study 2004� (EKP 2004). 
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Vastuut eurojärjestelmän valuuttavarannoista 
 
Eurojärjestelmän sisällä EKP vastaa neuvoston päätösten mukaisesta 
interventioiden toimeenpanosta. EKP:n ohella kansalliset keskuspan-
kit voivat osallistua interventioiden toteuttamiseen, mutta toteuttajasta 
riippumatta mahdolliset interventiot tehdään EKP:n lukuun. 
 Euroa tukevien valuuttamyyntien mahdollistamiseksi kansalliset 
keskuspankit ovatkin siirtäneet osan valuuttavarannoistaan EKP:lle. 
Kansalliset keskuspankit vastaavat kuitenkin EKP:lle siirrettyjen va-
ranto-osuuksien sijoittamisesta EKP:n neuvoston määrittämien ohje-
nuorien mukaisesti. EKP on delegoinut kullekin kansalliselle keskus-
pankille sijoitettavaksi siirtämäänsä varanto-osuutta vastaavan osuu-
den yhteisistä varannoista. Aluksi jokainen keskuspankki sijoitti varo-
ja EKP:n neuvoston määrittelemissä suhteissa eri valuuttoihin, mutta 
vuoden 2006 alusta alkaen sijoittamisessa on noudatettu erikoistumi-
sen periaatetta. Tehokkuuden kasvattamiseksi siirryttiin järjestelmään, 
jossa Saksaa ja Ranskaa lukuun ottamatta kukin kansallinen keskus-
pankki sijoittaa varanto-osuutensa vain yhteen valuuttaan. 
 Yhteisten valuuttavarantojen lisäksi kansallisilla keskuspankeilla 
on niiden kansallisiin tarpeisiin myös omia valuuttareservejä, joista 
voidaan tarpeen vaatiessa tehdä varantojen lisäsiirtoja EKP:lle. 
 Valuuttainterventioiden lisäksi eurojärjestelmän kansalliset kes-
kuspankit toimivat valuuttamarkkinoilla joko omaan lukuunsa tai esi-
merkiksi valtioidensa lukuun valuuttakaupat toimeenpanevina agent-
teina. Kansallisten keskuspankkien omaan lukuunsa tekemät valuutta-
kaupat vaikuttavat eurojärjestelmän taseeseen valuuttainterventioiden 
tavoin. 
 
 
Eurojärjestelmän valuuttavarantojen kehitys 
 
Eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien ja EKP:n valuuttava-
rannot ovat yhteenlaskettuna laskeneet hienokseltaan euroaikana. Va-
luuttavarantojen euroissa mitattu arvo muuttuu valuuttakauppojen 
ohella myös valuuttakurssiliikkeiden vuoksi. USA:n dollari on yleis-
maailmallisesti käytetyin varantovaluutta, ja sen osuus eurojärjestel-
män varannoistakin on merkittävä. Dollarin eurokurssilla on selvä 
vaikutus eurojärjestelmän valuuttavarantoihin (kuvio 2.4). 
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Kuvio 2.4 Eurojärjestelmän valuuttavaranto 
   (ml. kulta) ja dollarin kurssi 
   suhteessa euroon 
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Eurojärjestelmän valuuttavarantojen suhde taseen loppusummaan on 
pienentynyt varsinaista varantojen absoluuttista muutosta voimak-
kaammin. Tämä johtuu pitkälti siitä, että setelistön kasvu on �sijoitet-
tu� pääasiassa rahapolitiikan saamisiin. Valuuttavaranto on pienenty-
nyt kuitenkin myös suhteessa eurojärjestelmän muihin euromääräisiin 
saamisiin (kuvio 2.5). 
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Kuvio 2.5 Eurojärjestelmän yksinkertaistettu tase 
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Yksi syy valuuttavarantojen aktiiviseen pienentämiseen on varantojen 
ylläpitoon liittyvä valuuttakurssiriski. Tämä on tullut mahdolliseksi 
valuuttakurssipolitiikan rahapoliittisen painoarvon laskun myötä. Toi-
saalta eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin on maansa ainoana 
virallisten valuuttareservien haltijana kuitenkin pyrittävä huoleh-
timaan siitä, etteivät häiriöt valuuttamarkkinoilla aiheuta mittavia va-
hinkoja rahoitusmarkkinoiden ongelmatilanteissa tai muutoin poik-
keuksellisissa olosuhteissa. 
 Valuuttavarantojen määrät eivät myöskään kerro koko totuutta va-
luuttakurssiriskeille altistumisesta. Monet kansalliset keskuspankit 
ovat euroaikana pienentäneet valuuttakurssiriskejään johdannaisten 
avulla, hajauttamalla valuuttavarantojaan yhä useampiin valuuttoihin 
sekä ylläpitämällä valuuttasijoituksiaan valuutoissa, joiden kurssiliik-
keet euron suhteen ovat maltillisia (esim. Sveitsin frangi, Ruotsin 
kruunu ja etenkin Tanskan kruunu). 
 Euroalueen valuuttavarantojen pienentyminen on ollut ennakoita-
vissa oleva muutos, jollainen seuraa valuuttakurssipolitiikan pienenty-
neestä painoarvosta pienten avotalouksien yhdyttyä suuremmaksi ja 
suljetummaksi kokonaisuudeksi. Lisäksi euromääräisten saatavien 
kasvu eurojärjestelmän taseessa voidaan nähdä luonnollisena seurauk-
sena euron kasvusta yhdeksi maailman keskeisimmistä varantovaluu-
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toista. Toisaalta euroalueen varantojen kehityksessä on kuitenkin usei-
ta piirteitä, jotka poikkeavat oleellisesti muualla maailmalla samaan 
aikaan havaituista kehityspiirteistä. 
 
 
2.4 Globaalit valuuttavarannot ja niiden 

kehityspiirteet 

Kansainvälisesti tarkasteltuna keskuspankkien rahoitusvarallisuuden 
määrässä ja sijoitustoiminnassa on havaittavissa useita selviä kehitys-
piirteitä.19 Euroalueesta poiketen etenkin Aasian maiden valuuttava-
rannot ovat kasvaneet voimakkaasti, ja nykyisin Aasiassa ovat maail-
man suurimmat valuuttavarannot. Toiseksi, keskuspankit pyrkivät ta-
voittelemaan aiempaa parempaa ja tasaisempaa tuottoa. Tämä on joh-
tanut siihen, että monet keskuspankit sijoittavat rahoitusvarallisuut-
taan entistä enemmän muihin kohteisiin kuin pankkitalletuksiin ja val-
tioiden liikkeelle laskemiin velkakirjoihin. Ne myös käyttävät aikai-
sempaa enemmän ulkoisia salkunhoitajia. Lisäksi euron suosio varan-
tovaluuttana on kasvanut, kun taas kullan osuus keskuspankkien varal-
lisuudesta on pienentynyt. Vielä yksi selvä piirre keskuspankkien si-
joitustoiminnassa on toiminnan avoimuuden lisääntyminen. 
 Kun Yhdysvaltain ja euroalueen valuuttavarantojen tasot ovat py-
syneet kutakuinkin vakaina tai jopa hieman pienentyneet, Aasian mai-
den valuuttavarantojen taso on kasvanut hyvin voimakkaasti tällä vuo-
situhannella (kuvio 2.6). Kaikkien keskuspankkien valuuttavarannois-
ta noin 70 % on tällä hetkellä Aasian maiden keskuspankkien hallussa. 
Japanin valuuttavaranto on noin 840 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja 
Kiinan noin 875 miljardia dollaria. Nämä ovat suuria varantoja verrat-
tuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin (noin 70 miljardia dollaria) ja euro-
alueeseen (varsinainen valuuttavaranto noin 180 miljardia dollaria ja 
lisäksi saman arvoinen määrä kultaa). Japanin ja Kiinan ohella Etelä-
Korean, Taiwanin ja Intian valuuttavarannot ovat kasvaneet hyvin 
voimakkaasti tällä vuosituhannella. 
 

                                           
19 Erittäin hyviä lähteitä ovat Robert Pringle ja Nick Carver (toim.) (2003 ja 2005). Suo-
men Pankin rahoitusvarallisuuden sijoitustoiminnan periaatteita ja yksityiskohtia ei juuri 
käsitellä tässä luvussa. Tältä osin lukija voi tutustua Suomen Pankin vuosikertomuksiin 
eri vuosilta. 
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Kuvio 2.6 Maailman valuuttavarannot 
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Yhtenä syynä Aasian maiden valuuttavarantojen räjähdysmäisen kas-
vun taustalla ovat 1990-lopun valuuttakriisin opetukset. Viranomais-
ten varovaisuus on kasvanut, ja maat haluavat kerätä isot puskurit 
mahdollisten kriisien pehmentämiseksi tai välttämiseksi. 
 Mittavat valuuttavarannot kertovat myös siitä, että joidenkin mai-
den valuuttakurssit ovat heikolla tasolla, ja niihin kohdistuvia vahvis-
tumispaineita padotaan valuuttaostoilla. Erityisesti Kiinan valuutta-
kurssipolitiikkaa on arvosteltu tästä näkökulmasta sekä Yhdysvaltojen 
että Euroopan suunnalta. 
 Monet keskuspankit painottavat nykyisin hyvää ja tasaista sijoitus-
ten tuottoa selvästi aikaisempaa enemmän. Jossakin määrin tämä on 
ymmärrettävää ainakin eurojärjestelmään kuuluvien kansallisten kes-
kuspankkien osalta. Kuten luvussa 2.3 todettiin, eurojärjestelmän va-
luuttainterventiot tehdään ensimmäisessä vaiheessa EKP:n valuuttava-
rannosta ja siten EKP:n valuuttavarannon likvidisyysvaatimus on hy-
vin suuri. Eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien valuuttava-
rantojen likvidisyysvaatimus on puolestaan pienentynyt; siten ne voi-
vat painottaa aiempaa enemmän sijoitustensa tuottoa. 
 Aikaisempaa suuremman ja tasaisemman tuoton tavoittelu on kui-
tenkin globaali ilmiö. Tämän taustalla on useita syitä. Keskuspankkien 
omistajat eli valtiot toivovat tai joissakin tapauksissa jopa painostavat 
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keskuspankkeja tällaiseen toimintaan. Kansainväliset investointipankit 
levittävät aktiivisen sijoittamisen kulttuuria, koska heidän oma etunsa 
on se, että keskuspankit käyvät mahdollisimman paljon kauppaa ra-
hoitusmarkkinoilla. Paineita tulee osittain myös keskuspankkien sisäl-
tä. On mielenkiintoista ja haastavaa hoitaa varoja aktiivisesti ja ek-
soottisia rahoitusinstrumentteja käyttäen. 
 Yhtenä syynä ilmiöön voi olla myös keskuspankkien taseiden pai-
suminen. Setelistön kasvua seuranneen rahoitusvarallisuuden kasvun 
myötä monet keskuspankit ovat jakaneet saatavansa implisiittisesti tai 
eksplisiittisesti ns. likviditeettisalkkuun ja sijoitussalkkuun. Likvidi-
teettisalkku on se osa rahoitusvarallisuutta tai valuuttavarantoa, joka 
voidaan muuttaa tarvittaessa likvidiksi varallisuudeksi hyvin nopeasti. 
Tämän päälle voidaan muodostaa sijoitussalkku, jonka likvidisyysvaa-
timus on pienempi kuin likviditeettisalkun. Sijoitussalkulle haetaan 
suurempaa tuottoa kuin likviditeettisalkulle. Myös eurojärjestelmän 
valuuttavarantojen rakenteen voidaan nähdä noudattavan tällaista jaot-
telua: EKP:n valuuttavaranto on eurojärjestelmän ensisijainen likvidi-
teettisalkku ja kansallisten keskuspankkien valuuttavarannot ovat 
ikään kuin eurojärjestelmän sijoitussalkku. 
 Tuottotavoitteen korostaminen on johtanut siihen, että keskuspan-
kit ovat ryhtyneet sijoittamaan rahoitusvarallisuuttaan myös muihin 
instrumentteihin kuin perinteisiin valtion liikkeelle laskemiin velkakir-
joihin. Varsin monet keskuspankit sijoittavat ylikansallisten organi-
saatioiden (kuten Maailmanpankin tai EBRD:n) liikkeelle laskemiin 
velkakirjoihin, yritysluottoihin, MBS- ja ABS-velkakirjoihin ja inflaa-
tiolta suojattuihin obligaatioihin. Myös sijoitusten duraatiota (keski-
määräistä maturiteettia) on pidennetty. Muutamat keskuspankit sijoit-
tavat osakkeisiin ja jotkut jopa ns. riskirahastoihin. 
 Uusien sijoitusinstrumenttien käyttö edellyttää uutta osaamista si-
joitustoiminnan koko ketjussa. Keskuspankkien ei aina kannata hank-
kia erityisosaamista talon sisään, vaan osa sijoitustoiminnasta voidaan 
tarvittaessa ulkoistaa muille rahoitusmarkkinatoimijoille. Erityisesti 
MBS-, osake- ja riskirahastosijoittaminen ovat alueita, joilla keskus-
pankit turvautuvat usein ulkoisiin salkunhoitajiin. 
 Keskuspankkien aktiivinen toiminta rahoitusvarallisuuden hoita-
misessa ei kuitenkaan aina ole ongelmatonta. Se voi olla ristiriidassa 
sen kanssa, että keskuspankit ovat vastuussa hintavakauden ohella ra-
hoitusmarkkinoiden vakaudesta. Tällainen ristiriita voi syntyä helposti 
valuuttamarkkinoilla, jos keskuspankit tavoittelevat sijoitustoiminnal-
le lisätuottoja ottamalla aktiivisesti näkemystä ja positiota valuutta-
markkinoilla. Jos esimerkiksi keskuspankit arvioivat dollarin heiken-
tyvän ja ryhtyvät tämän näkemyksen seurauksena myymään valuutta-
varannostaan dollareita ja ostamaan muita valuuttoja, toiminta kiihdyt-
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tää dollarin heikentymistä sekä siten lisää valuuttakurssien vaihtelua. 
Vaikka keskuspankkien myymät määrät ovat käytännössä pieniä suh-
teessa valuuttamarkkinoiden päivittäiseen vaihtoon, keskuspankkien 
toiminnalla rahoitusmarkkinoilla on usein signaalivaikutus muille ra-
hoitusmarkkinatoimijoille. Keskuspankkien tuloksen kannalta aktiivi-
nen näkemyksen ottaminen valuuttamarkkinoilla voi olla kannattavaa, 
mutta toiminta voi lisätä valuuttamarkkinoiden epävakautta ja siten 
olla ristiriidassa keskuspankkien yhden perimmäisen tehtävän, rahoi-
tusmarkkinoiden vakauden turvaamisen, kanssa. 
 Eri valuuttojen osuudet keskuspankkien sijoitusvaluuttana ovat 
pysyneet aika vakaina (kuvio 2.7). Yhdysvaltain dollarin osuus on ol-
lut pitkään 50�70 prosentin välillä ja on tällä hetkellä noin 60 %. Eu-
ron osuus on jonkin verran kasvanut sen syntymän jälkeen ollen noin 
20 %. Toisaalta euroa edeltäneiden valuuttojen osuus oli 1990-luvun 
alussa lähes 30 % ja laski siitä noin 12 prosenttiin pitkälti euroaluee-
seen liittyvien maiden keskuspankkien rahoitusvarallisuuden sopeut-
tamisen myötä. Euron suosion taustalla on sekä spekulatiivisia että 
rakenteellisia seikkoja, ja niiden suhteellista osuutta on mahdotonta 
arvioida. Kun dollarille on nyt olemassa keskuspankkien reserviva-
luuttana hyvä kilpailija, on luontevaa, että keskuspankit hajauttavat 
varojaan dollarista euroon. Sekä jenin että punnan osuus varantova-
luutoista on hieman alle 5 %. 
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Kuvio 2.7 Keskuspankkien valuuttavarantojen 
   valuuttajakauma 
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Kullalla on ollut suuri rooli keskuspankkien taseissa. Kiinteisiin va-
luuttakursseihin perustuneen Bretton Woods -järjestelmän sortumisen 
myötä keskuspankit ovat pyrkineet vähentämään kullan määrää taseis-
saan. Toisaalta kulta nähdään edelleen arvokkaana hätävarana kriisien 
varalta, joten keskuspankkien kultaomaisuus voidaan nähdä rahoitus-
markkinoiden vakautta tukevana tekijänä. 
 Vuoden 1999 syksyllä lähinnä EU-maiden keskuspankit sopivat 
ns. Washingtonin sopimuksen, mikä rajoittaa keskuspankkien kullan 
myyntiä ja kultaan perustuvaa sijoitustoimintaa. Sopimuksen tavoit-
teena oli rauhoittaa kultamarkkinoita tilanteessa, jossa keskuspankkien 
nähtiin vähentävän omistamansa kullan määrää. Sopimuksen myötä 
markkinoilla toimijoille muodostui hyvä käsitys siitä, miten siihen si-
toutuneet keskuspankit tulevat toimimaan seuraavien viiden vuoden 
aikana. Sopimus uusittiin vuonna 2004 viideksi vuodeksi. Sopimusta 
voidaan pitää onnistuneena, sillä se on vähentänyt turhaa spekulaatiota 
keskuspankkien kullan myynneistä ja sijoitustoiminnasta ja siten pie-
nentänyt merkittävästi tästä johtuvaa epävarmuutta. Kullan hinta on 
noussut voimakkaasti viime vuosina (kuvio 2.8). 
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Kuvio 2.8 Kultaunssin hinta dollareissa ja euroissa 
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Keskuspankkien sijoitustoiminnan avoimuus on selvästi kasvanut. 
Vielä 1990-luvun puolivälissä keskuspankkien sijoitustoiminnan kes-
keisistä periaatteista ja piirteistä oli vaikea saada juuri mitään tietoa. 
Nykyisin monet keskuspankit ovat kohtuullisen avoimia näissä kysy-
myksissä � toki paljon salamyhkäisempiä kuin monet eläkesijoittajat. 
Keskuspankkien toiminnan luonteesta johtuen niiltä ei voida edellyt-
tääkään täydellistä avoimuutta. Keskuspankkien joukossa edelläkävi-
jöitä ovat olleet Australian ja Israelin keskuspankit. Pohjoismaisista 
keskuspankeista Tanskan keskuspankki on julkistanut sijoitustoimin-
nan ja riskienhallinnan periaatteet hyvin kattavasti.20 Aasian maiden 
keskuspankkien sijoitustoiminnasta on yleensä vaikea saada luotetta-
via tietoja. 
 Myös Suomen Pankki on lisännyt sijoitustoimintansa avoimuutta 
EMU-aikana. Vuoden 2002 vuosikertomuksessa toiminnan avoimuut-
ta lisättiin edelleen julkistamalla ensimmäistä kertaa valuuttavarannon 
valuuttajakauma, duraatio ja luottosalkun keskeiset piirteet. Erään 
globaalin investointipankin vuonna 2005 tekemässä kansainvälisessä 

                                           
20 Ks. Danmarks Nationalbank (2004). 
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vertailussa todettiinkin, että Australian keskuspankki ja Suomen 
Pankki ovat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka rahoitusvarallisuuden si-
joitustoiminnasta voidaan kertoa paljon sanomatta kuitenkaan liikaa. 
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3 Rahahuolto Suomessa  
ja euroalueella 

Johdanto 

Yhteisen eurokäteisen käyttöönotto on toiminut monin tavoin euro-
maiden rahahuollon muutosten liikkeellepanijana. Eurokäteisen laa-
jemmat käyttömahdollisuudet maksuliikenteessä � kuten turismikäy-
tössä euroalueella sekä rajakaupassa � ovat lisänneet käteisen käyttöä. 
Euroalueen kuluttajat ovat hyötyneet yhteisestä käteisestä, sillä sen 
käyttö on vaivatonta (ei allekirjoituksia tai PIN-koodeja), käteismak-
sujen hyväksyttävyys on kasvanut ja turvallisuus on parantunut. Ra-
hanvaihtokulut ovat lisäksi pienentyneet. Keskuspankit ovat hyötyneet 
rahahuollon logistisesta keskittämisestä, kuten setelien yhteishankin-
nasta, setelihankinnan kilpailun lisääntymisestä sekä strategisen varas-
tonpidon rationalisoitumisesta. 
 Myös yksityinen pankkijärjestelmä ja rahankuljetusyritykset ovat 
astuneet uuteen kilpailuympäristöön. Yhteinen valuutta ja käteinen 
johtavat ennen pitkää euroalueen pankkijärjestelmien kasvavaan integ-
roitumiseen ja kansainvälistymiseen, vaikka tätä ei vielä toistaiseksi 
olekaan kovin paljon tapahtunut.1 Pankkifuusiot euroalueella lisäänty-
vät, ja skaalaetuja etsitään myös rahahuollon tehtävissä. Euroalueen 
pankkitoimihenkilöiden määrä on jo kääntynyt laskuun, ja pankki-
konttoreita korvataan entistä enemmän mm. käteisen liikkeeseen las-
kussa pankkiautomaateilla. Suomessa tämä kehitys tapahtui laman 
seurauksena jo yli 10 vuotta sitten, ja nyt myös pankkiautomaattien 
lukumäärä on kääntynyt laskuun. Rahakuljetukset euromaiden rajojen 
yli ovat niin ikään tulleet yhteisen käteisrahan myötä mahdollisiksi. 
Kilpailu rahakuljetuksissa kasvaa, kun tätä logistista skaalaetua ryhdy-
tään laajemmin hyödyntämään. 
 Yhteisen eurokäteisen lisäksi rahahuollon muutosten taustalla on 
viimeisen vuosikymmenen aikana ollut setelilajittelukoneiden sekä 
muiden käteisenkäsittelykoneiden tekninen kehitys. Pienempien ja 
halvempien lajittelukoneiden ja aitoustunnistuslaitteiden ilmaantumi-
nen on johtanut rahahuollon uudelleenorganisoitumiseen; seteleiden 
lajittelua on siirtynyt yhä laajemmin pankkijärjestelmän ulkopuolelle. 
Samalla rahakuljetuksia on pystytty vähentämään. 
                                           
1 Euroalueella toimii kuitenkin jo noin 40 rahalaitosta, joilla on konttoreita yli 10 EU-
maassa. 
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 Eurokäteisen suosion kasvu maksuvälineenä on näkynyt liikkee-
seen lasketun setelistön voimakkaassa kasvussa. Kansallisten valuut-
tojen aikana euromaissa yhteenlaskettu liikkeessä olevan setelistön 
määrä oli noin 350 miljardia euroa. Vuoden 2005 lopulla euroseteleitä 
oli liikkeessä jo noin 565 miljardin euron arvosta eli noin 60 % enem-
män. Suomesta liikkeeseen lasketun setelistön arvo on euroaikana yli 
kaksinkertaistunut. Suuri osa tästä setelistön kasvusta on kuitenkin 
mitä ilmeisimmin siirtynyt Suomen ulkopuolelle lähinnä turismi- ja 
ostoskäytön seurauksena, sillä kotimaisessa maksuliikenteessä kortti-
maksamisen suhteellinen osuus on kasvanut käteisen käyttöä no-
peammin. Käteinen on näin vahvistanut asemiaan ulkomaisissa vähit-
täismaksuissa sähköisten tilisiirtojen sijaan. Käteisen käytön vahvuuk-
sia ovat sen edullisuus kuluttajalle, vaivattomuus ja nopeus, turvalli-
suus sekä laaja hyväksyntä, jota turvaa sen aseman virallisena maksu-
välineenä. 
 Eurokäteisen asema kansainvälisenä käteisvaluuttana on myös sel-
västi toisenlainen kuin aiemmin Saksan markan tai Ranskan frangin 
asema � pienempien euromaiden vanhoista valuutoista puhumatta-
kaan. Eurokäteisestä arviolta yli 10 % on jo euromaiden ulkopuolella. 
Se antaa euromaille laajentuneiden käteispalvelujen lisäksi merkittä-
vän tuoton eurojärjestelmän keskuspankeille ns. rahaveron eli rahoi-
tustulon (seigniorage) muodossa. 
 Eurokäteisen kansainvälinen käyttö on kuitenkin vielä vähäistä 
Yhdysvaltain dollariin verrattuna. Dollareita arvioidaan olevan Yh-
dysvaltain ulkopuolella suhteellisesti paljon enemmän kuin eurosete-
leitä. Arvioiden mukaan yli puolet liikkeeseen lasketusta dollarisete-
listä on kierrossa maksuvälineenä Yhdysvaltain ulkopuolella. 
 Euromaiden lisäksi eurokäteinen kelpaa virallisena maksuvälinee-
nä Monakossa, San Marinossa ja Vatikaanissa. Euro on yleisesti hy-
väksytty maksuväline myös Andorrassa, Montenegrossa ja Kosovossa. 
 Eurokäteisen käyttömahdollisuuksien laajentuminen on selvästi 
vaikuttanut myös eri maksutapojen keskinäiseen kilpailuun. Ennen 
pitkää pankit joutuvat vastaamaan käteisen käytön kasvavaan suo-
sioon ulkomaisessa maksuliikenteessä kehittämällä parempia ja hal-
vempia sähköisiä maksutapoja. Vaikuttaa siltä, että yhteisen euro-
käteisen käyttöönotto on ehdottomasti hyödyttänyt maksuliikennettä ja 
tehostanut myös euromaiden rahahuoltojärjestelmiä. 
 Tässä artikkelissa tarkastellaan ensin lyhyesti euromaiden raha-
huoltojärjestelmien kehitystä nykytilaan sekä viimeaikaisia kehitys-
trendejä. Tämän jälkeen luvussa 3.2 pohditaan keskuspankkijärjestel-
män uutta roolia rahahuollossa sekä keskuspankin rahahuollon ydin-
tehtävien määrittelyä yhteisen käteisrahan oloissa. Luvussa 3.3 teh-
dään katsaus suomalaisen rahahuoltojärjestelmän muutoksiin euro-
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kaudella. Lopuksi hahmotellaan euroalueen rahahuoltojärjestelmien 
todennäköistä kehitystä lähivuosina � lähtien liikkeelle eurojärjestel-
män yhteisestä kiinnostuksesta muuttaa rahahuoltojärjestelmää. EKP:n 
toimenpidelistalla on useita rahahuollon integroitumis- ja tehostamis-
hankkeita, jotka myös ohjaavat rahahuollon kehitystä tulevina vuosi-
na. 
 
 
3.1 Euroalueen rahahuoltojärjestelmien 

nykytila ja kehitystrendit 

Käteisrahan määrän kehitys 
 
Liikkeeseen lasketun käteisen ja setelistön määrä on euroalueella ja 
Suomessa kasvanut nopeasti euroon siirtymisen jälkeen (kuvio 3.1). 
Käteisen osuus euromaiden vähittäismaksuliikenteessä vaihtelee kui-
tenkin selvästi euromaittain (kuvio 3.2). Tämän vastapainona myös 
erilaisten sähköisten maksutapojen (korttimaksaminen, suoralaskutus, 
tilisiirrot jne.) suhteellisissa osuuksissa on suuria eroja. 
 Euromaista tyypillisiä käteismaksumaita ovat olleet mm. Espanja 
ja Saksa, joissa käteisen suhde kokonaistuotantoon on ollut yli 5 %. 
Rahanvaihdon jälkeen Saksasta liikkeeseen lasketun eurokäteisen 
osuus bruttokansantuotteesta on ollut nopeassa kasvussa. Tämä johtuu 
osaksi myös siitä, että Saksasta on toimitettu euroseteleitä runsaasti 
euroalueen ulkopuolelle. 
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Kuvio 3.1 Liikkeeseen laskettu setelistö Suomessa 
   ja euroalueella 
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Kuvio 3.2 Liikkeeseen lasketun setelistön suhde 
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Kuviosta 3.2 nähdään, että käteisrahan määrä suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen on euron käyttöönoton jälkeen kääntynyt selvään nousuun 
useimmissa euromaissa. Poikkeuksia ovat Belgia, Portugali ja Itävalta. 
Näissä kolmessa maassa euroseteleiden liikkuminen rajojen yli on se-
koittanut seteleiden liikkeeseen laskua sen verran paljon, että setelistö 
on kääntynyt arvomääräisesti laskuun. Suomessa liikkeeseen lasketun 
setelistön määrä oli markkakaudella vain 2 % bruttokansantuotteesta, 
mutta eurokaudella se on kasvanut jo 3,5 prosenttiin. On kuitenkin 
epäselvää, mikä osuus tästä liikkeeseen lasketusta setelistöstä kiertää 
enää aktiivisesti Suomessa. 
 
 
Rahahuollon organisointi 
 
Eri euromaiden rahahuoltojärjestelmät ovat kansallisten valuuttojen 
aikana muodostuneet hyvinkin erilaisiksi. Tämä näkyy muun muassa 
siinä, että keskuspankkien konttoriverkostot ovat olleet hyvinkin eri 
laajuisia. Esimerkiksi Irlannissa on vain yksi keskuspankin konttori 
(pääkonttori), joka huolehtii käteisrahan liikkeeseen laskusta. Sen si-
jaan seteleiden edelleenjakelussa on ollut mukana myös yksityisiä säi-
lytysvarastoja. Säilytysvarastot otettiin käyttöön vuonna 1972 ensisi-
jaisesti (mm. IRA:n aiheuttamien) turvallisuusuhkien takia. 
 Toisessa ääripäässä ovat sellaiset suuret euromaat, kuten Saksa, 
Ranska, Espanja ja Italia, joissa keskuspankin konttoriverkosto on hy-
vin laaja. Näissä maissa keskuspankin aluekonttoriverkoston laajuu-
teen on toki vaikuttanut talletuspankkien lukuisuus, jolla on historial-
liset juurensa paikallisessa pankkitoiminnassa. Kreikassa, Espanjassa 
ja Portugalissa keskuspankkien aluekonttoreiden lukumäärää kasvat-
tavat myös niiden alueeseen kuuluvat saaret, joiden rahahuoltoa varten 
on perustettu konttoreita. 
 Keskuspankin aluekonttoriverkoston lisäksi kunkin maan raha-
huoltojärjestelmään vaikuttavat sellaiset tekijät kuin käteissäilytysva-
rastojen lukumäärä ja sijainti, rahakuljetusten organisointi, pankkiau-
tomaattiverkoston laajuus, setelilajittelun organisointi ja setelikierron 
lajittelukertojen lukumäärä. Euromaissa keskuspankkien rahahuolto-
asiakkaina ovat tyypillisesti vain rahalaitokset. Joissakin maissa, kuten 
Saksassa, myös rahankuljetusyhtiöt ovat keskuspankin tiliasiakkaita. 
 Rahahuollon organisoituminen voi olla hyvinkin erilainen eri 
maissa. Rahahuollon kokonaiskulut euromaissa riippuvat lähinnä kä-
teisen käytön laajuudesta maksuliikenteessä, mutta rahahuollon kus-
tannusten jakautuminen eri osapuolten välillä riippuu rahahuollon or-
ganisoinnista. Siitä riippuu sekin, kuinka moneen kertaan käteisraha 
lasketaan ja tarkastetaan ketjun eri vaiheissa, kun käteisrahaa palaute-
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taan keskuspankkiin. Käteisen edullisuus tai kalleus maksuvälineenä 
sähköisiin maksutapoihin verrattuna riippuu olennaisesti käteisen kä-
sittelyvaiheiden lukumäärästä. 
 
 
Rahahuoltoverkoston laajuus 
 
Taulukko 3.1 esittää tietoja euromaiden keskuspankkien aluekonttori-
verkostosta ja liikepankkien konttori- ja automaattiverkostosta. Siitä 
nähdään esimerkiksi se, että Espanjassa on runsaasti sekä pankkikont-
toreita että pankkiautomaatteja. Espanjassa keskuspankin aikomukse-
na on laajentaa osallistumistaan rahahuoltoon. Alankomaissa taas on 
vähän pankkikonttoreita sekä vähän automaatteja ja keskuspankki ai-
koo vähentää osallistumistaan rahahuoltoon. Vähittäismaksamisen 
kokonaiskuva ei kuitenkaan paljastu vielä täysin tästä taulukosta, sillä 
konttoreiden lukumäärän lisäksi pitäisi olla tietoa keskimääräisten 
konttori- ja automaattinostojen lukumäärästä, niiden keskimääräisestä 
koosta sekä vähittäiskaupan kautta jaettavan (vaihtoraha-)setelistön 
määrästä. 
 
