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Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät 
kansainväliseen kehitykseen 
Finanssisektorin tila on Suomessa säilynyt vakaana läpi 
finanssikriisin. Finanssisektorin toimintaympäristön viimeai-
kainen kehitys on ollut pääosin myönteistä, kun talouskasvu 
on elpymässä lähes kaikkialla maailmassa ja arvopaperi-
markkinoilla on toivuttu syvimmistä finanssikriisin aikaisista 
laskuista. Suomen talouden nousu vuosien 2008–2009 va-
kavasta taantumasta on alkanut, mikä vahvistaa finanssialan 
yritysten kannattavuutta ja riskinkantokykyä. 

Toimintaympäristön kehitystä leimaa kuitenkin edelleen 
merkittävä epävarmuus. Ensinnäkin maailmantaloutta elvy-
tettiin 2008–2009 voimakkailla keinoilla ja näiden tukitoimien 
vaikutus on hiipumassa. Yhdysvaltojen kasvu on myös viime 
aikoina heikentynyt. Toiseksi epävarmuus arvopaperimarkki-
noilla on edelleen koholla. 
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Varsinkin Euroopassa epävarmuutta ruokkii osaltaan huoli 
tiettyjen valtioiden velkaantumisesta ja julkisen talouden 
kestävyydestä. Kyseisten valtioiden luottoluokituksia on 
alennettu ja joukkolainasijoittajien tuottovaatimukset ovat 
uudelleen nousseet, vaikka EU:n ja IMF:n tukitoimet ovatkin 
alentaneet riskejä merkittävästi. Toimintaympäristön epä-
varmuudet heijastuvat finanssialan yritysten riskinäkymiin 
monella tavalla. Vaikka pankki- ja vakuutussektorin vakava-
raisuustilanne Euroopassa on yleisesti vahvistunut vuoden 
2008 jälkeen, riskit ovat edelleen merkittäviä. Merkittävim-
mät riskit ovat pankkien luottotappioiden mahdollinen kasvu 
ja velkaantuneiden valtioiden ongelmien heijastuminen 
pankkien varainhankintaan. Velkaantuneiden maiden suuret 
lainanottotarpeet voivat jatkossa olla myös samanaikaisia 
pankkien pitkäaikaisen rahoituksen hankintatarpeiden kans-
sa ja voivat siten hankaloittaa pankkien varainhankintaa. 
Suurimmalle osalle pankkeja varainhankintamahdollisuudet 
rahoitusmarkkinoilta ovat parantuneet ja riskit vähentyneet, 
mutta jotkut heikoimpina pidetyt pankit kohtaavat edelleen 
ongelmia ja voivat olla lyhytaikaisen rahoituksen tai keskus-
pankkirahoituksen varassa. Asteittain voimaan tulevat uudet 
kansainväliset vakavaraisuussäädökset vaatinevat myös 
joiltakin pankeilta uuden osakepääoman tai sen luonteisen 
pääoman hankintaa. Eurooppalainen vakuutussektori kärsii 
pitkään jatkuneesta hyvin matalasta korkotasosta, mikä 
alentaa sijoitustuottoja, sekä korkeana jatkuneesta osake- ja 
joukkolainamarkkinoiden epävarmuudesta. 

Pohjoismaisia pankkeja pidetään markkinoilla yleisesti 
vahvoina ja niiden varainhankintaan ei liity ongelmia. Heinä-
kuussa julkistetut pankkien yleiseurooppalaiset stressitestit 
osoittivat pohjoismaisten pankkien hyvän vakavaraisuus-
tilanteen, ja näiden velkaantuneisiin valtioihin liittyvät riskit 
todettiin samalla suhteellisen pieniksi. 

Riskinkantokyky Suomen finanssisektorilla  
vahva

Tämä sama kuva hyvästä riskinkantokyvystä pätee suo-
malaiseen finanssisektoriin kokonaisuudessaan, kuten oli 
jo todettu myös aiemmissa kotimaisissa stressitesteissä. 
Suomen pankkisektorin vakavaraisuus on edelleen vahva. 
Keskimäärin vakavaraisuussuhdeluku oli kesäkuun 2010 
lopussa 14,1 %. Myös vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus 
on pysynyt hyvällä tasolla. Työeläkevakuutusyhtiöllä toi-
mintapääoman suhde markkinariskit huomioon ottavaan 

vakavaraisuusrajaan oli 2,5-kertainen. Henkivakuutusyhtiöillä 
oli toimintapääomaa 4,3-kertainen määrä laissa säädettyyn 
vähimmäismäärään nähden ja vastaavasti vahinkovakuutus-
yhtiöillä 4-kertainen määrä. 

