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ESIPUHE 

Suomen Pankki julkaisi vuonna 1986 Bank of Finland Monthly 
Bulletinin erikoisnumeron Suomen rahoitusmarkkinoistai sama teos 
julkaistiin myös suomeksi (Suomen rahoitusmarkkinat, sarja A:64). 
Rahoitusmarkkinat ovat sen jälkeen vapautuneet säännöstelystä, 
valuutansäännöstely on purettu miltei kokonaan, rahoitusmarkkina
lainsäädäntöä on uudistettu, monia uusia instituutioita on syntynyt 
ja kansainvälistyminen on edelleen jatkunut. Sen vuoksi on jälleen 
katsottu tarpeelliseksi laatia yleiskatsaus rahoitusmarkkinoiden 
muutosten nykyvaiheesta. 

Teoksen 12 artikkelia on ryhmitelty kolmeen pääjaksoon siten, että 
seitsemässä artikkelissa kuvataan rahoitusmarkkinoiden toimintoja 
eri näkökannoilta, kahdessa selostetaan tärkeimpiä lainsäädännölli
siä uudistuksia ja kolmessa keskeisiä instituutiota. Artikkeleista 
yhdeksän on kirjoitettu Suomen Pankissa, ja kolmen kirjoittajana on 
ollut pankin ulkopuolinen asiantuntija. Tekstit on kirjoitettu 
runsaan vuoden kuluessa. Tästä syystä kunkin artikkelin loppuun on 
merkitty varsinainen kirjoitusajankohta sekä mahdollinen tekstin 
tarkistusajankohta. Teos julkaistaan sekä englanniksi Bank of Fin
land Bulletinin erikoisnumerona että suomeksi pankin A-sarjassa. 
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RAHOITUSMARKKINOIDEN KEHITYS 1980-LUVULLA 

Markku Malkamäki, tutkija 
Heikki Solttila, tutkija 
Rahoitusmarkkinaosasto 
Suomen Pankki 

Vapaiden rahoitusmarkkinoiden synty Suomessa 

Negatiivinen reaalikorko ja rahoitusjäämien muutokset lisäsivät 
Suomessa 1970-luvun lopulla paineita korkosään~östelyn ulkopuolisten 
ja siten parempituottoisten rahoitusvaateiden luomiseen. Lisävauhtia 
markkinoiden kehittyminen sai rahoitusmarkkinoiden yleismaailmallisesta 
kansainvälistymisestä ja pääomanliikkeiden säätelyn purkamisesta. 

Uh·{7.t l,\ 4.,.", tv. .... h. ~ 
A loi ttama 11 a vuonna 1983 antolai nau~.s":'!. kesk ikorkosäätelyn astei ttai sen 2g. 
purkamisen Suomen Pankki siirsi vähitellen korkosäätelyn ulkopuolella 
olevan markkinaehtoisen antolainauksen pankkien taseisiin. Samalla 
luotiin edellytykset vapaaseen koronmuodostukseen perustuville moni
puolisille ja tehokkai11e rahoitusmarkkinoille, Keskikorkosää.telyn 

'purkamista seurasi nopeasti 
merkityksen tuntuva kasvu. 

kilpailullisesti määräytyvien korkojen 

~ Itd~~ q L~*,.-,v~ ~ 
1 

Varsinaiset pankkien-väliset markkinat syntyivät vasta vuonna 1986, 
kun Suomen Pankki eriytti päiväluotto- ja -talletuskoron toisistaan. 
Tavoitteena oli siirtää pankkien välisen likviditeetin tasaaminen 
enenevästi keskuspankista rahamarkkinoille. Lopullisen sysäyksen raha
markkinoiden nopealle kasvulle antoi kassavarantovelvoitteen poistami
nen sijoitustodistuksilta vuoden 1987 tammikuussa. Kun lisäksi samaan 
aikaan sovittiin heliborpankkien alle vuoden mittaisten sijoitustodis
tusten homogeenisuudesta, alkoi sijoitustodistusten ja niihin verrat
tavien jälkimarkkinakelpoisten instrumenttien (yritys- ja kuntatodis
tukset sekä valtion velkasitoumukset) määrä kasvaa homattavasti. 
Samalla rahapolitiikan painopistettä siirrettiin sijoitustodistusmark
kinoille, jolloin rahapolitiikan teho parani. 
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~"W:7"1I/>al/; 
Toimivien rahoitusmarkkinoiden syntyyn vaikutti myös pääomanliikkeiden 
säännöstelyn purkaminen. Kun termiinimarkkinat vuonna 1980 vapautettiin, 
Suomeen saatiin ensimmäiset todelliset lyhytaikaiset ja ulkomaisille 
vaikutteille alttiit markkinakorot. Valuuttamääräisen rahoituksen 
käytön ja transaktioid~n yleistymiseen vaikuttivat myös yritysten 
kansainvälistyminen, niiden pitkäaikaisen pääoman tuonnin vapautuminen 
määrällisestä säätelystä vuosina 1986 - 1989 sekä ulkomaille suunnat
tujen portfolioinvestointien asteittainen vapauttaminen. 

{
Korko- ja valuuttakurssiriskien lisääntyminen ja tarve niiden hallin
taan eqisti tuotekehittelyä rahoitusmarkkinoiden johdannaismarkkinoilla. 
Korko- ja valuuttatermiinien sekä korko- ja valuuttaoptioiden käyttö on 
yleistynyt, vaikka nämä instrumentit toistaiseksi soveltuvat ensi 
sijassa vain pankkien välisiin transaktioihin ja suhteellisen suurille 
yrityksille. 

Rahamarkkinoiden vapautumisen ja tehostumisen myötä myös pääomamarkki
nat alkoivat kehittyä 1980-luvun puolivälissä. Suomessakin alkoi arvo
paperistumisen aika, tosin hitaasti. Luotonsäännöstelyn purkamisen 
ohella kehitykseen vaikuttivat mm. varallisuuden ja tulojen kasvu, 
yritysten likvidien varojen lisääntyminen sekä osakkeiden nopea arvon
nousu, joka edelleen lisäsi kiinnostusta arvopaperisijoituksia kohtaan. 

Rahoitusmarkkinoiden kehitys Suomessa on siten seurannut - tosin 
viivästyneenä - yleistä eurooppalaista kehitystä. Silti Suomen rahoi
tusmarkkinat ovat toistaiseksi jääneet verrattain kehittymättömiksi 
mm. keskittyneisyytensä, valtion vähäisen luotontarpeen ja verotuksen 
erikoisuuksien johdosta. 

Verotusta on tosin osittain alettu sopeuttaa rahoitusmarkkinoiden 
muuttumiseen. Vuoden 1989 alussa voimaan tulleen uuden lain mukaan 
talletusten ja obligaatioiden verovapaus ~ääräytyy varoille maksetta
van koron mukaan eikä tilimuodon mukaan. Tämä on osaltaan lisännyt 
kilpailua verollisista pankkitalletuksista ja siten antanut talletta
jille lisää valinnanmahdollisuuksia. Samaan suuntaan vaikuttanee 
vuoden 1991 alusta voimaan tullut muutos soveltaa korkotuloihin 
kiinteää lopullista lähdeveroa. Toisaalta korkojen vähennysoikeutta 



v~rotuksessa on supistettu. Uudistuksilla on pyritty eri sijoitus
muotojen verotuksen neutraaliuteen ja korkopolitiikan toimivuuden 
parantamiseen. 

r-···--,.··_·· .. ··_, , 
\ Rahoitusmarkkinoiden rakenne 1980-luvun lopussa! 
~-=-----_._~-,--~~~, .. -~-,.- -- - ~- [ 

Suomen rahoi tusmarkkinoi 11 e on 011 ut pitkään tyypi 11 i stä pankkikeskei
syys. Aikaisemmin pankkikeskeisyyden syitä olivat ennen kaikkea talle-
tusten verottomuus sekä viranomaisten harjoittama matalan koron poli
tiikka ja siihen liittynyt luoton- ja valuutansäännöstely. Tuolloin 
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vr"i 
luotonsaatavuuden tärkeimmät kriteerit olivat 

"";äästämi ne~--------"· ' 
.c--~------~"- ---- --

asiakassuhde ja ennakko-

'-- ~~~,.I 
Rahoitusmarkkinoiden vapautumisen myötä pankkikeskeisyys on edelleen~ ~r 
korostunut. Kotitalouksien patoutuneen luotonottohalukkuuden purkautu-
minen on huomattavasti lisännyt kotitalouksien velkoja suhteessa 
käytettävissä oleviin tuloihin. Kotitaloudet ovat ottaneet luottonsa 
etupäässä pankeista. Lisäksi yritysten pankkien välityksellä ottamien 
valuuttaluottojen kasvu on osaltaan korostanut pankkien osuutta rahoi
tuksen välityksessä. 

Kuitenkin myös yritysten suora luotonotto markkinoilta on lisääntynyt. 
Rahoitusmarkkinoiden kehittyminen ja pääomanliikkeiden vapautuminen ovat 
lisänneet yritysten mahdollisuuksia sekä koti- että ulkomaisten markki
noiden suoraan hyödyntämiseen. Tämän lisäksi pankkien (ml. rahoitusyhtiöt) 
yritysluotoista runsas neljännes pohjautuu arvopapereihin, kun huomioon 
otetaan yritystodistukset ja sijoitusomaisuusjoukkovelkakirjat. 

Rahoituksen välitys 

jfSelVimmin rahoitusmarkkinoiden kehitys ja rakenteen muutos näkyy sii- n 
!Inä, ~ttä muut rahoituslaitokset kuin pankit ovat menettäneet osuuttaanl# 
i'rahoituksen väl ityksessä (kuvio 1). Suurelta osin ovat entisen " 
tehtävänsä ja merkityksensä menettäneet esimerkiksi erityisluottolai-
tokset, joiden kautta tiukan luotonsäännöstelyn aikakaudella ohjattiin 
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rahoitusta tärkeiksi katsottuihin tarkoituksiin. Osoituksena tästä ovat 
usei den 1 aitosten tehtäv-i en uude 11 eenjär jestelyt ja sul autumi set osaksi 
pankkikonserneja. Myös vakuutuslaitokset ja osittain korkosäännöstelyn 
kiertämisellä toimintaansa va~hdittaneet rahoitusyhtiöt o~at,markki
noiden vapauduttua menettäneet osuuttaan rahoituksen välityksessä. 

KUVIO 1. YLEISÖN UUDEN NETTORAHOITUKSEN JAKAUTUMINEN 

1 Pankkiluotot (ml. ostetut jvk:t) 
2 Muut rahoituslaitosluotot (ml. ostetut jvk:t) 
3 Yritystodistukset (muutos) 
4 Joukkovelkakirjat (yleisölainat) 
5' Osakkeet 
6 Suorat luotot ulkomailta 

60 

40 

20 

o 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Rahoitusmarkkinoiden kehitys ja nimenomaan markkinakorkojen merkityk
sen kasvu näkyvät pankkien varainhankinnan kannalta siinä, että ,ulko
maisen velan ja markkinaehtoisen markkamääräisen varainhankinnan osuu~ 
det ovat kasvaneet. Samalla talletusten merkitys pankkien varainhan
kinnassa on vähentynyt oleellisesti. Vuoden 1989 lopussa talletusten 
osuus pankkien markkavarainhankinnasta oli enää runsaat 60 prosenttia 
(kuvio 2). 



KUVIO 2. PANKKIEN VARAINHANKINNAN RAKENNE 

1 Markkatalletukset 
2 Ulkomainen velka (ml. valuuttatalletukset) 
3 Markkavelka valuuttatermiinimarkkinoille 
4 Muu markkavelka yleisölle _-. 
5 Keskuspankkivelka 

o 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

1 

1990 

Ulkomaisen rahoituksen osuus pankkien koko varainhankinnasta on kasva
nut viimeisten viiden vuoden aikana paristakymmenestä prosentista 
lähes neljäänkymmeneen prosenttiin. 1 

Markkatalletukset ovat kuitenkin edelleen pankkien varainhankinnan 
merkittävin lähde, vaikka niiden osuus koko varainhankinnasta onkin 
supistunut jo useita vuosia ja on enää runsaat 40 %. Erityisesti 
verottomien säästö- ja karttuvien tilien osuus on pienentynyt. Määrä
aikaisten ja verollisten talletusten eli monille käytännössä paras
tuottoisten tilien suosio on puolestaan kasvanut. Vu'oden 1990 keväällä 
pankkien talletuksista oli verollisia noin neljännes. 

1Pankkien valuuttamääräisten liiketoimien kasvu ei ole kuitenkaan 
perustunut vain kotimaahan välitettyyn valuuttarahoitukseen. Itse 
asiassa ulkomaantoiminnoissa puhtaasti kansainväliset liiketoimet ovat 
kasvaneet kotimaahan välitettyä rahoitusta nopeammin. 

13 
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Pankkien antolainauksen rakenne on myös muuttunut melkoisesti viimeisen 
parin vuoden aikana. Pankit voivat nyt sitoa luottoja peruskoron 
lisäksi useisiin erilaisiin markkinakorkoihin. Ne ovatkin käyttäneet 
tätä mahdoll i suutta enenevässä määri n hyväkseen. Uusi sta 1 uotoi sta 
markkinakorkosidonnaisia .ja kiinteäkorkoisia on jo lähes 70 %. Samalla 
peruskorkosidonnaisten luottojen osuus yleisöluottojen kannasta on 
parissa vuodessa pienentynyt noin 20 prosenttiyksikköä (kuvio 3). 
Kuitenkin peruskorkosidonnaisuus on edelleen hallitseva pankkien anto
lainauksessa. Tähän on useita syitä. Esimerkiksi asuntoluottojen suh-

. \ 

teellisen pitkät laina-ajat ylläpitävät peruskorkosidonnaisuutta, 
sillä säännöstelyn aikana lähes kaikki kotitalouksien luotot olivat 
peruskorkoon sidottuja. Myös monet korkotukiluotot ovat peruskorko
sidonnaisia. Tämäkin selittää osaltaan peruskorkosidonnaisten luotto
jen korkojen alhaisuutta ja myös sitä, että muillakin kuin kotitalouk
silla on edelleen peruskorkosidonnaisia luottoja, vaikka pankit ovat
kin pyrkineet niistä eroon. Lisäksi pankkien varainhankinnasta suuri 
osa eli valtaosa talletuksista on toistaiseksi peruskorkosidonnaisia. 

KUVIO 3. PANKKIEN LUOTONANNON KORKOSIDONNAISUUDET 

1 Kiinteäkorkoiset ja peruskorkosidonnaiset* 
2 Kiinteäkorkoiset** 
3 Heliborsidonnaiset (1 - 12 kk) 
4 Pitkiin viitekorkoihin sidotut 
5 Muut 

1988 1989 1990 

* Toukokuusta 1990 lähtien pelkästään peruskorkosidonnaisuudet. 
** Toukokuusta 1990 lähtien pelkästään kiinteäkorkoiset. 



Jälkimarkkinoiden kehittyminen 

Markkinaehtoisen rahoituksen yleistyttyä lyhytaikaisen rahoituksen 
kauppaa käytiin aluksi perinteisillä ei-jälkimarkkinakelpoisilla 
instrumenteilla. Pankkien keskeisimmät markkinarahan hankintatavat 
olivat tällöin erityisottolainaus, notariaattiluottojen välitys ja 
takaisinostosopimukset (ns. repo-kaupat). Lisäksi termiinivaluutan 
myynti tuotti yrityksille valuuttakurssisuojauksen ohella markkina
ehtoisen koron ja pankit saivat osan varainhankinnastaan termiinisopi
musten kateluottojen kautta. 

Vuoden 1986 lopussa yleisöllä oli rahamarkkinasijoituksia yhteensä 
noin 43 mrd. markkaa. J~lkimarkkfnakelpoisia näistä oli noin 10 %. 

Vuoteen 1989 mennessä rahamarkkinasijoitusten määrä kolminkertaistui 
ja jälkimarkkinakelpoisten instrumenttien osuus kasvoi runsaaseen 60 
prosenttiin (kuvio 4). Ei-jälkimarkkinakelpoisten fnstrumenttien suh

teellinen osuus on ~.Y.!!lLQI~gnis~sti. 

KUVIO 4. YLEISÖN RAHAMARKKINASIJOITUKSET 

1 Pankkien sijoitustodistukset (ml. valtion ja Suomen Pankin hallussa 
olevat pankkien sij.todistuksetl 

2 Yritystodistukset, valtion veJkasitoumuslainat ja kuntatodistukset 
3 Notariaattisijoitukset (ml. repo-myynnit) 
4 Pankkien erityisottolainaus (pl. sij.todistukset) 
5 Yritysten termiinivaluutan myynti pankeille, netto 

Mrd.mk 

60 

40 

20 

88 89 

5 

4 

3 

2 

1 

15 



16 

Pankkien sijoitustodistuksista on tullut tärkeä instrumentti raha
markkinoilla. Tämä johtuu osaltaan pankkien keskeisestä merkityksestä 
rahoituksen välityksessä ja keskuspankin siirtymisestä sijoitustodis
tusten käyttöön rahamarkkinaoperaatioissaan. 2 

Myös yritystodistusten merkitys on viime vuosina lisääntynyt. Yritys
todistusten liikkeeseenlaskijoina ovat usein olleet pankkien tytär
yritykset. Vuoden 1989 lopussa yrityksillä oli käytössä ohjelmia 27.8 
mrd. markan arvosta." Pankkien tytäryritysten ohjelmien määrä oli 
tästä noin 60 %. Pankkien salkuissa yritystodistuksia oli såmaan 
aikaan noin 10 mrd. markan arvosta. 

Yritystodistusten yleistymisen esteenä on toistaiseksi ollut kaksi 
keskeistä tekijää: toisaalta koroiltaan edullisemmat valuuttaluotot 
ovat houkutelleet yrityksiä enemmän kuin lyhytaikaiset markkinakorkoi
set markkaluotot ja toisaalta ris"kinarvioinnin puuttuminen on vaikeut
tanut yritysten riskien objektiivista arviointia ja yritystodistusten 
hinnoittelua. Tällä hetkellä yritystodistuksia käyttävät lähinnä 

....suuret, tunnetut .xhteisöyritykset'~ .. .iE.tka ~~ raho~t~s~a suoraa,!! 
cmarkkinoilta.l~hes ~At!!a.l.J.~ h.irynalla z iQnka p . .a.nkit maksavat sij.oitus-
i todistuksistaan. Pienet yritykset käyttävät lyhytaikaisessa rahoituk

sessaan lähinnä notariaattiluottoja, koska ne ovat leimaverottomia. 

Valtion velkasitoumukset ja kuntatodistukset eivät ole yleistyneet 
odotetusti. Valtiontalouden huomattavan ylijäämän vuoksi valtiolla ei 
ole viime vuosina ollut juuri tarvetta lyhytaikaisen luoton ottoon. 

Kuntatodistusten yleistymisen esteenä on ilmeisesti ollut uuden 
instrumentin tuntemattomuus ja se, että kuntien rahoitustarve on ensi 
sijassa pitkäaikaista. Toisaalta kunnat ovat saaneet rahoitusta edul
lisemmin pankkiluottojen ja ulkomaisten luottojen kuin kuntatodistusten 
avulla. Pankkiluottojen osalta tämä on perustunut kuntien ja pankkien 
vastavuoroisuusmenettelyyn. Lisäksi kiristyvät vakavaraisuusvaatimukset 
ovat parantaneet julkisen vallan asemaa luottomarkkinoilla. Kuntien 

2Ks. Kontulaisen artikkelia tässä julkaisussa. 



luottokorkoihin on myös vaikuttanut runsaasti kuntia rahoittaneiden 
kiinnitysluottolaitosten lupa laskea liikkeeseen verottomia obligaatioita. 

Riskien hallinta 

Kotimaisten rahoitusmarkkinoiden ja pääomanliikkeiden vapautuminen on 
antanut yleisölle monipuoliset mahdollisuudet rahoituksen suunnitteluun. 
Markkina- ja rahoitustilanteen mukaan yritykset voivat varsin jousta
vasti kä~ttää sekä markka- että valuuttamääräistä rahoitusta tai si
joittamista. Erityisesti suuret yritykset voivat käyttää hyväkseen eri 
osamarkkinoita koti- ja ulkomailla. 

Riskien hallinta helpottui edelleen vuonna 1990, kun ulkomailla asuvat 
saivat luvan ostaa markkamääräisiä joukkovelkakirjoja ja kotimaiset 
yritykset luvan laskea ulkomailla liikkeeseen markkamääräisiä joukko
velkakirjoja. Lisäksi osakemarkkinoiden johdannaisinstrumenttien kaup
paa ei enää rajoiteta valuuttamääräyksillä. Kotitalouksille valuutta
luottojen ottaminen on edelleen kiellettyä, mutta sijoittaminen ulko
maille on vapautettu määrällisistä rajoituksista. 

Markkinoiden nopea kehitys toi mukanaan suurelle osalle yleisöä aikai
semmi~ lähes tuntemattomat ~orko- ja valuuttakurssiriskit. Toisaalta 
markkinoiden vapautuessa kehittyivät nopeasti myös riskien hallintaan 
soveltuvat johdannaismarkkinat. Valuuttakurssiriskien hallintaan 
soveltuvat termiinien lisäksi yaluuttaoptiot. Nämä eivät kuitenkaan 
toistaiseksi saavuttaneet yrityst~n varauksetonta suosiota-, mikä joh
tunee osittain jäljellä olevista valuuttamääräyksistä. 

Myös ~orkoriskit ovat lisääntyneet selväst~. Herkkäliikkeisiin markki
nakorkoihin sidottujen luottojen kustannukset voivat vaihdella luotto
aikana varsin paljon. Korkotermiinien ja -optioiden käyttö riskien 
ryallinnassa onkin yleistymässä. Lisäksi korkotermiinit soveltuvat 
hyvin sijoittajille, jotka pyrkivät hyötymään korko-odotuksistaan. 

Riskitietoisuus ja riskien hallinta eivät kuitenkaan vielä kaikilta 
osin vastaa muuttuneiden markkinoiden vaatimuksia. Erityisen suuret 
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sopeutumispaineet on kotitalouksilla, jotka aikaisemmin joutuivat 
toimimaan pelkästään tiukasti säännösteltyjen, mutta suhteellisen 
matalakorkoisten ja vakaiden luottojen maailmassa. 

Arvopaperistuminen 

Myös pääomamarkkinoiden rakenne muuttui 1980-luvun aikana. Pääomamark
kinat olivat Suomessa 1980-luvulle asti hyvin kehittymättömät. Pankki
talletukset muodostivat 80 ja arvopaperit vain 20 % rahoitusvaateista 
(kuvio 5). Korkosäännöstelyn purkamisen myötä rahoituslaitosten 
uusien luottojen korot ovat nousseet, sillä uudet luotot ovat sidok
sissa rahamarkkinakorkoihin. Samalla suoran, yleisöltä hankitun rahoi
tuksen kilpailukyky yritysten rahoituksessa on parantunut. Suoraa 
yleisörahoitusta xritxkset voivat hankkia joko pääomamarkkinoilta 

. ... .1*" _ _ 1 =.. ,..., .. 

osakeantien tai joukkovelkakirja1ainojen avulla tai rahamarkkinoilta 
yritystodistusten avulla. 

KUVIO 5. RAHOITUSVAATEIDEN OSUUDET, % 

1 Pankkitalletukset 
2 Joukkovelkakirjat (yleisölainojen kanta) 
3 Osakkeet (pörssiyhtiöiden markkina-arvo) 
4 Rahamarkkinasijoitukset* 

* Yleisön rahamarkkinasaamiset: sijoitustodistukset, yritystodistukset, 
valtion velkasitoumukset, kuntatodistukset, notariaattisijoitukset, 
pankkien erityisottolainaus, yritysten termiinivaluutan mYynti 
pankeille, netto. 



Arvopaperimarkkinoiden merkityksen kasvu 

Arvopaperimarkkinoiden instrumenttien osuus rahoitusvaateiden kokonais
määrästä on kasvanut 1980-luvulla olennaisesti. Varsinaisen riskirahan 

;eli osakemarkkinoiden kautta hankitun rahoituksen merkitys yrityksille 
on muutamass~_vuode1E~ kasvanut muutamasta ~rosentista yli vjidennek-__ _ 
$een niiden nettorahoitustarReesta. Vaikka lainaraha on yrityksille 

/verotuksellisesti edullisemRaa kuin osakeanneilla haokitt]lQääoma. 
osakekur~ien. nou~~~llistamat emissioy~itot kiinnostivat 
yrityksiä 1980-luvun puolivälin jälkeen. Osaltaan osakemarkkinoiden 
nopeaan kehitykseen vaikutti myös erillisten, ulkomaalaisillekin 
myytävissä olevien osakesarjojen noteerauksen aloittaminen vuonna 1984. 

Joukkovelkakirjojen suhteellinen merkitys yleisön rahoitushuollossa on 
viime vuosina ollut vähäinen (kuvio 1). Syinä tähän voidaan mainita 
erillislainojen suuri osuus, valtion hyvä kassatilanne viime vuosina 
ja joukkovelkakirjalainojen koron korkeus ulkomaisiin valuuttaluottoi
hin verrattuna. Kotimaisten joukkovelkakirjaemissioiden lisääntymistä 
rajoitti Suomen Pankin kesäkuussa 1985 tekemä päätös kieltää markka
määräisten joukkovelkakirjojen myynti ulkomaalaisille. Tämä kielto 
poistui kokonaisuudessaan 1.1.1991 alkaen. 

Helsingin Arvopaperipörssissä listattujen yritysten osakkeiden 
markkina-arvo on kasvanut nopeammin kuin joukkovelkakirjojen markkina
arvo (kuviot 5 ja 6). Pörssissä listattujen osakkeiden markkina-arvon 
kasvu koostuu uusien pörssiyritysten listautumisista, lisääntyneistä 
osakeanneista ja osakekurssien noususta. Joukkovelkakirjojen kanta 
kasvaa puolestaan vain lisääntyneiden emissioiden kautta. Osakkeiden 
markkina-arvo oli vuoden 1989 lopussa noin 15-kertainen ja joukkovelka
kirjojen nimellisarvo oli noin 9-kertainen vuosikymmenen alun nimellis
arvoon verrattuna. Samana aikana osakkeiden usuus rahoitusvaateista 
kasvoi noin 22.5 prosenttiin ja joukkovelkakirjojen noin 12.5 prosenttiin. 
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KUVIO 6. PÖRSSISSÄ NOTEERATTUJEN OSAKKEIDEN JA JOUKKOVELKAKIRJOJEN 
MARKKINA-ARVO 

1 Pörssiyhtiöiden markkina-arvo (oikea asteikko) 
2 Joukkovelkakirjalainojen markkina-arvo (oikea asteikko)* 
3 Pörssiyhtiöiden markkina-arvo, % bkt:sta (vasen asteikko) 
4 Joukkovelkakirjalainojen markkina-arvo, % bkt:sta (vasen asteikko) 

20~-+--+-~--~--+--1---rT-~r+~~100 

* Vuosien 1988 ja 1989 luvut ovat nimellisarvoja. 

Bruttokansantuotteeseen suhteutettuna osakkeiden markkina-arvo kasvoi 
vuosikymmenen kuluessa 4 prosentista 25 prosenttiin ja joukkovelka
kirjojen nimel'lisarvo noin 4 prosentista 13 prosenttiin. Nämä 
prosenttiosuudet - erityisesti joukkovelkakirjamarkkinoiden osuudet -
ovat edelleen suhteellisen vaatimattomia muiden kehittyneiden markki
natalousmaiden vastaaviin osuuksiin verrattuna {kuvio 7). 



KUVIO 7. PÖRSSIOSAKKEIDEN (1) JA JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN (2) 
MARKKINA-ARVO BKT:HEN SUHTEUTETTUNA ERÄISSÄ MAISSA 1988* 

%~-----------------------------------, 

150~~~~~----------------------~ 

* Kustakin maasta suurin pörssi. 
** Käytettävissä vain osakkeiden markkina-arvo. 
*** Käytetty markkina-arvon sijasta joukkove1kakirja1ainojen nimellis

arvoa. 

Arvopaperiemissioiden lisääntyminen 

Osakkeiden emissiot lisääntyivät erityisesti 1980-1uvun jälkipuolis
kolla. Markkinoilta saatu uusi riskirahoitus oli yrityksille tuolloin 
merkittävä pääomanlähde. Osakemarkkinoiden emissioiden kasvu yritysten 
lisääntyneen tulorahoituksen ohella on osaltaan vahvistanut yritysten 
pääomarakennetta ja lisännyt niiden riskinottokykyä. Merkille pantavaa 
on myös muiden yritysten kuin rahoituslaitosten osake-emissioiden suh
teellisen osuuden kasvu, mikä on lisännyt yritysten vaihtoehtoisia 
pääoman hankintalähteitä (kuvio 8). Tilanne on kuitenkin muuttunut 
nopeasti vuonna 1990. Yksikään pörssiyritys ei ilmoittanut uudesta 
maksu11isesta yleisöannista. 
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KUVIO 8. PÖRSSISSÄ NOTEERATTUJEN YHTIÖIDEN JA JOUKKOVELKAKIRJOJEN 
KOTIMAISET EMISSIOT 

1 Uudet osakeannit: rahoituslaitokset 
2 Uudet osakeannit: muut yhtiöt 
3 Verollisten joukkolainojen emissiot 
4 Verottomien joukkolainojen emissiot 
5 Erillislainat 

Mrd.mk~---------------------------------' 

20~----------------~r-~~-r----~H 

Joukkovelkakirjoista varsinkin erillislainojen ja verottomien yleisö
lainojen emissiot lisääntyivät jo 1980-luvun alusta alkaen. Verollis
ten yleisölainojen osuus kasvoi 1980-luvun loppupuolella ja oli yli 
puolet kokonaismäärästä vuonna 1989. Tätci kehitystä edisti se, että 
valtio korvasi vuonna 1989 osan verottomien yleisölainojen liikkee
seenlaskusta verollisilla yleisölainoilla. Toinen verollisten yleisö
lainojen osuutta kasvattanut tekijä oli yhteisösijoittajien lisäänty
nyt mielenkiinto näitä lainoja kohtaan. 

Arvopapereiden emissioiden lisääntymisen taustalla on useitakin eri 
tekijöitä. Suomen bruttokansantuote kasvoi koko 1980-luvun nopeammin 
kuin OECD-maissa keskimäärin, mikä sai aikaan kotitalouksien reaali
tulojen ja varallisuuden kasvun. Rahoitusmarkkinoiden vapauttamisen myötä 
sijoitusinstrumentit monipuolistuivat ja kansantalouden likviditeetti 
lisääntyi. Samalla kasvoivat sijoittajien. tuottotietoisuus ja -odotukset, 
mikä johti sekä kiinteän varallisuuden kasvuun että osakkeiden hintojen 
nousuun. Esimerkiksi osakkeiden hintoja kuvaava Unitas-indeksi nousi 
1980-luvulla (vuoden 1989 loppuun mennessä) noin 7-kertaiseksi (kuvio 9). 



KUVIO 9. HELSINGIN ARVOPAPERIPÖRSSIN VAIHTO JA KURSSIKEHITYS 

1 Unitas-yleisindeksi (vasen asteikko) 
2 Vapaiden osakkeiden indeksi (vasen asteikko) 
3 Osakevaihto (oikea asteikko) 
4 Jvk-vaihto (oikea asteikko) 

°1980 81 82 83 

Osakekurssien 1980-luvun nousun taustalla ovat osittain samat syyt 
kuin edellä on mainittu. Lisäksi on kuitenkin otettava huomioon, että 
osakkeiden hinnat olivat vuosikymmenen alkaessa useassa tapauksessa 
alle 50 % yritysten substanssi arvosta. Vuoden 1989 lopun luvuilla 
laskien vastaava suhde oli 97 %. Myös yritysten voitot kasvoivat 
huomattavasti vuosina 1985 - 88, ja talouselämässä oli meneillään 
rakennemuutos, jossa yritysten omistussuhteet muuttuivat ja muuttune
vat edelleenkin. 

Vuosien 1989 ja 1990 osakekurssien laskun yhtenä syynä pidetään 
puol~staan korkotason nousua ja suomalaisten yritysten viimeaikaista 
heikentynyttä kannattavuutta. Korot ovat nousseet lähinnä vaihtotaseen 
vajeen kasvun ja nopeutuneen inflaation vuoksi. Samalla ulkomaisten ja 
kotimaisten korkojen välinen ero on kasvanut ajoittain useisiin pro
senttiyksiköihin. Pörssiyritysten kannattavuus heikkeni vuosina 1989 
ja 1990. Ulkomaille sijoittamisen vapautuminen on todennäköisesti 
osaltaan vähentänyt erityisesti osakemarkkinoille kanavoituneita varoja. 
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Osakemarkkinoiden likviditeetti 

Helsingin Arvopaperipörssissä käydyn kaupan rakenne muuttui ja vaihto 
kasvoi 1980-luvulla (kuvio 9). Vuosikymmenen alussa vaihto oli 
vähäistä ja jakaantui tasaisesti joukkovelkakirjojen ja osakkeiden 
kesken. Sittemmin joukkovelkakirjojen kaupankäynti siirtyi pääosin 
pörssin ulkopuolelle. Samaan aikaan osakemarkkinoiden likvidiys 
lisääntyi ja saavutti pohjoismaisen tason (kuvio 10). Suomen osake
markkinoid~n vaihto on kuitenkin vähentynyt huomattavasti vuoden 1990 
kuluessa ja on ajoittain vähäistä. Suomen osakemarkkinat ovat myös 
huomattavasti pienemmät kuin esimerkiksi Ruotsin osakemarkkinat. 

KUVIO 10. PÖRSSIOSAKKEIDEN VAIHTO SUHTEUTETTUNA MARKKINA-ARVOON 
ERÄISSÄ MAISSA 

1 Suomi 
2 Iso-Britannia 
3 Ruotsi 
4 USA 
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Osakkeet on Suomessa jaettu sidottuihin ja vapaisiin osakkeisiin. 
Vapaita osakkeita voivat ostaa myös ulkomaalaiset. Näiden osakkeiden 
kurssikehitystä kuvaavaa Unitas-indeksiä alettiin laskea vuodesta 1984 
lähtien (kuvio 9). Vapaiden osakkeiden indeksin volatiliteetti näyttää 
olevan suurempi kuin yleisindeksin volatiliteetti. Vapaiden osakkeiden 
määrän lisääntyminen tasaisi näiden osakkeiden hintojen vaihtelua. 3 

Tulevaisuuden näkymiä 

Rahoitusmarkkinoiden kehittymisen kannalta lähiajan merkittävimmät 
muutokset tulevat olemaan Euroopan integraation mukanaan tuoma pää
omanliikkeiden vapauttaminen, rahoituslaitosten kansainvälistyminen ja 
markkinoiden arvopaperistuminen. Nämä muutokset merkitsevät kilpailun 
kiristymistä sekä rahoituslaitosten että markkinapaikkojen välillä. 
Tämä kehitys nopeutunee jo lähivuosina. 

Suomalaiset saavat jatkossa tarjota rahoituspalveluita ulkomaille 
vapaasti, ja ulkomaalaiset saavat yhä vapaammat mahdollisuudet vastaa
viin toimiin Suomessa. Tällaiset muutokset asettavat rahoituslaitosten 
tehokkuudelle, markkinoiden kilpailukyvylle sekä yleisön tuotto- ja 
riskitietoisuudelle entistä kovempia vaatimuksia. 

Rahoitusmarkkinoiden kansainvälistyminen vaikuttaa Suomessa sekä mark
kinoihin että sijoittajiin. Rahoituksen välityksen kustannukset ja 
rahoituspalveluiden tarjoajien palkkiot sekä julkisen vallan näille 
toiminnoille asettamat kustannukset on jatkossa pystyttävä saamaan 
kansainvälisesti vertailukelpoisiksi. Tämä edellyttää muun muassa 
rahoitus- ja sijoituspalveluiden tarjoajien ,toiminnan sekä arvopaperi
markkinoiden kaupankäyntijärjestelmien ja back office -tolmintojen 
tehostamista. Lisäksi Suomen rahoitusmarkkinoiden verosäännökset olisi 
sopeutettava kansainväliseen käytäntöön. 

Helmikuu 1990 
Joulukuu 1990 

3Pörssin ulkopuolisista osake- ja johdannaismarkkinoista ks. Malkamäen 
artikkelia ja vakioitujen johdannaissopimusten markkinoista ks. 
Jokivuolteen ja Koskisen artikkelia tässä julkaisussa. 
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SUOMEN RAHOITUSMARKKINAT KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA 

Peter Nyberg, valtiot.tri 
Rahoitusmarkkinaosasto 
Suomen Pankki 

Suomen rahoitusmarkkinoiden kehityslinjat 

Suomen rahoitusmarkkinat ovat viimeisten 15 vuoden aikana uudistuneet 
voimakkaasti. Kotimaiset markkinat vapautuivat vähitellen pankkien 
korkokartellista 1970-luvun loppupuolella ja viranomaisten säännöste
lystä runsaat kymmenen vuotta myöhemmin. 1980-luvulla Suomen rahoitus
markkinat avautuivat kiihtyvällä vauhdilla ulkomaille, ja varsinkin 
1980-luvun loppupuolella purettiin valtaosa yrityksiin kohdistuvasta 
valuutansäännöstelystä. 

Tärkeimmät muutokset Suomessa ovat olleet rahamarkkinoiden synty, 
yritysten ja osittain kotitalouksienkin rahoitusvaihtoehtojen tarjonnan 
parantuminen, rahoitussektorin yritysten lisääntyminen ja monipuolis
tuminen sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan voimakas kasvu. Suomen 
rahoitusmarkkinoiden kehitys on siten viivästyneenä seurannut yleistä 
eurooppalaista kehitystä. Silti Suomen rahoitusmarkkinat ovat eräiltä 
osin toistaiseksi jääneet kehittymättömiksi mm. osanottajien vähyyden, 
verojärjestelmän erikoisuuksien ja valtion vähäisen luotontarpeen joh
dosta. 

Suomen Pankki muutti interventiojärjestelmänsä vuodesta 1987 lähtien 
pankkikohtaisesta luototuksesta avomarkkinaoperaatioihin perustuvaksi 
ja poisti pankkien sijoitustodistuksilta kassavarantovelvoitteen. Nämä 
päätökset edistivät toimivien lyhytaikaisen rahan markkinoiden syntyä. 
Rahamarkkinoiden oheen ovat syntyneet myös pankkien väliset korko
termiinimarkkinat. Näillä markkinoilla toimivat kuitenkin tällä hetkellä 
aktiivisesti vain harvat luottolaitokset, joten korkokehitys määräytyy 
helposti yksittäisten markkinaosapuolten odotuksista. Tilanne parantu
nee nykyisestään vasta uusien pankkien ja ulkomaisten asiakkaiden ja 
välittäjien mukaantulon myötä. 
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Pääomamarkkinat ovat monipuolistuneet Suomessakin nk. arvopaperistumi
sen myötä. Arvopaperistuminen (ml. sijoitustodistusten yleistyminen) 
on Suomessa merkinnyt nimenomaan pankkien otto- ja antolainauksen 
siirtymistä entistä enemmän joukkovelkakirja- ja sijoitustodistus
pohjalle. Samalla ovat kuitenkin myös yritysten mahdollisuudet hankkia 
pääomamarkkinoilta suoraa velka- sekä riskirahoitusta hieman parantuneet. 

Suomalaisten yritysten nopeasti laajentunut oikeus käyttää vapaasti 
ulkomaista rahoitusta on 1980-luvun loppupuolella osaltaan lisännyt 
markkinaehtoisen rahoituksen tarjontaa. Suuret yritykset ovat voineet 
hankkia rahoitusta suoraan ulkomailta, kun taas pienemmät ovat yleensä 
käyttäneet välittäjinä kotimaisia valuuttapankkeja. Ulkomaisen laina
rahoituksen käyttöä ovat edistäneet mm. Suomen korkean koron politiikka 
ja yritysten tuntuvasti lisääntyneet suorat sijoitukset ulkomaille. 

Suurten kotimaisten talletuspankkien keskeinen asema Suomen rahoitus
markkinoilla on säilynyt kotitalouksien sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten rahoituksessa. Pankki rahoituksen merkityksen säilyminen 
onkin osittain seurausta kotitalouksien huomattavasta velkaantumisesta , 
viime vuosina. ,Pankkiluottojen kilpailukykyä on ylläpitänyt kuitenkin 
myös pankkitalletusten osittainen verottomuus, joka on pienentänyt 

~ 
talletuspankkien varainhankinnan kustannuksia. Tämä on hidastanut 
muiden vaateiden markkinoiden kasvua ja suosinut pankkeja, joilla on 
laaj~ konttoriverkosto. Tämä järjestelmä lopetettaneen kuitenkin lähi
VUOSlna. 

Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti Suomen rahoitusmarkkinoiden 
piirteitä käytettävissä olevien kansainvälisten tilastojen valossa. 
Tilastot kuvaavat yleensä tilannetta 1980-luvun keskivaiheilta, viime 
vuosien kehitys ei niihin sisälly. Vertailumaat on valittu tarvitta
vien tilastotietojen saatavuuden perusteella. 



Rahoitusmarkkinoiden yleisrakenne eri maissa 

Saatavissa olevien vertailukelpoisten tietojen mukaan Suomen rahoitus
markkinat poikkesivat muutama vuosi sitten eräiltä osin selvästi usei
den muiden maiden markkinoista. Ulkomaisen ;ahoituksen suuri osuus, ] 
pankkien keskeinen asema ja arvopaperimarkkinoiden vähäinen - joskin 
~ -~~;~ erottavat Suomen rahoitusmarkkinat selvimmin muista. 

Yksi Suomen erikoispiirre on lisäksi joukkovelkakirjamarkkinoiden 
kehittymättömyys. Tilanne on tältä osin kuitenkin muuttunut nopeasti 
1980-luvun loppupuolella. 

Suomi on muihin maihin verrattuna varsin rllppuvainen ulkomaisesta 
rahoituksesta (taulukko 1). Tämä johtuu ainakin kahdesta syystä, jotka 
liittyvät käynnissä olevaan kansainväliseen integroitumiseen. Ensinnäkin 
Suomella on pitkään ollut vaihtotaseen alijäämä, ja se on viime vuosi
na kasvanut suhteellisen suureksi. Alijäämän rahoittaminen edellyttää 
nettopääomantuontia ulkomailta. Toiseksi suomalaiset yritykset ovat 
viime vuosina kansainvälistyneet tekemällä suoria ulkomaisia sijoituksia 
kiihtyvällä vauhdilla; usein ne ovat kustantaneet nämä toimet kansain
välisiltä rahoitusmarkkinoilta joko suoraan tai pankkien välityksellä 
hankkimallaan rahoituksella. Ulkomaista velkaantumista on helpottanut 
markan ulkoisen arvon vakaus, joka on vähentänyt valuuttaluottoihin . 
liittyvää riskiä. 