Taulukko 3.1 Keskuspankin ja rahalaitosten konttori- ja 
   automaattiverkosto euromaissa 
   vuonna 2005 
 
 Kansallisten keskuspankkien 

konttoreiden lukumäärä 
 Lokakuu 

2003 
Joulukuu 

2005 
Uudistusten 

päätyttyä 

Keskus-
pankin 

konttorit 
milj. asu-
kasta koh-

den 

Talletus-
pankkien 
konttorit 
milj. asu-
kasta koh-

den 

Pankki-
automaatit 
milj. asu-
kasta koh-

den 

Belgia 9 6 6 0.6 600 680 
Saksa 100 78 47 0.9 581 638 
Kreikka 28 28 27 2.6 311 511 
Espanja 43 18 30 0.4 1016 1386 
Ranska 138 95 76 1.6 431 720 
Irlanti 1 1 1 0.3 198 733 
Italia 99 99 97 1.7 537 591 
Luxemburg 1 1 1 2.0 792 804 
Alankomaat 4 5 1 0.3 181 461 
Itävalta 7 3 3 0.4 637 900 
Portugali 14 13 8 1.2 556 1004 
Suomi 5 5 5 1.0 303 325 
Euroalue 449 352 302 1.1 561.2 746.8 
Lähde: EKP. 
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Suomessa keskuspankin aluekonttoreita on harvassa suhteessa maa-
pinta-alaan, mutta suhteessa väestön määrään aluekonttoritiheys on 
lähellä euroalueen keskiarvoa. Talletuspankkien konttoreita � ja ny-
kyään myös pankkiautomaatteja � Suomessa on vähän suhteessa väes-
töön. Toisaalta myös liikkeeseen lasketun käteisen määrä on Suomes-
sa vähäinen, koska pankkikorttimaksaminen on yleistä sen alhaisten 
kustannusten takia. Suomessa setelistöstä noin 80 % jaetaan yleisölle 
pankkiautomaattien kautta. Tämä on euromaiden korkeimpia osuuk-
sia. Etenkin 20 ja 50 euron seteleistä, joita on myös pankkiautomaat-
tien jakelussa, vain muutama prosentti päätyy liikenteeseen pankki-
konttoreiden kautta. Suuremmat käteiserät ja suuret seteliarvot on kui-
tenkin nostettava pankkikonttoreista.2 
 Euroalueella pankkikonttoreiden lukumäärä on nopeasti karsiutu-
massa. Kehitystä edistää sähköisen maksamisen lisääntyminen samal-
la, kun käteisen jakelu yleisölle on entistä enemmän siirtynyt pankki-
automaatteihin. Pankkiautomaattien lukumäärä onkin ollut euroalueel-
la nopeassa kasvussa, ja pankkikonttoreiden sekä pankkihenkilöstön 
määrä on vastaavasti laskenut (kuviot 3.3 ja 3.4). Suomessa vastaava 
kehitys tapahtui etuajassa. Meillä pankkiautomaatit korvasivat kontto-
reita jo 1990-luvun alkupuolella, jolloin automaattiverkosto oli vielä 
kasvussa. Toisin kuin muissa euromaissa Suomessa automaattiverkos-
to on 1990-luvun puolivälin jälkeen supistunut. Pankkikonttoreiden 
vähentymistä on edistänyt se, että pankit ovat pyrkineet siirtämään 
laskunmaksamista ensin maksuautomaatteihin ja myöhemmin Inter-
nettiin. 
 

                                           
2 Suomen Pankkiyhdistyksen (2006) tutkimuksen mukaan laskuista enää vain noin 3 % 
maksetaan käteisellä pankkikonttoreissa. Käytännössä laskuja maksavat käteisellä lähinnä 
eläkeläisikäryhmät. 
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Kuvio 3.3 Käteisautomaattien lukumäärä miljoonaa 
   asukasta kohden EU-maissa 
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Kuvio 3.4 Pankkikonttoreiden lukumäärä miljoonaa 
   asukasta kohden EU-maissa 
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Keskuspankkien rahahuolto ja yksityiset toimijat 
 
Eurojärjestelmä on suuntaviivoissaan määritellyt, mitkä ovat euromai-
den keskuspankkien tarjoamia maksuttomia vähimmäisrahahuoltopal-
veluja. Niihin kuuluvat seteleiden liikkeeseen lasku sekä palautukset 
määrämuotoisissa pakkauksissa ja erissä. Muista palveluista keskus-
pankit voivat periä maksun. Merkittävän osan rahahuollon tehtävistä 
hoitaa yksityinen sektori omalla kustannuksellaan. 
 Rahahuollon kokonaiskustannusten jakautuminen keskuspankin ja 
muiden toimijoiden välillä on varsin erilaista niissä maissa, joissa kes-
kuspankilla on vain pääkonttori verrattuna maihin, joissa keskuspan-
killa on laaja ja kattava aluekonttoriverkosto, johon kaupalliset rahan-
käsittelijät voivat turvautua. 
 Seteleiden käsittelyssä euromaiden keskuspankkien välillä on eroja 
myös siinä, kuinka suuria vaadittavat palautuserät ovat. Useimmissa 
euromaissa keskuspankit eivät tarjoa maksuttomien palvelujen lisäksi 
ylimääräisiä rahahuoltopalveluja lainkaan. Belgiassa, Saksassa ja 
Alankomaissa maksullisia lajittelupalveluja on saatavana vuoden 2007 
loppuun asti myös yksityisasiakkaille. Uusimmat setelilajittelukoneet 
kykenevät jo eri setelilajien monilajitteluun. Tähän liittyviä maksulli-
sia palveluja on saatavana rahahuollon ammattilaisille mm. Saksassa, 
Belgiassa ja Itävallassa keskuspankin tytäryhtiön kautta. 
 Eurokäteisen käyttöönoton jälkeen useat euromaiden keskuspankit 
ovat vähentäneet aluekonttoriverkostoaan nopeaan tahtiin. Tämä on 
synnyttänyt keskustelua keskuspankkien velvollisuuksista rahahuol-
lossa. Myös EKP on selvittänyt asiaa. Esimerkiksi Alankomaiden lo-
pettaessa aluekonttorinsa vuoden 2008 loppuun mennessä osa Alan-
komaiden seteleiden liikkeeseen laskusta saattaa siirtyä rajanaapurei-
den, kuten Belgian keskuspankin, aluekonttoreiden tehtäväksi. 
 Yksityiset käteisenlajittelukeskukset ovat tyypillisesti yhden raha-
kuljetusyhtiön tai pankin hallinnassa. Yhteisen käteisen aikana raha-
kuljettajat voivat myös vapaasti valita paikan, mistä eurosetelit hanki-
taan.3 Yksityiset käteisenlaskentakeskukset lajittelevat seteleitä suu-
remmissa keskuksissa periaatteessa samalla tavalla kuin keskuspan-
kitkin, vaikka yksityiset seteleiden lajittelukoneet eivät pystykään suo-
rittamaan euroseteleiden tarkimman turvatason aitoustarkastusta. Osa 
euroseteleiden aitoustekijöistä on vain eurojärjestelmän tiedossa. Käy-
tännössä yksityisten laskentakeskusten konelajittelu on kuitenkin riit-
tävän tehokas ja pystyy pysäyttämään useimmat seteliväärennökset. 

                                           
3 Esimerkiksi Itävallan Salzburgin alueelle kuljetetaan rahaa rajan takaa Saksan puolelta. 
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 Rahahuollon päätyönä liikkeeseen laskun ohella on seteleiden lajit-
telu, joka on käteishuollon kalleinta toimintaa. Siksi seteleiden lajitte-
lukierrosten lukumäärä vähittäiskaupassa, yksityisissä laskentakes-
kuksissa ja keskuspankissa vaikuttaa ratkaisevasti rahahuollon koko-
naiskustannuksiin. Joissakin euromaissa, kuten Saksassa ja aiemmin 
Ranskassa, pankkiautomaateista saatavien seteleiden on oltava niiden 
aitouden varmistamiseksi keskuspankin lajittelemia. Se kasvattaa ra-
hahuoltojärjestelmän toimintakuluja, koska suurin osa maksuliiken-
teestä saatavista seteleistä palaa kiertoon keskuspankin kautta. Tule-
vaisuudessa, kun näissä maissa astuu voimaan euroseteleiden kierrä-
tystä koskeva säännöstö eli toimintamalli, keskuspankkilajittelun odo-
tetaan vähenevän. Lajittelu voidaan silloin suorittaa mm. yksityisissä 
lajittelukeskuksissa vaatimukset täyttävillä lajittelukoneilla. 
 Euroseteleiden lajittelu suhteessa liikkeessä olevaan setelistöön 
vaihtelee merkittävästi euromaittain. Saksa lajittelee likimain puolet 
kaikista eurojärjestelmän keskuspankkien lajittelemista seteleistä. Sel-
vänä kakkosena on ollut Ranska automaattiseteleiden keskuspankki-
tarkastuksen vuoksi. Suhteessa liikkeeseen laskettujen seteleiden mää-
rään seteleitä lajitellaan eniten Alankomaissa ja Belgiassa. Belgiassa 
keskuspankin seteleiden liikkeeseen laskua on vähentänyt voimak-
kaasti 5, 10 ja 100 euron seteleiden tulo maahan. Myös mm. Itävaltaan 
kulkeutuu paljon käytettyjä euroseteleitä Itä-Euroopan maista, joten 
setelilajittelua joudutaan siellä suorittamaan suhteellisesti enemmän 
kuin muissa maissa. Selvästi alhaisin lajittelusuhde on Luxemburgis-
sa, Italiassa ja Irlannissa. Näissä maissa myös setelistön kiertonopeu-
det ovat alhaisia.4 
 
 
Rahaveron tuotosta 
 
Rahavero muodostuu siitä, että keskuspankki laskee liikkeeseen sete-
lien muodossa nollakorkoista lainaa yleisölle, mutta saa tätä velkaa 
vastaan tuottoa (keskuspankin taseen) sijoitettujen varojen sijoitustu-

                                           
4 Luxemburg on tässäkin poikkeustapaus: maahan talletetuista varoista saatuja pääomatu-
loja nostetaan suurina seteleinä ja ne viedään maasta ulos, joten niitä ei tarvitse lajitella 
Luxemburgissa. Luxemburgin talouden keskittyminen pankkitoimintaan näkyy mm. sii-
nä, että noin 15 % työllisistä saa toimentulonsa pankkitoiminnasta. 
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lon kautta.5 Yleisö menettää hallussaan pitämiensä seteleiden kautta 
vaihtoehtoisen sijoituskohteen korkotulon, mutta saa vastineeksi sete-
leistä likviditeetti- ja maksutapahtumapalveluja. Rahavero eli rahoi-
tustulo voidaan periaatteessa eritellä seteleiden ja kolikkojen perus-
teella saatavaan seteli- ja kolikkotuloon. 
 Merkittävä osa keskuspankkien tuloista muodostuu rahaveron tuo-
tosta. Ilman rahaveroa keskuspankit joutuisivat rahoittamaan toimin-
tansa jollain muulla tavalla, kuten maksuliikenteen clearing-maksuilla 
ja muilla maksuilla tai valtion budjetista saatavilla varoilla. 
 Eurojärjestelmässä liikkeeseen lasketun setelistön tuottaman raha-
veron tuotto jaetaan kansallisille keskuspankeille � seteleiden liikkee-
seen laskun ohella � kasvavasti erikseen sovitun ns. pääoma-avaimen 
mukaan. Pääoma-avain lasketaan jäsenmaan bruttokansantuotteen ja 
väestön perusteella. Euroopan keskuspankille jaetaan 8 % rahoitus-
tulosta ja loput 92 % jaetaan pääoma-avaimen perusteella euromaille. 
Suomen pääoma-avaimen mukainen osuus on tällä hetkellä 1,8 %.6 
 Suomen Pankki ostaa kolikot valtiolta nimellishintaan ja laskee 
niitä liikkeelle kysynnän mukaan. Liikkeeseen lasketut kolikot ovat 
valtion velkaa yleisölle, josta valtio saa keskuspankin setelistön tavoin 
rahaveroa. Myös Suomen Pankin varastoissa olevat kolikot tuottavat 
valtiolle rahaveroa. Euroopan unionin säännöstön mukaan keskus-
pankkien kolikkovarastot eivät saa ylittää kymmentä prosenttia sen 
liikkeeseen laskemien kolikoiden arvosta. Tämä säännös pyrkii estä-
mään valtion ns. keskuspankkirahoituksen. 
 
 
Käteisen käytön syistä 
 
Pankkijärjestelmä pitää usein käteisestä aiheutuvia kustannuksia kor-
keina verrattuna muihin maksutapoihin, kuten tilisiirtoihin. Myös 
kaupan edustajat ovat pitäneet kotimaista veloituskorttimaksamista 
kaupan kannalta parempana, mutta he eivät toisaalta ole halunneet 

                                           
5 Setelitulon toisen määritelmän mukaan keskuspankki saa tulona liikkeeseen lasketun 
setelin nimellisarvon sekä valmistuskulujen ja kiertoonlaskukulujen välisen erotuksen. 
Toisaalta palauttaessaan setelin takaisin keskuspankkiin yleisö saa nimellisarvon takaisin, 
jolloin vain menetetty korkotulo merkitsee yleisölle lopullista rahallista menetystä. Jokai-
sesta setelisarjasta jää tosin muutama prosentti numismaattisiin tarkoituksiin tai muuten 
vain häviää palautumatta keskuspankkeihin. 
6 Suomen Pankin taseessa esitetty liikkeessä oleva setelistö on vuoden 2005 lopussa 9 374 
mrd. euroa, kun taas Suomesta liikkeeseen lasketun eurosetelistön arvo oli vuoden 2005 
lopussa vain 5 448 mrd. euroa. Setelituloa saadaan siis aitoa liikkeeseen laskua enemmän. 
Siirtymäkauden jälkeen vuoden 2008 alusta lähtien setelitulo määräytyy pelkästään pää-
oma-avaimen perusteella. 
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hinnoitella eri maksutapoja kuluttajille eri tavalla. Käteisen osuus päi-
vittäistavaroiden maksuista kotimaassa on kuluvan vuosikymmenen  
aikana selvästi vähentynyt. Korttimaksaminen on � aluksi pankkikort-
tien ja sittemmin sirullisten korttien (mm. Visa Electron -kortin) käy-
tön kasvun myötä � syrjäyttämässä käteisen suosituimman maksu-
tavan asemasta (kuvio 3.5). Käteisen käytöllä on kuitenkin tavalli-
simman maksutavan asema esimerkiksi kioski- ja torikaupassa sekä 
vanhusväestön keskuudessa. 
 Siihen, että käteinen on säilyttänyt yllättävän vahvan aseman pie-
nissä vähittäismaksuissa, täytyy olla syynsä. Käteinen on anonyymi 
maksutapa, sen maksusoveltuvuus on usein sähköisiä maksutapoja 
selvästi parempi, ja joissakin tilanteissa käteismaksu on ainoa mahdol-
lisuus. Käteismaksu on lisäksi helposti kontrolloitavissa oleva maksu-
tapa, minkä vuoksi se sopii myös nuorille. Seteleiden kehittyneiden 
turvatekijöiden ansiosta se on myös hyvin riskitön maksuväline. Tois-
taiseksi käteinen on ollut myös nopeimpia maksutapoja, vaikka vaih-
torahojen laskemiseen ja vastaanottoon menee jokunen sekunti. Kätei-
sen käyttö vähenee ratkaisevasti vasta sitten, kun yhtä nopea, vaiva-
ton, turvallinen ja edullinen maksutapa saadaan käyttöön. Käteisen 
lähintä korviketta eli korttimaksamista on hidastanut maksukuittien 
allekirjoitus, josta päästään osin eroon sirukorttien PIN-koodien avulla 
lähivuosina. 
 Euron käyttökelpoisuus matkavaluuttana on lisännyt käteisen käyt-
töä maksutapana verrattuna kansallisten seteleiden aikaan. Hintojen 
parantunut vertailukelpoisuus on lisännyt yli rajojen tapahtuvia ostok-
sia. Lomakohteissa käytetään pankkiautomaatteja toistaiseksi vähän. 
Yhtenä syynä siihen ovat nostoihin liittyvät ylimääräiset maksut, jois-
ta ei ole päästy eroon, vaikka pankkien automaattinostojen maksutarif-
feja yhtenäistettiin euroalueella jo vuonna 2003. 
 Euroseteleiden liikkuminen maasta toiseen onkin saanut aikaan 
muutoksia rahan kysynnässä ja rahahuollon logistiikassa. Liikkuminen 
on epäsymmetristä siinä mielessä, että joillekin alueille, kuten Etelä-
Eurooppaan, eurokäteistä kertyy turistivirtojen mukana runsaasti. Se 
vähentää tarvetta käteisen liikkeeseen laskuun etelässä ja kasvattaa 
sitä pohjoisessa. Näin turistien suosimat Etelä-Euroopan maat joutuvat 
korvaamaan kuluneita seteleitä uusilla useammin kuin muut euro-
alueen maat. Seteleiden kulumiseen vaikuttaa myös seteleiden käsitte-
lytapa � esimerkiksi se, pidetäänkö niitä lompakoissa vai taskunpoh-
jalla. Tällainen tilanne on herättänyt keskustelua käteisen liikkeelle-
laskun ja lajittelun kustannusten kompensoinnista. Tällä hetkellä mi-
tään korvausmenettelyä ei ole olemassa. 
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Kuvio 3.5 Päivittäistavaroiden tavallisin maksutapa 
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3.2 Keskuspankkitoiminnan ydintehtävät  

rahahuollossa 

Euroseteleiden suunnittelu ja tekijäoikeudet ovat Euroopan keskus-
pankin hallussa. Kansallisilla keskuspankeilla on eurojärjestelmän val-
tuutus eurokäteisen liikkeeseen laskuun. Se sekä seteleiden palautuk-
set kansallisiin keskuspankkeihin ovat maksutonta perustoimintaa ra-
hahuollon ammattimaisille osapuolille. Euroalueen keskuspankit suo-
rittavat palautetuille euroseteleille aitous- ja laatutarkastuksen, jonka 
perusteella kiertoon kelpaavat setelit palautetaan setelikiertoon ja li-
kaantuneet, repeytyneet tai muuten kiertoon kelpaamattomat aidot eu-
rosetelit hävitetään. Myös seteleiden laatuvaatimusten määrittely kuu-
luu eurojärjestelmän tehtäviin. Hävitettyjen tilalle sekä kysynnän kas-
vun tyydyttämiseksi lasketaan liikkeelle uusia seteleitä. Euroalueella 
myös seteleiden hävitys on määritelty kansallisten keskuspankkien 
ydintoiminnaksi, jota ei voida siirtää luotettavuussyistä muille osapuo-
lille. 
 Suomessa keskuspankki on vuoden 2003 alusta lähtien sitoutunut 
lajittelemaan setelipalautukset viiden pankkipäivän aikana. Suomen 
Pankkiin palautettu käteinen hyvitetään rahahuoltoasiakkaiden sekki-
tileille käteisen vastaanoton yhteydessä � ja miehittämättömän iltapa-
lautuksen tapauksessa ilmoituksen mukaan jo palautuspäivän aikana. 
Keskuspankki vaihtaa myös asiakaskassassaan Helsingissä veloituk-
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setta vanhan kansallisen käteisen uuteen eurokäteiseen vuoden 2012 
helmikuun loppuun asti sekä vanhat eurorahasarjat aina uusiin sete-
lisarjoihin kuten niistä sovitaan. 
 Useimmat euroalueen keskuspankit palvelevat ainoastaan raha-
huollon ns. ammattimaisia osapuolia. Keskuspankit toimivat ensisijai-
sesti käteisen tukkukauppiaina. Rahalaitokset eli pankit ovat taas vii-
me vuosikymmeninä yhä laajemmin yhtiöittäneet ja ulkoistaneet kä-
teishuoltopalvelujaan erillisille rahalaskenta- ja rahakuljetusyhtiöille. 
Pankkikonttoreiden lakkauttaminen ja pyrkimys käteispalvelujen vä-
hentämiseen sekä setelistön ulosjaon siirtäminen pankkiautomaattei-
hin ovat olleet samansuuntaisia toimenpiteitä. Käteispalveluja on 
pankkikonttoreissa yritetty hinnoitella siten, että niiden käyttö väheni-
si ja nostot ohjautuisivat pankkiautomaateille. Keskuspankeilla on  
euroalueella erilaiset mahdollisuudet puuttua rahahuollon käteisen 
edelleenjakelua koskeviin yksityiskohtiin.7 
 Käteishuollon toimivuuden kannalta on tärkeää varmistaa, että eri-
laisissa poikkeusoloissa käteistä on saatavana normaalia tarvetta suu-
rempi määrä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi sähköisen maksuvä-
lityksen häiriöt tai lakkotilanteet.8 Häiriötilanteiden vuoksi keskus-
pankin setelivarastojen on oltava riittävän suuria eli mielellään 
2�3-kertaisia liikkeeseen laskettuun setelistöön verrattuna. Riskien 
hajauttamisen takia eurojärjestelmän setelivarastoja on tällä hetkellä 
kaikissa euromaissa. Eurojärjestelmässä setelivarastot luokitellaan jo-
ko kansallisiksi logistisiksi tai eurojärjestelmän strategisiksi varastoik-
si. Strategiset varastot on tarkoitettu vain erilaisia poikkeus- tai hätä-
tapauksia varten. 
 Seteleiden suunnittelun ohella myös seteleiden aitoustarkastuksen 
edellyttämä koulutus ja informointi väärennöksistä kuuluvat eurojär-
jestelmän keskuspankeille. Seteliväärennösten havaitseminen kaupois-
sa ja muissa maksutilanteissa edellyttää perehtymistä seteleiden  
aitoustekijöihin, joiden vuoksi eurojärjestelmän keskuspankit järjestä-
vät vuosittain koulutustilaisuuksia euroseteleiden aitoustekijöistä ja 
niiden havaitsemisesta. 
 Rahakuljetuksissa keskuspankit ovat pitäytyneet siihen, että kes-
kuspankki ei tavallisesti kuljeta käteistä yksityisiin laskentakeskuk-
siin. Keskuspankkien aluekonttoreiden välinen rahaliikenne taas kuu-
luu luonnollisesti keskuspankin sisäiseen toimintaan. Sama pätee  

                                           
7 Suomen Pankkia koskevan lain mukaan Suomessa keskuspankilla on oikeus antaa raha-
laitoksille ja niitä vastaaville yhteisöille rahahuoltoa koskevia määräyksiä. 
8 Suomessa edellisen, noin kuusi viikkoa kestäneen, pankkilakon aikana vuoden 1990 
tammi-maaliskuussa setelistön määrä likimain kaksinkertaistui, vaikka pankeista Posti-
pankki ei ollut lakossa. 
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eurojärjestelmän sisäiseen eli euromaiden keskinäiseen rahaliikentee-
seen. 
 Eurojärjestelmä ei voi vaikuttaa keskuspankkien aluekonttoreiden 
lukumäärään. Nykyiset ohjeet koskevat ainoastaan keskuspankin tar-
joamien peruspalvelujen maksuttomuutta. Ne eivät koske kuljetus-
matkoja tai muita tekijöitä, jotka vaikuttavat rahahuoltokustannusten 
jakoon keskuspankin ja pankkijärjestelmän välillä. Lopulta rahahuol-
losta aiheutuvat kustannukset maksaa kuitenkin kuluttaja � tässä ta-
pauksessa käteisen hallussapitäjä.9 Kuljetusteknologian edistyminen ja 
seteleiden automaattijakelun kasvu on merkinnyt käytännössä sitä, että 
kuljetusetäisyyksiä voidaan kasvattaa ja aluekonttoriverkostoa harven-
taa. Konttorikoko kasvaa etenkin lajittelutekniikan nopeutumisen 
myötä. 
 Käteisen säilytysjärjestelmät ovat yleistymässä keskuspankkien 
aluekonttoreiden lopettamisen myötä. Toistaiseksi säilytysjärjestelmiä 
koskevia sääntöjä ei ole eurojärjestelmän tasolla erikseen olemassa. 
Eurojärjestelmän hyväksyminen on saatu Suomessa ja myös Ruotsissa 
käytössä oleville säilytysjärjestelmille, joissa käteinen ei ole keskus-
pankin suorassa omistuksessa. 
 Rahahuoltojärjestelmissä käteisen lajittelu on eniten kustannuksia 
aiheuttavaa toimintaa. Siksi tehokkuuden vuoksi tulisi pyrkiä siihen, 
että setelit tarkistetaan vain kerran ja että lajiteltavat käsittelyerät ovat 
mahdollisimman suuria. Näin voidaan hyödyntää tuotannon skaalaetu-
ja. 
 Yhteistyö rahan käsittelyssä ammattimaisten osapuolten kesken on 
välttämätöntä kokonaiskustannusten säästämiseksi. Logistiikkaa on 
kehitettävä sellaiseksi, että seteleiden sekapalautuksista päästään  
eroon. Keskuspankkien tehtävänä on määritellä rahahuollolle sellaisia 
yleisiä tavoitteita, jotka ovat koko rahahuoltojärjestelmän ja koko yh-
teiskunnan kannalta edullisimpia ja tehokkaimpia. Tässä mielessä ra-
hahuollon on toimittava osana yleistä maksunvälitystä. Suomen Pank-
ki on noudattanut rahahuollossa periaatetta, jonka mukaan keskuspan-
kin tehtävänä on edistää eri maksutapojen tehokkuutta ja tarkastella 
rahahuoltoa osana koko maksujärjestelmää. Käteisen käyttöä ei siis 
yritetä edistää tai puolustaa muiden maksutapojen kustannuksella, 
vaikka se pelkästään rahaveron tuoton näkökulmasta olisi keskuspan-
kille edullista. Käteistä voidaan kuitenkin käyttää yhtenä vaihtoehtoi-
sena maksutapana myös muiden maksutapojen välisen kilpailun edis-
                                           
9 Suomessa rahahuollon ammattimaisten osapuolien (keskuspankki, pankit ja automaatti-
yhtiö sekä rahakuljettajat) kustannukset ovat kansainvälisesti verraten erittäin alhaisia. 
Vuonna 2004 nämä kustannukset olivat noin 110 miljoonaa euroa, mikä on selvästi alle 
promillen bruttokansantuotteesta. 
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tämiseen. Käteisen yleinen saatavuus on kuitenkin keskuspankin raha-
huollon ensisijainen tehtävä, joka edellyttää vielä nykyoloissa tietyn-
laajuista aluekonttorijärjestelmää. 
 
 
3.3 Suomen rahahuoltojärjestelmän muutokset 

euroaikana 

Suomen Pankin tehtävänä on turvata eurokäteisen saatavuus Suomes-
sa sekä huolehtia uusien ja käytettyjen seteleiden ja kolikoiden liik-
keeseenlaskusta. Tähän tehtävään liittyen on varmistettava myös liik-
keessä olevien euroseteleiden aitous ja asianmukainen laatu, mikä ta-
pahtuu poistamalla setelikierrosta kuluneet, väärennetyt ja muuten 
kiertoon kelpaamattomat setelit. Suomessa vain keskuspankki voi 
korvata kuluneet setelit uusilla ja hävittää kiertoon kelpaamattomat 
setelit. Kolikkoliikenteessä Suomen Pankki lähinnä laskee liikkeeseen 
uudet käyttörahat, sillä kolikoiden kulumattomuuden vuoksi niitä ei 
juurikaan poisteta rahaliikenteestä eikä lajitella keskuspankissa. 
 Suomessa maksujärjestelmät ovat olleet jo pitkään teknisesti erit-
täin kehittyneitä ja kustannustehokkaita verrattuna muihin euroalueen 
maihin ja laajemminkin koko maailmaan. Ruokakaupassa ja muualla 
päivittäismaksuissa korttimaksamisen osuus on korkea ja kasvaa edel-
leen nopeasti. 
 Markka-aikana käteisen määrä suhteessa yksityiseen kulutukseen 
ja kokonaistuotantoon oli Suomessa hyvin alhainen ja käteisen kierto 
tehokasta. Myös seteleiden jakelu pankkiautomaateista kuluttajille on 
ollut laajaa, mikä on vähentänyt tarvetta suureen pankkikonttoriver-
kostoon. Euroseteleiden liikkuminen rajojen yli sekä laaja käyttö 
myös ulkomaisissa maksuissa on kuitenkin heikentänyt em. suhdelu-
kujen käyttökelpoisuutta rahahuollon tehokkuutta mittaavina indikaat-
toreina. Liikkeeseen laskettujen markkaseteleiden suhde kokonaistuo-
tantoon painui markkakauden lopulla alle kahden prosentin tasolle, 
mutta nyt tämä suhde on noussut jo selvästi yli kolmeen prosenttiin. 
Vaikka käteisen liikkeeseen laskettu määrä on Suomessa noussut, se ei 
kuitenkaan merkitse sitä, että käteisen käyttö kotimaisessa maksulii-
kenteessä tai vähittäiskaupassa olisi kasvanut. Pikemminkin vaikuttaa 
siltä, että käteisen käyttö ulkomaisissa maksuissa on lisääntynyt. 
 Rahanvaihdon aikana käteisen vaihto markoista euroihin tuotti 
luonnollisesti rahahuollolle runsaasti ylimääräistä työtä. Hetkellisesti 
käteistä olikin liikkeellä lähes kaksinkertainen määrä. Liikkeelle las-
kettujen seteleiden lukumäärä näytti aluksi rahavaihdon jälkeen aset-
tuvan alhaisemmaksi kuin markkojen, sillä euroseteleiden nimellisar-
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vot olivat suurempia kuin markkaseteleiden. Euroseteleiden liikkee-
seen laskussa seteleiden markka-ajan lukumäärä saavutettiin kuitenkin 
jo vuoden 2005 loppupuolella (kuvio 3.6). Suomesta liikkeelle lasket-
tu setelistö ei kuitenkaan kaikilta osin liiku kotimaisissa maksutoimi-
tuksissa, mistä eräänä osoituksena on se, että keskuspankin lajittele-
mien seteleiden lukumäärä on ollut laskussa (kuvio 3.7). Osa tästä vä-
henemisestä johtuu kuitenkin siitä, että setelikierto automaattien, kau-
pan ja yksityisten laskentakeskuksen välillä on lisääntynyt. 
 Vuoden 2004 alussa Suomen rahahuoltojärjestelmään tehtiin joita-
kin muutoksia. Keskuspankki luopui seteleiden esikäsittelystä, jonka 
seurauksena keskuspankki ottaa vastaan vain valmiita 500 kappaleen 
nippupalautuksia.10 Samalla keskuspankin rahahuollon vastaanotto-
aikoja pidennettiin rahahuollon tehostamiseksi. Keskuspankki luopui 
samanaikaisesti kolikoiden lajittelusta ja rullauksesta. Keskuspankille 
voi kuitenkin edelleen palauttaa kolikoita 1000 kappaleen pusseissa, 
joita kierrätetään kolikoiden tilaajille. Uusien kolikoiden liikkeeseen 
lasku tapahtuu kuitenkin edelleen kolikkorullien avulla. Edelleen har-
vaanasutuille alueille perustettiin kuusi käteisen säilytysvarastoa, joi-
hin aluksi sai tallentaa vain seteleitä yli yön tapahtuvaan säilytykseen. 
Säilytysvarastot sijaitsevat rahakuljettajien yksityisissä laskenta-
keskuksissa. Niiden tarkoituksena on vähentää käteisen kuljetuksia, 
joita muutoin tehtäisiin pelkästään menetetyn korkotulon vuoksi. Kus-
sakin säilytysvarastossa säilytettävän käteisen määrä on rajoitettu, 
minkä lisäksi koko säilytysjärjestelmässä on erillinen euromääräinen 
25 miljoonan euron yläraja seteleille ja 1,5 miljoonan euron yläraja 
kolikoille. 
 Ensimmäisenä eurovuonna käteisen kiertonopeus eli palautuminen 
vuoden aikana keskuspankkiin oli Suomessa euromaiden korkein. 
Varsinkin 20 ja 50 euron automaattiseteleiden kiertonopeudet olivat 
korkeita. Eurosetelit kävivät tuolloin keskuspankissa keskimäärin yli 7 
kertaa vuodessa. Euroseteleiden kiertonopeudet ovat nyt puolittuneet, 
ja ne ovat konvergoituneet lähelle euroalueen setelikohtaisia keskiar-
voja. Kiertonopeuden hidastuminen johtuu Suomessa myös siitä, että 
käteisraha kiertää aiempaa enemmän kaupan ja yksityisten rahanlajit-
telukeskusten välillä. 
 Euroaikana pankkien rahahuollon jakelujärjestelmä on ollut logis-
tisesti keskitetty Automatia Pankkiautomaatit -osakeyhtiölle, joka 
päättää myös pankkiautomaattiverkoston alueellisesta sijainnista ja 
niiden riittävästä käyttöasteesta. Vuoden 2004 lopulla kaikki Suomes-

                                           
10 Kaikkein suurimpia seteliarvoja (100�500 euroa) otetaan vastaan myös 100 kpl nipuis-
sa, koska niitä on aktiivissa kierrossa sen verran harvalukuisesti. 
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sa käytössä olevat pankkiautomaatit � myös eräiden säästöpankkien 
automaatit � siirtyivät Automatian hallinnoimaan Otto.-verkkoon. 
Pankkiautomaattien määrä väheni tuolloin noin 1720 kappaleeseen. 
Vuoden 2005 aikana pankkiautomaattien lukumäärä pysyi likimain 
ennallaan ja oli vuoden päättyessä 1689. 
 Rahahuollossa keskuspankki toimii aluekonttoreidensa kautta tuk-
kukauppiaana. Automatian tilausjärjestelmän kautta tulevat raha-
tilaukset toimitetaan rahakuljettajien (Falck Cash Services Oy ja Secu-
ritas Arvokuljetus Oy) avulla pankkikonttoreiden ja pankkiautomaat-
tien kautta yleisölle. Valtaosa euroseteleistä päätyy yleisön käyttöön 
pankkiautomaattien kautta. Rahahuollon asiakkaiden, kuten pankkien 
ja kauppojen, rahatilaukset ja -palautukset tapahtuvat keskitetysti kes-
kuspankkiin tilaus- ja toimitusjärjestelmän kautta. Käteisasiakkaiden 
ja pankkien rahaliikenne keskuspankkiin � samoin kuin rahojen las-
kenta ja lajittelu sekä uudelleenkierto � kuuluu rahakuljettajille, jotka 
ovat perustaneet alueellisesti kattavan laskentakeskusverkoston ympä-
ri Suomea. Vuonna 2003 Automatian rinnalle Suomen Pankin kä-
teisasiakkaaksi tuli Sampo Pankki Oyj. Se huolehtii keskuspankin  
asiakkuuden, järjestelmiensä ja sekkitilinsä kautta Rekla Oy:n käteis-
rahatilausten ja palautusten hyvityksistä ja veloituksista suhteessa 
Suomen Pankkiin. Rekla Oy huolehtii osasta S-ryhmän kauppaketju-
jen käteisen vähittäishuoltoa. Vuosina 2004�2005 Rekla on laajenta-
nut toimintaansa pääkaupunkiseudun ja Kuopion lisäksi Ouluun ja 
vuoden 2006 alkupuolella myös Turkuun. Rahakuljetuksiin Rekla 
käyttää myös samoja rahakuljettajia kuin Automatia, joten suomalai-
nen rahahuolto on keskittynyt harvalle joukolle toimijoita. Logistisesti 
tämä merkitsee luonnollisesti tehokkuusetua. 
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Kuvio 3.6 Suomesta liikkeeseen lasketut 
   markka/eurosetelit 
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Kuvio 3.7 Suomen Pankissa lajitellut eurosetelit 
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3.4 Euroalueen rahahuollon muutokset  
lähivuosina 

Eurojärjestelmän rahahuolto näyttää olevan jatkuvassa muutoksessa 
kuluvan vuosikymmenen lopulle asti. Keskuspankit supistavat alue-
konttoriverkostoaan, ja yksityiset laskentakeskukset keskittävät kätei-
sen lajittelua ja hankkivat setelilajittelukoneita. Uutta eurosetelisarjaa 
ollaan suunnittelemassa. Setelihankinnassa ollaan siirtymässä tarjous-
kilpailumenettelyyn, jollaista Suomessa on noudatettu jo vuodesta 
2003 lähtien. Setelilajittelussa on mahdollista ottaa käyttöön setelei-
den kierrätyskoneita vuoden 2006 loppuun mennessä.11 Sellaisissa  
euromaissa, joissa automaattiseteleiden on pitänyt olla keskuspankin 
tarkistamia, muutokset voivat olla ajan oloon merkittäviä. Niin ikään  
eurojärjestelmässä uudistetaan varastonpidon periaatteita. 
 
