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1 Yhteenveto 

Lainojen kysyntä pankeista heikentyi vuonna 2014. 

Lainamarkkinoiden kehitys oli Suomessa silti vahvem-

paa kuin useimmissa muissa euromaissa ja sekä kotita-

louksien että yritysten lainakannat kasvoivat lainojen 

kysynnän vähenemisestä huolimatta. 

Huono talouden tilanne, kotitalouksien heikentynyt 

luottamus oman talouden tulevaisuuteen ja asuntokau-

pan hiljeneminen hidastuttivat asuntolainakannan kas-

vua. Alhainen korkotaso ja asuntolainojen korkomar-

ginaalien hienoinen supistuminenkaan vuoden 2014 ai-

kana eivät piristäneet asuntokauppaa.  

Asuntoyhteisöjen lainakannan kasvu oli sen sijaan 

nopeaa vuonna 2014. Käytännössä asuntoyhteisöjen 

velkaantuminen on rinnasteista kotitalouksien asunto-

lainan ottamiselle ja heijastaa korjausrakentamisen ak-

tiivisuutta. Vaisun taloudellisen kehityksen aikana pe-

ruskorjauksia rahoitetaan enemmän yhtiölainoilla, 

mikä lisää kotitalouksien velkataakkaa. Toinen asunto-

yhteisöjen lainakannan kasvuvauhtia selittävä tekijä 

on, että uudisrakennuskohteiden yhtiölainojen velka-

osuus on usein hyvin suuri. 

Pankkien suomalaisille yrityksille myöntämien lai-

nojen kanta kasvoi tasaisesti. Kuten edeltävinäkin vuo-

sina, uusia yrityslainoja otettiin vuonna 2014 lähinnä 

rahoituksen uudelleenjärjestelyihin ja käyttöpääoma-

tarpeisiin. Investointeihin lainoja otettiin edelleen vai-

susti. Yritykset eivät vuonna 2014 lisänneet myöskään 

suoraan markkinoilta haettavaa velkakirjarahoitusta.  

Pankkien arvopaperisijoituksissa lyhytaikaisten 

velkapapereiden osuus kasvoi selvästi vuoden 2014 ai-

kana. Sääntelyn muutokset edellyttävät pankeilta aiem-

paa enemmän korkealaatuisia likvidejä varoja, ns. 

maksuvalmiusvaatimuksen kautta. Lyhytaikaisten vel-

kapapereiden ohella vaatimukset täyttäviä instrument-

teja ovat valtioiden liikkeeseen laskemat velkapaperi, 

katetut joukkovelkakirjat sekä hyvän luottoluokituksen 

yrityspaperit. Vaikka maksuvalmiusvaatimus tulee täy-

simääräisenä voimaan vasta vuonna 2018, pankit pyr-

kivät täyttämään tulevat vaatimukset jo ennakkoon.  

Pankkien varainhankinnassa yleisön talletusten 

osuus supistui hieman edellisvuotiseen verrattuna. Ko-

titalouksien määräaikaistalletusten suosio vähentyi, ja 

talletuksia siirrettiin määräaikaisista sitoumuksista yön 

yli -talletuksiin. Epävarmassa taloustilanteessa rahoi-

tusvarallisuus halutaan pitää likvidissä muodossa. 

Koska talletuskorot ovat erittäin alhaiset, kotitalouk-

sien sijoituksia suuntautuu myös sijoitusrahastoihin ja 

osakkeisiin, joista on mahdollista saada parempaa tuot-

toa kuin talletuksista.  

Luottolaitosten liikkeeseen laskemien velkakirjojen 

kanta kasvoi vuoden 2014 aikana. Joukkovelkakirjojen 

määrän lisääntymisen taustalla on pankkien varautumi-

nen tuleviin sääntelyn muutoksiin. Pysyvän varainhan-

kinnan vaatimuksella pyritään välttämään liiallista ra-

kenteellista rahoitusriskiä, joka syntyy saamisten ja 

velkojen eriaikaisesta erääntymisestä. Vaatimus edel-

lyttää, että pankilla on riittävän paljon pysyvää varain-

hankintaa (pitkäaikaiset määräaikaistalletukset ja vel-

kapaperit) suhteessa antolainauksen maturiteettiin ja 

määrän. 
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2 Rahalaitosten yhteenlaskettu tase 

Suomen rahalaitosten yhteenlaskettu tase 

kasvoi vuoden 2014 aikana runsaat 10 %.1 

Taustalla oli pääosin johdannaisten tase-

arvon kasvu, joka johtuu pitkien markki-

nakorkojen laskusta. 

Suomen rahalaitosten yhteenlaskettu tase oli vuoden 

2014 lopussa 579 mrd. euroa, mikä oli 54 mrd. euroa 

eli runsaat 10 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Yh-

teenlaskettu tase alkoi pienentyä vuonna 2012, ja vähe-

neminen jatkui vielä vuoden 2014 ensimmäisten kuu-

kausien ajan. Toukokuussa vuosimuutoksessa on ha-

vaittavissa käänne positiiviseksi. Taseen saamisia kas-

vattivat johdannaisten (40 mrd. euroa) lisäksi myös 

muiden saamisten muut erät (7 mrd. euroa), mikä joh-

tui johdannaisiin liittyvien vakuustalletusten kasvusta. 

Taseen velkapuolella lisääntyivät vastaavasti luottolai-

tosten liikkeeseen laskemat velkapaperit (8 mrd. eu-

roa). 

EKP:n neuvosto päätti kesällä 2014 luotonantoa tu-

kevista toimista, joista yhdeksi rahapolitiikan väli-

neeksi ilmoitettiin kohdennetut pitempiaikaiset rahoi-

tusoperaatiot (targeted longer-term refinancing operati-

ons, TLTRO). Operaatioiden tavoitteena on edistää 

pankkien lainanantoa ja tätä kautta edesauttaa talouden 

elpymistä. Operaatiot alkoivat elokuussa 2014 ja jatku-

vat vuoteen 2016 saakka. Pankeilla, jotka toimivat ra-

hapolitiikan vastapuolina, on mahdollisuus halutessaan 

1 Rahalaitossektoriin (pl. Suomen Pankki) kuuluvat Suomessa toimi-

vat luottolaitokset ja rahamarkkinarahastot. Rahamarkkinarahastojen 

osuus yhteenlasketusta taseesta pieneni vuonna 2014 ja oli vuoden 

lopussa 0,6 prosenttiyksikköä. Rahamarkkinarahastojen kehitystä 

käydään tarkemmin läpi Sijoitusrahastot-vuosikatsauksessa.  

osallistua näihin operaatioihin. Vuoden 2014 loppuun 

mennessä operaatioiden vaikutus Suomen rahalaitosten 

taseeseen oli vähäinen.  

Vuoden 2014 lopussa rahalaitoksilla oli johdannai-

sia sekä taseen saamis- että velkapuolella noin 

115 mrd. euron edestä.2 Taseessa olevat johdannaiset 

ovat pääasiassa korkojohdannaisia, joiden markkina-

arvo muuttuu korkojen muutosten myötä. Johdannais-

ten tase-arvon kasvun taustalla olikin suurelta osin pit-

kien markkinakorkojen lasku vuoden 2014 aikana.  

Suomen rahalaitosten osuus euroalueen rahalaitos-

ten yhteenlasketusta taseesta pysyi vajaassa 2 prosen-

tissa vuonna 2014. Ranska ja Saksa kattoivat molem-

mat yhteenlasketusta taseesta noin neljänneksen, Italia 

13 % ja Espanja 10 %. Kaikkiaan euroalueen yhteen-

laskettu tase oli vuoden 2014 lopussa 31 175 mrd. eu-

roa. Euroalueen yhteenlasketun taseen vuosimuutos on 

ollut vuoden 2012 marraskuusta alkaen negatiiviinen. 

Joulukuussa vuosikasvussa tapahtui kuitenkin käänne 

positiiviseen suuntaan, ja yhteenlaskettu tase kasvoi 

1,2 % edellisvuodesta.  Euromaista erityisesti ns. 

GIIPS-maissa yhteenlaskettu tase kehittyi edelleen hei-

kosti. Näissä maissa taseet supistuivat koko vuoden 

ajan.  