Suomalaisten yritysten suora ulkomainen rahoitus on 1980-luvulla 
selvästi lisääntynyt valuutansäännöstelyn vähenemisen myötä. Huomatta
va osuus suomalaisten yritysten ulkomaisesta rahoituksesta on silti 
edelleen kanavoitunut pankkien kautta. Noin puolet rahoituslaitosten 
vuodesta 1983 vuoteen 1988 tapahtuneesta ulkomaisen ottolainauksensa 
lisäyksestä kanavoitui pienille ja keskisuurille suomalaisille yrityk
sille. Loppuosan rahoituslaitokset käyttivät omien ulkomaisten saamis
tensa rahoitukseen. 
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TAULUKKO 1. NETTORAHOITUKSEN KYSYNTÄ JA TARJONTA SEKTOREITTAIN 
ERI MAISSA 1988, % KOKO NETTORAHOITUKSEN MÄÄRÄSTÄ 

Kanada Ranska Saksan Suomi. Ruotsi USA 
1 iitto-
tasa-
valta 

NETTORAHOITUKSEN NOSTAJA 

Rahoitussektori 18.6 42.1 26.4 35.2 44.6 38.0 
Muut kotimaiset sektorit 77.7 51.7 50.9 50.8 48.0 61.9 
Ulkomaat 3.7 6.3 22.7 14.0 7.4 0.1 
YHTEENSÄ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

NETTORAHOITUKSEN MYÖNTÄJÄ 

Pankki 30.4 53.4 53.4 45.7 20.2 15.2 
Muu rahoituslaitos 26.6 17.8 5.9 16.7 32.1 65.7 
Muu kotimainen yritys 27.2 24.8 30.2 15.4 22.8 9.6 
Julkinen sektori 1.3 -1.5 -1.0 4.5 10.7 0.8 
Ulkomaat 14.5 5.4 5.9 17.8 14.3 8.8 
YHTEENSÄ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

RAHOITUSSEKTORIN MYÖNTÄMÄ 
NETTORAHOITUS 38.4 29.0 32.9 27.2 7.6 52.9 

Pankkien myöntämän nettorahoituksen osuus on Suomessa useiden muiden 
maiden osuuksiin verrattuna suuri, joskin selvästi pienempi kuin esi
merkiksi Ranskassa ja Saksan liittotasavallassa. Kotimainen, rahoitus
sektorin ulkopuolelta tuleva nettorahoitus on Suomessa taas suhteellisen 
vähäinen. Tämä johtunee mm. arvopaperimarkkinoiden kehittymättömyydestä, 
joka vaikeuttaa sekä yritysten suoraa rahoitusta että muiden rahoituk
senvälittäjien toimintaa. 

~Rahoituslaitosten välisten markkinoiden suuruus Suomessa vastannee 
ijsuhteellisesti kansainvälistä tasoa. Tähän,viittaa mm. se, että sekto

rin rahoitusvirrat sekä saamis~ että velkapuolella ovat osapuilleen 
muiden maiden suuruiset. Rahoitusriskien uudelleenjako ja erilaisten 
tuottoerojen hyödyntäminen on levinnyt nopeasti suomalaisessa talou
dessa, mikä näkyy voimakkaana jatkuneesta markkinaosapuolten taseiden 
kasvusta (taulukko 2). Rahoituslaitosten ja varsinkin pankkien välis
ten markkinoiden nopean kasvun 1980-luvulla selittävät mm. pankkien 
sijoitustodistusmarkkinoiden laajentuminen ja pankkien usein rahoitta
mien rahoitusyhtiöiden toiminnan vilkastuminen. 



TAULUKKO 2. SAAMISET JA VELAT SEKTOREITTAIN SUOMESSA, MRD. MARKKAA 

1975 1983 1988 Muutos 
1983 - 88, 

% 
SAAMISET (muilta sektoreilta) 

Suomen Pankki 9.3 27.9 51.9 86.0 
Pankit 60.0 210.6 568.3 178.4 
Vakuutuslaitokset 16.9 71.4 142.2 99.2 
Muut rahoituslaitokset 9.1 30.9 92.0 197.7 
Julkinen sektori 31.5 96.7 150.7 55.8 
Yleisö 78.9 204.6 400.9 95.9 
Ulkomaat 34.3 121.8 258.6 112.3 
YHTEENSÄ 240.0 763.9 1664.6 117.9 

VELAT (muille sektorei 11 e) 

Suomen Pankki 6.8 20.0 43.4 117.0 
Pankit 59.9 209.0 555.9 166.0 
Vakuutuslaitokset 6.0 4.0 9.2 130.0 
Muut rahoituslaitokset 8.9 32.3 90.8 181.1 
Julkinen sektori 16.1 76.9 120.5 56.7 
Yleisö 127.8 352.6 668.9 89.7 
Ulkomaat 14.5 69.1 175.8 154.4 
YHTEENSÄ 240.0 763.9 1664.6 117.9 

Rahoituslaitosten toiminta 

Rahoituslaitosten taseen rakenne antaa yleiskuvan rahoitusinstrument
tien keskinäisistä tuotoista ja likvidiydestä eri maissa. Useimmissa 
maissa rahoituslaitosten mYöntämät luotot ovat 40 - 60 %, arvopaperit 
20 - 30 % ja likvidit saamiset 10 - 15 % niiden kaikista saamisista 
(taulukko 3). Poikkeamat joistakin näistä arvoista ovat silti varsin 
tavallisia. Mm. Norjan ja Ruotsin rahoituslaitosten saamisten rakenne 
noudattaa kuitenkin varsin tarkasti näitä yleisiä piirteitä. 

Suomessa toimivien rahoituslaitosten sijoitukset heijastavat kotimai
silla markkinoilla yleistyneiden rahoitusvälineiden käyttöä. Arvopape
reiden osuus rahoituslaitosten saamisista on siksi Suomessa kaikista 
-vertailumaista pienin. Vastaavasti on lainojen osuus toiseksi suurin. 
Suomessa toimivat rahoituslaitokset ovat keskittyneet selvästi muiden 
maiden rahoituslaitoksia enemmän kahdenkeskisiin rahoitusmuotoihin. 
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Suomalaisten rahoituslaitosten veloissa on joukkovelkakirjarahoituksen 
merkitys selvästi suurempi kuin sijoituksissa (taulukot 3 ja 4). Tämä 
johtuu mm. siitä, että vähäisestä joukkovelkakirjakarynasta rahoitus
laitosten emissioiden osuus on suhteellisen suuri. Tältä osin tilanne 
on sama kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Saksan liittotasavallassa. 

TAULUKKO 3. RAHOITUSLAITOSTEN SAAMISTEN RAKENNE ERÄISSÄ MAISSA 
VUODEN 1987 LOPUSSA, % LAITOSTEN KAIKISTA SAAMISISTA 

Käteinen ja Lainat Arvopaperit Muut erät 
talletukset 

Japani 2.3 64.4 22.0 11.3 
Yhdysva 11 at 9.7 42.7 31.8 15.8 

Belgia1 24.1 31.4 32.4 12.1 
Engl anti 14.9 51.8 13.7 19.6 
Italia 19.7 46.1 26.1 8.1 
Saksan liittotasavalta 5.7 77 .0 13.2 4.1 

Norja2 11.4 59.7 22.5 6.4 
Ruotsi 10.9 56.8 23.1 9.2 
Suomi 1 15.2 67.6 8.3 8.9 

1 1986 
2 1984 

TAULUKKO 4. RAHOITUSLAITOSTEN VELKOJEN RAKENNE ERÄISSÄ MAISSA 
VUODEN 1987 LOPUSSA, % LAITOSTEN KAIKISTA VELOISTA 

Japani 
Yhdysva 11 at 

Belgia1 
Engl anti 
Ital i a . 
Saksan liittotasavalta 

Norja2 
Ruotsi 
Suomi1 

1 1986 
2 1984 

Käteinen ja 
ta 11 etuk set 
(suluissa plo 
ulkomaiden 
talletukset) 

57.8 (53.2) 
45.5 (44.8) 

63.8 (26.2) 
79.8 (44.2) 
63.1 (63.1) 
37.6 (36.2) 

52.3 (46.7) 
36.6 (34.8) 
59.8 (48.2) 

Arvopaperit Muut erät 

9.7 32.5 
6.5 38.0 

7.0 19.2 
0.4 9.8 
7.7 29.2 
8.0 44.4 

2.1 35.6 
7.1 36.3 
0.6 29.6 



Kotimaisten talletusten merkitys on Suomessa vain jonkin verran suu
rempi ~uin esimerkiksi Norjassa, Englannissa ja Yhdysvalloissa. Tämä 
viittaa siihen, ettei talletusten verottomuus Suomessa ehkä olisi 
voimakkaasti edistänyt nimenomaan talletusten käyttöä. Tällaisen 
tulkinnan puolesta puhuu se, että verottomuus on yhdistynyt varsin 
pieneen talletusten tuottoon. 

Ulkomaiset talletukset ovat varsin merkityksellisiä mm. Belgian ja 
euromarkkinoilla hyvin aktiivisille Englannin rahoituslaitoksille. 
Korkea korkotaso yhdessä vakaan markan arvon kanssa on kuitenkin hou
kutellut myös Suomessa toimiviin pankkeihin verraten runsaasti ulko
maisia talletuksia. Ruotsin, Norjan ja jopa Saksan liittotasavallan 
pankit ovat huomattavasti vähemmän riippuvaisia ulkomaisesta talletus
rahoituksesta kuin suomalaiset. 

Pankkien ulkomaisten saamisten ja velkojen kehitys antaa ainakin 
karkean kuvan niiden kansainvälisen toiminnan laajuudesta ja kasvusta 
(taulukko 5). Euromarkkinoita ylläpitävien Englannissa toimivien pank
kien merkitys kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla on selvästi suurin. 
Kansainvälistä toimintaansa voimakkaasti laajentavassa, vaihtotaseeltaan 
ylijäämäisessä Japanissa toimivat pankit ovat toisella sijalla. Yhdys
valloissa, joissa avoimet kotimarkkinat ovat erittäin likvidit, on 
pankkien kansainvälinen toiminta on myös vilkasta. Euroopan muiden 
suurten maiden pankkien ulkomainen toiminta on edellä mainittuja sel
västi vähäisempää. 

Suomessa toimivien pankkien osuus kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla 
on luonnollisesti hyvin vähäinen eli - tällä tavalla mitattuna -
kymmenesosa Saksan liittotasavallassa ja viideskymmenesosa Englannissa 
toimivien pankkien osuudesta. Silti Suomessa toimivat pankit ovat vuo
desta 1975 kasvattaneet osuuttaan kansainvälisessä toiminnassa nopeasti 
ja kaksinkertaistaneet sen karkeasti ottaen joka viides vuosi ryiin, 
että ne yltävät tällä hetkellä yhtä suuriin osuuksiin kuin Ruotsissa 
toimivat pankit. 
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TAULUKKO 5. TALLETUSPANKKIEN ULKOMAISET SAAMISET JA VELAT ERI MAISSA, 
% TEOLLISUUSMAIDEN KAIKKIEN TALLETUSPANKKIEN ULKOMAISESTA 
SAAMISESTA JA VELASTA 

1975 1983 1988 
SAATAVAT 
Engl anti 28.2 27.2 ~ .. ", 
Japani 4.6 6.1 19.2 
Yhdysvallat 12.3 24.3 15.8 
Ranska 9.2 8.1 7.2 
Saksan liittotasavalta 8.6 4.2 ~6.0 
Itävalta 1.2 1.4 1.4 
Kanada 3.1 2.3 1.2 
Ruotsi 0.5 0.5 
Suomi 0.1 0.3 0.5 
Norja 0.1 0.1 0.2 

VELAT 
Engl anti 30.1 30.3 .2-4-.-1 
Japani 5.9 6.2 19.3 
Yhdysvall at 13.9 17.8 16.1 
Ranska 9.3 8.9 7.3 
Saksan liittotasavalta 4.9 3.4 --.3.3 
Itävalta 1.2 1.5 }.5 
Kanada 3.1 3.6 1.7 
Ruotsi 1.2 1.(} 
Suomi 0.3 0.4 1.1 
Norja 0.1 0.4 0.5 

Arvopaperimarkkinoiden rakenne 

Kehitystä Suomen pääomamarkkinoilla ovat jarruttaneet useat syyt. 
Osakkeiden suhteellisen ankara verotus, vakuutuslaitosten säädös
pohjainen keskittyminen luottojen myöntämiseen ja verottomien joukko
velkakirjalainojen suuri kanta vähentävät verollisten instrumenttien 
(joukkovelkakirjalainat ja osakkeet) kysyntää. Asiakas- ja välittäjä
piiri on myös jäänyt suppeaksi osittain siksi, että ulkomaalaisten 
vapaata pääsyä Suomen pääomamarkkinoille on säädöksillä rajattu. Mark
kinoiden ohuuteen on vielä vaikuttanut valtion' vähäinen luotontarve, 
mikä on estänyt luotettavan ja riskittömän pitkäaikaisen koron määräy
tymiselle tarpeellisen joukkovelkakirjamassan synnyn. Myös luotettavan 
joukkovelkakirjalainojen riskinarvioinnin (ratingin) puuttuminen Suo
messa on 'saattanut hidastaa markkinoiden kasvua. 



Kansainvälinen vertailu osoittaa, että Suomen arvopaperikanta on hyvin 
pieni (taulukko 6). Se on suhteellisesti vielä vaatimattomampi kuin 
useiden muiden pankkikeskeisten maiden arvopaperikannat. Tämä johtuu 
ennen kaikkea joukkovelkakirjakannan pienuudesta. Taulukosta 6 ei 
ilmene Suomen nopea osakkeiden ja joukkovelkakirjalainojen kannan kasvu 
1980-luvun loppupuolella. Tämä kasvu ei kuitenkaan merkittävästi ole 
muuttanut Suomen asemaa muihin maihin nähden. 

TAULUKKO 6. ARVOPAPERIKANTA EMITTOIJASEKTOREITTAIN ERI MAISSA 
VUODEN 1987 LOPUSSA; % BRUTTOKANSANTUOTTEESTA 

Kanada Norja1 Saksan Suomi 2 Ruotsi 
liitto-
tasa-
valta 

Joukkovelkakirjalainat 88.3 50.0 62.6 35.5 98.9 
siitä: julkinen sektori 70.9 15.3 16.8 12.8 44.5 

rahoituslaitokset 17.3 19.0 35.4 13.5 46.3 
muut kotimaiset 
yritykset .• 3 8.6 2.8 6.9 7.0 
ulkomaat 4 7.1 7.5 2.4 1.0 

Osakkeet 61.3 24.2 5.9 23.4 44.5 
siitä: kotimaiset yritykset 56.7 22.7 5.9 20.0 44.5 

ulkomaiset yritykset 4.6 1.5 3.3 

ERITELTÄVISSÄ OLEVAT YHTEENSÄ 149.6 74.2 68.4 58.9 143.4 

1 Vuonna 1984. 
2 Vuonna 1986. 
3 Sisältyy rahoituslaitosten lukuun. 
4 Sisältyy ulkomaisten yritysten lukuun (osakkeet). 

Engl anti 

52.4 
33.1 
8.6 

•• 3 
10.8 
17.3 
99.8 
17.5 

169.8 

Joukkovelkakirjalainoihin perustuvan rahoituksen puuttumista Suomesta 
on osittain selitetty luvanvaraisten ulkoma.isten emissioiden vähyydellä 
eli valuutansäännöstelyllä. Verrattuna esimerkiksi Norjan, Saksan 
liittotasavallan tai Englannin tilanteeseen ovat ulkomaiset emissiot 
Suomessa kyllä vähäiset, mutta myös kotimaiset emissiot ovat suhteel
lisen vaatimattomat. Joukkovelkakirjamarkkinoiden ohuuteen lienevät 
siten syypäänä pääasiassa muut seikat kuin se, että valuutansäännöstely 
on purettu vasta äsken. 

Arvopaperikannan omistus on Suomessa jonkin verran muita maita enemmän 
keskittynyt kotitalouksiin (taulukko 7). Rahoituss'ektoriin kuulumatto-
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mien yritysten arvopapereiden omistus on taas jonkin verran vähäisempää 
Suomessa kuin muualla. Tähän lienevät myötävaikuttaneet mm. suhteelli
sen suuren verottoman joukkovelkakirjakannan keskittyminen kotitalous
sektorille sekä suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten yleensä 
kehittymätön rahoitustoiminta. 

TAULUKKO 7. ARVOPAPERIKANNAN OMISTUS ERI MAISSA VUODEN 1987 LOPUSSA, 
% BRUTTOKANSANTUOTTEESTA 

Rahoitussektori 
siitä: rahalaitokset 

ml. keskuspankki 
Muut yri tykset 
Kotitaloudet 
Julkinen sektori 
Ulkomaat 

YHTEENSÄ 

1 Vuonna 1984. 
2 Vuonna 1986. 

Kanada Norja1 Saksan Suomi 2 
1 iitto-
tasa-
valta 

49.0 33.2 33.0 21.1 

8.2 23.0 23.5 14.5 
1.6 16.0 3.9 1.6 

62.5 •• 3 10.0 16.7 
7.3 9.4 1.4 3.3 

29.1 15.6 14.5 16.2 

149.5 74.2 62.84 58.9 

Ruotsi Englanti 

54.3 103.0 

18.5 13.0 
18.4 13.2 
22.1 36.9 
31.3 4.2 
17.5 12.5 

143.6 169.8 

3 Sisältyy muiden yritysten lukuun. 
4 Plo huomattava määrä emissioita, jotka eivät ole eriteltävissä. 

Tulevaisuuden näkymät 

Suomen rahoitusmarkkinoiden rakenne on nopeasti kehittymässä muiden 
maiden markkinoiden rakenteen kaltaiseksi. Ulkomaisen rahoituksen kes
keinen asema johtuu osittain suhdanteista sekä suomalaisten yritysten 
laajentumisesta ulkomaille eli tilapäisistä syistä. Pääomamarkkinoiden 
kehitystä vauhdittanee joukkovelkakirjalainojen kansainvälisen kaupan 
salliminen sekä valtion päätös siirtyä enenevästi verollisiin joukko
velkakirjalainoihin. Samaan suuntaan vaikuttanevat mm. päätökset 
soveltaa korkotuloihin kiinteä~ä lähdeverokantaa, luopua pankkitalle
tuste.n verovapaudesta sekä pyrkimys eläkevakuutuslaitosten arvopaperi -
sijoitusten edistämiseen. 



Suomen rahoitusmarkkinoiden pankkikeskeisyys on yhä merkittävää tapah
tuneista muutoksista huolimatta. Tämä ei sinänsä välttämättä ole merkki 
kehittymättömistä, suljetuista tai huonosti toimivista rahoitusmarkki
noista. Yhdessä varsin pienten ja vaillinaisesti toimivien pääomamark
kinoiden sekä ulkomaisen markkinarahan vilkkaan käytön kanssa se 
kuitenkin viittaa tehottomuuteen myös luottomarkkinoilla. Harvoille 
suurille pankeille ei luotonantajina kotimaassa helposti löydy vaihto
ehtoa, ja rahapolitiikastakin johtuvat korkeat korot ja muut luotto
kulut siirtävät rahoituskysyntää ulkomaille. 

Suomen raholtusmarkkinoiden rakennemuutosta edistää myös niiden 
integroituminen kansainvälisiin ja ennen kaikkea Euroopan rahoitus
markkinoihin. Valuutansäännöstelyn jo melkein loppuun saatettu purka
minen johtaa yritysten ja kotitalouksien rahoitusvaihtoehtojen lisään
tymiseen ja kiristyvään ulkomaiseen kilpailuun. Jollei Suomessa ole 
tarjolla riittävästi rahoitusvaihtoehtoja, kääntyy yleisö vähitellen 
nykyistäkin enemmän ulkomaisten kilpailijoiden puoleen. Avoimilla 
rahoitusmarkkinoilla tällainen kehitys pakottaa sekä välinevalikoiman 
että välit yk sen hinnan samanlaiseksi. 

Suomen mahdollinen muodollinenkin osallistuminen Euroopan integraatioon 
(esimerkiksi ETA-sopimuksen kautta) ei muuta tämän kehityksen suuntaa. 
Suomen rahoitusmarkkinoiden muutosvauhti saattaa kuitenkin'lisääntyä, 
koska osallistuminen edellyttänee suhteellisen nopeaa Suomen rahoitus
markkinalainsäädännön yhdenmukaistamista muualla Euroopassa vallitsevan 
käytännön kanssa. Samalla on todennäköistä, että tähän liittyvä rahoi
tusvaihtoehtojen kysynnän kasvu ylläpitää nimenomaan arvopaperimarkki
noiden nopeaa kehitystä Suomessa. 

Lokakuu 1990 

TAULUKOIDEN LÄHTEET 

Financial Accounts of OECD Countries 1988, Par;s 1989 ja omat laskelmat. 

International Financial Statistics Yearbook 1989. 
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SIJOITUSTODISTUSMARKKINAT 

Jarmo Kontulainen, VTK 
Keskuspankkipolitiikan osasto 
Suomen Pankki 

Kotimaisten rahoitusmarkkinoiden kehityksen keskeisin osa on ollut ns. 
lyhyen rahan markkinoiden syntyminen. Pankkien välisen rahamarkkina- ( 
kaupan (ns. tukkumarkkinoiden) syntyminen sijoitustodistusten pohjalle 
on myös mahdollistanut siirtymisen avomarkkinaoperaatioihin perustuvaan 
keskuspankkipolitiikkaan. 

Lyhytaikaisen rahoituksen markkinat Suomessa muodostuvat pääasiassa 
pankkien välisestä kaupa5ta jälkimarkkinakelpoisilla rahamarkkina
instrumenteilla. Näitä instrumentteja ovat pankkien ja Suomen Pankin 
liikkeeseen laskemat sijoitustodistukset, yritystodistukset, valtion 
velkasitoumukset ja kuntatodistukset. Rahamarkkinakaupasta suurin osa 
käydään sijoitustodistustuksilla ja lyhytaikaiset markkinakorkonotee
raukset lasketaan sijoitustodistusnoteerausten perusteella. Sijoitus
todistukset ovat nollakorkoisia haltijalle asetettuja velkakirjoja. Ne 
eivät siten ole homogeenisia yhden osapuolen, esimerkiksi valtion, 
liikkeeseen laskemia riskittömiä papereita. Pankkien vuonna 1989 saama 
oikeus laskea liikkeeseen sijoitustodistuksia on ollut voimassa tois
taiseksi. Oikeuksia on myönnetty liikepankkien lisäksi suurimmille 
osuus- ja säästöpankeille. Luvat myöntää valtiovarainministeriö. 

Ulkomailla asuvat eivät ole voineet osallistua suoraan kotimaisille 
rahamarkkinoille. Ulkomaalaisten lyhytaikaiset markkasijoitukset on 
tehty termiinivaluuttamarkkinoiden kautta. 1.1.1991 alkaen poistuivat 
myös näitä lyhytaikaisia pääomanliikkeitä koskevat rajoitukset. 

Tässä artikkelissa tarkastellaan sijoitustodistuksiin perustuvan raha
markkinakaupan alkamista, tukkumarkkinoiden toimintaa ja vaihtoa sekä 
kaupan rakennetta. Lisäksi käsitellään Suomen Pankin roolia rahamark
kinoilla sekä johdannaismarkkinoita. 
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Sijoitustodistusmarkkinoiden synty 

Ensimmäiset luvat pankkien sijoitustodistusten liikkeeseen laskemiseksi 
myönnettiin vuoden 1982 alussa. Pankit olivat jo 1980-luvun alusta 
alkaneet ottaa vastaan markkinakorkoisia talletuksia. Markkinoilla ei 
kuitenkaan ollut tarkoitukseen sopivia jälkimarkkinakelpoisia instru
mentteja. Tähän tarpeeseen syntyivät sijoitustodistukset. Voimassa 
olevien pankkilakien mukaan sijoitustodistuksia voidaan laskea liik
keeseen ainoastaan valtiovarainministeriön luvalla. Luvat olivat aluksi 
määräaikaisia ja voimassa vuoden 1984 loppuun asti. Pankkien saman
aikaisesti liikkeellä olevien sijoitustodistusten määrää oli pankki
kohtaisesti rajoitettu 1600 milj. markkaan. 

Lupia uudistettaessa vuoden 1985 alussa valtiovarainministeriö asetti 
aikaisempaa väljemmät ja kaikille pankeille yhtenäiset ehdot pankkien 
sijoitustodistusten liikkeeseen laskemiselle. Näiden vuoden 1988 
loppuun asti voimassa olleiden ehtojen mukaisesti yksittäisellä 
pankilla sai oll~ samanaikais~sti liikkeessä sijoitustodistustuksia 
enintään kaksinkertainen määrä omaan pääomaan verrattuna, enintään 
kuitenkin kahden miljardin markan arvosta.' Lisäksi oman pääoman määrälle 
asetettiin vähimmäisraja. Sijoitustodistusten juoksuajaksi määriteltiin 
vähintään yksi kuukausi ja enintään 12 kuukautta. Nimellisarvon oli 
oltava vähintään 500 000 markkaa. 

Heinäkuusta 1987 alkaen valtiovarainministeriö alkoi mYöntää pankeille 
anomuksesta lupia laskea liikkeeseen mYös yli vuoden mutta enintään 
viiden vuoden pituisia sijoitustodistuksia. Nämä sijoitustodistukset 
kuuluivat kassavarantovelvoitteen piiriin vuoden 1990 huhtikuun lop-

'puun asti. Sijoitustodistusten pienin sallittu nimellisarvo laskettiin 
100 000 markkaan. 

Sijoitustodistusten kanta kehittyi vuosina 1982 - 1986 hitaasti. Vuo
den 1986 lopussa niitä oli liikkeellä runsaan kahden miljardin markan 
arvosta (kuvio 1). Myös jälkimarkkinat olivat vielä kehittymättömiä. 
Pankit eivät vielä tuolloin antaneet sitovia tarjouksia toisten pank
kien sijoitustodistuksista, koska niillä oli muita edullisempiakin 
instrumentteja markkinarahan hankkimiseksi. Tilanne muuttui kuitenkin 



vuoden 1987 alussa, jolloin sijoitustodistuksilta poistettiin kassa
varantovelvoite ja keskuspankki rahoituksen maturiteettia pidennettiin. 1 

KUVIO 1. LIIKKEESSÄ OLEVAT SIJOITUSTODISTUKSET 

1 Liikkeessä olevat pankkien sijoitustodistukset 
2 Liikkeessä olevat SP:n sijoitustodistukset 
3 Sijoitustodistukset yhteensä 

milj. mkr-----,-----~----~----~----~r---~ 

80000~--~-----+----~----~--~~--~ 

60000~---+----~----+---~~---+----~ 

40000~---+-----r----~~~r----+----~ 

20000~---+-----r~~+---~r----+----~ 

o 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Vuoden 1986 lopussa Suomen Pankki ryhtyi tarjoamaan pankeille kolmen 
kuukauden luottoa huutokaupalla. Päivätalletuskorko laskettiin samalla 
selväs.ti päiväluottokoron alapuolelle. Helmikuus~a 1987 Suomen Pankki 
alkoi ottaa vastaan pankeilta kolmen kuukauden talletuksia huutokauppa
menettelyllä. Maaliskuussa 1987 päiväluoton ehtoja tiukennettiin edel
leen ja Suomen Pankki aloitti sijoitustodistuskaupat pankkien kanssa. , 
Huhtikuussa nämä sijoitustodistuskaupat korvasivat kokonaan kolmen 
kuukauden määräaikaisluotot ja -talletukset keskuspankkipolitiikan 
välineenä. Toukokuussa 1987 Suomen Pankki ryhtyi laskemaan ja julkaise-

1Avomarkkinaoperaatioihin perustuvan rahapolitiikan kehityksestä ks. 
Korkmanin artikkelia, Bank of Finland Monthly Bulletin May 1987, ja 
Vihriälän artikkelia, Bank of Finland Monthly Bulletin September 1987. 
Nyky tilanteesta ks. Suvannon artikkelia tässä julkaisussa. 
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maan päivittäin rahamarkkinakorkoja2, jotka nopeasti tulivat markkina
ehtoisen luotonannon tärkeimmiksi viitekoroiksi. 

Sijoitustodistusmarkkinoiden vaihto ja toiminta 

Sijoitustodistuskauppojen pääasiallinen volyymi syntyy pankkien välisillä 
markkinoilla, joihon osallistuvat keskuspankkirahoitukseen oikeutetut 
pankit. Vuoden 1989 bruttovuosivaihto oli 485 mrd. markkaa. Vuosina 1989 
ja 1990 kaikkien liikkeessä olevien sijoitustodistusten kanta on vaihdel
lut välillä 60 - 90 mrd. markkaa. Vuoden 1990 syyskuun lopussa sijoitus
todistusten kanta oli 87.5 mrd. markkaa. Loppusijoittajan mukaan tarkas
~eltun~ (kuvio 2) pankkien hallussa oli tuolloin 26.7 mrd. markan, Suomen 
Pankin hallussa 19.1 mrd. markan, valtion 7 mrd. markan ja yleisöllä 34.7 
mrd. markan arvosta sijoitustodistuksia. Sijoitustodistusten kanta on 
vaihdellut Suomen Pankin hallussa olevien sijoitustodistusten tahdissa. 

KUVIO 2. SIJOITUSTODISTUSTEN KANTA SIJOITTAJAN MUKAAN 

1 SP 
2 Muut pankit 
3 Valtio 
4 Yleisö 

milj. mk -
--

80000 
-
-
-

60000 

40000 

20000 

II II II II II II II II II II II o 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 91011 
1989 1990 

3 

2 

1 

2Näitä heliborkorkoja (Helsinki interbank offered rate) on kaikkiaan 
kuusi (maturiteetit ovat 1, 2, 3, 6, 9 ja 12 kk). Ne lasketaan päi
vittäin klo 13.00 viiden suurimman 1iikepankin sijoitustodistusten 
ostonotereetauksista. < 



Markkinaosapuolten lukumäärä pankkien välisillä markkinoilla on ver- ; 
rattain vähäinen. ja ns. heliborpankeilla on Suomen Pankin ohella i 
hallitseva asema. Pankkien muiden pankkien sijoitu:t?~~istusten hin- ,i) 

noit~e~~,:;~~~ ~n"ajo~t~ain oll~ut poikkeamia. \Myiis pankkien muille asiak
kaille tekemissä noteerauksissa on hinnoittelueroja. Poikkeamat voivat 
johtua esimerkiksi pankkien erilaisista likviditeettitarpeista. Julki
nen hinnoittelu sijoitustodistusmarkkinoilla eriytyi 22.10.1990 alkaen. 
Heliborkorot lasketaan nyt pankkien omien sijoitustodistusten osto
noteerauksista. Pankit ilmoittavat noteeraukset muiden pankkien sijoi
tustodistuksille poikkeamina omien papereidensa hinnasta. 

Alle kuukauden talletukset mukaan lukien noin 70 % pankkien välisten 
markkinoiden vaihdosta tehtiin vuonna 1989 kolmen kuukauden tai sitä 
lyhyemmillä sijoitustodistuksilla (kuvio 3). Vuoden 1990 keväästä 
maturiteetit ovat jonkin verran pidentyneet, kun hieman yli 50 % 

kaupoista on tehty vähintään kolmen kuukauden sijoitustodistuksilla. 

KUVIO 3. PANKKIEN VÄLISTEN MARKKINOIDEN MATURITEETTIJAKAUMA, % 

1 1 ja 2 viikon talletukset 
2 1 - 3 kk:n sijoitustodistusten ostot 
3 4 - 6 kk:n sijoitustodistusten ostot 
4 7 - 12 kk:n sijoitustodistusten ostot 
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Pankit käyttävät sijoitustodistusmarkkinoita yhtäältä varainhankin
taansa ja toisaalta sijoittaakseen likvidit varansa mahdollisimman 
tuottoisasti. Päivän sisäistä korkovaihtelua yoivat informaatioedun 
vuoksi parhaiten hyödyntää nimenomaan pankit. i,~Si an1:~rlteva 'korko':'---

\na('emYs;' oman likviditeeti-n hallinta sekä lyhytaikaisten saamisten ja 
Ivelkojen maturiteettijakauman hall inta ovat menestyksen edellytyksiä I 

~ankkien välisillä markkinoilla. 

Sijoitustodistusten ja valtion velkasitoumuslainojen lisäksi pankkien 
välisillä markkinoilla käydään kauppaa tilimuotoisilla määräaikaisilla 
luotoilla ja talletuksilla (ns. depoilla). Näitä ovat yön yli 
-talletukset sekä alle kuukauden pituiset (yleensä yhden ja kahden 
viikon) talletukset tai luotot. Sijoitustodistustusten kaupanteon ja 
arvopäivän välinen viivästymä on yksi pankkipäivä. Kuukautta lyhyempien 
tililuottojen ja -velkojen arvopäivä on sama kuin kaupantekopäivä. 

Sijoitustodistustusten vaihto kasvoi voimakkaasti vuoden 1989 
ensimmäisellä neljänneksellä (kuvio 4). Korkoepävarmuuden lisääntyessä 
ja päivämarkkinarahoituksen kiristyessä vaihto siirtyi yhden ja kahden 
viikon talletuksiin sijoitustodistuskaupan kustannuksella ja sijoitus
todistustenkin ostot painottuivat kolmen kuukauden ja sitä lyhyempiin 
periodeihin. Rahamarkkinoiden normalisoiduttua vuoden 1990 pankkilakon 
jälkeen on alle kuukauden pituisen rahamarkkinakaupan osuus pankkien 
välisillä markkinoilla ollut enää noin 15 %. 



KUVIO 4A. RAHAMARKKINOIDEN VIIKKOVAIHTO 

1 Sijoitustodistusten ostot ja tehdyt 1 - 2 viikon talletukset 
2 Korkotermiinisopimusten ostot 

milj. mk 
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KUVIO 48. SIJOITUSTODISTUSTEN JA KORKOTERMIINISOPIMUSTEN KANTA 

1 Sijoitustodistusten kanta (ml. Suomen Pankin sijoitustodistukset) 
2 Korkotermiinisopimusten kanta (ml. asiakaskaupat) 

milj. mk.-----------------.-----------------~ 

50000~----~L---~--~--------------~ 
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KUVIO 4C. RAHAMARKKINAKOROT 

1 Helibor 1 kk 
2 Helibor 3 kk 
3 Helibor 12 kk 

%~------------------,------------------, 

Rahamarkkinasijoituksia tekevät myös yritykset, ·jotka hakevat kassa
varoillensa hyvää ja mahdollisimman likvidiä tuottoa. Yleisön hallussa 
oli vuoden 1989 lopussa noin 21 mrd. markan arvosta sijoitustodistuksia. 
Kanta on kasvanut vuoden 1990 aikana: syyskuun lopussa se oli 34.7 
mrd. markkaa. Suurimmat yritykset käyvät rahamarkkinakauppaa suoraan 
tukkumarkkjnoilla. Pienet yritykset voivat käyttää kassanhallinta
palveluja tarjoavia yrityksiä, jotka harjoittavat rahamarkkinakauppaa 
kokoamalla yritysten ylimääräisiä kassavaroja yhteen sijoitustodistus
markkinoille sijoitettavaksi. Pankkien asiakaskaupan yhteenlaskettu 
viikkovolyymi on ollut noin neljäsosa pankkien välisen kaupan volyy
mistä (kuvio 5). Vaihto on painottunut selkeästi lyhytaikaisiin, kor
keintaan kolmen kuukauden sijoitustodistuksiin. Tätä pitempiaikaiset 
sijoitukset ovat tosin yleistyneet kevään 1990 jälkeen. 



KUVIO 5. ASIAKASKAUPPOJEN VIIKKOVAIHTO MATURITEETIN MUKAAN 

1 1 - 3 kk:n sijoitustodistusten ostot 
2 4 - 6 kk:n sijoitustodistusten ostot 
3 7 - 12 kk:n sijoitustodistusten ostot 
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Sijoitustodistusten nimellisistä koroista muodostuu korkojen aik~: 
rakenne periodeille.1 - 12_..k.uukautta._~f.ektiivisistä koroista saadaan 
tuottokäyrä, j9ka kuvaa sijoituksen maturiteetin ja tuoton välistä 

'" suhdetta (kuvio 6). Tyottokäyrän muodosta eli siitä, ovatko lyhyet 
korot pitkiä kork~~ia v~~ .al_~pia, näkyvät markkinoiden odotukset 
tulevista_koroista. IYottokäyrän muotoon vaikuttavat ensiksi pankkien 
odotukset päivittäisestä rahamarkkinoiden kireydestä 2 . jota keskuspankki 
avomarkkinaoperaatioillaan säätelee. Toiseksi rahamarkkinakoroissa . 
heijastuvat odotukset talouden fundamentaalien k~hj~~~ Pitkä
aikaisten joukkovelkakirjamarkkinoiden kehittymättömyys vaikeuttaa 
tuottokäyrän tarkastelua yli vuoden maturiteeteissa. 
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KUVIO 6. HELIBORKOROISTA (1 - 12 KK) JA PITKISTÄ VIITEKOROISTA 
LASKETTU TUOTTOKÄYRÄ 

1 19.11.1990 
2 19.10.1990 

%r-----------------------------------~ 

15~~~n_------------------------~ 

1---;1:------~ 

13r---------------------------------~ 

12c---------------------------------~ 

11~~~uu~~~~uu~~~~uu~~~LW 

123 6 9 12 60 

Suomen Pankki sijoitustodistusmarkkinoilla 

Sijoitustodistusmarkkinat kehittyivät huomattavasti vuoden 1987 aikana, 
kun pankit sopivat keskenään markkinoiden toimintasäännöistä. Jälki
markkinoiden syntyminen auttoi sijoitustodistusten kehitystä Suomen 
Pank.i n i nterventi oi den pOhjaksi. Suomen Pankk i alkoi huhtikuusta 1987 

alkaen laskea liikkeeseen myös omia sijoitustodistuksiaan. 

Suomen Pankki teki sijoitustodistuskauppoja, kuten nykyisinkin, keskus
pankkirahoitukseen oikeutettujen pankkien kanssa. Päiväluottokoron 
merkitys väheni, kun avomarkkinaoperaatiot kohtasivat päiväluottokoron 
politiikan välineenä ja kun Suomen Pankki ilmoitti, että pankkien 
mahdollisuutta ve1kaantua keskuspankin päivä1uoton avulla tullaan 
rajoittamaan. Lopullisesti tämä tavoite toteutui kuitenkin vasta vuoden 
1989 kesäkuussa, kun Suomen Pankki poisti pankki~ohtaiset päiväluotto
kiintiöt ja kehitti järjestelmää siten, että ainoastaan päivä1uoton 
tilapäinen käyttö olisi mahdollista. 



1 

Vuoden 1990 alussa Suomen Pankki täsmensi pankkien oikeuksia osallistua 
päiväluottomarkkinoille. Samalla Suomen Pankki täsmensi niitä edelly
tyksiä, joita interventiomateriaalilta vaaditaan. Oikeudet vaikuttavat 

--=-=----:--
pankkienlåsErmaan rahamarkkinoilla, sillä interventiomateriaaliksi kel-
puuttaminen lisää pankin todistuksien likvidiyttä ja saattaa parantaa 
rahamarkkinoilta hankitun rahoituksen ehtoja. Suomen Pankin interventio
osapuoleksi hyväksymisen ehtona on esimerkiksi, että pankin on milloin 
tahansa oltava valmis lunastamaan ostoilla tai kahdenkeskisten vaihto
jen avulla Suomen Pankilta ne sijoitustodistukset, jotka Suomen Pankki 
edellyttää lunastettaviksi. 

Suomen Pankki käy rahamarkkinakauppaa pankkien antamilla noteerauksilla, 
ja sen interventiot vaikuttavat korkota.:<:~~.~Er~tYiSe~;ti~~SijOitus
todistusten myynti on markkinoille vahva signaali siitä, että SP haluaa 
nostaa korkoja. Suomen Pankki on mukana markkinoilla koko päivän ja 

--~--
~tekee kauppoja haluamansa pituisilla sijoitustodistuksilla, pääasiassa 

kuitenkin korkeintaan kolmen kuukauden todistuksilla. Rahamarkkinakorot 
yhdessä pankkien päiväaseman kanssa ovat Suomen Pankin rahamarkkina
interventioiden lähitavoitteita valuuttaindeksin ja valuuttavarannon 
ohella. ~vomarkkinaoperaatioden pääpaino on viime aikoina ollut pank
kien. likvi di teetti aseman yll äpitämi sessä, kun Suomen Pankki on ostanut 
pankkien liikkeeseen laskemia papereita. 

Suomen Pankin hallussa olevien pankkien sijoitustodistusten arvo kas
voi yhteensä 33.2 mrd. markkaan vuoden 1989 loppuun mennessä. Tämä oli 
26 mrd. markkaa enemmän kuin vuoden 1988 lopussa ja ylitti 7.7 mrd. 
markalla pankkien kassavarantotalletukset Suomen Pankissa. Suomen 
Pankin liikkeeseen laskemat sijoitustodistukset, joiden arvo oli enim
millään 1988 maaliskuussa noin 8.3 mrd. markkaa, poistuivat vuoden 1989 
aikana erääntymisen myötä markkinoilta. 

Vuoden 1990 alkuun ajoittui pankkien (plo Postipankki) työtaistelu 
(18.1. - 2.3.). Sijoitustodistuskauppa oli sen aikana pysähdyksissä, 
mutta Suomen Pankki tarjosi pankeille likviditeettiä mm. määräaikaisin 
luotoin. Vuoden 1990 aikana pankkien velka Suomen Pankille on supistu
nut. Sijoitustodistusmarkkinoilla Suomen Pankin saamiset ovat pienen
tyneet vuoden 1989 lopusta vuoden 1990 syyskuun loppuun 15.5 mrd. 
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markkaa. Pankkien kassavarantotalletukset Suomen Pankissa ovat supis
tuneet samana aikana 4.1 mrd. markkaa. Likviditeettimielessä tämän 
kehityksen on korvannut vaihdettavan valuuttavarannon kasvu noin 13.6 
mrd. markall a. / 

Rahoitusmarkkinoiden kehitys säännöstellyiltä markkinaehtoisiksi on 
lisännyt informaation tarjonnan merkitystä sekä pankkien välisen kil
pailun että rahoitusmarkkinoiden toiminnan näkökulmasta. Tämän vuoksi 
Suomen Pankki on jatkuvasti lisännyt markkinoilla julkaistavan infor
maation määrää. Sijoitustodistusmarkkinoihin vaikuttaa erityisesti 
pankkien päivittäiseen likviditeettiin liittyvä informaatio. Suomen 
Pankki antaa markkinoille päivittäin tietoja mm. pankkien edellisen 
päivän päiväasemasta, seuraavana päivänä erääntyvien Suomen Pankin, 
hallussa olevien sijoitustodistusten määrästä, yleisön hallussa olevan 
rahan ja käteisvaraluottojen määrästä, pankkien välisten markkinoiden 
yön yli -korosta sekä rahamark~inoiden vaihdosta ja volyymista. 

Johdannaismarkkino~sta3 

Sijoitustodistusten pohjal.le on muodostunut myös vakioitujen johdannais
jnstrumenttien markkinoita. Korkotermiinimarkkinat oyat näistä tär-_. 

-keimmät~ ~.Rtioiden ja -swapien markkinat oya~ myös vähitellen 
syntymässä. Vakioitujen sopimusten lisäksi pankit tekevät myös asiakas
kohtaisesti räätälöityjä korkotermiini- ja optiosopimuksia. Korko
termiininoteeraukset antavat tietoa markkinoilla vallitsevista korko-

,pdotuksista. Suomessa toimivat korkotermiinimarkkinat perustuvat pank
kien väliseen korkotermiinisopimukseen vuodelta 1988. Tällä sopimuk
sella pankit ovat sopineet näiden markkinoiden yleisten ehtojen sovel
tamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on kasvattaa termiinimarkkinoiden 
volyymia, pienentää koronsuojauksen transaktiokustannuksia, välttää 
taseen paisumista ja helpottaa termiinipositioiden seurantaa. 