 
Euroseteleiden varastointi eurojärjestelmässä 
 
Eriarvoisten setelien tuotanto on nyt jaettu euroalueen kansallisten 
keskuspankkien kesken, jotta suhteellisen pienet setelimäärät voitai-
siin tuottaa tehokkaasti ja laatua voitaisiin valvoa paremmin. Siten 
kansalliset keskuspankit ovat tilanneet kultakin setelipainolta vain 1�3 
seteliarvoa. Pienimmille euromaille, kuten Suomelle, on toistaiseksi 
annettu vuosittain vain yhden eurosetelin tuotantovelvoite. Usein nä-
mä ovat kyseisessä maassa tarvittavia setelilajeja, jolloin rahakuljetuk-
sia ei tarvita niin runsaasti. Keskuspankit ovat myös tarvittaessa vaih-
taneet eriarvoisia euroseteleitä keskenään. Euroopan keskuspankki 
valvoo ja kerää tilastoja euroseteleiden ja -kolikoiden määrästä sekä 
liikkumisesta kansallisten keskuspankkien antamien tietojen perusteel-
la. Jos jonkin euromaan setelivarastot jonkun setelilajin osalta käyvät 
vähiin, maa voi pyytää EKP:n kautta seteleitä sellaiselta maalta, jolla 
on tätä setelilajia runsaasti. 
 Kansallisten keskuspankkien pitää pystyä vastaamaan eurosetelei-
den vaihtelevaan kysyntään eri tilanteissa. Euroseteleiden kysyntä 
saattaa muuttua setelikuljetusten, automaattijakelun muutosten, lakko-
jen tai muiden syiden vuoksi. Logistiset varastot kattavat setelien ky-
synnän normaalitilanteissa, joihin luetaan myös säännölliset kausi-
huiput. Logistisia varastoja tarvitaan esimerkiksi korvaamaan liikkees-
                                           
11 Seteleiden kierrätyslaitteilla tarkoitetaan asiakaskäyttöisiä seteleiden käsittelylaitteita, 
joihin voidaan tallentaa seteleitä, jotka koneen suorittaman aitous- ja laatutarkastuksen 
jälkeen palautetaan kiertoon esimerkiksi laitteesta tehdyn käteisnoston kautta. 
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tä poistettavat huonokuntoiset setelit, lisäämään liikkeessä olevien se-
telien määrää silloin, kun kysynnän ennakoidaan kasvavan, vastaa-
maan kausiluonteisiin kysynnän muutoksiin sekä tehostamaan kansal-
listen keskuspankkien eri konttoreiden välisiä setelikuljetuksia. 
 Eurojärjestelmällä on myös ns. strategisia varastoja ennalta arvaa-
mattomien tilanteiden varalle. Kaikki poikkeavat muutokset seteli-
kysynnässä voidaan kattaa eurojärjestelmän yhteisten strategisten va-
rastojen avulla. Eurojärjestelmän strategisissa varastoissa on noin kak-
si miljardia seteliä. Tämä vastaa kolmeakymmentä prosenttia liikkees-
sä olevien kolmen suurimman (100�500 euron) setelin yhteenlasketus-
ta arvosta sekä kahtakymmentä prosenttia pienempien (5�50 euron) 
setelien arvosta. Koska yksittäiset poikkeavat ilmiöt ovat luultavam-
min maakohtaisia, seteleitä riittää koko eurojärjestelmässä erittäin 
suurella todennäköisyydellä riskien hajautuksen vuoksi. 
 Varastonpitoa tullaan muuttamaan muun muassa siksi, että uuden 
setelisarjan tieltä vanhoja varastoissa olevia seteleitä kannattaa käyttää 
kierrossa ennen kuin ne kerätään kierrosta ja hävitetään. Varastosään-
nöksiä ollaankin muuttamassa siten, että niissä olevia uusia seteleitä 
laskettaisiin kiertoon aiempaa enemmän. Periaatteessa tämän pitäisi 
näkyä siinä, että kierrossa olevien seteleiden laatu paranisi. Useissa 
euromaissa keskuspankit haluaisivat, että pienimpien 5 ja 10 euron 
vaihtorahaseteleiden laatu olisi parempi, sillä näiden seteleiden hävi-
tysasteet keskuspankeissa ovat usein korkeita. 
 
 
Euroseteleiden hankinnan muuttuminen tarjouskilpailuksi 
 
Ensimmäisenä eurovuonna 2002 kaikkien euroseteleiden ja -kolikoi-
den liikkeeseen lasku oli kunkin kansallisen keskuspankin vastuulla. 
Sen jälkeen euroseteleiden tuotannossa on siirrytty hajautettuun tuo-
tantomalliin ja yhteishankintoihin. Tämä on ollut perusteltua logisti-
sista syistä. Tulevaisuudessa euroseteleiden tuotannosta päätetään yh-
teisen tarjouskilpailun avulla. 
 Syyskuussa 2004 EKP:n neuvosto hyväksyi suuntaviivat eurosete-
leiden hankinnasta. Päätös julkaistiin Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä lokakuussa 2004. Suuntaviivoissa säädetään euroseteleiden 
valmistusta koskevasta eurojärjestelmän yhteisestä tarjouskilpailume-
nettelystä. Siinä noudatetaan vapaata kilpailuun perustuvaa tarjous-
menettelyä, joka tähtää setelituotannon voimavarojen tehokkaaseen 
kohdentamiseen. 
 Uusia sääntöjä sovelletaan vasta siirtymäkauden jälkeen, jotta kan-
sallisilla keskuspankeilla ja setelipainoilla on riittävästi aikaa valmis-
tautua uuteen järjestelmään. Siirtymäkauden alkaminen edellyttää, että 
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eurojärjestelmän yhteiseen tarjouskilpailumenettelyyn osallistuu yli 
puolet kansallisista keskuspankeista ja setelihankinnasta. Siirtymä-
kausi alkaa aikaisintaan vuonna 2008. 
 Joidenkin kansallisten keskuspankkien on ollut hankala luopua 
setelituotannosta, joka on ollut aiemmin yksi niiden ydintehtävistä. 
Yhteinen setelihankinta on kuitenkin synnyttänyt markkinoille selvän 
ylikapasiteettitilanteen, joka ennen pitkää purkautuu. 
 Eurojärjestelmän tarjouskilpailumenettelyn on täytettävä EU:n kil-
pailulainsäädännön periaatteet. Sen yhtenä edellytyksenä on, että 
kaikkia setelituotantoon haluavia setelipainoja kohdellaan tasapuoli-
sesti. Eurojärjestelmän yhteisessä tarjouskilpailumenettelyssä yhtäläi-
siä kilpailusääntöjä ja -menettelyjä sovelletaan kaikkeen eurosetelei-
den hankintaan. Kyse on eurojärjestelmän yhteisistä setelihankinnan 
periaatteista. Silti sellaiset keskuspankit, joilla on omat setelipainot tai 
julkisessa omistuksessa olevat valtion setelipainot, voivat halutessaan 
edelleen jäädä tarjouskilpailumenettelyn ulkopuolelle ja jatkaa niille 
osoitettujen eurosetelimäärien valmistamista omissa setelipainoissaan. 
 
 
Euroseteleiden kierrätyksen toimintamallista 
 
Joulukuussa 2004 EKP:n neuvosto hyväksyi euroseteleiden kierrätystä 
koskevan toimintamallin yleiset periaatteet. Toimintamalli sisältää 
euroseteleiden lajittelu-, kierrätys- ja talletusautomaatteja koskevat 
toimintavaatimukset. Takaisin yleisölle kierrätettävien euroseteleiden 
aitous- ja laaduntunnistamisjärjestelmien on täytettävä nämä vaati-
mukset. 
 Toimintamallin astuttua voimaan euroseteleitä ei tarvitse enää pa-
lauttaa tarkistettavaksi keskuspankkiin, vaan lajittelukoneet tai kierrä-
tysautomaatit suorittavat niiden aitous- ja laatutestauksen. Tämä tar-
joaa yksityisille rahankäsittelijöille aiempaa suuremman logistisen 
toimintavapauden rahahuollossa, mikä todennäköisesti vähentää kes-
kuspankeissa tapahtuvaa euroseteleiden lajittelua. Suomessa rahakul-
jetusyhtiöt käyttävät laskentakeskuksissaan lajittelukoneita. Vielä ei 
ole tiedossa, tuleeko joku kotimaisista rahankäsittelijöistä tarjoamaan 
yleisön käyttöön euroseteleiden kierrätysautomaatteja. 
 Yksittäinen seteli voi vaihtaa käytännössä omistajaa kaupoissa, 
henkilöiden välisissä maksutoimituksissa ja muissa transaktioissa lu-
kuisia kertoja yhden päivän aikanakin. Kun kaksi henkilöä toimittaa 
maksusuorituksen seteleillä, maksun vastaanottajalla on periaatteelli-
nen vastuu varmistua siitä, että maksu tapahtuu aidolla setelillä. Tie-
tysti myöskään setelin luovuttaja ei saa kierrättää väärennöksiksi epäi-
lemiään seteleitä eteenpäin. Kun kuluttaja asioi käteisautomaatin 
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kanssa, vastaanottajalla ei luonnollisesti voi olla samanlaista roolia ja 
vastuuta väärennösten suhteen. Vastuu on siirrettävä laitteen valmista-
jalle, jota puolestaan keskuspankin tulee valvoa. 
 Testattavat setelinkäsittelylaitteet luokitellaan joko asiakkaiden tai 
henkilökunnan käytössä oleviin automaatteihin. Asiakkaiden käytössä 
olevia automaatteja ovat talletusautomaatit, jotka tarkastavat setelien 
aitouden ja hyvittävät asiakkaan tiliä talletettujen setelien arvon mu-
kaan. 
 Asiakkaiden käytössä voi olla myös aitoja kierrätysautomaatteja, 
jotka tallennuksen lisäksi kierrättävät takaisin muille asiakkaille au-
tomaattiin jo tallennettuja hyväkuntoisia seteleitä. Molempien auto-
maattien on pystyttävä tunnistamaan väärennöksiksi epäillyt setelit ja 
poistamaan ne kierrosta. Näissä laitteissa väärennöksiksi epäiltyjä se-
teleitä ei hyvitetä asiakkaalle. Sellaiset setelit otetaan jatkoselvityk-
seen, jonka tuloksesta riippuu,  hyvitetäänkö asiakkaan tiliä vai ei. 
 Myös ammattimaisten rahankäsittelijöiden käyttämissä laitteissa, 
kuten seteleiden lajittelukoneissa, pitää olla väärennösten täydelliseen 
erotteluun pystyvät laitetunnistimet. Lajittelukoneiden on pystyttävä 
tarkastamaan seteleiden aitouden lisäksi seteleiden laatu. Likaiset tai 
vioittuneet setelit poistetaan setelikierrosta. Henkilökunnan käyttämä 
automaattinen laite läpäisee testauksen, jos se pystyy käsittelemään 
setelinippuja (usean setelin yhtäaikainen syöttö), lajittelemaan setelit 
aitoihin ja epäilyttäviin (hylättyihin) ilman laitteen käyttäjän apua sekä 
lajittelemaan epäilyttävät setelit fyysisesti erilleen aidoiksi todetuista 
euroseteleistä. 
 Ammattimaisesti rahaa käsittelevien rahahuollon osapuolien käy-
tössä voi olla myös pelkästään setelien aitoutta tarkastavia apulaitteita. 
Niiden käyttäjä itse päättää esimerkiksi tunnistevalon perusteella, on-
ko seteli aito vai ei. Nämä laitteet eivät kuulu kierrätysmääräysten pii-
riin. Muita vastaavia voivat olla aitouden tarkastamisessa käytettävät 
laitteet, jotka käsittelevät yksittäisiä seteleitä tai setelinippuja sekä 
luokittelevat setelit automaattisesti aitoihin ja epäilyttäviin, mutta ei-
vät fyysisesti lajittele epäilyttäviä seteleitä erilleen aidoista. 
 Vuoden 2006 kuluessa euromaat ottavat käyttöön euroseteleiden 
kierrätystä koskevan säännöstön. Toimintamallin astuessa voimaan 
viimeistään vuoden 2006 lopulla euroseteleiden kierrätykseen kelpaa-
vat automaatit on testattava jossakin euroalueen keskuspankissa. Hy-
väksyttyjen kierrätyslaitteiden luettelo julkaistaan ja sitä pidetään yllä 
EKP:n Internet-sivuilla.12 

                                           
12 Ks. www.ecb.int 
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 Eurojärjestelmä on kehittänyt setelinkäsittelylaitteille yhteisen tes-
tausmenetelmän. Testeissä käytetään tarkoin määritettyjä testinippuja, 
joissa on aitoja ja väärennettyjä sekä hyvä- ja huonolaatuisia eurosete-
leitä. Milloin tahansa voi tulla ilmi uusia seteliväärennöksiä, joissa on 
erilaisia piirteitä kuin testissä käytettävissä väärennöksissä. Siksi ko-
rostetaan, että tulokset kertovat ainoastaan testatun laitteen kyvystä 
havaita kulloisenakin testauspäivänä testipakkaan sisältyneet väären-
nökset. 
 Rahaa ammattimaisesti käsittelevien osapuolten henkilökunnan 
käyttämien laitteiden on havaittava ja eroteltava kaikki testinipussa 
olevat väärennökset sekä muut jäljitelmät, jotka eivät ole aitoja  
euroseteleitä. Asiakkaiden käytössä olevat automaatit läpäisevät testin, 
jos ne eivät hyväksy yhtään väärennöstä tai setelijäljitelmää aitona 
setelinä ja jos ne lisäksi lajittelevat vähintään 90 % testinipun väären-
nöksistä joko luokan 2 seteleiksi (väärennöksiksi epäillyt) tai luokan 3 
seteleiksi (joiden aitoutta ei voida todeta kiistattomasti). Lisäksi niiden 
on eroteltava ja poistettava huonokuntoiset eurosetelit. Testinipussa 
olevia setelijäljitelmiä, joilla on joitakin eurosetelien ominaisuuksia, ei 
kuitenkaan lasketa mukaan hylkäysprosenttiin. Eurojärjestelmä päivit-
tää testinipun noin joka toinen kuukausi varmistaakseen, että testaus 
uusitaan äskettäin kierrosta löytyneillä uusilla väärennöksillä. 
 
 
3.5 Lopuksi 

EU-maiden alueesta pyritään muodostamaan yhtenäinen maksualue 
vuoteen 2010 mennessä (ns. SEPA-hanke). Osana hanketta eurojärjes-
telmä sekä eurooppalaisten pankkien perustama European Payments 
Council ovat keskustelleet keskuspankkien tehtävistä sekä rahahuollon 
kokonaiskustannuksista. Pankit ovat esittäneet, että vastuu rahahuol-
losta on entistä enemmän siirtynyt niiden harteille, joten pankkien tu-
lisi myös saada niille kuuluva osuus setelitulosta. 
 Kehittyneissä maissa pankit ovat tyypillisesti ulkoistaneet raha-
huollon toimintoja arvokuljetusyhtiöille. Samalla kun arvokuljetus-
yhtiöiden rooli on korostunut, on muodostunut suuria, useissa maissa 
toimivia arvokuljetusyhtiöitä tai -konserneja. Nähtävissä on myös, että 
eräät kansainväliset pankit tekevät rahahuoltoa koskevat (kump-
panuus-)sopimukset kansainvälisten arvokuljetusyhtiöiden kanssa 
usean maan osalta. Siten muutokset eivät koske ainoastaan kansallisel-
la tasolla keskuspankin, pankkisektorin ja rahakuljetusyhtiöiden roolia 
rahahuollossa, vaan myös kansainvälisten toimijoiden asemaa ja toi-
mintamahdollisuuksia. 
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 Euroalueella korostuvat kustannustehokkaat ratkaisut, jotka koros-
tavat tasapuolisia ja kestäviä toimintaedellytyksiä kansallisille ja kan-
sainvälisille toimijoille. Samalla eurojärjestelmän, EKP:n ja kansallis-
ten keskuspankkien on huolehdittava ja valvottava, että eri euromaissa 
on olemassa varma, toimiva ja turvallinen rahahuoltojärjestelmä. 
Vuoden 2005 aikana ja vuoden 2006 alussa on sattunut valitettavan 
paljon arvokuljetusautojen ryöstöjä mm. Ruotsissa, hyökkäyksiä las-
kentakeskuksiin sekä Saksassa jopa arvokuljetusyhtiön selvitystilaan 
asettaminen. 
 Vaikuttaa myös siltä, että keskustelussa rahahuollon tulevaisuudes-
ta on otettava paremmin huomioon myös kaupan ja kuluttajien toivo-
mukset. Jos esimerkiksi pankkiautomaattiverkosto supistuu kuluttajien 
näkökulmasta liian suppeaksi, sen rinnalle saatetaan perustaa maksul-
linen käteisautomaattiverkko. Suomessa S-kaupparyhmä perusti ensin 
oman rahahuoltoyhtiön ja lisäksi myöhemmin oman pankin. 
 Lopulta käteisen määrään vaikuttaa korttimaksamisen yleisyys. 
Nähtäväksi jää, miten ja millä nopeudella veloituskorttijärjestelmän 
käytön yleistyminen tulee vaikuttamaan Suomen ja laajemminkin  
euroalueen maksamiseen ja sitä kautta rahahuollon toimintoihin. 
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4 Suomen ja euroalueen 
rahoitusmarkkinat 

Johdanto 

Rahoitusmarkkinoiden tärkeä tehtävä on allokoida tehokkaasti ylijää-
mäisten talousyksiköiden säästöt tuottavimpiin rahoitusta tarvitseviin 
investointihankkeisiin. Rahoitusmarkkinoiden rooliin talouskasvun 
edistämisessä ja yhteiskunnan hyvinvoinnin turvaamisessa on viimeis-
ten parin vuosikymmenen aikana kiinnitetty entistä enemmän huomio-
ta. Merkittäviin yhteiskunnallisiin tappioihin johtaneet rahoitusmark-
kinoiden ongelmat, kuten pankkikriisit, ovat selkiyttäneet käsitystä 
rahoitussektorin tärkeydestä reaalitalouden toiminnalle. 
 Samalla kun lähimenneisyydessä koettujen pankkikriisien syitä on 
opittu ymmärtämään ja kriisien taustalla olleita ongelmia on voitu 
poistaa muun muassa valvontaa tehostamalla ja markkinoiden lä-
pinäkyvyyttä lisäämällä, markkinat ovat perinpohjaisesti muuttuneet. 
Suomen liittyminen osaksi euroaluetta on vakauttanut korkoympäris-
töä ja poistanut merkittävän osan valuuttakurssiriskistä. Samanaikai-
sesti likviditeetin tarjonta pankkien välillä on parantunut merkittävästi 
euroalueen laajuisilla rahamarkkinoilla. Myös pääomamarkkinoiden 
syveneminen on lähtenyt käyntiin, vaikkakin edistyminen siellä on 
ollut huomattavasti hitaampaa kuin rahamarkkinoilla. 
 Vaikka euroalueen muodostaminen lienee merkittävin yksittäinen 
muutos suomalaisten rahoitusmarkkinoiden ja koko kansantalouden 
näkökulmasta, rahoitusmarkkinoita muovaavat globaalit muutosvoi-
mat ovat olleet ja ovat vastakin vaikutuksiltaan vähintään yhtä merkit-
täviä. Rakenteita ovat muokanneet monet rahoitussektorin ulkopuoli-
set voimat, mutta myös rahoitussektorilla toimivien yritysten käyttäy-
tyminen on muuttunut toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten 
seurauksena. Euroalueella muutosta on omalta osaltaan vauhdittanut 
viranomaisten toiminta, millä on tähdätty kilpailun lisäämiseen mark-
kinoiden integraation kautta. Kilpailun lisääntyminen puolestaan alen-
taa rahoituspalvelujen hintoja ja parantaa niiden laatua asiakkaiden 
näkökulmasta. Samalla kuitenkin on haluttu varmistaa rahoitusmark-
kinoiden toiminnan vakaus. 
 Tässä artikkelissa kuvataan Suomen ja euroalueen rahoitusmarkki-
noiden rakenteita ja niitä muokkaavia muutosvoimia.1 Tarkastelun 
                                           
1 Ks. myös Koskenkylä (toim.) 2004 sekä Koskenkylä (toim.) 2002. 
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painopiste on pankkisektorissa ja muussa rahoituksenvälityksessä. Ar-
tikkelissa tarkastellaan aluksi rahoitusmarkkinoiden tämän hetkistä 
tilaa ja keskeisiä rakenteellisia trendejä. Lisäksi pohditaan niitä kes-
keisiä muutosvoimia, jotka todennäköisimmin muovaavat markkinoi-
den kehitystä tulevina vuosina. Artikkelin lopuksi pohditaan, miltä 
rahoitusmarkkinat näyttävät kymmenen vuoden kuluttua, vuonna 
2016, muutosvoimien aikaansaaman markkinaevoluution seurauksena. 
 
 
4.1 Rahoitusmarkkinat vuonna 2006 

Suomen ja euroalueen rahoitusmarkkinat ovat kokeneet varsin voi-
makkaita muutoksia viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Muutos-
ten taustalla ovat tekninen kehitys, sääntelyn purkaminen ja pankki-
kriisien antamat opit. Rahoitustoimiala on suhteellisen laajasti kan-
sainvälistynyt ja integroitunut, minkä seurauksena toimiala on kokenut 
merkittävän kilpailun lisääntymisen. 
 Euroalueen rahoitusmarkkinoiden integraatio on toistaiseksi eden-
nyt eri tahtia eri maissa ja markkinoiden eri osa-alueilla. Tukkumark-
kinat ovat käytännöllisesti katsoen lähes täysin integroituneet. Suuret 
ja keskisuuret pankit tasoittavat likviditeettivajeitaan ja likviditeettiyli-
jäämiään euroalueen laajuisilla pankkienvälisillä rahamarkkinoilla. 
Suuret pankit sekä yritykset hakevat myös pitkäaikaista rahoitusta 
kansainvälisiltä markkinoilta ja sijoittavat rahoitusylijäämänsä näille 
markkinoille. On huomattavaa, että tukkumarkkinoiden integraatio on 
laajalti globaalia eikä rajoitu pelkästään euroalueelle tai Euroopan  
unionin sisälle. Myös suuret institutionaaliset sijoittajat ovat jo merkit-
tävästi hajauttaneet sijoitussalkkunsa kotimaansa ulkopuolelle. Institu-
tionaalisten sijoittajien näkökulmasta euroalueella on erityinen merki-
tys valuuttakurssiriskin puuttumisen ansiosta. 
 Rahoituksen vähittäismarkkinoilla integraatiokehitys on odotetusti 
ollut hitaampaa kuin tukkumarkkinoilla. Integraation edetessä maiden 
välisen rahoituspalveluiden tarjonnan tulisi kasvaa. Näin käy palvelui-
den suoran rajan yli tapahtuvan tarjonnan lisääntyessä tai rahoituslai-
tosten etabloituessa useaan eri maahan. Näiden mittareiden mukaan 
EU:n vanhoissa jäsenmaissa (EU15) vähittäispankkipalveluiden integ-
raatiokehitys vaikuttaa erityisen heikolta (kuviot 4.1 ja 4.2).2 Sen si-
jaan uusissa jäsenmaissa pankkitoimiala on vahvasti ulkomaisessa 
omistuksessa. Taseella mitaten ulkomaisen omistuksen osuus on niissä 

                                           
2 EKP 2005a. 
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keskimäärin 71 %. EU:n vanhojen jäsenmaiden pankit ovat laajenta-
neet toimintaansa ostamalla uusien jäsenmaiden pankkeja. 
 
Kuvio 4.1 Maiden välinen rahoitusvaateiden ja 
   pankkiluottojen tarjonta euroalueella 
   (% euroalueen kokonaismääristä) 
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Kuvio 4.2 Ulkomaisten tytärpankkien ja 
   sivukonttoreiden osuus kansallisista 
   pankkimarkkinoista EU-alueella vuonna  
   2004 (% pankkisektorin kokonaistaseesta) 
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Maantieteellisesti tarkastellen Pohjoismaat ja Baltian maat sekä toi-
saalta Benelux-maat muodostavat kumpikin suhteellisen pitkälle in-
tegroituneen rahoitusalueen. Se osoittaa, että maantieteellinen lähei-
syys ja kulttuurierojen vähäisyys ovat merkittäviä tekijöitä. Toisaalta 
Pohjoismaat ja Baltian maat osoittavat, että useiden valuuttojen ole-
massaolo ei ole estänyt integraatiokehitystä. Rahoitusmarkkinoiden 
integraation yleisestä hitaasta etenemisestä huolimatta pankkien vähit-
täisasiakkaat ovat jo hyötyneet yhteisen valuutan mukanaan tuomasta 
vakaasta korkoympäristöstä ja matalasta inflaatiosta. 
 On huomattava, että integraatio (yhdentyminen) ei ole sama asia 
kuin konsolidaatio (yhdistyminen). Integraatiolla tarkoitetaan lähinnä 
kilpailun esteiden poistamista maiden välillä siten, että kaikki kulutta-
jat pääsevät nauttimaan yhtä laadukkaista ja samoin hinnoitelluista 
rahoituspalveluista. Konsolidaatio voi vaikuttaa joko negatiivisesti tai 
positiivisesti riippuen alkuperäisestä markkinarakenteesta ja kilpailuti-
lanteesta. Yritysten välisiä yhdistymisiä motivoi pyrkimys hyödyntää 
skaalatuottoja ja kasvattaa voittoja, yleensä kustannuksia supistamalla 
ja tuotantoa tehostamalla. Mikäli kilpailijoita on vähän, joissain ta-
pauksissa yhdistymisen seurauksena yritysten määrä voi supistua siinä 
määrin, että kilpailu kärsii. Tällaisen uhan mahdollisuutta arvioivat 
kilpailuviranomaiset, jotka voivat toimillaan estää yritysten yhdisty-
misen. 
 Jo toteutuneesta pankkimarkkinoiden yhdistymisestä huolimatta 
EU:n pankkimarkkinoita vaivaa edelleen ylikapasiteetti, pirstaloitu-
neisuus ja tehottomuus, joiden poistamiseen EU:n sisämarkkinaohjel-
ma tähtää. EU tarvitsee siis edelleen pankkien välisiä fuusioita ja kil-
pailun tehostamista. Ylikapasiteetin purkamisen rajuudesta voidaan 
esimerkkinä pitää pohjoismaita. Ne joutuivat uudistamaan pankki-
markkinoitaan pankkikriisin aiheuttaman pakon edessä. Erityinen 
esimerkki on Suomi, jossa pankit yhdistyivät, henkilöstön määrä su-
pistui alle puoleen entisestä ja konttoriverkostoa harvennettiin rajusti 
(kuvio 4.3). Tämä antaa kuvan siitä, miten merkittäväksi pankkitoi-
mialan ylikapasiteetti oli kattavan säännöstelyn oloissa päässyt muo-
dostumaan. Se antaa myös jonkinlaisen käsityksen siitä, millaisen  
lisäsopeuttamistarpeen edessä pankkisektori muualla Euroopassa on. 
On luonnollisesti toivottavaa, että rakennesopeutus tapahtuu maltilli-
sesti ja ilman kriisejä. Tästä huolimatta on välttämätöntä, että Euroo-
pan pankkimarkkinat tehostavat toimintaansa hankkiutumalla eroon 
ylikapasiteetistaan. Se edellyttää sekä maiden sisäisiä että rajat ylittä-
viä fuusioita. 
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Kuvio 4.3 Pankkien henkilöstön ja konttoreiden 
   lukumäärän kehitys Suomessa 1990�2005 
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Ylikapasiteetin purkaminen tulisi toteuttaa siten, että kilpailu lisään-
tyisi EU:n laajuisesti. Uskottava kilpailun uhka on useissa tapauksissa 
riittävä tehostamaan markkinoilla jo olevien yritysten toimintaa ja 
alentamaan niiden soveltamia hintoja. Tällainen uhka ei kuitenkin vie-
lä ole riittävän suuri EU:n vähittäispankkimarkkinoilla. Kilpailun li-
sääminen tulee pysymään haasteena erityisesti vähittäispankkipalvelu-
jen tapauksessa. On ilmeistä, että erityisesti näiden palveluiden tarjon-
ta maasta toiseen ilman etabloitumista on vaikeaa, sillä vähittäisasiak-
kaiden rahoittamisessa paikallistuntemus on tärkeää. Toki tilanteeseen 
vaikuttavat monet institutionaaliset tekijät. Esimerkiksi asuntoluoto-
tuksessa luototetun asunnon käyttö vakuutena toisesta maasta otettuun 
luottoon on erittäin hankalaa oikeusjärjestelmissä olevien erojen takia. 
Tämän takia onkin ensiarvoisen tärkeää, että kilpailun puutteisiin 
EU:ssa puututaan myös harmonisoimalla ja lähentämällä lainsäädän-
töä. 
 Konsolidaatiota rahoitusmarkkinoilla on tapahtunut myös eri toi-
mialojen välillä. Finanssikonglomeraattien syntyminen on tästä oiva 
esimerkki. Pankkien varautuessa lisääntyvään kilpailuun ne ovat pyr-
kineet löytämään keinoja asiakkaidensa rahoituspalvelutarpeiden tyy-
dyttämiseen luomalla tehokkaita ja monipuolisia palveluja tarjoavia 
jakeluverkostoja. Toimialojen välinen yhdistyminen on kuitenkin vaa-
tivaa, eikä lopullista voittajamallia ole näköpiirissä. Keski- ja Etelä-
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Euroopassa syntyi useita pankki- ja vakuutustoiminnan yhdistäviä fi-
nanssikonglomeraatteja jo 1980- ja 1990-luvuilla. Osa näistä liitoista 
on sittemmin purettu. Pohjoismaissa rahoitustoimialan yritykset käyn-
nistivät sektoreiden välisen yhdistymisen pienellä viiveellä. Tällä het-
kellä finanssikonglomeraattimalli on hallitseva erityisesti Suomessa. 
Suomi onkin monella tapaa rahoitussektorin yhdistymisen ja yhden-
tymisen koelaboratorio. Täältä löytyy erilaisia yhdistelmiä sektoreiden 
ja maiden rajat ylittävästä toiminnasta. 
 Vaikka EU:n rahoitussektorilla on jo tapahtunut merkittäviä muu-
toksia, on selvää, että vielä radikaalimpia muutoksia tarvitaan. Uudis-
tusten paineessa järjestelmän vakauden kannalta on tärkeää, että rahoi-
tussektorin tila on hyvä. Vuonna 2006 rahoitussektori on lähes koko 
euroalueella erinomaisessa kunnossa. Pankit ja vakuutusyhtiöt tekevät 
ennätystuloksia ja pankkien luottotappiot ovat historiallisesti tarkastel-
len erittäin pieniä. Tärkeä selittävä tekijä on jo useita vuosia jatkunut 
suotuisa globaali talouskehitys, vaikka euroalueen sisällä talouskehi-
tyksessä on ollut suuria eroja. Alhaiset korot ja runsas likviditeetti 
ovat ruokkineet rahoitusvaateiden ja asuntojen hintakehitystä ja kiih-
dyttäneet etenkin kotitalouksien velanottoa ennätystasolle useissa 
maissa. 
 