2 Suomessa johdannaissopimukset kirjataan taseeseen markkina-ar-

von mukaisina saamis- tai velkapuolelle sen mukaan, onko arvo po-

sitiivinen (saaminen) tai negatiivinen (velka). Rahalaitosten johdan-

naissopimusten kanta on yleensä nettomääräisesti lähellä nollaa, 

koska pankit pyrkivät suojaamaan asiakkaidensa kanssa tekemänsä 

johdannaissopimukset vastakkaisella positiolla 



5.3.2015  RAHALAITOKSET  

Suomen Pankki  Finlands Bank – Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus   2014 7  

Kuvio 1. Suomen rahalaitosten yhteenlaskettu tase 

Kotitalouksien ja yritysten lainakanta kasvaa 

Suomessa nopeammin kuin muualla euroalu-

eella  

Suomen rahalaitosten saamisista lainat euroalueelle – 

lähinnä Suomeen – olivat taseen saamispuolen suurin 

erä. Lainat kattoivat lähes puolet kaikista saamisista. 

Euroalueelle myönnettyjen lainojen määrä kääntyi 

vuoden 2014 aikana hienoiseen kasvuun noin kaksi 

vuotta jatkuneen pienenemisen jälkeen. Vuoden 2014 

3 Vuosimuutokset lasketaan rahalaitostilastoissa virtatiedoista, jotka 

saadaan, kun kantatietojen muutoksesta poistetaan ajanjakson aikana 

kantaan vaikuttavat muut muutokset, kuten hinnanmuutokset, arvon-

alentumiset sekä luokitusmuutokset. Luokitusmuutoksia syntyy esi-

merkiksi sektori- ja vaadeluokitusten muutoksista, rahalaitossektorin 

rakenteen muuttumisesta ja kirjanpitokäytäntöjen muutoksista. Vir-

tatiedot kuvaavat siis pankin tekemiä taloustoimia ajanjakson ai-

lopussa lainakanta oli 3 % suurempi kuin edellisvuo-

den lopussa.3 Kotitalouslainat kattoivat lainakannasta 

noin 45 % ja yrityslainat runsaan neljänneksen. Tam-

mikuussa 2014 otettiin käyttöön uuden kansatalouden 

tilinpitojärjestelmän mukainen (EKT2010) sektoriluo-

kitus4 ja tässä yhteydessä valtaosa raportoijista siirtyi 

käyttämään Tilastokeskuksen ajantasaista yritysrekis-

teriä. Muutoksen myötä paljon yrityksiä siirtyi tilas-

toissa sektoreihin ”muut rahoituslaitokset” sekä ”jul-

kana. Virtatiedoista laskettu vuosimuutos kuvaa siten puhtaiden ta-

loustoimien vaikutusta kantaan. Vuoden 2014 alussa rahalaitostilas-

toissa otettiin käyttöön uusi sektoriluokitus, jonka myötä useat vaa-

teista siirtyivät sektorista toiseen. Näin ollen virtatiedoista laskettu 

vuosimuutos ei vastaa kahden ajankohdan kannasta laskettua muu-

tosta.  

4 Tilastokeskus (2012): Sektoriluokitus 2012. 
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kisyhteisöt”. Lisäksi yrityssektorin sisällä tehtiin run-

saasti yritysten uudelleenluokituksia, kuten siirtoja 

varsinaisista yrityksistä asuntoyhteisöihin. 

Kotitalouslainojen vuosikasvu hidastui vuoden 

2014 aikana ja oli vuoden lopussa vajaat 2 %. Yritys-

ten ja asuntoyhteisöjen yhteenlasketun lainakannan 

kasvu hidastui niin ikään hieman vuoden aikana ja oli 

vuoden lopussa noin 5 %. Kasvua ylläpiti ennen kaik-

kea asuntoyhteisöjen lainakannan lisääntyminen. 

Muille rahoituslaitoksille myönnettyjen lainojen voi-

makas kasvu jatkui, joskin selvästi aiempaa hitaam-

min. Tämä johtui näiden laitosten kanssa tehtyjen re-

posopimusten5 määrän kasvun hidastumisesta. 

Euroalueella muille kuin rahalaitoksille ja julkisyh-

teisöille myönnettyjen lainojen kanta pieneni edelleen 

vuoden 2014 aikana, joskin hitaammin kuin edellis-

vuonna: joulukuussa lainakanta supistui 0,4 %. Kotita-

louksien lainakannan vuosikasvu on pysytellyt nollan 

tuntumassa kolmen vuoden ajan. Vuoden 2014 aikana 

lainakanta pieneni hienoisesti ja oli joulukuussa 0,3 % 

pienempi kuin vuotta aiemmin.  

Yritysten lainakanta kasvoi Suomessa nopeammin 

(4,9 % joulukuussa 2014) kuin useammassa muussa 

euroalueen maassa. Vuoden 2014 aikana koko euro-

alueen yrityslainojen vuosimuutos oli negatiivinen; 

joulukuussa – 1,3 %. Vuoden lopussa vain Luxembur-

gin ja Maltan yrityslainojen vuosikasvu oli nopeampi 

kuin Suomen.  

5 Reposopimus eli takaisinostosopimus on järjestely, jossa arvopape-

reita myytäessä myyjälle syntyy velvoite ostaa arvopaperit tiettyyn 

hintaan tiettynä ajankohtana.  

Kuvio 2. Kotitalouksien ja yritysten lainojen vuosi-
muutos Suomessa ja euroalueella, 12 kk:n liu-
kuva keskiarvo 

Kotitalouksien talletukset kasvavat muualla 

euroalueella nopeammin kuin Suomessa, yri-

tysten hitaammin  

Talletukset ovat luottolaitosten tärkein varainhankin-

nan erä. Euroalueelta Suomen luottolaitoksiin tehdyt 

talletukset kattavat kolmanneksen yhteenlasketun ta-

seen velkapuolesta. Euroalueen ulkopuolelta luottolai-

toksiin tehtyjen talletusten osuus on runsas viidennes 

yhteenlasketusta taseesta. Suuri osa talletuksista on 

kuitenkin rahalaitosten välisiä. Esimerkiksi luottoyh-

teisöjen talletukset ovat pääosin emoyhtiöltä saatua ra-

hoitusta, sillä luottoyhteisöt eivät saa vastaanottaa ylei-

sön talletuksia.  

Euroalueen yleisön talletuskannan vuosikasvu Suo-

men rahalaitoksissa hidastui vuonna 2014 lähes 4 pro-

senttiyksikköä ja jäi 2,4 prosenttiin joulukuussa. Mui-

den rahoituslaitosten talletuskanta jatkoi kasvuaan, 

joskin hitaammin kuin aikaisemmin. Tämä johtui repo-

sopimusten kasvun hidastumisesta, kuten taseen saa-

mispuolellakin.  
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Suomen rahalaitoksiin tehdyistä yleisön talletuk-

sista suurin osa on kotitalouksien tekemiä. Näistä talle-

tuksista pääosa on suomalaisten kotitalouksien käytte-

lytilejä ja määräaikaistalletuksia. Kotitalouksien talle-

tuskanta alkoi supistua hienoisesti vuonna 2013, ja 

sama trendi jatkui vuoden 2014 aikana. Vuoden lo-

pussa kotitalouksien talletuskanta oli prosentin pie-

nempi kuin edellisvuoden lopussa. Yritysten talletus-

kannan kasvu hidastui voimakkaasti vuonna 2013, 

mutta nopeutui jälleen vuonna 2014 vuosikasvun vaih-

dellessa 10 prosentin molemmin puolin. Yritysten tal-

letuskannan taustalla on reposopimusten tuntuva li-

sääntyminen.  

Koko euroalueen yleisön talletuskanta lisääntyi 

runsaan prosentin vuoden 2014 aikana. Yleisön talle-

tukset ovat euroalueella kehittyneet vaatimattomasti jo 

useamman vuoden ajan; vuosikasvu on vuodesta 2011 

alkaen pysynyt alle 3 prosentissa. Ainoastaan Virossa 

ja Maltalla yleisön talletukset lisääntyivät nopeammin 

kuin Suomessa. Epävarmuuden lisääntyminen Krei-

kassa tammikuussa pidettyjen parlamenttivaalien alla 

näkyi joulukuussa Kreikan rahalaitosten yleisön talle-

tuskannan noin 3 prosentin vähenemisenä.  