Väl ittäji nä korkotermi i nimarkki noilJ..Lig1IDivat.-1?Mlkit itse. Korko
termiinisopimuksen kohteena on kuvitteellinen diskonttopohjainen 

3Ks. mYös Jokivuolteen ja Koskisen artikkelia tässä julkaisussa. 



sijoitustodistus, jonka juoksuaika on kolme kuuka~!t~. ~~vitteellisuus 
tarkoittaa, että varsinaista sijoitustodistuskauppaa ei missään sopi
muksen vaiheessa tehQä. 

~orkotermiinimarkkinat perustuvat s~is sijoitu?~odistuksiin, ja korko
termiinisopimuksen sulkemiskorko on kolmen kuukauden heliborkorko sul
kemispäivänä. Sopijaosapuolina ovat esimerkiksi pankki ja yritys, joka 
haluaa varmistaa markkinaehtoisen luottonsa tai sijoituksensa koron 
tulevaisuudessa tai vaihtoehtoisesti hyödyntää markkinoiden yleisestä 
korko-odotuksesta poikkeavaa korkonäkemystään. Vakiokorkotermiinien 
käyttökelpoisuutta rajoittaa kuitenkin sidottu juoksuaika, minkä vuoksi 
oman korkonäkemyksen hyödyntäminen tai täydellinen suojaus on vaikeaa. 
Vakiokorkotermiinien hinnoittelu (sopimuskoron määräytyminen) on sel
laista, että poikkeamat markkinoiden implikoimasta korkorakenteesta 
ovat periaatteessa olemattomia. Korkotermiinien hinnoittelu vastaa 
futuurien hinnoittelua ja on olennaisesti samankaltaista kuin kansain
välisillä FRA-markkinoilla (forward rate agreements) noudatettava 
hintlOittelu. 

Vakioitujen korkotermiinisopimusten sovitut erääntymiskuukaudet ovat 
maalis-, kesä-, syys- ja joulukuu. Eräpäivä on kunkin kuukauden 15. 
päivä tai lähinnä seuraava pankkipäivä. Termiiniperiodeja on siten 

nel jä (joul u-iiiaal i S-, maal i s-kesä-, kesä-syysr}a syys-jolf\Ukuu );'0 •• M~~'I 
6~\oc.M ~o .. n"f\~\X,----l\.....b.: ~'i ) -n'Q~ 

Korkotermi i ni sopimusten kanta on suurimmi 11 aan yl i ttänyt .100 mrd. 
markkaa (kuvio 4). Joulukuussa 1989 se oli yli 140. mrd. markkaa. Kanta 
puolittuu aina kun lyhyin korkotermiiniperiodi. päättyy. Sijoitustodis
tusmarkkinoiden tavoin korkotermiinimarkkinat toimivat vilkkaimmin 
kolmen kuukauden periodiin asti. Lyhyimmän korkotermiinin hinta on 
myös lähimpänä laskennallista termiinikorkoa. 

Maaliskuu 1990 
Joulukuu 1990 
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OSAKKEISIIN PERUSTUVAT JOHDANNAISMARKKINAT 

Esa Jokivuolle, tutkimussihteeri 
Tutkimusosasto 
Yrjö Koskinen, tutkija 
Rahoitusmarkkinaosasto 
Suomen Pankki 

JOHDANTO 

Kftupankäynti vakioiduilla optioilla ja termiineillä1 alkoi Suomessa 
marraskuussa 1987, kun Suomen Optiopörssi (SOP) aJoitti kauppojen 
välittämisen. Toinen markkinapaikkaJcSuomen Optiomeklarit (SOM), aloitti 
toimintansa toukokuussa 1988. Suomen optiomarkkinoiden luonteenomaisin 
piirre on se, että useimpien maiden vastaavista markkinoista poiketen 
kaupankäynnin tärkeimpänä kohteena ovat alusta asti olleet indeksi
johdannaiset. 

Johdannaismarkkinoiden syntyminen on ollut seurausta rahoitusmarkki
noiden vapautumisesta ja toiminnan tehostumisesta. 1980-luvul'a osake
markkinoiden merkitys lisääntyi huomattavasti ja osakkeiden vaihto 
kasvoi monikymmenkertaiseksi. Myös osakkeiden markkina-arvo on lisään
tynyt nopeasti (kuvio 1). Ennen vuotta 1986 osakemarkkinoiden likvidi
teetti ja hinnanmuodostus tuskin olisivat pystyneet ylläpitämään toimi
via johdannaismarkkinoita. Aktiivisen ja lyhytaikaisen kaupankäynnin 
kasvu on osaltaan korostanut riskeiltä suojautumisen merkitystä. 

1Termiini eroaa futuurista siten, että termiiniä ei tilitetä päivittäin. 
Kuitenkin osakkeisiin perustuvien termiinien vakuudet sopeutetaan ter
miinin päivittäisten muutosten mukaan. 



KUVIO 1. OSAKKEIDEN VAIHTO HELSINGIN ARVOPAPERIPÖRSSISSÄ JA 
UNITAKSEN YLEISINDEKSI 

1 Osakkeiden vaihto (vasen asteikko) 
2 Unitaksen yleisindeksi (oikea asteikko) 

1= -t: -
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1980-luvun alkupuolella alkanut korkosäännöstelyn purkaminen on luonut 
vapaaseen koronmuodostukseen perustuvat rahamarkkinat. Korkotermiini

)markkinat syntyivät marraskuussa 1~~7. ~orkotermiineillä käydään kaup
paa pankkien välisillä markkinoilla. Toistaiseksi vähäiseksi jäänyttä 
korko-optiokauppaa on käyty syyskuusta 1989 alkaen. 

Tässä artikkelissa tarkastellaan ainoastaan Suomen Optiomeklarien ja 
Suomen Optiopörssin ylläpitämiä osakkeisiin perustuvia jOhdannais
markkinoita, jotka ovat julkisia ja viranomaisten valvottavissa olevia 
markkinoita. 

MARKKINOIDEN RAKENNE 

Laki kaupankäynnistä standardoiduilla optioilla ja termiineillä tuli 
voimaan marraskuussa 1988. On merkittävää, että se edelsi varsinaista 
osakemarkkinoiden toimintaa säätelevää lakia. Arvopaperimarkkinalaki 



ja arvopaperinvälitysliikkeitä koskeva laki tulivat voimaan vasta elo
kuussa 1989. 2 

Optioita ja termiinejä koskeva laki oli kiireellinen, koska vuoden 
1987 loppupuolella Suomessa oli olemassa kolme hanketta johdannais
instrumenttien kaupankäynnin aloittamiseksi. Lain nopealla voimaan 
saattamisella oli tarkoitus suojella sijoittajia, joista osalle optiot 
ja termiinit olisivat olleet aluksi täysin uudentyyppisiä sijoitus
kohteita. 

Laissa säädetään kauppa- ja selvityspaikkana toimiminen luvanvaraiseksi 
ja määrätään, että pankkitarkastusviraston tulee valvoa optiopörssejä, 
markkinoilla toimivia välittäjiä ja markkinatakaajia. Lain mukaan 
selvitystoimintaa harjoittavan organisaation osakepääoman tulee olla 
vähintään 10 miljoonaa markkaa. Lisäksi laissa on säännöksiä vakuuk
sista, optioiden ja termiinien kohde-etuuksista sekä kaupankäynnin 
rajoituksista. Lain mukaan optioyhteisöt ovat velvollisia laatimaan 
säännöt, jotka valtiovarainministeriö hyväksyy. Itsesääntely on siten 
keskeisessä asemassa johdannaismarkkinoilla. 

Markkinapaikat 

Suomen Optiomeklarien asema on ollut hallitseva Suomen johdannais
markkinoilla. Sen markkinaosuus vaihteli vuoden 1989 aikana välillä 
75 - 95 % optioiden ja termiinien kappalemääräisestä vaihdosta' lasket
tuna (kuvio 2). SOM:n asema perustuu osittain vahvoihin taustavoimiin. 
Suurimmat pankit ja arvopaperivälittäjät ovat olleet mukana SOM:n 
toiminnassa markkinoiden avautumisesta lähtien. Yksi erikoispiirre 
Suomen johdannaismarkkinoilla on se, että kummatkin markkinapaikat 
ovat yksityisiä, voittoa tavoittelevia yrityksiä. SOM:n noin 50 mil
joonan markan osakepääoma on jakautunut tasaisesti eri markkinaosa
puolten kesken. Lisäksi Tukholman Optiomarkkinat (OM), joka on ollut 
mukana perustamassa useita johdannaismarkkinoita Eurooppaan, on yksi 
SOM:n omistajista. 

2Lainsäädännöstä ks. Pylkkösen artikkelia tässä julkaisussa. 
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KUVIO 2. SOPIMUSTEN VAIHTO 

Päivävaihdon keskiarvo viikoittain 
1 SOM 
2 SOP 

Sopimustenr------------------------------------, 
lukumlHirä 
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Lähde: SOM 

30 
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40 50 

2 

1 

Suomen Optiopörssin lähtökohdat ovat olleet paljon vaatimattomammat. 
SOP ei saanut alkuvaiheessa omistajikseen merkittäviä instituutioita. 
Sen osakepääomasta suuri osa on ollut toimivan johdon käsissä. Tosin 
SOP:n omistuspohja vuoden 1989 loppupuolen osakeannin yhteydessä laa
jeni ja markkinoilla toimivat välittäjät lisäsivät omistustaan. 

Markkinoilla olevat tuotteet 

Tuotevalikoimaltaan ja toimintatavoiltaan markkinapaikat ovat saman
kaltaisia. Kummankin merkittävimpinä tuotteina ovat osakeindeksiin 
perustuvat optio- ja termiinisopimukset. SOM:ssa on ollut lisäksi tar
jolla Kymmene Oy:n sidottuihin osakkeisiin perustuvia osakeoptioita, 
mutta niiden noteeraaminen lopetettiin joulukuussa 1989 pieneksi 
jääneen volyymin takia. SOP:n tarjoamiin tuotteisiin kuuluvat valuutta
futuurit ja valuuttafutuurioptiot Suomen markan ja Yhdysvaltain dolla
rin välillä, mutta niidenkin merkitys on jäänyt toistaiseksi vähäi
seksi. 



Osakeoptioiden herättämään vähäiseen kiinnostukseen on ollut ainakin 
neljä syytä. Ensimmäinen ja tärkein syy on edelleenkin ajankohtainen 
yksittäisten osakkeiden hupno likviditeetti. Sen vuoksi yksittäistev 
osakkej den hi nnanmljQdo.s.1JLS ,ej oJ e tar.pe.ek.s.i. J "O-hUa.lJ.Ela. Toi sena syynä 
osakeoptiokaupan laimeuteen on ollut se, että osto-option asettajalta 
edellytetään kohde-etuutena olevien osakkeiden panttaamista erityis-
yakuudeksi. Kolmas syy on se, että ,osakekirjat toimitetaa,n toistaiseksi 
osakekauppojen yhteydessä. Tämä 1 i sää myös psakeoptiokaupan kustannuk-
~ia, sillä näiden optioiden selvitys voidaan toteuttaa osakekirjojen 

luovutuksella. Neljäs syy oli aikaisemmin julkihuutoon perustunut 
osakekauppa, jossa osakkeen hinta ei liikkunut kovin paljoa päivän 
aikana. Tilanne on tältä osin muuttunut arvopaperipörssin elektronisen 
kaupankäyntijärjestelmän tultua käyttöön. 

/SOM:n noteeraamat johdannaisinstrumentit perustuvat pääomapainotteiseen 
FOX-osakeindeksiin, joka lasketaan 25:n Helsingin Arvopaperipörssissä_ 
noteerattavan osakkeen pohjalta. Indeksin rakenne päivitetään puoli
vuosittain siten, että siihen valitaan edeltäv~n puolen vuo~eQ jakson 
25 vaihdetuinta osaketta. Kriteerinä käytetään mediaanivaihtoa. FOX
indeksin on tarkoitus olla mahdollisimman laajapohjainen. Sen korre
lAatio Helsingin pörssin yleisindeksinä usein käytetYD Unitas-indeksin 
kanssa on hyvä - noin 0.9. FOX-indeksiin ei tehdä osinkokorjausta. SOP 
on luopunut omista kymmenen osakkeen tasapainoitteiseen indeksiin 
perustuvista instrumenteista ja ryhtynyt tarjoamaan SOM:n kanssa lähes 
identtisiä 25 osakkeen indeksiin perustuvia optioita ja termiinejä • 

. 
Uusi indeksitermiini ja uusia ,indeksioptioita o,Jetaan kaupattavaksi 
joka toinen kuukausi. Koska kaikkien ,i ndeksijohdann,!,i sten maturiteetti 
on neljä kuukautta, on markkinoilla aina tarjolla instrumentteja, 
joiden jäljellä oleva voimassaoloaika on vähintään kaksi kuukautta. 
Toteuttamishinnaltaan eroavia osto- ja myynti-indeksioptioita on 
samanaikaisesti tarjolla vähintään neljä. Sekä in~eksitermiini- että 
-optiosopimukset ovat tyypiltään._~urooppalaisia, ja n§ toteutetaan 
päättymispäivänä automaattisesti nettoarvontilitxksinä. 
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Kaupankäyntimenetelmät 

SOM:n toiminta perustuu Tukholman Optiomarkkinoiden menetelmiin. Loppu
asiakkaat antavat osto- tai myyntimääräyksensä välittäjille. Asiakkaan 
täytyy avata välittäjänsä kautta selvitystili SOM:ssa. Asiakkaan 
henkilöllisyys ei tule koskaan SOM:n tietoon, vaan kauppapaikka tietää 
ainoastaan asiakkaan tilinumeron. Välittäjä pystyy käymään kauppaa 
SOM:ssa omasta toimistostaan joko puhelimitse tai elektronisesti päät
teiden välityksellä. SOP:n kaupankäyntijärjestelmä on hyvin saman
kaltainen. Suurin ero on se, että SOP:ssa ei ole mahdollisuutta käydä 
kauppaa elektronisesti (kuvio 3). 

KUVIO 3. MARKKINOIDEN RAKENNE 

Markkina- -
takaajat 

Johdannals-
pörssi 

Markkina-
paikka 

SaMtys 

Vakuuksien 
tarkistus 

r-

!-

Välittäjät 

I~M-I käynti 

-- Asiakkaat 

-@] offlce -

Vakuudet 

Puhelinkaupassa, joka on selvästi elektronista kaupankäyntiä merkit
tävämpää, välittäjä antaa tarjouksensa markkinapaikan puolueettomalle 
meklarille. Tarjous kirjataan manuaalisesti ja siirretään sen jälkeen 
tietokonepäätteille. Muut osapuolet saavat tietää siitä päätteidensä 
välityksellä. Markkinatakaajat ovat yhteydessä pörssiin avoimen puhe-



linlinjan kautta. Puhelinkaupassa määräysten täytyy olla vähintään 20 
sopimuksen suuruisia. 

välittäjät antavat tarjouksensa tietokoneiden välityksellä silloin, 
kun määräyksen kohteena on vähemmän kuin 20 sopimusta. Tarjoukset 
järjestellään kolmen kriteerin mukaan: 1. alin mYynti- ja ylin osto
tarjous saavat etusijan, 2. asiakastarjous käsitellään ennen markkina
takaajan tarjousta, 3. toimeksiannon saapumisajankohta ratkaisee 
käsittelyjärjestyksen. 

Kaupankäynti puhelimitse ja tietokoneiden avulla on osoittautunut 
tehokkaaksi. Etuna julkihuutoon verrattuna on se, ettR välittäjät ja 
markkinatakaajat eivät tarvitse niin paljon henkilökuntaa. 

Kaikki välittäjät ja markkinatakaajat ovat toistaiseksi olleet suoma
laisia yrityksiä. Vuoden 1989 aikana SOM:n markkinoilla toimi yli 20 
välittäjää ja noin 10 markkinatakaajaa. Välittäjistä suurimman markki
naosuus oli noin viidennes. Suurimman markkinatakaajan osuus oli noin 
40 % ja kolmen suurimman yhteenlaskettu markkinaosuus noin 70 % mark
kinoista .. Markkinatakaajien lukumäärä vähentyi vuoden aikana siten, 
että tammikuussa 1990 toimivia markkinatakaajia oli enää 5. SQP:n 
markkinoilla toimi vuoden 1989 aikana 14 välittäjää, mutta vain 4 
markkinatakaajaa, joista suurimman markkinaosuus oli hallitseva, noin 
56 %. Kummankin optiopörssin tilannetta markkinatakauksen suhteen voi
daan pitää liian keskittyneenä ja siten epätyydyttävänä. 

Selvitys ja vakuudet 

Suomen optiomarkkinoilla kaupankäynti ja selvitys tapahtuvat samassa 
organisaatiossa. Kaupan synnyttyä selvitystoiminnossa erotetaan ostaja 
ja mYyjä toisistaan. Organisaatio ryhtyy ostajaksi mYyjälle ja myyjäksi 
ostajalle. Optioyhteisöllä ei saa olla lainkaan omaa positiota, vaan 
ostetuilla ja mYydyillä optioilla ainoastaan helpotetaan selvitystä. 

Keskitetyssä selvityksessä on monia etuja. Koska optioyhteisö on osa
puolena, voivat asiakkaat lUQttaa siihen, että he saavat aina suori-
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tuksen. Kaikki kaupat rekisteröidään selvitystileittäin jatkuvasti, 
joten välittäjät ovat selvillä asiakkaidensa toimenpiteistä ja posi
tiosta. Tämä on välittäjien kannalta tärkeää, sillä ne vastaavat 
siitä, että loppuasiakkaiden vakuudet ovat kunnossa. 

SOM vaatii optioiden myyjiä ja termiinien ostajia ja myyjiä asettamaan 
vakuudet SOM:n hyväksymään vakuudenhaltijapankkiin. Jos vakuudenhaltija
pankki ilmoittaa, että vakuuksia ei ole riittävästi, joutuu välittäjä 
asettamaan puuttuvat vakuudet. Vakuuksien määrän kannalta ratkaisevia 
ovat indeksin ja implisiittisen volatiliteetin muutokset. Periaatteena 
on, että vakuuksia määrättäessä oletetaan indeksin ja volatiliteetin 
muuttuvan asiakkaan kannalta mahdollisimman epäedullisesti. Varalli
suuskobteilla on erilainen vakuusarvo kohteen riskittömyyden mukaan. 
Esimerkiksi SOM hyväksyy Helsingin Arvopaperipörssissä noteeratut 
osakkeet vakuudeksi 60-prosenttisesti niiden markkina-arvosta. SOP:n 
periaatteet vakuuksien määräytymisessä eroavat SOM:n periaatteista 
siinä, että välitysliikkeiden' omat riskit ovat suuremmat. Lisäksi 
SOP:n vakuuslaskenta on lievempää kuin SOM:n. 

MARKKINOIDEN TOIMINNAN TEHOKKUUS 

Johdannaismarkkinoiden koko on kasvanut selvästi siitä lähtien, kun 
SOM aloitti toimintansa. Alkukesällä 1988 markkinapaikkojen yhteen
laskettu päivittäinen vaihto jäi alle tuhannen sopimuksen. Ensimmäisen 
kerran toiminta vilkastui elokuussa 1988, jolloin osakkeiden hinnat 
laskivat selvästi Helsingin pörssissä. Tällöin sopimusmäärien päivä
keskiarvo ylsi yli 4000 sopimukseen päivässä. 

Johdannaismarkkinoiden vaihto säilyi suurena talven 1989 aikana, mutta 
kesä oli erittäin hiljaista aikaa. Syksy 1989 oli kuitenkin ennätyk
sellisen vilkasta kummassakin optiopörssissä. Vilkkain kuukausi oli 
syyskuu, jolloin keskimääräinen päivävaihto oli yli 7000 sopimusta 
päivässä. Edellissyksyisestä SOM:n kaupankäynti kasvoi noin 86 %. 

Yhtenä syynä kaupankäynnin kasvuun olivat lisääntynyt epävarmuus ja 
suuret hinnanvaihtelut osakemarkkinoilla (kuvio 4). 



KUVIO 4. FOX-INDEKSI 

Ind. r---------~--------------------------~ 

Lähde: SOM 

Karkean kuvan johdannaismarkkinoiden suuruudesta osakemarkkinoihin 
nähden saa, kun vertaa.johdannaismarkkinoilla tehtyjen sopimusten 
määrää kerrottuna kohde-etuuden arvolla ja osakemarkkinoiden päivit
täistä volyymiä. Näin laskettuna optiomarkkinoiden volyymi oli vuoden 
1989 aikana noin kaksinkertainen osakemarkkinoiden volyymiin verrat
tuna. Kansainvälisesti Suomen johdannaismarkkinat ovat kuitenkin melko 
pienet. Maailman suurimman kauppapaikan, Chicago Board of Traden, 
johdannaismarkkinoiden kappalemääräinen vaihto on yli 130-kertainen 
SOM:n vaihtoon verrattuna, ja Euroopan suurimpien kauppapaikkojen 
volyymi on noin 25-kertainen. Vertailu on sikäli harhaan johtavaa, 
että mainituissa kauppapaikoissa vaihtolukuihin sisältyvät myös muut 
kuin osakkeisiin perustuvat johdannaisinstrumentit. 

Huomiota herättävä piirre Suomen johdannaismarkkinoilla on termiinien 
kaupankäynnin vähäisyys. Tärkein syy on riskittömän arbitraasin vaikeus 
termiinin ja osakkeiden välillä, koska tarpeeksi laaja osakkeiden yli
myynti ei ole käytännössä mahdollista Suomen markkinoilla. 

Johdannaismarkkinoille sijoittaminen ei ole vielä kovin yleistä 
Suomessa. Aktiivisia selvitystilejä on kaikkiaan noin 1000. Loppu
aSiakkaiden määrä lienee jonkin verran pienempi. 
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Hinnoittelu 

Johdannaismarkkinoiden käyttökelpoisuus riskeiltä suojautumisen väli
neenä riippuu muun muassa transaktiokustannuksista ja hinnanmuodos
tuksen tehokkuudesta. Suomessa transaktiokustannukset ovat olleet 
vastaavia eurooppalaisia kustannuksia selvästi suuremmat. SOP:ssa 
kustannukset olivat välittäjille 1.8 % optioiden hinnoista vuoden 1989 
lopussa, ja SOM:ssa ne vaihtelivat välillä 1.8 - 2.7 %. Markkina
takaajien kustannukset ovat olleet huomattavasti vähäisemmät. SOP:n 
toiminta on perustunut paljolti pienempiin kustannuksiin. SOP:n aikaan
saama kilpailu on osaltaan pakottanut SOM:n pienentämään omia palkkioi
taan, viimeksi maaliskuusta 1990 alkaen. 

Tehokkailla markkinoilla indeksijohdannaisten hintojen odotetaan 
muodostuvan siten, että näiden instrumenttien ja indeksiä vastaavan 
osakekorin avulla ei voida tehdä arbitraasivoittoja. Suomen indeksi
johdannaisten markkinoilla termiinin hinta on ollut usein arbitraasi
hintaa halvempi. 3 Paikoitellen se on ollut jopa indeksin spothintaa 
halvempi (kuvio 5). Vastaava ilmiö on havaittu myös muualla maailmassa. 

KUVIO 5. TERMIINIEN JA FOX-INDEKSIN HINNAN ERO 

Pistett~~-----------------------------------, 

-10 

-20 

-30~~--~--~----1~O~--~--~~--~--~1~2 

1989 

Lähde: SOM 

3Teorian mukaan osakeindeksitermiinin hinta on indeksin markkina-arvo 
lisättynä sijoittamatta jääneiden rahojen korkotuotolla. 



Todennäköinen syy siihen, miksi markkinat eivät kykene poistamaan 
Suomessa ja muualla havaittua termiinin hinnoitteluvirhettä, ovat 
osakkeiden ylimyynnin rajoitukset. Näitä sovelletaan yleisesti etenkin 
eurooppalaisilla markkinoilla. Suomessa puutteena on se, että ei ole 
olemassa vakiintunutta käytäntöä, joka tekisi ylimyynnin helpoksi. 

Jonkinasteisesta tehottomuudesta huolimatta termiinihintojen muutokset 
Suomessa korreloivat varsin hyvin osakeindeksin muutosten kanssa. Tämä 
osoittaa, että termiinimarkkinat kykenevät tarjoamaan mahdollisuuden 
suojautua osakeindeksiin sisältyvältä riskiltä. 

Suomessa osakeindeksin arvo on vaihdellut pörssipäivän sisällä vähemmän 
kuin indeksitermiinin hinta. Tämä ei tarkoita, että termiini liioitte
lisi markkinatilanteen muutoksia. Itse asiassa se voi heijastaa kul- . 
loistakin tilannetta tehokkaammin kuin indeksi. Indeksin hidasliikkei
syys johtuu osittain siitä, että sen arvon laskemisessa joudutaan 
käyttämään osaksi vanhentuneita osakkeiden kaupantekohintoja. Ilmiön 
on todettu esiintyvän jopa maailman likvideimpiin osakemarkkinoihin 
perustuvissa osakeindekseissä. Koska termiinin hinta reagoi uuteen 
markkinainformaatioon tehokkaammin kuin itse indeksi, on indeksi
optioiden hinnan todettu seuraavan ensisijaisesti termiinin hintaa. 

Optioiden hinnoittelu on hankalampaa kuin termiinien, koska optio
hintoihin sisältyy arvio osakekurssien tulevan kehityksen riskistä eli 
kurssituottojen keskihajonnasta. Riskin mittaamiseen käytetään yleensä 
osakekurssien viimeaikaista vaihtelua kuvaavaa historiallista volati
liteettia tai optioiden markkinahintojen implikoimaa volatiliteettia. 
Vuoden 1989 aikana historiallinen volatiliteetti pysytteli enimmäkseen 
5 - 10 prosenttiyksikön tuntumassa, mutta kasvoi syksyllä 1989 ajoit
tain jopa 25 - 30 prosenttiyksikköön. Optioiden hintojen implikoima 
laskennallinen volatiliteetti oli keskimäärin selvästi. suurempi. 
Teorian mukaan historiallisen ja laskennallisen volatiliteetin välillä 
ei saisi olla jatkuvaa systemaattista eroa (kuvio 6). 
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KUVIO 6. FOX-INDEKSIN VOLATILITEETTI 

Keskihajonnat, viikon viimeinen havainto 
1 Implisiittinen keskihajonta 
2 Historiallinen keski hajonta 

%~----------------------------I 

1989 

Lähteet: 1. KOP:n sijoitustutkimus, 2. SOM 

Historiallisen ja laskennallisen volatiliteetin ero ei ilmeisesti johdu 
optioiden väärinhinnoittelusta, vaan osakeindeksin hidasliikkeisyydestä, 
joka näkyy indeksin päivittäisten muutosten autokorrelaationa. Tällöin 
päivämuutoksista laskettu historiallinen volatiliteetti kuvaa itse 
asiassa osakeindeksin todellisen vaihtelun liian vähäiseksi. Suositel
tava tapa oikean käsityksen saamiseksi osakemarkkinoiden volatili
teetista on tarkastella optiohintojen implikoimaa volatiliteettia. 



JOHTOPÄÄTÖKSET 

Johdannaismarkkinoiden kehitys riippuu vastaisuudessa paljon osake
markkinoiden kehityksestä. Helsingin Arvopaperipörssin siirtyminen 
tulevaisuudessa täysin elektroniseen ja paperittomaan kaupankäyntiin 
antaa uusia mahdollisuuksia käydä kauppaa osakeoptioilla. Toisaalta 
lisääntynyt yhtiöiden välinen ristiinomistus, joka on ollut selvä 
trendi Suomen osakemarkkinoilla, vähentää osakemarkkinoiden likvidiyttä 
ja hinnoittelun luotettavuutta. Tällä voi olla negatiivinen vaikutus 
johdannaismarkkinoiden toimintaan. Johdannaismarkkinoiden toimintaa 
lisäksi tehostaisi selvien, osakkeiden ylimyyntiä koskevien säännösten 
luominen, jolloin termiinin ja indeksin arbitraasiehdot voisivat 
toteutua paremmin. 

Optiomarkkinat ovat Suomessa teknisesti tasokkaat. Hyvän teknisen 
valmiuden ansiosta esimerkiksi SOM pystyisi hoitamaan merkittävästi 
vilkkaampaa kaupankäyntiä. Transaktiokustannusten tulee kuitenkin yhä 
pienentyä, jotta Suomen johdannaismarkkinoilla olisi mahdollisuuksia 
menestyä silloin, kun rahoitusmarkkinat ovat täysin vapautuneet 
Euroopassa. Tärkeää johdannaismarkkinoiden kehitykselle olisi lisäksi 
kilpailun lisääntyminen markkinatakauksessa. Markkinoiden toiminnan 
luotettavuuden kannalta ei ole edullista, että yksittäisten markkina
takaajien vaikutusvalta hinnanmuodostukseen on liian suuri. 

Huhtikuu 1990 
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KESKUSPANKKIPOLITIIKAN OPERATIIVISET JÄRJESTELMÄT 

Antti Suvanto, toimistopäällikkö 
Keskuspankkipolitiikan osasto 
Suomen Pankki 

Pääomanliikkeiden vapautuminen on merkinnyt sitä, että perinteinen 
erottelu raha- ja valuuttakurssipolitiikkaan on hävinnyt. Muutokset 
korkoerossa vaikuttavat välittömästi joko valuuttakurssi-indeksiin tai 
valuuttavarantoon. Muutokset valuuttavarannossa vaikuttavat pankki
järjestelmän likviditeettiin ja korkoihin. Avomarkkinamyynnein aikaan
saatu likviditeetin ja korkojen muutos kompensoituu nopeasti pääoman
liikkeiden kautta. 

Tässä artikkelissa selostetaan niitä järjestelmiä, joiden avulla kes
kuspankkipolitiikkaa operatiivisesti harjoitetaan nykyisissä vapaiden 
pääomanliikkeiden ja vapaan kotimaisen koronmuodostuksen oloissa. 
Tarkastelussa keskitytään lähinnä likviditeetin ohjausjärjestelmiin. 1 

Valuuttakurssijärjestelmä ja interventiot valuuttamarkkinoilla 

Suomen valuuttakurssijärjestelmä on vuoden 1977 jälkeen perustunut 
ulkomaankauppapainoin määriteltyyn valuuttaindeksiin ja sille erikseen 
määriteltyyn vaihteluväliin, valuuttaputkeen. Suomen Pankin johtokunnan 
tehtävänä on pitää valuuttaindeksi tämän vaihteluvälin sisällä (Puro 
1977 ja 1984). Vaihteluvälin muuttaminen edellyttää eduskunnan pankki
valtuusmiesten ja hallituksen päätöstä. 

Kun valuuttaindeksin vaihtelut pidetään valuuttaputken asettamissa 
rajoissa, Suomen inflaatiovauhti ei voi pitkiä aikoja poiketa valuutta-

1Rahoitusmarkkinoiden muutoksesta ja keskuspankkipolitiikasta 
1980-luvulla ks. 'Swoboda (1986), Korkman (1986), Äkerholm (1987) sekä 
Aaltonen ja Aurikko (1990). 
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indeksiin sisältyvien maiden keskimääräisestä inflaatiosta. Valuutta
indeksistä on siten muodostunut keskuspankkipolitiikan tärkein väli
tavoite. Mikäli valuuttakurssijärjestelmä perustuisi vapaaseen kellun
taan, silloin välitavoitteeksi tarvittaisiin jokin muu nimellinen 
muuttuja, esimerkiksi rahan tarjonnan kasvuvauhti. 

Valuuttaindeksin asema vaihteluvälinsä sisällä, markkinakorot sekä 
valuuttavaranto muodostavat keskuspankkipolitiikan operatiiviset lähi
tavoitteet (kuvio 1). Niihin keskuspankki voi vaikuttaa, mutta vain 
tilapäisesti ja silloinkin vain yhteen tai korkeintaan kahteen lähi
tavoiteeseen kerrallaan. Lähitavoitteeseen vaikutetaan interventioin 
valuutan avista- ja termiinimar~kinoilla sekä avomarkkinaoperaatioin 
kotimaisilla rahamarkkinoilla. 

Valuuttaputkijärjestelmään siirtymisen jälkeenkin valuuttakurssi
politiikkaa harjoitettiin pitkään entisin menetelmin. Suomen Pankin 
valuuttaindeksin vaihteluväli oli aluksi! 2 %. Aika ajoin indeksi
lukua muutettiin hallinnollisella päätöksellä joko putken sisällä tai 
putken muuttamisen yhteydessä, mutta tällaisten päätösten välisenä 
aikana indeksiluku pidettiin lähes täysin vakaana. Vasta rahoitusmark
kinoiden vapautumisen jälkeen valuuttaindeksin on sallittu päivittäin 
vaihdella. Siten sen avulla on voitu jossain määrin lieventää pääoman
liikkeistä tulevia likviditeettivaikutuksia. 

Nykyisellään Suomen Pankin valuuttaindeksin vaihteluväli on ! 3 %. 

Näinkin laaja vaihteluväli tekee mahdolliseksi sen, että keskuspankilla 
on tiettyä, joskin varsin rajoitettua, korkopoliittista itsenäisyyttä. 
Toisaalta valuuttaputkijärjestelmä itsessään on eräänlainen automaat
tinen vakauttaja. 



KUVIO 1. VALUUTTAKURSSI, VALUUTTAVARANTO JA MARKKINAKORKO 

KESKEISET MUUTTUJAT 

SUOMEN PANKIN VALUUTTAINDEKSI 
Ind.~~~~~~~--~~----'-------~ 

106~------+-------~------J-------~ 
INDEKSIN VAIHTELUVÄLI 

3 KK: N HELIBOR 
%~------~------~------,-------~ 

VAIHDETTAVA VALUUTTAVARANTO 
Mrd.mk~------~------~------~------~ 

35r-------+_--__ --+-------~>=~--~ 

30r-------~J_~~~~~~~~----~ 

25r----.~+_------+-----_;~------~ 

20~~----+-------+-------~------~ 
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Mikäli taloudelliset perustekijät, kuten vaihtosuhteen paraneminen 
tai ekspansiivinen finanssipolitiikka, edellyttävät valuutan reaalista 
vahvistumista, keskuspankki voi sallia valuutan nimellisen vahvistumi
sen, kunnes valuuttaindeksi saavuttaa sallitun vaihteluvälinsä ala
rajan. Kun valuutta vahvistuu lähelle alarajaansa, kotimaiset korot 
pyrkivät nousemaan. Syynä tähän on se, että valuuttaindeksin vahvis
tuessa odotukset sen myöhemmästä heikkenemisestä valuuttaputken sisällä 
lisääntyvät. Tällaisessa tilanteessa korkojen nousu voi jossain määrin 
kompensoida finanssipolitiikan tai suotuisan vaihtosuhdekehityksen 
kysyntää lisääviä ja siten inflatorisia vaikutuksia. 

Aikaisemmin Suomen Pankin interventiot avistavaluuttamarkkinoilla 
näkyivät lähes sellaisinaan pankkien päiväluottoasemassa Suomen Pan
kissa. Tärkeimmät sysäykset talouden likviditeettiin tulivat ulkomaan
kaupan maksujen tai sen rahoitukseen liittyvien valuutanliikkeiden 
kautta. Nykyisissä oloissa, joissa pääomanliikkeet ovat vapaat ja 
reagoivat korkoeroon hyvin herkästi, tällainen läheinen yhteys pankkien 
likviditeetin ja valuutanliikkeiden välillä on hävinnyt. Avistavaluutta
interventioiden tarve on vähentynyt, koska vuoden 1986 jälkeen avo
markkinaoperaatioiden käyttö likviditeetin ohjauksessa on tullut mah
dolliseksi ja koska myös valuuttaindeksin on sallittu aikaisempaa 
enemmän reagoida pääomanliikkeistä syntyviin paineisiin. 

Avistavaluuttainterventioiden ohella Suomen Pankki on ajoittain tur
vautunut interventioihin termiinivaluuttamarkkinoilla (kuvio 2). 
Termiinivaluuttamarkkinat olivat laajentuneet nopeasti sen jälkeen, 
kun Suomen Pankki vuonna 1980 lopetti omien termiinivaluuttanoteeraus
tensa antamisen ja pankkien termiinikauppojen kattamisen vastakaupoilla. 
Sen jälkeen pankit asettivat itse omat termiinikurssinsa lähinnä kes
kuspankkivelan marginaalikustannusten ja ulkomaisten korkojen välisen 
eron perusteella (Lindroos 1989). 



KUVIO 2. SUOMEN PANKIN INTERVENTIOT 

RAHAMARKKINAINTERVENTIOT. NETTO 
(ML. ERÄÄNTYNEIDEN KAUPPOJEN VAIKUTUS) Mrd.mk . 

8r-------+-------+-~~--~------~ 

6r-------r-------+--;r---+--------4 
4r-------r---~--+--;~~+-------4 

~t:JC4:;mt(~~t:I:J 
-2r-~~--r_------~------~~~~~ 

-4r-------~------+-------~~~~4 

1988 1989 1990 

AVISTAVALUUTTAINTERVENTIOT. NETTO 
Mrd.mk~------r-------~------~------~ 

6r-------r-------+-------~------4 

4r-------r_------+-------~------~ 

Mrd.mk 
6 
4 

2 

o 
-2 

-4 
-6 
-8 

1990 

TERMIINIVALUUTTAINTERVENTIOT.' NETTO (SWAPIT) 

r:L ~ -- -- "-1 - ~ - --..r - ~ - ltm 
~ 

OSTOT --:. MYYNNIT + 
1111111111111111111111 11111111111 11111111111 

1987 1988 1989 1990 

71 



72 

Vähitellen termiinivaluuttamarkkinat korvasivat maasta muuten puuttu
vat rahamarkkinat, ja niistä tuli uusi väylä lyhytaikaisille pääoman
liikkeille. Tämä teki Suomen Pankille mahdolliseksi käyttää termiini
valuuttainterventioita likviditeetin ohjauksen välineenä. Näiden 
interventioiden teho perustuu pankkien valuuttapositiota koskeviin 
rajoituksiin. Kattaessaan termiinikauppojen aiheuttamat kurssiriskit 
pankit saavat aikaan pääomanliikkeitä, jotka vaikuttavat markkalikvi
diteettiin. 

Termiinivaluuttainterventioita tehtiin hyvin laajassa mitassa vuosina 
1983 ja 1984, jolloin runsas pääomantuonti lisäsi likviditeettiä 
talouden tasapainoa vaarantavalla tavalla. Vuoden 1985 jälkeen termii
nivaluuttainterventioita on käytetty avistavaluuttainterventioiden 
likviditeettivaikutusten ehkäisemiseksi vain rajoitetusti. Näin teh
tiin vuoden 1987 lopussa ja uudelleen vuoden 1990 keväällä. YleenSäkinl 
mahdollisuudet kotimaisten korkojen nostamiseen steriloimalla pääoman
tuonnin likviditeettivaikutuksia ovat pääomanliikkeiden vapautumisen 
vuoksi vähentyneet. 

Avomarkkinaoperaatiot 

Avomarkkinaoperaatiot ovat verraten uusi väline Suomen Pankin raha
poliittisessa ohjausjärjestelmässä (Aurikko 1989). Niitä on käytetty 
vuodesta 1987 alkaen. Ennen sitä avomarkkinaoperaatiot eivät raha
markkinoiden kehittymättömyyden vuoksi olisi olleet edes mahdollisia. 
Samalla kun likviditeetin ohjaus on siirtynyt markkinaoperaatioiden 
varaan, päiväluottojärjestelmän merkitys pankkien keskuspankkirahoi
tuksen lähteenä on supistunut marginaaliseksi. 

Suomen rahamarkkinoiden toiminta perustuu toistaiseksi pankkien SlJ01-
tustodistuksiin (Kontulainen 199v). Valtion velkasitoumusten merkitys 
on hyvin pieni; itse asiassa valtion rahoitusylijäämien vuoksi valtio
konttorista on tullut merkittävä sijoittaja sijoitustodistusmarkki
noille. 

Kaupankäynti sijoitustodistuksilla on laajaa, joskin se on painottunut 
lyhyisiin maturiteetteihin. Tyypillinen päivävaihto pankkien välisillä 



markkinoilla on viime aikoina ollut 2 - 4 mrd. markkaa, kun koko 
liikkeessä oleva kanta on vaihdellut 75 ja 90 mrd. markan välillä. 

Ostaessaan pankeilta sijoitustodistuksia Suomen Pankki lisää pankkien 
likviditeettiä. Vastaavasti Suomen Pankin myydessä hallussaan olevia 
pankkien sijoitustodistuksia tai laskiessa liikkeeseen omia todistuk
siaan pankkien likviditeetti kiristyy. 

Sijoitustodistuskauppojen arvopäivän vuoksi likviditeettivaikutus 
toteutuu operaatiota seuraavana pankkipäivänä. Joissakin poikkeuksel
lisissa tilanteissa Suomen Pankki on suorittanut rahamarkkinainterven
tioita myös ns. depo-markkinoilla yhden tai kahden viikon periodeissa. 
Näissä sopimuksissa on kysymys määräaikaisista talletuksista tai 
luotoista, joiden arvopäivä on sama kuin sopimuspäivä. 

Vuoden 1990 loppuun saakka Suomessa turvauduttiin yksinomaan suoriin 
avomarkkinaoperaatioihin. Monien muiden keskuspankki en likviditeetin 
ohjauksessaan suosimien repo-kauppojen käyttöönottoa ovat hidastaneet 
obligaatiomarkkinoiden kehittymättömyys ja repo-kauppojen materiaalik
si luontevimmin soveltuvien riskittömien valtionobligaatioiden kannan 
pienuus. Vuoden 1991 alussa repo-kaupat otettiin rajoitetusti käyttöön. 
Niitä tehdään valtionobligaatioiden lisäksi myös käyttämällä muun 
pankin kuin repo-osapuolen liikkeeseen laskemia sijoitustodistuksia. 

Avomarkkinaoperaatioiden bruttomäärä on ajoittain ollut varsin suuri. 
Keskimäärin päivittäiset interventiot ovat olleet 200 - 500 milj. markan 
suuruisia, mutta joinakin poikkeuksillisina päivinä bruttointerventiot 
ovat olleet useita miljardeja markkoja. Normaalisti päivittäisillä 
interventioilla korvataan erääntyvät sijoitustodistukset, jolloin 
interventioiden nettovaikutus likviditeettiin jää melko pieneksi. 