Suomalaispankkien luottotappionäkymät ovat alentuneet 
talouskasvun nousun myötä, eivätkä tappiot nousseet kovin 
korkeiksi lainkaan. Luottoriskinäkymä riippuu kuitenkin 
vahvasti yleistaloudellisesta kehityksestä. Tartuntariskejä 
velkaantuneiden maiden tilanteesta voidaan pitää kohtuul-
lisina, mutta yleinen markkinaepävarmuus ja negatiiviset 
muutokset markkinoilla voivat vaikuttaa kaikkiin pankkeihin.  
Osake- ja joukkolainamarkkinoiden kurssien heikkeneminen 
vaikuttaisi suoraan vakuutus- ja eläkelaitosten vakavarai-
suutta alentavasti. 

Matala korkotaso ja kiivas kilpailu talletus- ja luottoasiakkais-
ta ovat alentaneet pankkien korkokatetta, mikä muodostaa 
merkittävän riskin kannattavuuden säilymisestä pidemmäl-
lä aikavälillä. Suomalaisille henkivakuutusyhtiöille matala 
korkotaso aiheuttaisi jatkuessaan kasvavia vaikeuksia saada 
riittäviä sijoitustuottoja markkinoilta, jotta laskuperusteisten 
henkivakuutussopimusten tuottotavoitteet saavutettaisiin.

Suomen asuntolainamarkkinoilla kuumentumista

Asuntomarkkinoiden tilanne on Suomessa kuumentunut 
vuoden 2009 alkupuolelta lähtien. Asuntojen vuotuinen hin-
tojen nousu on nopeutunut korkeaksi varsinkin pääkaupun-
kiseudulla ja asuntoluottojen kasvuvauhti on noussut, ollen 
kuitenkin edelleen alle finanssikriisiä edeltäneen nopean 
tason. 

Suomessa kotitalouksien velkaantuneisuus on Euroopan 
keskitasoa, mutta se on noussut viime vuosina. Ongelmal-
lisinta on se, että velkaantuneisuus on keskittynyt nuoriin 
kotitalouksiin. Tilastokeskuksen tietojen perusteella asunto-
velallisilla 25–34-vuotiailla oli velkoja suhteessa vuosituloihin 
lähes kolminkertainen määrä jo vuonna 2008.  

Pankit ovat myöntäneet yhä suurempia luottoja suhteessa 
rahoitettavan asunnon arvoon. Finanssivalvonnan tietojen 
mukaan toukokuussa 2010 suomalaisten pankkien uusista 
asuntoluotoista myönnettiin 28 % yli 90 %:n luototusas-
teella. Tämä sisälsi myös yli 100 %:n luottoja, joissa ei ole 
lainkaan omarahoitusosuutta. 
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Nykyisessä matalan korkotason ja pankkien aktiivisen 
asiakashankinnan oloissa on vaarana, että asiakkaat ottavat 
maksukykyynsä nähden liian suuria asuntolainoja. Suo-
men erityispiirteenä ovat kireän pankkikilpailun aiheuttamat 
matalat marginaalit ja lähes kaikkien asuntolainojen vaihtu-
vakorkoisuus – eli korkojen muutosten riskit ovat asiakkailla. 
Kohonneet luototusasteet johtavat puolestaan siihen, että 
asiakkaalle ei jää puskuria asuntojen hintojen laskun varalle.

Pankkien näkökulmasta asuntorahoituksen luottoriskit ovat 
säilyneet maltillisina. Pankit käyttävät laajasti asuntovakuu-
den lisäksi muita vakuuksia (lähinnä takauksia) ja hallitsevat 
siten omia riskejään kohonneista luototusasteista huolimat-
ta.  

Finanssivalvonta on antanut pankeille suosituksia asiakkaan 
suojan vahvistamiseksi (31.3.2010 ja 8.6.2010). Näin ovat 
tehneet myös Ruotsin ja Norjan valvojat. Näissä maissa 
asuntomarkkinoiden kehitys on ollut Suomen kaltainen. 
Finanssivalvonta tarkkailee tiiviisti suositustensa noudatta-
mista pankeissa.  

Asiakkaiden velanottohalukkuuteen vaikuttavat kuitenkin 
hyvin merkittävästi myös yleinen taloudellinen ympäristö ja 
verotustekijät. Tällä hetkellä kotitaloudet suhtautuvat Suo-
messa erittäin positiivisesti talousnäkymiin – mm. luottamus-
indikaattorit ovat korkealla – ja jotkut kotitaloudet näyttävät 
antavan liian vähän painoa omille riskeilleen esimerkiksi 
korkojen ja asuntohintojen kehityksen suhteen. 

apulaisjohtaja Jukka Vesala

* * *

Tässä julkaisussa kuvataan Finanssivalvonnan valvottavien 
taloudellinen tilan ja riskit viimeisimpiin tietoihin nojautuen. 
Se on osa läpinäkyvää toimintatapaa, jossa Finanssivalvonta 
arvioi Suomen finanssisektorin tilaa ja kehitystä perustuen 
omaan valvontatyöhönsä ja siihen raportointiin, jota Finans-
sivalvonta saa pankeilta, vakuutusyhtiöiltä ja muilta valvotta-
viltaan. 
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Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 