 
4.2 Keskeiset muutosvoimat ja 

niiden vaikutukset rahoitussektoriin 

Kysyntätekijät 
 
Väestön ikääntyminen eli vanhusten väestöosuuden nousu on yhteinen 
trendi miltei kaikissa kehittyneissä maissa. Tällä ilmiöllä on potentiaa-
lisesti huomattavia vaikutuksia rahoitusmarkkinoiden toimintaan ja 
kehitykseen. Epävarmuus tulevaisuuden eläkkeistä kannustaa yhä 
nuorempia kartuttamaan rahoitusvarallisuutta. Myös väestön vauras-
tuminen myötävaikuttaa rahoitusvarallisuuden kasvuun. Suomessa on 
syytä odottaa kotitalouksien rahoitusvarallisuuden huomattavaa kas-
vua ja monipuolistumista. Eurooppalaisessa vertailussa suomalaisten 
kotitalouksien rahoitusvarallisuus on tähän asti ollut varsin pieni ja se 
on keskittynyt pääosin pankkitalletuksiin (kuvio 4.4). 
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Kuvio 4.4 Kotitalouksien rahoitusvarallisuus 
   suhteessa BKT:hen eräissä EU-maissa 
   vuonna 2004 
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Maailmanlaajuisesti muuttuvalla säästämiskäyttäytymisellä saattaa 
olla merkittäviä vaikutuksia rahoitusvaateiden hintoihin. Suurten ikä-
luokkien eläkkeelle jäämisen on ennakoitu jopa romahduttavan rahoi-
tusvaateiden hinnat, kun suuri joukko eläkesäästöjä puretaan samanai-
kaisesti.3 Useimmat arviot eivät kuitenkaan tue näin dramaattisia joh-
topäätöksiä. Toisaalta pitkäaikaisen säästämisen ja sijoittamisen nopea 
lisääntyminen maailmanlaajuisesti saattaa nostaa rahoitusvaateiden 
hintoja ja supistaa niiden tuottoja. Onkin todennäköistä, että suurten 
ikäluokkien eläköitymisen vaikutuksia suurempi merkitys rahoitus-
järjestelmälle on eläkeikää lähestyvien henkilöiden merkittävällä sääs-
tämisasteen nousulla.4 Säästämisasteen nousua ajaa jatkuvasti piden-
tyvä elinikäodote. Tämän skenaarion mukaan säästämistuotteiden ky-
syntä jatkaisi suhteellisen voimakasta kasvua tulevina vuosikymmeni-
nä. On lisäksi todennäköistä, että kotitalouksien taseet kasvavat ja ra-
hoitusvarallisuus lisääntyy yleisesti myös nuorten ikäpolvien keskuu-
dessa. Tämän mahdollistaa vanhemmilta sukupolvilta perintöinä siir-
tyvä varallisuus. 

                                           
3 Goldman Sachs 2004. 
4 Saarenheimo 2005. 
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 Rahoitussektorin yritysten kannalta lisääntyvä säästämistuotteiden 
kysyntä on myönteistä. Pankit ja finanssikonsernit ovat EU-maissa jo 
pitkään panostaneet pitkäaikaissäästämiseen. Näin myös Suomessa. 
Näistä palveluista saatavien tuottojen osuus pankkien kokonaistuotois-
ta on trendinomaisesti kasvanut (kuvio 4.5). Rahoitusinnovaatiot mah-
dollistavat myös aiempaa monimuotoisemman säästämisen. Kaiken 
kaikkiaan on ilmeistä, että muiden tuottojen osuus pankkien kokonais-
tuotoista jatkaa kasvuaan korkokatteen kustannuksella seuraavien 
kymmenen vuoden aikana. 
 
Kuvio 4.5 EU-alueen pankkien tuottorakenteen 
   kehitys 
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Rahoituspalveluiden lisääntyvä kysyntä kehittyvissä talouksissa on 
toinen rahoitusmarkkinoita merkittävästi muokkaava voima seuraavan 
vuosikymmenen aikana. Rahoituspalveluiden kysynnän runsasta kas-
vua voidaan odottaa erityisesti Kiinassa, monissa muissa Aasian mais-
sa ja Venäjällä. Euroopassa kasvu painottuu EU:n uusiin ja tuleviin 
jäsenmaihin. 
 Kehittyvien talouksien kannalta keskeinen kysymys on rahoitus-
markkinoiden vapautuminen ja kotitalouksien yhteiskunnallisen tur-
vaverkon kehittyminen. Tällä hetkellä säästämisaste on edelleen var-
sin korkea esimerkiksi Kiinassa, missä yhteiskunnan heikko turva-
verkko ei pysty suojelemaan yksilöä työttömyyden tai sairauden  
aiheuttamilta tulonmenetyksiltä. Tämä pakottaa kotitaloudet varsin 
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korkeaan säästämisasteeseen. Toisaalta suljettu markkina estää rahoi-
tussektoria tarjoamasta laadukkaita ja kilpailukykyisiä rahoituspalve-
luja. Turvaverkon kehittäminen nostaisi kulutusalttiutta ja mahdollis-
taisi nykyistä tasapainoisemman kasvun ja vaurastumisen. Vastaavasti 
rahoitusmarkkinoiden avautuminen parantaisi rahoituspalveluiden laa-
tua. 
 Kehittyvien talouksien rahoitusmarkkinoiden vapautuminen on 
todennäköistä. Sen voisi estää lähinnä vain protektionismin lisäänty-
minen kehittyneissä maissa. Esimerkiksi Kiinassa pankkimarkkinoi-
den odotetaan vapautuvan vuoden 2006 lopulla. Kiina on lupaava 
markkina-alue erilaisille rahoituspalvelujen tarjoajille, mikäli edellä 
mainitut nykyistä tehokkaamman kulutuksen, säästämisen ja vauras-
tumisen trendit saavat tuulta siipiensä alle. Uusien markkinoiden val-
loittaminen on kuitenkin haastavaa myös palvelujen tarjoajille. En-
simmäisessä aallossa merkittävää jalansijaa Kiinan markkinoista ha-
muavatkin EU-maiden pankeista lähinnä vain suuret, globaalisti toi-
mivat instituutiot. 
 Euroopassa turvaverkot ja yleinen vaurastuminen ovat jo varsin 
vakaalla polulla. Vastaavasti rahoitussektorin yritykset ovat jo pitkän 
aikaa valmistautuneet palveluiden kysynnän kasvuun ja toiminnan laa-
jentamiseen uusille markkinoille. Uusissa EU-maissa toimivat pankit 
ovat jo valtaosin päätyneet ulkomaisten pankkiryhmien käsiin. Viros-
sa, Liettuassa, T�ekissä sekä Slovakiassa pankkisektori on käytännöl-
lisesti katsoen täysin ulkomaisessa omistuksessa.5 Erityisesti Ruotsin 
ja Itävallan pankkiryhmät ovat olleet aktiivisia laajentamaan toimin-
taansa uusien EU-maiden alueelle, mikä osoittaa, että maantieteellinen 
läheisyys näyttelee merkittävää roolia tässä kehityksessä. 
 Suomen rahoitussektorin näkökulmasta todennäköisimpiä laa-
jenemissuuntia ovat lähialueet, Baltian maat ja Venäjä. Baltian alueel-
la laajeneminen toteutunee pääosin orgaanisesti, sillä ulkomaiset 
pankkiryhmät hallitsevat markkinoita jo tällä hetkellä. Venäjä on edel-
leen suhteellisen riskipitoinen laajentumisalue, mutta selkeitä merkke-
jä suomalaisten rahoituslaitosten kiinnostuksen viriämisestä sinne 
suuntaan on jo nähtävissä. Venäjän suhteellinen paino suomalaisten 
finanssikonsernien toiminnassa todennäköisesti kasvaa seuraavan 
kymmenen vuoden aikana. 
 
 

                                           
5 EKP 2005b. 
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Tarjontatekijät 
 
Tekninen kehitys ja rahoitusinnovaatiot ovat olleet merkittävimmät 
rahoitusmarkkinoiden voimakkaaseen rakennemuutokseen vaikutta-
neet tekijät viime vuosikymmeninä. Tiedon hankkimiseen, käsitte-
lyyn, varastointiin ja kommunikointiin liittyvät kustannukset ovat 
alentuneet dramaattisesti, mikä on vaikuttanut rahoituspalveluiden tar-
jontaan monella tavalla. 
 Palvelujen käyttäjille tekniset innovaatiot ovat näkyneet kaikkein 
selkeimmin jakelukanavien muutoksessa. Suomessa �palkka pank-
kiin� -malli antoi otolliset lähtökohdat tehokkaaseen sähköiseen pank-
kitransaktioiden käsittelyyn jo varhaisessa vaiheessa. Sen jälkeen In-
ternet ja telekommunikaatiotekniikka ovat vieneet maksupalvelujen 
tarjonnan monta askelta pidemmälle.6 Ne ovat mahdollistaneet rahoi-
tuspalveluiden etäkäytön. Konttoreita tarvitaan lähinnä palvelusuhteen 
käynnistämiseksi. Vaikka pankkien tapauksessa fyysisen toimipisteen 
tarve on merkittävästi supistunut, pelkästään Internetin kautta palvelu-
jaan tarjoavat pankit eivät toistaiseksi ole saavuttaneet jalansijaa. Käy-
tännössä kaikki Suomessa toimivat pankit tarjoavat palveluja edelleen 
myös fyysisen toimipisteen kautta. Tätä selittää suurelta osin pankki-
toiminnan suurta luottamusta vaativa luonne. Vaikka tuoreimpien tek-
nisten innovaatioiden hyödyntäminen jakelukanavien tehostamisessa 
on jo melko pitkälle toteutunut, lisätehostamisen varaa on paljon eri-
tyisesti EU:n tasolla. Suomalaisten pankkien edelläkävijäasema mer-
kitsee sitä, että suomalaiset asiakkaat eivät hyödy maksujärjestelmien 
integroitumisesta ja eurooppalaisten maksupalvelujen kehittämisestä 
yhtä paljon kuin useimpien muiden EU-maiden asiakkaat. 
 Teknisen kehityksen ja rahoitusinnovaatioiden seurauksena ris-
kienhallinta on 1980- ja 1990-lukujen taitteen jälkeen ottanut huomat-
tavia edistysaskeleita. Kvantitatiiviset menetelmät otettiin aluksi käyt-
töön markkinariskien analysoinnissa ja riskienhallinnassa. Näiden ris-
kien hallinta kohosi uudelle tasolle ns. Value at Risk -mallien kehit-
tymisen myötä. Pankkikriisien antaman kokemuksen pohjalta kertynyt 
informaatio yritys- ja kotitaloussektorien taseiden heikkenemisestä, 
näiden vaikutuksista pankkien luottotappioihin ja lopulta vakavarai-
suuteen on pitkälti toiminut katalysaattorina pankkien luottoriskien 
hallinnan kehittämisessä sekä vakavaraisuusvaatimusten modernisoi-
misessa. Teknisen kehityksen ansiosta tämä informaatio on ollut ai-
kaisempaa helpommin varastoitavissa ja analysoitavissa. Myös mal-
lien kehitystyössä uusin tietotekniikka on ollut ensiarvoisen tärkeää. 

                                           
6 Ks. myös Harry Leinosen artikkeli tässä julkaisussa. 
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Parannusten ansiosta luottoriskien analysointi on helpottunut, riskien 
hinnoittelu on tehostunut, luotonsaatavuus on parantunut ja riskipree-
miot ovat alentuneet. 
 Tekninen kehitys on myös mahdollistanut riskien hajauttamisen 
aiempaa laajemman joukon kannettavaksi. Parhaillaan on käynnissä 
luottoriskien hallinnan voimakas kehitysvaihe ja siitä seuraava luotto-
riskien uusjako taloudessa. Nimenomaan luottoriskien siirtoon kehitet-
tyjen instrumenttien, ns. luottojohdannaismarkkinoiden kehittyminen 
sisältää potentiaalisesti suurimmat vaikutukset pankkien liiketoimin-
taan. 
 Luottojohdannaismarkkinoiden kehitys on ollut voimakasta viiden 
viime vuoden aikana. Ne ovat tällä hetkellä selvästi nopeimmin kas-
vava johdannaismarkkinoiden osa-alue (kuvio 4.6). Perinteisesti luot-
toriski on keskittynyt valtaosin pankkisektorin kannettavaksi. Se on 
seurausta pankkien erityisestä roolista luotonantoon liittyvien epä-
symmetrisestä informaatiosta aiheutuvien ongelmien ratkaisemisessa. 
Pankit kykenevät pienentämään luotonantajien ja -hakijoiden epä-
symmetrisestä informaatiosta aiheutuvia ongelmia tutkimalla luoton-
hakijoita sekä seuraamalla velallisten tilan kehitystä. Tämä velallisiin 
liittyvä erityistuntemus on myös aiemmin tehnyt luottoriskien hajaut-
tamisen pankeista hyvin hankalaksi. 
 
Kuvio 4.6 Luottojohdannaismarkkinoiden kehitys 
   (credit default swap -sopimusten kanta) 
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Luottojohdannaiset ovat muuttaneet tilanteen kahdella eri tavalla. En-
siksi luottojohdannaiset ovat osaltaan tehostaneet luottoriskien hin-
noittelua ja mahdollistaneet siten aiempaa laajemman luottoriskien 
joukon hinnoittelun ja siirron markkinaosapuolten kesken. Toiseksi 
luottojohdannaiset mahdollistavat luottoriskien pilkkomisen riskipro-
fiililtaan erilaisiin osiin, minkä ansiosta pankit voivat allokoida muille 
markkinaosapuolille suuren osan taseessaan olevista luottoriskeistä ja 
pitää itsellään vain osan. 
 Suurten luottoriskikeskittymien aiempaa tehokkaampi uudelleen-
allokointi useiden eri markkinaosapuolten kannettavaksi on periaat-
teessa myönteistä sekä markkinoiden tehokkuuden että vakauden nä-
kökulmasta. Keskeinen kysymys on, miten tämä kehitys vaikuttaa 
pankkien erityiseen rooliin rahoitusmarkkinoilla. Luottojohdannaiset, 
samoin kuin monet muut rahoitusinnovaatiot, lisäävät luottopäätösten 
�mekanisoitumista� � eli luottopäätökset perustuvat yhä suuremmassa 
määrin kvantitatiivisiin malleihin asiantuntijoiden harkinnan sijaan. 
 Luottojohdannaiset lieventävät epäsymmetrisen informaation on-
gelmia luottomarkkinoilla, mutta eivät kykene niitä eliminoimaan. 
Tämä tarkoittaa, että pankeille jää edelleen rooli luotonhakijoiden tut-
kimisessa ja velallisten seurannassa. Pankkien ei kuitenkaan enää tar-
vitse kantaa omassa taseessaan kaikkea tai edes suurta osaa luotonan-
non riskeistä, vaan ne voivat myydä riskit edelleen muille markkina-
osapuolille. Pitämällä itsellään kaikkein riskipitoisimmat osat pankit 
kykenevät lisäksi uskottavasti sitoutumaan rooliinsa velallisten valvo-
jina. 
 Vaikka luottojohdannaisten volyymit ovat vielä tällä hetkellä suh-
teellisen vaatimattomia johdannaismarkkinoiden kokonaisvolyymei-
hin suhteutettuna, nämä markkinat kasvavat todennäköisesti seuraavan 
kymmenen vuoden aikana erittäin nopeasti. 
 On myös huomioitava, että tekninen kehitys on jonkin verran 
muuttanut riskien luonnetta. Aiempaa paremmin hallittavien luotto- ja 
markkinariskien rinnalle on haasteeksi noussut itse tekniikkaan liitty-
vä operatiivinen riski. Yhä suurempi riippuvuus teknisistä järjestel-
mistä ja monimutkaisista malleista saattaa markkinatoimijat aikaisem-
paa alttiimmiksi oman infrastruktuurinsa ongelmille ja haavoittuvuu-
delle. Teknisen kehityksen mukanaan tuoma tuotteiden aikaisempaa 
suurempi monimutkaisuus on myös kasvattanut oikeudellisten ja mai-
neriskien painoarvoa markkinaosapuolten, erityisesti pankkien, ris-
kienhallinnassa. 
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Sääntelyn muutokset 
 
Teknisen kehityksen ja rahoitusinnovaatioiden lisäksi myös sääntelyn 
muutokset ovat voimakkaasti ohjanneet rahoitusmarkkinoiden raken-
nemuutosta. Teollisuusmaissa pankkisektori oli sääntelyn kautta suo-
jattu kilpailulta aina 1980-luvulle asti. Sääntelyn aikakaudella pankit 
käyttäytyivät hyvin konservatiivisesti ja karttoivat riskiä. Tuolloin ei 
ollut palkitsemisjärjestelmiin sisään rakennettuja kannustimia riskinot-
toon eikä muitakaan kannustimia kilpailuun. Kilpailun puute johti 
kustannusrakenteiltaan raskaisiin organisaatioihin. 
 Pitkäaikainen trendi rahoitussektorin sääntelyn asteittaiseksi pur-
kamiseksi käynnistyi useimmissa kehittyneissä talouksissa 1980-
luvulla. Sääntelyn purku asetti pankit täysin uudenlaiseen tilanteeseen. 
Useissa maissa, Suomi mukaan lukien, sääntelyn purkaminen vahvan 
makrotaloudellisen kehityksen aikana johti ylilyönteihin ja lopulta  
koko pankkisektorin kriisiin, jonka selvittämiseksi tarvittiin julkisia 
varoja. Vaikka pankkikriisin kustannukset kohosivat useissa maissa 
hyvin korkeiksi, kriisi vauhditti erittäin merkittävästi pankkisektorin 
rakennemuutosta. Näin tapahtui erityisesti pohjoismaissa. 
 EU:ssa sääntelyn purkamista on ohjannut unionin sisämarkkina-
ohjelman loppuun saattaminen. Sisämarkkinaohjelma on monilta osin 
jo toteutettu, mutta useilla rahoitusmarkkinoiden osa-alueilla on vielä 
tehtävää. Euroopan komissio julkaisi joulukuussa 2005 nk. valkoisen 
kirjan vuosien 2006�2010 prioriteettihankkeista.7 
 Jo käynnissä olevista hankkeista vähittäispankkitoiminnan kannal-
ta keskeisiä ovat asunto- ja kulutusluottomarkkinoiden integraation 
edistämiseen tähtäävät projektit. Näistä jälkimmäinen on jo edennyt 
direktiiviehdotuksen tasolle. Myös maiden välisten arvopaperitransak-
tioiden tehostaminen ja kustannusten alentaminen kuuluvat käynnissä 
oleviin hankkeisiin. Vaikka valkoisen kirjan yksi pääsanoma on  
uusien sääntelyaloitteiden minimointi, komissio nimeää muun muassa 
sijoitusrahastotoiminnan sekä pankkitilien EU:n laajuisen käytettä-
vyyden prioriteettialueiksi, joilla uutta lainsäädäntöä voidaan harkita. 
 Parhaillaan loppusuoralla olevista EU:n sääntelyhankkeista rahoi-
tusvälineiden markkinoita koskeva direktiivi (MiFID) on huomion 
arvoinen. Direktiivin myötä eri markkinapaikkojen läpinäkyvyys kas-
vaa ja sijoittajansuoja paranee. Muutokset todennäköisesti johtavat 
kauppapaikkojen välisen kilpailun kiristymiseen ja rakennejärjestelyi-
den kiihtymiseen. 

                                           
7 European Commission 2005. 
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 On odotettavissa, että EU:n komission valkoisessa kirjassa luetel-
lut toimenpiteet sisämarkkinaohjelman loppuun saattamiseksi rahoi-
tusmarkkinoilla toteutetaan seuraavien kymmenen vuoden aikana. 
Vaikka esimerkiksi asuntoluottomarkkinoiden kilpailun ulottaminen 
aidosti unionin laajuiseksi voi osoittautua hyvin haasteelliseksi, useilla 
rahoitusmarkkinoiden osa-alueilla kilpailu tulee edellä mainittujen 
hankkeiden seurauksena lisääntymään. 
 Rahoitussektorin integraation hyödyt eivät suinkaan jakaudu tasai-
sesti eri maiden ja eri sektoreiden kesken. Suurin hyöty integraatiosta 
koituu niille maille, joiden rahoitussektorit ovat lähtötilanteessa suh-
teellisesti vähiten kehittyneitä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
juuri kyseisten maiden rahoitussektorin yritykset hyötyisivät integraa-
tiosta. Todennäköisesti kehittyneimpien maiden rahoitussektorilla 
toimivat yritykset voittavat integraation myötä markkinaosuuksia vä-
hemmän kehittyneiden maiden markkinoilta. Yksittäisen maan rahoi-
tussektorilla toimivat yritykset eivät kehityksestä välttämättä hyödy, 
vaan hyöty menee � kuten on tarkoitettukin � rahoituspalveluja käyt-
täville yrityksille ja yksityishenkilöille.8 Tällainen kehitys on selkeästi 
havaittavissa EU:n uusissa jäsenmaissa. 
 Rahoitusmarkkinoiden sääntelyn purkamisen vastineeksi on ollut 
tarpeellista varmistaa, että rahoitusvalvonta toimii tehokkaasti. Suo-
messa pankkikriisin jälkeen valvontaa uudistettiin rajusti. Valvonnan 
kehitystyö on markkinoiden integraation myötä muuttunut entistä kan-
sainvälisemmäksi. Kilpailun tasapuolisuuden varmistamiseksi EU:ssa 
valvonta pyritään ulottamaan kaikkiin instituutioihin eri maissa mah-
dollisimman samalla tavoin. Instituutioiden valvonta ei kuitenkaan 
vielä ole täysin yhdenmukaistettu. Kansallisten valvontakäytäntöjen 
lähentymistä EU:ssa edistää Euroopan pankkivalvojien komitea.9 Ra-
hoitussektorin tulevaan kehitykseen vaikuttavat useat laajat kansainvä-
liset hankkeet: etenkin Basel II ja IFRS. Baselin pankkivalvontakomi-
tean suosituksiin pohjautuva maailmanlaajuinen pankkien vähimmäis-
pääomavaatimuksia koskeva uudistus (Basel II) toteutetaan asteittain 
lähivuosien aikana. Uudistuksen tavoitteena on suhteuttaa pankkien 
vähimmäispääomavaatimukset aikaisempaa paremmin niiden ottamiin 
riskeihin ja samalla tehostaa pankkien riskien hinnoittelua ja hallintaa. 
 On ilmeistä, että uudistus vauhdittaa riskienhallinnan kehitystä 
etenkin keskisuurissa ja pienissä pankeissa. Suurten pankkien riskien-
hallinnan kehittämistä ajaa ensisijaisesti kansainvälisen kilpailun pai-
ne. Kaiken kaikkiaan yhä suurempi panostus taloudellisen pääoman 

                                           
8 Giannetti et al 2002. 
9 Ks. myös Kaarlo Jännärin ja Jukka Vesalan artikkeli tässä teoksessa. 
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määrittämiseen ja (riskikorjattujen) pääomien allokointiin eri liiketoi-
mintalohkoille pakottaa pankit strategiseen uudelleen ajatteluun. 
 Basel II -uudistuksen yhtenä ongelmana pidetään sitä, että pää-
omavaatimusten asettaminen entistä tarkemmin pankin saamisten ris-
kipitoisuuden mukaan voi voimistaa talouden suhdannevaihteluita. 
Todelliset vaikutukset selviävät vasta uuden vakavaraisuuskehikon 
käyttöönoton jälkeen, mutta todennäköisesti pankkien yleisen riskien-
hallinnan kehittymisen kautta saavutettavat myönteiset vaikutukset 
ovat kielteisiä vaikutuksia suurempia. 
 Viranomaisten näkökulmasta huolta ovat lisäksi herättäneet uudis-
tuksen valmistelun yhteydessä suoritettujen koelaskelmien tulokset, 
jotka ennakoivat pankkien pääomavaateiden selvää alenemista. On 
todennäköistä, että saadut tulokset heijastavat pankkitoiminnan perin-
teisten riskien, kuten markkina- ja luottoriskien, hallinnan aitoa kehit-
tymistä. Uudistuksen tavoitteiden mukaisesti pankkisektorin keski-
määräisen pääoman määrä pyritään aluksi pitämään rajoitusten avulla 
uudistusta edeltävällä tasolla, mutta ajan myötä ylisuuria pääomavaa-
teita voi olla vaikea perustella. On toki huomattava, että Basel II jättää 
vielä toivomisen varaa useiden keskeisten pankkitoiminnan riskien 
huomioimisessa, joten tiettyjen riskipuskurien edellyttäminen vähim-
mäispääomavaateissa on perusteltua. 
 Kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS) otettiin EU:ssa käyt-
töön pörssilistattujen yritysten osalta vuoden 2005 alussa. Uudistuk-
sella lisättiin yritystoiminnan läpinäkyvyyttä ja kansainvälistä vertail-
tavuutta. Uudistus voidaan monilta osin nähdä myönteisenä, sillä har-
monisoitu kirjanpito ja raportointi ovat tärkeitä integraation edistämi-
sessä ja markkinakurin lisäämisessä. 
 
 
4.3 Rahoitusmarkkinat vuonna 2016 

Miltä Suomen ja euroalueen rahoitusmarkkinat näyttävät kymmenen 
vuoden kuluttua? On ilmeistä, että rahoitusmarkkinoiden evoluutio 
jatkuu. Edellä kuvatut trendit tuovat tullessaan muutospaineita pank-
kien ja muiden rahoituslaitosten toimintaan. Ne muovaavat myös ku-
luttajien ja yritysten säästämis- ja investointikäyttäytymistä. 
 On todennäköistä, että globaali korkoympäristö säilyy historialli-
sesti katsoen matalana. Tähän vaikuttavat useat tekijät. Globalisaation 
edetessä sijoittajat hajauttavat salkkunsa yhä laajemmin kansainväli-
sesti. Taipumus suosia kotimaisia sijoituskohteita tulee siis edelleen 
väistymään. Samalla tehostunut riskienhallinta mahdollistaa tuottojen 
vaihteluiden pienenemisen. Sijoitusten aiempaa tehokkaamman hajau-
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tuksen ansiosta sijoittajien edellyttämät riskipreemiot supistuvat ja 
tuottovaatimukset laskevat. Kotitalouksien aikaisempaa aktiivisempi 
eläkesäästäminen ja institutionaalisen sijoittamisen tehostuminen tu-
kevat tätä kehitystä. Globaalin integraation asteen kasvaessa varalli-
suusesineiden tuottojen korrelaatiot eri markkinoiden ja valuutta-
alueiden välillä kasvavat edelleen. 
 Kotitalouksien aiempaa monipuolisemman säästämisen ja yritysten 
aiempaa paremman rahoituksen saatavuuden myötä pankkien rooli 
perinteisinä rahoituksenvälittäjinä vähenee. Niiden liiketoiminnan 
painopiste siirtyy aikaisempaa voimakkaammin kokonaisrahoituspal-
velujen tarjontaan ja pitkäaikaissäästämiseen. Kotitalouksille tarjotaan 
pääoman turvaavia, mutta samalla kohtuullisen tuoton lupaavia sijoi-
tusinstrumentteja. Samalla perinteisten talletusten rooli asiakkaan ra-
hoitusvarallisuuden muotona heikkenee. Talletusten asemesta pankit 
pyrkivät rahoittamaan toimintaansa hyödyntämällä taseidensa vakuu-
deksi kelpaavia varallisuuseriä esimerkiksi erilaisten luottoriskien siir-
toinstrumenttien avulla. Yritysasiakkaiden tapauksessa pankit keskit-
tyvät entistä enemmän riskien- ja likviditeettihallinnan tuotteiden ke-
hittämiseen. 
 Perinteisen rahoituksenvälityksen roolin heiketessä pankkisektorin 
integraatio ja konsolidaatio etenevät (kuvio 4.7). Yhdysvalloissa to-
teutunutta kehitystä seuraten EU-alueen pankkien lukumäärä todennä-
köisesti ensin vähenee kiihtyvästi, kunnes vähenemisvauhti hidastuu 
ja lähestyy hiljalleen uutta tasapainotilaa.10 Vaikka suurimmat EU-
alueen pankit tulevat merkittävästi kasvattamaan rooliaan seuraavien 
kymmenen vuoden kuluessa, emme todennäköisesti vielä näe koko 
EU:n alueella merkittävän jalansijan hankkineita megapankkeja. 
 