Rahamarkkinainterventiot on toistaiseksi suoritettu vain kotimaisten
pankkien kanssa näiden toimiessa markkinatakaajina. Välikäsiä, kuten 
rahamarkkinameklareita, ei ole tarvittu, eikä se olisi ollut mahdol
listakaan sen vuoksi, että tällaisten meklareitten toiminta on tois
taiseksi vielä pienimuotoista ja vähämerkityksistä. 
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Interventio-osapuoliksi hyväksyttiin aiemmin kaikki keskuspankki
rahoitukseen oikeutetut liikepankit ml. ulkomaalaisomisteiset pankit. 
Kilpailuneutraliteetin lisäämiseksi osapuolikriteereitä muutettiin 
vuoden 1989 lopussa. Uusien kriteerien mukaan Suomen Pankki voi hake
muksesta hyväksyä interventio-osapuoleksi minkä tahansa pankin, jonka 
oma pääoma ylittää 200 milj. markkaa, jonka vakavaraisuus vastaa BIS:n 
vaatimuksia ja jolla on osoitettu kapasiteetti toimia markkinatakaajana 
sijoitustodistusmarkkinoilla. Samoille pankeille voidaan myöntää 
oikeus myös päiväluoton käyttöön. 

Päiväluotot ja -talletukset 

Aikaisemmin Suomen Pankin päiväluotot olivat pankkien keskuspankkirahoi;-, 
tuksen ainoa lähde. Vuoden 1986 alussa päiväluotto- ja päivätalletuskoro~ 
erotettiin toisistaan. Toimenpiteen tarkoituksena oli luoda kannustimia' 

I 

sille, että pankit ryhtyisivät tasaamaan keskinäisiä likviditeettierojaan 
pankkien välisillä markkinoilla. Päiväluotto- ja päivätalletuskorkojen 
ero oli aluksi hyvin pieni, vain 0.7 prosenttiyksikköä, mutta korkoeroa 
on myöhemmin laajennettu peräti 11 prosenttiyksikköön. 

Ennen vuoden 1989 kesäkuun päiväluottojärjestelmän muutosta kullakin 
keskuspankki rahoitukseen oikeutetulla liikepankilla oli oikeus käyttää 
päiväluottoa tiettyyn kiintiöön saakka. Kiintiön suuruus vastasi 10 % 

pankin oman pääoman, luottotappiovarausten ja kassavarantotalletusten " 
summasta. Kiintiön alittavan osuuden päiväluottokorko oli 13 %. Kiin
tiön ylittävästä päiväluotosta perittiin korkoa 19 %. Samaan aikaan 
päivätalletuskorko oli 4 %. 

Kesäkuussa 1989 järjestelmää muutettiin siten, että pankkikohtaiset 
kiintiöt poistettiin kokonaan. Samalla haluttiin tehdä päiväluoton 
käyttö ainoastaan tilapäiseksi ja saada pankit pitämään ns. vapaita 
reservejä päivätalletuksina Suomen Pankissa. Tämä saatiin aikaan edel
lyttämällä, että pankit huolehtivat siitä, että niiden päiväaseman 
viiden päivän liukuva keskiarvo pysyy positiivisena. Samalla päivä
luottokorko nostettiin 13 prosentista 15 prosenttiin ja päivätalletus
korko säilytettiin ennallaan 4 prosentissa (kuvio 3), 



KUVIO 3. PÄIVÄKOROT JA PANKKIEN PÄIVÄASEMA SUOMEN PANKISSA 

PÄIVÄKOROT 
%r-------~-------r------~------~ 

20~------+-------~------~------~ 

1. Päiväluottokorko 
2. Päivätalletuskorko 
3. Pankkien välinen avistakorko 

PÄIVÄASEMA SUOMEN PANKISSA 
Mrd.mk~------~-------r------~------~ 

Luotot 

2H-------+--------r-r*---++----~-; 
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Uusi järjestelmä teki mahdolliseksi sen, että tilapäinen mutta tavan
omaista suurempi päiväluoton käyttö oli kompensoitavissa parin seuraavan 
päivän aikana normaalia suuremmilla päivätalletuksilla Suomen Pankissa. 
Tällä tavoin pankkien marginaalikustannus päiväluoton käytöstä kasvoi, 
mikä olikin yksi uudistuksen keskeisimmistä tarkoituksista. 

Sallimalla tilapäinen pienehkö päiväluoton käyttö kohtuullisella 
korolla, mutta tekemällä sen toistuva tai tavanomaista suurempi käyttö 
kalliiksi haluttiin tehostaa kunkin pankin omaa likviditeetin ennusta
mista ja huolehtia siitä, että koko järjestelmän likyiditeetin vaihtelut 
heijastuvat välittömästi ja täydellä teholla lyhytaikaisiin korkoihin. 
Koska Suomen Pankin interventiot vaikuttavat Järjestelmän likviditeet
tiin, näin voitiin myös tehostaa interventioiden vaikutusta. 

Marraskuussa 1989 uuteen päiväikkunajärjestelmään tehtiin vielä yksi 
tekninen korjaus. Viiden päivän sääntö pidettiin voimassa, mutta sen 
rikkomisesta määrättiin rahallinen sanktio. Korjatun säännön mukaan 
pankki, jonka päiväaseman viiden päivän liukuva keskiarvo on negatii
vinen, joutuu maksamaan käyttämästään päiväluotosta korkoa määrän, 
joka on kaksi kertaa päiväluottokoron suuruinen. Tällä hetkellä sakko
korko on siten 30 % •. 

Päiväikkunajärjestelmän muutosten jälkeen pankit eivät enää velkaannu 
päi väi kkunan kautta keskuspank i 11 e muuten kui n ai van ti 1 apäi sesti . 
Pankki en bruttomääräi n'en keskuspankki vel ka on käytännöll i sesti katsoen 
kokonaan yhtä kuin Suomen Pankin sijoitustodistusostojen kumuloitunut 
summa. Näin pankkien keskuspankkirahoituksen marginaalikustannus 
vastaa kunkin ajankohdan markkinakorkojen tasoa. Korvamerkittyä, ts. 
johonkin tiettyyn tarkoitukseen kohdistettua keskuspankkivelkaa 
pankeilla ei ole lukuun ottamatta nollakorkoisia käteisvaraluottoja. 
Näilrä luotoilla pankit kattavat hallussaan olevat käteisvarat tiettyä 
omavastuuosuutta lukuun ottamatta. 



Likviditeettiennusteet 

Interventioiden suunnittelu perustuu jatkuvasti korjattavaan päivä
kohtaiseen ennusteeseen pankkijärjestelmän likviditeetistä. Siinä ote
taan'huomioon erääntyvät rahamarkkina- ja termiinivaluuttainterventiot, 
liikkeessä olevan setelistön muutokset, valtion ulkomaiset maksut, 
kassavarantotalletusten periminen ja palauttaminen, yritysten inves
tointitalletusten ja valtion erityistalletusten muutokset, Neuvosto
liiton clearingtilin kautta kulkevat maksut sekä mahdollisten avista
valuuttainterventioiden vaikutukset. 

Päivittäinen ennuste ulottuu kahden viikon päähän. Kahden seuraavan 
päivän ennuste on hyvin tarkka. Suurin epävarmuus liittyy yleisön 
hallussa olevan setelistön muutoksiin, mutta siinäkin ennustevirhe on 
varsin pieni. 

Vastaava ennuste tehdään myös viikoittain neljän viikon päähän. Tätä 
pidemmän ajan likviditeettiennuste on indikatiivinen ja yhdenmukainen 
Suomen Pankin kokonaistaloudellisen ennusteen kanssa. 

Yleisön hallussa olevan setelistön viikko- ja vuodenaikavaihtelua 
lukuun ottamatta kausivaihtelu ei sanottavasti vaikuta likviditeetti
ennusteeseen. Monissa muissa maissa valtion maksuliikkeiden vaihtelut, 
joissa kausivaihtelun merkitys voi olla suuri, vaikeuttavat likvidi
teetti ennusteen laatimista ja siten likviditeetin ohjausta. Suomessa 
tätä ongelmaa ei ole, koska valtion maksuliikenne tapahtuu pankki
jäjestelmän eikä keskuspankin kautta. 

Pankkien mahdollisuuksia ennustaa koko järjestelmän likviditeettiä on 
asteittain parannettu. Sitä varten Suomen Pankki julkaisee päivittäin 
Reuterin järjestelmän kautta tiedot erääntyvistä interventioista sekä 
tuoreimman estimaatin pankkijärjestelmän edellisen päivän likviditeet
tiasemasta, jota parhaiten kuvaa pankkien yhteen laskettu päiväasema 
Suomen Pankissa. 
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Kassavarantovaatimukset 

Suomen Pankki on kerännyt pankeilta kassavarantotalletuksia vuodesta 
1979 lähtien. Alkuvuosina näillä talletuksilla oli merkitystä myös 
likviditeetin ohjauksessa. Itse asiassa tämä Suomen Pankin ja pankkien
väliseen sopimukseen perustuva järjestelmä luotiin oloissa, joissa 
pankkien keskuspankkivelka oli katoamassa ja silloiseen päiväluotto
järjestelmään liittyvä sakkokorkojärjestelmä oli käymässä monetaarisen 
kontrollin kannalta tehottomaksi. Kassavarantotalletusten periminen 
palautti pankit takaisin päiväluoton käyttäjiksi. 

Mahdollisuus käyttää avomarkkinaoperaatioita on vähentänyt kassa
varantotalletusten merkitystä aktiivisessa likviditeetin ohjauksessa. 
Haluttuihin likviditeettivaikutuksiin voidaan päästä milloin tahansa 
intervenoimalla rahamarkkinoilla, kun taas kassavarantovelvoitetta 
voidaan sopimuksen mukaan muuttaa vain korkeintaan kuukauden väliajoin 
ja silloinkin hyvin rajoitetusti. 

Kassavarantojärjestalmää on kuitenkin käytetty muuta rahapolitiikkaa 
tukevana välineenä myös viime vuosien aikana. Talletusvelvoitetta 
nostettiin asteittain vuoden 1987 lopulta vuoden 1989 helmikuuhun, 
jolloin saavutettiin sopimuksen sallima 8 prosentin maksimivelvoite. 
Samaa prosenttimäärää sovellettiin pankkien kotimaiseen varainhankin
taan alle vuoden pituisia sijoitustodistusvelkoja lukuun ottamatta. 
Kassavarantopohjaan luettiin myös osa pankkien ulkomaisesta netto
velasta. 



KUVIO 4. KASSAVARANTOVAATIMUKSET 

1 Kassavarantotalletukset, mrd. mk: (A) Perussopimus, (B) Lisäsopimus 
2 Kassavarantovelvoite, %: (e) Perussopimus, (D) Lisäsopimus 
3 Kassavarantotalletuksille maksettu korko, % 

Mrd.mkr-------~-------r------~------~% 

24~------+--------r--~~~--+---~12 

20r-------+-------~-------+--~~~10 

• . . . 
12~------~~-----+--------~------~6 

Kassavarantotalletuksille maksettava korko oli vuoden 1990 toukokuuhun 
saakka määritelty 0.25 prosenttiyksiköksi alle Suomen Pankin perus
koron. Koska peruskorko on jatkuvasti ollut huomattavasti markkina
korkoja matalampi eikä ole noussut näiden tahdissa, kassavarantotalle
tusten periminen on merkinnyt pankeille kasvavia tasekustannuksia. 
Siltä osin kuin nämä kustannukset on siirretty luottokorkoihin, kassa
varantojärjestelmän käyttö on tukenut Suomen Pankin pyrkimyksiä hillitä 
pankkien luotonantoa. 

Varsinaisten kassavarantotalletusten lisäksi Suomen Pankki keräsi 
vuoden 1989 erillisen sopimuksen perusteella pankeilta ns. lisäkassa
varantotalletuksia, joiden määrä oli sidottu pankin tai pankki ryhmän 
luotonannon kasvuvauhtiin. Tällä järjestelyllä oli varsinaista kassa
varantosopimusta suurempi vaikutus uusien luottojen korkoihin ja 
luotonannon vaimenemiseen. 

Varsinainen kassavarantosopimus uudistettiin huhtikuun 1990 lopussa. 
Uudessa sopimuksessa kassavarantotalletusten pohja on rajattu pankkien 
kotimaisiin talletuksiin. Kassavarantotalletuksil1e maksettava korko 

79 



80 

on kiinnitetty markkinakorkoihin, ja se on 3 prosenttiyksi-kköä alle 3 
kuukauden heliborkoron. Pankkien tasekustannuksia uusi järjestelmä 
rasittaa edeltäjäänsä vähemmän. Peruskoron merkityksen vähentyessä se 
helpottaa myös pankkien korkoriskien hallintaa. 

Kokemuksia järjestelmien toiminnasta 

Viime vuosien aikana rakennetut likviditeetin ohjausjärjestelmät ovat 
toimineet odotetulla tavalla. Rahamarkkinainterventiot (netto) vaikut
tavat välittömästi pankkijärjestelmän likviditeettiin ja sitä kautta 
pankkien välisten markkinoiden yön yli -korkoon. Likviditeetin muutos
ten vaikutus näkyy myös yhden ja kahden viikon periodikoroissa sekä 
muissa lyhytaikaisissa rahamarkkinakoroissa aina 3 kuukauden periodiin 
saakka. 

Korkovaikutukset eivät kuitenkaan etene pelkästään pankkien keskinäisen 
likviditeetin tasauksen kautta, vaan merkittävimmät interventioilla 
aikaansaadut likviditeettivaikutukset tulkitaan markkinoilla Suomen 
Pankin tahdonilmaukseksi siitä, mihin suuntaan se haluaa korkojen 
kehittyvän tai milloin se haluaa katkaista korkokehityksen trendin. 

Korkojen volatiliteetti on ajoittain ollut tarpeettomankin suuri. Näin 
oli esimerkiksi kesällä 1989, kun päiväluottojärjestelmää oli muutettu. 
Näyttää myös siltä, että epävarmuuden lisääntyessä pankkien välinen 
kaupankäynti vähenee erityisesti yli 3 kuukauden maturiteettien ollessa 
kyseessä. Myös tämä on saattanut lisätä päivittäisiä vaihteluita. 

Lisäksi ainakin joissakin tilanteissa pankit ovat tulkinneet Suomen 
Pankin avomarkkinaostot likviditeetin keventämiseksi, vaikka kysYmYk
sessä on ollut pelkästään erääntyvien interventioiden korvaaminen 
ilman likviditeetti- ja korkotavoitteita. 

Vuoden 1986 jälkeen valuuttamarkkinoilla esiintyi merkittävää rauhat
tomuutta vasta vuoden 1989 syksyllä, jolloin markka kolmeen eri ottee
seen joutui epäluottamuksen kohteeksi. Kullakin kerralla tilanteen 
laukaisi sarja huonoja uutisia taloudellisesta kehityksestä sekä epä-



varmuus talouspolitiikan mahdollisuuksista huolestuttavien inflaatio
ja vaihtotasetrendien katkaisemiseksi. 

Ulkomaisten pankkien ja kotimaisten yritysten äkillinen pääomanvienti 
pakotti Suomen Pankin myymään valuuttaa, mutta kullakin kerralla koti
maiset korot saatiin nousemaan riittävän nopeasti pääomanliikkeiden 
suunnan katkaisemiseksi. Tarvittavat valuuttainterventiot olivat 
suhteellisen pieniä verrattuna valuutan myynteihin vastaavissa aikai
semmi ssa ti 1 antei ssa, kuten vuonna 1986. 'Osaltaan til annetta auttoi 
se, että uusi päiväluottojärjestelmä nostaa automaattisesti ja jyrkästi 
lyhytaikaisimpia korkoja likviditeetin olennaisesti kiristyessä. 

Tärkein Suomen raha~arkkinoiden,erityispiirre on se, että markkinoiden 
toiminta perustuu ratkaisevasti pankkien sijoitustodistusten eli yksi
tyisen sektorin velan varaan. Markkinoiden perusmateriaali ei siten 
voi olla täysin homogeenista. Monista muista maista poiketen valtion 
velkasitoumuksiin ei Suomessa ole voitu nojautua, koska valtiontalous 
on ollut ylijäämäinen. 

Interventiojärjestelmien tulevassa kehittämisessä pyritään edelleen 
siihen, että järjestelmät olisivat kilpailun kannalta neutraaleja sekä 
edistäisivät kilpailua ja markkinoiden läpinäkyvyyttä. Joukkovelkakirja
markkinoiden kehittyminen on todennäköistä. Tämä lisää interventio
vaihtoehtoja ja edistää myös repo-kauppojen yleistymistä. Samalla 
yksinomainen riippuvuus lyhytaikaisista sijoitustodistuksista vähenee. 

Marraskuu 1990 
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PANKKITARKASTUS 

Jorma Aranko, ylijohtaja 
Pankkitarkastusvirasto 

Historian pääpiirteet 

Pankkitarkastus on Suomessa selvästi osa maan pohjoismaista perinnettä. 
Perinne juontaa juurensa Tukholmassa 16EO-luvun kahden puolen toimi
neesta Palmstruchin pankista, jolla oli/ sivukonttori myös Turussa. 
Pankki toimi valtion valvonnassa. Tätä valvontaa varten kuningas Kaarle 
X Kustaa perusti pankkiylitarkastajan viran huhtikuussa 1659. Virka 
kuitenkin lakkautettiin melko pian sen jälkeen, kun pankki oli lopet
tanut toimintansa. Pankin tehtäviä jatkamaan vuonna 1668 perustetussa 
maailman ehkä ensimmäisessä keskuspankissa, Valtiosäätyjen Pankissa, 
vastaava valvontavelvollisuus kuului k~udelle pankkivaltuusmiehelle. 

Kun Suomeen paljon myöhemmin eli 1800-luvun puolivälissä kehitettiin 
omaa liikepankki järjestelmää ja sitä varten säädettiin vuonna 1866 
maan ensimmäinen pankkilaki, sisältyivät siihen Ruotsin parisen vuosi
kymmentä aikaisemmin omaksuman mallin mukaiset säädökset pankkien 
valvonnasta. Valvontaohjeet antoi Senaatin talousvaliokunta. Lain ja 
ohjeiden noudattamista valvoi puolestaan kuhunkin pankkiin asetettu 
erityinen asiamies. 

Tämä hajautettu valvontajärjestelmä osoittautui jo alun alkaen riittä
mättömäksi, ja pankkitoiminnan vilkastuessa sen heikkoudet korostuivat. 
Asiamiehillä ei ollut joko tarpeeksi aikaa tai asiantuntemusta tehtä
viensä suorittamiseksi. Lisäksi näytti siltä, että asiamiehet tiukan 
tullen pikemminkin selittelivät pankkien toimia parhain päin sen si
jasta, että olisivat pysyttäneet nämä toimet pankkien vakavaraisuuden 
asettamissa rajoissa. 

Valvontaa yritettiin pitkään muuttaa keskitetyksi. Se onnistui ensim
mäisen kerran vuoden 1895 säästöpankkilaissa, jonka valvontasäännökset 
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olivat Tanskassa viisi vuotta aiemmin säädetyn säästöpankkilain mallin 
mukaiset. Osuuskassojen vastaavasta valvonnasta säädettiin vuonna 1920 
annetussa laissa, jossa määrättiin valvojaksi järjestön oma keskus
rahalaitos. 

Liikepankkien valvonnan keskittäminen niin muodollisesti kuin käytän
nössäkin onnistui vasta neljännellä yrityksellä, kun vuonna 1922 astui 
voimaan laki pankkiyhtiön toiminnan valvonnasta. Tällä lailla perus
tettiin nykyinen valtiovarainministeriön alainen pankkitarkastusvirasto, 
joka aloitti toimintansa maaliskuussa vuonna 1922. Mallia oli taas 
kertaalleen otettu Ruotsista, jossa jo 1800-luvun alkupuolesta lähtien 
oli ollut maailman kehittynein pankkitarkastusjärjestelmä. 

Suomessakin pankki tarkastus vakiintui ja laajeni pankkijärjestelmän 
monipuolistumisen myötä. Pankkitarkastusvirastoa koskevaa säädöstä 
muutettiin vuosien kuluessa useaankin kertaan. Vuonna 1970 voimaan 
astuneen pankkilakien uudistuksen yhteydessä joutuivat myös osuus- ja 
säästöpankit viraston valvonnan piiriin; ensisijainen tarkastusvastuu -
pysyi kuitenkin edelleen niiden omilla tarkastuselimillä. Virasto itse 
säilyi alkuperäisessä kollegisessa muodossaan aina vuoteen 1989. 

Vuosina 1988 ja 1989 viraston toimiala jälleen laajeni merkittävästi, 
kun ensin johdannaismarkkinat ja sitten arvopaperimarkkinat kokonai
suudessaan tulivat sen valvottaviksi. 

Pankkitarkastuksen lähtökohdat ja tavoitteet 

Ainakin ~ohjoismaisen pankkivalvonnan juuret ovat siinä alun perin 
merkantilistisessa ajatustavassa, että valtiolla on luonnostaan oikeus 
ja suorastaan velvollisuuskin säädellä elinkeinotoimintaa. Suomessa 
nyt voimassa oleva järjestelmä on eräänlainen ~ompromissi tämän ajat
telun ja elinkeinovapautta suosivan liberalismin välillä. 

Suomen järjestelmä on kompromissi eräässä toisessakin mielessä. Pankki
valvonnan ja nyttemmin koko rahoitusmarkkinoiden valvonnan tavoitteena 
on toisaalta yhteiskunnan tarkoitusperien toteuttaminen, joista eri-



tyisesti on mainittu tallettajien sekä sijoittajien, etenkin pien
sijoittajien aseman turvaaminen. Toisaalta varot~an Juomasta käsitystä., 
että valtiovalta samalla ikään kuin asettuisi takuuseen talletusten ja 
sijoitusten takaisinmaksusta. 

Rahoituksen ja maksujen luotettava, nopea ja taloudellinen välitys on 
kansantalouden tehokkaan toiminnan kannalta erittäin keskeisessä 
asemassa. Välitystoimensa avulla rahoitusmarkkinoiden olisi lisäksi 
vaikutetiava siihen, että kansantalouden voimavarat suuntautuvat 
tarkoituksenmukaisesti. Rahoitusmarkkinoiden on kyettävä turvallisuut
taan liiallisesti vaarantamatta toimimaan sinä luonnollisen valinnan 
välineenä, joka tehokkaasti kerää yksityisen sektorin säästöt ja suun
taa niiden käytön tavalla, joka karsii heikot, tuottamattomat sijoitus
kohteet. 

Keskeinen asema antaa rahoituslaitoksille hyvät lähtökohdat laajaan 
taloudellisen vallan käyttöön, joka kohdistuu yhtä hyvin tallettajiin 
ja sijoittajiin kuin luotonkäyttäjiinkin, muihin elinkeinonharjoitta
jiin ja jopa valtiovaltaan. Pankit saattavat muuttua puolueettomista 
luotonantajista puolueellisiksi omistajiksi. Samalla voi seurauksena 
olla kilpailun haitallinen rajoittuminen. 

Talletusten pitämisen nimenomaisesti sitä varten perustetuissa raha
laitoksissa, talletuspankeissa, on oltava erityisen turvallista. Siksi 
talletuspankkien toiminnalle on asetettava hyvinkin suuret vaatimukset. 
Muualle yksityiseen sektoriin suuntautuvaan sijoitustoimintaan liittyy 
aina eriasteinen suurempi vahingonvaara, riski, jonka pitäisi asian
mukaisesti heijastua sijoituksen tuotossa. 

Sijoitukseen liittyvien riskien suuruus ja toteutuminen riippuvat ensi
sijaisesti ja viime kädessäkin investoivan yrityksen ja sijoituksen 
välittäjän omasta toiminnasta. 

Rahoitustoiminnan valvojan on puolestaan keskityttävä tarkastuksen 
avulla varmistumaan siitä, että sen valvonnassa olevaa yhteisöä hoide
taan (ja että sen valvomilla julkisilla markkinapaikoilla toimitaan) 
laillisesti, taitavasti, huolellisesti ja rehellisesti. Lisäksi sen on 
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vaadittava, että niin valvottavan yhteisön kuin sijoituskohteenkin 
hoidosta ja tilasta on tallettajien ja sijoittajien saatavissa riittä
västi ja riittävän nopeasti oikeata tietoa. 

Valvojalla on myös tietty huolenpitovelvollisuus sen valvottavien toi
mintaedellytysten säilymisestä. Tässä mielessä se joutuu ikään kuin 
edustamaan valvottaviaan mm. valtiovallan suuntaan. 

Yhteiskunta on antanut ohjeensa pankkitarkastusvirastolle niin kuin 
myös sen valvottaville laeissa ja asetuksissa. Tärkeimmät näistä 
säädöksistä ovat pankkitarkastuslaki (548j69), asetus pankki tarkastus
virastosta (932j89), pankkilait, luotto-osakeyhtiölaki, sijoitusrahasto
laki sekä arvopaperi- ja johdannaismarkkinalait. 

Pankkitarkastuksen periaatteet 

Pankkitarkastuslaissa pankkitarkastusviraston ensimmäiseksi mainittuna 
tehtävänä on laillisuusvalvonta. Viraston on huolehdittava, että sen 
valvonnassa olevat yhteisöt toimivat lain ja yhtiöjärjestyksensä tai 
sääntöjensä mukaisesti. 

Ennen kuin tähän vaiheeseen kuitenkaan päästään, on valvottavan, 
ulkomaisten pankkien edustustoja lukuun ottamatta, säännönmukaisesti 
saatava toimilupa. Sen myöntää valtiovarainministeriö, joka pyytää 
virastolta lausunnon. Lausuntoa ja toimiluvan myöntämistä harkittaessa 
valvotaan tarkoituksenmukaisuutta. Sama periaate pätee tietysti myös 
toimiluvan peruuttamisesta päätettäessä. 

Toimiluvan tarkoituksenmukaisuus mitataan sen yleisen edun mukaisuu
della. Lopputulokseen vaikuttavia seikkoja ovat mm. toimialan kilpailu
tilanne, tuotevalikoima, riskialttius, yritysjohdon laatu jne. Vallit
sevana periaatteena on, ettei toimilupaa evätä eikä peruuteta ilman 
selkeitä perusteita. 

Käytännössä yhä tärkeämmäksi on muodostunut valvonta, joka kohdistuu 
valvottavan yhteisön toiminnan riskeihin ja sen kykyyn hallita näitä 



riskejä. Virasto edellyttää, että yhteisöllä on luotettavat riskien
hallintajärjestelmät sekä riittävän pitkälle tulevaisuuteen ulottuva 
toimintasuunnitelma, jonka riskialttius on määritelty huonoimpien 
vaihtoehtojen toteutumismahdollisuutta silmällä pitäen. Valvonta koh
distuu erityisesti liian suurten luotto- ja muiden riskikasautumien 
ehkäisyyn ja hallittuun purkamiseen. 

Erityisesti riskien hallinnan valvonnassa virasto toimii kiinteässä 
yhteistyössä keskuspankin, Suomen Pankin, kanssa. 1 

Arvopaperimarkkinalaki säilyttää arvopaperipörsseillä tietyn itse
säätelymahdollisuuden. Ne voivat näet antaa ohjesäännöissään lakia 
täydentäviä määräyksiä. Ohjesääntö on kuitenkin valtiovarainministeriön 
vahvistettava. Vahvistusmenettelyn yhteydessä pyydetään pankkitarkas
tusvirastolta lausunto. 

Virasto pyrkii myös estämään ja purkamaan haitallisia kilpailurajoi
tuksia toimialo.illaan. Yhteistyökumppanina on tällöin kilpailuvirasto. 

Kuluttajansuojaa koskevissa asioissa virasto toimii yhdessä kuluttaja
asiamiehen kanssa. 

Pankkitarkastusviraston toiminta 

Viraston suorassa valvonnassa ovat liikepankit (15), kiinnitysluotto
pankit (6), luotto-osakeyhtiöt (5), hypoteekkiyhdistys, rahastoyhtiöt 
(8), Helsingin Arvopaperipörssi, arvopaperinvälitysliikkeet (27), 
optioyhteisöt (2) ja ulkomaisten pankkien edustustot (9). Suomalaisilla 
pankeilla on lisäksi 10 ulkomaista sivukonttoria, jotka ovat erillisiä 
tarkastuskohteita. 

Säästöpankkien" (162) toimintaa valvotaan pankkitarkastusviraston anta
mien ohjeiden perusteella säästöpankki tarkastuksen ja osuuspankkeja 

1Ks. Jännärin ja Ahlstedtin artikkelia tässä julkaisussa. 
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(360) osuuspankki tarkastuksen välityksellä. Säästö- ja osuuspankki
tarkastuksissa huolehditaan periaatteessa mm. tarkastuskäynneistä, 
joista tehdyt tarkastusraportit tulevat pankkitarkastusvirastolle. 

Rahoitusyhtiöt ovat tärkein rahoitusta välittävä yritysryhmä, joka ei 
ole julkisen valvonnan alainen. 

Virasto täyttää oman valvontavelvollisuutensa tarkastuskäynneillä, 
muulla jatkuvalla yhteydenpidolla sekä vastaanottamalla ja analysoi
malla kuukausittain, neljännesvuosittain ja vuosittain tilastotietoja. 

Säännöllisten tarkastuskäyntien väli pyritään pitämään lyhyempänä kuin 
kaksi vuotta, minkä lisäksi suoritetaan satunnaisia tarkastuksia aina 
aiheen ilmaantuessa. 

Arvopaperi- ja johdannaismarkkinoiden kaupankäyntiä seurataan ajan
tasaisesti täysin tietokoneistetulla valvontajärjestelmällä, joka mYös 
automaattisesti tallentaa ja tarvittaessa analysoi vastaanottamansa 
tiedon. 

Varsinaisen valvontansa tueksi virasto antaa valvomillensa yhteisöille 
niiden kirjanpitoa ja muita omaa toimialaansa koskevia ohjeita. 

Virasto voi olla läsnä kaikissa valvottavien yhteisöjensä hallinto
elimien kokouksissa, kutsua ne koolle ja ottaa osaa niissä käytäviin 
keskusteluihin. Samoin virasto voi estää näi'den hallintoelimien tekemän 
päätöksen täytäntöönpanon tai vaatia sitä peruutettavaksi, jos päätös 
on viraston mielestä ollut lain tai yhtiöjärjestyksen vastainen. 

Virastolla on myös oikeus osallistua valvottavan yhteisön tilintarkas
tukseen ja saada milloin tahansa nähdäksensä kaikki valvonnan kannalta 
tarpeelliset asiakirjat. 

Jos virasto ei saa muuten ääntään riittävästi kuuluville, se voi 
tietyissä tapauksissa esittää, että valvottavan yhteisön osingonjakoa 
rajoitetaan tai että lääninhallitus tuomitsee uhkasakon sen maksetta
vaksi. Lisäksi virasto voi asettaa erityisen asiamiehen valvomaan 



yhteisön päivittäistä toimintaa. Äärimmäisenä keinona voidaan esittää 
toimilupaa peruutettavaksi. 

Katsoessaan tallettajien edun sitä vaativan virasto voi myös nostaa 
vahingonkorvauskanteen pankin osakasta tai johtohenkilöä vastaan. 

Viraston päätöksistä voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Valvontatyönsä ohella virasto myös osallistuu toimialojensa lainsää
dännön kehittämiseen, antaa lausuntoja sekä tekee valvottavien toimi
aloilla vallitsevien olosuhteiden vaatimia toimenpide-esityksiä. 

Lausuntopyyntöjen lisäksi virasto joutuu yhä useammin vastaamaan val
vottavien yhteisöjen asiakkailta tuleviin valvottavien toimenpiteitä 
tai laiminlyöntejä koskeviin selvityspyyntöihin. 

Pankkitarkastuksen kansainvälisyys 

Pohjoismaiset pankkitarkastajat ovat kokoontuneet pohtimaan yhteisiä 
ongelmiaan melko säännöllisesti aina vuodesta 1925 lähtien. Nykyisin 
kokoukset pidetään vuosittain kussakin Pohjoismaassa vuorollaan. Vuo
sittaisten kokousten lisäksi on yhteistyötä kehitetty erilaisten työ
ryhmien kautta. Yhteistyö on johtanut mm. vuonna 1988 solmittuihin 
virastojen välistä valvontatietojen vaihtoa koskeviin sopimuksiin. 

Rahoitusmarkkinoiden valvonnan laaja kansainvälinen merkitys on 
1970-luvusta lähtien jatkuvasti korostunut. Baselissa toimivan 
Kansainvälisen järjestelypankin (Bank for 1nternational Settlements, B1S) 
yhteyteen perustettiin erityinen pankkivalvontakomitea (ns. Cooken 
komitea, Basle Committee on Banking Supervision), joka tekee maailman
laajuisia suosituksia ja vetoomuksia pankkivalvontaa koskevissa 
asioissa. Eri maiden pankkivalvojat kokoontuvat lisäksi joka toinen 
vuosi yhteen käsittelemään samoja kYSYmYksiä. Arvopaperimarkkinoiden 
valvojilla on puolestaan oma kansainvälinen järjestönsä 1nternational 
Organization of Securities Commissions (10SCO), jonka jäseneksi virasto 
hyväksyttiin vuonna 1990. 
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Nimenomaisesti Euroopassa voimaan astuvat "kotimaan tarkastusvastuun" 
(home country supervision) ja "yhden toimiluvan" (single licence) peri
aatteet tulevat entisestäänkin lisäämään kotimaisen pankkitarkastuksen 
laadulle ja kansainväliselle uskottavuudelle asetettavia vaatimuksia. 

Pankkitarkastusviraston organisaatio 

Virasto toimii hallinnollisesti valtiovarainministeriön yleisen osas
ton alaisuudessa. Se saa rahoituksensa valtion budjetin välityksellä. 
Valtio kuitenkin perii virastosta aiheutuvat kustannukset vuosittain 
viraston valvontaan kuuluvilta yhteisöiltä. 

Viraston tehtävien laajentuminen ja sen työn kansainvälisen merkityksen 
korostuminen pakottivat viraston uusimaan organisaationsa perusteelli
sesti vuonna 1989. Organisaatiouudistus astui voimaan marraskuun 1989 
alusta. 

Uudistuksen merkittävimmät piirteet olivat uusien toimintayksiköiden 
perustaminen, kansainvälisen yhteydenpidon hajauttaminen eri yksiköi
den kesken sekä 67-vuotiaan kollegion korvaaminen johtoryhmällä. 

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja, ja kaikki yksiköiden 
päälliköt ovat johtoryhmän jäseniä. Johtoryhmä käsittelee pankkitar
kastusvirastosta annetussa asetuksessa erikseen luetellut ja muutkin 
merkitykselliset asiat. Päätösvalta on viime kädessä ylijohtajalla, 
joka myös kantaa päätöksistä vastuun. 

Toimintayksiköitä on kaikkiaan kuusi. Niistä yleinen osasto johtaa 
tarkastuskäyntejä rahalaitoksiin sekä vastaa säästö- ja osuuspankki
tarkastuksen yleisestä ohjauksesta samoin kuin rahalaitosten luotto
risKien valvonnasta. 

Laskentaosaston tehtävänä on valvoa valvottavien taloudellista tilaa 
ja erityisesti niiden maksuvalmiutta, vakavaraisuutta ja riskien hal
lintaa sekä taloushallinnon järjestelmiä. 



Oikeudellinen osasto puolestaan valvoo viraston tekemien päätöksen 
lainmukaisuutta ja vahvistaa viraston kannanotot oikeudellisissa 
kysymyksi ssä. 

Arvopaperimarkkinaosasto valvoo arvopaperi- ja johdannaismarkkinoita 
ja vastaa näihin markkinoihin liittyvistä tarkastuksista. 

Kehittämisyksikön erikoisalana on viraston valvontatehtäviin ja hal
lintoon liittyvien tietojenkäsittely järjestelmien suunnittelu ja 
ylläpito. Se myös tutkii valvottavien yhteisöjen vastaavien järjestel
mien toimivuutta ja luotettavuutta. Yksikön vastuualueeseen kuuluu . 
myös tiedotus, koulutus ja yleinen tutkimus. 

Ha 11 intoyksi kkö vastaa vi raston si säi sestä hall innosta sekä sii hen 
liittyvästä yhteydenpidosta erityisesti valtiovarainministeriöön. 

Edellä on lueteltu vain yksiköiden pääasialliset toimialat. Yksiköt 
vastaavat kukin osaltaan lisäksi mm. alansa kansainvälisistä yhteyk
sistä, osallistuvat tarkastustoimintaan, lakien sekä muiden säädösten 
ja ohjeiden valmisteluun sekä antavat lausuntoja ja myöntävät lupia. 

KUVIO PANKKITARKASTUSVIRASTON ORGANISAATIO 

Johtoryhmä 
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7 Lähitulevaisuus 

Suomen rahoitusmarkkinalainsäädäntö on paraikaa perusteellisessa 
uudistusvaiheessa. Osa uudistetuista laeista on jo hyväksytty eduskun
nassa, ja ne astuivat voimaan vuoden 1991 alussa. 

Näiden lakien lisäksi on eri valmisteluvaiheissa joukko lakeja, jotka 
koskevat varsinaisten pankkien ulkopuolista ammattimaista rahoituksen 
välitystä, arvo-osuusjärjestelmää, joukkolainoja, ulkomaisten pankkien 
sivukonttoreita jne. 

Edellä jo viitattiin maailmassa yleensä ja Euroopassa erityisesti 
käynnissä olevaan rahalaitoksia ja niiden valvontaa koskevien säädösten 
ja menettelytapojen harmonisointiin. Koska Suomi Eftan jäsenenä osal
listuu EY:n kanssa käytäviin neuvotteluihin yhteistoiminnasta, saatta
vat EY:n direktiivien säännökset ennen pitkää koskea myös Suomea. 

Edellä oleviin, pankkien toimintaympäristöä koskeviin seikkoihin on 
vielä lisättävä se muutosprosessi, joka on kaynnissä itse pankkitoi
minnassa niin Suomessa kuin muuallakin. Tämän jälkeen on selvää, ettei 
pankkivalvojien työteliäs sopeutumisen aika vielä suinkaan ole ohitse. 

Elokuu 1990 
Tammikuu 1991 



RISKIENSEURANTA SUOMEN PANKISSA 

K.V. Jännäri, osastopäällikkö 
Monica Ahlstedt, VTL 
Riskienseurantaosasto 
Suomen Pankki 

Ohjesääntönsä mukaisesti Suomen Pankin tehtävänä on "Suomen rahalai
toksen pitäminen vakavalla ja turvallisella kannalla". Tämän tehtävän 
toteuttamiseksi Suomen Pankki on katsonut tarpeelliseksi valvoa ja 
seurata rahoitusmarkkinoiden tärkeimpien laitosten kannattavuutta 'ja 
riskien ottoa. Pääosapuolia rahoitusmarkkinoilla ovat neljätoista 
Suomen Pankilta valuuttapankkiluvan saanutta pankkia. Valuuttapankeilla 
on täydet oikeudet Suomen ja ulkomaiden välisiin transaktioihin, 
maksujen välitykseen sekä kansainväliseen toimintaan. Suomen Pankin 
seuranta kohdistuu näiden lisäksi myös suppeassa mitassa ns. valuutta
toimiluvan saaneisiin paikallispankkeihin, rahoitusyhtiöihin, erityis
luottolaitoksiin ja vakuutusyhtiöihin. Koska valuuttapankeilla on 
muihin rahoitussektorin yrityksiin verrattuna laajemmat oikeudet, on 
niiden valvonta myös vastaavasti kattavin. 

Seuraavassa esitetään Suomen Pankin valuuttapankkeihin kohdistaman 
riskienseurannan tavoitteet ja periaatteet, käytännön seurannan katta
vuus ja raportoituun aineistoon sovellettavat analyysimenetelmät. 
Suomen Pankin valvontaa laajempi valvonta pankkeihin kohdistuu pankki
tarkastusviraston kautta. Pankkitarkastusvirasto on.Suomessa erillinen 
valtiovarainministeriön alainen laitos.1 Korostettakoon kuitenkin, että 
Suomen Pankin riskienseurannan kannalta yhteistyö ja informaation 
vaihto pankkitarkastusviraston kanssa luo pohjan koko rahoitusjärjes
telmän vakauden ja turvallisuuden varmistamiselle. 

lKs. Arangon artikkelia tässä julkaisussa. 
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PANKKIEN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEURANNAN TAVOITTEET 

Viime vuosikymmenellä pankeille oli ominaista voimakas kansainvälisty
minen: pankit pyrkivät laajentamaan toimintaansa kansallisten markki
noiden ulkopuolelle. Tämän mahdollisti säännöstelyn asteittainen pur
kautuminen ja teknisten apuvälineiden ja yhteyksien kehitys. Kansain
välisen toiminnan kasvun - ja siten eri maiden rahoitusmarkkinoiden 
keskinäisen kasvaneen riippuvuuden - myötä yksittäisten maiden talouk
sien epätasapainojen vaikutukset välittyivät muihin maihin valuutta
kurssien, korkojen ja osakkeiden markkinahintojen voimistuneiden 
heilahtelujen kautta. Pankkien toiminnassa kehitys' merkitsi siirtymistä 
suhteellisen riskittömästä varmojen tuottojen tilasta epävarmuuden 
ympäristöön. Valuuttakurssiriskin rinnalle nousi tietoisuus korkoriskin 
merkityksestä. 

Kasvava epävarmuus ja tarve riskien rajoittamiseen käynnisti uusien 
instrumenttien kehityksen. Valuutta- ja korkotermiinisopimukset, 
valuutan- ja koronvaihtosopimukset, erityyppiset futuurit ja optiot 
ovat taseen ulkopuolisia instrumentteja, jotka on alun perin kehitetty, 
koska on ollut tarpeen suojautua riskeiltä. Markkinoiden kasvaessa on 
myös tuottoja alettu hakea näiden instrumenttien kaupankäynnistä, 
jolloin vaikutus saattaa olla riskien vähentämisen sijasta riskejä 
kasvattava. 

Tämä kansainvälinen kehitys koskee myös Suomen rahoitusmarkkinoita. 
Kasvavan kilpailun kautta kapenevat marginaalit eivät mahdollista 
riittäviä tuottoja, vaan erikoistuminen ja oman markkinaraon löytäminen 
on välttämätöntä. Selvää on myös, että riskialttiin toiminnan tuottoja 
pystytään kasvattamaan vain ottamalla suurempia riskipositioita. 
Riskinottoa tulisi tasapainottaa panostamalla riskialttiin toiminnan 
lisäksi sellaiseen toimintaan, josta syntyy varmaa tuottoa esimerkiksi 
pankkipalvelumaksujen ja välityspalkkioiden kautta. 

Suomen Pankin riskienseurantajärjestelmä on rakennettu pala palalta 
siten, että se' nyt kattaa kaikki oleelliset pankkitoiminnan riskialueet. 
Perusjärjestelmää joudutaan kuitenkin jatkuvasti kehittämään rahoitus
markkinoiden muutosten myötä. Enää ei riitä pelkästään riskikohtainen 



tarkastelu, vaan valvonnan tavoitteena on lisäksi luoda kuva pankkien 
riskiprofiilista suhteessa kokonaistaloudelliseen ympäristöön. Valvonta' 
tulisi myös ulottaa emopankin ulkopuolelle.koko konserniin. 

Valvonnan ja riskienseurannan tarve kasva~ pankkien ja viranomaisten 
joutuessa sopeutumaan myös kansainvälisesti tiukkeneviin rahoitustoi
minnan vakavaraisuuden ja riskienhallinnan normeihin. Samalla tavalla 
kuin pankkien on pystyttävä mukautumaan yhteistyöhön yhdentyvällä 
markkina-alueella, tulee myös valvonnassa siirtää pääpaino uusien 
markkinatilanteiden kannalta oleellisiin aloihin. Tärkeitä elementtejä 
riskipositioiden rinnalla ovat pankin strategian muuntamismahdollisuu
det, markkinoiden kehityssuunnan ennakoiminen sekä henkilökunnan ja 
johdon ammattitaito. Uusille alueille hakeutuminen ja uusien tuotto
mahdollisuuksien etsiminen on suotavaa, kunhan syntyvät riskit pysty
tään pitämään kohtuullisessa suhteessa riskinkantokykyyn. 