Suomen talous kasvussa, Yhdysvalloissa  
heikompaa  

Suomen talous kasvaa jälleen. Bruttokansantuote kasvoi 
vuoden toisella vuosineljänneksellä 1,9 prosenttia edellisestä 
neljänneksestä ja 3,7 prosenttia vuoden takaisesta. Vielä 
ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuosikasvu oli tasan 0,0 
prosenttia. Yksityinen kulutus on kasvanut vuodessa 2,6 
prosenttia. Kaikki indikaattoritieto kertoo elpymisestä: esi-
merkiksi teollisuudessa tilaukset ja liikevaihto ovat vahvassa 
kasvussa, vähittäiskaupan liikevaihto on noussut, samoin 
talouden palkkasumma.1  

Suomessa kuluttajien luottamus oman talouden ja maan 
talouden tilaan on korkea verrattuna koko euroalueeseen. 
Myös yritysten suhdannebarometritiedot ovat kertoneet 
parantuneista näkymistä ja uskosta elpymisen jatkumiseen.  

Talous kasvaa, koska vienti on alkanut nopeasti elpyä Eu-
roopan ja maailmantalouden kasvun imussa. Euroopassa ja 
euroalueella taloudet ovat kehittyneet myönteisesti vuoden 

Kuluttajien luottamusindikaattori  Suomessa ja  
euroalueella  

2010 alkupuolella. Saksan talous on tällä hetkellä ripeässä 
kasvussa. Ruotsin talouden kasvu on nyt 4,6 % vuositasolla 
ja Virossa talous on toipumassa vuosien 2008–2009 pa-
hasta notkahduksestaan. Tuoreimmissa Suomen talouden 
ennusteissa kasvuarvioita vuosille 2010 ja 2011 on nostettu 
verrattuna viime kevään arvioihin.  

Työttömyysongelma Suomessa ei vuosina 2008–2009 
päässyt kehittymään niin pahaksi kuin aiempien taantumien 
perusteella olisi voinut olettaa. Suomen työttömyysprosent-
ti on euroaluetta ja myös Yhdysvaltoja alhaisempi. Viime 
aikoina Suomen kausitasoitettu työttömyysaste on pysytellyt 
samalla tasolla kuin vuosina 2004–2005. 

Suhdannekäänteissä kasvuprosentit voivat olla suuria. Koti-
talouksien ja yritysten kannalta on kuitenkin vasta alkanut se 
prosessi, jolla kurotaan umpeen vuoden 2009 historiallisen 
suurta tuotannon vähentymistä. Positiivista on, että kevään 
2010 uhkakuvat finanssimarkkinoiden epävarmuuksien 
leviämisestä haittaamaan reaalitaloutta eivät toteutuneet. 

Kausitasoitettu työttömyysaste 2001–2009 Suomessa 
ja euroalueella

1 Tilastokeskuksen ennakkotiedot ja tarkennukset kansantalouden nel-
jännesvuositilinpidosta 8.9.2010 sekä tuoreimmat katsaukset ao. aloilta. 
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Kesän 2010 tiedot Suomesta ja euroalueesta ovat kasvun ja 
reaalitalouden kehityksen suhteen olleet erittäin hyviä.

Talouden kehityksen ja kasvun suhteen epävarmuus tule-
vasta on syksyllä 2010 kuitenkin poikkeuksellisen suurta.  
Kesän loppupuolelta lähtien epävarmuutta on lisännyt 
erityisesti Yhdysvaltojen talouden heikohko kehitys suh-
teessa markkinoiden odotuksiin ja ennusteisiin. Taloudessa 
olevia epävarmuustekijöitä on korostanut muun muassa 
Yhdysvaltain keskuspankki FED omissa kannanotoissaan. 
Yhdysvalloissa talous toipui vuoden 2009 aikana finanssi-
kriisin aiheuttamasta taantumasta nopeasti, mutta kasvu 
on viimeisen kahden vuosineljänneksen aikana hidastunut. 
Työ- ja asuntomarkkinat ovat olleet alamaissa eivätkä ole 
osoittaneet selkeitä merkkejä tilanteen paranemisesta. Pörs-
sikurssit (joiden usein väitetään ennakoivan talouden lähiajan 
kehitystä) ovat laskeneet Yhdysvalloissa kevään tasoista, 
vaikka yritysten tuloskehitys on ollut pääsääntöisesti parane-
vaa ja jopa ylittänyt markkinoiden odotukset.  

