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1 Yhteenveto 
Talouden heikko kehitys ja korkotason mataluus loivat 

pankeille haasteellisen ympäristön toimia vuonna 

2013. Markkinatilanne on kuitenkin muuttunut kriisin 

pahimman vaiheen jälkeen vakaammaksi, mikä näkyi 

Suomen rahalaitosten yhteenlasketun taseen kehityk-

sessä. Vuoden 2012 puolella alkanut yhteenlasketun 

taseen pieneneminen jatkui vuoden 2013 alkupuolis-

kolla. Tämän jälkeen taseen loppusumma pysyi melko 

vakaana. Taseen supistumisen taustalla oli luottolaitos-

ten keskuspankkiin tekemien talletusten sekä johdan-

naisten väheneminen. Pohjoismaisten pankkikonserni-

en Suomessa toimivien yksiköiden kautta keskuspank-

kiin on ollut kanavoituneena runsaasti likviditeettiä, ja 

tämä konsernien kautta virranneen rahan määrä on 

vähentynyt. Johdannaisten väheneminen puolestaan 

johtuu keskusvastapuoliselvityksen käytön lisääntymi-

sestä sekä johdannaisten markkina-arvon pienenemi-

sestä pitkien korkojen noustessa.  

Suomessa yleisön lainakannan kasvu nopeutui jon-

kin verran vuonna 2013. Kasvua piti edelleen yllä 

muiden rahoituslaitosten lainojen, lähinnä repo-

ostojen, lisääntyminen. Kotitalouksien lainojen kasvu 

hidastui vaimeimmilleen koko vuosituhannella kaikis-

sa käyttötarkoitusluokissa. Kasvun hidastumisesta 

huolimatta kotitalouksien lainojen määrä lisääntyy 

Suomessa edelleen nopeammin kuin useimmissa euro-

alueen maissa. 

Asuntolainojen vuosikasvu hidastui edelleen. Näin 

hidasta se oli edellisen kerran 1990-luvun loppupuolel-

la. Asuntolainakanta supistui joulukuussa ensimmäisen 

kerran yli 15 vuoteen marraskuun tilanteeseen verrat-

tuna. Uusia asuntolainoja nostettiin vuoden aikana 

viidenneksen vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Uusien nostojen määrä oli vähäisimmillään kymme-

neen vuoteen. Asuntolainakannan kasvun hiipumisen 

taustalla oli taloustilanteen yleinen heikkeneminen.  

Asuntolainamarginaalien kasvu taittui alkusyksystä, 

jonka jälkeen marginaalit ovat pysyneet ennallaan. 

Marginaalien suurenemisesta huolimatta asuntolaino-

jen korot ovat historiallisesti katsottuna edelleen mata-

lat. 

Yritysten (pl. asuntoyhteisöt) lainakannan vuosi-

kasvu hidastui syksyyn saakka, mutta nopeutui hieman 

loppuvuotta kohden. Yritykset ottivat lainaa edelleen 

lähinnä käyttöpääomatarpeisiin sekä rahoituksen uu-

delleenjärjestelyihin. Lainojen kysyntä investointeihin 

oli vaisua. Toisaalta yritykset lisäsivät vuoden aikana 

markkinoilta hankittua joukkovelkakirjarahoitusta. 

Myös yrityslainojen korkomarginaalit suurenivat sel-

västi. Eniten marginaalit ovat kasvaneet euromääräi-

sesti pienemmissä lainoissa. Asuntoyhteisöille myön-

nettyjen lainojen kanta jatkoi sen sijaan vahvaa kasvu-

aan. Koko yrityssektorin (ml. asuntoyhteisöt) lainakan-

ta kasvoi Suomessa edelleen nopeammin kuin euroalu-

eella yleisesti.  

Talletukset ovat luottolaitosten merkittävin varain-

hankinnan erä. Kotitalouksien talletukset kattavat noin 

puolet yleisön talletuksista. Suomalaisten kotitalouksi-

en talletusten vuosikasvu pysytteli nollan tuntumassa 

koko vuoden ajan ja jopa pieneni jonkin verran loppu-

keväästä alkaen. Erityisesti määräaikaistalletusten 

määrä väheni tuntuvasti, mikä selittyy korkotason 

mataluudella. Kotitaloudet ovat hakeneet parempaa 

tuottoa muista sijoituskohteista. Kotitalouksien uudet 

sijoitukset sijoitusrahastoihin muuttuivat vuoden 2012 

aikana nettomääräisesti positiivisiksi, ja tämä kehitys 

  
Suomen Pankki • Finlands Bank – Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus • 2013 5   



   RAHALAITOKSET    13.2.2014 
 

   
jatkui edelleen vuonna 2013. Alkuvuodesta myös 

kotitalouksien sijoitukset osakkeisiin lisääntyivät. 

Muiden yleisöön laskettavien sektoreiden talletukset 

sen sijaan lisääntyivät vuoden aikana, vaikka yritys-

sektorilla kasvu olikin vaatimatonta.   

Liikkeeseen lasketut velkapaperit ovat toinen tär-

keä varainhankinnan erä. Suomalaisilla pankeilla ei ole 

ollut vaikeuksia saada markkinaehtoista rahoitusta.   
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2 Yhteenlaskettu tase 

Suomen rahalaitosten yhteenlaskettu tase 
supistui edelleen etenkin vuoden 2013 al-
kupuoliskolla. Sama kehitys on jatkunut jo 
vuoden 2012 loppupuolelta alkaen. Taseen 
pieneneminen johtuu pankkien keskus-
pankkitalletusten vähenemisestä ja joh-
dannaisten tasearvon supistumisesta.    

Suomen rahalaitosten1 yhteenlaskettu tase oli vuoden 

2013 lopussa 525 mrd. euroa, mikä on 75 mrd. euroa 

eli vajaat 12 % vähemmän kuin vuoden 2012 lopun 

tase. Tase jatkoi kesällä 2012 alkanutta supistumistaan 

vuoden alkupuolella. Vuoden loppupuolella yhteenlas-

ketun taseen loppusumma pysyi suhteellisen vakaana. 

Taseen kutistuminen johtui pääasiassa johdannaisten 

tasearvojen pienenemisestä sekä rahalaitosten välisten 

talletusten vähenemisestä. Erityisesti suomalaisten 

luottolaitosten Suomen Pankkiin tekemien talletusten 

sekä euroalueen ulkopuolisten rahalaitosten suomalai-

siin, pääasiassa konsernin sisäisiin, luottolaitoksiin 

suuntaamien talletusten määrät pienenivät vuonna 

2013. Keskuspankkitalletusten väheneminen heijastaa 

rahoitusmarkkinoiden toiminnan vakautumista sekä 

keskuspankkirahan määrän pienentymistä markkinoil-

la.2   

Suomessa johdannaiset kirjataan taseeseen markki-

na-arvon mukaisina taseen saamis- tai velkapuolelle 

sen mukaan, onko arvo positiivinen (saaminen) vai 

1 Rahalaitossektoriin (pl. Suomen Pankki) kuuluvat Suomessa 

toimivat luottolaitokset ja rahamarkkinarahastot. Rahamarkkinara-

hastojen osuus yhteenlasketusta taseesta on alle prosentin. Raha-

markkinarahastojen kehitystä käydään tarkemmin läpi 25.2.2014 

julkaistavassa Sijoitusrahastot-vuosikatsauksessa.  
2 Pentti Hakkarainen (2013) Tase puolittunut vuodentakaisesta alle 

50 miljardiin. Blogikirjoitus 12.8.2013. Suomen Pankki.  

negatiivinen (velka). Koska pankit pyrkivät suojaa-

maan asiakkaiden kanssa tekemänsä johdannaissopi-

mukset vastakkaisella positiolla, rahalaitosten johdan-

naissopimusten kanta on yleensä nettomääräisesti 

lähellä nollaa ja positioiden muutokset näkyvät kum-

mallakin puolella tasetta lähes yhtä suurina. Vuoden 

2013 lopussa Suomen rahalaitoksilla oli taseessaan 

johdannaissaamisia ja -velkoja kumpiakin noin 75 

mrd. euron edestä, kun edellisvuoden lopussa niitä oli 

lähes 50 mrd. euroa enemmän. Johdannaiset sisältyvät 

yhteenlasketussa taseessa muihin saamisiin ja velkoi-

hin. Johdannaisten supistumisen taustalla olivat kes-

kusvastapuoliselvityksen käytön lisääntyminen sekä 

johdannaisten markkina-arvojen lasku pitkien korkojen 

noustessa.   

Johdannaisten kirjaaminen taseeseen vaihtelee 

maittain kansallisten kirjanpitokäytäntöjen mukaan; 

useassa maassa johdannaiset ovat taseen ulkopuolisia 

eriä. Kirjaamiskäytäntöjen eroavuuksien takia taseiden 

maakohtaiset vertailut ovat vaikeita.  
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Kuvio 1. Suomen rahalaitosten yhteenlasketun taseen vuosimuutos, kuukausivirta 12 kk:n liukuva 
summa 

 

Suomen rahalaitosten osuus euroalueen rahalaitosten 

yhteenlasketusta taseesta oli vuoden 2013 lopussa 

1,7 %. Saksan ja Ranskan osuudet kattavat molemmat 

noin neljänneksen koko euroalueen yhteenlasketusta 

taseesta, Italian osuus on 13 %, Espanjan osuus 10 % 

ja muiden maiden osuudet jäävät alle 10 prosentin.   

Rahalaitosten yhteenlaskettu tase supistui lähes jo-

kaisessa euroalueen maassa vuoden 2013 aikana, ja 

etenkin Saksassa taseen supistuminen oli nopeaa vuo-

den loppupuolella. Koko euroalueen rahalaitosten 

yhteenlaskettu tase pieneni vajaat 8 %.  

Kuvio 2. Rahalaitosten yhteenlasketun taseen 
vuosimuutos Suomessa, Saksassa ja  
euroalueella 

 

Yritysten ja kotitalouksien lainojen määrä 
kasvaa Suomessa nopeammin kuin euroalu-
eella 

Keskuspankkitalletusten määrän vähenemisestä huo-

limatta euroalueelle – pääasiassa Suomeen – myönne-
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tyt lainat muodostivat edelleen noin puolet Suomessa 

toimivien rahalaitosten taseesta ja olivat näin ollen 

taseen saamispuolen merkittävin erä.3 Lainat euroalu-

eelle vähenivät vuoden aikana runsaat 12 %, mikä 

johtui pääosin rahalaitosten välisten lainojen vähene-

misestä. Lainoista lähes puolet myönnettiin kotitalouk-

sille ja vajaa kolmannes oli yrityslainoja. Vuoden 

aikana kotitalouksien lainakannan kasvu hidastui noin 

5 prosentista runsaaseen 2 prosenttiin. Yritysten ja 

asuntoyhteisöjen lainakannan kasvu nopeutui hieman 

vuoden aikana, mikä johtui asuntoyhteisöjen lainakan-

nan kasvusta. Yritysten lainakannan (ml. asuntoyhtei-

söt) vuosikasvu oli Suomessa euroalueen nopeinta. 

Muille rahoituslaitoksille myönnettyjen lainojen kanta 

suureni edelleen voimakkaasti, mikä johtui näiden 

laitosten kanssa tehtyjen reposopimusten4 määrän 

lisääntymisestä.   

Euroalueella yleisölle5 myönnettyjen lainojen kan-

nan supistuminen nopeutui vuoden 2013 aikana: jou-

lukuussa kanta oli 2 % pienempi kuin vuotta aiemmin. 

Kotitalouksien lainakannan vuosikasvu on pysytellyt 

euroalueella nollan tuntumassa jo pari vuotta. Velka-

kriisimaissa kotitalouslainat vähenivät edelleen, ja 

muualla euroalueella ne kasvoivat vaatimattomasti. 

Yrityslainojen väheneminen euroalueella nopeutui 

vuoden 2013 aikana; lainakanta oli vuoden lopussa 

3 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Yritysten laina-

kanta supistui vuonna 2013 tai oli edellisvuotisella 

tasolla suurimmassa osassa euroalueen maita lukuun 

ottamatta Suomea, Alankomaita, Belgiaa ja Viroa.  