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

Suomalaisilla rahalaitoksilla ei ollut vuonna 2014 vai-

keuksia saada markkinaehtoista rahoitusta. Liikkee-

seen laskettujen velkapapereiden määrä, joka on toinen 

merkittävä varainhankinnan erä, lisääntyi keskimäärin 

runsaaseen 6 prosenttiin edellisvuoden runsaasta 5 pro-

sentista. Muualla euroalueella rahalaitosten velkakirja-

lainakanta jatkoi sen sijaan supistumistaan: vuoden lo-

pussa liikkeeseen laskettu kanta oli lähes 8 % pie-

nempi kuin edellisvuoden lopussa. Markkinaehtoisen 

rahoituksen tarvetta vähensivät pankkien pyrkimykset 

sopeuttaa taseitaan heikkoon taloustilanteeseen. 

-5

0

5

10

15

20

25

2008        2009        2010        2011        2012     2013 2014

Suomi: yritykset Suomi: kotitaloudet
Euroalue: yritykset Euroalue: kotitaloudet

%

Lähteet: Suomen Pankki ja Euroopan keskuspankki.



 RAHALAITOKSET  5.3.2015

10 Vuosikatsaus   2014 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto – Suomen Pankki  Finlands Bank  

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

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Saamiset

Lainat euroalueelle 263 502 272 772 331 411 263 832 273 184

Muut arvopaperit kuin osakkeet, euroalueella olevien

liikkeeseen laskemat 24 769 29 169 1 977 1 844 26 746 31 013

Osakkeet ja osuudet, euroalueella olevien

liikkeeseen laskemat 8 115 10 084 0 0 8 115 10 084

Saamiset euroalueen ulkopuolelta 135 090 126 635 1 128 1 181 136 218 127 816

Kiinteä omaisuus 645 662 0 0 645 662

Muut saamiset 89 757 136 515 0 0 89 757 136 515

Yhteensä 521 877 575 838 3 436 3 436 525 314 579 274

Velat

Talletukset euroalueelta 183 441 186 251 0 0 183 441 186 251

Liikkeeseen lasketut velkapaperit, euroalueella olevien

hallussa olevat 73 361 79 866 0 0 73 361 79 866

Rahamarkkinarahasto-osuudet, euroalueella olevien

hallussa olevat 0 0 3 391 3 389 3 391 3 389

Oma pääoma 26 391 28 857 0 0 26 391 28 857

Velat euroalueen ulkopuolelle 138 985 139 839 18 12 139 003 139 851

Muut velat 99 698 141 024 27 36 99 726 141 060

Yhteensä 521 877 575 838 3 436 3 436 525 314 579 274

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 

myöntäminen euromääräisten lainojen 

kanta oli vuoden 2014 lopussa 214 mrd. 

euroa. Lainojen vuosikasvu hidastui vuo-

den mittaan selvästi ja oli 4,1 % joulu-

kuussa 2014. Yritysten ja kotitalouksien 

lainakantojen kasvu jatkui, joskin asunto-

lainoissa hitaampana kuin aiemmin. 

Yleisön lainakantaan luetaan mukaan lainat kotitalouk-

sille, yrityksille ja julkisyhteisöille sekä lainat vakuu-

tusyhtiöille ja muille rahoituslaitoksille kuin rahalai-

toksille. Suurin osa Suomen rahalaitosten yleisölle 

myöntämien lainojen kannasta muodostuu lainoista 

kotitalouksille. Vuoden 2014 lopussa yleisön lainakan-

nasta 55 % eli 119 mrd. euroa oli kotitalouslainoja. 

Osuus pysyi lähes samana kuin vuonna 2013. Tätä en-

nen kotitalouslainojen osuus oli pitkään noin 60 pro-

sentin tuntumassa.   

Kuvio 4. Kotitalouksien lainakanta suhteessa ylei-
sön lainakantaan 

6 Repo-osto eli takaisinostosopimus on järjestely, jossa arvopape-

reita myytäessä myyjälle syntyy velvollisuus ostaa arvopaperit takai-

sin tiettyyn hintaan tiettynä ajankohtana. Suomessa repo-ostojen 

Suomen rahalaitosten yleisölle myöntämien laino-

jen kokonaiskanta, mukaan lukien valuuttamääräiset 

sekä euroalueen ulkopuolelle myönnetyt lainat, oli 

255 mrd. euroa vuoden 2014 lopussa. Lainakannan 

kasvu edellisvuotisesta oli 12 mrd. euroa. Koko ylei-

sön lainakannasta Suomeen myönnettyjen lainojen 

osuus oli 80 %, muihin euromaihin myönnettyjen lai-

nojen osuus 6 % ja euroalueen ulkopuolisten maiden 

osuus 14 %.  

Lainakannan rakenne on muuttunut viime vuosina, 

ja syy tähän on vuonna 2011 alkanut repo-ostojen6 voi-

makas kasvu. Reposopimukset erityisesti vakuutuslai-

tosten ja keskusvastapuolien7 kanssa yleistyivät. Ennen 

vuotta 2011 rahalaitokset tekivät reposopimuksia pää-

asiassa suoraan muiden rahalaitosten kanssa. 

Lainakannasta muita kun euromääräisiä lainoja oli 

vuoden 2014 lopussa 16 %. Valuuttalainojen osuus on 

viime vuosina kasvanut samanaikaisesti reposopimus-

ten lisääntymisen myötä. Ruotsin ja Tanskan kruunun 

määräiset lainat kattoivat 90 % valuuttalainoista.  

3.1 Lainat kotitalouksille 

Suomen rahalaitosten kotitalouksille myöntämien eu-

romääräisten lainojen kanta oli vuoden 2014 lopussa 

119 mrd. euroa. Kotitalouksien lainakanta jatkoi kas-

vuaan, mutta kasvuvauhti hidastui vuoden takaisesta. 

Vaikka Suomessa kotitalouksien lainakannan kasvu-

vauhti onkin hidastunut, on se euroalueeseen verrat-

kasvu johtuu yhden pankin organisatorisista ratkaisuista, jotka kes-

kittävät tiettyjä markkinatoimintoja Suomeen. 

7 Keskusvastapuolet kuuluvat sektoriin ”muut rahoituslaitokset”. 
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tuna ollut nopeampaa. Euroalueella kotitalouksien lai-

nakanta supistui joulukuussa 2014 edellisvuodesta, 

kun vastaavasti Suomessa kotitalouksien lainakanta 

kasvoi 1,9 %.  

Kuvio 5. Kotitalouksien lainakannan vuosikasvu 
Suomessa ja euroalueella 

 

3.1.1 Asuntolainat 

Suomen rahalaitosten myöntämien euromääräisten 

asuntolainojen kanta oli 90 mrd. euroa joulukuussa 

2014. Alkuvuodesta 2014 asuntolainojen kasvuvauhti 

oli tasaista, mutta hiipui loppuvuotta kohden. Kannan 

vuosikasvu hidastui 1,7 prosenttiin. Hidastumisesta 

huolimatta vuosikasvu säilyi edelleen nopeampana 

kuin euroalueella, jossa keskimääräinen kasvuvauhti 

vuonna 2014 pysyi nollan prosentin tuntumassa. Euro-

alueen asuntolainojen kasvuvauhtia hillitsivät suurten 

maiden, kuten Espanjan, Portugalin ja Ranskan, vaati-

mattomat kasvulukemat. Ranskan vuosikasvuun vai-

kutti merkittävästi toukokuussa 2014 toteutettu asunto-

lainojen arvopaperistaminen, jossa asuntolainoja siir-

rettiin Ranskan rahalaitosten taseista euroalueen ulko-

puolelle. Tämä asuntolainojen arvopaperistaminen nä-

kyy selvänä tasomuutoksena koko euroalueen aikasar-

jassa.  

                                                           
8 Uudet nostot sisältävät raportointijakson aikana nostetut uudet lai-

nat. Uusilla sopimuksilla tarkoitetaan uusien liiketoimien lisäksi uu-

delleen neuvoteltuja sopimuksia riippumatta siitä, nostetaanko 

Kuvio 6. Asuntolainakannan vuosikasvu Suo-
messa ja euroalueella 

 

Vuonna 2014 suomalaiset kotitaloudet nostivat uusia 

asuntolainoja 15 mrd. euron edestä eli keskimäärin 

1,25 mrd. euroa kuukaudessa. Uusia asuntolainasopi-

muksia8 solmittiin yhteensä 17 mrd. euron arvosta, 

mikä on lähes yhtä paljon kuin vuonna 2013. 