Mikäli Yhdysvaltojen talous ajautuu uuteen taantumaan, hei-
kentää se kasvua myös Euroopassa ja sitä kautta Suomes-
sakin hyvin nopeasti. Epävarmuutta markkinoilla lisää myös 
tietoisuus siitä, että talouden kasvu 2009–2010 perustuu 

Suomen bruttokansantuote, vienti ja yksityinen  
kulutus neljännesvuosittain vuoden 2000 hintoihin 
(kausitasoitetut sarjat)  

Yhdysvaltain bruttokansantuotteen kasvu ja pörssi-
kurssit (S&P 500 index)  neljännesvuosittain  

edelleen pohjimmiltaan hyvin kevyeeseen rahapolitiikkaan ja 
valtioiden kasvaneeseen velanottoon. Odotukset rahapoli-
tiikan kiristämisestä ovat siirtyneet kauemmaksi tulevaisuu-
teen. Finanssisektorin näkökulmasta suuri epävarmuus tule-
vasta reaalitalouden kehityksestä aiheuttaa kustannuksia.  

Suomessa hyvin alhaiset asuntolainojen korot, 
uusia asuntoja valmistumassa nopeasti 

Suomessa – kuten monessa muussakin maassa – asun-
tomarkkinoiden kehitys on finassitoimalan näkökulmasta 
tärkeää. Suomessa on euroalueen alhaisimmat uusien 
asuntolainojen korot tällä hetkellä, kuvastaen pankkien tiuk-
kaa kilpailutilannetta. 

Viimeisen vuoden aikana asuntojen hinnat ovat nous-
seet Suomessa noin 10 prosenttia, pääkaupunkiseudulla 
enemmän. Asuntojen kysyntää lisää nykyinen erittäin matala 
korkotaso ja kotitalouksien optimistiset tulevaisuuden odo-
tukset. Taantuman 2008–2009 aikana uusien asuinraken-
nuksien rakentaminen väheni oleellisesti Suomessa. Valmis-
tuneita asuinrakennuksia on markkinoille tullut Suomessa 
viimeisen vuoden aikana noin 20 000 kpl, mikä on erittäin 
vähän suhteessa 2000-luvun historiaan. Toisaalta aloitet-
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Kotitalouksien uusien lainojen korot euroalueen  
maissa (vaihtuvakorkoiset ja enintään 1 vuodeksi 
sidotut lainat) 

tujen asuinrakennusten määrä on noussut voimakkaasti 
viimeisen vuoden aikana, mikä tulee lisäämään valmistunei-
den asuinrakennusten tarjontaa oleellisesti. Lähihistoriassa 
on silti periodeja, kuten vuosina 1997–1998 ja 2003–2005, 
jolloin tarjonta asuntomarkkinoilla voimakkaasti lisääntyi, 
mutta asuntojen hinnat nousivat entistä vauhtiaan. 

pääanalyytikko Sampo Alhonsuo
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Raha- ja pääomamarkkinat: huolet  
pinnassa 
Raha- ja pääomamarkkinoiden tunnelma on vuoden 2010 
kesällä ollut hyvin vaihteleva. Viimeisimmät riskihinnoittelua 
kuvaavat tiedot kertovat uudestaan heikentyneestä kehityk-
sestä kesän 2010 jälkeen. 

Isot kysymykset pysyneet samoina markkinoilla 

Globaaleilla raha- ja pääomamarkkinoilla isot kysymykset 
ovat pysyneet vuoden 2010 aikana ennallaan. Mikä on 
finanssikriisin aikana käyttöönotetuista erityistoimenpiteistä 
irtautumisen aikataulu tai vauhti Yhdysvalloissa ja Euroopas-
sa? Mikä on pankkisektorin tila? Miten valtioiden toimenpi-
teet purevat julkisen velan kasvun pysäyttämisessä? Kysy-
mykset ja mahdolliset vastaukset liittyvät kaikki toisiinsa. 

Markkinoiden tunnelma on ollut hyvin vaihteleva kesän 2010 
aikana; pieniltä tuntuvat uutiset sekä odotuksiin nähden pet-
tymykset tai positiiviset yllätykset ovat heiluttaneet hinnoit-
telua markkinoilla paljon. Reaalitalouksien kehitys, lähiajan 
kasvunäkymät, valtioiden velkatilanne ja kunkin maan pank-
kisektorin tilanne ovat eri maiden kesken hyvin erilaisia, mikä 
oleellisesti vaikuttaa tunnelmiin. Epävarmuuden leimaama 
tilanne markkinoilla voi edelleen jatkua.  