3 Rahalaitosten tasetilastossa luottolaitosten tekemät talletukset 

kirjataan taseeseen lainasaamisina. 
4 Reposopimus eli takaisinostosopimus on järjestely, jossa arvopape-

reita myytäessä myyjälle syntyy velvollisuus ostaa arvopaperit 

takaisin tiettyyn hintaan tiettynä ajankohtana.  
5 Yleisöön kuuluvat kaikki muut sektorit kuin rahalaitokset: kotita-

loudet, yritykset, julkisyhteisöt, vakuutuslaitokset ja muut rahoitus-

laitokset. 

Kuvio 3. Kotitalouksien ja yritysten lainojen  
vuosimuutos Suomessa ja euroalueella,12 kk:n 
liukuva keskiarvo 

 

Kotitalouksien ja yritysten talletusten kasvu 
Suomessa hitaampaa kuin euroalueella kes-
kimäärin 

Taseen velkapuolella euroalueelta Suomen luottolai-

toksiin tehdyt talletukset kattavat kolmanneksen yh-

teenlasketusta taseesta. Talletukset ovat luottolaitosten 

merkittävin varainhankinnan lähde. Koska ainoastaan 

talletuspankit saavat ottaa vastaan talletuksia yleisöltä, 

luottoyhteisöjen vastaanottamat talletukset ovat suu-

rimmaksi osaksi emoyrityksen sisäistä rahoitusta. 

Yleisön talletuskannan vuosikasvu hidastui noin pro-

senttiyksikön verran vuonna 2013 ja oli 5,5 % vuoden 

lopussa. Etenkin muiden rahoituslaitosten tekemät 

talletukset lisääntyivät voimakkaasti. Taseen velka-

puolella, kuten saamispuolellakin, reposopimusten 

lisääntyminen selittää kasvun.  

Suomen rahalaitosten talletuksista lähes puolet on 

suomalaisten kotitalouksien käyttelytilejä ja määräai-

kaistalletuksia. Kotitalouksien talletuskannan kasvu 

alkoi hidastua vuonna 2012 ja kääntyi supistuvaan 

suuntaan vuoden 2013 loppupuolella. Yritysten talle-

tusten kasvu oli vielä vuoden 2012 loppupuolella ver-

rattain nopeaa, 6–9 prosentin tuntumassa, mutta hidas-

tui voimakkaasti vuoden 2013 aikana ja oli loka-
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marraskuussa negatiivinen. Joulukuussa yritysten 

talletukset lisääntyivät edellisvuotisesta noin 7 %.  

Suomen kotitalouksien ja yritysten talletusten kas-

vu on selvästi hitaampaa kuin euroalueella keskimää-

rin. Kotitalouksien talletusten kasvu hidastui euroalu-

eella vuoden aikana vajaasta 4 prosentista 2,4 prosent-

tiin joulukuussa 2013. Hidastumisesta huolimatta 

talletusten määrä lisääntyi hieman edellisvuotista no-

peammin. Erityisesti Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa 

kotitalouksien talletusten kasvu nopeutui. Yritysten 

talletusten vuosikasvu kiihtyi vuonna 2013 euroalueel-

la keskimäärin ja oli vuoden lopussa vajaat 7 %.    

Kuvio 4. Kotitalouksien ja yritysten talletusten  
vuosimuutos Suomessa ja euroalueella,12 kk:n 
liukuva keskiarvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luottolaitosten toinen merkittävä varainhankinnan 

lähde on velkapapereiden liikkeeseenlasku. Suomalai-

silla rahalaitoksilla ei ollut vaikeuksia saada markki-

naehtoista rahoitusta, joskin liikkeeseen laskettujen 

velkakirjojen kannan vuosikasvu hidastui vuoden 

aikana runsaasta 10 prosentista vajaaseen 7 prosenttiin. 

Joukkovelkakirjojen määrän lisääntymisen taustalla oli 

pankkien varautuminen tuleviin sääntelymuutoksiin. 

Euroalueella rahalaitosten yhteenlasketun velkakirja-

kannan supistuminen jatkui: joulukuussa 2013 velka-

kirjakanta oli lähes 9 % pienempi kuin edellisvuoden 

lopussa. Liikkeeseen laskettujen velkakirjojen kanta 

supistui lähes jokaisessa euromaassa Suomea lukuun 

ottamatta. Markkinaehtoisen rahoituksen saanti oli 

vuonna 2013 edelleen vaikeaa monille euroalueen 

kriisimaissa toimiville pankeille. Kannattaville ja va-

kavaraisille pankeille rahoituksen saanti sen sijaan 

helpottui.6     

6 Euro & talous 5/2013: Talouden näkymät. Rahoitusjärjestelmän 

vakaus.  
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Taulukko 1. Rahalaitosten (pl. Suomen Pankki) yhteenlaskettu tase1, milj. euroa  

 

2012 2013 2012 2013 2012 2013
Saamiset

Lainat euroalueelle 302 927 263 502 355 331 303 282 263 832

Muut arvopaperit kuin osakkeet, euroalueella olevien
liikkeeseen laskemat 20 484 24 769 1 809 1 977 22 293 26 746

Osakkeet ja osuudet, euroalueella olevien
liikkeeseen laskemat 6 994 8 115 0 0 6 994 8 115

Saamiset euroalueen ulkopuolelta 122 976 135 090 1 035 1 128 124 011 136 218

Kiinteä omaisuus 660 645 0 0 660 645

Muut saamiset 143 021 89 757 43 0 143 064 89 757

Yhteensä 597 062 521 877 3 242 3 436 600 304 525 313

Velat

Talletukset euroalueelta 175 280 183 441 0 0 175 280 183 441
Liikkeeseen lasketut velkapaperit, euroalueella olevien
hallussa olevat 70 428 73 361 0 0 70 428 73 361
Rahamarkkinarahasto-osuudet, euroalueella olevien
hallussa olevat 0 0 3 169 3 391 3 169 3 391

Oma pääoma 24 878 26 391 0 0 24 878 26 391

Velat euroalueen ulkopuolelle 172 480 138 985 20 18 172 500 139 003

Muut velat 153 996 99 698 53 27 154 049 99 726

Yhteensä 597 062 521 877 3 242 3 436 600 304 525 313

Lähde: Suomen Pankki. 

Luottolaitokset Rahamarkkinarahastot Yhteensä

1) Johdannaiset sisältyvät eriin muut saamiset ja muut velat
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3 Lainat ja arvopaperisaamiset  

Suomen rahalaitosten euroalueen yleisölle 
myöntämien euromääräisten lainojen vuo-
sikasvu oli 7,8 % vuoden 2013 lopussa. 
Kasvu nopeutui hieman edellisvuotisesta, 
mikä johtui muiden rahoituslaitosten lai-
nakannan kasvun nopeutumisesta. Yritys-
ten lainakannan suureneminen hidastui 
alkuvuodesta mutta kiihtyi hieman loppu-
vuotta kohden. Kotitalouksien lainakan-
nan kasvu hidastui vuoden aikana eniten.  

Suomen rahalaitosten euroalueen yleisölle myöntämi-

en euromääräisten lainojen kannan keskimääräinen 

vuosikasvu nopeutui hieman vuonna 2013 ja oli run-

saat 8 %, kun se edellisvuonna oli 7 prosentin tuntu-

massa. Euroalueen yleisölle myönnettyjen euromää-

räisten lainojen kanta oli vuoden lopussa 206 mrd 

euroa. Vuosikasvun nopeutumisen selittää lainakannan 

kasvu muille rahoituslaitoksille. Kasvun taustalla oli 

repo-ostojen voimakas lisääntyminen kuten myös 

edellisvuonna.  

Yleisön lainakantaan luetaan mukaan lainat kotita-

louksille, yrityksille ja julkisyhteisöille sekä lainat 

vakuutusyhtiöille ja muille rahoituslaitoksille kuin 

rahalaitoksille. Vuoden 2013 lopussa kotitalouksille 

myönnetyt lainat kattoivat 56 % ja yrityksille myönne-

tyt lainat 32 % koko yleisön lainakannasta.  

Kuvio 5. Euroalueen yleisön euromääräisen 
lainakannan vuosikasvu sektoreittain 

 

Suomen rahalaitosten yleisölle myöntämien lainojen 

kokonaiskanta, mukaan lukien valuuttamääräiset sekä 

euroalueen ulkopuolelle myönnetyt lainat, oli 243 

mrd. euroa vuoden 2013 lopussa. Tästä Suomeen 

myönnettyjen lainojen osuus oli 82 %, muihin euro-

maihin myönnettyjen lainojen osuus 5 % ja euroalueen 

ulkopuolisten maiden osuus 13 %.  

Lainakannan rakenne on muuttunut viime vuosina, 

kun reposopimukset erityisesti vakuutuslaitosten ja 

keskusvastapuolien7 kanssa yleistyivät. Ennen vuotta 

2011 rahalaitokset tekivät reposopimuksia pääasiassa 

suoraan muiden rahalaitosten kanssa.  

Lainakannasta muita kun euromääräisiä lainoja oli 

vuoden 2013 lopussa 10 %. Valuuttalainojen osuus on 

kasvanut selvästi vuodesta 2011 eteenpäin samanaikai-

sesti reposopimusten lisääntymisen myötä. Ruotsin ja 

Tanskan kruunun määräiset lainat kattoivat 88 % va-

luuttalainoista. 

7 Keskusvastapuolet kuuluvat sektoriin ”muut rahoituslaitokset”. 
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Lähde: Suomen Pankki.
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3.1 Lainat kotitalouksille 

Kotitalouksien lainakannan kasvu hidastui 
Suomessa selvästi vuonna 2013 mutta sel-
västi nopeampana kuin euroalueella kes-
kimäärin. Vuonna 2013 uusia asuntolaino-
ja nostettiin vähemmän kuin aikaisempina 
vuosina. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla 
keskimääräinen asuntolainamarginaali8 
kasvoi ja oli suurimmillaan elokuussa 
2013. Syksyn aikana asuntolainamarginaa-
lien suureneminen pysähtyi.  

Suomen rahalaitosten kotitalouksille myöntämien 

euromääräisten lainojen kanta oli joulukuun 2013 

lopussa 116,9 mrd. euroa, mikä on 1,8 mrd. euroa 

enemmän kuin vuonna 2012. Vuosikasvu hidastui 

merkittävästi vuonna 2013 ja oli joulukuussa 2,2 %, 

kun se vielä joulukuussa 2012 oli lähes 5 %. Huippu-

vuosina 2004–2008 lainakannan vuosikasvu oli yli 

10 %. 

Kotitalouksien lainakannan kasvu on ollut Suo-

messa nopeampaa kuin euroalueella keskimäärin. 

Vuoden 2009 loppupuolella finanssikriisin aiheuttama 

epävarmuus johti euroalueella siihen, että lainakanta 

supistui joinakin kuukausina. Vuosina 2010 ja 2011 

lainakannan kasvu piristyi euroalueella, mutta hiljeni 

jälleen nollan prosentin tuntumaan vuoden 2012 puo-

livälissä ja on pysynyt siinä koko vuoden 2013.  

8 Laskennallinen korkomarginaali on uuden lainan sovitun vuosiko-

ron ja viitekoron erotus. Luottolaitokset eivät raportoi korkomar-

ginaaleja Suomen Pankille, vaan laskennallinen korkomarginaali 

perustuu Suomen Pankin laskelmiin. 

 

Kuvio 6. Kotitalouksien lainakannan vuosikasvu 
Suomessa ja euroalueella 

 

Kotitalouksien lainat jaetaan käyttötarkoituksen mu-

kaan asuntolainoihin, kulutusluottoihin ja muihin lai-

noihin Suomessa. Kotitalouslainakannasta asuntolai-

noja oli 76 %, kulutusluottoja 11 % ja muita lainoja 

13 %. 

3.1.1 Asuntolainat 

Asuntolainakannan kasvu hidastui Suomessa vuonna 

2013. Joulukuun lopussa kanta oli 88,3 mrd. euroa, ja 

vuosikasvu hidastui edellisvuoden lopun 5,6 prosentis-

ta 2,3 prosenttiin. Asuntolainakannan vuosikasvu alkoi 

hidastua jo vuoden 2012 jälkimmäisellä puoliskolla, 

mihin osaltaan vaikutti taloudellisen epävarmuuden 

lisääntyminen. Vuosikasvu ei ole aikaisemmin 2000-

luvulla ollut yhtä vähäistä. Joulukuussa asunto-

lainakanta pieneni marraskuun kannasta, eli kuukau-

den aikana kuoletettiin asuntolainoja enemmän kuin 

uusia nostettiin. Asuntolainakanta supistui ensi kertaa 

15 vuoteen.  
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Suomen Pankki • Finlands Bank – Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus • 2013 13   

                                                           



   RAHALAITOKSET    13.2.2014 
 

   

Kuvio 7. Uudet nostetut asuntolainat 

 

Vuonna 2013 suomalaiset nostivat uusia asuntolaino-

ja9 15,2 mrd. euron edestä, mikä on noin 4 mrd. vä-

hemmän kuin edellisvuonna. Uusia asuntolainasopi-

muksia solmittiin vuonna 2013 yhteensä reilun 17 

mrd. euron edestä, mikä on vastaavasti 4 mrd. euroa 

vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lainojen kysynnän 

hidastumisen taustalla ovat muun muassa vaikuttaneet 

taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen sekä toden-

näköisesti maaliskuussa voimaan tullut varainsiirtove-

ron korotus.  