SEURANNAN KANSAINVÄLISET SUOSITUKSET 

Pankkien mikrotason (yrityskohtaisen tason) riskeillä tarkoitetaan 
korkojen, valuuttakurssien ja muiden taloudellisten suureiden muutok
sista aiheutuvaa epävarmuutta pankkien saamisista ja veloista syntyviin 
tulo- ja menovirtoihin. Tärkeimmät tällaiset riskialueet ovat rahoitus
riski, korkoriski ja valuuttakurssiriski, mutta määritelmä kattaa myös 
saamisiin sisältyvän luottoriskin. Näiden mitattavien riskien lisäksi 
pankkitoimintaan liittyy laadullisia riskejä, kuten teknisiin järjes
telmiin ja henkilökuntaan liittyvät riskit. Makrotason (järjestelmätason) 
riskeillä taas tarkoitetaan pankkien toimintaympäristön muuttumiseen 
liittyvää epävarmuutta joko markkinoiden rakenteen muuttumisen kautta 
tai talouspolitiikan harjoittamiseen tähtäävien toimenpiteiden vaiku
tuksesta. 

Valvontaviranomaiset ovat reagoineet rahoitusmarkkinoiden kasvavaan 
epävarmuuteen kehittämällä mikrotason riskienrajoittamisj'ärjestelmiä. 
Kansallisesti tämä tarkoittaa erityyppisiä luottoriskien ja arvopape
reiden markkinariskien rajoittamiseksi tehtyjä toimenpiteitä lain
säädännössä ja viranomaismääräyksissä. 
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Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) yhteydessä toimiva Baselin pank
kivalvontakomitea on panostanut pankkitoiminnan valvontaa koskeviin 
ohjeisiin. Erillisissä työryhmissä on pyritty laatimaan yhdenmukaiset 
ohjeet luottoriskin, rahoitusriskin, korkoriskin, valuuttakurssiriskin 
ja arvopapereiden markkinariskin mittaamiselle ja raportoinnille. 

Baselin komitean lähtökohtana eri riskien mittaamisessa on ollut 
rajoittaa riskinottoa asettamalla joko oman pääoman vähimmäisvaatimus 
tai absoluuttiset limiitit riskipositiolle. Luottoriskiä koskevan 
vakavaraisuussuosituksen mukaan pankin oman pääoman tulee olla vähin
tään 8 % riskipainotettujen saamisten määrästä. Tarkastelu kohdistuu 
ainoastaan saamisiin, koska velkoihin ei liity luottoriskiä. Vakavarai
suuden laskemisohjeissa on otettu huomioon markkinoiden muutokset 
useallakin tavalla. Oman pääoman tulee kattaa paitsi taseeseen myös 
taseen ulkopuolisiin eriin sisältyvä luottoriski •. Enää pankeilla ei 
ole mahdollisuutta vakavaraisuutta laskettaessa hyötyä toiminnan 
siirtämisestä taseen ulkopuolelle. Oman pääoman suositus koskee koko 
pankkikonsernia. Näin on pyritty estämään pankkien pyrkimykset siirtää 
riskialtista toimintaa kevyemmin säädellyille konserniyrityksille. 

BIS:n ohjeet pankkien vakavaraisuudesta ovat nopeasti tulleet käyttöön 
eri maissa. Suositusten yleinen hyväksyminen ja niiden soveltaminen 
tehostaa pankkien välistä kilpailua kansainvälisillä markkinoilla luo
dessaan eri maiden pankeille samat lähtökohdat kilpailukyvyn ja luotet
tavuuden mittaamiselle. BIS:n puitteissa jatketaan työtä rahoitus-, 
korko-, valuuttakurssi- ja markkinariskien mahdollisesta niveltämisestä 
vakavaraisuussuositukseen. 

SUOMEN PANKIN SEURANTA 

Suomen Pankin seuranta on kattavuudeltaan suhteellisen laaja. Seuran
taan sisältyvät sekä kotimaan- että ulkomaanrahan määräisen toiminnan 
eri riskialueet. Se käsittää myös taseen ulkopuoliset instrumentit 
siten, että niiden vaikutus rahoitus-~ korko-, valuuttakurssi- ja 
markkinariskiin otetaan huomioon riskipositioita laskettaessa. Seuran
tajärjestelmä pohjautuu menetelmällisesti moderniin portfolioteoriaan, 



kansainväliseen tasapainoteoriaan ja tilastollisiin menetelmiin; se on 
rakennettu nimenomaan soveltavuutta painottaen. 

Luottoriski 

Luottotappioina realisoitunut luottoriski on viime vuosina huonontanut 
suomalaisten pankkien tulosta voimakkaimmin. Luottotappioalttiutta 
indikoivat tekijät ovat pääasiallisesti antolainauksen keskittyminen 
sekä asiakas- että sektorikohtaisesti, vakuuksien riittämättömyys sekä 
yritysten ristiinomistus, josta voi aiheutua dominoefekti. Näitä seik
koja Suomen Pankki ei suoranaisesti seuraa vaan vastuu potentiaalisen 
luottoriskin arvioimisesta lankeaa pankkitarkastusvirastolle. 

Yksi luottoriskin ulottuvuus on maariski. Tältä osin Suomen Pankilla 
on myös suora rooli pankkien luottoriskin seurannassa. Suomalaiset 
pankit raportoivat maakohtaiset saamiset ja velat neljännesvuosittain 
Suomen Pankille, josta tiedot toimitetaan edelleen BIS:lle ja IMF:lle. 
BIS kokoaa kaikkien maiden tiedot ja palauttaa aggregoidut tiedot 
raportoiville maille. Suomalaiset pankit eivät sanottavasti ole osal
listuneet maksuvaikeuksien kanssa kamppailevien ylivelkaantuneiden 
kehitysmaiden rahoittamiseen, joten maariski on sinänsä varsin pieni. 
Viimeaikaiset tapahtumat ovat johtaneet siihen, että myös pankkien 
saamiset Itä-Euroopasta ovat nyt valvontaviranomaisten erityisen 
mielenkiinnon kohteena. 

Rahoitusriski 

/ 

Rahoitusri skillä tarkoitetaan ri skiä, ettei pankki kykene hankkimaan 
varoja velkojensa suorittamiseen silloin, kun ne lankeavat maksetta
viksi. Rahoitusriskiluvut raportoidaan kuukausittain Suomen Pankille 
sekä markka- että valuuttamääräisten erien osalta. Raportointi kattaa 
taseen toiminnan lisäksi kaikki rahoitusriskiin vaikuttavat taseen 
ulkopuoliset erät. Rahoitusriskiä arvioitaessa kiinnitetään huomio 
saamispuolella arvopaperisoitumiseen sekä velkapuolella rahoitus
lähteiden ja maturiteetin keskittyneisyyteen. Traditionaalisessa pank-
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kitoiminnassa saamiset muodostuivat pääasiallisesti suorasta lainan
annosta. Nykyaikaisessa pankkitoiminnassa pankki pyrkii enenevästi 
käyttämään mYös likvidiä jälkimarkkinakelpoista velkakirjamuotoista 
lainoitusta. Jälkimarkkinakelpoisuus on tavoiteltavaa kahdesta syystä. 
Toisaalta se turvaa likviditeetin ja toisaalta se antaa mahdollisuuden 
sopeuttaa taseen saamiset kulloinkin omaan pääomaan vaaditun vaka
varaisuuden takaamiseksi. 

Velkapuolella on tärkeää, että ottolainaus on hajoitettu eri lähtei
siin. Markkinoiden häiriötilanteessa rahoituksen hankkiminen onnistuu 
sitä suuremmalla todennäköisyydellä, mitä useampia vaihtoehtoisia 
rahoituslähteitä on käytettävissä. Suomalaisten pankkien tärkein 
rahoituslähde ovat yleisön talletukset. Talletukset olivat aikaisemmin 
edullinen rahoitusmuoto etenkin kun suurin osa niistä oli pysyväluon
teisia. Markkinoiden muuttuessa niihin liittyvä epävarmuus saattaa 
kasvaa. Yleisön lisääntynyt tietoisuus vaihtoehtoisista sijoitusmah
dollisuuksista pakottaa pankit kilpailuun talletuskoroilla viimeistään 
talletusten verovapauden poistuessa ja lähdeveron astuessa voimaan. 

Tärkein apuväline rahoitusriskin arvioinnissa ovat saamisten ja velko
jen ·tuottamien kassavirtojen erotukset eri maturiteettiluokissa. 
Laskelmassa seurataan maturiteettikohtaisia kassavirtaylijäämiä ja 
-alijäämiä. Rahoitusriski liittyy alijäämiin, koska ne on rahoitettava 
markkinarahalla. Pankkien rahoitusrakenteessa on havaittavissa ylei
sesti siirtyminen lyhytaikaiseen rahoitukseen ja ajoittain korostunut 
riippuvuus sijoitustodistusrahoituksesta ja yön yli -markkinoista. 
Maturiteettiepätasapainoja tarkasteltaessa on huomattava merkitys sillä, 
miten käsitellään sellaiset erät, joiden maturiteettj on määrittelemä
tön. Näitä eriä ovat erityisesti talletukset. Koska nämä erät ovat 
teoriassa heti nostettavissa mutta käytännössä pääasiallisesti pysyviä, 
tehdään vafhtoehtoislaskelmia eri skenaarioiden pohjalta. 

Myös se, miten vaihto-omaisuussalkusta raportoidaan vaikuttaa epätasa
painojen suuruuteen. Teoreettisesti vaihto-omaisuussalkkua voidaan 
pitää varsin likvidinä. Todellisuudessa varsinkin Suomen vielä osin 
kehittymättömillä markkinoilla vaihto-omaisuussalkkuun voi sisältyä 
myös vaikeasti markkinoitavia papereita. 



Maturiteettiepätasapainojen suhteellista merkitystä arvioitaessa on 
pyrittävä selvittämään, missä määrin avoimet positiot johtuvat markki
noiden rakenteesta ja missä määrin varta vasten valitusta strategiasta. 
Suomelle on tyypillistä pitkäaikaisten instrumenttien markkinoiden 
kehittymättömyys sekä lyhytaikaisessa rahoituksessa sijoitustodistusten 
hallitseva asema. Rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta olisi toivot
tavaa markkinarahoituksen suurempi painottuminen pitempiin maturiteet
teihin, mutta päämäärää ei voi saavuttaa ilman toimivia markkinoita. 

Korkoriski 

Korkoriskiä voidaan mitata eri tavoin. Kansainvälisestikin on kuitenkin 
päästy yhteisymmärrykseen siitä, että korkoriSkiä tulisi tarkastella 
kolmen pääulottuvuuden näkökulmasta. Nämä ovat taloudellinen riski, 
korkotuloriski ja investointiriski. Nämä kolme ulottuvuutta täydentävät 
toisiaan ja antavat yhdessä hyvän kuvan pankin korkoriskiherkkyydestä. 

Taloudellista riskiä voidaan arvioida vain ns. duraation avulla. 
Taloudellisella riskillä tarkoitetaan pankin nykyarvon eli oman pääoman 
korkoherkkyyttä. Riski syntyy siitä, että korkojen muutokset vaikutta
vat eri tavalla saamisten kuin velkojen nykyarvoon. Koska saamisten ja 
velkojen erotus määritelmällisesti on oma pääoma, muuttuu myös oman 
pääoman arvo korkojen muuttuessa. Taloudellisen riskin arvioimiseksi 
pankin nykyarvo lasketaan saamisten ja velkojen maturiteettijakauman 
perusteella. Nykyarvon perusteella lasketaan ns. duraatiomitta, joka 
ilmaisee nykyarvon korkoherkkyyden. Duraation laskeminen edellyttää 
yksityiskohtaista tietoa jokaisesta erästä. Keskuspankki ei ole vaati
nut pankeilta näin raskasta raportointia, joten taloudellista riskiä 
mittaavaa duraatiota ei Suomen Pankissa lasketa. Duraatio ei ole 
keskuspankin näkökulmasta kovinkaan operationaal inen. Pankin nykyarvo 
on tärkeä ainoastaan kriisitilanteessa, jolloin pankin varat joudutaan 
likvidoimaan, eikä nykyarvo silloinkaan välttämättä ole sama kuin 
markkina-arvo. Duraatio~nalyysi perustuu sitä paitsi voimakkaasti 
yksinkertaistaviin, lähinnä tuottokäyrän muotoon liittyviin oletuksiin. 
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Pankit raportoivat Suomen Pankille korkoriskeistään neljännesvuosittain. 
Pääpaino korkoriskin arvioimisessa Suomen Pankissa on korkotuloriskillä 
ja arvopapereiden markkinahintoihin liittyvällä investointiriskillä. 

Määritelmällisesti korkoriski koostuu kahdesta komponentista: toinen 
on avoin korkopositio, toinen korkojen muutosten vaihtelu eli volati
liteetti. Kertomalla avoin positio volatiliteetillä saadaan riskiarvio. 
Avoin positio lasketaan pankin saamisten ja velkojen maturiteetti
jakauman ja korkosidonnaisuuden perusteella. Myös korkoriskiä lasket
taessa talletusten maturiteetin määrittelemättömyys otetaan huomioon 
vaihtoehtoislaskelmien avulla. Eri maturiteettiluokkien epätasapai
noista lasketaan painotettu summa käyttämällä painoina avoimien posi
tioiden aikaulottuvuuksia. Näin saadaan jokaisen ulkomaisen valuutan 
sekä kotimaanrahan korkojen muutoksille altis positio. 

Riskin laskemisessa k~ytetään peruslaskelmassa volatiliteettioletuksena 
kaikkien korkojen yhden prosenttiyksikön muutosta. Siten laskettu 
positio osoittaa suoraan sen rahamäärään, joka voidaan hävitä tai 
voittaa kaikkien korkojen muuttuessa samalla tavalla yhden prosentti
yksikön verra'n. Peruslaskelmasta saadun vaikutuksen kerrannaisena 
saadaan suurempien korkomuutosten vaikutukset. Vaihtoehtoislaskelmia 
tehdään antamalla korkojen muutoksille joko ennusteita tai lähimennei
syydestä estimoitujen volatilitettilukujen perusteella laskettuja 
todennäköisi~ vaihteluvälejä. 

Korkotuloriskin lisäksi lasketaan myös investointiriski. Tällä tarkoi
tetaan velkakirjojen markkinahintojen herkkyyttä korkojen muutoksille. 
Korkoriskiraportissa saadaan tiedot sijoitussalkkuun sisältyvistä 
j oukkove 1 kak irjal a i noi sta ja si joi tustodi stuksi stanime 11 i sarvoi s ina, 
koska ne on tarkoitus pitää juoksuajan loppuun saakka. Vaihto
omaisuudella taas käydään jatkuvasti kauppaa markkinahintaan, joten 
velkakirjat ilmoitetaan vaihto-omaisuussalkun tapauksessa markkina
arvoisina. Salkkuja käsitellään erillisinä, koska vaihto-omaisuussalkun 
markkina-arvojen muuttumisesta realisoituu jatkuvasti tappioita tai 
voittoja, kun taas sijoitussalkun markkina-arvojen muutos realisoituu 
ainoastaan, jos sijoitus mYydään ennen juoksuajan päättymistä. 



Raportointilomakkeilla saatujen tietojen perusteella ei pystytä 
suoraan arvioimaan velkakirjoihin liittyvää investointiriskiä. Täsmäl
linen duraatioon perustuva laskelma edellyttäisi, kuten taloudellisen 
riskin laskemisessakin, velkakirjakohtaisten tietojen pyytämistä ja 
käsittelyä kaikkien saamisten ja velkojen osalta. Tärkeätä onkin, että 
pankit itse tekevät laskelmansa velkakirjakohtaisesti. Keskuspankissa 
tyydytään pankkien erillisinä tietoina antamiin arvioihin molempien 
salkkujen velkakirjojen keskimääräisestä juoksuajasta. Tätä arviota 
voidaan käyttää duraation likiarvona ja siten muodostaa karkea arvio 
velkakirjojen korkoherkkyydestä. Myös pankkien osakesalkkujen hinta
riskistä pyritään tekemään karkea arvio, joka perustuu osakeindeksin 
muutoksiin. 

Valuuttakurssiriski 

Valuuttakurssiriski on ainoa riskialue, jota Suomen Pankki virallisesti 
rajoittaa. Valuuttakurssiriskejä rajoitetaan kahden limiitin avulla. 
Valuuttapankeille on asetettu markkaa vastaan avoimena olevan 
kokonaisvaluutta-aseman raja. Sama raja pätee myös yksittäisten valuut
tojen nettopositioihin. Raja on suhteutettu pankin omaan pääomaan. 
Limiitti tarkistetaan kolme kertaa vuodessa pankkien raportoiman oman 
pääoman perusteella. Ensimmäinen limiitti ei ole puhdas riskilimiitti 
vaan sen tarkoituksena on mYös tehostaa keskuspankkipoliittisten toi
menpiteiden lyhyen ajan vaikutusta. Limiitti rajoittaa pankkien mahdol
lisuuksia omissa nimissä ryhtyä valuuttavarantoon vaikuttaviin toimiin. 

Ulkomaanvaluuttojen välisille kurssimuutoksille avoin positio muodos
tuu sen sijaan yksittäisistä valuuttakohtaisista valuutta-asemista, 
joten jälkimmäinen valuuttakohtaisille positioille asetettu 'limiitti 
on puhdas riskilimiitti. Tämä limiitti rajoittaa valuuttakurssiriskiä 
suhteessa pankin riskinkantokykyyn. 

Päivittäisen valuuttapositio- ja sektorikohtaisen valuuttakauppa
raportoinnin avulla seurataan, että pankin ottama positio pysyy asete
tun limiitin sisällä. Lisäksi seurataan poikkileikkausaineistosta muo
dostetun aikasarja-aineiston avulla pankin mahdollista positionottoa 
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markkaindeksin heikkenemistä tai vahvistumista vastaan. Valuuttakauppa
tietojen avulla lasketaan kunkin pankin päivittäinen markkinaosuus 
kaikista valuuttakaupoista sekä seurataan talouden eri osapuolten 
aktiviteetin muutoksia valuuttamarkkinoilla. 

Taseen ulkopuolinen toiminta 

Tiedot pankin käytössä olevista taseen ulkopuolisista instrumenteista 
raportoidaan kunkin riskialueen yhteydessä. 'Siten valuuttariskin seuran
nassa raportoidaan tiedot valuuttaoptioista, -futuureista ja valuu
tanvaihtosopimuksista. Korkoriskiraportissa raportoidaan tiedot korko
riskiin vaikuttavista termiineistä, optioista ja muista instrumenteista 
ja rahoitusriskin yhteydessä tiedot rahoitusriskiin vaikuttavista 

,taseen ulkopuolisista eristä. Raportoinnin perusteella arvioidaan, 
onko instrumentteja käytetty taseesta syntyvän toiminnan riskin katta
miseksi vai kaupankäyntimielessä. Mikäli taseesta syntyvä maturiteetti
epätasapaino on suurempi kuin koko toiminnasta syntyvä epätasapaino, 
voisi olettaa, että instrumentteja on käytetty suojausmielessä pienen
tämään riskejä. Jos vastaavasti koko toiminnasta syntyvä epätasapaino 
on taseen toiminnan epätasapainoa suurempi, on instrumenttien vaikutus 
aggregaattitasolla riskejä kasvattava, ja voisi olettaa, että posi
tioilla on tietoisesti pyritty ennakoimaan kurssien kehitystä. 

Suhteelliset limiitit 

Pankkien eri riskialueilla ottamat riskit on suhteutettava pankin 
riskinkantokykyyn. Pankkien riskinkantokykyä mitataan taseen ja tulos
laskelman tietojen perusteella. Tietojen pohjalta seurataan myös 
pankkien toiminnan laajuutta, luonnetta ja kannattavuutta sekä pankin 
vakavaraisuutta. 

Vakavaraisuuslaskennassa edellytetään, että pankin oma pääoma ja 
varaukset ovat BIS:n suositusten mukaisia. Vakavaraisuusvaatimus 
rajoittaa pankin riskinottoa asettamalla rajan pankin riskialttiin 
lainanannon kasvattamiselle. Luotonannon lisääminen 'edellyttää myös 
lisää omaa pääomaa. 



Riskinkantokykyä mitataan paitsi oman pääoman myös pankin tuloksen 
avulla. On tärkeää, että pankki ei ole liian riippuvainen yhdestä 
tulolähteestä. Hyvä kannattavuus on keino taata pankin omien varojen 
ja vakavaraisuuden kasvu. Ajan mittaan vain kannattava pankki voi hou
kutella markkinoilta lisää riskipääomaa ja sitä kautta kasvattaa omia 
pääomiaan ja luotonantonsa volyymiä. 

Pankkikohtainen riskiprofiilin määritelmä 

Koska eri riskien välillä on riippuvuutta ja päällekkäisyyttä, on 
tärkeätä t~rkastella pankin kokonaisriskiprofiilia. Luottoriskin ja 
rahoitusriskin välillä on päällekkäisyyttä, samoin luottoriskin ja . 
korkoriskin. Toteutuneen luottotappion kautta pankki voi joutua likvi- . 
diteettivaikeuksiin. Korkoriskin siirtäminen asiakkaille vaihtuva
korkoisen lainanannon avulla lisää luottoriskiä. Hyvin toimivilla 
markkinoilla rahan saatavuus on ,varmaa, mutta riski liittyy sen hin
taan. Siten rahoitusriskin mittaaminen voidaan osittain sisällyttää 
korkoriskin arviointiin. Eri valuuttojen korkojen ja valuuttakurssien 
muutosten välillä on korrelaatiota, joten myös valuuttakurssiriski ja 
korkoriski korreloivat keskenään. Yhdistämällä eri riskialueiden avoi
met positiot, riskien yhteisvaikutus sekä taseen ja tuloslaskelman 
tiedot voidaan muodostaa kuva pankin toiminnan tehokkuudesta, korko-
ja valuutta~urssiherkkyydestä ja haavoittuvuudesta markkinahäiriöiden 
suhteen. 

LOPUKSI 

Suomen Pankin kehittämä seurantajärjestelmä antaa keskuspankin valvon
tatehtävän kannalta kattavan kuvan pankkien riskiprofiilista, toimin
tastrategiasta ja riskinkantokyvystä. Pankit itse käyttävät ilmeisesti 
yksityiskohtaisempia järjestelmiä, joiden avulla pankin johto voi joka 
hetki arvioida avoimet riskipositiot. Keskuspankin vaatimuksia tarkem
piin laskelmiin pankit pääsevät käyttämällä vaadekohtaisia tietoja ja 
esimerkiksi rahoitus- ja korkoriskin selvittämisessä tarkempaa maturi
teettijakaumaa. Keskuspankin kannalta on riittävää, että raportoinnin 
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perusteella saadaan kuva siitä, miten suuret tappiot raportointihetken 
taserakenne tuottaisi, jos talouden kehityksen vaihtoehtoiset skenaa
riot toteutuisivat. Valvonnan yksi tavoite on varmistaa, ettei mikään 
pankki ole niin altis riskeille, että se vaikeuttaisi talouden tilan 
kannalta järkevän keskuspankkipolitiikan harjoittamisen. Pankit voivat 
omissa laskelmissaan simuloida riskipositioiden sulkemista tai muutta
mista vaihtoehtoisilla rahoitus- ja sijoitusmuodoilla. Analyysin 
akilleenkantapää niin keskuspankin kuin pankkien itsensäkin kannalta 
on tietomassojen käsittelyn luotettavuus, ts. analyysin pohjana olevien 
tietojen oikeellisuus. 

Vastuu riskien hallinnasta on pankeilla itsellään. Vastuullinen 
pankkitoiminta edellyttää riskipositiot tunnistavaa sisäistä rapor-, 
tointijärjestelmää. Tällaisen järjestelmän antaman tiedon pohjalta 
pankin johdon on sitten tehtävä päätöksensä, jotka hallitun riskinoton 
kautta toivottavasti johtavat liiketaloudellisesti tuottoisaan ja 
vakavaraisuutta tukevaan tulokseen. 

Elokuu 1990 



UUSI TALLETUSPANKKILAINSÄÄDÄNTÖ 

Pekka Laajanen, hallitusneuvos 
Yleinen osasto 
Valtiovarainministeriö 

Talletuspankkisäännösten kokonaisuudistus 

Hallituksen esitys talletuspankkilainsäädännöksi annettiin eduskunnalle 
15.12.1989. Eduskunta käsitteli esitykset, ja uusi lainsäädäntö astui 
voimaan vuoden 1991 alusta. 

Kokonaisuudistuksen ydin on kaikkien talletuspankkien eli liike-, 
säästö- ja osuuspankkien sekä Postipankki Oy:n toimintaa koskeva yhtei
nen laki. Tähän lakiin sisältyvät säännökset pankkien toimiluvasta, 
toimi nimestä, salassapitovelvollisuudesta, liiketoiminnasta, maksu
valmiudesta, vakavaraisuudesta sekä kilpailun turvaamisesta, asiakkaan
suojasta ja vakuusrahastoista. Laki sisältää merkittäviä muutoksia 
talletuspankkitoiminnan sääntelyyn ja korvaa eri pankkilaeissa olleita 
epäyhtenäisiä säännöksiä. Lailla luodaan eri talletuspankeille saman
laiset lainsäädännölliset oikeudet harjoittaa pankkitoimintaa. 

Talletuspankkien toiminnasta annetun lain ohella talletuspankkeihin 
sovelletaan joko liikepankkilakia, säästöpankkilakia, osuuspankkilakia 
tai lakia Postipankki Oy:stä. Liikepankkilaki, säästöpankkilaki ja 
osuuspankkilaki uudistettiin tässä yhteydessä kokonaan. Näiden yhteisö
lakien uudelleen kirjoittaminen ei kuitenkaan merkitse oleellisia 
asiallisia muutoksia aiempaan lainsäädäntöön. Merkittävimmät muutokset 
tehtiin säästöpankkilakiin ja osuuspankkilakiin, ja ne koskivat 
säästö- ja osuuspankkien uusia oman pääoman muotoja, kantarahastoa 
ja sijoitusosuuspääomaa. 
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Kilpailuedellytykset yhdenmukaisiksi 

Aikaisempi talletuspank~eja koskeva lainsäädäntö, joka käsitti erilli
set lait liikepankeista, säästöpankeista, osuuspankeista ja Posti
pankista, tuli voimaan vuoden 1970 alusta. Pankkilakeja on tämän 
jälkeen muutettu useaan otteeseen. Tärkeimmät ja laajimmat muutokset 
tehtiin vuonna 1978, jolloin tarkistettiin pankkien liiketoimintaa ja 
vakavaraisuutta sekä muun muassa ulkomaantoimintoja koskevia säännöksiä. 
Vuosina 1979 ja 1982 pankkilakeihin tehtiin lähinnä yhteisölainsäädän
nön muuttamisen vuoksi useita tarkistuksia. Niiden tarkoituksena oli 
saattaa talletuspankkeja koskevat säännökset vastaamaan paremmin 
yleistä yhteisölainsäädäntöä. Vuonna 1987 rajoitettiin talletuspankkien 
oikeutta omistaa osakkeita muuta kuin pankkitoimintaa harjoittavissa 
elinkeinoyhteisöissä. 

Samanaikaisesti muun talletuspankkilainsäädännön kanssa voimaan tulleen 
postipankkilain säännöksiä on 1970- ja 1980-luvulla yhdenmukaistettu 
vastaavien liikepankkilain säännösten kanssa. Postipankista tuli vuoden 
1988 alusta osakeyhtiö. Postipankki Oy:stä annetun lain mukaan pank
kiin sovelletaan liikepankkilain säännöksiä, ellei ensin mainitusta 
laista muuta johdu. 

Jo aiempaa lainsäädäntöä valmisteltaessa pyrittiin liikepankkien, 
säästöpankkien ja osuuspankkien toiminnan mahdollisimman yhdenmukaiseen 
sääntelyyn. Vaikka eri pankkilakien säännökset kirjoitettiinkin mah
dollisimman samansisältöisiksi, niihin jäi kuitenkin monia merkittäviä 
eroja. Näitä eroja pyrittiin tasapainottamaan siten, että liikepankkien 
suurempien toimintaoikeuksien vastapainoksi tulivat suuremmat velvoit
teet, lähinnä ankarammat vakavaraisuusvaatimukset. 

Talletuspankkilainsäädäntöön vuosien varrella tehdyt muutokset eivät 
poistaneet lainsäädännön vanhentuneisuuden perusongelmaa. Maamme 
rahoitusmarkkinoiden kehitys on ollut niin nopeaa, että kaksikymmentä 
vuotta vanha lainsäädäntö ei enää vastannut tarkoitustaan. Lainsäädän
nön uudistaminen oli välttämätöntä myös siitä syystä, että käynnissä 
oleva rahoitusmarkkinoiden integraatio edellyttää meiltä sellaista 
lainsäädännön kansainvälistä vertailukelpoisuutta, mitä aiempi normis
tomme ei täyttänyt. 



Rahalaitosten toiminnan monipuolistuessa, tehostuessa ja kansain
välistyessä eivät pankkien toimintaoikeuksia ja toiminnan rajoituksia 
koskevat säännökset voi ainakaan olennaisesti poiketa toisistaan. 
Meillä pankkitoimintaa koskeneiden säännösten erot pankkilaeissa aset
tivat talletuspankkiryhmät toimintaedellytyksiltään keskenään erilai
seen asemaan. Ne estivät siten pankkitoiminnan kehitystä ja pankkien 
välistä kilpailua. Tämän vuoksi pidettiin tärkeänä, että uusi lain
säädäntö tarjoaa kaikille talletuspankeille yhtenäiset edellytykset 
pankkitoiminnan harjoittamiseen. Uuden pankkilainsäädännön yhdeksi 
peruslähtökohdaksi otettiinkin se, että jokainen talletuspankki voi 
juridisesta muodostaan riippumatta asiantuntemuksensa, taloudellisten 
mahdollisuuksiensa ja oman pääomansa asettamissa rajoissa harjoittaa 
kaikkea pankkitoimintaan kuuluvaa liiketoimintaa. Pankkien lisääntyvien 
mahdollisuuksien itse valita toimintansa painopistealueet katsottiin 
ajan mittaan johtavan rakenteeltaan monipuoliseen ja tehokkaaseen 
pankkitoimintaan. 

Pankkien kilpailuedellytysten kehittäminen on välttämätöntä etenkin 
siitä syystä, että pankkien kannattavuusvaatimukset tulevat lähivuosina 
merkittävästi kasvamaan. Tämän johtuu sekä kotimaisista tekijöistä 
että kansainvälisestä rahoitusmarkkinaintegraatios~~-pankk;toimintaa 

t " -- -- - - --, ~ ,~ 

ikoskevien säännösten kansainvälinen harmonisointi ja pääomanliikkeiden 
. vapautumi nen johtavat pani<id en väl i sen k il pail un ki ri stymi seen. Li sään
tyvä kansainvälinen kilpailu tulee olemaan kova myös suomalaisilla, 
tähän asti varsin suojatuilla rahoitusmarkkinoilla. Tähän prosessiin 
saattaa liittyä pankkien haitallisen tuntuva kannattavuuden huononeminen 
etenkin, jos taloudellinen tilanne maassamme samanaikaisesti heikkenee. 

-- - ----

Pitkä prosessi 

Talletuspankkilainsäädännön uudistaminen aloitettiin vuonna 1982, 
jolloin eduskunnan pankkivaliokunta säästöpankkilain, osuuspankkilain, 
osakeyhtiölain ja osuuskuntalain muuttamista koskeneen hallituksen 
esityksen käsittelyn yhteydessä kiinnitti huomiota siihen, että "pankki
toimintaa koskevat säännökset ovat hajautuneita lukuisiin lakeihin, 
mikä vaikeuttaa niiden perusteella tapahtuvaa valvontaa ja pankkitoi-
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mintaa". Valtiovarainministeriö asettikin samana vuonna pankkitoiminta
työryhmän. Työryhmän tehtävänä oli selvittää yhtenäisen pankki- ja 
luottolaitostoimintaa koskevan lainsäädännön tarpeellisuus Suomessa. 
Työryhmä piti tarpeellisena talletuspankkeja koskevien lainsäädännöl
listen erojen selvittämistä ja totesi, että tarvetta tämän lainsäädännön 
tarkistamiseen on muutenkin olemassa. 

Tämän jälkeen valtioneuvosto asetti pankkitoimintakomitean selvittämään 
talletuspankkien harjoittamaa pankkitoimintaa koskevien säännösten 
uudistamista ja yhtenäistämistä. Komitean oli selvitettävä, voidaanko 
talletuspankkien toimintaedellytykset tarkoituksenmukaisella tavalla 
yhtenäistää siten, että vakavaraisuuden ja toimintaoikeuksien suhde on 
kaikissa pankeissa sama pankin yhteisömuodosta riippumatta. 

Kaikkia talletuspankkeja koskevien pankkitoimintasäännösten edellytet
tiin sisältävän säännökset pankeille sallitusta liiketoiminnasta, 
vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta. Komitean oli otettava kanta nämä 
säännökset sisältävän, kaikille pankeille yhteisen pankkitoimintalain 
käyttökelpoisuuteen tai vaihtoehtoisesti siihen, pitäisikö yhtenäiset 
pankkitoimintasäännökset sisällyttää erillisiin pankkilakeihin. 

Komitea ehdotti 14.2.1986 jättämässään mietinnössä yhtenäistä talletus
pankkien toiminnasta annettavaa lakia. 

Varsinaisen hallituksen esityksen kirjoittaminen jäi valtiovarainminis
teriön tämän jälkeen asettaman pankkilakityöryhmän tehtäväksi. Työ
ryhmä ehdotti, että talletuspankeille yhteisen pankkitoimintalain 
lisäksi säädettäisiin kokonaan uusi liikepankkilaki, säästöpankkilaki, 
osuuspankkilaki ja pankkitarkastuslaki. Postipankkilaki jäi työryhmän 
ehdotuksen ulkopuolelle, sillä lakia Postipankki Oy:stä valmisteltiin. 
samanaikaisesti eri työryhmässä. 

Pankkilakityöryhmä jätti mietintönsä 19.10.1987. Toimeksiannon mukai
sesti talletuspankkilakiehdotuksen vakavaraisuussäännökset oli laadittu 
pankkitoimintakomitean ehdotusten mukaisiksi. 

Jo varsin pian työryhmän mietinnön jättämisen jälkeen kävi selväksi, 
ettei lain valmistelua kannattanut vakavaraisuussäännösten osalta 



jatkaa tämän suureksi osaksi kansallisista lähtökohdista valmistellun 
mallin pohjalta. Vaikka ehdotetut säännökset olivat meneillään olevien 
vakavaraisuussäännösten kansainvälisten kehittämispyrkimysten suuntai
sia, ne eivät kuitenkaan riittävällä tavalla ottaneet huomioon yhä 
kansainvälistyvämmän pankkitoiminnan asettamia vaatimuksia. 

Kun Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) pankkivalvontakomitea' 
julkaisi joulukuussa 1987 ehdotuksensa ja heinäkuussa 1988 lopullisen 
suosituksensa kansainvälisesti yhtenäisiksi pankkien varavakaisuus
säännöksiksi, aloitettiin talletuspankkilainsäädännön vakavaraisuus
säännösten valmistelu uudelleen kansainvälisesti vertailukelpoisemmalta 
pohjalta. Tämä johti siihen, että hallituksen esityksen antaminen 
siirtyi vuoden 1989 lopulle. 

Vakavaraisuusvaatimukset kasvoivat 

Talletuspankkilainsäädännön keskeisin ja kauaskantoisin muutos aiempaan 
lainsäädäntöön verrattuna koskee vakavaraisuuden sääntelyä. 

Pankin vakavaraisuuteen vaikuttaa ennen kaikkea se, miten pankki on 
sijoittanut eri varainhankintatavoilla hankkimiaan varoja. Tästä 
syystä talletuspankilta vaadittavan oman pääoman määrää ei enää uuden 
lain mukaan lasketa pankin oman pääoman ja 'sitoumusten suhteena, vaan 
kansainvälisen käytännön mukaisesti oman pääoman sekä saamisten, 
sijoitusten ja vastuusitoumusten suhteena. 

Uudessa laissa oman pääoman määrittely poikkeaa aikaisemman lain
säädännön vastaavasta määrittelystä. Oma pääoma on jaettu ensi
sijaiseen ja toissijaiseen omaan pääomaan. Omaan pääomaan voidaan 
entisestä poiketen lukea mm. pankin omistamien osakkeiden osuuksien ja 
muiden osakkuuksien kirjanpitoarvon ja käyvän arvon välinen erotus 
pankkitarkastusviraston määräämässä laajuudessa. Omasta pääomasta 
vähennetään toisaalta sijoitukset sellaisiin pankkitoimintaa harjoit
taviin yhteisöihin, joista talletuspankki omistaa yli 20 %, mutta 
jotka eivät kuitenkaan kuulu pankin konserniin. 
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Toissijaisesta pääomasta voidaan ottaa huomioon enintään ensisijaisen 
oman pääoman suuruinen määrä. Tällä pyritään estämään pankin vaka
varaisuuden nojautuminen liiallisesti toissijaiseen omaan pääomaan. 

Pankin saamiset ja sijoitukset·jaetaan neljään riskiryhmään siten, 
että eri ryhmiin kuuluville varoille ja vastuusitoumuksille asetetaan 
niiden riskipitoisuuden mukaan erilainen oman pääoman vaatimus. Tämä 
tapahtuu siten, että jokainen ryhmä otetaan eri tavalla painotettuna 
mukaan vakavaraisuuslaskentaan. Nämä painot ovat 0, 20, 50 ja 100 %. 

Myös taseen ulkopuoliset sitoumukset jaetaan eri riskiryhmiin ja ne 
painotetaan riskipitoisuutensa mukaisilla kertoimilla. Taseen ulko
puolisten sitoumusten monimuotoisuus ja pankkien vilkkaana jatkuva 
tuotekehittely on otettu huomioon sillä tavoin, että lakiin ei sisälly 
tarkkoja säännöksiä .näiden sitoumusten riskiryhmittelystä ja painotta
misesta vakavaraisuuslaskennassa, vaan pankkitarkastusvirasto antaa 
näistä asioista tarkemmat määräykset kansainvälisen käytännön mukai
sesti. 

Talletuspankilla on uuden lain mukaan oltava omaa pääomaa vähintään 
8 % säännöstössä ryhmiteltyjen saamisten, sijoitusten ja taseen ulko
puolisten sitoumusten yhteismäärästä. Tämä oman pääoman vaatimus on 
huomattavasti tiukempi kuin aiemmassa lainsäädännössä. Tästä syystä 
sen soveltamisessa noudatetaan siirtymäaikaa. Pankin on täytettävä 8 
prosentin vaatimus viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Käytän
nössä siirtymäaika koskee kuitenkin lähinnä vain paikallispankkeja, 
sillä kansainvälistä toimintaa harjoittavan pankin on täytettävä vaka
varaisuusvaatimus jo 1.1.1993, jolloin BIS:n suositukset tulevat voi
maan. 

Pankin omistamat muiden pankkitoimintaa harjoittavien yhteisöjen osak
keet ja osuudet voivat merkittävästi vaikuttaa pankin tosiasialliseen 
vakavaraisuuteen. Pankki vastaa usein käytännössä muutenkin kuin 
sijoittamallaan pääomalla tällaisten yhteisöjen sitoumuksista. Mikäli 
talletuspankki on konsernin-,emoyhtiö tai emopankki, oman pääoman vaa
timus lasketaan tästä syystä konsernipohjalta. 



Lakisääteisestä velvollisuudesta kartuttaa vararahastoja on uudessa 
laissa luovuttu. Pakollisilla vararahastonsiirroilla on ollut varsin 
vähäinen merkitys pankkien vakavaraisuuden turvaamisessa. Ka~tuttami
sen korvaa kielto jakaa voittoa silloin, kun pankin vakavaraisuus ei 
täytä laissa asetettua vähimmäisvaatimusta. 

Uusien kansainvälisten vakavaraisuusmääräysten soveltaminen suomalai
siin oloihin osoittautui lakia valmisteltaessa erittäin hankalaksi. 
Baselin pankkivalvontakomitean suositus koskee vain kansainvälistä 
toimintaa harjoittavia pankkeja. Tämän vuoksi ~li aluksi harkittavana, 
että uusi vakavaraisuusmalli ei koskisi paikallispankkeja tai että 
niiden vakavaraisuus voisi olla kansainvälistä toimintaa harjoi,ttavien 
pankkien vakavaraisuutta alempi. Tämä ajatus bylättiin kuitenkin kah
desta syystä. Pankkikilpailun neutraliteettivaatimus edellyttää, että 
samoja toimintaoikeuksia vastaavat samanlaiset oman pääoman vaatimukset. 
Koko talletuspankkilainsäädännön uudistamisen yksi peruslähtökohta on 
nimenomaan pankkien toimintaoikeuksien yhdenmukaistaminen. Toisaalta 
oli jo lakia valmisteltaessa selvää, että Euroopan yhteisö (EY) tulisi 
ulottamaan luottolaitosten vakavaraisuutta ja omaa pääomaa koskevat 
BIS:n suositusta pääosin noudattelevat direktiivinsä yhdenmukaisina 
kaikkeen pankkitoimintaan. Näistä syistä lähdettiin Suomessakin lain
valmistelussa siitä, että paikallispankit eivät saa erityisk~htelua 
siirtymäaikaa lukuun ottamatta. 

Talletuspankit saavat siirtää 90 % luottotappiovarauksistaan vara
rahastoon ilman, että näihin varauksiin sisältyvä verovelka purkautuu. 
Vararahasto luetaan pankin ensisijaiseen omaan pääomaan. Tällä toimen
piteellä voidaan olennaisesti vahvistaa pankkien pääomarakennetta ja 
vakavaraisuutta. 

Maksuvalmiussäännöksiä tarkistettiin 

Aiemmassa lainsäädännössä talletuspankin maksuvalmius pyrittiin turvaa
maan lainsäädännössä määritellyn kassavarannon avulla. Kassavaranto 
muodostaa uudenkin lain mukaan kaikille pankeille yhtenäisen maksu
valmiuden vähimmäisvaatimuksen. Uudessa laissa on talletuspankeille 
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asetettu kassavarannon lisäksi yleinen velvollisuus tarvittaessa myös 
muilla järjestelyillä ylläpitää pankin toimintaan nähden riittävää 
maksuvalmiutta. Tällaisia keinoja ovat muun mua~sa keskuspankkirahoitus, 
osuuspankkien ja säästöpankkien keskusrahalaitoksiltaan saama rahoitus 
sekä valmiusluottojen samoin kuin uusien luotonkäyttöoikeutta koskevien 
sitoumusmuotojen käyttö kuten myös markkinaraha ja pankkien väliset 
toiminnot. 