Rahapolitiikan viritykset ennallaan, samoin  
finanssipolitiikan haaste 

Euroopan keskuspankki EKP on viestinyt, että pankkien 
välisillä markkinoilla niin sanottua täyden jaon politiikkaa 
jatketaan aina ensi vuoden alkupuolelle, eli pankit saavat 
vakuuskelpoista materiaalia vastaan lyhytaikaista (viikosta 
kolmeen kuukauteen) rahoitusta EKP:n operaatioista niin 
paljon kuin tarvitsevat. Pankkien likviditeettitilanne vaikut-
taa euriborkorkojen tasoon ja elokuun aikana niiden nousu 
pysähtyi. Koska talousnäkymiin liittyvät epävarmuudet ja 
riskit ovat suuria, on markkinoiden odotus lyhyiden mark-
kinakorkojen noususta siirtynyt jälleen kauemmaksi tulevai-
suuteen. Markkinanäkemyksen mukaan kolmen kuukauden 
euriborkorko on ensi vuoden vaihteessa nykytasollaan noin 
0,9 prosentissa. Myös Yhdysvaltojen tai Ison-Britannian 
markkinoilla odotetaan lyhyiden korkojen pysyvän syksyn 
aikana nykytasollaan. EKP vahvistaa velkakirjamarkkina-
ohjelmallaan rahapolitiikan välittymismekanismia ja ostaa 
valtioiden liikkeelle laskemia joukkovelkakirjoja markkinoilta. 

Toinen tärkeä kysymys Euroopan pankkisektoriin liittyen 
ovat huolet pankkien varainhankinnan onnistumisesta ja 
hinnasta velkakirjamarkkinoilta. EKP:n mukaan euroalueen 
pankeilla on 1 300 mrd. euroa jälleenrahoitettavaa velkaa 
vuoteen 2013 mennessä. Summa on iso, mutta vähäisem-
pi kuin se 1 700 mrd. euroa, mitä pankit ovat hankkineet 
rahoitusta viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana. Pankit 
ovat Euroopassa onnistuneet viime kuukausien aikana 
laskemaan liikkeelle yli 400 mrd. euron edestä velkakirjoja. 
Pankit joutuvat kuitenkin kilpailemaan rahoituksesta markki-
noilla valtioiden ja yrityssektorin kanssa. 

Pankkisektorin tilasta useassa Euroopan maassa ja vastuis-
ta esimerkiksi Etelä-Euroopan valtioiden joukkovelkakirjoihin 
esitetään jatkuvasti pessimismin sävyttämiä näkemyksiä. 
Kansainvälisen järjestelypankin BIS:n tilastojen mukaan 
pankeilla on vastuita Portugalin, Kreikan, Espanjan ja Irlannin 
valtionlainoissa 2 600 miljardia dollaria (noin 2 000 mrd. 
euroa), josta summasta valtaosa on euroalueen maiden 
pankeilla. Summa on kasvanut viimeisen vuoden aikana.  

Kolmen kuukauden korkojen toteutunut ja 
markkinoiden odottama kehitys (23.8.2010 tilanne)
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Euroopan pankkivalvontakomitean CEBSin julkaisemat 
pankkikohtaiset stressitestitulokset heinäkuun lopulla 
rauhoittivat markkinoiden pelkoja. Viimeksi on noussut 
esiin huoli joidenkin pankkien pääomituksen riittävyydestä 
suhteessa muuttuviin pääomavaatimuksiin. Huolet ovat 
näkyneet muun muassa niin, että euroalueella vakuudetto-
man ja vakuudellisen lyhytaikaisen talletuksen korkoero on 
kasvanut. 

EU-valtioiden finanssipolitiikassa on yksi tavoite yli muun: 
säästämällä menoissa sekä korottamalla veroja ja maksuja 
on julkinen talous saatava parempaan tasapainoon. Fi-
nanssimarkkinoilla hallitusten julkistamia tavoitteita pidetään 
monen maan kohdalla haastavina. EU ja IMF ovat omassa 
arviossaan kuitenkin kiitelleet esimerkiksi Kreikan toteutta-
mia politiikkatoimenpiteitä. Velkaantumiskehitys on kuitenkin 
ennusteiden valossa nopeaa, mikä esimerkiksi finanssimark-
kinoiden näkökulmasta tarkoittaa mm. entistä enemmän 
joukkovelkakirjaemissioita. Emissioissa eri EU-valtiot ovat 
kuitenkin onnistuneet hankkimaan markkinoilta rahoitusta. 
Suomen julkisen velan määrä suhteessa bruttokansantuot-
teeseen on Pohjoismaita ja Baltian maita suurempi.   

Markkinat ilmentävät monia riskejä 

Tärkeä markkinoiden huolten ilmenemismuoto on ollut pit-

Pankkien vakuudettoman ja vakuudellisen  
talletuskoron ero euroalueella 

kien korkojen lasku vuoden 2010 aikana. Se on kuvastanut 
"pakoa laatuun", talouskasvun epävarmuutta ja pelkoa mah-
dollisesta deflaatiokehityksestä eli hintojen laskukierteestä. 
Markkinoiden arvioima inflaatiokehitys on vaimentunut 
vuoden 2010. Kun pitkät korot ovat laskeneet, on myös niin 
sanottu markkinoiden tuottokäyrä (tai korkokäyrä) loiventu-
nut, eli pitkien ja lyhyiden korkojen korkoero on kaventunut. 
Tämän voi tulkita markkinoiden aiempaa suuremmaksi 
huoleksi tulevasta talouskehityksestä.  