                                           
10 Jones ja Critchfield 2006. 
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Kuvio 4.7 Euroalueen pankkien lukumäärän kehitys 
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Pankkien lukumäärän supistumisesta huolimatta markkinoilla säilyy 
todennäköisesti kuitenkin hyvin erikokoisia pankkeja. Suuret globaalit 
toimijat tarjoavat palvelujaan sekä suurille yrityksille että muille pan-
keille. Keskisuuret pankit muovaavat pienten ja keskisuurten yritysten 
sekä vaativien kotitalouksien tarpeisiin sopivia kokonaisvaltaisia rat-
kaisuja. Pienet paikallispankit toimivat eniten perinteisten rahoituk-
senvälittäjäpankkien tavoin ja kohdistavat palvelunsa pienille yrityk-
sille ja kotitalouksille. 
 Monipuolistaakseen palvelujaan pankit ja vakuutusyhtiöt jatkavat 
yhteistoimintamuotojen etsimistä. Eri osapuolten strategiasta riippuen 
useat eri mallit saattavat osoittautua toimiviksi. Jo pitkälle toteutunut 
pankkitoiminnan ja henkivakuutuksen konsolidoituminen on todennä-
köisesti kestävä ilmiö, koska suur- ja yhteistuotannon edut pitkä-
aikaissäästämiseen liittyvissä palveluissa ovat ilmeiset. Vahinko-
vakuutus sen sijaan on selkeästi pankkitoiminnasta irrallisempi liike-
toiminta-alue. 
 Finanssi-innovaatioiden ja riskien yhä kehittyneempien siirto-
instrumenttien ansiosta pankkien ja muiden rahoituksenvälittäjien (va-
kuutusyhtiöt, rahastot) rahoitussaatavat alkavat muistuttaa yhä enem-
män toisiaan, vaikka tärkeitä eroja mm. duraation suhteen jää. Pank-
kien roolin supistuessa erot niiden ja muiden rahoitusmarkkinatoimi-
joiden välillä supistuvat. Tarve hallita esimerkiksi salkun luottoriskejä 
leviää laajalle rahoitussektoriin luottoriskien siirtoinstrumenttien vo-



 
113 

lyymin kasvun myötä. Toisaalta pankit pyrkivät hyödyntämään eri-
tyisosaamistaan rahoituksenvälityksessä sekä riskienhallinnassa tarjo-
tessaan palveluja muille rahoitusmarkkinatoimijoille. Osa pankeista 
erikoistuu muiden rahoituslaitosten palvelujen tuottajaksi joko pyrki-
mällä hyödyntämään alalla vallitsevia skaalatuottoja tai erikoistumalla 
�putiikkityyppiseksi� asiakaskohtaisten ratkaisujen tarjoajaksi. Oikeus 
keskuspankkirahaan takaa pankeille kilpailuedun näissä palveluissa. 
Likviditeettipalvelujen tarjonnan rooli todennäköisesti korostuu. 
 Erilaisten rahastojen rooli rahoituksenvälityksessä kasvaa. Kilpai-
lun paine pakottaa rahoituspalvelujen tarjoajat etsimään keinoja palve-
luvalikoimansa kasvattamiseen samalla kun kustannukset pyritään pi-
tämään pieninä. Erilaiset avoimeen arkkitehtuuriin perustuvat ratkai-
sut voittavat alaa. Avoimella arkkitehtuurilla tässä tarkoitetaan jousta-
vasti eri rahastojen niputtamista ja palvelujen tarjontaa riippumatta 
siitä, kuka rahastoja hallinnoi tai mihin maahan rahastoyhtiö on perus-
tettu. Näin rahoituspalveluyritys saa käyttöönsä monipuolisen sijoitus-
instrumenttien valikoiman ja alati kasvavan informaatiovarannon.  
Lisäarvonsa rahoitusalan yritykset pyrkivät saamaan asiakastuntemuk-
sensa ja osaamisensa kautta eli tarjoamalla asiakaskohtaisesti muokat-
tuja ratkaisuja. 
 Edellä kuvatuilla muutoksilla voi olla suuria vaikutuksia reaali-
talouteen. Kun rahoitussektori täyttää tehtävänsä yhä tehokkaammin ja 
suoremmin, vaikutuskanava rahoitusylijäämäisten kotitalouksien ja 
rahoitusalijäämäisten yritysten välillä vahvistuu ja pankkien rooli toi-
mijoiden välisenä puskurina vähenee. Varallisuusesineiden tehostunut 
käyttö vakuutena ja riskien tehostunut pilkkominen ja jakaminen ta-
loudessa ruokkivat aikaisempaa enemmän myös yksityistä kulutusta. 
Esimerkkinä tästä trendistä voidaan pitää Yhdysvaltain kotitalouksien 
asuntovarallisuuden arvon nousun käyttöä kulutuksen rahoittamisessa, 
mikä auttoi Yhdysvaltain taloutta selviämään teknokuplan puhkeami-
sesta 2000-luvun alussa ilman välitöntä syvää taantumaa. 
 Tähän liittyy myös riskejä. Hitaan inflaation oloissa matalat korot 
saattavat kiihdyttää velkaantumista ja varallisuuskuplien syntyä. Va-
rallisuuden muuttaminen yhä helpommin vakuuksiksi ja tätä kautta 
velalla rahoitettavaksi kulutukseksi saattaa johtaa kuplien puhjetessa 
voimakkaisiin yksityisen kulutuksen vaihteluihin ja voimistaa suhdan-
teiden syvyyttä. Rahastojen roolin kasvu rahoituksenvälityksessä ja 
tähän liittyvät kannustinvaikutusten muutokset todennäköisesti voi-
mistavat tätä kehitystä. Aiempaa tehokkaampi rahoitusjärjestelmä 
saattaa johtaa aiempaa suurempiin varallisuusesineiden hintojen vaih-
teluihin, jolloin myös katastrofien todennäköisyys voi nousta. 
 Rahoitusinnovaatiot ja riskienhallinnan voimakas kehittyminen 
ovat rahoitusmarkkinoiden kehityksessä keskeisiä tekijöitä. Ne tuovat 
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mukanaan suuria hyötyjä mahdollistamalla yhä tehokkaamman rahoi-
tuksenvälityksen ja riskien jaon. Samalla ne asettavat suuria haasteita 
viranomaisille, joiden tehtävänä on varmistaa rahoitusjärjestelmän va-
kaa ja luotettava toiminta. 
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5 Euroopan maksu- ja selvitys-
järjestelmät muutosten kourissa 

Johdanto 

Eurooppalaiset maksu- ja selvitysjärjestelmät ovat uudenlaisten muu-
tosten edessä. Aikaisemmin kehitys eteni rauhallisesti. Se tapahtui 
kansallisista lähtökohdista sekä pääosin kotimaisten pankkien ehdoilla 
ja ohjauksessa. Maksuliike on sen vuoksi kehittynyt eri vauhdilla ja 
eri suuntiin Euroopan eri maissa. Siksi kansalliset maksutavat poik-
keavat huomattavasti toisistaan (kuvio 5.1). Verrattuna kansalliseen 
maksuliikenteeseen kansainvälisillä maksuilla oli aikaisemmin varsin 
pieni merkitys. Pienten volyymien vuoksi pankeilla ei ollut kiinnos-
tusta kansainvälisen maksuliikenteen tehostamiseen, ja asiakkaiden oli 
tyydyttävä olemassa olevaan palvelutasoon. 
 
Kuvio 5.1 Tilimaksujen lukumäärä eri maksutapojen 
   mukaan suhteessa asukaslukuun 
   EU15-maissa vuonna 2004 
 

0

20

40

60

80

100

120

BE DK DE G
R ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE UK

Sekkimaksut 
Korttimaksut

Suoraveloitukset
Tilisiirrot

Kpl

Lähde: Euroopan keskupankki.  
 
 
Eurooppalaiset maksu- ja selvitysjärjestelmät kohtaavat nyt samanai-
kaisesti muutospaineita useammalta taholta: 
� yhteinen valuutta-alue on poistanut kansallisten valuuttarajojen 

ylläpitämät suojamuurit, 
� muutokset teknisessä kehityksessä jatkuvat nopeana, 
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� kansainvälinen kilpailu kiristyy ja markkinat keskittyvät, 
� rajan yli tapahtuvien maksujen volyymi kasvaa asteittain merkittä-

väksi ja 
� viranomaiset ovat muuttamassa radikaalisti perinteisiä pelisääntöjä 

maksupalveluissa. 
 
Nämä trendit merkitsevät sitä, että eurooppalaiset maksu- ja selvitys-
järjestelmät tulevat lähivuosina olemaan merkittävien muutosten edes-
sä. Vaikka muutokset koituvat pääsääntöisesti asiakkaiden eduksi, eri-
laisia muutoskustannuksia ja väliaikaisia hankaluuksia on odotettavis-
sa. Pankkien kilpailu- ja toimintaympäristö tulee joka tapauksessa 
oleellisesti muuttumaan. Tässä artikkelissa tarkastellaan maksujärjes-
telmien sekä arvopaperikauppojen selvitysjärjestelmien tilannetta ja 
kehitystä. 
 
 
5.1 Lähtötilanne 

Muutokset maksujärjestelmissä 
 
Kansalliset maksujärjestelmät koostuvat useimmissa maissa clearing-
keskuksesta, jonka kautta tavalliset vähittäismaksut kuten tilisiirrot ja 
suoraveloitukset välitetään. Usein on lisäksi erillinen korttikeskus, jo-
ka hoitaa pankki- ja luottokorttimaksujen välittämisen. Kiireelliset 
pikasiirrot hoidetaan keskuspankin reaaliaikaisen bruttomaksujärjes-
telmän kautta. 
 Irlannin, Itävallan ja Suomen kansalliset ratkaisut poikkeavat tästä 
perusmallista, koska maksut välitetään suoraan pankkien välillä ilman 
clearingkeskusta. Saksassa on eräänlainen sekajärjestelmä, jossa on 
alueellisia clearingkeskuksia, mutta myös suoraan kahdenkeskeisiä 
siirtoja. Muutamissa maissa, kuten Espanjassa, Ranskassa, Saksassa ja 
Suomessa oli EMUn alkuvaiheessa käytössä erilliset pikasiirtojärjes-
telmät. Näistä on jäljellä enää Suomen reaaliaikainen POPS-järjestel-
mä pikasiirroille ja sekeille. Espanjassa ja Saksassa erilliset pikasiirto-
järjestelmät yhdistettiin keskuspankin reaaliaikaiseen bruttomaksujär-
jestelmään. Ainoa euroalueella toteutettu merkittävä muutos kansalli-
sissa maksujärjestelmissä on tähän asti ollut kansallisen valuutan kor-
vaaminen eurolla. 
 Euroopan sisällä kansalliset rajat ylittävät maksut hoidettiin aikai-
semmin pelkästään pankkien välisten kirjeenvaihtajayhteyksien väli-
tyksellä. EBA (Euro Banking Association) aloitti vuonna 1998 isoille 
pikasiirroille tarkoitetun reaaliaikaisen maksujenvälitystoiminnan Eu-
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ro1-järjestelmän kautta. Vähittäismaksuille perustettiin ensin vuonna 
2000 STEP1-järjestelmä ja vuonna 2003 STEP2-järjestelmä. Näiden 
kolmen järjestelmän kautta tapahtuvien maksujen volyymit ovat kas-
vaneet tasaisesti sitä mukaa, kun maksuliikenne on siirtynyt bilateraa-
lisista kirjeenvaihtajayhteyksistä monenkeskisiin järjestelmiin. Euroo-
pan keskuspankkijärjestelmään kuuluvat kansalliset keskuspankit yh-
distivät reaaliaikaiset bruttomaksujärjestelmänsä vuonna 1999 ns. 
TARGET-verkostoksi.1 Rahapoliittisten maksutapahtumien lisäksi 
TARGET käsittelee pankkienvälisiä katteensiirtoja sekä erilaisia mui-
ta maksutoimeksiantoja. Erilliset reaaliaikaiset bruttomaksujärjestel-
mät on tarkoitus yhdistää yhtenäiseen atk-järjestelmään vuosina 2007 
ja 2008. Uutta järjestelmää kutsutaan nimellä TARGET2.2 
 Maksamiseen liittyvien palvelujen toimintasäännöissä on suuria 
eroja Euroopan eri maiden välillä. Kussakin maassa sovelletaan omia 
kansallisia tilinumerokäytäntöjä ja tilisiirtolomakkeita. Ainoastaan 
pohjoismailla on käytössä tehokkaat viitesiirtojärjestelmät. Maksujen 
toimitusajat Euroopassa vaihtelevat huomattavasti lähes reaaliaikai-
sesta noin kolmeen päivään. Suoraveloituspalvelut poikkeavat tekni-
sesti ja toiminnallisesti erityisesti valtakirjakäsittelyn osalta. Tietyissä 
maissa, etenkin Irlannissa, Portugalissa ja Ranskassa, käytetään edel-
leen paljon sekkejä. Joissakin maissa sovelletaan kansallisia pankki-
korttiratkaisuja, kun taas toisissa maissa käytetään vain kansainvälisiä 
kortteja, lähinnä Visa- ja Mastercard-kortteja. Kansalliset asiakasliit-
tymä- ja maksupääteratkaisut poikkeavat huomattavasti toisistaan. 
Suomi on selvä edelläkävijä maksujärjestelmien automatisoinnissa ja 
tehostamisessa. 
 Maksujärjestelmien osalta tilanne euroalueella on tällä hetkellä 
erittäin epäyhtenäinen. Siksi viranomaiset ovatkin ryhtyneet vaati-
maan voimakkaita toimenpiteitä palveluiden yhtenäistämiseksi ja te-
hostamiseksi. Reaktiona tähän pankit ovat käynnistäneet ns. SEPA 
hankkeen (Single Euro Payment Area). Sen tavoitteena on yhtenäistää 
maksupalvelut vuoden 2010 loppuun mennessä lähes täysin. Jo vuo-
den 2008 alussa kansalaisilla pitäisi olla käytettävissään yhtenäiset 
peruspalvelut, joita käytettäisiin rinnakkain nykyisten kansallisten rat-
kaisujen kanssa. SEPA-maksuliikealueen synnyttämiseksi pankit pe-
rustivat vuonna 2002 yhteistyöjärjestön, jonka nimi on Euroopan 
maksuneuvosto (European Payments Council). 
 Ensimmäisen aallon muutokset ovat näin ollen koostuneet lähinnä 
euron käyttöönottoon liittyvistä välttämättömistä minimitoimenpiteis-

                                           
1 ECB (2005a) 
2 ECB (2005b) 
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tä. Tämän ohella merkittävää uutta kehitystä on tapahtunut lähinnä 
Norjassa ja Suomessa, missä on otettu käyttöön pankkien maksujärjes-
telmien kautta välittyvät elektroniset laskut. 
 
 
Muutokset arvopaperien selvitysjärjestelmissä 
 
Arvopaperien selvitysjärjestelmät koostuvat useista erillisistä järjes-
telmistä, jotka voivat toimia erillään tai osana yhteistä infrastruktuuri-
kokonaisuutta. Maksujärjestelmiin verrattuna selvitysjärjestelmät 
muodostavat monimutkaisemman kokonaisuuden. Useissa maissa 
osaketyyppisille arvopapereille ja toisaalta korkopapereille (obligaa-
tiot, debentuurit jne.) on ollut omat erilliset järjestelmänsä. Kaupan-
käyntijärjestelmät ovat osittain toimineet pörsseissä, joista on ollut 
enemmän tai vähemmän automaattinen yhteys selvitysjärjestelmiin 
joko suoraan tai kaupankäyntiosapuolten kautta. Toisaalta merkittävä 
osuus kaupoista on tehty pörssien ulkopuolella, joko perinteisillä suo-
rilla yhteyksillä tai erilaisissa pienimuotoisissa elektronisissa kaupan-
käyntijärjestelmissä. 
 Selvitysriskien kasvaessa on myös kehitetty ns. keskusvastapuoli-
järjestelmiä (Central Counter Parties), jotka tarjoavat arvopaperilaino-
ja toimitusvaikeuksissa oleville osapuolille arvopaperiselvityksen 
varmistamiseksi. EMUn alkuvaiheessa selvitettäviä arvopapereita oli 
vielä selvästi kolmenlaisia: paperipohjaisia arvopapereita, arvo-osuuk-
siksi konvertoituja paperipohjaisia arvopapereita sekä aidosti arvo-
osuuksina liikkeelle laskettuja arvopapereita. Automatisoinnin ja arvo-
osuustamisen asteet vaihtelivat eri maissa huomattavasti. Ajan myötä 
paperipohjaisten osuus on vähentynyt ja automatisointiasteet ovat ko-
honneet, mutta silti maiden välillä on vielä suuria eroja. 
 Arvopaperijohdannaiset muodostavat oman erillisen liiketoiminta-
kokonaisuutensa omine kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmineen. 
 Kaikki euroalueen järjestelmät joutuivat siirtymään euron käyt-
töön, kun rahaliitto syntyi. Korkoinstrumentteja selvittävät järjestel-
mät loivat uudenlaiset vakuusliittymät kansallisiin keskuspankkeihin, 
jotta keskuspankkivakuudet, joita tarvitaan rahapoliittisiin ja päivän-
sisäisiin keskuspankkiluottoihin, voitaisiin käyttää koko EU-alueella. 
Tämä toteutettiin, joko keskuspankkien välisen kirjeenvaihtajajärjes-
telmän kautta (Correspondent Central Bank Model) tai selvitysjärjes-
telmien välisten suorien linkkien kautta. 
 Kansainvälinen kilpailu lisääntyi EMUn myötä, mikä käynnisti 
monissa maissa kansallisten selvitysjärjestelmien konsolidoitumispro-
sessin. Ryhdyttiin rakentamaan ns. siiloja yhdistelemällä aikaisemmin 
erillään olleet osake- ja korkoinstrumenttiratkaisut, ja niiden kanssa 



 
122 

samaan kokonaisuuteen liitettiin vielä pörssien kaupankäyntijärjestel-
mät. Näin pyrittiin varmistamaan se, että tietyn pörssin kautta käyty 
kauppa selvitettiin omissa järjestelmissä. Suomessa tästä löytyy tyyp-
piesimerkki, kun aikaisempi Helsingin Rahamarkkinakeskus ja pörs-
sin selvitystoiminta yhdistettiin Arvopaperikeskukseksi, joka puoles-
taan myöhemmin fuusioitiin Helsingin pörssiin, mistä syntyi HEX-
kokonaisuus. Vastaavia esimerkkejä löytyy mm Italiasta ja Espanjasta. 
 Euroalueen keskuspankit laativat arvopapereiden selvitysjärjestel-
mille asiakasstandardit, jotka edellyttivät korkeatasoisia ratkaisuja 
selvitys- ja likviditeettiriskien hallitsemiseksi. Tapahtumakohtaista 
bruttokatteensiirtoa ja maksutoimitusta pidettiin tärkeänä, ja useat sel-
vitysjärjestelmät toteuttivat tällaisia ratkaisuja. 
 
 
5.2 Muutostrendit 

Tekninen kehitys 
 
Tieto- ja tietoliikennetekniikan kehitys on ollut nopeaa ja tulee pysy-
mään nopeana. Maksuliikennepalveluissa tekninen kehitys on niin 
merkittävää, että järjestelmien ja palvelutapojen täydellinen uudista-
minen on tulossa ajankohtaiseksi. Vaikka muutokset tapahtuvat vai-
heittain, yhdessä muiden muutospaineiden kanssa ne saavat aikaan 
merkittävän murroksen seuraavien 5�10 vuoden aikana. 
 Keskeiset muutokset ovat seuraavanlaisia: 
 
� Asiakkaiden internet/laajakaistaliittymien määrä kasvaa ja kattaa 

lähes kaikki asiakkaat. Sen seurauksena e-palvelujen tarve kasvaa 
ja perinteisten palvelujen tarve vähenee tai häviää kokonaan. 

� Asiakkaiden valmiudet käsitellä maksutietoja omalla laitteistolla 
tai Internet-liittymän välityksellä paranevat. Tapahtumatietojen, ti-
liotteiden ja laskujen välitys voidaan siirtää täysin elektroniseksi. 
Paperipostituksesta voidaan luopua. 

� Tietoliikenteen siirtokapasiteetti kasvaa samalla, kun kustannukset 
laskevat. Suurten tietomäärien välittäminen tulee taloudellisesti 
mahdolliseksi samalla tavalla kuin sähköpostilla voidaan jo nyt vä-
littää reaaliaikaisesti suuria liitetiedostoja lähes ilman kustannuk-
sia. 

� Tietoliikenteen yleiset verkot standardisoituvat ja varmistuvat. Sen 
seurauksena maksutietojen välittäminen maksuliikepalvelujen toi-
mittajien kesken voi siirtyä yleisiin ja edullisiin verkkoihin, jolloin 
erikoisratkaisuja ei enää tarvita. 
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� Reaaliaikainen tapahtumakäsittely yleistyy ja siirtyy tehokkaille 
verkkopohjaisesti toimiville palvelimille. Sen seurauksena siirty-
minen välittömään ja heti lopulliseen tilimaksamiseen tulee mah-
dolliseksi. Samalla voidaan välittömästi varmistaa maksutietojen 
oikeellisuus ja perillemeno. 

� Tiedon tallennuskustannukset alenevat edelleen voimakkaasti. Se 
tekee mahdolliseksi isojen sähköisten maksu- ja laskuarkistopalve-
luiden tarjoamisen asiakkaille. 

� Matkapuhelinverkot kehittyvät ja tarjoavat lähes täydelliset inter-
netpalvelut suurella nopeudella. Samalla kustannustaso alenee. 
Näin internetpohjaiset e-pankkipalvelut voidaan siirtää suoraan 
matkapuhelimiin, mikä avaa tien matkapuhelintekniikkaan perus-
tuvien maksupalvelujen kehittämiselle. 

� Uusi XML-tiedonkuvausprotokolla3 yleistyy. Sen seurauksena 
voidaan tehokkaasti kuvata suuria siirrettäviä standardoituja tieto-
määriä kuten sähköisiä laskuja. 

� Laitteiden välinen lähikommunikointi kehittyy. Tehokkaat ja edul-
liset ratkaisut (RFID4) yleistyvät. Se merkitsee erilaisten automaat-
tien, mikrotietokoneiden ja matkapuhelimien välisten elektronisten 
lähiyhteyksien yleistymistä. 

� Julkisen salausavaimen tekniikkaan (PKI5) perustuvat ratkaisut 
yleistyvät. Näin osapuolten tunnistaminen voi kaikissa tilanteissa, 
myös sähköisissä ensitapaamisissa, tapahtua luotettavasti. Myös 
biometristen tunnisteiden käyttö tulee mahdolliseksi. 

 
Näiden muutosten jälkeen maksuliikkeen kustannustaso ja tariffitaso 
laskevat merkittävästä. Maksujen kustannustaso alenee lähelle sähkö-
postin hintatasoa samalla, kun maksaminen tulee yhtä yksinkertaiseksi 
ja nopeaksi. Maksut ovat perillä välittömästi, ja mahdollisista mak-
suun liittyvistä ongelmista saadaan välitön palaute. Maksujen liitteenä 
kulkevat täydelliset laskutustiedot, jotka tallentuvat elektronisiin las-
kuarkistoihin joko pankin tai asiakkaan tietokoneella. Paperiset laskut 
ja tiliotteet poistuvat käytöstä. Nykyään lompakossa olevat kortit ja 
setelit siirtyvät matkapuhelimen elektroniseen lompakkoon, jota käyt-
täen hyväksytään suurin osa maksuista ja seurataan maksuliiketilin 
                                           
3 XML (Extensible Markup Language) on tilastojen standardoituun kuvaamiseen tehty 
kieli, jossa sanomissa kulkevat varsinaisen tiedon lisäksi myös tiedon kuvaukset. XML 
on nopeasti yleistyvä standardi tietojen kuvaamisessa. 
4 RFID (Radio Frequency Indentification) perustuu lyhyen kantomatkan aalloilla tapahtu-
vaan kommunikaatioon. Esimerkiksi pieni mikrosiru tuotteessa voi kertoa hintatiedot 
maksuportissa. (Ks. Heinrich 2005) 
5 PKI (Public Key Infrastructure) on julkiseen avaimeen perustuva tunnistus- ja salauskir-
joitus-mentelmä (Ks. Scheier 1996) 
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saldoa ja tapahtumaliikennettä. Kaikenlainen maksaminen tapahtuu 
yleisten tietoverkkojen välityksellä, joissa Internetin ja matkapuhelin-
verkon ominaisuudet ovat yhtenäistyneet. Pankkienvälistä maksulii-
kettä varten otetaan käyttöön internet-tekniikkaan perustuva runko-
verkko. Nämä tekniset muutokset tehostavat maksuliikettä, yksinker-
taistavat asiakasliittymiä ja tulevat luultavasti lisäämään pienten  
e-ostosten ja ns. mikromaksujen määrää. 
 Muutos arvopaperijärjestelmissä ja -palveluissa vastaa maksuliike-
järjestelmien kehitystä. Arvopapereiden osto, myynti ja toimitus ta-
pahtuvat tulevaisuudessa välittömästi. Kaikki toiminnot tapahtuvat 
elektronisesti verkossa. Automatiikka lisääntyy, ja kustannustaso ale-
nee radikaalisti. Kehitystä tähän suuntaan hidastavat heikot kansainvä-
liset standardit sekä osittain paperipohjaisiin lähtökohtiin ja erilaiseen 
lainsäädäntöön perustuvat maakohtaisesti toisistaan poikkeavat raken-
teet. Tekninen kehitys lisää kiinnostusta arvopaperisäästämiseen, kun 
tapahtuma- ja säilytyskustannukset alenevat sekä arvo- ja rahasto-
osuuksien muuttaminen rahaksi tapahtuu nopeasti ja luotettavasti. 
 Uuden teknologian hyödyntämiseen liittyy erilaisia tietoturvaon-
gelmia, jotka korostuvat nopeassa toiminnassa. Hyvin suunniteltuina 
uudet järjestelmät ovat aikaisempia turvallisempia. Heikot ratkaisut ja 
kontrollin puute voivat johtaa merkittäviin turvaongelmiin. 
 
 
Kansainvälinen kilpailu ja konsolidoituminen 
 
Sisämarkkinat ja rahaliiton perustaminen ovat poistaneet merkittävän 
määrän kansallisia raja-aitoja rahoitusmarkkinoilta. Viranomaiset ovat 
pyrkineet poistamaan pääoman liikkuvuuden viimeisetkin esteet, ku-
ten eroavuudet sääntelyssä ja verokäytännöissä. Rajojen poistuminen 
on lisännyt kilpailua ja kiihdyttänyt konsolidointikehitystä. 
 Asiakaskäyttäytyminen muuttuu kuitenkin vain hitaasti. Lisäksi 
uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen ja teknisten ratkaisujen to-
teutus ja yhtenäistäminen edellyttävät siirtymäaikoja. Samanaikaisesti 
tapahtuva elektronisoituminen ja verkottuminen merkitsevät kilpailun 
lisääntymistä entisestään, mikä leikkaa pankkien marginaaleja ja edel-
lyttää pankeilta kustannusleikkauksia ja rakenteiden uudistamista. 
Suomalaiset pankit ovat tältä osin edullisessa asemassa. Suomessa ol-
laan muita pidemmällä e-pankkitoiminnan kehittämisessä ja pankki-
kriisin vauhdittamana suuri osa tarvittavasta rakennemuutoksesta on 
jo toteutettu. 
 Markkinoiden yhdentyminen johtaa fuusioihin ja konsolidointiin 
myös pankkitoimialalla. Tältä osin rakenneuudistus on pankkisekto-
rissa tapahtunut hitaammin kuin monilla muilla toimialoilla. Yksi syy 
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tähän lienee riittävän kilpailun puute, mitä esteet asiakkaiden toimitta-
javaihdolle pitävät yllä. Marginaalien kaventuminen johtaa luultavasti 
siihen, että pankit hakevat kustannustehokkuutta fuusioiden kautta. 
Kansallisia fuusioita on tapahtunut eri maissa, mutta kansainvälisiä 
fuusioita on tapahtunut suhteellisen vähän. Nordeaa voidaan tältä osin 
pitää edelläkävijänä. On odotettavissa, että vastaavanlaisia fuusioita 
tapahtuu tulevaisuudessa enemmän ja enemmän. EMUn alkuvaiheessa 
arvioitiin, että pankkimarkkinat varsin nopeasti konsolidoituvat 20�50 
suuren EU-pankin keskinäiseksi kisaksi. Monien kitkatekijöiden 
vuoksi näin ei kuitenkaan tapahtunut. Siitä huolimatta muutospaineet 
ovat muutaman viime vuoden aikana lisääntyneet ja isojen fuusioiden 
todennäköisyys on kasvanut. Kehitys kohti yhteistä eurooppalaista 
maksualuetta voimistaa markkinoiden yhdentymistä. 
 Maksuinfrastruktuurit noudattivat aikaisemmin kansallisia rajoja, 
kun jokaista maata varten rakennettiin oma infrastruktuuri kotimaisille 
maksuille. EMUn myötä syntyi ensimmäinen yhteinen maksuinfra-
struktuuri EU-alueelle Euro1- ja STEP2-järjestelmien myötä. Mo-
lemmat ovat EBAn (Euro Bankin Association) alulle panemia järjes-
telmiä. Euro1 on isojen maksujen lähes välitöntä siirtoa varten luotu 
järjestelmä, kun taas STEP2 luotiin vähittäismaksujen siirtoja varten 
toimitusajan ollessa noin 3 päivää. 
 Kansalliset järjestelmät ovat kuitenkin edelleen jatkaneet aikai-
sempaa toimintaansa. Euroopan maksualuehankkeen (SEPA) myötä 
pyritään palvelujen ja standardien yhtenäistämiseen. Sen seurauksena 
infrastruktuurin liittymäpinnat yhtenäistyvät, minkä vuoksi voidaan 
odottaa myös varsinaisten maksujärjestelmien konsolidoitumista. Iso-
jen maiden clearingkeskukset ovat jo aloittamassa konkreettisia yh-
teistyöhankkeita. Joidenkin osapuolten välillä on keskusteltu jopa fuu-
sioista. 
 Järjestelmien erilaisuuden vuoksi pienissä maissa tullaan luulta-
vimmin luopumaan kokonaan kansallisista ratkaisuista ja siirtämään 
volyymit kansainvälisiin järjestelmiin siinä vaiheessa, kun SEPA-
standardien mukaiset palvelut tulevat kaikkien saataville. Isommissa 
maissa ratkaisuna tulee luultavasti olemaan fuusioita markkinaosuuk-
sien varmistamiseksi ja kokoamiseksi. Maksujärjestelmien konsolidoi-
tumisprosessi on tähän saakka edennyt hitaasti, ja se nopeutuneekin 
vasta tämän vuosikymmenen loppupuolella SEPA-standardien yleis-
tyttyä. Yhteisten kansainvälisten standardien käyttöönotto on hyvin 
hidas prosessi, koska laajalle asiakaskunnalle pelkkä standardien kon-
versio tuottaa melko vähän välittömiä hyötyjä. 
 Arvopaperien selvitysjärjestelmän infrastruktuurissa on sen sijaan 
jo tähän mennessä tapahtunut merkittävää konsolidoitumista. Yhtenä 
syynä siihen on ollut se, kansainvälinen sijoittaminen oli laajaa jo en-
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nen rahaliiton syntymistäkin. Siten Eurooppaan oli syntynyt kaksi 
suurta kansainvälisiä sijoittajia palvelevaa selvityskeskusta, Cedel ja 
Euroclear. Näillä on ollut keskeinen asema konsolidoitumiskehityk-
sessä. Alun perin Cedel toimi Luxemburgissa, mihin sittemmin fuu-
sioitui Saksan Börseclearing. Samalla nimi vaihtui Clearstreamiksi. 
Euroclear puolestaan toimi alun perin Belgiassa. Sittemmin siihen 
fuusioituivat Belgian, Englannin, Hollannin, Irlannin ja Ranskan pai-
kalliset selvityskeskukset. Tämän seurauksena Euroclear onkin selvä 
markkinajohtaja Euroopassa. 
 Pohjoismaissa ja Baltiassa konsolidoitumiskehitys on kulkenut 
omaa monivaiheista tietään. Helsingin pörssi HEX osti ensin balttia-
laisia arvopaperiyksiköitä. Sen jälkeen Tukholman pörssi OM Ab ja 
HEX yhdistyivät OMHEXiksi. Melko pian sen jälkeen suomalainen 
arvopaperien selvitysyksikkö Arvopaperikeskus myytiin Ruotsin Vär-
depapperscentralille. Uusi yhtiö, joka otti käyttöönsä markkinointini-
men NCSD, aloitti yhteisen selvitysjärjestelmän suunnittelun tavoit-
teenaan laajentaa toimintansa kaikkiin Pohjoismaihin. 
 