Viime vuosina lainojen kysynnän hidastumiseen on 

vaikuttanut jo pidempään jatkunut taloudellinen epä-

varmuus. Finanssialan Keskusliiton Pankkibarometrin 

(IV/2014) mukaan pankinjohtajat arvioivat kotitalouk-

sien luotonkysynnän pysyvän myös lähitulevaisuu-

dessa laimeana. Asuntolainamarkkinoiden hiljaisuu-

desta huolimatta, kotitaloudet ovat kuitenkin velkaan-

tuneet lisää. Tätä selittää osaltaan se, että osa asunto-

osakeyhtiöiden kautta otetusta lainasta, jolla rahoite-

taan esimerkiksi korjausrakentamista, on itse asiassa 

kotitalouksien lainaa. Kotitaloudet maksavat tätä lai-

naa pois usein rahoitusvastikkeen muodossa.9  

Suomessa kotitaloudet sitovat asuntolainansa pää-

asiassa euriborkorkoihin. Vuonna 2014 kaikista asun-

tolainasopimuksista 94 % sidottiin euriborkorkoihin. 

Kun Euroopan keskuspankki laski ohjauskorkoa ja tal-

letuskorkoa ennätysalhaiselle tasolle vuonna 2014, hei-

laina raportointijakson aikana. 

9 Tilastokeskus, Rahoitustilinpito. 
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jastui tämä välittömästi näitä korkoja seuraaviin euri-

borkorkoihin ja tätä kautta kotitalouksien asuntolaina-

korkoihin. Matala korkotaso onkin pitänyt markkina-

korkoihin asuntolainansa sitoneiden kotitalouksien 

korkomenot pieninä. 

Uusien euriborsidonnaisisten asuntolainojen eniten 

käytetty koronkiinnitysaika on edelleen 12 kuukautta. 

Joulukuussa 2014 euriborsidonnaisista asuntolainoista 

53 prosentissa korko kiinnitettiin 12 kuukaudeksi. Seu-

raavaksi yleisin (23 %) koronkiinnitysaika euriboreissa 

oli kuusi kuukautta. Osaltaan johtuen matalista mark-

kinakoroista, pankit eivät ole juurikaan viimeisen kah-

den vuoden aikana myöntäneet yhden kuukauden euri-

boriin sidottua asuntolainaa. Koska lyhimmät euribor-

korot ovat lähellä nollaa, jää pankkien saamat korko-

tuotot vähäisiksi, jos tätä ei ole otettu huomioon esi-

merkiksi asiakkaan lainamarginaalissa. Kolmen kuu-

kauden euriboriin sidotut asuntolainat ovat myös vä-

hentyneet selvästi: vuonna 2014 niihin sidottiin noin 

22 % euriborsidonnaisista asuntolainoista, kun edelli-

senä vuonna osuus oli 27 %.  

Kuvio 7. Uusien asuntolainojen korkosidonnai-
suudet 

 

                                                           
10 Laskennallinen korkomarginaali on uuden nostetun asuntolainan 

sovitun vuosikoron ja viitekoron erotus. Luottolaitokset eivät rapor-

toi korkomarginaaleja koskevia tietoja Suomen Pankille, vaan las-

kennallinen korkomarginaali perustuu Suomen Pankin laskelmiin. 

Kiinteiden korkojen sekä primekorkojen osuus asunto-

lainoissa pysyi vuonna 2014 pienenä eli 2–4 prosen-

tissa kuukaudesta riippuen. Joulukuussa 2014 kiin-

teäkorkoisten asuntolainojen osuus oli 3,8 % ja prime-

korkoisten osuus 2,4 %. 

Suomessa uusien asuntolainasopimusten keski-

korko oli 1,6 % joulukuussa 2014, kun se oli euroalu-

eella 2,8 %. Lainojen korkoihin vaikuttavat sovelletta-

vat viitekorot, joiden käyttö vaihtelee maittain. Suo-

messa asuntolainoja sidotaan suhteellisesti enemmän 

vaihtuviin korkoihin, joiden kiinnitysaika on lyhyt. 

Useissa euroalueen maissa asuntolainoja sidotaan puo-

lestaan kiinteisiin, useaksi vuodeksi kiinnitettyihin 

korkoihin. 

Kuvio 8. Uusien asuntolainasopimusten keski-
korko Suomessa ja euroalueella 

 

Suomen luottolaitosten uusien asuntolainojen keski-

määräinen laskennallinen korkomarginaali10 oli 1,4 % 

joulukuussa 2014. Korkomarginaali supistui hienoi-

sesti vuoden 2014 aikana. Asuntolainojen korkomargi-

naalit ovat kuitenkin selvästi suuremmat kuin vielä 

2011, jolloin marginaali oli keskimäärin 0,7 prosent-

tiyksikön tuntumassa.   
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Kuvio 9. Uusien asuntolainojen laskennallinen 
korkomarginaali 

 

Finanssialan Keskusliiton raportin11 mukaan asuntove-

lallisilla on asuntolainaa keskimäärin 89 200 euroa, 

kun sitä vuotta aiemmin oli 89 500 euroa. Asuntolaina-

määrien kehitys on ollut varsin erilaista alueellisesti. 

Pääkaupunkiseudulla asuntolainamäärät ovat kasva-

neet kevään 2013 tilanteeseen verrattuna, kun taas 

muualla Suomessa lainamäärät ovat pienentyneet. 

Asuntojen hintojen kalleuden myötä myös pääkaupun-

kiseudulla asuvien asuntolainamäärät ovat suuremmat 

kuin muualla maassa asuvien lainamäärät. Vuonna 

2014 pääkaupunkiseudulla asuvalla oli asuntolainaa 

keskimäärin 115 700 euroa, missä oli kasvua edelli-

sestä vuodesta 5,7 %. Muualla Suomessa keskimääräi-

nen asuntolaina on tällä hetkellä 84 200 euroa, ja laina-

määrä on pienentynyt etenkin maaseutukunnissa. Vii-

meisen kahden vuoden aikana otettujen asuntolainojen 

keskimääräinen takaisinmaksuaika on 16,9 vuotta. 

3.1.2 Kulutusluotot 

Suomen luottolaitosten kotitalouksille myöntämien ku-

lutusluottojen kanta oli 13,5 mrd. euroa joulukuussa 

2014, mikä on 0,4 mrd. euroa enemmän kuin edellis-

vuoden lopussa. Kulutusluottojen vuosimuutos oli 

                                                           
11 Finanssialan Keskusliitto (kevät 2014) Säästäminen, luotonkäyttö 

ja maksutavat. 

4,8 %. Vuosimuutos suureni selvästi vuoden 2013 lo-

pun 2,4 prosentista. Kulutusluottojen kannan keski-

korko nousi hieman vuodesta 2013 ja oli joulukuussa 

4,7 %. 

Kuvio 10. Kotitalouksien kulutusluottojen kanta ja 
keskikorko 

 

Pankkien myöntämät kulutusluotot kattavat kotitalouk-

sien kaikista kulutusluotoista lähes 90 %. Myös muut, 

ilman luottolaitoslupaa toimivat rahoituslaitokset 

myöntävät kotitalouksille kulutusluottoja etenkin auto-

kaupan rahoitusta varten. Tilastokeskuksen mukaan 

kotimaisista luotonantajista muiden rahoituslaitosten 

(pl. vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt) kotitalouksille 

myöntämien luottojen kanta oli 2 mrd. euroa syyskuun 

2014 lopussa. Kulutusluottojen osuus tästä oli 94 %. 

Vuoden 2014 lopussa kulutusluottokannasta kol-

masosa oli tili- ja korttiluottoja. Nämä luotot ovat tar-

vittaessa käytettävissä ennalta sovittuun luottorajaan 

saakka. Tili- ja korttiluottojen kanta oli vuoden 2014 

lopussa 4,5 mrd. euroa, ja tästä 12 % oli luottokorttei-

hin liitettyjä korottomia maksuaikalainoja. Pidennetty-

jen, yleensä korollisten luottokorttiluottojen osuus oli 

noin 60 % ja tililuottojen osuus 12 %. Osuudet ovat 

säilyneet ennallaan verrattuna edellisen vuoden tilan-
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teeseen. Tili- ja korttiluottokannan keskikorko oli vuo-

den lopussa 6,7 %, kun se edellisvuoden lopussa oli 

6,8 %. Tili- ja korttiluotot ovat pääosin vakuudettomia.  

Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien muiden 

lainojen kanta oli joulukuun lopussa 15 mrd. euroa. 