Kuvio 8. Uudet nostetut asuntolainat,  
kumulatiivinen summa 

 

9 Uudet nostot sisältävät raportointijakson aikana nostetut uudet 

lainat. Uusilla sopimuksilla tarkoitetaan uusien liiketoimien lisäksi 

uudelleen neuvoteltuja sopimuksia riippumatta siitä, nostetaanko 

laina raportointijakson aikana. 

Finanssialan Keskusliiton10 mukaan ASP11-

ensiasuntojen ostoissa oli kuitenkin nähtävissä piris-

tymistä, vaikka muu asuntokauppa hidastui. Loka-

kuussa 2013 ASP-lainalla ostettiin ensiasuntoja eniten 

lähes kahteen vuoteen.  

Suomessa asuntolainojen korko sidotaan useimmi-

ten euriborkorkoihin. Joulukuussa 2013 lähes 96 % 

uusista asuntolainasopimuksista sidottiin euriboreihin. 

Edellisvuotiseen nähden euriborkorkojen suosio kas-

voi 5 prosenttiyksikköä. Euriboreista eniten käytetty 

viitekorko oli 12 kuukauden euribor. Joulukuussa 2013 

sen osuus oli 59 % kaikista uusista euriborsidonnaisis-

ta asuntolainoista, kun vuotta aiemmin osuus oli alle 

55 %. Kolmen kuukauden euriboriin sidottiin vajaa 

27 %, kuuden kuukauden euriboriin 12 % ja yhden 

kuukauden euriboriin 2 % uusista euriborsidonnaisista 

asuntolainoista. Kiinteään korkoon sidottiin 1,6 % 

uusista asuntolainoista, mikä on 4 prosenttiyksikköä 

vähemmän kuin vuotta aiemmin joulukuussa. Kiin-

teäkorkoisten lainojen osuus on supistunut suhteessa 

eniten vuoden 2013 aikana. Pankkien omiin viitekor-

koihin sidottujen uusien asuntolainojen osuus oli 

2,5 %.  

Pankit ovat kiristäneet lainaehtoja, ja kaikki pankit 

eivät enää myönnä yhden tai kolmen kuukauden euri-

boriin sidottua asuntolainaa. Kun euriborkorot ovat 

säilyneet matalina ja niiden suosion on kasvanut, myös 

uusien asuntolainojen keskikorot ovat pysyneet 2 pro-

sentin tuntumassa koko vuoden 2013 ajan: joulukuussa 

uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 

2,03 %. 

10 Finanssialan Keskusliiton tiedote 2.1.2014 ”ASP-ensiasuntoja 

ostetaan kiihtyvällä tahdilla, vaikka muu kauppa seisoo”. 
11 ASP-laina on (sanasta asuntosäästöpalkkio) 18–30-vuotiaille 

tarkoitettu valtion tukema järjestelmä ensiasunnon hankintaan. ASP-

lainan yhteydessä asuntolainaan myönnetään erilaisia tukia ja etuja. 
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Kuvio 9. Uusien asuntolainasopimusten  
korkosidonnaisuudet 

 

Suomessa asuntolainojen korot olivat huomattavasti 

alemmat kuin euroalueella keskimäärin. Joulukuussa 

2013 uusien asuntolainasopimusten keskikorko oli 

1,98 %, kun se euroalueella oli keskimäärin 3 %. Lai-

nojen korkoihin vaikuttavat käytetyt viitekorot, joiden 

käyttö vaihtelee maittain. 

Uusien asuntolainojen laskennallinen korkomargi-

naali jatkoi kasvuaan koko alkuvuoden ja oli vuoden 

mittaan leveimmillään elokuussa, jolloin se oli 1,61 

prosenttiyksikköä. Loppuvuoden aikana marginaalin 

kasvu pysähtyi, ja joulukuussa marginaali oli 1,56 %.  

Kuvio 10. Uusien asuntolainojen laskennallinen 
korkomarginaali 

 

Finanssialan Keskusliiton raportin12 mukaan asuntove-

lallisilla on asuntolainaa keskimäärin 89 500 euroa. 

12 Finanssialan Keskusliitto (kevät 2013) Säästäminen, luotonkäyttö 

ja maksutavat. 

Asuntojen kalliimman hintatason myötä pääkaupunki-

seudulla asuvien asuntolainat ovat suuremmat kuin 

muualla maassa eli keskimäärin 109 500 euroa. Asun-

tolainojen keskikoon kasvuvauhti on tasaantunut kah-

den viime vuoden aikana, ja uudet asuntolainat ovat 

keskimäärin olleet 120 500 euroa. 

3.1.2 Kotitalouksien kulutusluotot ja 

muut lainat 

Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien kulutusluot-

tojen kanta oli vuoden 2013 lopussa 13 mrd. euroa. 

Kanta supistui edellisvuotisesta hieman, noin 0,2 mrd. 

euroa. Kulutusluottojen kannan vuosimuutos13 pieneni  

hieman eli 3,7 prosenttiin edellisvuoden 4 prosentista. 

Lainakanta supistui, koska lainoja siirrettiin rahalaitos-

sektorin ulkopuolelle. Kulutusluottojen kannan keski-

korko nousi hieman vuodentakaisesta ja oli joulukuus-

sa 4,6 %. 

Kuvio 11. Kotitalouksien kulutusluottojen kanta ja 
keskikorko 

 

13 Vuosimuutos lasketaan rahalaitostilastoissa virtatiedoista, jotka 

saadaan, kun kantatietojen muutoksesta poistetaan ajanjakson aikana 

kantaan vaikuttavat muut muutokset, kuten arvonalentumiset sekä 

mahdolliset luokitusmuutokset. Luokitusmuutoksia syntyy esimer-

kiksi sektori- ja vaadeluokitusten muutoksista, rahalaitosjoukon 

rakenteen muuttumisesta ja kirjanpitokäytäntöjen muutoksista. 
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Pankkien myöntämät kulutusluotot kattavat kotitalo-

uksien kaikista kulutusluotoista lähes 90 %. Myös 

muut, ilman luottolaitoslupaa toimivat rahoituslaitok-

set myöntävät kotitalouksille kulutusluottoja etenkin 

autokaupan rahoitusta varten. Tilastokeskuksen mu-

kaan muiden rahoituslaitosten kuin luottolaitosten 

myöntämien kulutusluottojen kanta oli syyskuun 2013 

lopussa 1,55 mrd. euroa.   

Vuoden 2013 lopussa kulutusluotoista lähes puolet 

(48 %) kuului alaerään tili- ja korttiluotot. Nämä luotot 

ovat tarvittaessa käytettävissä ennalta sovittuun luotto-

rajaan saakka. Tili- ja korttiluotoista noin 12 % oli 

luottokortteihin liitettyjä korottomia maksuaikalainoja. 

Pidennettyjen, yleensä korollisten luottokorttiluottojen 

osuus oli noin 60 % ja niiden korko joulukuussa 

9,2 %. Tililuottojen osuus oli 28 %. Koko tili- ja kort-

tiluottokannan keskikorko nousi hieman vuoden 2013 

aikana; keskikorko oli vuoden lopussa 6,8 %, kun se 

edellisvuoden lopussa oli 6,5 %. Tili- ja korttiluotot 

olivat pääosin vakuudettomia.  

Finanssialan Keskusliiton raportin14 mukaan kulu-

tusluottojen keskimääräinen koko on ollut pienene-

mään päin kahden viime vuoden aikana. Vakuudellis-

ten pankista otettujen kulutusluottojen suuruus on ollut 

keskimäärin 9 500 euroa. 

Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien muiden 

lainojen kanta oli joulukuun 2013 lopussa 15 mrd.  

euroa. Muiden lainojen vuosikasvu hidastui yhden 

prosentin tuntumaan. Keskikorko näissä muissa lai-

noissa oli vuoden 2013 lopussa 2 %.  

Lainat muihin käyttötarkoituksiin kattavat opinto-

lainat, lainat vapaa-ajan asuntoja ja elinkeinonharjoit-

tamista varten sekä muut lainat, joita ovat esimerkiksi 

sijoituslainat. Muiden lainojen suurin alaerä ovat lainat 

elinkeinon harjoittamista varten. Elinkeinonharjoittaji-

en lainakanta oli noin 5 mrd. euroa, ja lainakannan 

14 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat (2013). 

keskikorko oli joulukuussa 2,5 %. Yli 80 % elinkeino-

harjoittajien lainoista oli myönnetty maa- ja metsätalo-

utta harjoittaville kotitalouksille.  

Kuvio 12. Kotitalouksien muut lainat käyttötarkoi-
tuksittain 

 

3.2 Yrityslainat 

Yrityslainakanta kasvoi vuoden 2013 ai-
kana noin 6 %. Kasvusta lähes 75 % tuli 
asuntoyhteisöjen lainojen kasvusta. Yritys-
ten rahoituslähteet monipuolistuivat ja 
varsinkin joukkovelkakirjamuotoinen ra-
hoitus lisääntyi selvästi vuoden 2013 aika-
na. Yrityslainojen marginaalit levenivät. 

Suomen luottolaitosten kotimaisille yrityksille ja asun-

toyhteisöille myöntämien lainojen kanta oli vuoden 

2013 lopussa reilut 68 mrd. euroa. Kanta kasvoi vajaat 

3 mrd. euroa edellisvuotisesta. Alkuvuonna kanta 

kasvoi tasaisesti, mutta supistui noin puolen miljardin 

euron verran touko-heinäkuussa. Tämä johtui pääasi-

assa siitä, että lainoja siirrettiin rahalaitossektorin 

ulkopuolelle. Loppuvuonna kasvu nopeutui jonkin 

verran. Yrityslainakannan vuosimuutos oli joulukuussa 

2013 noin 6 %. Yritysluottojen heikkoon kehitykseen 

vaikutti muun muassa investointien vähäinen määrä.  
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* KPVTY = kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt mm. 
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Lähde: Suomen Pankki.
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Vuoden 2013 lopussa tehdyn yritysrahoitus-

kyselyn15 avulla selvitettiin Suomessa toimivien yri-

tysten rahoituksen hankintaa ja hankinta-aikomuksia, 

rahoitusongelmia sekä rahoituksen saatavuutta ja hin-

taa. Kyselyn mukaan aiempaa suurempi osa keskisuu-

rista ja suurista yrityksistä on hankkinut vuoden 2013 

aikana uutta rahoitusta, mutta samaan aikaan rahoituk-

sen hankinta-aikeissa epäonnistuneiden tai näistä ai-

keista luopuneiden yritysten osuus on kasvanut. 

Kuvio 13. Yrityslainakanta ja sen kuukausimuutos 

 

Asuntoyhteisöjen osuus yrityslainakannasta oli vuoden 

2013 lopussa neljännes eli vajaat 18 mrd. euroa. Kas-

vua edellisvuodesta kertyi 2 mrd. euroa. ”Perinteisten” 

(yritykset pl. asuntoyhteisöt) kotimaisten yritysten 

lainakannan vuosikasvu oli vuoden 2013 aikana kes-

kimäärin vain noin prosentti. Toisaalta taas asuntoyh-

teisöjen lainojen vuosikasvu oli keskimäärin 14 %. 

Näin ollen yrityslainojen kannan kasvusta noin 75 % 

aiheutui asuntoyhteisöjen lainarahoituksen lisääntymi-

sestä. 

15 Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Finanssialan Keskusliitto, 

Finnvera, Suomen Pankki, Suomen Yrittäjät sekä työ- ja elinkeino-

ministeriö: Yritysrahoituskysely 2013. 

Ks. 

http://www.suomenpankki.fi/fi/julkaisut/selvitykset_ja_raportit/raho

ituskyselyt/Pages/default.aspx. 