 
Viranomaisten alulle panemat hankkeet 
 
Euroopan komissio on jo 1990-luvun alusta lukien kiinnittänyt huo-
miota kansallisten rajojen yli tapahtuvan maksuliikenteen hitauteen, 
korkeaan tariffitasoon sekä epäselviin ja vaihteleviin toimitusehtoihin. 
Komissio on teettänyt asiasta useita selvityksiä. Se on järjestänyt 
markkinaosapuolille useita kuulemistilaisuuksia ja pyrkinyt näin sel-
vittämään erilaisia markkinaehtoisia kehittämisvaihtoehtoja. Kun  
useamman vuoden keskustelujen jälkeen mitään merkittävää edisty-
mistä ei tapahtunut, komissio siirtyi askel askeleelta tiukentuvaan suo-
raan sääntelyyn. Tilisiirtodirektiivi (97/5 EY) astui voimaan vuonna 
1998. Se ulotti säätelyn EU-alueen sisällä rajat ylittävien maksujen 
toimitusaikaan, joka saa olla korkeintaan 6 päivää, sekä asiakastieto-
vaatimuksiin, joista tuli pakollisia. Direktiivi selvityksen lopullisuu-
desta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä 
(98/26 EY) määritteli maksujen lopullisuutta järjestelmien sisällä. 
Vuonna 2001 voimaan astunut e-rahadirektiivi (2000/46/EY) pyrki 
lisäämään kilpailua tuomalla sisämarkkinalainsäädännön piiriin erilli-
set e-rahaa liikkeeseen laskevat rahoituslaitokset, joiden toimintavaa-
timukset ovat muita rahoituslaitoksia kevyemmät ja joiden riskinotto-
mahdollisuuksia on rajoitettu. 
 Tähän asti merkittävin sääntelytoimenpide on kuitenkin ollut Eu-
roopan komission ja parlamentin asetus (2560/2001) maksuliikkeen 
hinnoittelusta. Asetuksessa säädetään, että pankki ei voi maantieteelli-
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sin perustein harjoittaa maksuliikepalvelujen hintadiskriminointia  
euroalueen sisällä. Suomalaisen pankin on toimitettava esimerkiksi 
perustilisiirto samalla palvelumaksulla Helsingistä Ahvenanmaalle 
kuin Helsingistä Madeiralle. Komissio selvittää parhaillaan tämän ase-
tuksen vaikutuksia ja muutostarpeita. Asetus sai pankit huomaamaan 
sen, että poliittinen paine tilanteen parantamiseksi oli niin merkittävä, 
että komissio on valmis ryhtymään radikaaleihinkin sääntelytoimenpi-
teisiin, elleivät markkinat itsenäisesti kehitä maksujärjestelmiä tehok-
kaampaan suuntaan. Asetus vauhditti selvästi pankkien alulle panemaa 
prosessia eurooppalaisen maksualueen luomiseksi. 
 Komissio on jatkanut sääntelytoimenpiteiden suunnittelua. Joulu-
kuussa 2005 valmistui uusi lainsäädäntökehys (New Legal Frame-
work) maksupalvelusääntöjen yhtenäistämiseksi.6 Siihen liittyvä di-
rektiiviehdotus sisältää useita merkittäviä ehdotuksia pelisääntöjen 
selkeyttämiseksi. Vuodesta 2010 lähtien direktiiviehdotuksen mukaan 
maksun tulisi olla perillä viimeistään maksamista seuraavan päivän 
iltana. Arvopäivät kielletään hinnoittelun läpinäkyvyyden lisäämisek-
si. Kaikki tapahtumat tulisi kirjata täyteen arvoon, eli tariffit on kirjat-
tava näkyvästi erikseen. Tilisiirrot on välitettävä ilman pankkien väli-
siä siirtohintoja. Jatkossa maksajan kuuluu maksaa läpinäkyvästi 
kaikki maksajan pankin tariffit, kun taas maksun saajan kuuluu mak-
saa kaikki saajapankin tariffit. Toimittaja- ja asiakasvastuut määritel-
lään tarkasti samoin kuin todistustaakka. Kilpailun edistämiseksi ja 
toimitussääntöjen yhtenäistämiseksi direktiivissä on ehdotus erillisestä 
maksuliikelaitoslisenssistä, joka vaadittaisiin kaikilta muilta maksu-
jenvälittäjiltä kuin luottolaitoksilta. Pankkien ja maksulaitoksien tulisi 
noudattaa samoja perussääntöjä maksupalvelutarjonnassa. Perussään-
nöt koskisivat kaikkia tarjottuja maksupalveluja riippumatta toimitta-
jan lisenssistä. Ehdotus valmistuu näillä näkymin direktiiviksi aikai-
sintaan loppuvuodesta 2006, joten se astuu voimaan aikaisintaan lop-
pusyksystä 2007. 
 Komissiolla on menossa myös uusi hanke, jota kutsutaan kannus-
tinpaperiksi tai �seuraaviksi askeleiksi�.7 Siinä selvitetään mahdolli-
suuksia lisätä kilpailua ja maksupalvelujen kehittämisnopeutta EU-
alueella. Keskeisiä osa-alueita selvityksessä ovat järjestelmien hallin-
ta, palvelujen saatavuus, standardointiprosessi, kilpailun edistäminen, 
asiakkaiden liikkuvuus, e-laskutus, standardoitujen palveluiden hyö-
dyt asiakkaille sekä muutoskustannusten hallinta. Korttijärjestelmien 
osalta selvitetään lisäksi nykyisten hinnoitteluperiaatteiden ja kilpailu-

                                           
6 European Commission (2005b) 
7 European Commission (2006a) 
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rajoitteiden mahdolliset negatiiviset vaikutukset sekä tarve muuttaa 
korttipalvelujen sääntelyä. 
 Yhteistä komission kaikille sääntelyhankkeille on näkemys mark-
kinoiden epäonnistumisesta riittävän kilpailun ylläpitämisessä ja ke-
hittämisnopeuden varmistamisessa. Nykyisiä ratkaisuja pidetään te-
hottomina verrattuna siihen, mikä olisi teknisesti mahdollista ja toimi-
si asiakkaiden eduksi. Maksupalvelujen tarjonta on tyypillinen verk-
kopalvelu, jossa toimittajien on tehtävä yhteistyötä keskenään. Tämä 
johtaa helposti monopolistisiin rakenteisiin, minkä seurauksena ovat 
kilpailun vähäisyys sekä kuluttajien kannalta kalliit ja tehottomat rat-
kaisut. Tämän estämiseksi viranomaiset voivat lisätä kilpailua edellyt-
tämällä avoimia standardeja ja infrastruktuureja. 
 EMUn syntymisen myötä Euroopan keskuspankki ja Euroopan 
keskuspankkijärjestelmä saivat toimivaltuudet maksujärjestelmien 
valvomiseksi ja kehittämiseksi koko EU-alueella ja erityisesti rajojen 
yli siirrettävissä maksuissa. Keskuspankit ovatkin paneutuneet merkit-
tävien maksujärjestelmien vakauden varmistamiseen. G10-maiden 
pankit ovat laatineet luettelon perusperiaatteista ja vaatimuksista, jotka 
systeemiriskin kannalta keskeisten järjestelmien tulisi täyttää.8 Sys-
teemiriskin kannalta merkittävät järjestelmät ovat sellaisia järjestel-
miä, joiden mahdolliset ongelmat voisivat välittyä pankista toiseen 
vaarantaen rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Tehtyjen arvioiden mu-
kaan kaikki merkittävät eurooppalaiset järjestelmät täyttävät nämä pe-
rusvaatimukset. Perusperiaatteista on laadittu suppea kriteeriluettelo, 
jota on sovellettu eurooppalaisten vähittäismaksujärjestelmien arvioin-
tiin. Järjestelmät on todettu perusteiltaan vakaiksi.9 
 Eurojärjestelmään kuuluvat keskuspankit ovat omalta osaltaan 
edistäneet maksujärjestelmien tehokkuutta. Ne ovat myös aktiivisesti 
edistäneet Euroopan maksualueen eli SEPAn syntymistä. Keskuspan-
kit käyvät jatkuvaa dialogia pankkitoimialan edustajien kanssa. Eu-
roopan keskuspankki on osallistunut EPC:n (European Payments 
Councilin) eli pankkien perustaman maksuneuvoston toimintaan aktii-
visena tarkkailijana. Euroopan keskuspankki on määräajoin laatinut 
seuranta-analyysin Euroopan maksualueen edistymisestä ja kiirehtinyt 
päätöksiä ratkaisua odottavista asioista.10 EKP on erityisesti painotta-
nut yhteisten standardien ja infrastruktuurin luomisen tarvetta. 
 
 

                                           
8 BIS (2001) 
9 ECB (2003b) 
10 ECB (2000, 2003a, 2004a, 2006) 
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Pankkien hanke eurooppalaisen maksualueen luomiseksi 
 
Pankkien hanke eurooppalaisen maksualueen luomiseksi käynnistyi 
toden teolla vasta sen jälkeen, kun Euroopan komissio oli antanut eh-
dotuksensa maksuliikeasetuksesta. Pankit perustivat Euroopan maksu-
neuvoston eli EPC:n hankkeen edistämiseksi ja yhteisten standardien 
ja käytäntöjen kehittämiseksi. Pankeilla on kuitenkin ollut merkittäviä 
erimielisyyksiä yhteisten maksupalvelujen määrittelystä. Syynä eri-
mielisyyksiin ovat erot nykyisessä palvelurakenteessa, näkemyserot 
suhtautumisessa tekniseen kehitykseen sekä erot avoimuuteen, lä-
pinäkyvyyteen ja asiakaspalveluperiaatteisiin liittyvissä asenteissa. 
Suurin ongelma on selvästi ollut vaikeus päästä sopimukseen yhteises-
ti standardoidun palvelualueen laajuudesta ja siitä, mikä osa jätetään 
puhtaasti pankkikohtaisten lisäpalvelujen varaan. Asiakkaiden kannal-
ta laajat monipuoliset ja yhteiset standardit ovat eduksi. Pankkien 
kannalta tämä johtaa kilpailutilanteen kiristymiseen. 
 Eurooppalaisen maksualueen syntymistä koskevan SEPA-hank-
keen ensimmäinen vaihe koskee tilisiirtopalvelujen, suoraveloituksien 
ja korttimaksujen yhtenäistämistä. Muun muassa suomalaiset pankit 
ovat ehdottaneet, että myös elektroniset laskut otettaisiin hankkeeseen 
mukaan, mutta tätä ovat toistaiseksi vastustaneet erityisesti suuret 
maat. Asiakkaiden kannalta olisi ilman muuta hyvä, että SEPA-
standardit ja -käytännöt perustuisivat mahdollisimman tehokkaisiin 
ratkaisuihin, mutta isoissa maissa pankkitoimialan edustajilla näyttää 
olevan kiinnostusta minimoida muutoksia ja tarjota ratkaisuja, jotka 
ovat hyvin lähellä heidän nykyisiä palvelujaan. Joidenkin pankkien 
intressissä tuntuu olevan prosessin hidastaminen, jotta näin voitaisiin 
pitempään pitää kilpailu poissa vähittäismaksupalvelujen tuottamises-
ta. 
 Tilisiirtojen osalta vuosiin 2008 ja 2010 tähtäävä aikataulu näyttää 
mahdolliselta, mutta uusi SEPA-tilisiirto on todennäköisesti palvelul-
taan hieman heikompi kuin nykyinen suomalainen tili- ja viitesiirto-
käytäntö. Viitteen muodosta keskustellaan parhaillaan. On mah-
dollista, että tarkisteellinen viitekenttä jää puuttumaan uudesta SEPA-
tilisiirrosta, jolloin joudutaan tyytymään pelkästään yleiseen viesti-
kenttään. Myös tilinumerokäytännöstä vallitsee näkemyseroja. Saatta-
kin olla, että sen seurauksena asiakkaat joutuvat mahdollisesti käyttä-
mään kansainvälisen tilinumeron (IBAN) lisäksi erillistä kansainvälis-
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tä pankkitunnusta (BIC).11 Tämä pidentäisi syötettävää tietomäärää 
täysin tarpeettomasti. Lisäksi keskustelun alla on erillisen eurooppa-
laisen pikasiirron tarpeellisuus. 
 Yhteisen suoraveloituspalvelun määrittelyssä on ollut merkittäviä 
ongelmia. Vaikka eurooppalaisia clearing-palveluja tarjoava EBA 
pyrkii luomaan SEPA-suoraveloituspalvelulle järjestelmätukea, mää-
rittelyjen hidas valmistelu voi johtaa siihen, että kansainvälisiä suora-
veloituspalveluja ei ole saatavissa vuoden 2008 alussa. 
 Korttipalveluiden osalta maksuneuvosto on päätynyt tässä vaihees-
sa määrittelemään hyvin väljät ja yleiset puitteet todeten, että kansain-
väliset Visa- ja Mastercard-verkot ja niiden tuottamat korttipalvelut 
ovat jo käytettävissä SEPA-alueella. Mikäli vaihtoehtoista eurooppa-
laista korttipalvelua ei määritellä, syntyy tilanne, jossa perinteiset kan-
salliset pankkikorttipalvelut muutetaan Visa- tai Mastercard-palve-
luiksi. Tämä on pankkien kannalta edullista, koska Visan ja Master-
cardin pankkitariffit ovat yleisesti korkeammat sekä kauppiaille että 
usein myös kortinhaltijoille. Lisäksi Visa- ja Mastercard-kortteihin 
sovelletaan tällä hetkellä pankkienvälistä tariffia, joka takaa pankeille 
tietyn minimituoton ilman kilpailua. Tilanne, jossa kalliimmat kortit 
syrjäyttävät edullisemmat, huolestuttaa viranomaisia ja viittaa siihen, 
että korttipalvelujen kilpailusäännöt kaipaavat muutoksia yhteiskun-
nallisesti paremman ratkaisun varmistamiseksi.12 
 Pankkien SEPA-projektin yleinen puute on, että siinä ei kiinnitetä 
huomiota asiakkaille koituviin hyötyihin. Asiakkaiden kiinnostus 
SEPA-muutoksiin tulee olemaan hyvin alhainen, mikäli tarjolla on 
vain pakko mukautua uusiin standardeihin ilman selviä hyötyjä. Sa-
masta syystä tuuman käyttöön tottuneet kansalaiset eivät joissakin 
maissa ole kiinnostuneita mittayksikön vaihtamisesta senttimetriin. 
 Asiakaskiinnostuksen lisäämiseksi eurooppalaisen maksualueen 
SEPAn tulisi tarjota konkreettisia hyötyjä. Merkittävin tällainen mah-
dollisuus olisi elektronisen laskupalvelun laajamittainen ja monipuoli-
nen tuki. Paperilaskujen poistaminen tuottaisi tehtyjen laskelmien mu-
kaan Euroopassa jopa 60�100 miljardin euron vuosittaiset kustannus-
säästöt. Näin suuri summa on seurausta siitä, että laskujen määrä on 
valtavan suuri ja säästö voi olla jopa yli 10 euroa yhtä täysin auto-
matisoitua laskua kohti.13 

                                           
11 IBAN = International Bank Account Number. Se koostuu nykyisestä (suomalaisesta 
tilinumerosta) plus etuliitteenä olevasta maatunnuksesta ja tarkistenumerosta. BIC = Bank 
Identification Code on erityinen aakkosellinen kansainvälinen pankkitunnus. Molemmat 
tunnukset näkyvät jo suomalaisten pankkien tiliotteilla. 
12 European Commission (2006) 
13 European Commission (2006a) 
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 Vuosi 2006 tulee selvästi olemaan SEPA-hankkeen kannalta mer-
kittävä vuosi. Silloin selviävät ensimmäisen vaiheen sisältö ja aikatau-
lu. Samalla paljastuu, paljonko tarvittavasta kehitystyöstä siirtyy to-
teutettavaksi hankkeen seuraavissa vaiheissa. Käytännössä SEPA-
hanke tulee jatkumaan vielä pitkään vuoden 2010 jälkeen. 
 
 
EU:n viranomaisten hankkeet arvopaperijärjestelmien 
kehittämiseksi 
 
EU:n viranomaiset ovat aloittaneet arvopaperijärjestelmiä koskevan 
sääntelytoiminnan hieman aikaisemmin kuin maksujärjestelmiin liit-
tyvän sääntelyn. Syynä tähän on ollut se, että arvopaperimarkkinoilla 
on tapahtunut hyvin paljon muutoksia ja sijoittajien asemaan on tarvit-
tu yleistä kohentamista. Myös julkiset liikkeellelaskijat ovat olleet 
kiinnostuneita toimivista eurooppalaista markkinoista. Maksujärjes-
telmiin ja maksupalveluihin verrattuna lähtötilanne on arvopaperipal-
veluiden kohdalla ollut epäyhtenäisempi ja yleensä tehottomampi. 
Tästä käy esimerkiksi direktiivi arvopapereita yleisölle tarjottaessa 
julkaistavan tarjousesitteen laatimisesta, tarkastuksesta ja sen levittä-
mistä koskevien vaatimusten yhteensovittamisesta (89/298/ETY). 
Toinen esimerkki on direktiivi sijoituspalveluista arvopaperimarkki-
noilla (93/22/ETY). Näitä on myöhemmin tarkennettu ja laajennettu 
uusilla sijoituspalveluja ja tiedonantovelvollisuuksia koskevilla direk-
tiiveillä. 
 Vuonna 1999 komissio julkaisi erityisen rahoituspalveluja koske-
van toimintasuunnitelman.14 Sen edistymistä on seurattu puolivuosit-
tain. Toimintasuunnitelman antaman sateenvarjon alla on valmisteltu 
ja saatettu voimaan yli kaksikymmentä erilaista sijoituspalveluja kos-
kevaa direktiiviä. Alussa päähuomio oli varsinaisessa arvopapereiden 
myynti-, pörssi- ja markkinointitoiminnassa. Myöhemmin huomio on 
kiinnittynyt myyntitapahtuman jälkeisiin tapahtumiin, kuten selvitys- 
ja toimitusjärjestelmiin. Arvopapereiden selvitystä on säädelty lähinnä 
direktiivissä selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvo-
paperien selvitysjärjestelmissä (98/26 EY). Komissiolla on ollut useita 
työryhmiä selvittämässä toimintojen kehittämistä ja integroimistarpei-
ta. Työryhmistä kannattaa mainita erityisesti puheenjohtajiensa mu-
kaan nimetyt Lamfalussy-ryhmän sekä Giovannini I- ja Giovannini II-
ryhmät. 

                                           
14 European Commission (1999) Financial Services Action Plan (FSAP) 
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 Lamfalussy-ryhmä kiinnitti raportissaan15 huomiota tarpeeseen 
konsolidoida ja yhtenäistää selvitysjärjestelmiä. Se piti tarpeellisena 
lisätä viranomaisten toimenpiteitä integrointiprosessin nopeuttamisek-
si. Erityisinä ongelmina nähtiin lainsäädäntöprosessin hitaus, erilaiset 
kansalliset juridiset järjestelmät, sekava lainsäädäntö, erot verotuskäy-
tännöissä sekä kulttuurierot. Työryhmän ehdotuksesta perustettiin  
Euroopan arvopaperikomitea ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvo-
jien komitea.16 
 Giovannini I -ryhmä keskittyi rajoja ylittävän selvitystoiminnan 
ongelmien selvittämiseen. Se luetteloi raportissaan17 viisitoista konk-
reettista selvitystoiminnan estettä, ml. kansalliset tekniset ratkaisut ja 
markkinakäytännöt sekä erot verotuksessa ja lainsäädännössä. Gio-
vannini II -ryhmän raportissa18 pyrittiin löytämään ratkaisuja todettui-
hin ongelmiin ja esteisiin. 
 Moniulotteisuutensa vuoksi selvitysjärjestelmien kehittäminen on 
hyvin monimutkainen tehtävä. Euroopan komissio on esittänyt uuden 
viiden vuoden toimintasuunnitelmansa ja mahdollisuuden puitedirek-
tiivin laatimiseksi. Selvitysjärjestelmien kehittäminen tarvitsee kui-
tenkin hyvin konkreettiset ratkaisut, joten puitedirektiivillä tulee luul-
tavasti olemaan suhteellisen pieni vaikutus. Vaikuttaa siltä, että ko-
missio on päättänyt toistaiseksi olla odottavalla kannalla olettaen, että 
markkinaosapuolet hakevat konsolidoinnin kautta ratkaisua ongelmiin. 
 EKP:lla on huomattavasti suppeampi mandaatti selvitysjärjestel-
mien kehittämisessä kuin maksujärjestelmien kehittämisessä. Myös 
eurojärjestelmä on painottanut konsolidoinnin tarvetta. Yhteistyössä 
Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean kanssa eurojärjes-
telmä on pyrkinyt laatimaan yhteiset perusstandardit arvopaperien sel-
vitysjärjestelmien riskienhallinnalle. Työ on edelleen kesken, mutta 
noudattaa pitkälti aikaisempia selvitysjärjestelmille asetettuja asiakas-
standardeja.19 
 Yhteenvetona voidaan todeta, että selvitysjärjestelmiä koskevat 
viranomaisten lähiajan suunnitelmat ovat vielä hyvin yleisellä tasolla 
ja perustuvat oletukseen markkinaehtoisten ratkaisujen syntymisestä. 
Sen vuoksi lähivuosina ei ole odotettavissa konkreettista viranomais-
sääntelyä tällä alueella. 
 

                                           
15 European Commission (2001) 
16 European Securities Committee (ESC) ja Committee of European Securities Regulators 
(CESR). 
17 European Commission The Giovannini Group (2001) 
18 European Commission The Giovannini Group (2003) 
19 ECB (2004b) 
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Globaali integraatio 
 
Globaalilla tasolla maksujärjestelmien kehitys on tähän asti ollut vie-
läkin hitaampaa kuin eurooppalaisella tasolla. Ainoat merkittävät ja 
tehokkaat kansainväliset maksuvälineet ovat kansainväliset luottokor-
tit. Amerikkalainen sähköpostipohjainen maksujärjestelmä, PayPal on 
kuitenkin yleistymässä nopeasti. Internetin ja matkapuhelinten käyttä-
jien muodostama kansainvälinen yhteisö on niin laaja ja sillä on niin 
yhtenäiset globaaleihin standardeihin perustuvat laiteratkaisut, että on 
hyvin todennäköistä, että lähiaikoina tapahtuu kansainvälisen  
e-maksutavan läpimurto. Hyvin suunniteltu ratkaisu syrjäyttää tällöin 
erilaiset vanhat ja tehottomat kansalliset ratkaisut. Jo nyt on yhteinen 
puhelinstandardi, dvd-standardi, sanojenkäsittelystandardi, sähköpos-
tistandardi jne. Varmasti syntyy myös yhteinen e-maksustandardi, 
koska sen tarve on niin ilmeinen. Läpimurto voi tapahtuessaan olla 
hyvinkin nopea, vaikka tämä merkitsee vähintään viittä vuotta maksu-
palvelujen alueella johtuen asiakkaiden muutoshitaudesta. 
 Arvopaperien selvitysjärjestelmien kehitystä jarruttaa maksujärjes-
telmiä voimakkaammin kansallinen lainsäädäntö. Kansainvälisellä 
tasolla kyse on erityisesti tukkupohjaisesta toiminnasta, jossa tehok-
kuustekijöillä on pienempi painoarvo. Samanlaista suuresta vähittäis-
volyymistä johtuvaa kehityspainetta kuin puhtaassa maksuliikenteessä 
ei ole lähivuosina näköpiirissä. Arvopaperitapahtumien infrastruktuuri 
on myös monimutkaisempi ja laajempi kuin tavallisten maksujen, jol-
loin muutosvastarinta ja mahdollisen muutoksen koordinointitehtävä 
on laajempi. Eräs mahdollinen kehitysskenaario on sen vuoksi Yhdys-
valtojen markkinoilta liikkeelle lähtevä uudistus, joka laajenee globaa-
liksi. Tämän kehityksen todennäköisyyttä lisää se, että arvopaperisi-
joittaminen on niin paljon suositumpaa Yhdysvalloissa kuin muualla. 
Uusi maksuteknologia on usein otettu nopeasti vastaan kehittyvissä 
maissa, koska siellä ei ole vanhojen maksujärjestelmien taakkaa. Edul-
lisempi uusi tekniikka on myös vanhempia ratkaisuja demokraatti-
sempi, koska alkuinvestoinnit ovat selvästi pienempiä. 
 
 
5.3 Suomalaiset strategiavaihtoehdot 

Suomen rahoitusmarkkinat sekä niiden maksu- ja selvitysjärjestelmät 
ovat tiivis ja erottamaton osa euroalueen markkinoita ja järjestelmiä. 
Kaikki viisi käsiteltyä muutosvoimaa ovat luomassa laajan yhtenäisen 
toiminta-alueen. Pienten maiden, kuten Suomen, järjestelmillä on 
edessä konsolidoituminen ja integroituminen syntyvään uuteen koko-
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naisuuteen. Tällöin voidaan valita kahdesta päästrategiasta. Joko seu-
rataan muita valitsemalla pienimpien kustannusten ja pienimpien ris-
kien strategia, tai sitten valitaan edelläkävijän strategia. Jälkimmäi-
seen liittyy enemmän riskejä, mutta mahdollisuutena on saada tehok-
kuushyödyt muita aikaisemmin ja vaikuttaa aktiivisesti tuleviin ratkai-
suihin. 
 Mikäli valitsemme seuraajavaihtoehdon, joudumme luultavasti 
alkuvaiheessa tinkimään nykyisten ratkaisujemme kustannustehok-
kuudesta ja palvelusisällöstä. Suomalaiset nykyratkaisuthan ovat  
asiakkaan kannalta selvästi eurooppalaisia edullisempia. Myöhemmin 
meidän olisi tyydyttävä isojen osapuolten keskenään sopimaan palve-
lutasoon sekä käyttöönoton viivästymiseen sen vuoksi, että testaukset 
suoritetaan ensin muualla. 
 Mikäli valitsemme edelläkävijä-vaihtoehdon, jatkamme itse asias-
sa nykyistä strategiaa, mutta joudumme samalla ponnistelemaan sen 
eurooppalaistamiseksi. Meidän olisi saatava muut kiinnostumaan  
uusien ratkaisujen tukemisesta ja käyttöönotosta sekä näin pystyttävä 
myymään niitä muualle Eurooppaan. Tällä tavalla toteutuisivat uusien 
menetelmien hyödyt nopeammin, ja Suomi pystyisi lisäämään tietoin-
tensiivistä palveluvientiä. Tällainen strategia edellyttää yhteistyö-
kumppaneiden aktiivista hakemista muista maista ja isoista toimittajis-
ta, joilla on kiinnostus tekniikan kehittämiseen. 
 Edelläkävijä-vaihtoehto edellyttää, että suomalaisten resurssit koo-
taan yhteen ja hankkeet koordinoidaan. Strategian onnistuminen vaatii 
kokonaisvaltaista otetta niin, että muutoskokonaisuus saadaan toimi-
maan. Tällaisten kokonaisuuksien näkeminen ja koordinointi on hel-
pompaa pienessä kuin suuressa maassa. Myös käytännön toteutus ja 
uusien ratkaisujen käyttöönotto on pienessä ympäristössä helpompaa 
kuin suuressa. Maksuliikeasioissa usein vasta konkreettinen esimerkki 
hälventää epäilyt. Siksi Suomen kaltaisia maksuliikelaboratorioita tar-
vitaan varmasti myös tulevaisuudessa. Ne nopeuttavat kehitystä ja vä-
hentävät isoissa maissa usein havaittua muutos- ja integraatiovastarin-
taa. 
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6 Rahoitusvalvonta Suomessa ja 
Euroopan unionissa 

Johdanto 

Tässä artikkelissa pohdimme rahoitusvalvonnan kehittämistä kotimai-
sesta ja Euroopan unionin näkökulmasta. Rahoitustoimialaa ohjaavia 
trendejä ovat erityisesti liukumat pankki- ja vakuutustoimialojen välil-
lä, rahoitusmarkkinoiden ja niillä kaupattavien instrumenttien kasvu ja 
monimutkaistuminen sekä rahoitusmarkkinoilla toimivien yritysten 
toiminnan kansainvälistyminen ja rahoitusmarkkinoiden integraatio 
Euroopassa ja maailmanlaajuisestikin. Luvussa 6.1 tarkastelemme val-
vonnan organisointia yhden maan (Suomen) tasolla ja luvussa 6.2 
EU:ssa tarvittavaa yhteistyötä. Luku 6.3 käsittelee valvonnan resurssi- 
ja rahoituskysymyksiä. 
 
 
6.1 Valvonnan rakenteiden kehitys 

Vasta pankkikriisin opetukset tehostivat rahoitusvalvontaa 
 
Rahoitusvalvonnalla on Suomessa pitkä historia. Sen juuret voidaan 
juontaa aina Ruotsin vallan aikaan asti. Nykymerkityksessään pankki-
valvonnasta voidaan kuitenkin puhua vasta vuodesta 1922 alkaen, kun 
pankkitarkastusvirasto perustettiin. Sen tehtävänä tosin oli alun perin 
valvoa vain liikepankkeja. Osuus- ja säästöpankeilla oli omat tarkas-
tuksensa. Vuodesta 1970 lähtien kaikki pankit tulivat pankkitarkastus-
viraston valvottaviksi. Osuuspankkitarkastus ja säästöpankkitarkastus 
jatkoivat työtään viraston ohjauksessa, mutta ohjaus ei ollut kovin 
määrätietoista. Vuosien varrella pankkitarkastusviraston valvottavien 
määrä laajeni panttilainaamoihin, rahoitusyhtiöihin ja ylipäätään luot-
to- ja rahoituslaitoksiin. Suuri hyppäys oli vuoden 1988 arvopaperi-
markkinalaki, joka toi arvopaperimarkkinat ja niillä toimivat sijoitus-
palveluyritykset ja arvopaperipörssin käytännössä ensi kertaa julkisen 
valvonnan piiriin. Pankkitarkastusvirasto ei enää ollut pelkkä pankkeja 
tarkastava viranomainen, vaan myös arvopaperimarkkinat tulivat sen 
valvottaviksi. 
 Valtiovarainministeriön alaisella pankkitarkastusvirastolla oli niu-
kasti resursseja, ja sen valtuudet olivat käytännössä varsin rajoitetut. 
Ministeriö piti myös viraston palkkatason pankkialaan nähden alhai-
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sena, sillä katsottiin, ettei pankkitarkastajille voinut maksaa parempaa 
palkkaa kuin ministeriön virkamiehille. Kun Suomen rahoitusjärjes-
telmä ja erityisesti pankit sitten ajautuivat avoimeen kriisiin vuonna 
1991, tästä virheellisestä politiikasta maksettiin kova hinta. Suomen 
Pankki oli tosin pääomamarkkinoiden vapauttamisen myötä osaltaan 
ryhtynyt täydentämään pankkitarkastusviraston varsin pitkälti lailli-
suusvalvontaan keskittynyttä valvontaa. Suomen Pankki ryhtyi 1980-
luvun lopulla seuraamaan pankkien valuutta-, korko- ja rahoitusriske-
jä. 
 Pankkitarkastusvirasto ja Suomen Pankki näkivät 1980-luvun lop-
pupuolella jo ennakkoon tuhon ennusmerkkejä, mutta mahdollisuudet 
puuttua tilanteeseen olivat rajoitetut. Tiukempi, paremmin resursoitu 
ja suuremmilla valtuuksilla varustettu valvonta ei varmaankaan olisi 
pystynyt kriisiä estämään, sillä sen syyt olivat pääasiassa makrotalou-
dellisia ja osin kansainvälisiä. Lievemmin vaurioin kriisistä kuitenkin 
olisi selvitty, mikäli valvontajärjestelmä ja sen valtuudet olisivat olleet 
paremmalla tolalla. 
 Pankkikriisin aikana julkinen valta ryhtyikin toimiin valvonnan 
tehostamiseksi. Hallitus ehdotti vuonna 1992, että rahoitusvalvonta 
siirrettäisiin Suomen Pankille. Eduskunta ei tähän kuitenkaan suostu-
nut, sillä Suomen Pankkiyhdistys ja eräät muut tahot saivat eduskun-
nan talousvaliokunnan uskomaan, että Suomen Pankki saisi liikaa val-
taa, mikäli pankki- ja arvopaperimarkkinavalvonta siirtyisivät osaksi 
Suomen Pankkia. Näin eräänlaisena kompromissina syntyi ratkaisu, 
jossa pankkitarkastusvirasto muodollisesti lakkautettiin ja Suomen 
Pankin hallinnolliseen yhteyteen perustettiin päätöksenteossaan itse-
näinen uusi virasto. Rahoitustarkastus eli Rata aloitti toimintansa 
1.10.1993. Käytännössä Rata muodostettiin yhdistämällä pankkitar-
kastusvirasto sekä Suomen Pankista ne osat, jotka olivat olleet muka-
na pankkijärjestelmän riskienvalvonnassa. 
 Ratkaisun ajatuksena oli, että tuomalla rahoitusvalvonta hallinnol-
lisesti osaksi keskuspankkia saavutettaisiin sekä säästöjä hallintoku-
luissa että synergiaa rahoitusmarkkinoiden toiminnan ja valvonnan 
asiantuntijaresurssien käytössä, kun resurssien osittainen ristiinkäyttö 
mahdollistuisi keskuspankin ja valvojan välillä. Henkilöstön ja rekry-
toinnin kannalta oli myös eduksi siirtyä valtiovarainministeriön jäy-
kistä palkka- ja henkilöstöraameista Suomen Pankin jonkin verran 
joustavampiin käytäntöihin ja lähemmäksi markkinoilla sovellettuja 
toimintatapoja. 
 Suomen Pankin yhteydessä Rahoitustarkastus onkin kehittynyt ri-
peästi. Resursseja on lisätty ja henkilöstön tieto-taitoprofiili on moni-
puolistunut. Sitä on edistänyt myös läheinen yhteys Suomen Pankin 
tutkimus- ja koulutustoimintaan. Toiminnan painopiste on pankkikrii-
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sin jälkeen ja osin Suomen EU-jäsenyydenkin myötä siirtynyt pankki-
valvonnasta arvopaperimarkkinavalvonnan suuntaan siten, että ne tällä 
hetkellä ovat suurin piirtein yhtä tärkeitä lohkoja Rahoitustarkastuksen 
toiminnassa. 
 