Markkinoiden huoli etenkin Etelä-Euroopan kehityksestä 
on aivan syyskuun alkupuolella taas lisääntynyt. Valtioiden 
luottoriskihinnat ovat pääsääntöisesti nousseet, samoin 
korkoerot suhteessa Saksan valtion viitelainan korkoon. 
Osakekurssit Euroopassa ovat alkusyksyllä pääosin vuoden 
2010 alun tasoissaan. Kurssitaso on monessa tapauksessa 
hyvin lähellä vuoden 2005 alun tasoa. Eräs indikaattori, joka 
kuvaa yleistä epävarmuutta on kullan hinta: se on kohonnut 
ennätyksellisen korkeaksi. 

Johtopäätöksenä raha- ja pääomamarkkinoista korostuu 
tällä hetkellä selvä ero suhteessa toteutuneeseen reaalita-
louden tilanteeseen: Lähihistoriaa kuvaavat reaalitalouden 
luvut ovat hyviä, mutta markkinoilla tulevaisuus nähdään 
joka suhteessa epävarmempana. On korostettava, että 
yleiset eurooppalaiset huolet pankkisektorin tilasta eivät 

EU-maiden julkisen sektorin velka, %  
bruttokansantuotteesta 2009–2011 (ennuste) 

2009 2010 ennuste 2011 ennuste
Italia 116 118 119
Kreikka 115 125 134
Belgia 97 99 101
Euroalue 79 85 89
Portugali 77 86 91
EU 27 74 80 84
Saksa 73 79 82
Iso-Britannia 68 79 87
Irlanti 64 77 87
Espanja 53 65 73
Suomi 44 51 55
Ruotsi 42 43 42
Tanska 42 46 50
Latvia 36 49 57
Liettua 29 39 45
Viro 7 10 12

Lähde: EU:n komission kevään 2010 ennuste, myös 2009 luvut ennakollisia. 
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Euroalueen valtioiden pitkä 10 v. ja lyhytaikainen 3 kk. 
korko (painotettu)  

koske Suomessa olevia toimijoita. Suomen finanssisekto-
rin luottoluokitukset ovat pysyneet hyvinä ja rahoituksessa 
markkinoilta ei ole ollut ongelmia. 

pääanalyytikko Sampo Alhonsuo

Eurooppalaisten valtioiden luottoriskihintoja

Euromaiden 10 vuoden koron korkoero Saksaan
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Luottokannan kasvu alkoi nopeutua
Pankkien luottokanta kasvoi vuositasolla 4,5 % ja oli kesä-
kuun lopussa 166,3 mrd. euroa. Kotitalousluottoja myönnet-
tiin nopeutuvaan tahtiin; kannan vuosikasvu oli kesäkuussa 
5,7 %. Talouden orastava elpyminen vauhditti myös yritys-
luottojen kysyntää.

Talouden toipuminen näkyy yritysluottokannan 
kasvussa

Pankkien yrityksille myöntämien euromääräisten luotto-
jen kanta nousi kesäkuussa 56,9 mrd. euroon.  Kannan 
vuosimuutos kääntyi positiiviseksi vasta kesäkuussa, vaikka 
lainakanta on kasvanut hitaasti koko vuoden ajan.1 Erityi-
sesti suuret yli miljoonan euron lainat ovat lisääntyneet. 
EK:n suhdannebarometrin mukaan yritysten suhdanne-
näkymät ovat melko myönteiset, ja asteittaisen elpymisen 
ennustetaan jatkuvan loppuvuonna. Toimialakohtaisesti 
yritysluottojen kanta kuitenkin supistui kesäkuussa paperin 
sekä koneiden ja laitteiden valmistuksessa verrattuna viime 
vuoden vastaavaan ajankohtaan. Suurin vuosikasvu (14 %) 
oli kiinteistöalan toiminnan rahoituksessa. 

Uusia yrityslainasopimuksia2 tehtiin kesäkuussa 8,6 mrd. 
euron edestä, joka on 13 % enemmän kuin viime vuoden 
kesäkuussa. Uusien yritysluottojen keskikoron pitkään jatku-

Suomen rahalaitosten euromääräiset lainat  
euroalueen yleisölle sektoreittain  

Suomen rahalaitosten euroalueen kotitalouksille 
myöntämien euromääräisten asuntolainojen kanta ja 
korko 
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%

nut lasku pysähtyi kesäkuussa, jolloin niiden keskikorko oli 
2,05 %. Koko yritysluottokannan keskikorko oli 2,26 %.3  

Asuntolainakannan kasvu jatkuu 

Pankkien asuntoluottokannan vuosikasvu nopeutui kesä-
kuussa 6,8 %:iin ja kanta kasvoi 74,2 mrd. euroon.  