Kuvio 14. Yrityslainakannan vuosikasvu  
Suomessa 

 

Yritysrahoituskyselyn perusteella yritysten rahoitusra-

kenne on monipuolistumassa. Aiempaa useammat 

suuret (yli 250 työntekijän) yritykset ilmoittivat hank-

kivansa rahoitusta erityisesti laskemalla liikkeeseen 

yritystodistuksia ja joukkovelkakirjoja. Tämä suuntaus 

näkyy selvästi myös Suomen Pankin laatimissa arvo-

paperitilastoissa. Yritysten liikkeeseen laskemien 

joukkovelkakirjojen kanta kasvoi vuoden 2013 aikana 

lähes 4,3 mrd. euroa eli 16 % ja oli vuoden lopussa 

runsaat 30 mrd. euroa. Joukkovelkakirjamuotoisen 

rahoituksen kasvun taustalla ovat markkinarahoituksen 

saannin helpottuminen ja toisaalta pankeista saatavan 

rahoituksen ehtojen kiristyminen. 

Kuvio 15. Yritysten liikkeeseen laskemien  
joukkovelkakirjojen kanta ja nettomerkinnät 
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Yrityslainakannassa (pl. asuntoyhteisöt) on eniten 

lainoja kiinteistöalan yrityksille (30 %) ja teollisuus-

yrityksille (17 %). Lainakannan kehitys oli kaikilla 

päätoimialoilla vaatimatonta. Eniten uusia lainasopi-

muksia tehtiin teollisuusalan yritysten kanssa, kuten 

edellisinä vuosina. 

Uusia yrityslainasopimuksia tehtiin vuonna 2013 

lähes 40 mrd. eurolla, mikä on 4,5 mrd. euroa enem-

män kuin edellisenä vuonna. Koko vuoden aikana 

tehdyt sopimukset jäivät 15 mrd. euron verran jälkeen 

huippuvuosien 2008 ja 2010 tasosta. Ero selittyy lähes 

kokonaan suurten (yli miljoonan euron) yrityslainanos-

tojen vähentymisellä. Uusia yrityslainoja otetaan edel-

leen lähinnä rahoituksen uudelleenjärjestelyihin ja 

käyttöpääomatarpeisiin. Sen sijaan investointeihin 

lainoja otetaan edelleen vaisusti.16 

Kuvio 16. Uudet yrityslainasopimukset 
(ml. asuntoyhteisöt) kuukausittain 

 

Uusien pienten, enintään 50 000 euron, yrityslainaso-

pimusten korot nousivat lähes koko vuoden 2013 ajan. 

Nousua kertyi vuoden 2012 lopusta lähes 0,4 prosent-

tiyksikköä, ja korko oli vuoden lopussa 3,95 %. Suu-

rissa, yli 1 milj. euron, yrityslainoissa korko kohosi 

reilut 0,3 prosenttiyksikköä 2,38 prosenttiin vuoden 

2013 aikana. Kaikista uusista yrityslainasopimuksista 

(pl. asuntoyhteisöt) euriborkorkoihin sidottiin yli 

70 %. Yli puolet uusista yrityslainasopimuksista sidot-

16 Finanssialan Keskusliitto (2013) Pankkibarometri IV/2013. 

tiin yhden kuukauden ja kolmen kuukauden euribor-

korkoihin. Pidemmät euriborkorot laskivat vuoden 

2013 aikana edelleen, mutta lyhimmät euriborit nousi-

vat muutamia prosenttiyksikön sadasosia vuoden aika-

na. Viitekorkojen muutos ei selitä sopimuskorkojen 

nousua. 

Kuvio 17. Uusien yrityslainasopimusten  
(pl. asuntoyhteisöt) korot 

 

Lainamarginaalit levenivät kaikissa yrityslainojen 

kokoluokissa. Lainamarginaalien kasvua on ollut ha-

vaittavissa jo vuodesta 2011 alkaen, mutta vuoden 

2013 aikana, varsinkin pienissä, enintään 50 000 euron 

lainoissa, marginaalit levenivät eniten. Suurissa, yli 

miljoonan euron, lainoissa korkojen kuukausittainen 

vaihtelu voi olla suurtakin, koska yksittäisellä suurella 

lainalla on tässä luokassa mahdollisesti suurempi vai-

kutus keskikorkoon kuin pienemmissä lainoissa. Kor-

ko on yleensä sitä korkeampi, mitä pienempi laina on 

kyseessä. PK-yritykset maksavat siten tavallisesti 

korkeampia lainakorkoja kuin suuret yritykset.  
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Kuvio 18. Uusien yrityslainojen  
(pl. asuntoyhteisöt) laskennallinen marginaali 
lainan koon mukaan 

 

3.3 Luottolaitosten arvopape-
risaamiset 

Vuoden 2013 lopussa kotimaisten luottolai-
tosten arvopaperisaamisten tasearvo oli 72 
mrd. euroa eli vajaat 3 mrd. euroa enem-
män kuin vuotta aiemmin. Kasvu selittyy 
lähes kokonaan arvopaperien ostoilla. 

Luottolaitosten arvopaperisijoitukset kasvoivat vuoden 

2013 aikana selvästi hitaammin kuin parina edellisenä 

vuotena. Kasvua kertyi vain 3 mrd. euroa eli vajaat 

5 %, mikä selittyy lähes kokonaan uusien arvopaperien 

ostoilla. Lähes 90 % luottolaitosten arvopaperikannas-

ta oli velkapapereita ja loput reilut 10 % osakkeita ja 

osuuksia. 

Luottolaitosten arvopaperisalkusta suurin osa on 

pitkäaikaisia velkapapereita. Vuoden 2013 lopussa 

niitä oli reilut 61 mrd. euroa. Lyhytaikaisten velkapa-

pereiden määrä on pysynyt jo pidempään muuttumat-

tomana vajaassa 3 mrd. eurossa. Tuleva likviditeetin-

sääntely edellyttää pankeilta riittäviä maksuvalmius-

puskureita, mikä korostaa laadukkaiden likviditeettiva-

rojen merkitystä. Näitä ovat esimerkiksi valtionvelka-

kirjat, katetut joukkovelkakirjalainat ja hyvän luoki-

tuksen yrityspaperit. 

Luottolaitosten hallussa olevista joukkovelkakir-

joista suurin osa on rahalaitosten liikkeeseen laskemia. 

Näiden osuus kaikista joukkovelkakirjoista oli vuoden 

2013 lopussa noin 65 % (41 mrd. euroa). Tämä osuus 

on pysynyt samansuuruisena jo useita vuosia, joskin 

osuus hieman pieneni vuodesta 2012. Näistä rahalai-

tosten liikkeeseen laskemista joukkovelkakirjoista 

neljännes oli katettuja joukkovelkakirjoja. Suurin osa 

rahalaitosten liikkeeseen laskemista joukkovelkakir-

joista on laskettu liikkeeseen rahaliittoon kuulumatto-

missa EU-maissa. Merkittävin liikkeeseenlaskijamaa 

oli Tanska, jonka osuus rahalaitosten liikkeeseen las-

kemista joukkovelkakirjoista oli yli 40 %. Toiseksi 

eniten oli Ruotsin rahalaitosten liikkeeseen laskemia 

joukkovelkakirjoja, joita oli yli 25 %. 

Luottolaitosten hallussa olevien joukkovelkakirjo-

jen kannan kasvun taustalla olivat erityisesti muiden 

sektoreiden kuin rahalaitosten liikkeeseen laskemien 

joukkovelkakirjojen ostot. Julkisyhteisöjen liikkeeseen 

laskemat joukkovelkakirjat kasvoivat vuoden 2013 

aikana noin 2 mrd. euroa. Julkisyhteisöjen liikkeeseen 

laskemia velkapapereita luottolaitoksilla oli vuoden 

2013 lopussa yhteensä lähes 15 mrd. euron arvosta. 

Näistä oli valtioiden liikkeeseen laskemia 11 mrd.  

euron verran, mikä on noin 0,5 mrd. euroa enemmän 

kuin vuotta aiemmin. Maajakauma pysyi melko sa-

manlaisena kuin vuonna 2012, eli eniten luottolaitos-

ten salkuissa oli Saksan, Suomen, Yhdysvaltojen ja 

Ruotsin valtionpapereita. 

Luottolaitosten taseissa jatkui vuonna 2013 sama 

trendi kuin vuonna 2012, eli paikallishallinnon (kun-

nat, osavaltiot) liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat 

kasvattivat suosiotaan. Niiden määrä kasvoi lähes 1,4  

mrd. euroa vuoden 2013 aikana. Varsinkin Saksan 

osavaltioiden liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjo-
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jen määrä lähes kaksinkertaistui noin 2,5 mrd. euroon. 

Suomen kuntien liikkeeseen laskemien joukkovelka-

kirjojen määrä pysyi edellisvuotisella tasolla. 

Luottolaitosten hallussa olevista joukkovelkakir-

joista noin 65 % oli euromääräisiä, mikä on 4 prosent-

tiyksikköä vähemmän kuin edellisvuoden lopussa. 

Valuuttamääräisissä joukkovelkakirjoissa oli eniten 

Ruotsin kruunun määräisiä velkakirjoja. Niiden määrä 

kasvoi vuoden 2013 aikana noin 4 mrd. euroa (9,8  

mrd. euroa). Myös Tanskan kruunun määräiset velka-

paperit olivat suosittuja vajaan 8,7 mrd. euron osuudel-

laan. Valuuttamääräisten joukkovelkakirjojen arvoihin 

vaikuttavat valuuttakurssien vaihtelut. 
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Kehikko 1. Korkojakauma 

Aiempaa laajemmat EKP:n tase- ja korko-
tilastoasetukset tulivat voimaan kesällä 
2010, ja niiden mukaisia tietoja alettiin 
kerätä rahalaitoksilta kesäkuun 2010 lo-
pun tilanteesta alkaen. Yksityiskohtainen 
tiedonkeruu mahdollistaa tietojen hyödyn-
tämisen aiempaa paremmin.  

Kotitalouksien uusien nostettujen asuntolainojen kes-

kikorko on vaihdellut välillä 1,8–2,7 % vuosina 2011–

2013. Tarkasteltaessa uusien nostettujen asuntolaino-

jen keskikoron kuukausittaista jakaumaa rahalaitos-

kohtaisesti saadaan koroista enemmän informaatiota.  

Keskikorko lasketaan painottamalla kunkin rahalai-

toksen korko sen uusien nostettujen lainojen määrällä. 

Kesäkuusta 2010 alkavan tarkastelujakson ajan keski-

korko on noudatellut läheisesti pankkikohtaisten kes-

kikorkojen alakvartiilia, mutta vuoden 2013 loppupuo-

lella keskikorko painui alakvartiilin alapuolelle. Tämä 

tarkoittaa, että suuri osa asuntolainoista nostetaan 

alakvartiilia alhaisempaa lainakorkoa tarjoavista pan-

keista.  

Tarkastelussa olevien rahalaitoskohtaisten17 korko-

jen ero on vaihdellut keskimäärin 0,8 prosenttiyksikön 

ja 1 prosenttiyksikön välillä. Vaihteluvälissä on havait-

tavissa kuitenkin kasvava trendi, eli viime aikoina väli 

on ollut noin prosenttiyksikkö. Tämä kuvaa sitä, että 

viitekorkojen pysyessä suhteellisen muuttumattomina, 

pankkien lainamarginaalit ovat leventyneet. 

17 Kattaa 90 % rahalaitoksista, jotka sijoittuvat 5:nnen ja 95:nnen 

prosenttipisteen väliin.  

Kuvio 19. Uusien nostettujen euromääräisten 
asuntolainojen keskikorko ja rahalaitoskohtainen  
keskikorkojakauma* (n=276–319) 

 

Uusissa yrityslainoissa korkojen vaihteluväli on le-

veämpi kuin asuntolainoissa. Tämä johtuu siitä, että 

yrityslainoissa yrityksen taloudellinen tila, luottokel-

poisuus ja lainan suuruus vaikuttavat lainakorkoon 

huomattavasti. Pankkien koroista 90 % sijoittuu 2–

4,75 prosentin välille koko tarkastelujakson ajan. 