Kassavarantoon luettavien erien ryhmittely vastaa aikaisempaa lakia 
paremmin pankille asetettuja maksuvalmiuden turvaamisvaatimuksia. 
Kassavarantoon voidaan uusien säännösten mukaan lukea entistä laajem
min helposti markkinoitavat joukkovelkakirjat. Kassavarantoon voidaan 
lukea lisäksi valtion antamia muitakin saamistodisteita kuin joukko
velkakirjoja. 

Aiemmassa lainsäädännössä pankin velat jaettiin kahteen ryhmään, joille 
oli asetettu erilainen kassavarantovaatimus. Sääntelyn yksinkertaista
miseksi velkojen ryhmäjaosta luovuttiin ja kaikille pankin veloille 
asetettiin sama 10 prosentin kassavarantovaatimus. 

Liiketoimintaan ei suuria muutoksia 

Talletuspankeilla on edelleen yksinoikeus vastaanottaa talletuksia 
yleisöltä. Oman erityissääntelynsä nojalla voivat kuitenkin myös 
osuuskuntien säästökassat vastaanottaa talletuksia jäseniltään. 

Uudessa laissa on aiemman lain tapaan lueteltu keskeiset pankkitoimin
nan alueet. Tällaisia keskeisiä pankkitoimintoja ovat muun muassa 
talletusten vastaanottaminen ja muu varainhankinta, luotonanto ja muu 
rahoituksen järjestäminen, notariaattitoiminta pankkitarkastusviraston 
määräämissä rajoissa, takaus ja arvopaperikauppa. Pankeille sallitun 
liiketoiminnan ala ei oleellisesti muuttunut. Erillisestä kiellettyjen 
elinke.inojen luettelosta on luovuttu. Muutos ei sinänsä vaikuta talle
tuspankeille sallitun liiketoiminnan alaan. Siten esimerkiksi vakuutus
toiminta on pankeilta edelleen kielletty. Pankit voivat jatkossakin har
joittaa sellaista toimintaa, joka välittömästi liittyy pankkitoimintaan. 



Rahoitusleasing luetaan kansainvälisesti yleisesti pankkitoimintaan 
kuuluvaksi. Myös Euroopan yhteisön toisen pankkidirektiivin mukaan 
rahoitusleasing luetaan-,pankkitoimintaan. Suomessa talletuspankit ovat 
voineet harjoittaa rahoitusleasingia vain tytäryhtiöidensä välityksellä. 
Uuden lain mukaan rahoitusleasing on sallittu talletuspankeille yhtenä 
rahoituksen järjestämisen muotona. 

Vaikka vakuutustoiminta on pankeilta kielletty, pankit voivat kuitenkin 
vakuutusten maksuliikennettä hoitaessaan esitellä vakuutusvaihtoehtoja 
ja tarjota vakioehtoisia vakuutuksia. Pankki ei saa vastata tarjoamas
taan'vakuutuksesta kuten vakuutuksen antaja. 

Osakeomistus väljemmäksi 

Talletuspankki saa jatkossakin omistaa osakkeita ja osuuksia muuta 
kuin pankkitoiminnaksi luettavaa toimintaa harjoittavassa elinkeino
yhteisössä enintään määrän, joka on 10 % yhteisön koko osake- tai 
osuuspääomasta ja kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamista äänistä. 
Tämän lisäksi sellaisille talletuspankeille, jotka toimivat keskenään 
elinkeinoyhteisön omistusta koskevassa yhteistyössä, on säädetty 
yhteinen 20 prosentin omistusrajoitus. Rajoitus koskee tilanteita, 
joissa pankit ovat sopineet tai yksissä tuumin päättäneet elinkeino
yhteisön osakkeiden tai osuuksien hankkimisesta tai niihin liittyvien 
oikeuksien käyttämisestä. Pankkien kuuluminen samaan pankki ryhmään ei 
sinänsä ole peruste tällaisen yhteistyön olemassaololle. Tämän rajoi
tuksen estämättä talletuspankki voi omistaa sellaisen elinkeinoyhteisön 
osakkeita ja osuuksia, jonka toiminnan keskeinen osa muodostuu palve
lujen tarjoamisesta talletuspankeille. Tällaisia yhteisöjä voivat olla 
esimerkiksi tietojenkäsittelyä ja viestiliikennettä harjoittavat yh
teisöt. 

Elinkeinoyhteisöjen omistusrajoitukset eivät ole tarkoituksenmukaisia 
silloin, kun on kysymys-talletuspankin omistamista arvopaperikaupan
käynnin kohteena olevista (trading) osakkeista tai osakkeista, jotka 
pankki joutuu hankkimaan itselleen takaamansa asiakkaan osakeannin 
yhteydessä (underwriting). Tämän vuoksi talletuspankkien mahdollisuutta 
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osallistua arvopaperitoimintaan on parannettu sallimalla pankin omistaa 
vaihto-omaisuuteensa luettavia osakkeita ja osuuksia. Tällaisten osak
keiden ja osuuksien nojalla ei saa kuitenkaan käyttää niihin liittyvää 
äänivaltaa, ja niiden omistaminen rajataan vain kaupankäynnin tai 
myynnin vaatimaan aikaan. 

Talletuspankin oikeutta omistaa osakkeita tai osuuksia erilaisissa 
rahoituspalveluja tarjoavissa yhteisöissä, kuten rahoitusyhtiöissä ja 
muussa luotto- tai rahoituslaitokssa, ei rajoiteta. Talletuspankki voi 
omistaa rajoituksetta myös pankkitoimintaan kuulumatonta toimintaa 
harjoittavan yhteisön osakkeita tai osuuksia, jos tällainen yhteisö 
tuottaa palvelujaan vain pankkitoimintaa ja siihen läheisesti liittyvää 
muuta toimintaa harjoittaville yhteisöille tai niiden yhteenliittymille. 

Pankkien oikeutta omistaa kiinteistöjä ja kiinteistöyhteisöjen osak
keita rajoitetaan edelleenkin siitä syyc;tä, ettei talletuspankkie.n 
varoja liiallisesti käytettäisi muuhun kuin rahoitustoimintaan ja 
jotta kiinteistöjen omistaminen ei epätarkoituksenmukaisesti keskit
tyisi. Erosta pankin toimintaa palveleviin kiinteistöihin ja muihin 
kiinteistöihin on kuitenkin luovuttu sääntelyn yksinkertaistamiseksi. 
Talletuspankki saa suoraan tai välillisesti omistaa kiinteistöjä ja 
kiinteistöyhteisöjen osakkeita enintään määrän, joka on 13 prosenttia 
pankin taseen loppusummasta. Pankin omistamiksi luetaan omistusosuuden 
suhteessa myös pankkiin konserninomaisessa suhteessa olevien yhteisöjen 
omistamat kiinteistöt sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet. Myös pankin 
ja edellä tarkoitettujen yhteistöjen kiinteistöyhteisölle myöntämät 
luotot luetaan mukaan pankin omistuksen määrää laskettaessa. 

Pankilla on mahdollisuus väliaikaisesti poiketa omistusrajoituksia 
koskevista lai~ säännöksistä silloin, kun se on tarpeen. tappion vält
tämiseksi. Tällaiset tilanteet liittyvät useimmiten pankin saamisen 
panttina tai vakuutena olleen omaisuuden realisointiin tai asiakas
yrityksen saneeraukseen. Tällainen omaisuus on kuitenkin myytävä 
viimeistään viiden vuoden kuluessa sen hankinnasta. 



Lainsäädäntö ja Euroopan talousalue 

Länsi-Euroopan integraatio tulee johtamaan rahoituspalvelujen sekä 
pääomanliikkeiden vapautumiseen Euroopan yhteisön sisällä. Yhteisön ja 
Efta-maiden neuvotteluissa yhtenäisen Euroopan talousalueen (ETA) luo
miseksi on lähdetty siitä, että samat tavoitteet toteutetaan koko ETA:n 
alueella. 

Neuvoteltavana oleva ETA-sopimus edellyttää Efta-mailta pitkälle menevää 
pankki- ja muun rahoitusmarkkinalainsäädännön harmonisointia EY
säännösten kanssa. Tämä merkitsee sitä, että myös uutta talletuspankki~ 
lainsäädäntöä joudutaan lähivuosina tarkistamaan. Vaikka lainsäädäntöä 
valmisteltaessa otettiin pitkälti huomioon mm. EY:n luottolaitosten 
vakavaraisuutta ja omaa pääomaa koskevat direktiivit, jäi lakiin sään-

I 

nöksiä, jotka eivät täysin vastaa EY:n säännöstöä. Tämä johtuu yhtäältä 
siitä, että lakia valmisteltiin ajankohtana, jolloin ETA-neuvottelut 
eivät vielä olleet ajankohtaiset, ja toisaalta siitä, että monet EY:n 
direktiivit eivät ollet lakia kirjoitettaessa vielä saavuttaneet lo
pullista muotoaan. 

Suomen lainsäädännössä EY:n direktiivejä vastaavat omaa pääomaa ja 
vakavaraisuutta koskevat säännökset ulotetaan tässä vaiheessa koske
maan vain talletuspankkeja. Muuta luottolaitostoimintaa koskevan lain
säädännön uudistaminen on vielä kesken, ja asiaa valmistellaan par
haillaan valtiovarainministeriössä. Lainsäädäntöä uudistettaessa EY:n 
direktiivit pyritään ottamaan huomioon mYös muiden luottolaitosten 
kuin talletuspankkien osalta. 

Tällä hetkellä näyttää siltä, että talletuspankkitoiminta koko laajuu
dessaan sallittaisiin edelleenkin vain liike-, säästö- ja osuuspankeille 
sekä Postipankki Oy:lle. Muusta ammattimaisesta rahoituksenvälityksestä 
säädettäisiin erillinen laki. 

Kesäkuu 1990 
Tammikuu 1991 
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ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNTÖ 

Pertti Pylkkönen, VTK 
Rahoitusmarkkinaosasto 
Suomen Pankki 

Arvopaperimarkkinoiden järjestäytynyt toiminta alkoi Suomessa vuonna 
1912, jolloin Helsingin Arvopaperipörssi perustettiin. Sääntöjen 
mukaan pörssin tehtäviin kuului arvopaperi-, tavara- ja valuutta
kauppa, mutta toiminta keskittyi kuitenkin jo alusta lukien arvopaperi
kauppaan. Tavarapörssin toiminta lopetettiin 1 maailmansodan puhjettua. 
Virallista valuuttapörssitoimintaa harjoitettiin 1920-luvulla muutaman 
vuoden ajan, mutta se lopetettiin vuonna 1926, kun useat maat siirtyi
vät takaisin kultakantaan. Arvopaperimarkkinoiden merkitys rahoitus
markkinoilla oli vähäinen aina 1980-luvulle saakka; viime vuosina 
pörssivaihto ja emissiot ovat kuitenkin vilkastuneet huomattavasti ja 
arvopaperimarkkinoiden merkitys rahoitustoiminnasssa on kasvanut 
ripeästi. 

Arvopaperimarkkinoiden kasvun ja nopean kansainvälistymisen "myötä laki
sääteisen valvonnan tarpeellisuus korostui 1980-luvun alkupuolella. 
Arvopaperimarkkinoita koskeva laaja lainsäädäntötyö käynnistettiin vai
heittain 1980-luvun puolivälissä. Ensimmäisenä tuli voimaan sijoitus
rahastolaki" syyskuussa 1987 ja sen jälkeen vakioituja optioita ja 
termiinejä koskeva laki marraskuussa 1988. Arvopaperimarkkinoiden kes
keisin lainsäädäntöhanke, arvopaperimarkkinalaki, tuli voimaan elo
kuussa 1989 ja samaan aikaan sen kanssa myös arvopaperinvälitysliik
keiden toimintaa sääntelevä laki. 

Lainsäädännön valmistelussa on lähdetty siitä, että lakeja täydennetään 
julkisen vallan valvomalla itsesääntelyllä. Tämä on katsottu perustel
luksi sen vuoksi, ettei sääntely kahlitsisi tarpeettomasti markkinoiden 
kehitystä ja tehokasta toimintaa. Arvopaperimarkkinoiden lupaviran
omaisena toimii valtiovarainministeriö ja valvontaviranomaisena valtio
varainministeriön alainen pankkitarkastusvirasto. 
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Tässä artikkelissa tarkastellaan voimassa olevaa sijoitusrahastolakia, 
vakioituja optioita ja termiinejä koskevaa lakia sekä arvopaperimark
kinalakia ja arvopaperinvälitysliikkeistä annettua lakia. 

SIJOITUSRAHASTOLAINSÄÄDÄNTÖ 

Sijoitusrahastolaki tuli voimaan 1.9.1987. Lain mukaan sijoitusrahasto 
on pääasiallisesti julkisesti noteeratuista osakkeista ja arvopape
reista knostuva rahasto, jonka omistavat siihen sijoittaneet henkilöt 
ja yhteisöt. 

Sijoitusrahaston hallintoa hoitaa rahastoyhtiö. Rahastoyhtiön osake
pääoman on oltava vähintään miljoona markkaa, mutta kuitenkin aina 
vähintään yksi prosentti yhtiön hallinnassa olevien sijoitusrahastojen 
yhteenlasketusta pääomasta. Valtiovarainministeriö antaa rahasto
yhtiölle toimiluvan ja hyväksyy sen yhtiöjärjestyksen. Rahastoyhtiön 
toimintaa valvoo pankkitarkastusvirasto, joka myös pitää yllä sijoi
tusrahastojen julkista rekisteriä, johon jokainen sijoitusrahasto on 
ilmoitettava. Pankkitarkastusvirasto myös vahvistaa rekisteröityjen 
sijoitusrahastojen säännöt ja hyväksyy niiden muutokset. 

Rahastoyhtiön tehtävänä on hoitaa kaikki sijoitusrahastoa koskevat 
toimet. Rahastoyhtiö voi perustaa yhden tai useamman·sijoitusrahaston. 
Rahastoyhtiön omaisuus ja sijoitusrahastoon kuuluvat varat on pidet
tävä erillään toisistaan. 

Sijoitusrahastoon sijoitetut varat jaetaan keskenään samansuuruisiin 
rahasto-osuuksiin, jotka antavat yhtäläisen oikeuden rahastossa ole
vaan omaisuuteen. Ulkomaalainen tai ulkomainen yhteisö ei saa tällä 
hetkellä omistaa rahasto-osuuksia suomalaisessa sijoitusrahastossa. 

Sijoitusrahaston rahasto-osuuksien omistajien kokouksessa jokainen 
rahasto-osuus antaa yhden äänen. Sijoitusrahaston tilikauden voitosta 
on jaettava rahasto-osuuksien omistajille vähintään puolet rahaston 
sääntöjen määrittelemällä tavalla. Lainsäädäntö estää siten tällä 
hetkenä sellaisten rahastojen perustamisen, joiden voitto jätettäisiin 



kokonaisuudessaan rahastoon ja joiden tuoton rahasto-osuuden omistaja 
saa osuuden arvonnousuna (ns. kasvurahastot). Valtiovarainministeriöllä 
on mahdollisuus myöntää poikkeus voitonjakoon erityisestä syystä. mutta 
poikkeuslupia ei ole toistaiseksi myönnetty. 

Rahastoyhtiön on laskettava kunakin arkipäivänä rahasto-osuuksien arvo. 
Rahasto-osuuden arvo on yhtä kuin sijoitusrahaston arvo ja liikkeessä 
olevien rahasto-osuuksien välinen suhde. Sijoitusrahaston arvo määri
tellään siten. että rahaston varoista vähennetään sen velat. Sijoitus
rahastoon kuuluvien arvopaperien arvo määräytyy niiden markkina-arvon 
mukaan. Pankkisaamisiin lisätään niille nostokuukautta edeltävän kuu
kauden loppuun mennessä kertynyt korko. Rahastoyhti ön on pi dettävä 
rekisteriä kaikista rahasto-osuuksista ja annettava rahasto-osuuden 
omistajalle oS4ustodistus. joka voidaan asettaa vain nimet ylle henki-
1 öll e. 

Rahastoyhtiö on velvollinen lunastamaan rahasto-osuuden takaisin 
välittömästi. jos rahasto-osuuden omistaja sitä vaatii. Rahasto-osuus 
lunastetaan sijoitusrahaston varoilla ja rahasto-osuuden lunastuspäivän 
arvosta. josta voidaan kuitenkin vähentää rahaston sääntöjen mukaiset 
lunastusvähennykset. 

Riskien vähentämiseksi voimassa olevassa sijoitusrahastolaissa on 
annettu varsin yksityiskohtaiset määräykset rahastojen varojen 
sijoittamisesta. Sijoitusrahaston varoja voi lain mukaan sijoittaa 
osakkeisiin ja muihin arvopapereihin. Varoja on rajoituksetta mahdol
lista sijoittaa vain Helsingin Arvopaperipörssissä noteerattuihin arvo
papereihin. Muihin kotimaisiin säännöllisesti toimivilla markkinoilla 
noteerattuihin arvopapereihin voidaan sijoittaa 20 % rahaston arvosta 
ja muihin kuin julkisesti ja säännöllisesti noteerattuihin arvopape
reihin 10 % rahaston arvosta. Ulkomaisiin pörssissä noteerattuihin 
arvopapereihin on mahdollista sijoittaa 20 % rahaston arvosta ja saa
misiin kotimaisilta pankeilta enintään 15 % rahaston arvosta. Lisäksi 
sijoitusrahastojen mahdollisuuksia sijoittaa yhden liikkeeseenlaskijan 
arvopapereihin on rajoitettu siten. että tällainen sijoitus voi olla 
enintään 10 % sijoitusrahaston arvosta. Rahastoyhtiö ei voi omistaa 
toisen rahastoyhtiön osakkeita. 
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Sijoitusrahaston tilasta tiedotetaan neljännesvuosittain julkaistavalla 
kertomuksella rahaston toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja sijoi
tustoiminnasta. Neljännesvuosiraporttien sekä rahastoyhtiön ja rahaston 
tilinpäätösasiakirjojen on oltava yleisön saatavilla. 

Sijoitusrahastoon kuuluvat arvopaperit ja muut varat on säilytettävä 
yhdessä tai useammassa säilytyspankissa. Omaisuudenhoitajana toimivana 
säilytyspankkina voi olla ainoastaan talletuspankki tai arvopaperin
välitysliike. 

Arvopapereiden ja muiden varojen säilyttämisen lisäksi omaisuuden
hoitajana toimivan talletuspankin tehtävänä on vastaanottaa ja suorit
taa rahaston maksut sekä hoitaa arvopaperien ostot ja myynnit rahasto
yhtiön antamien ohjeiden mukaan. Omaisuudenhoitajan on samalla valvot
tava, että rahastoyhtiön antamat määäräykset eivät ole ristiriidassa 
lain ja sijoitusrahaston sääntöjen kanssa.' Ulkomaisia arvopapereita 
hoitaessaan omaisuudenhoitaja voi käyttää apunaan ulkomaisia pankkeja 
tai muita rahoituslaitoksia. 

LAKI KAUPANKÄYNNISTÄ VAKIOIDUILLA OPTIOILLA JA TERMIINEILLÄ 

Korkosäännöstelyn purkamisen ja osakemarkkinoiden laajentumisen myötä 
taloudenpitäjille syntyi tarve suojautua korkojen ja osakekurssien' 
muutoksista aiheutuvilta riskeiltä. Korkotermiinien markkinat käynnis
tyivät syksyllä 1987, jolloin kaupankäynti vakioimattomilla korko
termiineillä pankkien välillä sekä pankkien ja asiakkaiden välillä 
alkoi. Syksyllä 1987 ryhdyttiin käymään kauppaa myös osakkeisiin 
perustuvilla vakioiduilla indeksioptioilla ja -termiineillä. 1 

Sijoittajien suojaami'seksi täysin uudenlaisten sijoituskohteiden ris
keiltä viranomaiset säätivät nopeasti johdannaismarkkinoita koskevan 
lain, joka tuli voimaan jo ennen arvopaperimarkkinoiden yleislakia. 

1Ks. Jokivuolteen ja Koskisen artikkelia tässä julkaisussa. 



Lain soveltamisala 

Lakia sovelletaan arvopapereihin, joukkovelkakirjalainoihin ja muuhun 
varallisuuteen kohdistuviin vakioituihin optio- ja termiinisopimuk
siin. Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäivät vakioimattomat johdan
naissopimuks~t, kuten esimerkiksi sellaiset korkotermiinisopimukset, 
joiden ehdoista sovitaan pankkien kesken tai joiden ehdot asianosaiset 
sopivat keskenään. Vakioimattomiin valuuttaoptioihin ja -termiineihin 
sovelletaan. valuuttalainsäädäntöä. Vakioimattomia johdannaissopimuksia 
ei saa tarjota sijoituskohteiksi muille kuin elinkeinonharjoittajille. 

Optioyhteisö 

Optiopörssin toiminta ja optiokauppojen selvitys ovat lain mukaan 
luvanvaraista toimintaa. Toimiluvan myöntää valtiovarainministeriö, ja 
toimintaa valvoo pankkitarkastusvirasto, joka valvoo myös johdannais
markkinoilla toimivia välittäjiä ja markkinatakaajia. Laissa säädetään 
edelleen optiokaupassa vaadittavista vakuuksista, kaupankäynnin rajoi
tuksista, markkinoilla toimivien tiedonantovelvollisuuksista sekä 
optioiden ja termiinien kohde-etuuksista. 

Vaikka optioyhteisö toimisi sekä optiopörssinä että optiokauppojen 
selvittäjänä samanaikaisesti, on luvat molempiin toimintoihin haettava 
erikseen. Selvitystä harjoittavan yhteisön osakepääoman on oltava 
vähintään 10 miljoonaa markkaa. 

Valtiovarainministeriö voi peruuttaa optioyhteisön toimiluvan, jos 
yhteisö on toiminut lain, asetusten tai omien sääntöjensä vastaisesti. 
Toiminnat voidaan keskeyttää myös määräajaksi. Lisäksi pankkitarkas.tus
vi rasto voi määrätä opti oyhtei sössä käytävän kaupankeskeytettäväksi. 
joko määräajaksi tai toistaiseksi, jos yhteisössä kaupattavien tuot
teiden tai niiden kohde-etuuksien kaupankäynti on häiriintynyt siten, 
että kaupankäynnin jatkaminen voi vahingoittaa sijoittajien etua. 

Lainsäädännön ohella johdannaismarkkinoiden toimintaa säännellään 
optioyhteisöjen sääntöjen avulla. Säännöissä määritellään yksityis
kohtaisesti optioyhteisön pörssi- ja selvitystoiminnan pelisäännöt. 
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Optioyhteisössä voidaan käydä kauppaa ainoastaan yhteisön säännöissä 
määritellyillä optioilla ja termiineillä. Päätöksen optioyhteisössä 
kaupattavista tuotteista tekee yhteisön hallitus, joka myöntää ja 
peruuttaa sekä välittäjän että meklarin oikeuden käydä kauppaa yhtei
sössä. Hallitus päättää mYös yhteisössä toimivien markkinatakaajien 
toiminnasta optioyhteisössä. 

Välittäjänä optioyhteisössä voi toimia yhteisön hallituksen hyväksymä 
suomalainen osakeyhtiö, osuuskunta tai säästöpankki. Välittäjäksi 
voidaan hyväksyä valtiovarainministeriön luvalla mYös ulkomainen arvo
paperivälittäjä. Välittäjänä toimivan yhteisön on täytettävä optio
pörssin sääntöjen asettamat vakavaraisuusmääräykset. 

Markkinatakaajan oikeudet voidaan lain mukaan myöntää sellaiselle 
Suomessa asuvalle Suomen tai muun Pohjoismaan kansalaiselle, suomalai
selle avoimelle yhtiölle tai ko~mandiittiyhtiölle, joka täyttää optio-
yhteisön säännöissä edellytetyt markkinatakaajan toiminnan vakavarai-
suusvaatimukset. Markkinatakaajan on annettava vähintään 0.5 miljo'onan 
markan vakuus markkinatakauksesta johtuvien vastuiden kattamiseksi". 

Markkinatakaajan oikeudet voidaan myöntää myös muulle yhteisölle tai 
säästöpankille, jonka sidottu oma pääoma on vähintään 0.5 miljoonaa 
markkaa. Jos markkinatakaajan oikeuksien hakija on jokin muu kuin 
suomalainen talletuspankki, voidaan oikeudet myöntää vain pankkitar
kastusviraston määräämin ehdoin. 

Meklarin oikeudet voidaan myöntää Suomessa asuvalle Suomen tai muun 
Pohjoismaan 'kansalaiselle, joka täyttää optioyhteisön sääntöjen aset
tamat, lähinnä ammattitaitoa koskevat vaatimukset. Sekä meklarin että 
markkinatakaajan kansalaisuusvaatimuksesta voidaan valtiovarainminis
teriön luvalla poiketa. 

Muun markkinatakaaj~n kuin luonriollisen henkilön sekä välittäjän 'on' 
käytettävä meklaria edustajanaan optioyhteisössä. 



Kohde-etuudet 

Suomessa toimiva johdannaispörssi voi ottaa kaupankäynnin kohteeksi 
ainoastaan sellaisen osakejohdannaisen, jonka perustana oleva osake 
noteerataan suomalaisessa arvopaperipörssissä. Tällaisella osakkeella 
käytävän kaupan on arvopaperipörssissä oltava riittävän laajaa ja 
osakkeenomistajia on oltava riittävästi, jotta osakkeen kurssinmuodostus 
on perustana olevilla markkinoilla luotettavaa. Valtiovarainministeriö 
hyväksyy noteerattaviksi otettavat osakkeisiin perustuvat johdannais
tuotteet. Ennen hyväksymistä on asianosaiselta osakeyhtiöltä pyydettävä 
lausunto osakkeen ottamisesta noteerauksen perustaksi johdannaispörs
sissä. 

Myös vakioidut korko-optiot ja -termiinit voidaan ottaa kaupankäynnin 
kohteeksi, jos perustana olevalla velkasitoumuksella käytävän kaupan 
laajuus ja kauppahintojen noteeraus antavat luotettavan perustan 
option tai termiinin kurssin muodostukselle. Valtiovarainministeriön 
on ennen korkoinstrumentteihin perustuvien tuotteiden hyväksymistä 
pyydettävä asiasta Suomen Pankin lausunto. 

Kaupankäynnin kohteena olevien indeksioptioid~n ja -termiinien on 
perustuttava suomalaisessa arvopaperipörssissä noteerattujen'osakkei
den kurssien kehitystä kuvaavaan indeksiin. 

Optiokauppojen selvitys ja vakuudet 

Vakioitujen optioiden ja termiinien kaupankä~nti ja selvitys tapahtu
vat Suomessa samassa opti oyhtei sössä. Opti oyhtei sö ei saa 011 a opti o
ja termiinisopimuksen osapuolena muutoin kuin olemalla vastapuolena 
selvitettävissä kaupoissa siten, että optioyhteisölle ei synny avointa 
positiota. Optioyhteisön mukanaolo selvitettävien kauppojen osapuolena 
takaa eri osapuolille kaupan toteutumisen. 

Optioyhteisön.säännöt määräävät markkinatakaajalta, välittäjältä ja 
välittäjän edustamalta asiakkaalta vaadittavista vakuuksista. Vakuuksien 
arvo lasketaan päivittäin markkinatakaajan, välittäjän ja asiakkaan 
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kattamattoman tili aseman mukaan siten, että vakuus riittää seuraavan 
kaupantekopäivän aikana sulkemaan asianomaisen johdannaistilin. Pankki
tarkastusvirasto voi erityisestä syystä antaa vakuuksia ja tiliasemien 
rajoittamista koskevia määräyksiä. 

Johdannaistilejä pidetään optioyhteisössä markkinatakaajien sekä 
välittäjien ja heidän asiakkaittensa lukuun. Välittäjät hoitavat 
asiakkaittensa johdannaistilit. 

ARVOPAPERIMARKKINALAKI 

Arvopaperimarkkinalain tavoitteena on erityisesti sijoittajansuojan 
parantaminen. Sijoittajansuojan parantamisen ohella lainsäädännöllä on 
pyritty turvaamaan arvopaperi- ja rahoitusmarkkinoiden vakaa ja 
häiriötön toiminta. 

Arvopaperimarkkinalakia sovelletaan arvopapereiden liikkeeseenlaskuun, 
markkinointiin ja vaihdantaan. Arvopaperimarkkinalain soveltamisalaan 
kuuluvia arvopapereita ovat mm. osakkeet, osakkeisiin liittyvät osinko
tai merkintäoikeustodistukset, sijoitusrahasto-osuudet, ·joukkovelka
kirjat ja niihin rinnastettavat velkasitoumukset sekä optio- ja vaihto
velkakirjat. 

Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät arvopaperit, jotka oikeuttavat 
tietyn huoneiston tai kiinteistön hallintaan. Lakia ei myöskään sovel
leta johdannaisinstrumentteihin, mutta niiden kaupankäynnissä on 
kuitenkin noudatettava arvopaperimarkkinalain eettisiä periaatteita. 
Arvopaperimarkkinalain noudattamista valvoo pankkitarkastusvirasto. 

Arvopaperien markkinointi ja liikkeeseenlasku 

Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopapereita markkinoitaessa tai han
kittaessa ei saa antaa totuudenvastaista tai harhaan johtavaa tietoa 
taikka käyttää hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä. 
Säännös on soveltamisalaltaan laaja ja koskee kaikkien yleisölle tar-



koitettujen arvopapereiden markkinointia ja hankkimista sekä ensisijais
että jälkimarkkinoilla. 

Arvopaperimarkkinalakiin sisältyy osakeantia sekä vaihtovelkakirja- ja 
optiolainan liikkeeseenlaskua koskeva erityinen tiedonantovelvollisuus. 
Silloin kun näitä arvopapereita tarjotaan yleisölle, on liikkeeseen
laskijan laadittava tarjousesite, jossa on riittävät tiedot arvopaperin 
arvoon olennaisesti vaikuttavista seikoista sekä merkintätiedot. 
Käytännössä tarjousesite on laadittava myös silloin, kun lasketaan 
liikkeeseen yleisölle tarkoitettu joukkovelkakirjalaina. 

Vaikka emissioiden yhteydessä annettavia tietoja koskevat määräykset 
kirjaavat lakiin lähinnä sen käytännön, jota markkinat ovat jo melko 
pitkälle noudattaneet, yksityiskohtaisen tarjousesitteen laatimis
velvollisuus on kuitenkin sijoittajan suojan kannalta merkittävä 
parannus. 

Pörssissä ja sopimus- eli OTC-markkinoilla toimivien. yhtiöiden on arvo
paperimarkkinalain säännöksien lisäksi noudatettava pankkitarkastus
viraston antamia yksityiskohtaisia ohjeita tarjousesitteen laadinnasta. 

Tiedonantovelvollisuus 

Yksi arvopaperimarkkinalain päätehtäviä on taata sijoittajien tiedon
saanti arvopapereiden hintaan vaikuttavista eri tekijöistä. Arvopaperi
markkinoiden tehokkaan ja luotettavan toiminnan kannalta on olennaista, 
että kaikille sijoittajille tarjotaan samanlaista informaatiota saman-· 
aikaisesti sekä ensisijais- että jälkimarkkinoilla. 

Arvopaperimarkkinalain lähtökohta on, että pörssi- ja OTC-yhtiöt 
julkistavat viivytyksettä kaikki sellaiset yhtiötä ja sen toimintaa 
koskevat seikat, jotka olennaisesti vaikuttavat osakkeen arvoon. Tois
sijainen tiedonantovelvollisuus on asetettu pörssille ja markkina
takaajille. Julkistettavia ovat esimerkiksi tilinpäätöstä, osakeantia 
ja osingonjakoa koskevat päätökset. Edelleen yhtiön merkittävät liike
toimet, kuten esimerkiksi suuret yrityskaupat ehtoineen on julkistet-

127 



128 

tava. Yhtiön on julkistettava myös tietoonsa tulleet osakkaiden teke
mät yhtiötä koskevat äänivallan käyttö- ja osakassopimukset. 

Osakkeenomistajan omistusosuuksien julkistamisvelvollisuus liittyy ns. 
liputussäännökseen. Osakkeenomistajan on julkistettava osuutensa 
pörssi- tai OTC-yhtiön äänimäärästä, kun omistusosuus on suurempi tai 
pienempi kuin 1/10, 1/5, 1/3, 1/2 tai 2/3 äänimäärästä. Liputusvelvol
lisuus koskee kaikkia osakkeenomistajia. Osakkeenomistajan on liputuk
sen lisäksi tehtävä ilmoitus omistusmuutoksista myös kyseiselle arvo
paperipörssille tai markkinatakaajalle. Jos osakkeenomistaja laiminlyö 
liputusvelvollisuutensa, on yhtiön julkistettava tiedossaan olevat li
-putusvelvollisuuden rajat ylittävät tai alittavat ääniosuuden muutokset. 

Sisäpiirisäännökset 

Sijoittajan suojan kannalta keskeisiä säännöksiä ovat myös sisäpiiri
säännökset. Arvopaperimarkkinalain mukaan luottamuksellisen yritys
tiedon väärinkäytön kielto koskee henkilöä, joka asemansa, toimensa 
tai muun tehtävänsä perusteella on saanut tietoonsa julkisen kaupan
käynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijaa koskevan jul
kistamattoman seikan, joka olennaisesti vaikuttaa arvopaperin arvoon. 
Kielto koskee myös jokaista, joka muutoin on saanut tietoonsa luotta
muksellista yritystietoa ja jonka on syytä epäillä, että kyseessä on 
luvattomasti tai vahingossa paljastettu luottamuksellinen yritystieto. 

Arvopaperimarkkinalaissa on erilliset säännökset sisäpiirin kaupan
käynnin rajoituksista. Nämä rajoitukset koskevat mm. pörssi--ja OTC
yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä, yhtiön johtoa sekä 
tilintarkastajia. Sisäpiiriin kuuluva henkilö saa hankkia kyseisen 
yhtiön liikkeeseen laskemia julkisen kaupankäynnin kohteena olevia 
osakkeita ja niihi~ oikeuttavia arvopapereita vain pitkäaikaiseksi 
sijoituskohteeksi. Sijoitus katsotaan pitkäaikaiseksi, kun oston ja 
myynnin välinen aika on vähintään kuusi kuukautta. 

Kaupankäyntirajoituksen piiriin kuuluvien on ilmoitettava yhtiön pitä
mään rekisteriin omistuksessaan olevat yhtiön osakkeet sekä omistuk-



sessaan tapahtuneet muutokset. Lisäksi heidän on ilmoitettava mm. sel
laiset yhteisöt ja säätiöt, joissa heillä on huomattava vaikutusvalta. 

Sisäpiiriin kuuluvat eivät saa käydä kauppaa johdannaisinstrumentilla, 
joka perustuu sen yhtiön liikkeeseen laskemaan arvopaperiin, johon he 
ovat sisäpiirisuhteessa. 

Pörssi- ja OTC-yhtiöiden on ylläpidettävä kussakin yhtiössä erillistä 
rekisteriä kaupankäyntirajoituksiin kuuluvista ilmoitusvelvollisista. 
Rekisterit ovat julkisia. 

Pörssin johdolla sekä niillä, joilla on oikeus käydä kauppaa arvopaperi
pörssissä, on mYös tiedonantovelvollisuus osakkeenomistuksistaan. 

Julkinen ostotarjous 

Säännöstä julkisesta ostotarjouksesta sovelletaan pörssi- ja OTC
yhtiöiden osakkeista ja niihin oikeuttavista arvopapereista tehtäviin 
julkisiin ostotarjouksiin. Osakkeiden ostotarjous katsotaan julkiseksi, 
jos se julkaistaan jossakin tiedotusvälineessä tai lähetetään tarjouk
sen tekijän tiedossa oleville osakkeenomistajille henkilökohtaisesti. 
Ulkomaalaiseen tarjouksen tekijään säännöstä sovelletaan silloin, kun 
tarjous tehdään Suomessa. 

Ostotarjouksessa tarjouksen esittäjän tulee asettaa kaikille tarjouk
sen kohteena olevien arvopaperien omistajille yhtäläiset tarjousehdot. 
Arvopaperimarkkinalaki ei kuitenkaan määrää, milloin julkinen osto
tarjous on tehtävä. 

Ostotarjousta tehtäessä on mainittava mm. tarjouksessa tarkoitettu 
arvopaperilaji ja -määrä, tarjoushinta, tarjouksen voimassaolo- ja 
maksuaika sekä annettava olennaiset ja riittävät tiedot tarjouksen 
edullisuuden arvioimiseksi. Tarjousta tehtäessä on mYös ilmoitettava 
tarjouksen tekijän omistus- ja ääniosuus yhtiön osakkeista. Tarjouk
sessa on myös selkeästi ilmoitettava tarjouksessa mahdollisesti olevat 
rajoitukset. Julkinen ostotarjous on sitova, ja tarjousajan päätyttyä 
tarjouksen tulos on julkistettava. 
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Lunastusvelvollisuus 

Julkisen ostotarjouksen ohella arvopaperimarkkinalaki säätelee ~ös 
osakkeenomistajan lunastusvelvollisuutta. Arvopaperimarkkinalain mukaan 
osakkeenomistaja, jonka omistusosuus kohoaa yli 2/3:aan pörssi- tai 
OTe-yhtiön osakkeiden äänimäärästä sen jälkeen, kun osake on otettu 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on velvollinen lunastamaan loputkin 
yhtiön osakkeet käyvästä hinnasta. 

Lunastusvelvollisen on julkistettava lunastustilanne välittömästi, ja 
tehtävä lunastustarjous kuukauden kuluessa julkistamisesta. Lunastet
tavista osakkeista on maksettava käypä hinta, joksi katsotaan yleensä 
lunastusvelvollisuutta edeltävän kahden kuukauden aikana julkisessa 
kaupankäynnissä maksettujen hintojen keskiarvo. Lunastushintaa määri
teltäessä on otettava huomioon myös mahdolliset markkinoiden hinnan
muodostuksen epätäydellisyydestä johtuvat puutteellisuudet. Tämän 
vuoksi hinnan määrittelyssä on otettava huomioon myös se hinta, joka 
osakkeesta on maksettu pörssin tai järjestäytyneen markkinapaikan 
ulkopuolella ja jonka voidaan katsoa olevan lunastusvelvollisen tie
dossa. Lunastustarjouksessa osakkeiden omistajia ei saa asettaa eri
arvoiseen asemaan. 

Arvopaperipörssin toiminta 

Arvopaperipörssin toiminta on luvanvaraista, ja pörssillä on oltava 
ohjesääntö, joka sisältää arvopaperimarkkinalakia täydentäviä määräyk
siä mm. kaupankäynnissä noudatettavasta menettelystä, pörssin jäseneksi 
ottamisesta ja pörssistä erottamisesta sekä pörssissä toimivien oikeuk
sista ja velvollisuuksista. Pörssissä noteerattujen yhtiöiden kannalta 
ohjesääntö sisältää säännöksiä esimerkiksi yhtiöitä koskevista pörssi
eettisistä säännöksiä sekä yhtiöiden liikkeeseen laskemien arvopape
reiden noteeraamisesta pörssissä. 

Arvopaperipörssi voi osakeyhtiön hakemuksesta ottaa noteerattavaksi 
vain sellaisia suomalaisen tai ulkomaalaisen yhtiön osakkeita, jotka 
eivät ole pörssilistalla toisessa suomalaisessa arvopaperipörssissä 



tai joista ei ole voimassa markkinatakaussopimusta Suomessa toimivan 
arvopaperivälittäjän kanssa. 

Pörssin toiminta voidaan v~ltiovarainministeriön määräyksestä keskeyt
tää määräajaksi tai toistaiseksi, mikäli pörssi on toiminut lain, 
asetusten tai ohjesäännön vastaisesti. Toiminta voidaan keskeyttää 
myös, jos kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien vaihdanta on' 
häiriintynyt siinä määrin, että pörssin toiminnan jatkaminen aiheuttaa 
vakavaa uhkaa arvopaperimarkkinoiden toiminnalle tai sijoittajille. 

Arvopaperivälittäjän toiminta 

Arvopaperivälittäjä ei saa käyttää välitystä koskevassa sopimuksessa 
hyvän tavan vastaista tai asiakkaan kannalta kohtuutonta ehtoa. Julki
sessa kaupankäynnissä olevan arvopaperin hintojen manipulointi omaan 
tai toisen lukuun on kielletty. 

Arvopaperivälittäjän on kohdeltava asiakkaitaan tasapuolisesti ja 
hoidettava samaa arvopaperia koskevat toimeksiannot saapumisjärjestyk
sessä. Välittäjä on velvollinen antamaan asiakkaalle toimeksiannon 
kohteena olevista arvopapereista ne tiedot, joilla saattaa olla olen
naista vaikutusta sijoittajan ratkaisuun kaupan päättämisestä. Tiedon
antovelvollisuus koskee vain seikkoja, joiden voidaan katsoa olevan . 
yleisesti tiedossa. 

Arvopaperivälittäjä ei saa olla arvopaperikaupassa välitystoimeksiannon 
antaneen asiakkaan vastapuolena ilman asiakkaan lupaa. Suostumusta ei 
tarvita, mikäli kyseessä ei ole välitystoimeksianto, vaan asiakkaan 

. suora kauppa välittäjän kanssa. 

Sisäpiiriin kuuluvien kaupankäynti rajoitus koskee yleensä myös arvo
paperivälitysliikkeen palveluksessa olevia. Nämä saavat siten hankkia 
omaan lukuunsa julkisen kaupankäynnin kohteena olevia arvopapereita 
vain pitkäaikaiseksi sijoituskohteiksi. 
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LAKI ARVOPAPERINVÄLITYSLIIKKEISTÄ 

Arvopaperinvälitysliikkeistä annetussa laissa arvopaperinvälityksellä 
tarkoitetaan omissa nimissä toisen lukuun harjoitettavaa arvopaperien 
ostoa, myyntiä, vaihtoa ja merkintää sekä omissa nimissä toisen lukuun 
käytävää kauppaa vakioiduilla optioilla ja termiineillä. 

Liiketoimintana tai muuten ammattimaisesti harjoitettava arvopapereiden 
välitys muuttui lain voimaantulon myötä luvanvaraiseksi. Toimiluvan 
myöntää valtiovarainministeriö, jonka on hankittava ennen lupa-asian 
ratkaisemista pankkitarkastusviraston lausunto. Mikäli välitysliike 
toimii lain ja asetusten vastaisesti, valtiovarainministeriö voi pe
ruuttaa toimiluvan. Toiminta voidaan rajoittaa myös määräajaksi, jos 
siinä on todettu taitamattomuutta tai varomattomuutta. 

Arvopaperinvälitystä voi siten harjoittaa vain ainoastaan siihen 
toimiluvan saanut suomalainen osakeyhtiö (arvopaperinvälitysliike) tai 
talletuspankki. Arvopaperinvälitysliikkeen osakepääoman on lain mukaan 
oltava vähintään miljoona markkaa. Arvopapereiden välitystä harjoitta
van yhtiön maksuvalmiuden tulee olla toiminnan laajuuteen nähden riit
tävällä tavalla turvattu. Arvopaperinvälitysliikkeen saamiset ja vas
tuusitoumukset samalta asiakkaalta eivät ilman pankkitarkastusviraston 
lupaa saa ylittää 50:tä prosenttia arvopaperinvälitysliikkeen oman pää
oman määrästä. Laki ei toistaiseksi sisällä arvopaperinvälitysliikkeiden 
vakavaraisuutta koskevia säännöksiä. Tältä osin on jääty odottamaan 
kansainvälisten määräysten, lähinnä EY-direktiivien valmistumista. 