Muiden lainojen vuosikasvu nopeutui 2 prosentin tun-

tumaan. Keskikorko oli muissa lainoissa joulukuun lo-

pussa 2,0 %. Lainat muihin käyttötarkoituksiin katta-

vat opintolainat, lainat vapaa-ajanasuntoja ja elinkei-

non harjoittamista varten sekä muut lainat, jotka ovat 

esimerkiksi sijoituslainoja. Suurin alaerä muissa lai-

noissa ovat lainat elinkeinon harjoittamista varten. 

Elinkeinonharjoittajien lainakanta oli 5,2 mrd. euroa ja 

lainakannan keskikorko 2,5 %. Suurin osa (yli 80 %) 

elinkeinoharjoittajien lainoista oli myönnetty maa- ja 

metsätaloutta harjoittaville kotitalouksille   

 

3.2 Yrityslainat 

Yrityslainakannan kasvuvauhti oli Suo-

messa koko vuoden positiivinen ja verrat-

tuna valtaosaan euromaista yrityslaina-

kanta kasvoi nopeasti. Suomessa yritysten 

maksama lainarahan hinta oli lähellä euro-

alueen keskitasoa. Kuitenkin pienemmissä 

lainoissa Suomessa yritykset maksoivat 

matalampaa korkoa lainastaan verrattuna 

muihin euromaihin. Suuremmat, yli 1 milj. 

euron lainat, olivat samoissa hinnoissa 

kuin euroalueella keskimäärin. Talouden 

epävarmuus heijastui kuitenkin yritysten 

lainankysyntään, joka jäi heikommaksi 

kuin aiempina vuosina. 

Suomen luottolaitosten euroalueen yrityksille ja asun-

toyhteisille myöntämien lainojen kokonaiskanta, mu-

kaan lukien valuuttamääräiset lainat, oli vuoden 2014 

lopussa 71 mrd. euroa. Tämä on alle 2 % koko euro-

alueen yrityslainakannasta. 

Talouden epävarmuus ja Suomen talouden heikko 

suhdannekehitys näkyvät yrityslainakannan maltilli-

sena kasvuna, mutta kun verrataan tilannetta euroalu-

eeseen ja muihin euromaihin, on Suomen yrityslai-

nakannan kehitys ollut hyvä. Kun euroalueella yritys-

lainakannan vuosikasvu oli negatiivinen koko vuoden 

2014, oli se Suomessa koko vuoden positiivinen ja 

joulukuussa kasvuvauhti oli 4,9 %. Vaikka yrityksille 

myönnettyjen lainojen kasvuvauhti säilyi Suomessa 

vuoden 2014 aikana positiivisena, vauhti kuitenkin hi-

dastui. 

Yrityslainakannan kehittymisessä on eroja euro-

maiden välillä. Esimerkiksi vuonna 2014 Portugalissa 

yrityslainakanta supistui 7,6 %, kun taas Ranskassa 

yrityslainakanta kasvoi 2,9 prosentin vuosivauhtia. 

Vahvinta kasvu oli vuoden 2014 lopussa Suomessa, 

Maltassa ja Luxemburgissa. Euroalueen yrityslai-

nakannan vuosikasvu painui negatiiviseksi jo vuonna 

2012, kun Italian, Portugalin, Espanjan ja Ranskan 

kasvulukemat heikkenivät merkittävästi. 

Kuvio 11. Yrityslainojen vuosikasvu Suomessa ja 
euromaissa 

 

Suomessa yritysten maksama lainarahan hinta on lä-

hellä euroalueen keskitasoa, kun tarkastellaan kaikkia 

yrityslainoja. Joulukuussa uusien yrityslainasopimus-

ten keskikorko oli Suomessa 2,0 % ja euroalueella 

2,2 %. 
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Eroa sekä euroalueeseen että euromaihin kuitenkin 

syntyy, kun tarkastellaan yrityslainojen hintoja lainan 

koon mukaan. Luottolaitosten myöntämien enintään 

250 000 euron yrityslainasopimusten korko oli Suo-

messa 2,8 % joulukuussa 2014, kun euroalueella vas-

taava luku oli 3,6 %. Halvempaa lainaa kuin Suomessa 

sai pieniin yrityslainoihin Ranskassa (2,6 %), Itäval-

lassa (2,7 %) ja Belgiassa (2,1 %). Yli 1 milj. euron 

yrityslainoissa ero euroalueeseen kuitenkin tasoittuu: 

Suomessa näiden yrityslainojen keskikorko oli vuoden 

lopussa sama kuin euroalueella keskimäärin eli 1,9 %.  

Jos oletetaan yli 1 milj. euron lainojen kohdistuvan 

suurille yrityksille ja enintään 250 000 euron lainojen 

pienille ja keskisuurille yrityksille, Suomessa pienem-

mät yritykset maksavat lainoistaan keskimäärin korke-

ampia korkoja kuin suuret yritykset. Tämä ei ole yllät-

tävää, sillä pienten yritysten riskilisät ovat usein isom-

mat kuin suurten yritysten.  

3.2.1 Lainat kotimaisille yrityksille 

Valtaosa Suomen luottolaitoksien yrityksille myöntä-

mistä lainoista on lainoja suomalaisille yrityksille. 

Suomalaisille yrityksille12 myönnettyjen euromääräis-

ten lainojen kanta oli vuoden 2014 lopussa 46 mrd. eu-

roa. Lainakanta supistui tammikuussa 2014 merkittä-

västi, mutta tämän selittää yksinomaan uuden sektori-

luokituksen (EKT2010) käyttöönotto tilastojen laadin-

nassa.13 Tammi-joulukuun aikana yrityslainakanta kas-

voi 1,5 mrd. euroa. Kotimaisten yritysten lainakannan 

                                                           
12 Tässä kappaleessa käsitellään vain lainoja ns. perinteisille yrityk-

sille. 

13 Uuden sektoriluokituksen (EKT2010) käyttöönotto tilastojen laa-

dinnassa vuoden 2014 alussa vaikutti erityisesti yrityssektoriin lu-

keutuvien yksiköiden joukkoon. Osa aiemmin yrityssektoriin kuulu-

neista yhteisöistä siirtyi sektorien ”muut rahoituslaitokset” ja ”jul-

kisyhteisöt” alle. Siirtymiä oli myös yrityssektoriin lukeutuvien ns. 

perinteisten yritysten ja asuntoyhteisöjen välillä. Osa ns. perintei-

kasvuvauhti pysyi koko vuoden 2014 tasaisena, noin 5 

prosentin tuntumassa. 

Kuvio 12. Yrityslainakanta 

 

Kotimaiset yritykset solmivat uusia yrityslainasopi-

muksia vuoden 2014 aikana yhteensä 28 mrd. euron 

arvosta. Näistä ns. aitoja uusia sopimuksia oli 

22 mrd. euroa ja noin 6 mrd. euroa yritysten uudelleen 

neuvottelemia lainoja.14 Neuvottelemalla lainoja uu-

delleen yritykset pyrkivät uudistamaan vanhojen laino-

jen rahoitusehtoja. Kuten edeltävinäkin vuosina, uusia 

yrityslainoja otettiin vuonna 2014 lähinnä rahoituksen 

uudelleenjärjestelyihin ja käyttöpääomatarpeisiin. In-

vestointeihin lainoja otettiin edelleen vaisusti.15 

Pankkilainoituksen lisäksi yritykset voivat hankkia 

rahoitusta suoraan markkinoilta. Vuonna 2014 yrityk-

set eivät kuitenkaan kysyneet markkinaehtoista rahoi-

tusta, sillä sekä lyhytaikaisten velkakirjamuotoisten 

että joukkovelkakirjamuotoisten lainojen liikkeeseen-

laskut jäivät vuositasolla tarkasteltuna nettomääräisesti 

negatiivisiksi. 

sistä yrityksistä siirtyi tammikuussa 2014 asuntoyhteisöihin ja päin-

vastoin. Kun vuoden 2014 tietoja verrataan aiempien vuosien tietoi-

hin, on otettava huomioon sektoriuudistuksen aiheuttamat muutokset 

tilastoissa. 

14 Uudelleen neuvotelluilla lainoilla tarkoitetaan sellaisia uusia laina-

sopimuksia, jotka syntyvät, kun olemassa olevia lainoja neuvotel-

laan uusiksi. Uudelleenneuvottelujen tuloksena voi syntyä sopimus 

esimerkiksi silloin, kun lainan marginaali neuvotellaan uudelleen.  