Vuonna 2011 ja vuoden 2012 alkupuoliskolla keski-

korko oli korkeammalla kuin vuonna 2013 ja myös 

noudatteli alakvartiilia. Vuonna 2013 keskikorko py-

sytteli tasaisempana, kun viitekorot laskivat mutta 

marginaalit kasvoivat. Keskikorko painui jonkin ver-

ran alakvartiilin alapuolelle, mikä tarkoittaa, että suur-

ten yrityslainojen alhaisemmat korot laskevat myös 

keskikorkoa matalammaksi. 
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Kuvio 20. Yritysten (pl. asuntoyhteisöt) uusien 
lainasopimusten keskikorko ja rahalaitoskohtai-
nen keskikorkojakauma* (n=251–288) 

 

Asuntoyhteisöjen uusien nostettujen lainojen korkoja-

kauma on samankaltainen kuin kotitalouksien asunto-

lainojen, mutta korkojen vaihteluväli on leveämpi. 

Mediaanin ja keskikoron välinen erotus on kasvanut 

tasaisesti koko tarkastelujakson ajan. Asunto- ja yritys-

lainojen tapaan myös asuntoyhteisöjen lainojen keski-

korko oli suhteellisen tasainen koko vuoden 2013 ja 

korkojakauma pysyi 1,5–3,5 prosentin välillä. Asunto-

yhteisöt maksavat lainoistaan keskimäärin hieman 

pienempää marginaalia kuin kotitaloudet asunto-

lainoistaan, mistä syystä myös keskikorko jää hieman 

alhaisemmaksi. 

 

Kuvio 21. Asuntoyhteisöjen uusien lainasopimus-
ten keskikorko ja rahalaitoskohtainen keskikorko-
jakauma* (n=92–149) 
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Kehikko 2. EKP:n uudet indikaattorit helpottavat lainakorkojen ver-
tailua euroalueella  

Rahalaitosten tase- ja korkotilastoista joh-
detut lainakustannusindikaattorit (cost-of-
borrowing indicators) helpottavat laina-
korkojen vertailua ja rahapolitiikan välit-
tymisen analyysia euroalueella. 

EKP:n neuvoston rahapoliittiset päätökset välittyvät 

talouteen ja erityisesti hintoihin useita välittymis-

kanavia pitkin. Normaaliaikoina näistä keskeisin on 

ns. korkokanava, jonka kautta EKP:n ohjauskoron 

muutokset välittyvät pankkien laina- ja talletuskorkoi-

hin. Laina- ja talletuskorkojen muutokset vaikuttavat 

puolestaan kotitalouksien ja yritysten säästämis-, kulu-

tus- ja investointipäätöksiin. 

Euroalueen rahapolitiikka perustuu kattavaan ta-

loudelliseen analyysiin, jossa keskeisenä seurannan 

kohteena ovat kotitalouksille ja yrityksille myönnetty-

jen uusien lainojen keskimääräiset korot euroalueen eri 

maissa. Kuukausittain julkaistavat rahalaitosten korko-

tilastot tarjoavat hyvän pohjan analyysille, sillä ne 

sisältävät kattavat tiedot eri euromaiden pankkien 

kotitalous- ja yrityssektorille myöntämien lainojen 

koroista. Jotta lainakustannuksia voi luotettavasti ver-

tailla, on analyysissa otettava huomioon maittaiset erot 

talouden rahoitusrakenteissa.  

EKP:n tilastoissa uusien lainojen korot jaetaan ly-

hyisiin ja pitkiin korkoihin koron kiinnitysajan perus-

teella. Kiinnitysajalla tarkoitetaan ennalta sovittua 

ajanjaksoa, jonka aikana korko ei muutu. Korot, joiden 

kiinnitysaika on enintään yksi vuosi, ovat lyhyitä ja yli 

vuodeksi kiinnitetyt korot pitkiä. Etenkin asuntolai-

noissa lyhyiden ja pitkien korkojen suosio vaihtelee 

suuresti eri euromaissa: esimerkiksi Suomessa yli 

95 % uusien asuntolainojen koroista on kiinnitetty 

enintään vuodeksi, kun taas Saksassa osuus on vain 

16 %. Koko euroalueella lyhyiden korkojen osuus on 

selvästi alle puolet. 

Rahalaitosten korkotilastoissa uusien lainasopi-

musten korot eivät sisällä tili- ja korttiluottojen korko-

ja. Tili- ja korttiluottoihin luetaan korottomat maksu-

aikalainat, pidennetyt luottokorttiluotot, maksuval-

miuslainat ja tililuotot. Näistä etenkin tililuottojen 

merkitys yritysten rahoitusmuotona vaihtelee suuresti 

euromaiden välillä, ja joissakin suurissa maissa tili-

luotot ovat yrityksille merkittävä rahoituksen lähde. 

Suomessa tililuottojen osuus on alle 10 % luottolaitos-

ten myöntämästä yrityslainakannasta, mutta esim. 

Italiassa niiden osuus on lähes kolmannes.18 Tililuotto-

jen huomioon ottaminen on tärkeää etenkin, kun tar-

kastellaan niiden keskimääräisiä korkoja suhteessa 

muihin lainakorkoihin: euroalueella yrityksille myön-

nettyjen tililuottojen korko oli vuonna 2013 keskimää-

rin 1,5 prosenttiyksikköä muiden uusien yrityslainaso-

pimusten keskikorkoa korkeampi. Kotitalouslainoissa 

ns. kertaluottojen ja tili- ja korttiluottojen välinen 

korkoero sekä tili- ja korttiluottojen suhteellinen osuus 

lainakannasta ovat huomattavasti pienempiä, etenkin 

kun mielenkiinnon kohteena ovat useimmiten uusien 

asuntolainojen korot. 

Jotta maiden väliset erot lyhyiden ja pitkien korko-

jen ja erityyppisten yrityslainojen suosiossa tulisivat 

otetuksi luotettavasti huomioon korkoja analysoitaes-

sa, EKP on johtanut rahalaitosten tase- ja korkotilas-

toista kaikille euromaille ja euroalueelle keskimäärin 

lainakustannusindikaattorit (cost-of-borrowing indica-

tors). Indikaattorit antavat aiempaa kattavamman ku-

18 Banca d’Italia. 
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van uusien lainojen koroista jaoteltuna kotitalous- ja 

yrityslainoihin tai koron kiinnitysajan pituuden mu-

kaan.  

Kotitalouslainojen indikaattori on johdettu rahalai-

tosten korkotilastoista kiinnitysajaltaan eripituisten 

asuntolainakorkojen painotetusta keskiarvosta.19 Kuu-

kausittaisten heilahtelujen vähentämiseksi painoina on 

käytetty uusien lainasopimusten määrän 24 kuukauden 

liukuvaa keskiarvoa. 

Yritysten lainakustannusindikaattori on laskettu 

samaan tapaan kuin kotitaloussektorin indikaattori, 

mutta tililuotot on otettu huomioon lyhyiden korkojen 

indikaattorissa ottamalla niiden korko mukaan paino-

tettuun keskiarvokorkoon; painona käytetään tililuotto-

jen osuutta yritysten maturiteetiltaan enintään vuoden 

mittaisten lainojen kannasta. Nämä tiedot saadaan 

EKP:n rahalaitosten tasetilastosta. Tasetilastosta saa-

daan myös tieto yrityksille myönnettyjen maturiteetil-

taan yli vuoden pituisten mutta koroltaan lyhytaikais-

ten lainojen määrästä, joka on otettu mukaan muiden 

lyhytaikaisten korkojen painokertoimeen näiden laino-

jen osuudella kaikista yritysten pitkäaikaisista lainois-

ta.20 

Suomessa uusien asuntolainojen korot ovat euro-

alueen keskimääräisiä korkoja selvästi alhaisemmat 

(kuvio 22). Korot seuraavat EKP:n ohjauskoron muu-

toksia, mikä johtuu pääasiassa euriborkorkojen suures-

ta suosiosta asuntolainojen viitekorkona. Myös euro-

alueella keskimäärin asuntolainojen korot ovat liikku-

neet samaan suuntaan ohjauskoron kanssa aina finans-

sikriisin alkuvuosiin 2008 ja 2009 saakka. Vuoden 

2011 jälkeen euroalueen suurista maista etenkin velka-

19 Euroalueella kotitalouksien lainaveloista noin kolme neljännestä 

on asuntolainoja, joten muiden lainojen korkoja ei ole otettu huomi-

oon. 
20 Metodista tarkemmin EKP:n Kuukausikatsauksessa (elokuu 

2013). Ks. 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb201308en.pdf. 

kriisistä kärsineissä Espanjassa ja Italiassa korot ovat 

kuitenkin pysyneet korkeina, vaikka ohjauskorkoa on 

laskettu. 

Kuvio 22. Kotitalouksien lainakustannusindikaat-
toreita 

 

Yritysten lainakustannusindikaattori on kotitalouk-

sien indikaattoria volatiilimpi, mutta myös siinä näkyy 

sama muutos kuin kotitalouksien asuntolainoissa vuo-

den 2011 jälkeen: yrityslainojen korot ovat laskeneet 

euroalueella keskimäärin, mutta Italiassa ja Espanjassa 

ne ovat pysyneet korkealla. Suomessa korot ovat nous-

seet vuonna 2013, mikä on ainakin osittain seurausta 

korkomarginaalien kasvusta. 

Kuvio 23. Yritysten lainakustannusindikaattoreita 
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Kehikko 3. Asuntolainat rahalaitoksia koskevassa tilastotiedonke-
ruussa   

Asuntolainatilastot ovat yksi seuratuim-
mista rahalaitoksia koskevista Suomen 
Pankin tilastoista. Monia asuntolainojen 
raportoinnin yksityiskohtia ei kuitenkaan 
tunneta yleisesti.  

Rahalaitoksia koskevien tilastotietojen keruu Suomen 

Pankille uudistui kesäkuussa 2010. Silloin luovuttiin 

taulukkopohjaisesta raportoinnista ja siirryttiin yksi-

tyiskohtaiseen tietuepohjaiseen tiedonkeruuseen. Tämä 

antaa aiempaa paremmat mahdollisuudet tiedon ana-

lysointiin. Seuraavassa pyritään valottamaan, mitä 

kaikkia tietoja asuntolainoista on saatavissa. Suomen 

Pankki julkaisee suurimman osan asuntolainoihin 

liittyvistä tiedoista internetsivuillaan.  

Suomen Pankille raportoidaan rahalaitosten tilasto-

tiedonkeruussa tiedot kuukauden aikana nostettujen 

asuntolainojen määrästä sekä tiedot uusista asunto-

lainasopimuksista. Lisäksi raportoidaan molempien 

sovittu vuosikorko ja kotitalouksien maksama todelli-

nen vuosikorko. Todellinen vuosikorko lasketaan 

kuluttajasuojalainsäädännön (EY-direktiivi 2008/48) 

mukaisesti, ja siinä otetaan huomioon kaikki lainan 

nostamiseen ja hoitamiseen liittyvät kulut.   

Tasetiedoissa raportoidaan tiedot koko asunto-

lainakannasta, kannasta ilman hoitamattomia lainoja 

sekä lainan sovitusta vuosikorosta. Lainakanta ei sisäl-

lä kertyneitä mutta maksamattomia korkoja, jotka 

raportoidaan erikseen. Samoin omana eränään rapor-

toidaan lainoihin kohdistetut ja kohdistamattomat 

luottotappiot. 

Lainakantaan, uusiin sopimuksiin ja uusiin nostet-

tuihin asuntolainoihin liittyy kuusi yhteistä luokitusta. 

Institutionaalisista sektoreista asuntolainatiedot kerä-

tään kotitalouksilta ja voittoa tavoittelemattomilta 

yhteisöiltä. Lainanottajan kotimaa ja lainan nimellisva-

luutta raportoidaan maa- ja valuuttakohtaisesti.  

Lainaan liittyvä vakuus hajaantuu kuuteen luok-

kaan. Näistä merkittävin Suomessa on koko takaisin-

maksettavan lainapääoman suuruinen tai sen ylittävä 

asunto- tai kiinteistövakuus. Muut vakuustyypit ovat 

takaus, asunto- ja kiinteistövakuus, joka ei kata koko 

lainapääoman arvoa, ja muu vakuus. Lisäksi on ole-

massa vakuustyypit vakuusvajeelliset lainat ja ilman 

vakuuksia myönnetyt lainat. 

Lainan alkuperäinen maturiteetti raportoidaan vuo-

den tarkkuudella aina 40 vuoteen saakka. Sen lisäksi 

raportoidaan juoksuaikaväli 40–50 vuotta sekä ikuiset 

lainat.  

Kaikki edellä esitellyt viisi luokitusta ovat EKP:n 

tase- tai korkotilastoasetusten mukaisia, mutta luoki-

tuksen yksityiskohtaisuus on päätetty kansallisesti. 