Kotitalouksien kesäkuussa tekemien uusien asunto- ja kulu-
tusluotto- sekä muiden lainasopimusten määrä oli Suomen 
Pankin mukaan 2,8 mrd. euroa, joka on 17 % enemmän 
kuin vuotta aikaisemmin. Kotitaloudet nostivat uusia asun-
tolainoja4 1,9 mrd. euron edestä, joka on 0,4 mrd. euroa 
enemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa. Uusien nostettujen 
asuntoluottojen keskikorko nousi kesäkuussa 1,90 %:iin. 
Koko asuntolainakannan keskikorko oli 1,92 %. 

1 Suomen Pankki, rahoitustilasto 30.7.2010

2 Uudet lainasopimukset sisältävät kaikki Suomen rahalaitosten kuu-
kauden aikana tekemät uudet euromääräiset sopimukset sekä myös 
sopimukset, jotka syntyvät olemassa olevien lainojen uudelleenneuvot-
telujen tuloksena, esim. viitekorkojen vaihdon takia.

3 Suomen Pankki, rahoitustilasto 30.7.2010

4 Uudet nostetut lainat sisältävät kaikki kuukauden aikana nostetut 
lainat sopimuksen tekohetkestä riippumatta.
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Asuntolainaa on tällä hetkellä noin 33 prosentilla suomalai-
sista kotitalouksista. Pohjoismaisen vertailun mukaan Islan-
nin, Norjan ja Ruotsin kotitalouksista asuntolainaa on 65–80 
prosentilla. Suomessa korkein asuntovelallisten osuus on 
35–39 -vuotiaiden ikäryhmässä, josta 62 prosentilla on 
asuntolainaa. Tässä ikäryhmässä asuntovelallisten osuus on 
kasvanut parilla prosenttiyksiköllä vuoden aikana.5 

Alhainen korkotaso kiihdytti asuntomarkkinoita

Alhainen korkotaso ja kuluttajien kasvanut luottamus talou-
teen ovat vilkastuttaneet asuntokauppaa ja asuntoluottojen 
kysyntää. Suomessa asuntoluottojen kokonaiskorot ovat 
euroalueen matalimmat.6 Suomalaisten pankkien uusien 
asuntolainojen korkomarginaalit7 ovat Fivan tietojen mukaan 
Pohjoismaiden välisessä vertailussa alhaisimmat.

Kasvaneen luotonkysynnän seurauksena asuntokaupan 
kasvu on kiihtynyt vuoden 2009 alkupuolelta lähtien. Asun-
tojen vuotuinen hintojen nousu on nopeutunut. Tilastokes-
kuksen mukaan asuntojen hinnat nousivat huhti–kesäkuus-
sa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 
koko maassa 10 % ja pääkaupunkiseudulla jopa 13,6 %. 
Suomessa asuntojen hinnat ovat viimeisten 12 kuukau-
den aikana nousseet hieman vähemmän kuin Ruotsissa.  
Sen sijaan Tanskassa hinnat ovat voimakkaassa laskussa. 
Euroalueen maista asuntojen hinnat ovat laskeneet eniten 
Espanjassa ja Irlannissa.8 

Kulutusluottojen kysyntä hidastui 

Rahalaitosten kulutusluottokanta kasvoi 12,5 mrd. euroon, 
mutta kannan vuosikasvu hidastui edelleen ja oli kesäkuun 
lopussa 1,9 %. Vakuudellisten kulutusluottojen keskikorko 
laski viimeisimmän vuosineljänneksen aikana 4,7 %:iin.9 

Rahalaitosten kulutusluottokanta ei ole täysin kattava kulu-
tusluottojen osalta. Esimerkiksi pikavippiyhtiöiden ja eräiden 
kulutusluottoa myöntävien yritysten luotot eivät näy ko. 
luottokannassa. 

riskiasiantuntija Seppo Pitkänen

5 Finanssialan Keskusliitto 
6 Suomen Pankki ja EKP 
7 Korkomarginaali = asuntoluottokorko - viitekorko (euribor, prime) 
8 The Economist 8.7.2010 
9 Suomen Pankki, rahoitustilasto 30.7.2010

Säästämistuotteissa siirtymää  
vähäriskisempään suuntaan
Vuoden 2010 toisella neljänneksellä osakemarkkinoiden 
epävarmuus lisääntyi, kurssit laskivat ja osakerahastojen 
sekä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät olivat 
negatiiviset. Samaan aikaan talletuskannan kasvu kiihtyi ja 
pitkän koron rahastot keräsivät uutta pääomaa. Struktu-
roiduissa tuotteissa oli kasvua, ja myös sijoitussidonnaiset 
vakuutustuotteet kasvattivat menekkiään.