15 Finanssialan Keskusliitto (2014) Pankkibarometri IV/2014. 
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3.2.2 Lainat kotimaisille asuntoyhtei-

söille 

Sektoriluokituksessa asuntoyhteisöt luetaan mukaan 

yrityssektoriin. Asuntoyhteisöjen toiminta poikkeaa 

kuitenkin perinteisestä yritystoiminnasta, eikä muualla 

Euroopassa asuntoyhteisöilmiötä havaita samassa mää-

rin kuin Suomessa.  

Tilastokeskuksen sektoriluokituksen mukaan asun-

toyhteisöihin luetaan mm. asunto-osakeyhtiöt, asunto-

osakekunnat, asuinkiinteistöyhtiöt, asumisoikeusyhdis-

tykset ja muut asuntoyhteisöt sekä asuntojen vuok-

rausta, omistusta ja hallintaa harjoittavat yhtiöt (pl. 

isännöinti). Asuntoyhteisöihin lukeutuvat esimerkiksi 

SATO, VVO ja kuntien määräysvallassa olevat asun-

toyhtiöt. Siten esimerkiksi taloyhtiöiden ottamat lainat 

lukeutuvat asuntoyhteisöjen ottamiin lainoihin. Osa 

asuntoyhteisöjen kautta otetuista lainoista on kuitenkin 

itse asiassa kotitalouksien lainaa, sillä kotitaloudet 

maksavat asunto-osakeyhtiön ottaman lainan yhtiövas-

tikkeen kautta. 

Suomen luottolaitoksien suomalaisille asuntoyhtei-

söille myöntämien euromääräisten lainojen kanta oli 

21 mrd. euroa vuoden 2014 lopussa. Näin asuntoyhtei-

söjen osuus koko yrityslainakannasta (67 mrd. euroa) 

on lähes kolmannes (kuvio 13). Asuntoyhteisöjen lai-

nakanta kasvoi 12 % vuonna 2014. Näin ollen koko 

yrityslainojen kannan kasvu tulee enimmäkseen asun-

toyhteisöjen lainarahoituksen lisääntymisestä. Uusien 

asuntojen rakentaminen että vanhojen asuntojen perus-

korjaustarve pitävät yllä asuntoyhteisöjen lainakannan 

kehitystä. Osaltaan lainakannan kasvuvauhtiin vaikutta 

yös se, että uusien kohteiden velkaosuus on hyvin 

suuri. 

Kuvio 13. Yrityslainakannan vuosikasvu Suo-
messa 

 

3.3 Luottolaitokset kasvattivat 

osakesijoituksiaan 

Luottolaitokset kasvattivat arvopaperisi-

joituksiaan vuoden 2014 aikana yli 5 mrd. 

eurolla, mikä on selvästi enemmän kuin 

kahtena edellisenä vuotena. Suurin osa 

(noin 3 mrd. euroa) kasvusta syntyi sijoi-

tuksista osakkeisiin ja osuuksiin. 

Luottolaitoksilla oli arvopaperisijoituksia yhteensä 

noin 78 mrd. euroa. Salkun sisällöstä 80 % oli pitkäai-

kaisia velkapapereita. Lyhytaikaisia velkapapereita oli 

5 %, ja loput 15 % olivat osakkeita ja osuuksia. 

Pitkäaikaisten velkapapereiden sijoituskanta kasvoi 

vuonna 2014 noin miljardin verran ja oli vuoden lo-

pussa reilut 62 mrd. euroa. Lyhytaikaisten velkapape-

reiden osuus kasvoi selvästi vuoden 2014 aikana, ja 

kanta oli vuoden 2014 lopussa yli 4 mrd. euroa. Sään-

telyn muutokset edellyttävät pankeilta aiempaa enem-

män korkealaatuisia likvidejä varoja, ns. maksuval-

miusvaatimus. Tällaisia ovat muun muassa valtioiden 

liikkeeseen laskemat velkapaperi, katetut joukkovelka-

kirjat sekä hyvän luottoluokituksen omaavat yrityspa-

perit. Vaikka maksuvalmiusvaatimus astuu täysimää-

räisenä voimaan vasta vuonna 2018, osa pankeista pyr-

kii täyttämään tulevat vaatimukset jo ennakkoon.  
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Yli puolet luottolaitosten hallussa olevista velkapa-

pereista on rahalaitosten liikkeeseen laskemia. Näistä 

luottolaitosten hallussa olevista rahalaitosten liikkee-

seen laskemista velkapapereista kolme neljäsosaa oli 

katettuja joukkovelkakirjalainoja. Niiden merkittävin 

liikkeeseenlaskijamaa oli Tanska, jonka osuus rahalai-

tosten liikkeeseen laskemista velkapapereista oli yli 

puolet. Toiseksi eniten (12 %) luottolaitosten hallussa 

olevista velkapapereista oli laskettu liikkeeseen Ruot-

sissa. Tanskassa liikkeeseen lasketuista velkapape-

reista 40 % oli euromääräisiä. Kaiken kaikkiaan raha-

laitosten liikkeeseen laskemista velkapapereista lähes 

60 % oli euromääräisiä. Muita merkittäviä valuuttoja 

olivat Tanskan ja Ruotsin kruunut, joiden osuus oli yh-

teensä noin 38 %. 

Luottolaitosten hallussa olevien velkapapereiden 

kannan kasvun taustalla olivat lyhytaikaisten eli juok-

suajaltaan alle vuoden velkapapereiden ostot. Luotto-

laitokset ostivat vuoden 2014 aikana yhteensä 1,5 mrd. 

eurolla lyhytaikaisia velkapapereita. Tästä summasta 

lähes miljardi euroa sijoitettiin valtioiden liikkeeseen 

laskemiin velkapapereihin. Myös pitkissä eli juoksu-

ajaltaan yli vuoden mittaisissa velkapapereissa sijoitet-

tiin eniten juuri valtioiden liikkeeseen laskemiin velka-

papereihin (noin 2,5 mrd. euroa). Kaiken kaikkiaan 

luottolaitoksilla oli vuoden 2014 lopussa sijoituksia 

valtioiden liikkeeseen laskemiin velkapapereihin reilut 

15 mrd. euroa, mikä on noin 4 mrd. euroa enemmän 

kuin vuotta aiemmin. Eniten luottolaitosten salkuissa 

oli Saksan, Suomen, Ranskan ja Yhdysvaltojen valti-

onpapereita. 

Kuten kahtena edellisenä vuonna, luottolaitokset 

suosivat paikallishallinnon (esim. kunnat ja osavaltiot) 

liikkeeseen laskemia velkapapereita. Saksan osavalti-

oiden liikkeeseen laskemia velkapapereita oli luottolai-

tosten salkussa 2,5 mrd. euron edestä, ja toisaalta Suo-

men kuntien liikkeeseen laskemia oli miljardin euron 

verran (kasvua vuodesta 2013 noin 200 milj. euroa). 

Luottolaitosten hallussa olevista velkapapereista  

oli euromääräisiä 70 %, mikä on muutaman prosent-

tiyksikön verran enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Muiden valuutan määräisistä papereista Tanskan kruu-

nun määräiset nousivat suosituimmiksi reilun 12 mrd. 

euron osuudella (kasvua edellisvuotisesta 2,5 mrd. eu-

roa). Ruotsin kruunun määräisten velkapaperien sijoi-

tuskanta puoliintui vuoden 2014 aikana lähes 10 mrd. 

eurosta alle 5 mrd. euroon. 