Täysin kansallinen luokitus on lainan korkosidonnai-

suus. Suomessa lainan korko on useimmiten sidottu 

euriborkorkoon. Lainan korko voi olla myös sidottu 

luottolaitoksen omaan viitekorkoon, kiinteään tai 

muuhun korkoon. 

Edellisten lisäksi EKP:n asetukset vaativat kolmea 

luokitusta, joista yksi kohdistuu uusiin asuntolainaso-

pimuksiin ja kaksi asuntolainakantaan. Uusista sopi-

muksista on raportoitava erikseen alkuperäinen koron 

kiinnitysaika. Kiinnitysajalla tarkoitetaan sitä aikaa, 

jonka kuluessa korkoa ei voi muuttaa. Enintään vuo-

den kiinnitysaika on jaettu neljään luokkaan: enintään 

yksi kuukausi, 1–3 kuukautta, 3–6 kuukautta ja 6–12 

kuukautta. Yli vuoden luokat ovat 1–3 vuotta, 3–5 

vuotta, 5–10 vuotta ja yli 10 vuotta. 

  
Suomen Pankki • Finlands Bank – Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus • 2013 25   



   RAHALAITOKSET    13.2.2014 
 

   
Vain lainakantaan liitetään seuraava koron tarkis-

tusajankohta sekä lainan jäljellä oleva maturiteetti. 

Seuraava koron tarkistusajankohta voi olla seuraavan 

vuoden aikana, yli vuoden mutta enintään 2 vuoden 

kuluttua tai yli 2 vuoden kuluttua. 

Toinen asuntolainakantaan liitettävä luokitus on 

lainan jäljellä oleva juoksuaika, joka voi olla enintään 

yksi vuosi, 1–2 vuotta tai yli 2 vuotta. Kaikki alkupe-

räiseltä maturiteetiltaan yli kaksivuotiset lainat kuulu-

vat laina-aikanaan kaikkiin raportoitaviin luokkiin.   
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4 Talletukset ja muu varainhankinta 

4.1 Luottolaitosten varain-
hankinta 

Yleisön talletuskanta oli vuoden 2013 lo-
pussa 142 mrd. euroa ja luottolaitosten 
liikkeeseen laskemien velkapapereiden 
kanta 89 mrd. euroa. Yleisötalletusten 
kanta kasvoi maltillisesti, ja kannan keski-
koron vuonna 2012 alkanut lasku jatkui 
edelleen koko vuoden 2013.    

Perinteisten talletuspankkien varainhankinnasta mer-

kittävä osa koostuu yleisöltä vastaanotetuista talletuk-

sista. Tämän lisäksi talletuspankit voivat laskea liik-

keeseen velkapapereita. Suuri osa Suomessa toimivista 

luottolaitoksista, niin talletuspankeista kuin luottoyh-

teisöistäkin21, on osa isompaa pankkikonsernia tai 

-ryhmää, mikä mahdollistaa konsernin sisäisen varain-

hankinnan joko suomalaiselta tai ulkomaiselta emoyh-

tiöltä tai muilta konserniin kuuluvilta yhtiöiltä.  

Suomen luottolaitosten suurin varainhankinnan erä 

ovat talletukset. Luottolaitoksilla oli vuoden 2013 

lopussa velkaa yhteensä 522 mrd. euroa, mikä on 75  

milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2012 lopussa. 

Velasta noin 27 % koostui yleisön talletuksista. Inter-

banktalletusten (pääosin konsernin sisäisten talletus-

ten) osuus velasta oli lähes 32 %, sijoitustodistusten ja 

muiden liikkeeseen laskettujen velkapapereiden osuus 

17 % ja oman pääoman osuus 5 %. Muut velat, joiden 

osuus oli lähes 19 %, koostuivat lähes yksinomaan 

johdannaisten negatiivisesta bruttoarvosta. Kotitalouk-

21 Luottoyhteisöihin kuuluvat muun muassa asuntoluottopankit, 

luottokorttiyhtiöt ja luottolaitosluvan saaneet rahoitusyhtiöt. 

sien talletukset kattavat noin puolet talletuspankkien 

yleisötalletuksista.  

Kuvio 24. Yleisön talletuskannan 
vuosikasvuvaikutukset sektoreittain 

 

Yleisön talletuskannan vuosikasvu hidastui edellis-

vuoden joulukuun 6,6 prosentista 5,5 prosenttiin jou-

lukuussa 2013. Suurin positiivinen vaikutus vuosikas-

vuun oli muilla rahoitus- ja vakuutuslaitoksilla; niiden 

vuosikasvu oli 4,1 % joulukuun 2013 lopussa. Myös 

julkisyhteisöjen talletukset olivat koko vuoden positii-

visella kasvu-uralla. Yritysten ja etenkin kotitalouksi-

en vaikutus yleisön talletusten kannan vuosikasvuun 

oli sen sijaan negatiivinen. Aikaisempina vuosina 

kotitaloussektorilla on ollut merkittävä positiivinen 

vaikutus yleisön talletuskannan kasvuun. 

Yleisön talletusten kanta22 oli vuoden 2013 lopussa 

146 mrd. euroa, mistä kotitalouksien talletusten osuus 

oli 82 mrd. euroa (56 %). Yritysten talletusten osuus 

oli 31 mrd. euroa (21 %), julkisyhteisöjen talletusten 

11 mrd. euroa (8 %) ja rahoitus- ja vakuutuslaitosten 

talletusten 22 mrd. euroa (15 %). Kotitalouksien osuus 

pieneni 4 prosenttiyksikköä, ja yritysten osuus pysyi 

22 Euroalueen yleisön talletukset (ml. muut kuin euromääräiset 

talletukset) Suomen luottolaitoksissa. Valuuttatalletuksia (muut 

valuutat kuin euro) oli koko kannasta 4,8 mrd. euroa (3,3 %).  
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edellisvuotiseen nähden samana. Julkisyhteisöiden 

osuus kasvoi 2 prosenttiyksikköä ja muiden rahoitus- 

ja vakuutuslaitosten osuus 3 prosenttiyksikköä.  

Rahoitus- ja vakuutuslaitosten talletuskannan kas-

vuun on viime vuosina vaikuttanut reposopimusten 

voimakas lisääntyminen. Joulukuun 2013 lopussa 

reposopimuksia oli solmittu 13 mrd. euron edestä, 

mikä oli yli puolet muiden rahoitus- ja vakuutuslaitos-

ten talletuksista. Viime vuosina reposopimuksia on 

tehty yhä enemmän myös yleisöön luettavien sektorei-

den kanssa ─ lähinnä muihin rahoituslaitoksiin kuulu-

vien keskusvastapuolien sekä vakuutuslaitosten kanssa 

− kun aikaisemmin näitä sopimuksia tehtiin pääosin 

vain rahalaitossektoriin kuuluvien vastapuolien kanssa.  

Yleisön talletuksista 92 mrd. euroa (63 %) oli yön 

yli -talletuksia eli käytännössä käyttelytileille tehtyjä 

talletuksia. Yön yli -talletusten osuus yleisön talletuk-

sista kasvoi hieman vuoden 2013 aikana. Määräaikais-

talletusten osuus pienentyi 5 prosenttiyksikköä edellis-

vuotisesta ja oli 18 % joulukuussa 2013. Muiden talle-

tusten osuus kasvoi 2 prosenttiyksikköä ja oli 18 %. 

Talletukset ovat pankeille vakaa ja suhteellisen edulli-

nen rahoituslähde ja korkojen alhaisuuden takia lähes 

poikkeuksetta halvempaa rahoitusta kuin velkakirja-

markkinoilta hankittu rahoitus. Yleisön talletuskannan 

keskikorko oli vuoden 2013 lopussa ennätyksellisen 

matala, 0,44 %.   

Vuoden 2013 ajan yleisön laina- ja talletuskantojen 

keskikorot laskivat. Varsinkin talletuskorot laskivat 

aina vuoden loppuun saakka, ja myös lainakoroissa oli 

pieni käänne syksyllä, kun lainakorot lähtivät hienoi-

seen nousuun. Korkojen laskua ovat tähän saakka 

vauhdittaneet matalalla pysyneet markkinakorot. Tal-

letuskannan keskikorolla on suuri vaikutus pankkien 

varainhankinnan kustannuksiin sekä laina- ja talletus-

kannan väliseen korkoeroon eli ns. kokonaismarginaa-

liin. Korkotason lasku yleensä pienentää kokonais-

marginaalia, ja näin myös kävi Suomessa vuonna 

2012.  

Laina- ja talletuskannan välinen korkomarginaali 

oli 1,8 prosenttiyksikköä vuoden 2011 lopussa ja 1,3 

prosenttiyksikköä vuoden 2012 lopussa. Vuonna 2013 

markkinakorot pysyivät matalina, mutta lainakannan 

koron hienoisen nousun myötä kokonaismarginaali oli 

vuoden 2013 lopussa 1,4 %.  

Kuvio 25. Yleisön laina- ja talletuskannan 
keskikorko sekä kokonaismarginaali Suomessa 

 

4.1.1 Kotitalouksien talletukset 

Kotitalouksien talletuskanta oli vuoden 
2013 lopussa 82 mrd. euroa, eli se supistui 
vuoden aikana 0,7 %. Yön yli -talletusten 
kanta kasvoi 52 mrd. euroon, mutta mää-
räaikaistalletusten kanta supistui edellis-
vuotisesta selvästi ja oli 16 mrd. euroa. 
Määräaikaistalletusten kannan keskikorko 
laski 1,31 prosenttiin edellisvuoden 1,82 
prosentista. 

Talletuksista 52 mrd. euroa (63 %) oli yön yli 

-talletuksia, määräaikaistalletusten osuus oli 16 mrd. 

euroa (20 %) ja loput talletukset olivat ns. sijoitustalle-

tuksia23. Talletuskannan vuosikasvu on hidastunut 

23 Sijoitustalletuksen pituus on yleensä yhdestä kuukaudesta useisiin 

vuosiin. Sijoitusajanjakson korko on yleensä kiinteä ja määräytyy 

talletuksen koon ja talletusajan mukaan. 
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talouden epävarmuuden ja korkojen mataluuden takia. 

Markkinakorkojen voimakkaan laskun myötä vuodesta 

2012 eteenpäin etenkin määräaikaistalletuksista virtasi 

rahaa pois. Muut sijoituskohteet kuten rahastot24 ovat 

kasvattaneet suosiotaan kotitalouksien sijoituskohtei-

na.  

Kotitalouksien talletuskannan korko laski vuoden 

2013 aikana ja oli vuoden lopussa 0,47 %, kun se 

edellisvuoden lopussa oli 0,72 %. Eniten ovat laske-

neet määräaikaistalletusten korot.  

Kotitalouksilla oli vuoden lopussa 15 972 862 tal-

letustiliä. Luku sisältää myös tilit, joiden saldo on 

nolla. Keskimäärin yhdellä talletustilillä oli noin 5 000 

euroa. 

Kuvio 26. Kotitalouksien talletuskannan  
vuosikasvu 

 

Uusille kotitalouksien määräaikaistalletuksille on 

maksettu vuoden 2012 alusta saakka aikaisempaa 

huomattavasti matalampia korkoja. Joulukuussa 2013 

uusien määräaikaistalletussopimusten keskikorko oli 

1,08 %. Uusien määräaikaistalletussopimusten määrä 

on laskenut tasaisesti vuoden 2011 lopun huipun 8,3  

mrd. eurosta 4 mrd. euroon joulukuussa 2013. Vuoden 

2013 aikana uusia määräaikaistalletussopimuksia teh-

tiin 16 mrd. euron edestä. Se, että vuoden aikana teh-

tiin yhtä paljon uusia määräaikaistalletussopimuksia 

kuin määräaikaistalletusten kanta oli vuoden lopussa, 

24 Ks. http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/sijoitusrahastot. 

kuvastaa sopimusten lyhyttä talletusaikaa. Aikaisem-

min kasvua kirittivät pankkien hyvät talletuskorkotar-

joukset sekä markkinakorkojen nousu. Uusien sopi-

musten korko oli parhaimmillaan 2,21 prosentissa 

vuonna 2011.  