Arvopaperien välityksen lisäksi välitysliike saa tarjota mm. emissio-, 
salkunhoito- ja säilytyspalveluja, toimia johdannaissopimusten markki
natakaajana ja niihin liittyvien vakuuksien hoitajana, hoitaa sijoitus
rahastolain mukaisia säilytyspankin tehtäviä ja järjestää asiakkaalle 
arvopaperinvälitykseen liittyvää rahoitusta. 

Toimintaansa varten arvopaperinvälitysliikkeellä on oltava kiinteä 
toimipaikka. Voidakseen perustaa toimipaikan ulkomaille arvopaperin
välitysliike tarvitsee valtiovarainministeriön luvan. Lupa on myönnet
tävä, jos ulkomaisen toimipaikan valvonta on järjestettävissä 
riittävällä tavalla. 



KEHITYSNÄKYMIÄ 

Arvopaperimarkkinalakien voimaantulo on lisännyt näiden markkinoiden 
tehokkaita ja puolueettomia toimintaedellytyksiä sekä myös markkinoita 
kohtaan tunnettua luottamusta. Tätä edistävät esimerkiksi lisääntynyt 
julkisuus ja markkinoiden valvonta. Jo voimassa olevia lakeja ollaan 
kuitenkin vielä täydentämässä ja tarkentamassa. 

Tällä hetkellä vielä keskeneräisistä, mutta jo mietintöjen asteelle 
edenneistä lainsäädäntöhankkeista mainittakoon arvo-osuusjärjestelmää 
koskevan lainsäädännön loppuun saattamin~n, arvopaperimarkkinalain 
täydentäminen, sijoitusrahastolain ja joukkovelkakirjalain uudistaminen. 

Arvo-osuusjärjestelmässä luovuttaisiin järjestelmään liitettyjen arvo
paperien osalta fyysisistä arvopapereista korvaamalla ne arvo
osuustileille tehtävillä juridisesti sitovilla merkinnöillä. Arvo
osuustilejä pitäisivät arvo-osuusrekisterit, jotka tarvitsisivat toi
mintaansa valtiovarainministeriön luvan. 

Osakk.eenomistuksen muutokset olisi lisäksi ilmoitettava päivittäin 
osakkeenomistajista pidettävään julkiseen luetteloon, jota ylläpitäisi 
tätä toimintaa varten perustettu Suomen Osakekeskusrekisteri. Pörssi
osakkeiden olisi pakko siirtyä arvo-osuusjärjestelmään, mutta muiden 
lain soveltamisalaan kuuluvien arvopapereiden siirtyminen järjestelmään 
olisi vapaaehtoista. 

Arvopaperikauppakomitean toisessa osamietinnössä esitetään sijoittajan 
suojan parantamista. Varainhankinnassaan yleisön puoleen kääntyneiden 
osakeyhtiöiden tilinpäätökseen liittyvää tiedonantovelvollisuutta on 
ehdotettu lisättäväksi ja yhtiöiden olisi ehdotuksen mukaan lisäksi 
laadittava puolivuotiskatsaus toiminnastaan. Komitea on edelleen 
ehdottanut lisäyksiä voimassa oleviin julkista ostotarjousta koskeviin 
säännöksiin ja määritellyt ostotarjoustilanteet. Lisäksi mietinnössä 
on esitetty osakkeenomistajien vähemmistösuojan parantamiseen tähtääviä 
muutoksia, jotka tulisi ottaa huomioon osakeyhtiölain uudistuksen 
yhteydessä. 
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Komitean ehdotuksen mukaan sijoittajien asemaa suhteessa sijoitus
palveluja tarjoaviin yrityksiin tulisi myös parantaa. Arvopaperin
välitysliikkeistä annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi mm. salkun
hoitoa ja sijoitusneuvontaa koskevat säännökset. 

Sijoitusrahastolain uudistamista käsitelleen työryhmän keskeisimpänä 
tavoitteena on sopeuttaa lain säännökset yhteneviksi EY:n jo voimassa 
olevien direktiivien kanssa. Tämä merkitsisi esimerkiksi rahastojen 
sijoitusmahdollisuuksien väljentymistäsekä myös sitä, että ulkomaa
laiset saisivat tulevaisuudessa ostaa myös suomalaisten rahastojen 
rahasto-osuuksia. 

Syyskuu 1989 
Lokakuu 1990 



RAHA- JA LUOTTOLAITOKSET 

Jyrki Laakso, johtaja 
Suomen Pankkiyhdistys 

JOHDANTO 

Rahoitusmarkkinoiden kasvu ja rakennemuutos sekä nopea kansainvälisty
minen johtivat mar~kinoiden vapautumiseen Suomessa 1980-luvun jälki
puoliskolla. Markkinavoimien voimistuminen ja koron merkityksen kasvu 
aiheuttivat tuntuvia sopeutumisvaikeuksia sekä rahoitusmarkkinoilla 
toimiville instituutioille että myös niiden asiakkaille. 

Varsinaiset rahamarkkinat käynnistyivät vuonna 1987, ja niillä kaupat
tavien rahoitusinstrumenttien määrä kasvoi nopeasti. Myös uusia, 
kehittyneisiin rahoitusmarkkinoihin kuuluvia markkinapaikkoja syntyi. 

Rahoitusmarkkinoiden muutosta kuvastaa se, että perinteisten talletus
markkinoiden osuus pankkien varainhankinnassa ja kotitalouksien säästö
kohteena selvästi pieneni. Rahamarkkinoiden ohella osakemarkkinat läh
tivät rajuun kasvuun. Pankkien taseissa muutos näkyi markkinahintaisen 
rahoituksen määrän nopeana kasvuna. Se lisäsi pankkien rahoituskustan
nuksia ja myös korkoriskejä. 

Rahamarkkinoiden säännöstelyn purkamiseen liittyi pääomanliikkeiden 
asteittainen vapauttaminen. Tultaessa 1990-luvulle ja kohti Euroopan 
rahaintegraatiota Suomessa on edetty vaiheeseen, jossa kaikki keskei
simmät säännöstelyelementit on purettu. 

Ongelmaksi kotimaan rahoitusmarkkinoilla on kuitenkin jäänyt korkojär
jestelmän vanhanaikaisuus. On ollut vaikeaa siirtyä riittävän nopeasti 
irti hallinnollisesta peruskorkojärjestelmästä, joka on varsin keskeinen 
erityisesti asuntotuotannon rahoituksessa. Suomessa vapaarahoitteinen 
asuntotuotanto kustannetaan pääasiallisesti talletuspankkien myöntämillä 
henkilökohtaisilla asuntoluotoilla, jotka on perinteisesti sidottu 
Suomen Pankin peruskorkoon. 
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RAHOITUSLAITOKSET 

Rahoitusmarkkinoiden muutos on vaikuttanut Suomen raha- ja luotto
laitosjärjestelmän institutionaaliseen rakenteeseen. Rahamarkkinoiden 
vapautumisesta huolimatta perinteisten talletuspankkien asema on edel
leen varsin keskeinen. Talletuspankeista eli liikepankeista ja 
paikallispankkiryhmistä on muodostunut monipuolista rahoituspalvelua 
tarjoavia ns. finanssitavarataloja. Erityisluottolaitosten lukumäärä 
ja merkitys on selvästi vähentynyt. 

Vaikka yritysten suora ulkomainen luotonotto on vapautunut ja myös 
riskirahoituksen saanti on tuntuvasti helpottunut, on talletuspankkien 
ja niiden tytärpankkien osuus yleisön uudesta nettorahoituksesta edel
leen selvästi yli puolet. Merkittävän osan tästä muodostaa pienille ja 
keskisuurille yrityksille välitettyjen valuuttaluottojen kasvu. 

Primäärimarkkinoilla kehitys on painottunut erityisesti lyhytaikaisiin 
rahoitusvaateisiin eli rahamarkkinoille, kun sen sijaan perinteiset 
pääomamarkkinat eli joukkovelkakirjamarkkinat ovat viime vuosien aikana 
kasvaneet suhteellisen hitaasti, vaikka innovaatioita onkin kokeiltu. 
Ongelmaksi on noussut jälkimarkkinoiden kapeus ja siten likviditeetin 
puute. 

Vaikka kansainvälisen kehityksen myötä on perustettu lukuisia sijoitus
ja rahoituspalvelua harjoittavia yhtiöitä, on niiden merkitys rahoi
tuksen välittämisessä jäänyt suhteellisen vähäiseksi. 

Suomen institutionaaliset raha- ja luottolaitokset on esitetty taulu
kossa 1. 



TAULUKKO 1. SUOMEN RAHA- JA LUOTTOLAITOKSET 

Suomen Pankki 

Talletuspankit - liikepankit 
- osuuspankit 
- säästöpankit 

Muut luottolaitokset - kiinnitysluottopankit 
- erityisluottolaitokset 

Muu rahoitus - rahoitusyhtiöt 
- luottokorttiyhtiöt 

Sijoitus - sijoitusyhtiöt 
- sijoitusrahastot 
- kehitysyhtiöt 

Rahoituspalvelu - arvopaperipörssi 
- johdannaispörssit 
- arvopapereiden välitysyhtiöt 

Vakuutuslaitokset 

Valtio ja sosiaaliturvarahastot 

Talletuspankit 

Talletuspankkien perinteisenä tehtävänä on välittää talletusmuodossa 
saatua rahoitusta ylijäämäsektoreilta alijäämäsektoreille. Suomessa 
pankeilla on verraten tiheä sivukonttoriverkosto~ Rahamarkkinoilla 
pidettiin yllä korko- ja määrällistä sääntelyä va~sin kauan. Korkotaso 
pysyi suhteellisen alhaisena talletusten laajan verovapauden vuoksi. 
Tästä on seurannut, että luoton tarvitsijat ovat saaneet perinteisesti 
luottonsa varsin edullisesti. 

Korkomarginaalista on rahoitettu myös pankkien tarjoamat maksuliike
palvelut. Tältä osin tilanne on täysin muuttunut. Vuoden 1989 lopun 
tilanteen mukaan liikepankkien varainhankinnasta 40 % oli markkina
ehtoista rahoitusta, josta maksettavat korot olivat kaksinkertaiset 
esimerkiksi kahden vuoden määräaikaisen verovapaan talletuksen korkoon 
~ähden. Korkomarginaalin kaventuminen estää siten tehokkaasti ilmais
palvelujen laajaa ylläpitämistä. Aika, jolloin pankit hintakilpailun 
puuttuessa kävivät säännästellyillä markkinoilla lähinnä palvelukil
pailua markkinaosuuksien kasvattamiseksi, on auttamattomasti ohi. 
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Pankit ovat lähestyneet kansainvälistä käytäntöä hinnoittelemalla 
palveluja uusilla tavoilla ja pyrkimällä samalla kohdentamaan niistä 
aiheutuvat kulut palvelujen käyttäjien maksettaviksi. Näin pyritään 
ohjaamaan käyttäjät halvempiin palveluihin. Tämä on kuitenkin varsin 
pitkä ja hidas prosessi. Kestää useita vuosia ennen kuin Suomen pankki
järjestelmän rakenne asettuu lähemmäksi kansainvälistä käytäntöä. 

Pankkien tarjoamat palvelut ovat varsin tasokkaita, ja automaatio on 
edennyt pitkälle. Kaikkien pankkien pankkiautomaatit ovat yhteis
käytössä. Huhtikuussa 1990 pankkiautomaattien lukumäärä oli yli 2 600. 
Tämän lisäksi jakeluverkkoa täydentävät erilaiset yritys- ja kotipäät
teet, joiden määrä on jo yli 72 000. Maksupäätteet ovat yleistyneet 
nopeasti myymälöissä; niitä lasketaan olevan käytössä jo yli 12 000. 

Taulukossa 2 on esitetty talletuspankkien tunnusluvut pankkiryhmittäin 
31.12.1989. 

TAULUKKO 2. TALLETUSPANKIT 31.12.1989 

Pankit Kontto- Henki- Koti- Koti- Taseen 
rit löstö mainen mainen loppu-

(1000 varain- luoton- summa, 
henkeä) hankinta, anto, mrd. mk 

mrd. mk mrd. mk 

Li ikepank i t 14 976 29.2 219.3 252.6 465.7 
Säästöpankit 178 1 318 13.2 103.0 84.0 121.3 
Osuuspankit 360 1 206 10.8 79.8 69.9 96.0 

YHTEENSÄ 552 3 500 53.2 402.1 406.5 683.0 

Yhteistyöel imet 

Pankkien yhteistoimintaa ja edunvalvontaa Suomessa hoitaa Suomen 
Pankkiyhdistys aivan kuten muissakin OECD-maissa kunkin maan pankki
yhdistys. Pankkiyhdistyksen jäsenpohja on viime vuosien aikana laajen
tunut. Kaikki suuret liikepankit ovat sen jäseniä, samoin myös säästö
ja osuuspankkien keskuspankit. Pankkiyhdistys liittyi muiden Efta
maiden pankkiyhdistysten tavoin vuoden 1988 alusta lukien liitännäis
jäseneksi EY:n pankkiyhdistykseen. Pankkitekniikan kehittämiseen ja 
maksuliikeyhteistyöhön osallistuvat kaikki talletuspankkiryhmät. 



Osuuspankkien Keskusliitto ja Säästöpankkiliitto jatkavat toimintaansa 
valvoen omien pankkiryhmiensä etuja ja koordinoiden niiden toimintaa. 
Aikaisemmin merkittävänä yhteistyöelimenä toiminut Pankkien neuvottelu
kunta on sen sijaan lopettanut toimintansa. Pankkien ja pankkiyhdis
tyksen edustajista kootuissa valiokunnissa valmistellaan pankkiteknis
ten kysymysten lisäksi erityisesti lainsäädäntöön, kansainvälisiin 
asioihin, tutkimukseen ja tiedotukseen liittyvät asiat. 

Pankki ryhmät 

Kansallis-Osake-Pankki (KOP), Suomen Yhdyspankki Oy (SYP), Postipankki 
Oy (PSP), osuus- ja säästöpankit sekä Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
(OKO) ja Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki (SKOP) ja vuoden 1990 alusta 
liikepanRiksi muuttunut STS-Pankki Oy kattavat kaikista pankkimarkki
noista Suomessa valtaosan. Niillä on käytössään valtakunnalliset sivu- . 
konttoriverkostot. Niiden tytäryhtiöinä toimivat kiinnitysluottopankit, 
rahoitusyhtiöt, sijoitusyhtiöt ja muita rahoituspalveluja tarjoavat 
1 ai tokset muodo.stavat keskei simmän osan Suomen rahoituspal vel uja tar
joavista instituutioista. Nämä ryhmät on esitetty taulukossa 3. 

TAULUKKO 3. PANKKIRYHMÄT 31.12.1989 

Kansallis-Osake-Pankki 
Suomen Yhdyspankki Oy 
Postipankki Oy 
SKOP ja säästöpankit 
OKO ja osuuspankit 
STS-Pankki Oy 

Konsernitase 31.12.1989, 
mrd. mk 

151 
148 
82 

178 
122 

13 

Suomessa toimii yhteensä 14 liikepankkia, joista neljä on ulkomaisessa 
omistuksessa, sekä kolme uutta vasta perustettua liikepankkia. Kaikki 
liikepankit on esitetty taulukossa 4. 
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TAULUKKO 4. LIIKEPANKIT 31.12.1989* 

Kont- Henki- Varain- Luoton- Tase, 
torit, löstö hankinta anto mrd. mk 
kpl (1000 yleisöltä, yleisölle, 

henkeä) mrd. mk mrd. mk 

Kansallis-Osake-Pankki 454** 8.6 56.1 66.0 132.5 
Suomen Yhdyspankki Oy 420 9.2 60.6 67.4 128.7 
Postipankki Oy 67 7.6 33.0 33.0 72.7 
Älandsbanken Ab 21 0.3 2.0 2.0 3.6 
Peruspankki Oy 1 0.0 0.2 0.6 1.9 
Interbank Osakepankki 1 0.0 0.0 0.0 0.6 

Kotimaiset liikepankit 
yhteensä 964 25.7 151.9 169.0 340.0 

Säästöpankkien 
Keskus-Osake-Pankki 4 1.9 22.2 18.4 71.8 

Osuuspankkien 
Keskuspankki Oy 2 1.3 17.1 12.2 44.5 

Säästö- ja osuuspankkien 
keskuspankit yhteensä 6 3.2 39.3 30.6 116.3 

Midland Montagu 
Osakepankki 1 0.0 0.7 0.7 1.9 

Suomen Indosuez 
Osakepankki 1 0.0 0.3 0.1 1.0 

PKbanken International 
(Finland) Oy 1 0.0 0.8 0.2 1.4 

Citibank Oy 1 0.0 0.0 0.1 0.6 

Ulkomaisten omistamat 
liikepankit yhteensä 4 0.2 1.8 1.1 4.9 

Liikepankit yhteensä 974 29.1 193.0 200.7 461.2 

* Lisäksi Kotipankki Oy aloitti toimintansa marraskuussa 1989 ja 
29.12.1989 Mortgage Bank of Finland muuttui MB Osakepankiksi. 

** Lisäksi 21 yrityskonttoria. 



Kansainvälistyminen 

Suomalaisten liikepankkien etabloituminen kansainvälisille markkinoille 
käynnistyi neljännesvuosisata sitten. Tämän jäl~een kehitys on ollut 
varsin vilkasta. Sivukonttoreiden perustaminen kansainvälisiin 
finanssikeskuksiin tuli mahdolliseksi 1980-luvun alussa. Suomalaisten 
pankkien kansainvälistymisessä on merkittävä rooli ollut suomalaisten 
yritysasiakkaiden kansainvälistymisen tukemisella ja rahoituksen 
välittämisellä kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta. Osakkuuspankkien 
toiminnassa ovat kuitenkin entistä enemmän myös kolmansille maille 
suunnatut pankkipalvelut tulleet mukaan kuvaan. 

Euroopan rahaintegraation myötä rahoituspalvelujen tarjonta ja pääomien 
liikkuminen tulee täysin vapaaksi. Myös Suomi sallinee lähitulevaisuu
dessa sivukonttorit .ulkomaisille pankeille. Kansainvälistymisen ~opeu
tuminen on merkinnyt myös muilta osin paineita kohti kotimaan lain
säädännön, viranomaisvalvonnan ja muiden säädösten kansainvälistä 
harmonisointia, kuten on tapahtunut esimerkiksi uuden talletuspankki
lain valmistelussa. Siinä on varsin pitkälle noudatettu EY:n toisen 
pankkidirektiivin ohjeita. 

Suomalaisten pankkien ulkomaiset etabloinnit ilmenevät taulukosta 5. 
Sivukonttorien ja tytärpankkien lisäksi asetelmassa ovat mukana 
osakkuuspankit ja edustustot ulkomailla. 
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TAULUKKO 5. SUOMALAISTEN PANKKIEN ULKOMAISET SIVUKONTTORIT JA 
TYTÄRPANKIT 31.12.1989 

Sivukonttorit 

Kansallis-Osake-Pankki, 
Lontoo 

Kansallis-Osake-Pankki, 
New York 

Kansallis-Osake-Pankki, 
Caymansaaret 

Kansallis-Osake-Pankki, 
Singapore 

Kansallis-Osake-Pankki, 
Luxemburg 

Suomen Yhdyspankki Oy, 
Lontoo 

Suomen Yhdyspankki Oy, 
New York 

Suomen Yhdyspankki Oy, 
Caymansaaret 

Suomen Yhdyspankki Oy, 
Singapore 

Skopbank, New York 

Tytärpanki t 

Union Bank of Finland 
(Bahamasaaret) Limited 

Union Bank of Finland 
International S.A., 
Luxemburg 

Union Bank of Finland 
(Ranska) S.A., Pariisi 

American Scandinavian 
Banking Corporation, 
New York 

Union Bank of Finland 
(Singapore) Ltd; 
Singapore 

Nordfinanz-Bank ZUrich, 
ZUrich 

Kansallis International 
Bank S.A., Luxemburg 

Perusta
mi s-/han
kintavuosi 

1984 

1985 

1986 

1986 

1989 

1984 

1986 

1986 

1987 
1989 

1984 

1976 

1986 

1985 

1980 

1984 

1977 

Kansallis-International Bank 
(Asia-Pacific Limited), 
Singapore 1984 

1983 

1986 

1986 

1986 

Kansallis Overseas Banks 
Limited, Nassau 

Skopbank (Cayman) Limited, 
·_.CaYJ)1aDSMret.~~ 

Okobank Sverige, 
Tu 
obank (Cayman Islands) 
Ltd. 

Postipankki (U.K.) 
Limited, Lontoo 

Skopbank International 
Luxemburg 

1981 
S.A., 

1989 

Suoma-
1 ainen 
osakas 

KOP 

KOP 

KO~ 

KOP 

KOP 

SYP 

SYP 

SYP 

SYP 
SKOP 

SYP 

SYP 

SYP 

SYP 

SYP 

KOP 

KOP 
Pohjol a 

Suoma
lainen 
osuus, % 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
100 

100 

100 

100 

100 

100 

86 

85 
15 

KOP 100 

KOP 100 

SKOP 100 

OKO 100 

OKO 100 
Posti -
pankki Oy 100 

SKOP 100 

Tase 
31.12.1989, 
Ilmk 

20 030 

2 751 

5 611 

3 199 

735 

15 300 

8 0001 

4 2002 

493 

8 472 

3 264 

8 0001 

4 2002 

9 690 

4 986 

894 

268 

1 472 

2 223 

480 

3 390 

547 

1 SYP:n New Yorkin ja Caymansaarten sivukonttorit sekä American 
Scandinavian Banking Corporation (New York) yhdistetty'inä. 

2 SYP:n Singaporen sivukonttori ja Union Bank of Finlan~ (Singapore) Ltd. 
yhdi stettyi nä. . 



Perusta- Suoma- Suoma- Tase 
mis-/han- lainen lainen 31.12.1989, 
kintavuosi osakas osuus, % mk 

Osakkuuspankit 

Scandinavian Bank Group 
plc, Lontoo 1969 SYP 20 20 335 

Skandinaviska Enskilda 
Banken Luxembourg S.A., 

ÄAB Luxemburg 1980 1 
FennoScandia Ltd., 

1983 SKOP 50 3 558 ~ntoo>~-~~---~-~ . 
\ Banque Indosuez Sverige AB, Posti-
\~~l!11a ___ ~_~ .. > ~. 

Edustustot ulkomailla 

Kansallis-Osake-Pankki 
Moskova 
Tokio 
Hongkong 
Frankfurt 
Fuengirola 

Suomen Yhdyspankki Oy 
Moskova 
Tokio 
Sao Paolo 
Ziirich 

Hongkong 
Tukholma 
Oslo 
Kööpenhamina 
Göteborg 

Postipankki Oy 
Moskova 
Tokio 
Tukholma 
New York 

SKOP 
Lontoo 
Moskova 
Tukholma 
Oslo 
Kööpenhamina 
New York 

OKO 
Moskova 
Lontoo 

1986 pankki Oy 20 2 624 

Perus- Omistusmuoto 
tamis-
vuosi 

1973 
1981 
1985 
1987 
1989 

1975 
1972 
1980 
1985 

1986 
1983 
1985 
1987 
1987 

1984 
1985 
1986 
1988 

1979 
1982 
1984 
1984 
1984 
1986 

1986 
1986 

Omistaa kokonaan 
Yhteispohjoismainen edustusto 
KOP Singaporen alainen 
Kansallis International Bank SA:n alainen 
Kansallis International Bank SA:n alainen 

Omistaa kokonaan 
Omistaa kokonaan 
Yhteispohjoismainen edustusto 
Omistaa kokonaan, Scandifinanz AG:n 
puitteissa . 
Omistaa kokonaan 
Omistaa kokonaan 
Omistaa kokonaan 
Omistaa kokonaan 
Omistaa kokonaan 

Yhdessä Nordbankenin kanssa 
Omistaa kokonaan 
Omistaa kokonaan 
Omistaa kokonaan 

Omistaa kokonaan 
Omistaa kokonaan 
Yhteispohjoismainen edustusto 
Yhteispohjoismainen edustusto 
Yhteispohjoismainen edustusto 
Omistaa kokonaan 

Omistaa kokonaan 
Omistaa kokonaan 
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Paikall ispankit 

Taulukossa 6 on esitetty 10 suurinta osuus- ja säästöpankkia. Paikallis
pankkien lukumäärä on vielä varsin suuri. Niillä on erittäin keskeinen 
osuus erityisesti kotitaloussektorin rahoituspalvelujen tarjonnassa. 
Säästöpankit ovat erityisesti viime vuosien aikana ryhmittyneet suurem
miksi alueellisiksi:yksiköiksi. Todennäköisesti yhdentyminen kummassa
kin pankki ryhmässä lähivuosien aikana edelleen kiihtyy. Tähän ajavat 
erityisesti kiristyvä kilpailu ja tiukkenevat vakavaraisuusvaatimukset. 

TAULUKKO 6. SÄÄSTÖ- JA OSUUSPANKIT 31.12.1989 

Säästöpankit Tase, mrd. mk 

STS-Pankki 
Tampereen Aluesäästöpankki 
Helsingin Suomalainen Säästöpankki 
Helsingin Säästöpankki 
Turun Suoma 1 a.i nen Säästöpankk i 
Oulun Aluesäästöpankki 
Pohjois-Karjalan Säästöpankki 
Keski-Suomen Säästöpankki 
Etelä-Savon Säästöpankki 
Turun Alueen Säästöpankki 
Säästöpankit yhteensä 
Pankkeja, kpl 25 

21 
83 
43 

6 

Osuuspankit 

Suur-Helsingin Osuuspankki 
Turun Seudun Osuuspankki 
Osuuspankki Yhteistuki 
Talousosuuspankki 
Oulun Osuuspankki 
Pohjolan Osuuspankki 

yli 1 mrd. mk 
500 mmk - 999 mmk 
100 mmk - 499 mmk 

50 mmk - 99 mmk 
alle 50 mmk 

Porin Seudun Osuuspankki 
Tampereen Seudun Osuuspankki 
Nisulan Osuuspankki 
Kuopion Osuuspankki 
Osuuspankit yhteensä 
Pankkeja, kpl 15 

22 
187 
86 
50 

yli 1 mrd. mk 
500 mmk - 999 mmk 
100 mmk - 499 mmk 

50 mmk - 99 mmk 
alle 50 mmk 

12.7 
6.8 
6.5 
4.6 
4.5 
4.0 
3.9 
3.7 
3.4 
3.3 

121.3 

Tase, mrd.mk 

4.6 
4.2 
4.0 
2.9 
2.6 
2.3 
2.1 
1.7 
1.4 
1.3 

95.5 



Talletukset ja luotonanto 

Vaikka markkinahintaisen rahoituksen merkitys talletuspankkien varain
hankinnassa on tuntuvasti kasvanut, on kuitenkin perinteisen talletuk
siin perustuvan varainhankinnan merkitys edelleen keskeinen. Pitkä
aikaiset pankkitalletukset ovat keskittyneet 24 kuukauden verottorniin 
talletuksiin. Toinen keskeinen erä ovat käyttelytilit, jotka ovat 
kotitalouksien normaaleja palkkatilejä, joilta hoidetaan myös maksu
liikenne. Ns. palkka pankkiin -järjestelmä otettiin käyttöön 1960-luvun 
alussa. Tämä yhdessä kehittyneiden maksujärjestelmien kanssa on 
merkinnyt sitä, että käteisen osuus suhteessa bruttokansantuotteeseen 
on Suomessa maailman pienimpiä eli vain noin 2 1/2 % 1980-luvun lopul-
1 a. 

Vuoden 1989 alusta pankit ovat ottaneet uuden veronhuojennuslain myötä 
käyttöön entistä laajemman valikoiman verollisia talletustilejä. Niiden 
saama suosio ei ole kuitenkaan vielä kovin suuri. Arviolta vain noin 
viisi prosenttia talletusvaroista on toistaiseksi sijoitettu verolli
sille talletustileille. 

Kun vuoden 1991 alussa siirrytään talletuskorkojen 10 prosentin lähde
verotukseen, tulee verollisten tilien suosio nopeasti kasvamaan. 
Talletusten verovapausjärjestelmän mukaisi8 ~~lletuksia voi tehdä enää 
parin vuoden ajan, sillä niitä koskevan lain voimassaoloaika päättyy 
vuoden jatkoajan jälkeen 31.12.1992. 

Eri talletuspankkiryhmien varainhankinta ilmenee taulukosta 7. 
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TAULUKKO 7. TALLETUSPANKKIEN KOTIMAINEN VARAINHANKINTA 31.12.1989, 
mrd. mk 

Li ike- Osuus- Säästö- Kaikki . Jakauma, 
pankit pankit pankit yhteensä % 

Määräaikaistalletukset 44.0 24.7 29.0 97.7 24.3 
Käyttelyti 1 i t 34.9 23.1 27.4 85.4 21.2 
ASP 0.8 0.4 0.5 1.7 0.4 
Sijoitustilit 5.2 0.7 4.2 10.1 2.5 
Muut talletustilit1 7.7 6.1 4.2 18.0 4.4 

Varsinaiset talletukset 92.6 55.0 65.3 212.9 52.9 
Sekkitilit 17.5 6.2. 5.9 29.6 7.4 

Markkatalletukset yhteensä 110.1 61.2 71.2 242.5 60.3 
Valuuttatalletukset 7.8 0.1 0.1 8.0 2.0 

Talletukset yhteensä 117.9 61.3 71.3 250.5 62.3 
Markkinaehtoinen 
varainhankinta 101.4 18.5 31.7 151.6 37.7 

Kotimainen varainhankinta 
yhteensä 219.3 79.8 103.0 402.1 100.0 

1 Si.sältävät yhteisötalletukset, muut avistatilit ja muut talletustilit. 

Taulukossa 8 on vastaavasti esitetty luotonannon jakautuminen pankki
ryhmittäin. Pääomanliikkeiden vapautumisen myötä pankkien välittämät 
ulkomaiset luotot ovat tuntuvasti kasvaneet. Uusien rahoitusmarkkina
instrumenttien tultua käyttöön on lyhytaikaisten sekki- ja vekseli
luottojen merkitys vähentynyt. Tilalle ovat tulleet yritystodistukset 
ja muut joukkovelkakirjalainat, joilla on hankittu rahoitusta yritysten 
investoi ntei hi n. 



TAULUKKO 8. TALLETUSPANKKIEN KOTIMAINEN LUOTONANTO 31.12.1989, mrd. mk 

Liike- Osuus- Säästö- Kaikki Jakauma, 
pankit pankit pankit yhteensä % 

Sekkiluotot 7.0 3.9 4.4 15.3 3.7 
Veksel it 2.2 1.4 2.0 5.6 1.4 
Velkakirjalainat 110.4 52.4 63.5 226.3 55.7 
Korkotukilainat 8.4 8.0 8.0 24.4 6.0 
Valtion varoista väl itetyt 

1 uotot 0.3 4.1 2.1 6.5 1.6 
Valuuttaluotot 68.7 0.0 4.0 72.7 17.9 

Luotot yleisölle 197.0- 69.8 84.0 350.8 86.3 
Muut kotimaiset luotot 55.6 0.0 0.0 55.6 13.7 

Kotimainen luotonanto 
yhteensä 252.6 69.8 84.0 406.4 100.0 

Muut luottolaitokset 

Kiinnitysluottolaitokset 

Kiinnitysluottopankit ovat talletuspankkien tytärpankkeja. Ne ovat 
Suomessa erikoistuneet myöntämään emopankkiensa yritysasiakkaille pitkä
aikaista luottoa. Ne eivät ole suunnanneet luotonantoaan siinä määrin 
asuntorahoi tukseen kui n useassa muussa maassa. Tosi n jäs,eni ensä omi s
tama Suomen Hypoteekkiyhdistys myöntää kiinteistöluottoja. Senkin asia
miehinä toimivat talletuspankkien sivukonttorit. 

Uuden kiinnityspankkilain mukaan kiinnitysluottopankki voi halutessaan 
muuttua liikepankiksi. Tätä mahdollisuutta on toistaiseksi käyttänyt 
hyväkseen vain MB-Osakepankki eli entinen Mortgage Bank of Finland Ltd. 

Kiinnitysluottopankit ovat hankkineet rahoitustoimintaansa varat pää
omamarkkinoilta laskemalla liikkeeseen velkakirjalainoja, lähinnä 
obligaatiolainoja. Niillä oli pitkään varainhankinnassa mahdollisuus 
edulliseen rahoituksen hankintaan verovapaiden obligaatioiden avulla. 
Tämä rahoitusmuoto on kuitenkin jatkuvasti supistunut pyrittäessä 
yhdenmukaistamaan pääomatulojen verotusta ja siten myös vähentämään 
verotuksellisesti subventoidun rahoituksen käyttöä. 
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Taulukossa 9 on esitetty kiinnitysluottolaitokset sekä erityisluotto
laitokset. Erityisluottolaitoksia perustettiin tiettyjä erityistehtäviä 
varten rahamarkkinoiden ollessa vielä varsin kehittymättömät. Näistä 
merkittävimmät ovat valtioenemmistöiset Suomen Vientiluotto Oy ja 
Kehitysaluerahasto Oy. 

TAULUKKO 9. KIINNITYSLUOTTO- JA ERITYISLUOTTOLAITOKSET 31.12.1989 

Suomen Kiinteistöpankki Oy 
OKO-Investointipankki Oy 
Suomen Teollisuuspankki Oy 
Mortgage Bank of Finland Ltd* 
PSP-Kuntapankki Oy 
Kansallisluottopankki Oy 
Suomen Hypoteekkiyhdistys 
Älands Hypoteksbanken Ab 

Pohjoismainen Investointipankki" 
Suomen Vientiluotto Oy 
Teollistamisrahasto Oy 
Kehitysaluerahasto Oy 

Tase, 
mrd. mk 

8.0 
5.8 
4.6 
4.4 
2.1 
1.4 
1.2 
0.1 

22.8 
21.4 
6.3 
4.1 

Luottokanta, 
mrd. mk 

6.9 
5.3 
4.1 
3.8 
1.9 
1.1 
1.1 
0.1 

15.0 
14.7 
3.1 
3.5 

* Mortgage Bank of Finland muuttui 29.12.1989 liikepankiksi ja sai uuden 
toiminimen MB Osakepankki. 

Rahoituksen saatavuuden parantuminen ja pääomamarkkinoiden kehittymi
nen ovat tuntuvasti vähentäneet erityisluottolaitosten tehtäviä ja 
merkitystä. Näiden luottolaitosten toiminta on silti edelleen kasvanut 
siitä syystä, että se on laajentunut uusille alueille. Vientiluotto 
mm. rahoittaa nykyisin myös kotimaan pitkäaikaisia toimitusluottoja 
sekä idänkaupan rahoitusjärjestelyjä. Myös Kehitysaluerahasto on laa
jentanut toimintaansa alueellisesti ja toiminnallisesti~ 



Rahoitusyhtiöt 

Rahoitusyhtiöiden toiminnan kasvu ajoittui 1980-luvun alkuun, jolloin 
rahamarkkinoiden muutos lähti käyntiin. Rakenteellisesti rahoitusyhtiöt 
tulivat entistä tiiviimmin osaksi talletuspankkikonserneja. Toimintansa 
rahoittamiseksi ne hyödynsivät uusia rahamarkkinoita, joilta emoyhtiöt 
välittivät niille rahoitusta, jota pankit itse eivät tuossa tilanteessa 
keskikorkosäännöstelyn vuoksi voineet täysimääräisesti hyödyntää. 
Sijoitustodistusten tultua normaaliksi talletuspankkien rahoitus
lähteeksi rahoitusyhtiöiden toimintaedellytykset muuttuivat ja niiden 
toiminnan kasvu selvästi hidastui. 

Perinteisen factoring- ja leasingtoiminnan lisäksi rahoitusyhtiöt ovat 
aktiivisesti mukana osamaksukaupan rahoitusjärjestelyissä sekä ovat 
kehittäneet uusia rahoituspalveluja kestokulutushyödykkeiden ja käyttö
pääoman rahoituksessa. Entistä enemmän myös luottokorttikaupan rahoitus 
on tullut niiden toimintaan mukaan. 

Rahoitusyhtiöiden lukumäärä on edelleen. kasvanut, ja näiden yhtiöiden 
merkitys toimialalla on vakiintunut. Rahoitusyhtiöistä ei toistaiseksi 
ole annettu omaa erillistä lakia. Ne eivät siten myös ,ole viranomaisten 
valvonnan kohteena. Valmisteilla on kuitenkin yleisen rahoitustoiminta
lain säätäminen varsinaisen talletuspankkilain rinnalla. 

Taulukosta 10 ilmenevät tärkeimmät rahoitus- ja luottokorttiyhtiöt. 

TAULUKKO 10. SUURIMMAT RAHOITUSYHTIÖT 31.12.1989 

Kansallisrahoitus Oy 
SKOP-rahoitus Oy 
Suomen Yritysrahoitus Oy 
OP-Rahoituskeskus Oy 
PSP-rahoitus Oy 
Independent Rahoitus Oy 

Tase, 
mrd. mk 

7.1 
6.6 
5.1 
3.8 
3.7 
1.4 

Liikevaihto 
1989, mrd. mk 

0.9 
1.1 
0.8 
0.6 
0.7 
0.1 
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Sijoitus- ja kehitysyhtiöt 

Arvopaperimarkkinoiden kehityksen lähtiessä voimakkaasti liikkeelle 
1980-luvun alussa useat talletuspankit perustivatsijoitusyhtiön. 
Tarkoituksena oli osakemarkkinoiden kasvun edistäminen ja sijoitus
mahdollisuuksien parantaminen. Varsinainen sijoitusrahastojen toiminta 
alkoi vasta 1980-luvun lopulla. Suurimmat sijoitusyhtiöt ovat nykyisin 
listautuneet Helsingin Arvopaperipörssiin. 

Sijoitusrahastojen toiminta lähti liikkeelle Suomessa vuonna 1987, kun 
pitkään vireillä ollut sijoitusrahastolaki saatiin valmiiksi. Sijoitus
rahastoja ovat toistaiseksi perustaneet lähinnä pankit, jotka hoitavat 
rahaston hallintoa varten perustettujen rahastoyhtiöiden toiminnan. 

Sijoitusrahastojen kehitys on toistaiseksi ollut vaatimatonta, mikä 
johtuu lähinnä pörssimarkkinoiden kasvun hidastumisesta ja pörssikurs
sien laskusta. 

Kehitysyhtiön tehtävänä on osakesijoituksia tekemällä auttaa kasvavien 
yritysten liikkeenjohtoa ja markkinointia ja edistää innovaatioita. 
Suomessa kehitysyhtiöiden toiminta lähti liikkeelle jo 1960-luvulla, 
mutta vasta rahamarkkinoiden vapautuessa ja osakemarkkinoiden kehityk
sen lähtiessä liikkeelle 1980-luvulla toiminta vauhdittui. Suurimmat 
kehitysyhtiöt·ovat listautuneet pörssiin. 

Vakuutuslaitokset 

Pankkitoiminnan ohella myös vakuutustoiminta on Suomessa varsin 
keskittynyttä. Noin 93 % vakuutusmaksutuloista on keskittynyt viiteen 
vakuutusyhtiöryhmittymään. Lakisääteistä vakuutustoimintaa hoitavat 
Suomessa yksityi set vakuutusyhti öt. El äkevakuutusyhti öt ei vät voi 
kuitenkaan kuulua suoraan vahinkovakuutus- ja henkivakuutusyhtiöihin. 
Ne kuuluvat usein samaan ryhmään mutta omina yhtiöinään. 

Vakuutusyhtiöiden merkitys on varsin keskeinen luottomarkkinoilla, 
mikä johtuu erityisesti siitä, että merkittävä osa eläkevakuutusmak-



suista lainataan takaisin maksaneille yhtiöille. Vakuutusyhtiöiden 
luottokannasta työeläke- eli TEL-maksujen takaisinlainauksen osuus on 
siten noin puolet. Vakuutusyhtiöt sijoittavat huomattavan osan eläke-, 
henki- ja vahinkovakuutuksista saamistaan maksuista luottomarkkinoiden 
ohella pääomamarkkinoille ja kiinteistösijoituksiin. Pääomamarkkinoi
den suppeus johtuu siten osaltaan näiden institutionaalisten sijoitta
jien pienestä panoksesta näillä markkinoilla. Keskeisimmät vakuutus
ryhmittymät on esitetty taulukossa 11. 

TAULUKKO 11. VAKUUTUSYHTIÖRYHMITTYMÄT 31.12.1989 

Pohjola-yhtiöt 
11 mari nen 

Teva-ryhmä 
El äke-Varma 

Sampo-yhtiöt 
Eläke-Sampo 

Tapi 01 a-yhtiöt 
Eläke-Tapiola 

Kansa-yhti öt 
Eläke-Kansa 

Vastuuvelka, 
mrd. mk 

32.0 
20.5 

28.6 
22.6 

19.3 
12.8 

13.6 
8.9 

9.7 
3.5 

LUOTTOKANTA LUOTONANTAJITTAIN JA LUOTONKÄYTTÄJÄRYHMITTÄIN 

Tase, 
mrd. mk 

36.8 
21.9 

30.4 
23.2 

23.3 
13.1 

14.7 
8.4 

12.1 
3.7 

Luottokantatilastoon kirjataan kaikkien luottolaitosten myöntämät ja 
sillä hetkellä asiakkaiden käytössä olevat luotot. Luottokantatilasto 
sisältää kaikki luottolaitosten myöntämät kotimaan- ja ulkomaanrahan 
määräiset luotot rahoitusvaateittain. Luottokannasta käy ilmi, että 
talletuspankkien osuus on varsin keskeinen. Niiden osuus koko luotto
kannasta on yli 60 %. Vakuutusyhtiöiden osuus on pysynyt 15 prosentin 
tuntumassa. Tätä pienemmäksi jää yhteen laskien kaikkien muiden luot
tolaitosten osuus. Myös julkisen vallan osuus luottokannasta on raha
markkinoiden vapautumisen myötä jatkuvasti pienentynyt. Jakautuma 
31.12.1989 käy ilmi kuviosta 1. 
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KUVIO 1. LUOTTOKANTA LUOTONANTAJARYHMITTÄIN 31.12.1989 

Koko luottokanta 668.9 mrd. mk 

Liikepankit 41.3 % ---

Säästöpankit 12.8 % 

Julkisyhteisöt 8.3 % 

Osuuspankit 10.6 % 

Muut rahoituslaitokset 11.9 % 

Vakuutuslaitokset 15.1 % 

Yritysten osuus luottokannasta on perinteisesti ollut keskeinen. Tämä 
osuus on viime vuoden aikana suhteellisesti hieman pienentynyt, mikä 
johtuu siitä, että yritykset ovat enenevässä määrin tuoneet itse ulko
mailta suoria luottoja investointiensa rahoittamiseksi. Kotitalous
sektorin osuus käytetyistä luotoista on noin 30 %. Viime vuosien aikana 
osuus on hieman kasvanut, mikä johtuu asuntoluottojen kasvun ohella 
myös siitä, että rahamarkkinoiden vapautuessa luotonsaanti mYös muihin 
tarkoituksiin, kuten kulutusluottoihin, on helpottunut. Toisaalta 
kotitaloudet eivät ole vielä toistaiseksi itse voineet ottaa suoraan 
luottoa ulkomailta. Luottokannan jakautuminen käyttäjäryhmittäin käy 
ilmi kuviosta 2. 