Luottolaitosten sijoitukset osakkeisiin kasvoivat 

reilusti vuoden 2014 aikana. Vuoden 2014 lopussa 

osakkeisiin oli sijoitettuna lähes 10 mrd. euroa, kun 

vuotta aiemmin sijoituskanta oli 7 mrd. euroa. Kannan 

kasvua kertyi näin ollen reilut 35 %. Suurin osa osake-

sijoituksista kohdistuu sektorille muut rahoituslaitok-

set (5 mrd. euroa). Myös yritysten (2,7 mrd. euroa) ja 

vakuutuslaitosten (1,4 mrd. euroa) osakkeet ovat olleet 

luottolaitosten suosiossa. Suurin osa luottolaitosten 

osakesijoituksista kohdistuu kotimaisiin osakkeisiin 

(noin 8,5 mrd. euroa). Ruotsalaisiin osakkeisiin on si-

joitettu 0,5 mrd. eurolla ja yhdysvaltalaisiin osakkei-

siin vajaalla 0,2 mrd. eurolla. 
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Taulukko 2. Luottolaitosten arvopaperisijoitukset vuosina 2011–2014 

 

 

Milj. euroa

Virta Arvostusmuutos Kanta Virta Arvostusmuutos Kanta Virta Arvostusmuutos Kanta

2011 ‒ 98 3 3 331 9 672 781 54 543 1 089 ‒ 781 7 502

2012 18 21 3 299 3 106 919 58 523 ‒ 218 478 7 527

2013 ‒ 762 ‒ 13 2 504 4 076 ‒ 1146 61 453 434 487 8 448

2014 1 579 ‒ 37 4 046 ‒ 99 953 62 307 2 420 567 11 435

Lähde: Suomen Pankki

Lyhytaikaiset velkapaperit Pitkäaikaiset velkapaperit Osakkeet ja osuudet
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4 Talletukset ja muu varainhankinta 

Luottolaitosten varainhankinta koostuu 

perinteisesti yleisön talletuksista ja velka-

kirjarahoituksesta. Vuoden 2014 lopussa 

luottolaitosten varainhankinnasta euroalu-

eelta tehtyjä euromääräisiä yleisötalletuk-

sia oli 145 mrd. euroa. Luottolaitosten liik-

keeseen laskemien velkapapereiden kanta 

oli 97 mrd. euroa.16 Edellisvuotiseen ver-

rattuna yleisötalletusten osuus varainhan-

kinnassa supistui hieman. Samaan aikaan 

talletuskorot painuivat ennätysalhaisiksi 

Luottolaitoksilla oli vuoden 2014 lopussa velkaa yh-

teensä 576 mrd. euroa, mikä on 54 mrd. euroa enem-

män kuin vuoden 2013 lopussa. Kaikkien yleisötalle-

tusten (mukana myös euroalueen ulkopuolelta tehdyt 

talletukset sekä muut kuin euromääräiset talletukset) 

osuus varainhankinnasta oli 30 %. Interbanktalletusten 

osuus oli 24 % ja liikkeeseen laskettujen velkapaperei-

den osuus 17 %. Muiden, pääosin johdannaisista koos-

tuvien velkojen osuus oli 24 % ja oman pääoman 

osuus 5 %. 

Kuvio 14. Luottalaitosten velkojen rakenne 

 

                                                           
16 Sisältää euromääräiset ja valuuttamääräiset velkapaperit. 

4.1 Yleisön talletukset 

Euroalueen yleisön tekemien euromääräisten talletus-

ten kanta kasvoi vain vähän vuoden 2014 aikana. 

Kanta oli joulukuun lopussa 145 mrd. euroa, kun se 

edellisvuoden lopussa oli 142 mrd. euroa. Kotitalouk-

sien talletuskanta, joka on yli puolet kokonaistalletuk-

sista, supistui noin miljardi euroa ja oli 81 mrd. euroa. 

Yritysten talletukset sen sijaan lisääntyivät noin 2 mrd. 

euroa ja olivat 30 mrd. euroa. Tämä johtui reposopi-

musten tuntuvasta lisääntymisestä. 

Kuvio 15. Yleisön talletukset sektoreittain 

 

Yleisön talletuskannan vuosimuutos oli joulukuussa 

2,0 %, mikä on ½ prosenttiyksikköä vähemmän kuin 

vuotta aiemmin. Yritysten talletusten vuosimuutos oli 

4,3 %, mikä on vajaat 3 prosenttiyksikköä vähemmän 

kuin vuoden 2013 lopussa. Yritysten talletuskannan 

vuosimuutos oli koko vuoden positiivinen. Sen sijaan 

kotitalouksien talletusten vuosimuutos oli koko vuo-

den negatiivinen ja oli joulukuussa – 1,1 %, kun se 

vuotta aiemmin oli – 0,7 %.  
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Rahoitus- ja vakuutuslaitosten talletusten vuosi-

muutos oli 6,3 % ja kanta vuoden 2014 lopussa runsaat 

22 mrd. euroa. Julkisyhteisöjen talletusten vuosikasvu 

oli 12,3 % ja kanta joulukuun 2014 lopussa 11,5 mrd. 

euroa. Molempien näiden sektoreiden talletuskanta 

vaihteli vuoden sisällä huomattavasti enemmän kuin 

yritysten ja kotitalouksien.  

Kuvio 16. Yleisön talletuskannan vuosikasvumuu-
tokset sektoreittain 

 

4.1.1 Kotitalouksien talletukset 

Kotitalouksien talletuskanta supistui vuoden 2014 ai-

kana ja oli joulukuun lopussa 81 mrd. euroa. Yhteensä 

talletusten supistuminen oli vuoden 2014 aikana kui-

tenkin vähäistä, vaikka erityisesti kotitalouksien mää-

räaikaistalletukset kehittyivät heikosti koko vuoden 

ajan. Määräaikaistalletuskannan korko laski vuoden ai-

kana ja oli 1,15 % joulukuussa 2014. Sen sijaan yön 

yli -talletusten (pääosin käyttelytileille tehtyjä talletuk-

sia) kanta on lievästi kasvanut vuodesta 2009 alkaen ja 

oli vuoden 2014 lopussa 54 mrd. euroa. Näiden talle-

tusten vuosimuutos oli joulukuussa 5,7 %. Määräai-

kaistalletuksia oli noin runsas 13 mrd. euroa ja niiden 

vuosimuutos joulukuussa – 19,1 %. Loput kotitalouk-

sien talletuksista olivat ns. sijoitustalletuksia17. 

                                                           
17 Sijoitustalletusten pituus on yleensä yhdestä kuukaudesta useisiin 

vuosiin. Sijoitusjakson korko on yleensä kiinteä ja määräytyy talle-

tuksen koon ja talletusajan mukaan. 

Määräaikaistalletukset ja yön yli -talletukset ovat 

vuosien 2013 ja 2014 aikana kehittyneet lähes peiliku-

vanomaisesti toisiinsa verrattuina. Kotitalouksien mää-

räaikaistalletusten väheneminen näkyy myös sijoitus-

rahastoihin tehtyjen sijoitusten määrässä, joka on kas-

vanut viimeisten kahden vuoden aikana.  

Kuvio 17. Kotitalouksien talletuskannan vuosi-
kasvu 

 

On ilmeistä, että talletuksia on haluttu siirtää määräai-

kaisista sitoumuksista helpommin siirrettäviin talletuk-

siin. Epävarmassa taloustilanteessa rahoitusvarallisuus 

halutaan pitää likvidissä muodossa. Matala korkotaso 

on osaltaan vähentänyt määräaikaistalletusten suosiota 

kotitalouksien keskuudessa. Koska talletuskorot ovat 

erittäin alhaiset, kotitalouksien sijoituksia suuntautuu 

sijoitusrahastoihin, joista on mahdollista saada pa-

rempi tuotto kuin talletuksista. 
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Kuvio 18. Kotitalouksien kaikkien talletusten 
kanta 

 

Kotitalouksien määräaikaistalletuksissa enintään vuo-

den määräaikaistalletusten kanta on supistunut vuo-

desta 2009 lähtien yli puoleen ja oli vuoden 2014 lo-

pussa vajaa 9 mrd. euroa. Yli vuoden mutta alle kah-

den vuoden määräaikaistalletusten kanta oli vuoden lo-

pussa 3 mrd. euroa, mikä on suunnilleen sama kuin 

vuoden 2009 lopussa. Vuosina 2010–2013 näiden 

määräaikaistalletusten kanta oli kuitenkin selvästi suu-

rempi. Yli kahden vuoden määräaikaistalletusten kan-

nassa ei ole havaittavissa suuria muutoksia viimeisten 

vuosien aikana, kun se on pysytellyt 2 mrd. euron tun-

tumassa.  

Kuvio 19. Kotitalouksien määräaikasitalletukset 

 

Kotitalouksien uusien määräaikaistalletusten korko 

laski edelleen vuonna 2014 ja oli joulukuussa ensim-

mäisen kerran alle 1 prosentin (0,96 %). Uusien, yli 

kahden vuoden määräaikaistalletuksien korko vaihte-

lee huomattavasti enemmän kuin maturiteetiltaan ly-

hempien määräaikaistalletusten korko. Strukturoituja 

talletuksia, joiden korko on sidottu yleensä indeksiin, 

osakekoriin tai johdannaiseen, ei tehty vuoden loppu-

puolella lainkaan.  