Kuvio 27. Uusien määräaikaistalletusten  
kumulatiivinen summa Suomessa vuosina  
2011–2013 

 

Määräaikaistalletusten vuosimuutos oli negatiivinen 

koko vuoden 2013. Joulukuussa määräaikaistalletus-

kanta oli 18 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Lyhyi-

den, enintään yhden vuoden mittaisten määräaikaistal-

letusten kanta kattoi 60 % määräaikaistalletusten kan-

nasta. Kotitaloudet ovat siirtäneet varojaan määräai-

kaistalletuksista yön yli -talletuksiin.  

Kuvio 28. Kotitalouksien määräaikaistalletukset 

 

Tilastokeskuksen rahoitustilinpidon mukaan kotitalo-

uksien nettomääräiset sijoitukset rahasto-osuuksiin 

olivat positiivisia kaikilla kolmella neljänneksellä 
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vuonna 2013. Nettomääräisissä sijoituksissa suoraan 

noteerattuihin osakkeisiin nähtiin selvää kasvua vuo-

den ensimmäisellä neljänneksellä mutta toisella ja 

kolmannella neljänneksellä osakesijoitukset muuttui-

vat negatiivisiksi.  

Kotitalouksien talletuksista suurin osa on kiin-

teäkorkoisia, koska määräaikaistalletusten korot on 

pääasiassa kiinnitetty koko talletuksen ajaksi. Yön yli 

-talletuksista 46 % on kiinteäkorkoisia. Vaihtuvakor-

koisia määräaikaistalletuksia ovat pääasiassa ns. struk-

turoidut talletukset, jotka luetaan useimmiten pitkiin, 

yli kahden vuoden määräaikaistalletuksiin. Strukturoi-

tujen talletusten tuotto koostuu matalakorkoisesta 

kiinteästä tuotto-osuudesta ja mahdollista lisätuottoa 

varten räätälöidystä lisätuotto-osasta. Talletukselle voi 

saada hyvänkin tuoton, jos indeksi, osakekori tai joh-

dannainen, johon korko on sidottu, kehittyy suotuisas-

ti. Vuoden 2013 lopussa strukturoitujen talletusten 

kanta oli 572 milj. euroa, mikä on hieman vähemmän 

kuin vuotta aiemmin.   

Kuvio 29. Kotitalouksien uusien määräaikaistalle-
tusten keskikorot 

 

4.1.2 Velkapaperit 

Vuosien 2011 ja 2012 tilanteeseen verrat-
tuna luottolaitosten liikkeeseen laskemien 
velkapapereiden kanta kasvoi maltillisesti. 

Kasvua kertyi vuoden 2013 aikana runsas 
miljardi euroa. 

Luottolaitosten liikkeeseen laskemien velkapapereiden 

yhteenlaskettu kanta oli vuoden 2013 lopussa vajaat 

89  mrd. euroa. Tästä talletuspankkien osuus oli vajaat 

60 mrd. euroa ja luottoyhteisöjen hieman yli 29 mrd.  

euroa. Koska luottoyhteisöt eivät saa ottaa vastaan 

talletuksia yleisöltä, ne rahoittavat toimintansa velka-

papereilla tai konsernin sisäisellä rahoituksella. 

Vuoden 2013 lopussa Suomen Pankkiin raportoi 

taseensa reilut 300 luottolaitosta, ja näistä 53 laitoksel-

la oli taseessaan liikkeeseen laskettuja velkapapereita. 

Liikkeeseenlaskut ovat keskittyneet viidelle suurim-

malle toimijalle, sillä niiden osuus kattoi yli 90 % 

koko vajaan 89 mrd. euron velkapaperikannasta. 

Sijoitustodistukset 

Liikkeeseen lasketut velkapaperit jaetaan alkuperäisen 

maturiteetin mukaan lyhyt- ja pitkäaikaisiin. Lyhytai-

kaisten velkapapereiden eli sijoitustodistusten alkupe-

räinen maturiteetti on enintään yksi vuosi.  

Luottolaitosten liikkeeseen laskemien sijoitustodis-

tusten kanta supistui vuoden 2013 aikana noin 1,5  

mrd. euroa ja oli 20,5 mrd. euroa. Sijoitustodistus-

markkinat ovat erittäin keskittyneet, sillä neljän suu-

rimman liikkeeseenlaskijan osuus kaikista sijoitusto-

distuksista on lähes 95 %. 

Euromääräisten sijoitustodistusten kanta väheni 

vuoden 2013 aikana lähes 2 mrd. eurolla, kun taas 

valuuttamääräisten sijoitustodistusten kanta pysyi 

ennallaan. Euromääräisten sijoitustodistusten osuus 

kaikista sijoitustodistuksista oli vuoden 2013 lopussa 

40 %. 

Valuuttamääräisten sijoitustodistusten kanta oli 

vuoden 2013 lopussa 12,5 mrd. euroa. Yksittäisistä 

valuutoista merkittävin oli Englannin punta, joka kat-

toi yli 74 % valuuttamääräisestä sijoitustodistuskan-
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Lähteet: Suomen Pankki ja Reuters.
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nasta. Seuraavaksi merkittävin oli Yhdysvaltojen dol-

lari 22 prosentin osuudella. Englannin punnan mää-

räisten sijoitustodistusten osuus kuitenkin pieneni 

vuodesta 2012 selvästi eli 8 prosenttiyksikköä, kun 

taas Yhdysvaltojen dollarin määräisten sijoitustodis-

tusten osuus kasvoi reilut 8 prosenttiyksikköä. Koska 

sijoitustodistukset ovat maturiteetiltaan lyhyitä eli alle 

vuoden mittaisia, nimellisvaluuttojen osuudet saattavat 

vaihdella nopeastikin. 

Vuoden 2013 lopussa liikkeessä olleiden sijoitus-

todistusten kannan keskimääräinen alkuperäinen matu-

riteetti25 oli 5,5 kuukautta. Sijoitustodistusten keski-

määräinen jäljellä oleva maturiteetti vuoden 2013 

lopussa oli 79 päivää, kun vuotta aiemmin se oli 75 

päivää. 

Taulukko 2. Luottolaitosten sijoitustodistusten 
kanta alkuperäisen ja jäljellä olevan juoksuajan 
mukaan vuosien 2012 ja 2013 lopussa, milj.  
euroa 

 

Joukkovelkakirjalainat 

Pitkäaikaisia, maturiteetiltaan yli vuoden mittaisia 

velkapapereita eli joukkovelkakirjoja oli vuoden 2013 

lopussa 51 luottolaitoksen taseessa, ja niiden yhteisar-

vo oli 68 mrd. euroa. Tasearvossa oli kasvua 2,6 mrd.  

euroa edellisvuotiseen nähden. Katettujen joukkovel-

kakirjojen osuus koko kannasta oli vuoden 2013 lo-

pussa lähes 28 mrd. euroa. Uusia katettuja joukkovel-

kakirjoja laskettiin liikkeeseen vuoden 2013 aikana 

3,5  mrd. euron verran. Katetut joukkovelkakirjat las-

25 Kannan määrällä painotettu keskimääräinen juoksuaika. 

ketaan liikkeeseen lähes poikkeuksetta kansainvälisillä 

markkinoilla. 

Myös joukkovelkakirjojen markkinat ovat erittäin 

keskittyneet. Viiden suurimman liikkeeseenlaskijan 

osuus kaikista joukkovelkakirjoista on yli 91 %. 

Joukkovelkakirjat poikkeavat toisistaan suuresti si-

joitukselle maksettavan koron suhteen. Perinteisen 

kiinteän kuponkikoron rinnalle on kehitetty erilaisia 

laskentamalleja. Kiinteä kuponkikorko oli yleisin 

vuoden 2013 lopussa ollut koronmääräytymisperuste 

yli 58 prosentin osuudella. Myös vaihtuvakorkoisia 

velkakirjoja oli runsaasti eli lähes 25 % kannasta. 

Indeksisidonnaiset joukkovelkakirjat menettivät hie-

man osuuttaan ja olivat vuonna 2013 kolmanneksi 

suurin ryhmä reilun 7 prosentin osuudella. Muiden 

korkotyyppien osuudeksi jäi vajaat 10 %. 

Luottolaitosten joukkovelkakirjoja on liikkeessä 

20:n eri valuutan määräisinä. Eniten papereista on 

euromääräisiä eli 64 % (44 mrd. euroa). Muiden EU-

maiden valuuttojen määräisiä oli 11 % eli lähes 8 mrd. 

euroa. Niistä suurin osa oli Ruotsin kruunun ja Eng-

lannin punnan määräisiä. Muiden kuin EU-maiden 

valuuttojen määräisiä joukkovelkakirjoja oli 17 mrd.  

euroa. Niistä lähes puolet oli Yhdysvaltojen dollarin 

määräisiä ja runsas kolmannes Japanin jenin ja Sveit-

sin frangin määräisiä yhteensä. 

Vuoden 2013 lopussa liikkeessä olevien joukko-

velkakirjojen alkuperäinen kannan koolla painotettu 

keskimääräinen maturiteetti oli hieman alle 6 vuotta 6 

kuukautta. Vuotta aiemmin keskimääräinen maturiteet-

ti oli 6 vuotta 7 kuukautta. Alkuperäiseltä maturiteetil-

taan enintään 5 vuoden mittaisten joukkovelkakirjojen 

osuus kannasta on kasvanut yli 3 prosenttiyksikköä 

viimevuotisesta, kun taas 5–10 vuotta pitkien velkakir-

jojen osuus on pienentynyt 2 prosenttiyksikköä. Yli 10 

vuoden joukkovelkakirjojen osuus on supistunut reilun 

prosenttiyksikön edellisvuotisesta. 

2012/12 2013/12 2012/12 2013/12
Enintään 3 kk 5 369 6 117 15 467 15 055

3 kk ja enintään 6 kk 9 945 9 726 5 713 4 398

9 kk ja enintään 9 kk 3 833 1 441 722 1 043

9 kk ja enintään 12 kk 3 120 3 566 364 353

Kaikkiaan 22 266 20 849 22 266 20 849

Lähde: Suomen Pankki.

Alkuperäinen juoksuaika Jäljellä oleva juoksuaika
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Kuvio 30. Pitkien velkapapereiden alkuperäinen 
maturiteetti  

 

Vuoden 2014 aikana luottolaitosten joukkovelkakirjoja 

erääntyy 10,5 mrd. euroa, ja vuoden 2015 erääntymiset 

ovat 12 mrd. euroa. Joukkovelkakirjojen kannan kes-

kimääräinen jäljellä oleva maturiteetti oli 4 vuotta, kun 

se edellisen vuoden lopussa oli 4,5 vuotta. 

 

  

62 %

30 %

8 %

Enintään 5 vuotta
5-10 vuotta
Yli 10 vuotta

Lähde: Suomen Pankki.
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5 Raportoijajoukko ja sen muutokset 

Edeltävien vuosien tapaan Suomen raha-
laitosten lukumäärä väheni edelleen vuon-
na 2013. Määrä pienentyi etenkin luotto-
laitosten fuusioiden johdosta. 

Suomessa toimi vuoden 2013 lopussa26 314 rahalaitos-

ta, joista 299 oli luottolaitoksia, 12 rahamarkkinara-

hastoja ja kaksi sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoita. 

Rahalaitossektoriin luetaan myös Suomen Pankki. 

Rahalaitossektori pieneni vuoden aikana 12 luottolai-

toksen verran, mikä johtui pääosin osuuspankkiryh-

mässä toteutuneista fuusioista. Lisäksi rahalaitossekto-

rissa oli fuusio, joka ei vaikuttanut rahalaitosten luku-

määrään: sektorin ulkopuolinen holdingyhtiö Aktia 

Oyj sulautui tytäryhtiö Aktia Pankki Oyj:hin. Itella 

Pankki Oy myytiin keväällä 2013 Säästöpankkiryh-

mälle. Pankin nimi muuttui muotoon Säästöpankkien 

Keskuspankki Suomi Oy, ja se toimii säästöpankki-

ryhmän keskusluottolaitoksena.  

Kaksi uutta luottolaitosta aloitti ja yksi lopetti toi-

mintansa. Bonum Pankki Oy:lle myönnettiin loppu-

vuodesta talletuspankkilupa. Bonum Pankki Oy toimii 

POP Pankkien keskusluottopankkina. POP Pankkiliitto 

osti keskusluottolaitostoimintaa varten ACH Finland 

Oy -yhtiön, joka toimi ennen pankkitoimiluvan saantia 

maksulaitoksena. Rahalaitoslistalle lisättiin vuonna 

2013 kaksi sähköisen rahan liikkeeseenlaskijaa, koska 

rahalaitoksia koskeva EKP:n määritelmä muuttui, ja 

muutosten myötä yritykset, joiden pääasiallinen toi-

minta on sähköisen rahan liikkeeseenlasku, on luoki-

26 Ajantasainen lista Suomen rahalaitoksista on Suomen Pankin 

internetsivuilla 

(http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/tase_ja_korko/Pages/rahalait

oslista.aspx). 

teltava rahalaitoksiksi. Sähköisen rahan liikkeeseen-

laskijoilla ei ole luottolaitoslupaa. 