KUVIO 2. LUOTTOKANTA LUOTONSAAJARYHMITTÄIN 31.12.1989 

Koko luottokanta 668.9 mrd. mk 

Rahoituslaitokset 12.3 % 

Julkisyhteisöt 5.7 % 

Voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt 5.6 % 

-----Yhteisöyritykset 40.5 % 

Ulkomaat 4.0 % 

Kotitaloudet 31.9 % 

Taulukkoon 12 on tilastoitu käytössä olevat asuntoluotot. Suomessa 
asuntotuotanto rahoitetaan pääasiassa kolmesta lähteestä. Näitä ovat· 
kotitalouksien omat säästöt, luottolaitosten ja erilaisten talletus
pankkien kotitalouksille tai asuntoyhtiöille myöntämät luotot sekä 
valtion tukema asuntotuotanto. Pitkäaikaista pääomamarkkinoilta suo
raan saatua rahoitusta Suomessa ei toistaiseksi ole asuntotuotannon 
rahoituksessa käytetty. Asuntoluotot ovat enenevässä määrin olleet 
henkilökohtaisia lainoja, kun sen sijaan kiinteistökohtaisten lainojen 
osuus on viime vuosien aikana pienentynyt. Myös valtion asuntotuotan
toon myöntämät määrärahat ovat vuosittain suhteellisesti supistuneet. 
Asuntoluottojen määrä koko luottokannasta on yhteensä noin kolmannes. 
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TAULUKKO 12A. ASUNTOLUOTOT LUOTONANTAJARYHMITTÄIN 

Talletuspankit Muut rahoitus- Jul k i syhtei söt Yhteensä 
laitokset 

mrd. prosentti- mrd. prosentti- mrd. prosentti- mrd. 
mk osuus mk osuus mk osuus mk 

1980 26.4 58.3 3.2 7.0 15.7 34.7 45.3 
1981 31.5 60.5 4.2 8.1 16.4 31.4 52.1 
1982 37.2 62.1 4.7 7.8 18.0 30.1 59.9 
1983 43.7 63.6 5.3 7.7 19.7 28.7 68.8 
1984 50.2 65.2 5.7 7~4 21.1 27.4 77 .0 
1985 57.5 67.0 6.0 7.0 22.3 26.0 85.8 
1986 65.1 68.8 6.2 6.6 23.4 24.6 94.7 
1987 76.6 70.8 6.9 6.4 24.8 22.8 108.3 
1988 99.7 74.6 7.5 5.6 26.4 19.8 133.7 
1989 116.6 75.1 10.1 6.5 28.6 18.4 155.4 

TAULUKKO 12B. ASUNTOLUOTOT LUOTONSAAJARYHMITTÄIN 

Kotitaloudet Yritykset, yhteisöt, muut Yhteensä 
mrd. mk prosentti- mrd. mk prosentti- mrd. mk 

osuus osuus 

1980 28.1 62.1 17.1 37.9 45.3 
1981 33.8 64.9 18.3 35.1 52.1 
1982 40.2 67.1 19.7 32.9 59.9 
1983 47.5 69.0 21.3 31.0 68.8 
1984 54.2 70.4 22.8 29.6 77.0 
1985 61.3 71.5 24.5 . 28.5 85.8 
1986 68.7 72.6 26.0 27.4 94.7 
1987 79.9 73.8 28.4 26.2 108.3 
1988 101.1 75.6 32.6 24.4 133.7 
1989 117.0 75.3 38.4 24.7 155.4 

Kesäkuu 1990 



ARVOPAPERIMARKKINAPAIKAT JA NIIDEN TOIMINTATAVAT 

Markku Malkamäki, tutkija 
Rahoitusmarkkinaosasto 
Suomen Pankki 

Suomen arvopaperimarkkinoiden merkitys yritysten rahoituksen lähteenä ja 
arvopapereiden kauppapaikkana kasvoi 1980-luvulla. Arvopaperimarkkinat kana
voivat 1980-luvun viimeisinä vuosina kansantalouden varoja huomattavasti 
enemmän kuin vuosikymmenen alussa (kuvio 1).1 Toinen merkittävä muutos on 
muiden rahoituslaitosten kuin pankkien myöntämien luottojen väheneminen. 
Kolmas muutos on suoraan ulkomailta hankitun valuuttamääräisen luoton kasvu. 

KUVIO 1. YRITYSTEN UUDEN NETTORAHOITUKSEN JAKAUTUMINEN 

1 Pankkiluotot (ml. ostetut jvk:t) 
2 Muut rahoituslaitosluotot (ml. ostetut jvk:t) 
3 Yritystodistukset (muutos) 
4 Joukkovelkakirjalainat (yleisölainat) 
5 Osakkeet 
6 Suorat luotot ulkomailta (pl. valuuttamääräisten jvk-lainojen nettonostot) 
7 Valuuttamääräisten jvk-lainojen nettonostot ulkomailta* 

~~~~~~~,,~~~7 
6 
5 
3 

60rN~~~~~~rr~HH~~~~~~N42 

o 1981 82 83 84 85 86 87 88 89 

* Kotimaisilta valuuttapankeilta saatu valuuttamääräinen luotto 
sisältyy pankkien myöntämiin luottoihin. 

1Suomen rahoitusmarkkinoiden arvopaperistumisesta ks. Malkamäen ja 
Solttilan artikkelia tässä julkaisussa. 
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ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KAUPPAPAIKAT 

Helsingin Arvopaperipörssi 

Helsingin Arvopaperipörssi on Suomen ainoa toiminnassa oleva arvo
paperipörssi, jossa kaupankäynnin kohteena ovat osakkeet. Nykyinen 
pörssilaitos aloitti toimintansa vuonna 1912. Vuoteen 1984 saakka 
Helsingin Arvopaperipörssi toimi eräänlaisena vapaamuotoisena yhdis
tyksenä. Vuonna 1984 se muutettiin osuuskunnaksi, jonka jäseninä voivat 
olla arvopapereiden välittäjät, listatut yritykset, elinkeinoelämää 
edustavat järjestöt ja muut pörssin toimintaa tai arvopaperisäästämistä 
edistävät yhteisöt. Heinäkuun alussa 1990 pörssissä oli 85 jäsentä; 
näistä 24 oli kauppaa käyviä jäseniä eli pörssivälittäjiä. Myös ulko
mainen välitysyhteisö voidaan hyväksyä pörssivälittäjäksi. 

Helsingin Arvopaperipörssissä käydään kauppaa 79 yhtiön osakkeilla. 
Osakesarjoja on kaikkiaan 139. Niistä 45 on vapaita sarjoja, joita 
myös ulkomaiset sijoittivat voivat ostaa. Muita noteerattavia arvo
papereita ovat osakkeiden merkintäoikeudet, optiotodistukset ja eri
laiset joukkovelkakirjat. Kaupankäynti Helsingin Arvopaperipörssissä 
perustuu välittäjien sijoittajilta saamiin osto- ja myyntitoi~eksi
antoihin. Markkinatakausjärjestelmä ei toistaiseksi ole käytössä. 

Helsingin Arvopaperipörssi on siirtynyt kokonaisuudessaan uuteen 
kaupankäynti- ja tiedonjakelujärjestelmään, HETI-järjestelmään (The 
Helsinki Stock Exchange Automated Trading and Information Systems). 
HETI-järjestelmä koostuu osakkeiden ja muiden noteerattavien arvopape
reiden automaattisesta kaupankäynnistä sekä näiden instrumenttien 
kaupankäyntiä koskevien tietojen elektronisesta välittämisestä. Osak
keiden kaupankäynti on HETI-järjestelmässä täysin automatisoitu, ja 
järjestelmä sisältää myös OTe-markkinoiden ja meklarilistan osakkeet. 
Joukkovelkakirjojen kauppa on edelleen osittain manuaa'lista. 



KUVIO 2. HETI-JÄRJESTELMÄ 

9.00 - 10.00 
9.00 - 9.50 

9.50" 10.00 

10.00 -14.30 

KAUPPOJEN K1RJAUS 

14.30 

14.35 -17.05 

7.00 -8.25 

HETI 

OSAKEKAU PAN KÄYNTI 

ALLE PÖRSSIERÄN 
TARJOUKSET 

HETI-järjestelmässä pörssipäivä alkaa klo 9.00 päivän avauksella, jonka 
tarkoitus on' päivän avauskurssien määrittely (ku'vio 2). Avaukseen 
kuuluvat sekä tarjousmenettely että täsmäytys. Päivän avauskurssin 
määrittämiseksi meklarit syöttävät järjestelmään osakkeiden osto- ja 
myyntitarjouksia joko rajahintaisina tai määrittelemättömin hinnoin 
näkemättä toistensa tarjouksia. 

Päivän avauksen toisessa vaiheessa tietokone täsmäyttää osakkeiden 
osto- ja myynti tarjoukset kaupoiksi, jos tarjoukset kohtaavat toisensa, 
ja määrittää avauskurssin. Jos avauskurssi pystytään määrittämään, 
avauskurss.;;'n syntyvät niiden toimeksiantojen kaupat, joille ei ole 
annettu rajahintaa. Ne toimeksiannot, joista ei ~le syntynyt kauppaa, 
siirtyvät jatkuvaan kaupankäyntiin. 

Jatkuvassa kaupankäynnissä hinnat voivat muuttua koko kaupankäynnin 
ajan. HETI-järjestelmä vertaa osakkeiden osto- ja myyntitarjouksia 
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jatkuvasti ja toteuttaa automaattisesti kauppoja. Kaupat voidaan tehdä 
myös sopimusmenettelyin. jolloin kauppa kirjataan järjestelmään pörssin 
sääntöjen mukaisesti. Pörssi erää pienemmät toimeksiannot järjestelmä 
täsmäyttää määrävälein viimeiseen kaupantekokurssiin. Jatkuva kaupan
käynti päättyy kello 14.30. Päättymishetken osto- ja myynti tarjoukset 
muodostavat pörssiarvopapereiden loppunoteeraukset. 

Joukkovelkakirjojen noteeraus ja kaupankäynti alkaa myös kello 9.00. 
Kaupat sovitaan tarjousten tehneiden välittäjien kesken yleensä puhe
limitse. minkä jälkeen ostaja kirjaa ja myyjä vahvistaa kaupan järjes
telmään. Joukkovelkakirjalainojen pörssivaihto on pienentynyt viime 
vuosina. Näin on käynyt pääosin siksi, että yli puolet joukkovelka
kirjoilla tehdyistä kaupoista solmitaan nykyisin pankkien välisillä 
markkinoilla eikä näitä kauppoja yleensä ilmoiteta pörssiin. 

Jälkipörssi alkaa kello 14.35. Jälkipörssin aikana ostaja tallentaa ja 
myyjä vahvistaa kauppoja jatkuvan kaupankäynnin hintavaihtelujen ja 
loppunoteerauksien mukaisesti. Jälkipörssissä tehtyjä kauppoja voi 
tallentaa myös seuraavan päivän aamuna kello 8.25:een saakka. 

HETI-järjestelmän tiedonjakelu toimii joko jatkuvasti tai määrävälein. 
Tiedonvälitys osto- ja mYyntinoteerauksista sekä toteutuneista kau
poista on ajantasaista.· Eräaikaista tietoa ovat erilaiset raportit ja 
kaupankäyntitilastot. 

Helsi,ngin Arvopaperipörssi on 1.6.1990 alkaen laskenut mYös omaa HEX
indeksiä. HEX on hintaindeksi, ja se lasketaan jatkuvan kaupankäynnin 
aikana kahden minuutin välein. Päivän ensimmäiset indeksiluvut laske
taan kello 9.50. Jatkuvan kaupankäynnin päätösindeksit saadaan kello 
14.35. Päivän viimeiset indeksit lasketaan 17.05:n jälkeen. Indeksistä 
lasketaan yleisindeksi, sidottujen ja vapaiden osakkeiden indeksit, 
kahdenkymmenen markkamääräisesti vaihdetuimman osakesarjan indeksi ja 
toimialaluokituksen mukaiset ryhmäindeksit. 

HEX-indeksin lähtökantaluku on 1 000 (28.12.1990). Indeksin laskenta 
perustuu ensisijaisesti laskentahetken viimeiseen kaupantekokurssiin 
tai, jos se puuttuu, laskettuun korvikekurssiin. Osakkeiden lukumäärät 



ja kurssit korjataan aina, kun osakkeiden lukumäärä muuttuu esimerkiksi 
osakeantien vuoksi. HEX-hintaindeksiin ei kuitenkaan tehdä osinko
tasoitusta. Pörssin yleisindeksin ja ryhmäindeksien laskennassa käyte
tään painoina osakesarjojen markkina-arvo-osuuksia. 

Helsingin Arvopaperipörssin HEX-indeksi korvaa ainakin osittain aikai
semmin käytössä olleet Kansallis-Osake-Pankin KOP-indeksin ja Suomen 
Yhdyspank~n omistaman pankkiiriliike Unitaksen Unitas-indeksin. HEX
indeksin huomattavimmat erot KOP- ja Unitas-indeksiin verrattuna ovat 
kurssi ratkaisuissa, erilaisissa tavoissa käsitellä osakkeiden kurssei
hin ja määriin vaikuttavia tapahtumia sekä osingonjaon huomioon otta
misessa indeksiä laskettaessa. 

Muut julkiset arvopaperimarkkinat 

Pörssin ulkopuoliset julkiset arvopaperimarkkinat muodostuvat Suomessa 
sopimus- eli OTe-markkinoista, meklarilistan osakkeiden kaupankäynnistä 
ja eräistä muista yksityisten instituutioiden ylläpitämistä pienehköistä 
markkinapaikoista. OTe-markkinoita ja meklarilistaa ylläpitää Arvo
paperivälittäjien Yhdistys. Näiden listojen osakkeet ja niihin oikeut
tavat arvopaperit ovat mukana pörssin HETI-järjestelmässä. 

OTe-markkinat käynnistyivät Suomessa vuoden 1984 lopussa. Markkinoiden 
likvidiys on pyritty varmistamaan markkinatakaajajärjestelmällä mutta 
käytännössä kaupankäynti on ajoittain vähäistä. Yritysten on itse pyy
dettävä osakkeidensa noteerauksen aloittamista OTe-markkinoilla. 
Listalla noteerattavien yritysten määrä lisääntyi vielä vuonna 1989, 
jolloin se vuoden lopussa oli 55, mutta pienentyi kolmella vuonna 1990. 
OTe-markkinoiden indeksi laski myös vuonna 1990 ja vaihto oli vähäinen 
(kuvio 3). 
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KUVIO 3. OTe-LISTAN OSAKKEIDEN VAIHTO JA INDEKSIN KEHITYS 

1 OTe-listan osakkeiden vaihto 
2 OTe-indeksi (Unitas) 
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Meklarilistan ja OTe-listan huomattavin ero on 1istausvaatimuksissa. 
Arvopaperivälittäjien Yhdistyksen hallitus päättää jäsenyhteisönsä 
kirjallisesta hakemuksesta suomalaisen osakeyhtiön arvopaperien otta
misesta noteerattavaksi meklarilistalle. Hakemuksen käsittelyn edelly
tyksenä on kahden muun Arvopaperivälittäjien Yhdistyksen jäsenen 
puo1tava lausunto. Hakemuksesta on lisäksi käytävä ilmi, että yhtiön 
arvopapereilla on jatkuvaa kysyntää ja tarjontaa. Päätös yhtiön arvo
papereiden noteerauksen aloittamisesta voidaan tehdä ilman yhtiön omaa 
suostumustakin, ellei siitä aiheudu ~ijoittaji11e vakavaa uhkaa. Mek-
1ari1istan yrityksille ei ole asetettu informaatiove1votteita. Meklari
listalla noteerattiin vuoden 1989 lopussa 43 yrityksen osakkeita, ja 
listan osakkeiden vaihto oli 771 miljoonaa markkaa. Muut yksityisten 
instituutioiden ylläpitämät julkiset markkinapaikat ovat vaihdo1taan 
vähäisiä. 



JOHDANNAISSOPIMUSTEN MARKKINAT 

Valuuttapankkien ylläpitämien valuuttajohdannaissopimusten markkinat 
alkoivat Suomessa huhtikuussa 1980. Suomen Pankki lopetti tuolloin 
termiinikurssin määräämisen dollarille ja dollarimääräisten termiini
sopimusten tekemisen valuuttapankkien kanssa. Suomessa asuvan oikeutta 
tehdä Suomen markan ja ulkomaanvaluutan välisiä johdannaissopimuksia 
valuuttapankkien kanssa säädeltiin Suomen Pankin valuuttamääräyksissä 
31.12.1990 saakka, jonka jälkeen rajoitukset poistettiin. Tällaisten 
sopimusten tekeminen oli sallittua tietyin rajoituksin sellaisen 
valuuttakurssiriskin vähentä~iseksi, joka johtui valuuttamääräyksien 
hyväksymästä kaupallisesta taustasta. Yleisin sopimustyyppi on tähän 
saakka ollut termiinisopimus. Valuuttajohdannaissopimusten markkinat 
todennäköisesti kasvavat ja monipuolistuvat, kun loput valuutansään
nöstelystä on poistettu ja kun ulkomaankauppa, ulkomainen lainanotto 
ja portfoliosijoitukset lisääntyvät. 

Myös korkoj?hdannaisten markkinat ovat käynnistyneet viime vuosina 
rahamarkkinoiden kehittymisen myötä. Suomessa asuvat eivät kuitenkaan 
saaneet vuoden 1990 loppuun saakka tehdä markkakorkojohdannaissopimuksia 
ulkomailla asuvan kanssa. Korkotermiinimarkkinat ovat volyymiltään 
suurimmat, koska pankit käyttävät niitä aktiivisesti keskinäisissä 
kaupoissaan. Lisäksi valuuttapankit solmivat asiakkaittensa kanssa 
yksilöityjä korkotermiini- ja -optiosopimuksia. Niiden käyttö on tois
taiseksl kuitenkin vähäistä, koska kustannukset ovat tuntuvia ja minimi
erä yleensä melko suuri. Todennäköisesti korkojohdannaismarkkinat laa
jenevat edelleen rahamarkkinoita koskevien valuuttamääräysten poistut
tua ja sopimuksia tekevien pankkien välisen kilpailun kiristyessä. 

Vakioiduilla osakeindeksioptioilla ja -futuureilla on Suomessa käyty 
kauppaa marraskuusta 1987 lähtien. Suomen Optiopörssi (SOP) aloitti 
tuolloin kauppojen välittämisen. Toinen markkinapaikka, Suomen Optio
meklarit (SOM), aloitti toimintansa vuoden 1988 toukokuussa. Vakioitu
jen johdannaissopimusten kauppa yleistyi kuitenkin vasta vuoden 1988 
syksyllä, jonka kuluessa solmittiin keskimäärin yli 3 000 sopimusta 
päivittäin. Toistaiseksi vakioitujen johdannaissopimusten kaupankäynti 

163 



164 

perustuu pääasiassa osakkeiden indeksijohdannaisiin. 2 Suomen Pankki 
salli ulkomailla asuvien osallistua vakioitujen ja vakioimattomien 
osakejohdannaissopimusten markkinoille 1.9.1990 alkaen. 

KESKEISET MARKKINAOSAPUOLET 

Liikepankit ovat olleet jo pitkään Helsingin Arvopaperipörssissä 
noteerattavien suomalaisten osakeyhtiöiden huomattavimpia osakkaita. 
Pörssissä noteerattavien suomalaisten yritysten omistusrakenne on 
institutionalisoitunut edelleen melko nopeasti. Instituutiot kasvatti
vat omistusosuutensa 57 prosentista lähes 70 prosenttiin vuosina 
1984 - 1988. Pörssi osakkeita oli vastaavana ajankohtana noin 600 000 
kotitaloudella. 

Varsinkin 1980-luvun loppupuolella osakkeisiin sijoittavien osake
yhtiöiden määrä kasvoi nopeasti mm. verotussyistä ja erilaisten omis
tusjärjestelyiden vuoksi, mikä selittää pääosan osakkeenomistuksen 
institutionalisoitumisesta. Toinen merkittävä tekijä on vakuutus
yhtiöiden osakesijoitusten nopea kasvaminen. 

Sijoitusrahastoihin sijoittaminen ei sen sijaan ole Suomessa yleistynyt. 
Sijoitusrahastojen toiminta käynnistyi Suomessa syksyllä 1987 epäedul
lisissa olosuhteissa. Sijoitusrahastojen pääomien kehitys ·on tämän 
jälkeenkin ollut verkkaista. Kotimaisia rahastoyhtiöitä oli vuoden 
1989 lopussa toiminnassa 7, ja ne hallitsivat yhteensä 13:a sijoitus
rahastoa. Näiden rahastojen rahastopääoma oli yhteensä vain noin 400 
miljoonaa markkaa. Osuudenomistajia oli noin 36 000 ja liikkeessä ole- ? 

via osuuksia noin 6.5 miljoonaa. 

Sijoitusrahastojen rahastopääomasta oli vuoden 1989 lopussa runsaat 60 % 

kotitalouksien hallussa. Yritykset omistivat noin 20 ja pankit sekä 
muut rahoituslaitokset noin 10 % rahastopääomasta. Loput eli noin 10 % 

oli muiden yhteisöjen hallussa. Uudistettavana olevan sijoitusrahasto-

2Vakioitujen johdannaissopimusten markkinoista ks. Jokivuolteen ja 
Koskisen artikkelia tässä julkaisussa. 



lain oletetaan parantavan sijoitusrahastojen toimintaedellytyksiä ja 
lisäävän sijoitusrahastoihin sijoittamista. 

ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITTÄMINEN 

Arvo-osuusjärjestelmä 

Paperitonta arvo-osuusjärjestelmää koskeva laki tulee todennäköisesti 
voimaan vuoden 1991 kuluessa. Suomeen rakennettava arvo-osuusjärjestelmä 
on arvopapereiden kirjaamisjärjestelmä, jossa luovutaan järjestelmään 

~ 

liitettyjen osakkeiden, joukkovelkakirjojen, rahamarkkinainstrumenttien 
ja muiden vastaavien oikeuksien fyysisistä arvopapereista korvaamalla 
ne arvo-osuusrekisterien arvo-osuustileille tehtävillä juridisesti eri 
osapuolia sitovilla merkinnöillä. Tileille kirjataan tilinhaltijalle 
kuuluvat arvo-osuudet ja niihin liittyvät oikeudet ja rajoitukset. 

Arvo-osuusjärjestelmä muodostuu pääasiassa järjestelmää koordinoivasta 
Arvo-osuusyhdistyksestä, arvo-osuusrekistereistä ja osakeyhtiöiden 
liikkeeseenlaskutilejä pitävästä Suomen Osakekeskusrekisteri Osuus
kunnasta. Arvo-osuusyhdistykselle on annettu lakiesityksessä keskeinen 
asema. Sille kuuluu järjestelmän yhteisiin toimintoihin, kehittämi-
seen, koordinointiin ja valvontaan liittyviä tehtäviä. Lisäksi Arvo
osuusyhdistys vastaa vahingonkorvauksesta siinä tapauksessa, että joku 
arvo-osuusrekisterin pit~jä ei kykene täyttämään korvausvelvollisuuttaan. 

Suomen Osakekeskusrekisteri Osuuskunta pitää liikkeeseenlaskutilien 
ohella myös lakisääteistä arvo-osuusrekisteriä, jota pidetään yllä 
liikkeeseenlaskijoiden kustannuksella. Rekisteri toimii Suomen arvo
osuusjärjestelmän ja kansainvälisten arvopaperikeskusten välisenä 
yhdyssiteenä Arvo-osuusyhdistyksen lukuun. Suomen Osakekeskusrekisteri 
Osuuskunta antaa myös osinkojen maksuun ja emissioihin liittyviä pal
veluita liikkeeseenlaskijoille. 
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Arvo-osuusjärjestelmän clearing- ja settlementtoiminnot 

Arvo-osuusjärjestelmän 'clearing (sel vitys) ja settlement (osuuksien ja 
.maksujen toimitus) muodostavat tehokkaasti toteutettuina jatkuvan pro
sessin, joka alkaa kauppojen kirjaamisesta ja päätyy suorituspäivänä 
nettopohjalta tehtävään maksujen ja omaisuuden toimitukseen. Prosessin 
aikana tehdyt kaupat tarkistetaan, jotta niiden toteutuminen suoritus
päivänä voitaisiin varmistaa. 

Rahamarkkinoiden clearing- ja settlementtoiminnot järjestetään Suomessa 
keskitetysti Helsingin Rahamarkkinakeskuksessa, joka on Suomen Pankin, 

< 

valtiokonttorin ja heliborpankkien omistama osakeyhtiö. Clearihg- ja 
settlementtoimintojen lisäksi myös arvo-osuusrekisterit eli omaisuuden 
säilytys keskitetään samaan tietojärjestelmään. Järjestelmästä saadaan 
nopeasti monipuolista tietoa sekä arvo-osuusrekistereistä että kauppojen 
käsittelyprosessista. Helsingin Rahamarkkinakeskuksen perustamisessa 
noudatetaan kansainvälisiä suosituksia ja ohjeita. 

Järjestelmä toimii kauppojen selvityksessä ja toimituksessa monen
keskisen nettoutuksen periaatteella. Jokaiselle jäsenelle lasketaan 
prosessissa yksl nettosumma päivittäistä rahaliikennettä varten sekä 
yksi arvo-osuuslajikohtainen toimitusmäärä. Yhden nettomäärän hoitami
nen vähentää huomattavasti maksuliikennettä; tämä nettomäärä voi olla 
saamisia, suoritettavia tai nolla. Osapuolten välistä omaisuuden siir
toa vastaa aina samanaikainen maksusuoritus. 

Helsingin Rahamarkkinakeskuksen toiminta aloitetaan suunnitelmien 
mukaan kesäkuussa 1991 sijoitustodistuksilla ja valtion velkasitoumuk
silla. Korkotermiinit, repo-kaupat, yritys- ja kuntatodistukset, kes
kipitkän ajan sijoitustodistukset ja joukkovelkakirjat otetaan järjes
telmään vuoden kuluessa toiminnan käynnistymisestä. 

Suomen arvopaperimarkkinoille ollaan suunnittelemassa toistakin 
clearingkeskusta. Helsingin Arvopaperipörssi on ilmoittanut rakenta
vansa pörssin yhteyteen keskuksen, jonka tarkoituksena on selvittää 
pörssin kaupankäynti järjestelmässä toteutetut kaupat. 



JOHTOPÄÄTÖKSET 

Suomen arvopaperimarkkinoiden merkitys yritysten rahoitushuollossa 
on kansainvälisen suuntauksen mukaisesti kasvanut. Aivan viime vuosina 
suomalaiset yritykset ovat lisänneet myös ulkomaisia pääomanhankintojaan 
ohi Suomen rahoitusmarkkinoiden. Suomen rahoitusmarkkinoiden kehittä
mistä suunniteltaessa olisikin yhä selkeämmin otettava huomioon, että 
pääomanliikkeet ovat jo lähes täysin vapaat ja kansainväliset rahoi
tusmarkkinat erittäin tehokkaat, mikä lisää nopeasti kilpailua. Suomen 
rahoitusmarkkinoiden rakenteen ja kustannustehokkuuden on kestettävä 
kansainvälinen kilpailu, tai markkinat siirtyvät ulkomaille. 

Tammikuu 1991 
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SUOMEN PANKIN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Markku Puntila, pankinjohtaja 
Suomen Pankki 

Suomen Pankin toimintaympäristö on nopeasti muuttunut ja on edelleen 
muuttumassa sekä korkosäännöstelyn purkamisen, pääomanliikkeiden 
vapauttamisen että yleisen kansainvälisen integraation vuoksi. Maksu
järjestelmien yhä pitemmälle menevä nojautuminen elektroniikkaan ja 
perinteisen keskuspankki rahan syrjäytyminen tulevat ajan mittaan 
ilmeisen syvällisesti muokkaamaan Suomen Pankin toimintaedellytyksiä. 
On mYös selvää, että maailmantalouden integroituessa keskuspankki en 
kansainvälisen yhteistyön merkitys korostuu. 

Hallinnollinen asema 

Suomen Pankki toimi i "eduskunnan takuu" a ja hoi dossa", ja eduskunnan 
valitsemille pankkivaltuusmiehille on valvontatehtävän ohella.annettu 
päätösvalta joissakin keskeisissä talouspoliittisissa ja pankin organi
saatiota koskevissa ratkaisuissa. Pankin johtokunnalla, jonka jäsenet 
tasavallan presidentti nimittää määräämättömäksi ajaksi, on päätösvalta 
kaikissa niissä kysymyksissä, joita nimenomaan ei ole lailla määrätty 
pankkivaltuusmiesten päätettäväksi. 

Maan hallitukseen nähden Suomen Pankki on muodollisesti hyvin itse
näinen. Esimerkiksi ministerit eivät voi kuulua pankkivaltuusmiehiin. 
Melko tavallista on kuitenkin ollut, että johtokunnan jäsenet toimivat 
ministereinä, mutta tällöin he ovat virkavapaina Suomen Pankista. 

On luonnollista, että Suomen Pankin ja hallituksen välillä on oltava 
tiivis yhteistyö talouspolitiikan eri lohkojen mahdollisimman hyvän 
koordinaation aikaansaamiseksi. Viimeksi kuluneiden noin kymmenen 
vuoden aikana, jolloin hallitukset Suomessa ovat olleet pitkäikäisiä 
enemmistöhallituksia, tällaisen yhteistyön edellytykset ovat selvästi 
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parantuneet. Useisiin puolueisiin nojautuvien enemmistöhallitusten 
mahdollisuudet harjoittaa voimakasotteista talouspolitiikkaa ovat kui
tenkin osoittautuneet usein rajallisiksi. 

Kun eduskunnan valitsemien pankkivaltuusmiesten kokoonpano noudattelee 
eduskunnan voimasuhteita, on hallituspuolueilla enemmistö myös pankki
valtuusmiehissä, mikä osaltaan toisaalta edistää ja toisaalta myös 
edellyttää talouspolitiikan koordinaatiota. 

Suomen Pankin hallinnollisessa asemassa on tuskin odotettavissa merkit
täviä muutoksia. Nykyinen asema on osoittautunut useimmissa tilanteissa 
maan talouspolitiikan hoidon kannalta tarkoituksenmukaiseksi ja toimi
vaksi. 

Säännöstelyn purkaminen 

Suomessa jatkettiin sekä kotimaassa sovellettujen korkojen että ulko
maisten pääomanliikkeiden säännöstelyä pitempään kuin useimmissa muissa 
Euroopan maissa. Perusteluna pitkään jatkuneelle säännöstelylle pidet
tiin sekä kotimaisten rahoitusmarkkinoiden kehittymättömyyttä että 
talouden jatkuvia tasapaino-ongelmia. Korkosäännöstelyn purkamisen 
pelättiin johtavan kotimaisen korkotason voimakkaaseen nousuun ja 
pääomanliikkeiden vapauttamisen puolestaan pelättiin vaikeuttavan 
talouden tasapainon hallintaa ainakin siirtymävaiheessa. 

Näistä syistä säännöstelyn purkamisessa pyrittiin etenemään vaiheittain 
niin, että kotimaiset markkinat ehtisivät kehittyä ja monipuolistua 
purkamisen tahdissa ja että myös pääomanliikkeiden vapautumisen vaiku
tukset voitaisiin jakaa ajallisesti use,amman vuoden jaksolle. 

Kotimaisten markkinoiden korkosäännöstely purettiin asiallisesti ottaen 
vaiheittain 1980-luvun alkuvuosina vuoteen 1986 mennessä. Korkosäännös
telyn purkamisesta aiheutuneet ongelmat jäivät tuona ajanjaksona 
vallinneen varsin suotuisan taloudellisen kehityksen aikana odotettua 
vähäisemmiksi. On kuitenkin mahdollista, että eräiltä osin vaikutukset 
tulevat näkyviin vasta nyt, kun taloudellinen kehitys on selvästi 



heikkenemässä. Kenties suurimmat ongelmat aiheutuivat siitä, että 
eduskunnan pankkivaltuusmiesten päätösvaltaan kuuluva Suomen Pankin 
peruskorko ei poliittisista syistä kyennyt seuraamaan vapailla markki
noilla muodostuvien markkinakorkojen nousua, mistä syystä peruskorkoon 
sidotut korot jäivät tuntuvasti markkinakorkojen alapuolelle, mikä 
puolestaan johti varsin hankalaan, kahden erilaisen korkotason asetel
maan. Tätä ongelmaa ei vieläkään ole kyetty purkamaan, ja se saattaa 
edelleen kärjistyä, kun Suomessa vuoden 1991 alusta siirryttiin korko
tulojen lähdeverotukseen, joka todennäköisesti tuo mukanaan aikaisempaa 
voimakkaamman kilpailun talletuskoroilla. 

Ulkomaiset pääomanliikkeet, joiden säännöstelyä sekä Suomeen tulevan 
että Suomesta lähtevän pääoman osalta on vaiheittain purettu jo 
19S0-luvulta alkaen, vapautettiin melko nopeasti 1980-luvun aikana. 
Vuoden 1991 alusta säännöstelyn piirissä on enää kotitalouksien ulko
mainen luotonotto. On arvioitavissa, että nimenomaan 1980-luvun aikana 
tapahtunut pääomanliikkeiden vapauttaminen yhdessä samanaikaisen 
vientitulojen voimakkaan kasvun kanssa vaikeutti talouden tasapainon 
ylläpitämistä. Kotimaisen kysynnän rahoittaminen ulkomaisella luotolla 
johti sekä suoraan että kotimaisten rahamarkkinoiden kevenemisen 
välityksellä osaltaan talouden ylikuumenemiseen ja vaihtotaseen , 
vajauksen paisumiseen. 

Jälkikäteen on nähtävissä, että Suomen markan olisi pitänyt antaa 
revalvoitua 1980-luvulla huomattavasti aikaisemmin ja enemmän kuin 
markan valuuttakorin avulla ilmaistun ulkoisen arvon kiinteänä pitämi
seen perustunut filosofia salli. Markka tosin vahvistui vuonna 1982 
toteutettujen pienten devalvaatioiden jälkeen, ja markalle luotiin 
lisää revalvoitumistilaa laajentamalla valuuttaputkeasyksyllä 1988. 
Markan revalvaatio ja markan vaihtelualueen rajojen siirto vuoden 1989 
keväällä tehtiin kuitenkin talouden ylikuumenemista ajatellen suhteel
lisen myöhään. 

Näihin olosuhteisiin nähden on - jälleen jälkikäteen - helppo todeta, 
ettei finanssipolitiikka 1980-luvulla ollut riittävän kireää, vaikka 
valtiontaloudessa päädyttiin vuosikymmenen lopulla jopa ylijäämään. 
Liian vähän revalvoituneen valuuttakurssin vallitessa vientitulojen 
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kasvun ja ulkomaisen velkaantumisen kautta tulleet kysyntäimpulssit 
jäivät liian suurelta osin neutraloimatta. 

Jo tähänastiset kokemukset osoittavat sen myös teoreettisesti ilmeisen 
tosiasian, että kiinteän valuuttakurssin vallitessa kotimainen korko
taso ei voi mainittavasti poiketa kansainvälisestä korkotasosta. Vain 
siinä tapauksessa, että luottamus valuuttakurssin vakauteen horjuu 
joko revalvaatio- tai devalvaatio-odotusten vuoksi, korkoerot ovat 
mahdollisia ja myös välttämättömiä, jos kurssitaso ja valuuttavaranto 
aiotaan tällaisessa tilanteessa pitää vakaina. 

Suomessa ollaan vasta vähitellen havahtumassa siihen, että tällaisissa 
puitteissa keskuspankin mahdollisuudet harjoittaa aktiivista talous
politiikkaa ovat rajalliset. Samoin ollaan vasta huomaamassa, että 
markkinavoimat reagoivat hyvin herkästi tehtyihin talouspoliittisiin 
virheisiin pyrkien niiden korjaamiseen. Niin ikään ollaan havahtumassa 
siihen, että kiinteäkurssipolitiikka sisältää selvän inflaatiotavoitteen 
- valuuttakorimaiden keskimääräisen inflaatiovauhdin - jota kohti 
markkinavoimat taloutta ohjaavat joko finanssipolitiikan tuella tai 
ilman sitä. 

On ilmeistä, että pääomanliikkeiden säännöstely päättyy kokonaan lähi- . 
vuosina riippumatta siitä, millaiseen tulokseen neuvottelut Euroopan 
talousalueen ETA:n muodostamisesta johtavat. Kotitalouksien ulkomaisen 
luotonoton vapauttaminen saattaisi siirtymävaiheessa jonkin verran 
lisätä kysyntää asuntomarkkinoilla. Asuntomarkkinat tosin ovat rajun 
ylikuumenemisen jälkeen jo selvästi jäähtymässä. 

Säännöstelyn asteittaisen purkamisen aikana on käynyt täysin selväksi, 
ettei osittaisen säännöstelyn ylläpitäminen vapaiden markkinoiden rin
nalla ole ajan mittaan mahdollista ilman äärimmäisen raskasta ja 
talouden toimintaa monilla tavoin haittaavaa byrokratiaa. On myös 

ilmeistä, että säännöstely itsessään on jarruttanut Suomen rahoitus
markkinoiden monipuolistumista sekä aiheuttanut tehottomuutta ja 
vinoutumia niiden toiminnassa. 



Integraatio 

Suomen talous oli jo paljon ennen maan itsenäistymistä vuonna 1917 
erittäin riippuvainen ulkomaankaupasta. Tainen maailmansota ja sitä 
seurannut jälleenrakennuskausi tiukkoine säännöstelyineen merkitsivät 
tässä suhteessa takaiskua, jonka jälkeen viennin ja tuonnin suhde 
bruttokansantuotteeseen kuitenkin kasvoi nopeasti neljännekseen ja sen 
ylikin. Ulkomaankaupan ja sittemmin pääomanliikkeiden vapauttaminen 
säännöste-lystä on yhdessä kansai nväl i sen talouden kehi tyksen kanssa 
merkinnyt Suomen talouden yhä tiiviimpää ja monipuolisempaa kytkeyty
mistä osaksi Euroopan ja maailman taloutta. 

Erityisen voimakasta niin Suomessa kuin muual~akin on ollut valuutta
ja rahoitusmarkkinoiden integraatio, joka paljolti on edennyt kaikista 
muodollisista järjestelyistä riippumatta. Se on ollut ennen kaikkea 
seurausta tietoliikenneyhteyksien kehittymisestä ja yritysten toimin
nan kansainvälistymisestä. 

Euroopassa meneillään oleva muodollisempi ja varsin pitkälle tähtäävä 
yhdentyminen EY:n sekä sen ja Eftan neuvottelujen kohteena olevan 
ETA:n puitteissa ei tätä taustaa vasten merkitse muuta kuin jo pitkään 
jatkuneen kehityksen jonkinasteista nopeutumista ja kiinteytymistä. 

Keskuspankin näkökulmasta integraatio tulee täsmällisistä muodoistaan 
riippumatta ilmeisesti merkitsemään kiinteäkursgipolitiikan aseman 
lujittumista. Voimakkaasti keskenään integroituneiden talouksien kesken 
valuuttakurssien muutokset ja niihin liittyvä epävarmuus aiheuttavat 
helposti kohtuuttoman suuria häiriöitä ja johtavat vääriin rakenteel
lisiin signaaleihin. On tästä syystä varsin ymmärrettävää, että var
sinkin pitemmälle tähtäävissä integraatiohankkeissa kiinteät valuutta
kurssit tai jopa yhteiseen valuuttaan siirtyminen ovat olennainen osa 
kaavailtua prosessia. 

Selvää on myös, että pitkälle integroituneen alueen sisällä sovellet
tavat kiinteät valuuttakurssit"tai yhteinen valuutta edellyttävät koko 
talouspolitiikan pitkälle menevää harmonisointia. Täysin vapaiden 
pääomanliikkeiden oloissa erityisesti pääomatulojen verotuksen har
monisoinnin välttämättömYYs korostuu. 
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Sama koskee mYös keskuspankki en perinteistä rahapoliittista välinettä 
'kassavarantojärjestelmää. Pitkälle viedyn integraation ja vapaiden 

pääomanliikkeiden oloissa eivät eri maissa sovelletut kassavaranto
järjestelmät sen enempää kuin muutkaan pankkijärjestelmälle asetetut 
rasitteet voi poiketa mainittavasti toisistaan. Tältä osin, samoin 
kuin mahdollisesti pääomatulojen verotuksessa, näyttää kyvyttömyys 
järjestelmien harmonisointiin olevan johtamassa niistä luopumiseen tai 
ainakin hyvin matalaan rasitustasoon. Ongelma on maailmanlaajuinen 
eikä vain Euroopan integraatioon liittyvä. 

Maksujärjestelmien kehitys 

Kolmas kehityspiirre, joka näyttäisi muovaavan keskuspankki en asemaa 
sekä Suomessa että muissa maissa, on maksujärjestelmien nopea kehitys. 
Pääsuuntana näyttää olevan siirtyminen perinteisten seteleiden ja 
kolikoiden käytöstä elektronisiin maksujärjestelmiin. Suorat tieto
verkkoja käyttävät maksujärjestelmät samoin kuin erilaiset kortti
järjestelmät (ml. toimikortit) ovat vähentäneet ja ilmeisesti tulevai
suudessa,edelleen vähentävät setelistön käyttöä~ 

Suomessa liikkeessä olevan setelistön määrä on tehokkaiden pankki- ja 
postisiirtojärjestelmien vuoksi ollut jo kauan kansainvälisesti ver
taillen erittäin pieni. Tämä on samalla merkinnyt sitä, että setelistön 
korottomuudesta keskuspankille syntyvä laskennallinen tulo (ns. 
seignioragetulo) on ollut verraten vähäinen. Näyttää kuitenkin siltä, 
että myös Suomessa setelistön määrän suhteellinen osuus tulee edelleen 
supistumaan. Tämän kehityksen vauhti riippuu siitä, kuinka nopeasti 
elektroniset maksujärjestelmät korvaavat perinteisen setelistön ja 
kolikot. Kehityksen suunta on kuitenkin täysin ilmeinen ja tulee toden
näköisesti aiheuttamaan keskuspankeille maailmanlaajuisestikin ongelmia 
niiden kannattavuuden ja talouspoliittisten vaikutusmahdollisuuksien 
suhteen. 



Suomen Pankin tulevaisuudesta 

Edellä tarkasteltua taustaa vasten on helppo nähdä, että Suomen Pankin 
kuten muidenkin integroituvien maiden keskuspankki en itsenäinen liik
kumatila tulee nopeasti ja olennaisella tavalla kapenemaan. Tilalle 
tulee kansainvälisenä yhteistyönä muotoutuva, kokonaiset integraatio
alueet kattava talouspolitiikka. Tässä kehityksessä eri maiden keskus
pankkien ainoana toimintalinjana voi olla osallistuminen kansainvälis
ten järjestelmien kehittämiseen ja yhteiseen päätöksentekoon. Varsinkin 
pienten maiden keskuspankki en vaikutusmahdollisuudet voivat tällöin 
perustua yksinomaan korkeatasoiseen asiantuntemukseen. 
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