Kuvio 20. Uusien määräaikaistalletusten korot, 
kotitaloudet 

 

4.2 Muu varainhankinta  

Yleisön talletukset ovat luottolaitoksille tärkeä varain-

hankinnan lähde, mutta sen lisäksi luottolaitosten liik-

keeseen laskemat velkapaperit muodostavat merkittä-

vän osan varainhankinnasta. Luottolaitokset kattavat 

lainanantoaan talletusten lisäksi mm. markkinoilta ke-

räämillään lyhytaikaisilla alle vuoden mittaisilla sijoi-

tustodistuksilla sekä yli vuoden mittaisilla joukkolai-

noilla.  

Vuoden 2014 lopussa luottolaitosten liikkeeseen 

laskemien velkakirjojen kanta oli 97 mrd. euroa. Kanta 

kasvoi vuoden 2013 lopusta noin 9 %. Eniten kasvoi 

yli kahden vuoden pituisten velkakirjojen kanta. Katet-

tujen joukkovelkakirjalainojen osuus koko kannasta oli 

vuoden lopussa 29 mrd. euroa eli noin kolmannes 

koko kannasta. 

Viisi vuotta sitten eli vuoden 2009 lopussa velka-

kirjojen kanta oli 65 mrd. euroa. Viidessä vuodessa 

kanta on kasvanut melkein 50 %.  
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Kasvu on peräisin pitkäaikaisten, yli vuoden mit-

taisten joukkolainojen kannan suurenemisesta. Lyhyi-

den, alle vuoden mittaisten joukkolainojen kanta on 

sen sijaan pienentynyt vastaavana aikana noin neljän-

neksen ja oli vuoden 2014 lopussa noin 20 mrd. euroa. 

Kuvio 21. Joukkolainat maturiteeteittain vuosina 
2009–2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joukkovelkakirjojen määrän lisääntymisen taus-
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kiä, joka syntyy saamisten ja velkojen eriaikaisesta 

erääntymisestä. Vaatimus edellyttää, että pankilla on 
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määräaikaistalletukset ja velkapaperit) suhteessa anto-

lainauksen maturiteettiin ja määrän.  

Yleisön talletusten vastaanottamisen ja joukkolai-

nojen liikkeeseenlaskun lisäksi luottolaitokset rahoitta-

vat toimintaansa myös muulla varainhankinnalla. Var-
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Lähde: Suomen Pankki.
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5 Raportoijajoukko ja sen muutokset 

Suomen rahalaitosten lukumäärä väheni 

edelleen vuonna 2014 samaan tapaan kuin 

edellisvuosina luottolaitosfuusioiden joh-

dosta. 

Suomessa toimi vuoden 2014 lopussa 30418 rahalai-

tosta, joista 291 oli luottolaitoksia ja 12 rahamarkki-

narahastoja. Rahalaitossektoriin luetaan myös Suomen 

Pankki. Rahalaitossektori pieneni vuoden aikana seit-

semän luottolaitoksen verran, mikä johtui pääosin 

osuuspankki- ja säästöpankkiryhmän toteuttamista 

fuusioista. S-Pankki ja LähiTapiola sulautuivat uu-

deksi S-Pankiksi. Lisäksi kolme uutta rahalaitosta 

aloitti toimintansa (taulukko 1). 

Euromaissa rahalaitoksia oli yhteensä 6 502. Eni-

ten rahalaitoksia euromaista oli Saksassa eli 1 844. 

Seuraavaksi eniten rahalaitoksia oli Ranskassa, Itäval-

lassa ja Italiassa. Rahamarkkinarahastoja oli yhteensä 

euromaissa 730, ja niistä eniten oli rekisteröity Rans-

kaan, Luxemburgiin ja Irlantiin. 

Oheisiin taulukoihin on koottu tarkempaa tietoa 

luottolaitossektorin muutoksista vuoden 2014 aikana.  

 

                                                           
18 Ajantasainen lista Suomen rahalaitoksista on Suomen Pankin koti-

sivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/fi/tilas-

tot/tase_ja_korko/Pages/rahalaitoslista.aspx.  

Kuvio 22. Rahalaitosten määrä euroalueella vuo-
den 2014 lopussa 

 

 

Taulukko 3. Vuoden 2014 aikana toimintansa 
Suomessa aloittaneet rahalaitokset 
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Lähde: Euroopan keskuspankki.

Rahalaitoksen nimi Ajankohta

TF Bank AB, filial i Finland Tammikuu

Svea Ekonomi AB, filial i Finland Heinäkuu

BNP Paribas Fortis SA/NV, sivuliike Suomessa Elokuu

Lähde: Suomen Pankki.

http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/tase_ja_korko/Pages/rahalaitoslista.aspx
http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/tase_ja_korko/Pages/rahalaitoslista.aspx
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Taulukko 4. Vuoden 2014 aikana fuusioituneet ra-
halaitokset (pl. rahamarkkinarahastot) 

 

Rahalaitoksen nimi Ajankohta

F Vaskion Osuuspankki Helmikuu

V Kosken Osuuspankki

F Koillis-Savon Seudun Osuuspankki Helmikuu

V Pohjois-Savon Osuuspankki

F Kantasäästöpankki Oy Maaliskuu

V Oma Säästöpankki Oy

F Juuan Osuuspankki Maaliskuu

V Pohjois-Karjalan Osuuspankki

F Eufex Pankki Oyj Huhtikuu

V Elite Varainhoito Oy

F Etelä-Karjalan Säästöpankki Huhtikuu

V Etelä-Karjalan Säästöpankki Oy

F S-Pankki Oy Toukokuu

F LähiTapiola Pankki Oyj

V S-Pankki Oy

F Suodenniemen Säästöpankki Toukokuu

V Oma Säästöpankki Oy

F Vörå Sparbanks Aktiastiftelse Kesäkuu

V Aktia Bank Abp

F Skärgårdssparbanken Ab Heinäkuu

V Aktia Bank Abp

F Etelä-Karjalan Säästöpankki Oy Marraskuu

V Oma Säästöpankki Oy

F = Fuusioitunut rahalaitos

V = Vastaanottanut rahalaitos

Lähde: Suomen Pankki.
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Liite 1. Kuviot 

Kuvio 23. Suomen rahalaitosten (pl. Suomen 
Pankki) yhteenlaskettu tase 

 

 

Kuvio 24. Yleisön lainakanta sektoreittain 

 

 

Kuvio 25. Asuntolainojen kanta ja keskikorko 

 

 

Kuvio 26. Asuntolainakannan jakauma viitekoron 
mukaan 

 

 

Kuvio 27. Asuntolainakannan keskikorko viiteko-
ron mukaan 

 

 

Kuvio 28. Uusien nostettujen asuntolainojen 
määrä ja keskikorko 
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Kuvio 29. Kotitalouksien kulutusluottojen kanta ja 
keskikorko 

 

 

Kuvio 30. Opintolainakanta ja keskikorko 

 

 

Kuvio 31. Uudet, yli 1 milj. euron yrityslainasopi-
mukset vuosina 2010–2014 

 

 

 

Kuvio 32. Koron kiinnitysajaltaan enintään           
1 vuodeksi sidottujen uusien yrityslainasopimus-
ten keskikorot lainan koon mukaan 

 

 

Kuvio 33. Asuntoyhteisöjen lainakanta ja osuus 
luottolaitosten yrityslainakannasta 

 

 

Kuvio 34. Elinkeinoharjoittajien lainakanta 
toimialoittain 
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Lähteet: Suomen Pankki ja Reuters.

0

10

20

30

40

0

4

8

12

16

20

24

       2008        2009        2010        2011        2012        2013        2014

Asuntoyhteisöjen lainakanta (vasen asteikko)

Osuus luottolaitosten yrityslainakannasta (oikea asteikko)

Mrd. euroa %

Lähde: Suomen Pankki.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

       2011        2012        2013        2014

A, Maa-, metsä- ja kalatalous
F, Rakentaminen
G, Tukku- ja vähittäiskauppa
H, Kuljetus ja varastointi
Muut toimialat

Mrd. euroa

Lähde: Suomen Pankki.



   RAHALAITOKSET    5.3.2015 

 
   

  

28 Vuosikatsaus  2014 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto – Suomen Pankki  Finlands Bank   

Kuvio 35. Yleisön talletusten vuosikasvu ja 
keskikorko 

 

 

Kuvio 36. Yleisön talletuskannan keskikorot 
viitekoron mukaan 

 

 

Kuvio 37. Kotitalouksien talletusten keskikorkoja 
Suomessa ja euroalueella 

 

 

Kuvio 38. Suomalaisten yritysten talletuskannan 
vuosikasvu vaateittain 
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