Euroalueella oli yhteensä 6 716 rahalaitosta vuoden 

2013 lopussa. Euromaista eniten luottolaitoksia oli 

Saksassa, 1 842. Seuraavaksi eniten luottolaitoksia oli 

Itävallassa, Italiassa ja Ranskassa. Rahamarkkinara-

hastoja oli euromaissa yhteensä 814. Eniten näitä ra-

hastoja oli rekisteröity Ranskaan, Luxemburgiin ja 

Irlantiin. 

Kuvio 31. Rahalaitosten määrä euroalueella vuo-
den 2013 lopussa 
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Lähde: Euroopan keskuspankki.
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Taulukko 3. Vuoden 2013 aikana toimintansa 
Suomessa aloittaneet rahalaitokset 

 
 

Taulukko 4. Vuoden 2013 aikana Suomen raha-
laitossektorista poistuneet yksiköt 

 
 

Taulukko 5.  Suomessa toimivien rahalaitosten 
fuusiot vuonna 2013 

 
  

Rahalaitoksen nimi Ajankohta

Avida Finans AB Lokakuu
Bonum Pankki Oy Marraskuu

Lähde: Suomen Pankki.

Rahalaitoksen nimi Ajankohta

Nets Oy Huhtikuu

Lähde: Suomen Pankki.

Rahalaitoksen nimi Ajankohta

F Längelmäen Säästöpankki Maaliskuu
V Säästöpankki Sinetti
F Parkanon Säästöpankki Huhtikuu
V Oma Säästöpankki
F Forssan Seudun Osuuspankki Elokuu
F Somerniemen Osuuspankki
F Someron Osuuspankki
V Lounaismaan Osuuspankki
F Hellanmaan Osuuspankki Elokuu
V Lapuan Osuuspankki
F Keikyän Osuuspankki Syyskuu
V Satakunnan Osuuspankki
F Ähtärin Osuuspankki Syyskuu
V Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki
F Uukuniemen Osuuspankki Syyskuu
V Kesälahden Osuuspankki
F Sideby Andelsbank Syyskuu
F Övermark Andelsbank
V Körsnäs Andelsbank
F Sijoitusrahasto eQ Lyhyt Rahamarkkinarahasto Marraskuu
V Sijoitusrahasto eQ Rahamarkkina
F Hauhon Osuuspankki Joulukuu
F Hämeenlinnan Osuuspankki
F Lopen Osuuspankki
V Etelä-Hämeen Osuuspankki
F Ikaalisten Osuuspankki Joulukuu
F Karvian Osuuspankki
V Satapirkan Osuuspankki

F = Fuusioitunut rahalaitos
V = Vastaanottanut rahalaitos

Lähde: Suomen Pankki.
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Kehikko 4. Rahalaitoksia koskeva Suomen Pankin tilastotietojärjes-
telmä  

Suomen Pankki siirtyi perinteisestä tau-
lukkopohjaisesta raportoinnista tietuepoh-
jaiseen raportointiin kesäkuusta 2010 al-
kaen. Tiedonkeruun muutos siirsi osan 
aiemmin raportoijille kuuluneista rapor-
tointivelvollisuuksista Suomen Pankin vas-
tuulle. 

Suomen Pankki kerää raportoijilta (luottolaitokset ja 

Suomen Pankki) kuukausittain tietoja tietuemuotopoh-

jaisen rahalaitosten tilastotiedonkeruun avulla.27 Tie-

tuemuotopohjaisessa raportoinnissa kuvattava ilmiö 

jaetaan toisistaan riippumattomiin ulottuvuuksiin (di-

mensioihin) ja jokainen ulottuvuus tilaston vaatimiin 

toisistaan riippumattomiin luokkiin, jotka määritellään 

erillisten koodilistojen avulla. Tietuemuotopohjainen 

raportointi lisää raportoidun tiedon määrää huomatta-

vasti, mutta sallii samalla luokitusten joustavan ja 

tarkoituksenmukaisen yhdistämisen. Rahalaitosten 

tilastotiedonkeruun avulla tuotetaan tietoja useaan eri 

tilastoon: EKP:n tase- ja korkotilastot, BIS:n pankkiti-

lastot sekä tiedot maksutasetta ja rahoitustilinpitoa 

varten. Tietuemuoto sisältää erilliset laina- ja talletus-

tietueen, arvopaperitietueen sekä muiden saamisten ja 

velkojen tietueen. 

Raportoijat toimittavat kuukausiraportin enintään 

10 pankkipäivän viipeen kuluessa. Raportoijien ja 

Suomen Pankin välissä toimiva tilastotiedonkeruupal-

velu tarkastaa tietojen oikeellisuuden: tiedot ovat vaa-

27 Tässä kuvataan kuukausittain raportoitavien tietojen käsittelyä 

tilastotietojärjestelmässä lukuun ottamatta laaduntarkkailua. Tarkas-

telun ulkopuolelle jätetään myös neljännesvuosittain kevennetyn 

raportoinnin piirissä olevien tietojen käsittely sekä rahamarkkinara-

hastot, joiden tiedot kerätään sijoitusrahastojen tiedonkeruussa.    

dittujen luokitusten mukaisia ja läpäisevät tarkistus-

säännöt. Tarkastuksen läpäisseet raportit välitetään 

edelleen Suomen Pankille.  

Suomen Pankissa raportit käsitellään tilastotietojär-

jestelmässä. Raportoidut luokitukset yhtenäistetään, 

koska raportoijilla on mahdollisuus raportoida tiettyjä 

luokituksia vaadittua minimitasoa tarkemmin. 

Koko rahalaitosten tilastotiedonkeruu perustuu pe-

räkkäisten kuukausien tasetietojen keskinäiseen vertai-

luun. Jokainen raportoitu tieto on joko uusi (vastaavaa 

tietoa ei löytynyt edellisellä periodilla) tai jatkuva (oli 

molemmilla periodeilla). Lisäksi määritellään ns. pois-

tuneet rivit (mukana edellisellä periodilla, mutta ei 

uudella). Näitä tietoja käytetään virtatietojen lasken-

nassa.  

Luottolaitosten arvopaperisalkun sisältö raportoi-

daan arvopaperikohtaisesti. ISIN-koodillisten arvopa-

pereiden luokittelusta vastaa Suomen Pankki. Arvopa-

pereja koskevat tiedot luokitellaan rikastamalla eli 

tarvittavat luokitukset haetaan luokitteluavaimen 

(ISIN-koodi tai y-tunnus) perusteella. Kotimaiseen y-

tunnukseen liittyvät tiedot rikastetaan Tilastokeskuk-

sen yritysrekisterin avulla ja ISIN-koodiin liittyvät 

tiedot EKP:n arvopaperitietokannan avulla. Sen sijaan 

ISIN-koodittomien arvopapereiden luokittelusta vas-

taavat raportoijat. Koko arvopaperisalkun yhteenlaske-

tusta arvosta yli 90 % luokitellaan Suomen Pankissa.  

Rekisterit ovat viranomaisten tietokantoja, ja eri vi-

ranomaisten luokittelutiedot, esimerkiksi liikkeeseen-

laskijan sektoritieto, voivat poiketa toisistaan. Rikas-

tuksissa käytetään ensisijaisesti yritysrekisterin tietoja 

ja toissijaisesti EKP:n arvopaperirekisterin tietoja. Jos 

tietoa ei löydy kummastakaan, käytetään raportoijan 
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antamaa tietoa, jos sellainen on. Tällä tavoin varmiste-

taan arvopapereiden mahdollisimman yhdenmukainen 

luokittelu.  

Kun tiedot on luokiteltu (syyskuussa 2013 tilastos-

sa oli yhteensä 652 003 riviä tietoa), aloitetaan kolmi-

vaiheinen laskenta. Laskennassa käytetään hyväksi 

edellisen kuukauden määrätietoja sekä valuuttakurssi-

tietoja. 

Ensimmäisessä vaiheessa lasketaan apumuuttujia 

arvostusmuutosten laskentaa varten. Tällaisia ovat 

arvopaperin kuukauden lopun tasehinta ja kuukauden 

keskihinta sekä kullekin riville taseen pysyvä ja muut-

tuva määrä. 

 Toisessa vaiheessa lasketaan arvostusmuutokset 

eli arvopapereiden tapauksessa valuuttakurssi- ja hin-

nanmuutokset sekä lainojen ja talletusten tapauksessa 

valuuttakurssimuutokset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennen laskentojen viimeistä vaihetta eli virtatieto-

jen laskentaa, tilastotietojärjestelmään lisätään tarvitta-

essa muut muutokset eli luokitusmuutokset. Näitä ovat 

varojen ja velkojen arvojen muutokset, jotka eivät 

johdu varsinaisista taloustoimista28. Muut muutokset 

saadaan joko raportoijilta, tai Suomen Pankki arvioi 

ne. Arvopapereiden tapauksessa järjestelmä laskee 

automaattisesti muun muutoksen, jos rekistereistä 

rikastetut luokittelevat tiedot ovat muuttuneet kuukau-

sien välillä.   

Laskennan kolmannessa vaiheessa lasketaan kulle-

kin tasetiedolle virtatieto. Tämä saadaan jäännöseränä 

vähentämällä kuukauden lopun kannasta edellisen 

kuukauden lopun kanta, arvostusmuutokset ja muut 

muutokset. Lisäksi arvopapereista lasketaan erillistie-

tona mm. kuukauden aikana saadut osingot ja makse-

tut korot. 

 

  

 

28 Luokitus- eli muita muutoksia syntyy esimerkiksi sektori- ja 

vaadeluokitusten muutoksista, rahalaitosjoukon rakenteen muuttu-

misesta ja kirjanpitokäytäntöjen muutoksista.  
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Liite 1. Kuviot 

Kuvio 32. Suomen rahalaitosten (pl. Suomen 
Pankki) yhteenlaskettu tase 

 
 

Kuvio 33. Yleisön lainakanta sektoreittain 

 
 

Kuvio 34. Asuntolainojen kanta ja keskikorko 

 

 

Kuvio 35. Asuntolainakannan jakauma viitekoron 
mukaan 

 
 

Kuvio 36. Asuntolainakannan keskikorko  
viitekoron mukaan 

 
 

Kuvio 37. Uusien nostettujen asuntolainojen  
määrä ja keskikorko 
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Kuvio 38. Kotitalouksien kulutusluottojen kanta ja 
keskikorko 

 

 

Kuvio 39. Opintolainakanta ja keskikorko 

 

 

Kuvio 40. Uudet, yli 1 milj. euron  
yrityslainasopimukset vuosina 2009–2013 

 

 

Kuvio 41. Koron kiinnitysajaltaan enintään 1 
vuodeksi sidottujen uusien yrityslainasopimusten 
keskikorot lainan koon mukaan 

 
 

Kuvio 42. Asuntoyhteisöjen lainakanta ja osuus 
luottolaitosten yrityslainakannasta 

 
 

Kuvio 43. Yleisön talletukset sektoreittain 
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Huom. Tilastotietojen keruu rahalaitoksilta uudistettiin kesäkuussa 2010. Sarjat eivät ole 
uudistuksen vuoksi täysin vertailukelpoisia aikaisempien havaintojen kanssa.
Lähteet: Suomen Pankki ja Reuters.
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Kuvio 44. Elinkeinoharjoittajien lainakanta 
toimialoittain 

 

 

Kuvio 45. Yleisön talletusten vuosikasvu ja 
keskikorko 

 

 

Kuvio 46. Yleisön talletuskannan jakauma 
viitekoron mukaan 

 

 

Kuvio 47. Yleisön talletuskannan keskikorot 
viitekoron mukaan 

 

 

Kuvio 48. Kotitalouksien talletusten keskikorkoja 
Suomessa ja euroalueella 

 

 

Kuvio 49. Suomalaisten yritysten talletuskannan 
vuosikasvu vaateittain 
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Lähteet: Euroopan keskuspankki ja Suomen Pankki.
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Lähde: Suomen Pankki.
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