 
Valvonta täyttää Suomessa kansainväliset peruskriteerit 
 
EU-jäsenyys ja kansainvälistyminen ovat muuttaneet Suomen rahoi-
tusmarkkinoita syvällisellä tavalla. Se on vaikuttanut myös valvonnan 
ja sääntelyn kehitykseen sekä niille asetettuihin vaatimuksiin merkit-
tävästi. Kansainvälinen Valuuttarahasto (IMF), Baselin pankkivalvon-
takomitea, arvopaperimarkkinoiden valvojien maailmanlaajuinen jär-
jestö (IOSCO), vastaava vakuutusvalvojien järjestö (IAIS), OECD ja 
muutkin tahot ovat viimeisen vuosikymmenen aikana entistä enem-
män korostaneet yleismaailmallisia perusperiaatteita valvonnassa. Nii-
tä ovat mm. valvonnan riippumattomuus poliittisesta päätöksenteosta, 
ammattitaitoisuus, riskilähtöisyys, vastuullisuus ja avoimuus. IMF on-
kin jäsenmaidensa rahoitusjärjestelmiä koskevissa tarkastuksissaan 
(Financial System Assessment Program) pyrkinyt arvioimaan, miten 
eri maat täyttävät kansainväliset suositukset. 
 Suomessa vuonna 2001 tehdyssä IMF:n arviossa kiinnitettiin eri-
tyistä huomiota valvonnan riippumattomuuteen. Osittain kai tästäkin 
syystä valtiovarainministeriön pyrkimykset Ratan riippumattomuuden 
vähentämiseen torjuttiin. Jo aiemmin vuonna 1999 vakuutusvalvonta 
järjestettiin uudelleen luomalla uusi sosiaali- ja terveysministeriön 
alainen Vakuutusvalvontavirasto. Sitä ennen ministeriön vakuutus-
osasto oli vastannut vakuutustoimialan valvonnasta. 
 Ehdotuksia Ratan ja vakuutusvalvonnan yhdistämiseksi on tehty 
vuosien varrella useampaankin kertaan. Vakuutusvalvontavirastoa pe-
rustettaessa tätä ei kuitenkaan katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Var-
sinkin vakuutussektori vastusti ajatusta voimakkaasti. Koska pankki-, 
sijoituspalvelu- ja vakuutustoiminnan väliset kytkennät ovat koko ajan 
lisääntyneet toimialat ylittävien yritysjärjestelyiden ja palvelutuottei-
den ja -konseptien lähentymisen seurauksena, päätettiin kuitenkin Va-
kuutusvalvontavirastoa perustettaessa pyrkiä varmistamaan valvonto-
jen läheinen yhteistyö ja koordinaatio. Niinpä Ratan ja Vakuutusval-
vontaviraston johtokunnat koostuvat pitkälti samoista henkilöistä. Li-
säksi laki edellyttää, että ne huolehtivat valvojien välisen yhteistyön 
tehokkaasta järjestämisestä. 
 Käytännössä yhteistyö onkin jo varsin laajaa ja sitä tapahtuu mo-
nella tasolla sekä instituutio- että menettelytapavalvonnassa. Pankki-, 
sijoituspalvelu- ja vakuutustoimintaa harjoittavat finanssikonglome-
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raatit ovat edelleen yleistyneet ja monet niistä ovat myös monikansal-
lisia. Tämä on edellyttänyt erityisesti pohjoismaissa, mutta laajemmin 
myös EU-tasolla, valvontayhteistyön tiivistämistä kotimaisen yhteis-
työn lisäksi. 
 
 
Rakenteet kehittyneet kohti yhdistettyä valvontaa 
 
Rahoitusmarkkinoiden voimakas muutos ja kansainvälistyminen ovat 
synnyttäneet lähes kaikissa maissa tarpeen organisoida valvontatehtä-
vien hoito uudella tavalla. Valvonnan �perinteisenä perusmallina� 
voidaan pitää järjestelmää, jossa pankki-, sijoituspalvelu- tai arvopa-
perimarkkina- ja vakuutusvalvonta ovat kaikki erillisiä viranomaisia � 
kuitenkin usein niin, että pankkivalvonta on osa keskuspankkia. Tätä 
järjestelmää sovelletaan edelleen monessa maassa, kuten Ranskassa, 
Italiassa, Espanjassa, Portugalissa ja Kreikassa. Valvonnan riippumat-
tomuus on turvattu irrottamalla pankki- ja arvopaperimarkkinavalvon-
ta ministeriöistä käytännössä kaikkialla. Vakuutusvalvonta sitä vastoin 
on monessa maassa toistaiseksi pidetty ministeriön alaisuudessa. Eri 
maiden valvontarakenteita on esitetty liitteessä. 
 Norja oli ensimmäinen maa, jossa kaikki kolme valvontalohkoa 
yhdistettiin yhdeksi valvontaviranomaiseksi (Kredittilsynet) jo vuonna 
1985. Yhdistetyn valvonnan malli on tämän jälkeen vähitellen yleisty-
nyt. Se on muuttumassa vallitsevaksi ratkaisuksi EU-maissa ja muual-
lakin (ks. liite). Muun muassa Ruotsissa, Tanskassa, Islannissa, Bel-
giassa, Isossa-Brianniassa, Saksassa, Itävallassa ja Japanissa on siir-
rytty tähän �uuteen perusmalliin�. Yksittäisten maiden osalta on suu-
ria eroja yksityiskohdissa. Esimerkiksi Saksassa ja Itävallassa keskus-
pankki edelleen käytännössä hoitaa suuren osan pankkivalvonnan 
kenttätyöstä ja raportoinnista sekä vastaa pankkien markkinariskien 
valvonnasta. 
 Muunnelmana �uudesta perusmallista� voitaneen pitää järjestelyä, 
jossa yhdistetty valvonta on osana keskuspankkia (T�ekki ja Slovakia) 
tai toimii varsin itsenäisenä keskuspankin yhteydessä (Irlanti ja Viro). 
Tämä on ollut mallina kaikkein tuoreimmissa muutoksissa. 
 Erilaisia sekamuotoja kuitenkin edelleen esiintyy. Näistä Suomen 
tilanne on eräs variantti (pankki- ja arvopaperimarkkinavalvonta yh-
dessä keskuspankin yhteydessä sekä erillinen vakuutusvalvontaviras-
to). Jotkut akateemiset tutkijat ovat kannattaneet ns. kahden huipun 
mallia (�twin peaks�), jossa pankki- ja vakuutusvalvonta (instituutio-
valvonta) on yhdistetty, mutta menettelytapa- ja arvopaperimarkkina-
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valvonta on erillään.1 Tällainen järjestelmä on käytössä Hollannissa ja 
Australiassa. Niissä instituutio- eli pankki- ja vakuutusvalvonta ovat 
osa keskuspankkia (Hollanti) tai itsenäinen virasto (Australia), mutta 
arvopaperimarkkinoita valvoo erillinen viranomainen. 
 Kokonaan oma lukunsa on Yhdysvallat, missä liittovaltiotasolla on 
viisi pankkivalvontaan osallistuvaa tahoa ja arvopaperimarkkinoilla 
kaksi. Lisäksi kukin osavaltio valvoo alueellaan toimivia instituutioita 
vielä erikseen. Huomattavaa on myös, ettei liittovaltiotasolla ole va-
kuutusvalvontaviranomaista lainkaan, vaan valvonta tapahtuu koko-
naan osavaltioiden toimesta. 
 Eri mallien hyviä ja huonoja puolia on analysoitu akateemisessa 
keskustelussa.2 Keskuspankkiyhteyttä on arvosteltu siitä, että rahapoli-
tiikan ja rahoitusjärjestelmän vakauden ylläpitämiseen omistautunut 
keskuspankki laiminlöisi valintatilanteessa markkinoiden läpinäky-
vyyteen ja kuluttajien tai sijoittajien suojaan liittyvät kysymykset. 
Keskuspankista erillistä yhdistettyä valvontaa taas on perusteltu te-
hokkuuseduilla ja sillä, että erillisyys keskuspankista takaa, ettei val-
vonta jää rahapolitiikan varjoon. Rahapolitiikan ja valvonnan välillä 
on myös katsottu olevan joissain tilanteissa intressiristiriita, koska 
valvojana keskuspankki voisi huolehtia liiaksi pankkien kannattavuu-
desta ja vakavaraisuudesta inflaation vastaisen taistelun kustannuksel-
la. 
 Keskuspankkiin sijoitettua yhdistettyä mallia on niin ikään perus-
teltu tehokkuuseduilla ja pienissä maissa myös resurssien niukkuusnä-
kökohdilla sekä yhteisyyden synergiaeduilla. Rahapolitiikan ja val-
vonnan välistä mahdollista ristiriitaa pidetään enemmän teoreettisena 
ja näennäisenä kysymyksenä kuin käytännön ongelmana.3 Rahapoli-
tiikan ja valvonnan perimmäinen tavoite on sama: toimivat, tehokkaat, 
luotettavat ja vakaat rahoitusmarkkinat. Hintavakaus on rahoitus-
markkinoiden vakauden välttämätön, joskaan ei aina riittävä ehto. 
 Lisäksi yhä laajemmin katsotaan, että rahoitusmarkkinoiden va-
kauden valvonnassa tulee tarkastella tiiviisti myös vakuutussektoria. 
Vakuutustoimialalle kerääntyy hyvin merkittäviä riskejä vakuutusyh-
tiöiden ja eläkerahastojen sijoitustoiminnasta ja nykyään yhä enem-
män myös sektoreiden välillä riskejä siirtävien instrumenttien, kuten 
luottojohdannaisten, käytöstä. Tämä luo synergiaa paitsi pankki- ja 
vakuutusvalvonnan, niin myös keskuspankin ja yhdistetyn valvonnan 
välille. 
                                           
1 Ks. esimerkiksi Taylor 1995. 
2 Ks. esim. Di Giorgio ja Di Noia (2003), Padoa-Schioppa (2004b), Sreijber ja Noreus 
(2005), Vesala (2005), Schoenmaker ja Osterloo (2006), ja Mayes (2006). 
3 Mm. Padoa-Schioppa 2004a. 
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 Kahden huipun mallia on puolestaan puolustettu sillä, että instituu-
tioiden vakauden ja vakavaraisuuden valvonta voi olla ristiriidassa 
arvopaperimarkkinoiden valvonnan kanssa. Toisaalta yhä enemmän 
ajatellaan, että läpinäkyvyys on tarpeen myös instituutioiden valvon-
nassa ja sitä toteutetaan yhä suurempien julkistamisvaatimusten myö-
tä, mikä näkyy myös pankkisektorin vakavaraisuusuudistuksen sisäl-
lössä (Basel II). Näin ollen mahdolliset painotuserot instituutioval-
vonnan ja arvopaperimarkkinoiden valvonnan (eli tallettajan ja sijoit-
tajan näkökulmien tai rahoituslaitosten ja asiakkaiden) välillä ovat 
käytännössä kaventuneet huomattavasti. Mahdolliset jäljellä olevat 
intressiristiriidat eri sijoittajaryhmien välillä on kuitenkin aina jossain 
tasapainotettava. Yhdistetty valvoja voinee tämän tasapainottamisen 
hyvinkin itse toiminnassaan toteuttaa � edellyttäen, että sen sisäinen 
päätöksentekojärjestelmä turvaa asioiden monipuolisen käsittelyn. 
 Yhdysvaltojen mallin puolustajat ovat hekin vedonneet tehok-
kuusnäkökohtiin. Terve kilpailu valvontaviranomaisten kesken tehos-
taa toimintaa ja lisää turvaa. 
 
 
Rakenteen valinta poliittinen kysymys 
 
Mallien kirjo on laaja eikä liene pitävästi osoitettavissa, mikä niistä 
olisi paras. Kansalliset perinteet ja historia ovat muokanneet järjestel-
mät erilaisiksi. Yhdysvaltojen esimerkki osoittaa, ettei EU:ssakaan 
välttämättä ole yhtä oikeaa mallia, vaikka lieneekin selvää, ettei ny-
kyinen hyvin hajamuotoinen järjestelmä voi jäädä pysyväksi. 
 Pysyväksi nykyinen rakenne tuskin jää Suomessakaan. Meillä työ-
eläkejärjestelmä ja sen valvonta on nähty esteeksi Rahoitustarkastuk-
sen ja Vakuutusvalvontaviraston yhdistämiselle. Samoin ongelmaksi 
on koettu ministeriötason lainvalmistelun ja vastuiden jakautuminen 
valtiovarainministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön välillä. 
Vakuutus- ja muun rahoitustoiminnan riskien erilaisuus on myös esi-
tetty yhdistämisen esteeksi. 
 Toisaalta sijoitusriskit ovat samankaltaiset molemmilla sektoreilla. 
TEL-järjestelmässäkin sijoitusriskit ja niiden valvontajärjestelmät ovat 
keskeisiä. Vakuutustekniset riskit ovat oma erikoisalansa, mutta nii-
den hallinta voisi varmaan Suomessakin onnistua laajemman valvon-
taviraston yhteydessä siinä kuin erillisessä virastossa. Pankki- ja va-
kuutustoimintaa yhdistävien finanssikonglomeraattien (OP-ryhmä ja 
Sampo-konserni) suuri merkitys Suomen markkinoilla korostaa niiden 
tehokkaan kokonaisvalvonnan merkitystä. Ratan ja Vakuutusvalvon-
taviraston yhdistämiskeskustelussa on myös viitattu mahdollisuuteen 
jättää TEL-järjestelmä erillisen valvonnan varaan. Tämä ei pienessä 
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maassa kuitenkaan liene kovin järkevää. Erityisesti sijoitusriskien ja 
konsernitason riskienhallinnan valvonnan vaatiman erityisosaamisen 
keskittäminen olisi tehokkuusmielessä toivottavaa. 
 Yhdistämiskeskustelu ja varsinkin siihen liittyvä päätöksenteko on 
kuitenkin ensi sijassa poliittinen kysymys. Poliittinen kysymys on 
myös valvonnan suhde, yhteys ja yhteyden kiinteys keskuspankkiin. 
Synergiaedut puhuvat kiinteän yhteyden puolesta, samoin vaatimus 
riippumattomuudesta poliittisesta päätöksenteosta. Vastuullisuuskysy-
mys on esitetty argumenttina jonkun ministeriön tai valtioneuvoston 
kanslian alaisuuteen perustettavan valvontaviraston puolesta. Vastuul-
lisuus kansanvaltaisille elimille toteutunee kuitenkin yhtä hyvin edus-
kunnan pankkivaltuuston kautta kuin jonkun ministeriön alaisuudessa. 
Käytännössä ministeriön alaisuus saattaa nimittäin merkitä enemmin-
kin riippuvuutta ministeriön virkamiehistä kuin ministeristä, jolla ei 
useinkaan ole aikaa valvontakysymyksille. 
 Yksiselitteisesti oikeaa ratkaisua valvonnan organisoimiselle ei 
ole. Tämän artikkelin kirjoittajat ovat kuitenkin taipuvaisia kannatta-
maan ajatusta, että maan seuraava hallitus selvityttäisi, mikä Suomen 
oloissa olisi paras ja tehokkain tapa organisoida valvonta � ottaen huo-
mioon jäsenyytemme Euroopan unionissa sekä rahoitusmarkkinoit-
temme integroituminen toimialarajojen ja valtakunnan rajojen yli. Itse 
kallistuisimme valvontatehtävien (ml. TEL) yhdistämisen ja nykyisen 
kaltaisen keskuspankkiyhteyden säilyttämisen kannalle. Samalla lain-
säädäntövalmistelua voitaisiin osittain esimerkiksi TEL-asioita lu-
kunottamatta siirtää sosiaali- ja terveysministeriöstä valtiovarain-
ministeriöön. Valvontojen yhdistäminen ei sitä kuitenkaan välttämättä 
vaatisi. 
 Mielestämme yhdistetyn valvonnan synergia- ja tehokkuushyödyt 
ovat haittoja painavammat (lainvalmistelun organisoinnista riippumat-
takin). Yhdessä virastossa voidaan sisäisesti tasapainottaa erilaisia nä-
kökohtia, jos niitä on. Rahapolitiikan ja valvonnan välistä intressiristi-
riitaa ei voi Suomen kaltaisessa maassa edes teoreettisissa poikkeusti-
lanteissa enää olla, koska kansallisesta rahapolitiikasta on luovuttu 
samalla, kun valvonta on säilynyt kansallisena. 
 
 
6.2 Valvonta Euroopan unionissa 

Rahoitusmarkkinoiden integraatio etenee 
 
Rahoitusmarkkinoiden integraatio on edennyt selvästi Euroopan yh-
teismarkkinoilla. Lisäksi joillakin alueilla, kuten pohjoismaissa, Bal-
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tiassa ja Benelux-maissa, on edetty jo huomattavasti pidemmälle kuin 
EU:ssa yleensä. 
 Näkyvin osa integraatiota on ylikansallisten pankkiryhmittymien 
syntyminen. Eurooppayhtiön perustamisen mahdollisuus saattaa jat-
kossa kiihdyttää tätä trendiä. Eurooppayhtiöasetus nimittäin mahdol-
listaa toimimisen yhtenä juridisena yksikkönä useiden tytäryritysten 
sijasta. EU-maissa ulkomaisten pankkien markkinaosuus on tällä het-
kellä keskimäärin noin 18 %. Uusissa jäsenmaissa kuitenkin tilanne on 
aivan toinen. Niissä ulkomaisten pankkien markkinaosuus on kaikissa 
yli 75 %; Virossa se on peräti 100 %.4 Nordea on toistaiseksi ääriesi-
merkki pankkiryhmästä, jolla on merkittävä markkinaosuus monessa 
maassa. Nordea ei kuitenkaan ole ainoa. UniCreditin ja Bayerische 
Hypovereinsbankin yhdistyminen synnyttää pankkiryhmän, jolla on 
merkittävä markkina-asema Italian, Saksan ja Itävallan lisäksi useassa 
uudessa EU:n jäsenmaassa. ING-Bank, Dexia ja Fortis ovat merkittä-
vässä asemassa kaikissa Benelux-maissa. 
 Integraatio on edennyt myös muilla tavoilla. Pankit luotottavat yhä 
enemmän ulkomaisia yrityksiä etenkin syndikoitujen luottojen avulla 
ja järjestävät arvopaperiemissioita yhä useammin ulkomaisille yrityk-
sille.5 Kaiken kaikkiaan suurten yritysten ja pankkien välisen rahoi-
tuksen �tukkumarkkinoilla� integraatio on jo edennyt hyvin pitkälle. 
Sen sijaan yksityisasiakkaiden vähittäispankkipalveluissa tätä ei vielä 
ole sanottavasti tapahtunut. 
 Vakuutuskentässä ylikansalliset fuusiot ovat olleet Euroopassa 
harvinaisempia kuin pankkisektorilla, mutta joitakin fuusioita on ta-
pahtunut. Jotkut pankit ovat myös hankkineet ulkomaisia vakuutusyh-
tiöitä (esimerkiksi Sammon If-hankinta). Vahinkovakuutuksessa in-
tegraatio on edennyt lähinnä suurasiakassegmentissä ja jälleenvakuu-
tuksessa. Eläke- ja henkivakuutuspalvelujen tarjonta on säilynyt pal-
jolti kotimaisten yritysten käsissä, ja vain joitakin laajentumisia ulko-
maisille markkinoille on tapahtunut. 
 Rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja vakauden kannalta merkit-
tävää on myös markkinoiden infrastruktuurin integraatio. Pörssitoi-
minta on kehittynyt kohti suurempia kokonaisuuksia markkinapaikko-
jen houkuttelevuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi, mutta 
kehitys on vielä todennäköisesti kesken. Keskeisimmät markkinapai-
kat Euroopassa ovat tällä hetkellä Euronext-ryhmä, Deutsche Börse ja 
London Stock Exchange. Pohjoismaiden ja Baltian pörssit ovat yhdis-
tyneet OMX-konserniin. Helsingin, Kööpenhaminan, Tallinnan, Riian 

                                           
4 Ks. European Central Bank 2005 ja Koskenkylä 2004. 
5 Ks. mm. Carbal, Dierick ja Vesala 2002. 
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ja Vilnan pörssit ovat siirtyneet käyttämään keskitettyä Tukholmassa 
sijaitsevaa osakekauppajärjestelmää. Kukin pörssi jatkaa kuitenkin 
itsenäisenä juridisena yksikkönä. Johdannaistoiminta Euroopassa on 
keskittynyt suurimpiin johdannaispörsseihin Frankfurtin Eurexiin ja 
Lontoon Liffeen. Helsingin johdannaistoiminta on siirtynyt kokonaan 
Tukholman pörssiin. Arvopapereiden selvitys- ja rekisterijärjestelmät 
ovat paljolti vielä kansallisia ja erillisiä, mikä nostaa rajat ylittävän 
arvopaperikaupan kustannuksia. Suomen Arvopaperikeskus on myyty 
ruotsalaiselle Värdepapperscentralille, mutta se jatkaa toimintaansa 
omana juridisena yksikkönään. 
 
 
Perusarkkitehtuuri EU:ssa � yhtenäinen sääntely ja 
kotivaltioperiaate 
 
Euroopan unionissa rahoitusmarkkinapolitiikan ensimmäinen peruspi-
lari on yhtenäinen sääntely. Rahoituspalveluja koskevilla direktiiveillä 
ja asetuksilla on mahdollistettu palvelujen vapaa tarjonta ja etabloitu-
minen toisiin EU-maihin. EU:n lainsäädännöllä on myös harmonisoitu 
keskeisimmät instituutio- ja vakavaraisuusvalvontaa sekä osin myös 
menettelytapavalvontaa koskevat säännökset yhtenäisten kilpailu-
olosuhteiden luomiseksi. 
 Arvopaperimarkkinoiden sääntelyä on kehitetty vuodesta 2002 
lähtien nelitasoisen, ns. Lamfalussy-mallin mukaisesti (ks. kuvio 6.1). 
Keväällä 2004 malli laajennettiin myös pankki- ja vakuutussektorille. 
Laajentaminen finanssikonglomeraatteihin on työn alla. Tavoitteena 
on tehostaa ja nopeuttaa EU:n sääntelyn valmistelua sekä yhtenäistää 
sen soveltamista. Aiemmin kaikki EU-tason sääntely oli EU:n lain-
säädännössä, josta sopiminen ja hyväksyminen neuvoston ja Euroopan 
parlamentin yhteismenettelyssä vie hyvin pitkän ajan. 
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Kuvio 6.1 EU:n sääntely- ja valvontayhteistyö 
   (Lamfalussy-malli) 
 

EU:n neuvosto
(Ecofin)

Euroopan
komissio

Euroopan
parlamentti

Pääasiallinen
lainsäädäntö

(taso 1)

Talous- ja
rahoituskomitea

(EFC)4

Rahoituspalvelu-
komitea
(FSC)1

! Yhteismarkkina-
strategia

! Politiikka-
linjaukset

Sääntelykomiteat
(taso 2)

Valvontakomiteat
(taso 3)

EBC1 ESC1 EIOPC1

Pankkiala Arvopaperi-
markkinat

Vakuutus ja
eläkerahastot

CEBS2 CESR3 CEIOPS3

Lyhenteiden selitykset:
FSC Rahoituspalvelukomitea, Financial Services Committee
EBC Euroopan pankkikomitea, European Banking Committee
ESC Euroopan arvopaperikomitea, European Securities Committee
EIOPC Euroopan vakuutus- ja lisäeläkekomitea, European Insurance and Occupational Pensions Committee
CEBS Euroopan pankkivalvojien komitea, Committee of European Banking Supervisors
CESR Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea, Committee of European Securities Regulators
CEIOPS Euroopan vakuutus- ja eläkevalvojien komitea, Committee of European Insurance and Occupational

Pensions Supervisors.

1) Koostuu ministeriöiden edustajista
2) Koostuu valvojien ja keskuspankkien edustajista
3) Koostuu valvojien edustajista
4) Koostuu ministeriöiden ja keskuspankkien edustajista

EKPJ:n
pankkivalvonta-

komitea
(BSC)2

 
 
 
Lamfalussy-mallissa vain keskeisin, periaatteellinen sääntely on EU:n 
lainsäädännössä (taso 1). Sääntelyn yksityiskohdat sovitaan joustavas-
ti sektorikohtaisissa komiteoissa, joiden työhön jäsenmaiden ministe-
riöiden edustajat osallistuvat (ns. komitologia, taso 2). Sääntelyn käyt-
töönoton yhtenäisistä periaatteista sovitaan valvojien kesken eri sekto-
reita varten muodostetuissa valvojakomiteoissa (taso 3). Näissä ryh-
missä päätetään valvojille ja rahoituspalveluyrityksille annettavasta 
ohjeistuksesta. Euroopan komission vastuulla on valvoa EU:n säänte-
lyn toteuttamista jäsenmaissa (taso 4). Näiden tasojen lisäksi EKP:n 
yhteydessä toimiva pankkivalvontakomitea seuraa rahoitusmarkkinoi-
den kehitystä ja vakautta sekä toimii yhteistyöelimenä keskuspankkien 
ja pankkivalvojien välillä. 
 Toinen peruspilari on kotivaltioperiaate valvonnassa. Tämän pe-
riaatteen mukaan kotivaltion (pääkonttorin sijaintimaan) valvoja vas-
taa koko ryhmittymän (eli pääkonttorin ja tytäryritysten) konsoli-
doidusta vakavaraisuusvalvonnasta, samoin kuin kaikkien toisissa EU-
maissa (tarkemmin: ETA-maissa) sijaitsevien sivukonttoreiden val-
vonnasta. Yhteismarkkinoilla rahoituspalveluyritysten ei tarvitse 
hankkia toimilupaa ulkomaisille sivukonttoreilleen, ja niiden valvon-
nassa isäntävaltion (sijaintimaan) valvojan vastuu on rajallinen. Poik-
keuksena on maksuvalmiuden valvonta, joka kuuluu sivukontto-
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reidenkin tapauksessa isäntämaalle. Isäntävaltion valvoja vastaa ul-
komaisten rahoituspalveluyritysten tytäryritysten erillisestä valvonnas-
ta, koska kyseessä on isäntävaltiosta toimiluvan saanut juridinen yk-
sikkö. Basel II vakavaraisuusuudistus lisää pääkonttorin kotivaltion 
vastuuta ulkomaisten tytärpankkien valvonnassa, koska kehittyneiden 
laskentamenetelmien hyväksyminen koko ryhmittymässä kuuluu koti-
valtion viranomaiselle. Vakavaraisuusvalvonnasta poiketen menettely-
tapavalvonta kuuluu pääosin isäntävaltion viranomaisten vastuulle. 
 Rahoitusmarkkinoiden vakaudesta huolehtiminen on edelleen kun-
kin jäsenmaan kansallisella vastuulla. Tämä pätee myös euroalueella, 
koska Euroopan keskuspankkijärjestelmälle on annettu tehtäväksi  
ainoastaan tukea kansallisten viranomaisten toimenpiteitä rahoitus-
markkinoiden vakauden turvaamiseksi. EU-tasolla ei ole säädöksiä 
kriisien hallinnasta, mutta oletuksena on, että kotivaltio vastaa yksit-
täisiä instituutioita ja niiden ulkomaisia sivukonttoreita koskevista 
päätöksistä. Mikäli ulkomaisen rahoituspalveluyrityksen tytäryhtiötä 
koskettaa kriisi, isäntävaltio voi tarvittaessa ryhtyä erillisiin toimen-
piteisiin. Talletussuojassa vallitsee direktiivin mukaisesti myös koti-
valtion periaate, eli sivukonttoreihin tehdyt talletukset turvataan pan-
kin kotivaltion talletussuojajärjestelmästä. 
 EU:n nykyinen malli siis yhdistää EU-tason sääntelyn ja hajaute-
tun kansallisen valvonnan. Kriisinhallinnan rakenteet ovat paljolti vie-
lä luomatta EU:n lainsäädännössä. Sitä, vastaako malli integraation 
haasteisiin, tulee arvioida sääntelyn ja valvonnan perustavoitteiden 
kannalta. Näitä tavoitteita ovat rahoitusmarkkinoiden vakauden ja 
luottamuksen säilyttäminen ja tehokkuuden lisääminen. Merkittäviä 
kehitysaskelia on jo otettu EU:n rakenteiden ja toiminnan sopeuttami-
sessa integraation haasteisiin, mutta tehtävää on vielä paljon. 
 
 
Tavoitteena periaatetason joustava sääntely 
 
Sääntelyn osalta Lamfalussy-malli voi tehostaa EU:n toimintaa ja lisä-
tä sääntelyn yhtenäisyyttä sekä edistää sen turvaavuutta ja integraatio-
ta. EU:n komitearakennelman on kuitenkin vielä paljolti osoitettava 
toimivuutensa. 
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 Euroopan komissio julkisti joulukuussa 2005 EU:n rahoituspalve-
lujen strategian vuosiksi 2005�2010.6 Strategiassa mainitaan seuraavat 
sääntelyn kehittämisen tavoitteet: 
 
� nykylainsäädännön toimeenpano, 
� paremman sääntelyn periaatteet (�better regulation�), 
� valvonnan konvergenssi ja 
� kilpailun edistäminen erityisesti vähittäismarkkinoilla. 
 
Nämä tavoitteet ovat kannatettavia, ja kansallisten viranomaisten tulee 
osaltaan tukea niiden saavuttamista. Kantavana ajatuksena on, että 
aloitetaan uusia sääntelyhankkeita vain erittäin perustelluista syistä. 
Viime aikoina luotu uusi sääntely on ollut erittäin mittavaa (esimerk-
keinä Basel II-vakavaraisuusuudistus ja kansainvälinen tilinpäätös-
uudistus, IFRS). Onkin tarpeen turvata tämänhetkisten uudistusten 
toteuttaminen ennen kuin ryhdytään uusiin mittaviin sääntelyhankkei-
siin. 
 EU:n sääntelyssä pitäisi pyrkiä noudattamaan huomattavasti tar-
kemmin sääntelyn periaatteellisuuden tavoitetta. Jotta Lamfalussy-
mallista saadaan tavoiteltu hyöty, pitäisi toteuttaa yksityiskohtainen 
harmonisaatio lähinnä valvojien käytännön tasolla. Tosin pankit ovat 
pitäneet myös mm. Euroopan pankkivalvojien komitean tähänastista 
kolmostason ohjeistusta liian yksityiskohtaisena. Se on kuitenkin ollut 
tarpeen, jotta turvataan valvojien toiminnan yhdenmukaistuminen ja 
yhtenäiset kilpailuolosuhteet eri maissa. 
 Kolmostasolla tarvitaan myös uusia välineitä konvergenssin edis-
tämiseksi ja mahdollisten ristiriitatilanteiden selvittämiseksi valvojien 
piirissä. Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea on pisimmäl-
lä näiden välineiden suunnittelussa, ja se on jo ottanut joitakin välinei-
tä käyttöön. Valvojien konvergenssia komitea on edistänyt ns. ver-
taisarviointimenettelyllä, jossa muiden maiden valvojat tarkastelevat 
sääntelyn ja valvontakäytäntöjen kehitystä yksittäisissä maissa suh-
teessa yhteisesti sovittuihin linjauksiin. Komitea on pohtinut myös 
sovittelutoiminnan aloittamista ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi. 
 Kolmostason yhteistyötä on kehitetty eri lähtökohdista, mutta tar-
peet ovat kuitenkin samankaltaiset kaikilla sektoreilla mm. lukuisten 
tulkintakysymysten ja valvonnan yhtenäistämistarpeiden vuoksi. Erit-
täin tärkeää on myös poliittisella tasolla valvojien valtuuksien yhden-
mukaistaminen. Pelkkä valvojien hyvä tahto ei riitä, jos erilaiset lain-

                                           
6 European Commission 2005. 
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säädäntöpuitteet tekevät valvonnan yhdenmukaistamisen ja valvojien 
yhteistyön mahdottomaksi. 
 Sääntelyn ja valvontakäytäntöjen harmonisoinnissa on toistaiseksi 
edistytty varsin vähän eri sektoreiden välillä. Eri sektoreilla toimivien 
finanssikonglomeraattien tehokkaan toiminnan kannalta ei ole suota-
vaa esimerkiksi se, että vakavaraisuussääntely on lähtökohdiltaan ko-
vin erilaista pankki- ja vakuutussektorilla. Tällöin mm. riskienhallin-
nan menetelmien yhdistely ryhmittymätasolla vaikeutuu. Myönteistä 
kehitystä voi tapahtua kuitenkin jatkossa, koska kolmostason valvo-
jien komiteat ovat lisäämässä yhteistyötään ja kolmostason työ finans-
sikonglomeraattien valvonnassa on käynnistymässä. 
 
 
Valvonnassa tarvitaan kiinteämpää yhteistyötä 
 
On selvää, että hajautunut kansallinen valvonta ei ole rahoitusmarkki-
noiden vakauden ylläpitämisen kannalta enää toimiva järjestelmä. Ha-
jautuneessa valvontarakenteessa ylikansallisten ryhmittymien valvonta 
ei ole tehokasta, koska valvonnan onnistuminen vaatii laajaa infor-
maatiota eri maista, eikä yksittäisten tytäryritysten tai sivukonttorei-
den valvontaa voi toteuttaa irrallaan ryhmittymän kokonaisuudesta. 
Ryhmittymissä riskienhallinta on usein keskitettyä ja riskejä voidaan 
siirrellä helposti ryhmittymän sisällä. Tässä mielessä ulkomaisista  
tytäryrityksistä tai sivukonttoreista muodostuvat ryhmät eivät enää 
juuri eroa toisistaan, mutta kotimaan ja isäntävaltion muodollinen val-
vontavastuu on hyvin erilainen. 
 Toinen merkittävä ongelma on kriisien hallinta hajautuneessa jär-
jestelmässä. Ei ole varmaa, että kriisien seurausvaikutukset yksittäisil-
le maille huomioidaan päätöksiä tehtäessä, koska mm. kotivaltion vi-
ranomaiset eivät välttämättä huomioi vaikutuksia muissa maissa. Hy-
vin suurten ryhmittyen tapauksissa kotivaltion resurssit hoitaa kriisi 
voivat myös osoittautua rajallisiksi (�too-big-to-save�). 
 Ylikansallisten ryhmittymien valvonnan tehokkuutta ja kriisien 
hallintaa voivat haitata kotimaan ja isäntävaltion viranomaisten erilai-
set intressit.7 Pahimmillaan intressien erilaisuus on tilanteessa, jossa 
ryhmittymä on kotimaassa pienempi tekijä kuin jossakin isäntävaltios-
sa. Tällöin kotivaltio voi painottaa ko. yhtiön valvontaa vähemmän 
kuin isäntävaltio toivoisi. Isäntävaltion valvojalla voi kuitenkin olla 
itsellään vähemmän resursseja tai edes intressiä ko. yhtiön valvontaan, 
koska vastuuta on siirtynyt kotivaltion valvojalle. 

                                           
7 Ks. Enria ja Vesala 2003. 
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 Myös kriisien hallinnassa kotivaltiolla voi olla erilaiset intressit 
kuin isäntävaltiolla. Mutta isäntävaltion viranomaisten mahdollisuudet 
hoitaa vastuutaan rahoitusmarkkinoidensa vakaudesta ja ryhtyä ennal-
taehkäiseviin toimenpiteisiin ovat rajallisia tilanteessa, jossa merkittä-
vää osaa toiminnasta hallitsevat ulkomaiset yritykset � etenkin jos ne 
toimivat sivukonttoreina. 
 EU:ssa toimii jo nyt pankkeja, joiden kohdalla eri maiden viran-
omaisten intressit voivat erota valvonnassa tai kriisien hallinnassa tai 
jotka ovat hyvin suuria kotivaltion kantokykyyn nähden. Nordea-
konserni on esimerkiksi huomattavasti tärkeämpi Suomen kuin Ruot-
sin markkinoilla. 
 Myönteistä kehitystä on jo tapahtunut paljon, kun sekä kahdenvä-
listä että monenkeskistä yhteistyötä (EU:n komiteoissa) on merkittä-
västi lisätty valvonnassa ja kriisien hallinnassa eri maiden viranomais-
ten välillä. Pohjoismaat ovat olleet edelläkävijöitä yhteistyön kehittä-
misessä ja ne ovat vaikuttaneet työn etenemiseen myös EU-tasolla. 
 Teoriassa hajautetun valvontamallin ongelmat voidaan ratkaista 
keskittämällä valvontavastuu ylikansalliselle valvontaelimelle tai val-
vojien välisillä (sitovilla) sopimuksilla yhteistyöstä. Mielestämme en-
simmäinen vaihtoehto � eurooppalainen suurten rahoitusryhmittymien 
valvontavirasto � on pitkällä tähtäyksellä toivottava. Se on integraa-
tiokehityksen mukainen ratkaisu, ja se takaa parhaiten monessa maas-
sa toimivien rahoitusryhmittymien tehokkaan valvonnan ja kriisien 
vaikutusten tasapuolisen huomioinnin. Ylikansallinen valvonta kyke-
nee myös huomioimaan rahoitusmarkkinoiden vakauteen liittyvät 
uhat, jotka koskettavat koko aluetta tai leviävät integroituneiden rahoi-
tuksen �tukkumarkkinoiden� tai markkinoiden infrastruktuurin kautta 
laajalle. Keskitetty valvoja tarvitsisi kuitenkin yksiköitä myös jäsen-
maissa mm. riskien ja menettelytapojen arvioimiseksi. Pienet, paikal-
liset rahoituspalveluyritykset olisi varmasti tarkoituksenmukaista jät-
tää tulevaisuudessakin näiden kansallisten yksiköiden valvontaan. 
 Mitä enemmän syntyy monessa maassa toimivia rahoitusryhmit-
tymiä, sitä suurempi on eurooppalaisen valvontaviraston tarve ja sitä 
hyväksyttävämmäksi tämä ratkaisu myös muodostuu.8 Keskitetty val-
vonta toteutunee kuitenkin vasta pitkän ajan kuluttua. Siksi �väliajan 
ratkaisuksi� tarvitaan tiivistettyä yhteistyötä valvojien välillä. 
 Pankkitoimialan kannattama malli on puhdas kotivaltion harjoit-
tama valvonta (�lead supervision�), jossa isäntävaltion valvojilla ei ole 
tehtäviä edes tytäryritysten tapauksissa, vaan kaikesta valvonnasta 
vastaa kotivaltion valvoja. Tämä malli nojautuisi kotivaltion periaat-

                                           
8 Ks. mm. Schoenmaker ja Oosterloo 2006 sekä Schilder ja Knot 2005. 
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teeseen ja voisi vähentää valvonnasta aiheutuvia kustannuksia, mutta 
isäntävaltiolle ei jäisi roolia paikallisten rahoitusmarkkinoiden vakau-
den turvaamisessa. Kuten edellä mainitsimme, pahinta olisi selvä int-
ressiristiriita kotivaltion ja isäntävaltion välillä tilanteessa, jossa pank-
ki ei olisi rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta merkittävä (eli sys-
teeminen) kotivaltiossa mutta kylläkin isäntävaltiossa. 
 Parempi malli edetä kohti eurooppalaista valvontaa on tiivistää 
kotivaltion ja isäntävaltion viranomaisten yhteistyötä ja tietojen vaih-
toa sekä ylläpitää myös isäntävaltion valvontavastuuta paikallisesti 
merkittävien instituutioiden tapauksessa. Tämä �verkostomalli� (�net-
work of competent authorities�) tukee paremmin ryhmittymien teho-
kasta valvontaa ja vaikutusten huomioimista eri maissa kriisitilanteis-
sa. Se voi myös olla jopa integraation kannalta myönteisempi malli, 
koska se vähentää paineita protektionismiin ja kansallisten markkinoi-
den suojeluun ulkomaisilta toimijoilta rahoitusmarkkinoiden vakauden 
nimissä. 
 Nykyinen Nordean valvontamalli, jossa yhteispohjoismaisessa 
valvontaryhmässä sovitaan tärkeimmistä tarkastuksista ja kaikista ko-
ko konsernia koskevista valvontatoimista sekä muodostetaan koko-
naiskuva koko Nordea-ryhmän riskeistä, voi toimia esikuvana myös 
muiden rajat ylittävien ryhmittymien valvonnassa. Basel II -uudistuk-
sen mukainen valvojien suorittama systemaattinen riskien ja pääomien 
riittävyyden arviointi voidaan toteuttaa yhteistyönä nykyistä toimin-
tamallia edelleen kehittämällä. Kolmostason valvojien komiteat voivat 
pohtia valvojien yhteistyölle yhteisiä toimintamalleja, joiden pohjalta 
rakentaa eurooppalainen valvojien verkosto. 
 Isäntävaltion konkreettinen valvontarooli ja lakisääteisten velvoit-
teiden hoitaminen hankaloituvat, kun ryhmittymät keskittävät riskien-
hallintaansa kotivaltioon. Mm. Basel II -uudistus edellyttää, että tytär-
pankit järjestävät pääomien hallintansa myös paikallisella tasolla kus-
sakin maassa. Hyvänä lähtökohtana on tietty joustavuus siten, että 
kaikkien valvojien vaatimukset voidaan toteuttaa keskitetyistä järjes-
telmistä. Keskitettyjen järjestelmien täytyy kuitenkin olla riittävän ke-
hittyneitä ja erotella maakohtaiset liiketoimet ja riskit niin, että isäntä-
valtion valvoja saa riittävän informaation ja kykenee hoitamaan oman 
valvontavastuunsa. Tästä isäntävaltion valvoja ei voi tinkiä, ei eten-
kään paikallisesti rahoitusmarkkinoiden vakauden kannalta merkittä-
vien instituutioiden tapauksessa. 
 Isäntävaltiolla tulisi olla riittävä rooli myös systeemisesti merkittä-
vien ulkomaisten sivukonttorien valvonnassa. Tämä on vaikea asia, 
koska se on kotivaltioperiaatteen vastainen. Kotivaltioperiaatteesta 
pitäisi mielestämme kuitenkin joustaa ja EU-lainsäädäntöä vastaavasti 
muuttaa, jotta isäntävaltion valvonta- ja muut viranomaiset voisivat 
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hoitaa lakisääteisen vastuunsa rahoitusmarkkinoiden vakauden ja luot-
tamuksen turvaamisessa ja osallistua tehokkaasti valvontayhteistyö-
hön kyseisen instituution kohdalla. Euroopan pankkivalvojien komi-
tean laatimissa yhteistyöperiaatteissa on jo huomioitu mahdollisuus 
tehdä käytännön yhteistyötä ja delegoida tehtäviä kotivaltiosta isäntä-
valtiolle myös merkittävien ulkomaisten sivukonttoreiden tapauksessa. 
 Valvontayhteistyön tehostamiseksi voidaan vahvistaa kotivaltion 
koordinoivaa roolia ylikansallisten ryhmittymien valvontaryhmissä 
(�supervisory colleges�). Isäntävaltion valvojilla tulisi olla edelleen 
sananvaltaa myös monikansallisia ryhmittymiä koskevissa valvonta-
päätöksissä, jotta isäntävaltio voi huolehtia omien rahoitusmarkkinoi-
densa vakaudesta. Silti mahdolliset ristiriidat tulee kyetä ratkaise-
maan. Eri intressien tasapuolisen kohtelun vuoksi ei olisi mielestäm-
me kuitenkaan suotavaa antaa lopullista ratkaisuvaltaa koordinoivalle 
valvojalle ilman, että osapuolilla on mahdollisuus sovitteluun esimer-
kiksi Euroopan pankkivalvojien komiteassa. 
 
 
Kriisinhallintaan pohdittava EU-tason ratkaisuja 
 
Talletussuojaan on tarpeen miettiä EU-tason ratkaisuja, jotka poistai-
sivat järjestelmien erilaisuudesta johtuvat kilpailuhaitat tai jopa esteet 
integraation etenemiselle. Talletussuojajärjestelmän tulisi olla neutraa-
li, eikä se saisi vaikuttaa yritysten liiketoimintapäätöksiin. Näin ollen 
yhteismarkkinoilla tulisi suojan tason ja korvattavien talletusten mää-
ritelmän sekä suojan rahoitustavan olla harmonisoitu. Alueellisten rat-
kaisujen laatiminen vain EU:n joissakin osissa voisi johtaa järjestel-
mien hajaantumiseen entisestään ja viedä pohjan EU-tason ratkaisuil-
ta. Paras ratkaisu olisi EU:n talletussuojadirektiivin uudistaminen. 
 On esitetty, että soveltamalla isäntävaltion talletussuojaa myös si-
vukonttoreiden tapauksessa voitaisiin poistaa se kilpailuhaitta ulko-
maisten pankkien sivukonttoreille, joka on seurausta talletusten kor-
vaamisesta kotivaltion järjestelmästä. Tämä johtaisi kuitenkin mahdol-
liseen korvausvastuuseen isäntävaltiolle ilman valvontavaltaa. Koska 
valvonta- ja kriisinhallintavastuiden tulisi aina olla samassa linjassa, 
tällainen malli edellyttäisi myös isäntävaltion valvontavastuuta ja 
mahdollisuutta toimia kriisejä ennaltaehkäisevästi. 
 EU:ssa tulee miettiä kriisinhallintajärjestelmiä laajemminkin. Pal-
jon edistystä on jo saavutettu tiedonkulun turvaamisessa, jotta kaikilla 
vastuullisilla viranomaisilla olisi tarvittava tieto riittävän aikaisessa 
vaiheessa. Asiasta on solmittu sopimuksia (Memoranda of Understan-
ding) valvojien, keskuspankkien ja ministeriöiden välillä. Sen sijaan 
kriisinhallintakustannusten jakamisesta (burden sharing) ei ole sovittu-
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ja menettelytapoja. Asiaa ei olekaan helppo ratkaista, koska EU:lla ei 
ole tähän tarkoitukseen yhteisiä varoja. Toisaalta on selvää, että var-
sinkin hyvin suurten ryhmittymien kriisien hoitaminen voi olla yksit-
täiselle jäsenmaalle liian suuri ponnistus. Kuten valvontaankin, myös 
kriisien hallintaan ja talletussuojaan tarvitaan pitkällä aikavälillä kes-
kitetty ratkaisu, jotta kriisit voidaan hoitaa tasapuolisesti ja jotta jul-
kisten varojen käyttö kriisien hoitoon voidaan EU:n alueella minimoi-
da. 
 Suomessa on pohjoismaisen integraation seurauksena jo merkittä-
vä osa rahoitusmarkkinoita ulkomaisessa omistuksessa. Suomen ra-
hoitusmarkkinoiden vakauden turvaamisessa ennakoiva tehokas val-
vontatyö on tehtävä jo nyt tiiviissä yhteistyössä lähialueiden viran-
omaisten kanssa. Suomen etuna on myös vahvojen yhteisten euroop-
palaisten ratkaisujen edistäminen, jossa luodaan yhteistyölle ja mah-
dollisten intressiristiriitojen ratkaisulle selkeät puitteet ja samalla ede-
tään kohti EU-tason järjestelmiä pitkällä aikavälillä. 
 
 
6.3 Valvonnan resurssit ja rahoitus 

Rata rahoitettu valvontamaksuilla9 
 
Pankkitarkastusviraston perustamisesta (1922) asti sen kustannukset 
perittiin valvottavilta valvontamaksuina, jotka pankeille määriteltiin 
lähinnä niiden taseiden koon perusteella. Sijoituspalveluyritysten ja 
arvopaperipörssin tultua vuonna 1989 valvonnan piiriin, valvontamak-
sujen jakamis- ja määrittelyperusteiksi tulivat myös liikevaihto, mark-
kinaosuus ja eräät muut mittarit. Valtiovarainministeriö määräsi ja ke-
räsi maksut etukäteen budjettiarvion perusteella. Mahdolliset yli- tai 
alijäämät otettiin huomioon seuraavan vuoden maksuissa. 
 Tämä kustannusten kattamistapa siirtyi lähes sellaisenaan Rahoi-
tustarkastukselle. Erona oli kuitenkin se, että Suomen Pankki laskutti 
kolme kertaa vuodessa jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukai-
sesti. Maksujen jakautuminen valvottavien kesken säilyi suurin piir-
tein ennallaan. Valvontamaksujen lisäksi varsinkin arvopaperimarkki-
napuolella käytettiin ja käytetään edelleen toimenpidemaksuja erilai-
sista luvista. Toimenpidemaksutulot, jotka kaiken kaikkiaan kattavat 
pienen osan kokonaiskustannuksista, ovat vaikeasti ennakoitavissa ja 
vaihtelevat suuresti vuodesta toiseen. Niiden tuoma tulo vähennetään 
                                           
9 Myös Suomen Vakuutusvalvontaviraston toiminnan menot katetaan valvottavilta kerät-
tävillä valvontamaksuilla ja osittain myös valvottavilta kerättävillä toimenpidemaksuilla. 
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valvontamaksuista, joten mitään ylijäämää tai alijäämää ei vuoden ai-
kana voinut syntyä. Valvontamaksujen perusteista ja toimenpidemak-
suista päätti Ratan johtokunta. 
 Uudistettaessa lakia Rahoitustarkastuksesta (Ratalaki) vuonna 
2003 Ratan valvontamaksut tulkittiin uuden perustuslain hengessä ve-
ron luonteisiksi maksuiksi, joiden perusteet on määrättävä laissa.  
Määräaikaisella poikkeuslailla säädettiin, että Rata voi jatkaa vanhaan 
lakiin perustuvaa tapaa vuoden 2004 loppuun, mutta vuodesta 2005 
olisi siirryttävä verolakien mukaiseen järjestelmään, jossa maksujen 
perusteet on laissa määritelty. Niinpä säädettiin Laki Rahoitustarkas-
tuksen valvontamaksusta (valvontamaksulaki). Tässä laissa määritel-
lään matemaattisen tarkasti valvontamaksujen laskentatapa. Rahoitus-
tarkastuksen johtokunta määrää lain perusteella kunkin kalenteri-
vuoden maksun edellisen vuoden lopun tase- ja muiden tietojen perus-
teella ja Ratan hyväksytyn budjetin pohjalta. Koska laskentaan tarvit-
tavat tiedot ovat käytettävissä vasta keväällä, maksuvuonna kerätään 
maksu yhtenä eränä vuoden puolivälissä. Maksuilla ei siten enää ole 
suoraa yhteyttä toteutuneisiin kustannuksiin. Mahdollinen syntynyt 
ylijäämä on otettava huomioon seuraavan vuoden maksua määrättäes-
sä. 
 Uusi järjestelmä on vanhaan nähden huomattavan jäykkä. Toisaal-
ta se antaa valvottaville oikeusvarmuuden ja mahdollisuuden etukä-
teen laskea, mikä lain mukainen maksu valvottavalle tulee maksetta-
vaksi. Laki on kalibroitu siten, että Suomen rahoitusmarkkinoiden ny-
kyrakenteella ei ole todennäköistä, että maksut eivät riittäisi Ratan 
kustannusten kattamiseen. Päinvastoin taseiden ja markkinoiden kas-
vun myötä maksut todennäköisesti ylittävät Ratan budjetoidut menot. 
Ylijäämä kuitenkin otetaan huomioon seuraava vuoden maksuja mää-
rättäessä niitä alentavana tekijänä. 
 
 
Valvottavien rakenteen muutokset 
voivat tuoda ongelmia rahoitukseen 
 
Tilanne saattaa kuitenkin muuttua, jos valvottavien rakenteessa tapah-
tuu oleellisia muutoksia. Jos esimerkiksi Nordean suunnitelma muut-
tua Ruotsia kotipaikkanaan pitäväksi eurooppayhtiöksi toteutuu,  
valvontamaksutulo alenisi huomattavasti. Nordea ei tämän jälkeen 
enää olisi suomalainen pankki, vaan toimisi täällä sivukonttoriverkos-
tona. Ulkomaisten pankkien sivukonttoreille valvontamaksu on huo-
mattavasti alempi kuin suomalaisille pankeille. Laissa on määrätty, 
että Ratan johtokunnan tulee tämän kaltaisessa tapauksessa laatia va-
rautumissuunnitelma Suomen Pankille toimitettavaksi. Tarvittaessa 
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Suomen Pankki ja Rata voivat sen perusteella esittää valtiovarain-
ministeriölle lainsäädännön muutosehdotuksia. Jos alijäämää syntyy, 
jää se automaattisesti Suomen Pankin maksettavaksi, koska Rata toi-
mii Suomen Pankin yhteydessä. Alijäämää varmaan esimerkkitapauk-
sessa syntyisikin, sillä millään saneeraustoimilla ei nopeasti syntyvää 
rahoitusvajetta pystyttäisi täyttämään. 
 Onkin tärkeä kysymys, minkälaista ja minkä tasoista valvontaa 
Suomessa on EU-maana ylläpidettävä, jos huomattava osa rahoitusjär-
jestelmästä on ulkomaisten toimijoiden sivukonttoriverkostojen varas-
sa. Toisaalta valvonnan resurssitarpeet ja etenkin osaamisvaatimukset 
ovat viime aikoina kasvaneet, kun valvottavien toimintaan liittyvät 
riskit ovat moninaistuneet ja monimutkaistuneet. Riskiperusteinen, 
ennakoiva valvonta on vaatinut ja vaatii edelleen taloudellisen analyy-
sin ja riskienhallinnan asiantuntemuksen lisäämistä. Samaten Basel II 
-vakavaraisuusuudistuksen, kansainvälisten tilinpäätössäädösten ja 
muidenkin laajojen sääntelyhankkeiden tuomat vaatimukset valvojille 
ovat hyvin mittavia. Basel II -uudistuksessa nojaudutaan yhä enem-
män valvottavien omaan riskienhallintaan ja sisäisiin kontrollijärjes-
telmiin. Vastaava vakavaraisuuden minimivaatimusten laskenta on 
tulossa myös vakuutusvalvontaan valmisteilla olevan Solvenssi II  
-uudistuksen myötä. Näiden kehittyneiden menetelmien valvonta 
muodostaa suuren haasteen valvojan osaamiselle. 
 Vakavaraisuusvalvonnan resursseja lisättiin pankkikriisin jälkeen, 
mutta sittemmin resurssien määrä on vakiintunut samalla, kun osaa-
misvaatimukset ovat kaikessa valvonnassa kasvaneet. Merkittävien 
sivukonttoreiden toiminta Suomessa, osallistuminen kansainväliseen 
valvontayhteistyöhön sekä toiminta Suomen rahoitusmarkkinoiden 
vakauden ja luottamuksen hyväksi edellyttävät riittäviä valvonta-
resursseja myös tulevaisuudessa suomalaisten pankkien määrän vä-
hentyessä � olkoonkin, että resurssien määrä voi jonkin verran supis-
tua. Arvopaperimarkkinoiden valvonta, samoin kuin vakuutusvalvon-
ta, on tarvinnut ja saanut viime vuosina lisää resursseja. Arvopaperi-
markkinoihin liittyvät uudet direktiivit, erityisesti uusi direktiivi rahoi-
tusvälineiden markkinoista (MiFD), tulevat jatkossakin lisäämään re-
surssipaineita markkinavalvonnassa. 
 Eurooppalaisessa vertailussa Suomen valvontahenkilöstön määrä 
on varsin kohtuullinen, vaikkakin muihin pohjoismaihin verrattuna 
määrä on suhteellisesti hieman suurempi. Muualla Euroopassa ja äs-
kettäin myös Ruotsissa valvojat ovat viime aikoina voineet rekrytoida 
runsaasti uusia ammattilaisia hoitamaan sääntelyuudistuksista johtu-
viin tehtäviä, kun taas Ratassa on tulevaan rahoituspohjaan liittyvien 
epävarmuuksien vuoksi jouduttu toimimaan lähes entisellä resurssi-
määrällä. 



 
159 

 Uskottavaa vakautta ja luottamusta ylläpitävän valvonnan kustan-
nuksia ei voitane kokonaan sälyttää Suomea juridisena kotipaikkanaan 
pitävien toimijoiden maksettavaksi sen jälkeen, jos Ratan valvonta-
maksutulo vähenee Nordean eurooppayhtiömuutoksen seurauksena. 
Siksi varautumissuunnittelussa onkin mietittävä valvonnan tason ja 
resurssitarpeiden mitoituksen ohella valvonnan rahoituksen periaattei-
ta uudelta pohjalta. 
 Suomessa ja muissa pohjoismaissa valvonnan kustannukset on pe-
rinteisesti peritty kokonaan valvottavilta. Pohjoismaiden ulkopuolella 
tilanne on toinen useassa maassa. Maissa, joissa pankkivalvonta on 
osa keskuspankkia, valvonnan kustannukset kattaa yleensä keskus-
pankki. Maissa, joissa valvonnat on yhdistetty keskuspankista erilli-
seen laitokseen, keskuspankki tai valtio (Saksa ja Itävalta) osallistuu 
osaan kustannuksista. Irlannissa keskuspankki maksaa tällä hetkellä 
noin puolet valvonnan kustannuksista. Perusteluna tälle on esitetty, 
että viranomaiset eivät halua rasittaa koko kustannuksella kotimaisen 
rahoitussektorin kilpailukykyä. Keskuspankkien tai valtion kustannus-
vastuuta on joskus puolustettu sillä, että valvontamaksujen periminen 
valvottavilta tekee valvojan epäterveellä tavalla riippuvaiseksi valvot-
tavista, mikä voi heikentää valvonnan tiukkuutta ja uskottavuutta. Toi-
saalta on myös esitetty, että toimiluvan varaiseen, säänneltyyn ja val-
vottuun toimintaan, kuten rahoitustoimialaan, sisältyy alalle pääsyn 
esteitä. Tästä syystä on perusteltua, että alalla toimimisen privilegion 
saaneet tahot maksavat sääntelyn ja valvonnan kustannukset. 
 Käytännössä Irlannin tyyppinen sekamalli voisi olla käyttökelpoi-
nen Suomessakin. Suuri osa valvonnan kustannuksista on luonteeltaan 
muuta kuin suoraan valvottaviin kohdistuvaa valvontaa ja tarkastusta. 
Esimerkiksi sääntelyyn ja sen valmisteluun kotimaassa ja eri EU:n 
elimissä käytetään runsaasti resursseja. Suomen markkinoiden luotet-
tavuus edellyttää korkeatasoista sääntelyä. Suomen edut taas edellyt-
tävät vaikuttamista EU:n kehitykseen. Tällaisen työn määrä ei riipu 
suoraan valvottavien lukumäärästä. 
 Se, onko näiden yleisesti markkinoita hyödyttävien tehtävien mak-
sajana valvottavien lisäksi keskuspankki, valtio tai molemmat, riippu-
nee valvonnan institutionaalisesta järjestelystä. Ovatko pankki-, arvo-
paperimarkkina- ja vakuutusvalvonta samassa organisaatiossa vai eril-
lään, ja toimivatko ne valtioneuvoston vai keskuspankin alaisuudessa 
tai yhteydessä? Näihinkään kysymyksiin ei ole yksiselitteisiä vastauk-
sia, vaan kyse on perimmältään poliittisesta tahdosta ja päätöksenteos-
ta. 
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Liite 
 

Taulukko 1a    Valvontarakenteet euroalueella 
 

Maa Valvontaa 
keskuspankin 
yhteydessä  

Instituutio- ja 
arvopaperi / 
menettely-
tapavalvonta 
yhdessä  

Pankki- ja 
vakuutus-
valvonta 
yhdessä  

Valvonta-
viranomais-
ten luku-
määrä 

Valvontaa 
ministeriön 
yhteydessä  

 
Euroalue 

 
Alanko-
maat 
 

Kyllä 
� instituutio-
valvonta 

Ei Kyllä 2 Ei 

Belgia Ei Kyllä Kyllä 1 Ei 
Espanja Kyllä 

� pankki-
valvonta 

Ei Ei 3 Ei 
� paitsi va-
kuutusval-
vonta 

Irlanti Kyllä 
� toiminnas-
saan itsenäinen 

Kyllä Kyllä 1 Ei 

Italia Kyllä  
� pankki-
valvonta 

Ei Ei 3 Ei 
� paitsi va-
kuutusval-
vonta 

Itävalta Ei  
� keskuspankki 
osallistuu 
pankki-
valvontaan 

Kyllä Kyllä 1 Ei 

Ranska Ei  
� pankkival-
vonnalla kiinteä 
yhteys 

Ei Ei 5 Ei 

Saksa Ei  
� keskuspankki 
osallistuu 
pankkivalvon-
taan 

Kyllä Kyllä 1 Ei 
� valtiova-
rainministe-
riö valvoo 
toimintaa 

Suomi Kyllä  
� toiminnas-
saan itsenäinen 

Kyllä Ei 2 Ei 
� vakuutus-
valvonta tu-
losvastuulli-
nen sosiaali-
ministeriölle 
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Taulukko 1b    Valvontarakenteet muissa EU-maissa  
 
Maa Valvontaa 

keskus- 
pankin 
yhteydessä  

Instituutio- ja 
arvopaperi / 
menettelyta-
pavalvonta 
yhdessä  

Pankki- ja 
vakuutus-
valvonta 
yhdessä  

Valvonta-
viran-
omaisten 
lukumäärä 

Valvontaa 
ministeriön 
yhteydessä  

 
Muut EU-maat 

 
Iso-
Britannia 

Ei Kyllä Kyllä 1 Ei 
� vastuussa 
valtiovarain-
ministeriölle 

Latvia Ei Kyllä Kyllä 1 Ei 
Liettua Kyllä  

� pankkival-
vonta 

Ei Ei 3 Ei 
� paitsi va-
kuutus-
valvonta 

Puola Kyllä  
� pankki-
valvonta 
 

Ei Ei 3 Ei  

Ruotsi Ei Kyllä Kyllä 1 Ei  
� vastuussa 
valtiovarain-
ministeriölle 

Tanska Ei Kyllä Kyllä 1 Ei 
� johtaja 
vastuullinen 
kauppa-
ministerille 

Tsekki Kyllä (uusi 
rakenne, kaik-
ki valvonta 
keskuspankin 
yhteydessä 
voimaan kesäl-
lä 2006) 

Kyllä Kyllä 1 Ei 

Slovakia Kyllä Kyllä Kyllä 1 Ei 
Unkari Ei Kyllä Kyllä 1 Ei 
Viro Kyllä  

� toiminnas-
saan itsenäinen 

Kyllä Kyllä 1 Ei 
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Taulukko 1c    Valvontarakenteet  EU:n ulkopuolella 
 
Maa Valvontaa 

keskus- 
pankin  
yhteydessä  

Instituutio- ja 
arvopaperi / 
menettelyta-
pavalvonta 
yhdessä  

Pankki- ja 
vakuutus-
valvonta 
yhdessä  

Valvonta-
viranomais-
ten luku-
määrä 

Valvontaa 
ministeriön 
yhteydessä  

 
ETA-maat 

 
Islanti Ei Kyllä Kyllä 1 Ei 

� vastuullinen 
kauppaminis-
teriölle 

Norja Ei Kyllä Kyllä 1 Ei 
� kuuluu 
valtiovarain-
ministeriön 
hallinnon-
alaan 

 
Muut maat 

 
Australia Ei Ei Kyllä 2 Ei 
Japani Ei Kyllä Kyllä 1 Kyllä 

� pääministe-
rin kanslian 
alainen 

Kanada Ei Kyllä Kyllä 1 + osa-
valtioiden 

oma arvopa-
perimarkki-
noiden. val-

vonta 

Ei 

Yhdysvallat Kyllä 
� pankki-
valvonta  
osittain 

Ei Ei Useita Ei 
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