Talletuskannan1 kasvu kohentui alkuvuonna

Suomen rahalaitosten euromääräisten talletusten kanta 
euroalueelta kesäkuun 2010 lopussa oli yhteensä 112,6 
mrd. euroa. Talletuskannan kasvu kiihtyi kuluvan vuoden 
ensimmäisellä puoliskolla. Kun joulukuussa 2009 talletusten 
vuosikasvu oli 1,2 %, oli kasvu maaliskuun lopussa 2,4 % ja 
kesäkuun lopussa 4,5 %. Kesäkuun lopussa kotitalouksien 
talletusten osuus koko kannasta oli 68 % ja niiden vuosikas-
vu 3,8 %.

Kotitalouksien ja yritysten määräaikaistalletusten vuoden 
2008 lopulta jatkunut lasku päättyi vuoden 2010 puolelle 
tultaessa. Kesäkuun 2010 lopussa määräaikaistalletusten 
kanta oli yhteensä 24,6 mrd. euroa eli 8,9 % suurempi kuin 
viime joulukuussa mutta kuitenkin 6,7 % pienempi kuin 
vuotta aiemmin. 

Määräaikaistalletukset muodostivat kesäkuussa 24,5 % 
kotitalouksien ja yritysten kaikista talletuksista, kun vuotta 
aiemmin vastaava osuus oli 26,1 %. Huolimatta korkotason 
laskusta viime vuoteen verrattuna uusille määräaikaistal-
letuksille maksettavat korot ovat nousseet. Kotitalouksien 
uusille määräaikaistalletuksille maksettava korko oli kesä-
kuussa keskimäärin 1,68 %, kun vuotta aiemmin korkoa 
maksettiin 1,44 %.

Pankkien välinen kilpailu talletuksista jatkui alkuvuonna 
intensiivisenä. Asiakkaiden näkökulmasta matala korkotaso 
on vähentänyt erityisesti määräaikaistalletusten houkut-
televuutta sijoituskohteena. Määräaikaistalletuksia onkin 
houkuteltu maksamalla asiakkaille markkinoiden viitekorko-
tason ylittäviä tuottoja. Tämän seurauksena pankkien kor-
komarginaalit ovat kaventuneet ja talletuskilpailu on osaltaan 
heikentänyt pankkien korkokatetta.

1 Tiedot rahalaitosten talletusten kehityksestä perustuvat Suomen 
Pankin kuukausittaisiin tilastoihin.
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Rahastojen2 pääomat supistuivat

Sijoitusrahastojen pääomat supistuivat selvästi vuoden 2010 
toisella neljänneksellä. Suomen Pankin tilastojen mukaan 
suomalaisten sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma su-
pistui huhti–kesäkuussa 2,8 mrd. euroa eli 4,7 % 56,5 mrd. 
euroon. Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna sijoitus-
rahastopääomat ovat kuitenkin edelleen 36 % eli 15,3 mrd. 
euroa suuremmat. 

Rahastopääomien 2,8 mrd. euron supistumisesta toisella 
neljänneksellä noin 1,3 mrd. johtui arvostusmuutoksista ja 
1,5 mrd. euroa nettolunastuksista. Lisäksi tuotonmaksu 
sijoittajille on osaltaan pienentänyt rahastopääomia vielä 
toisellakin vuosineljänneksellä, vaikka pääsääntöisesti suo-
malaiset rahastoyhtiöt maksavat tuotto-osuuksien tuoton 
vuosittain jo ensimmäisellä neljänneksellä.

Arvostusmuutokset olivat suhteellisesti ja absoluuttisesti 
suurimmat osakerahastoissa. Osakemarkkinoiden lasku 
leikkasi toisella neljänneksellä osakerahastojen pääomasta 
5,4 % eli 1,2 mrd. euroa. Samaan aikaan maailman osak-
keiden tuottoa osinkoineen kuvaava MSCI World -indeksi 
laski euroissa mitattuna 3,4 %. Myös pienempien rahas-
toluokkien eli yhdistelmä-, hedge- ja kiinteistörahastojen 
pääomat supistuivat toisella neljänneksellä. 

2 Tiedot sijoitusrahastojen pääomien kehityksestä perustuvat Suomen 
Pankin kuukausittaisiin tilastoihin.

3 Tiedot sijoitussidonnaisten vakuutusten maksutulon kehityksestä 
perustuvat Finanssialan Keskusliiton kuukausittaisiin tilastoihin ja tiedot 
ps-sopimusten kannan kehityksestä perustuvat Suomen Pankin neljän-
nesvuotuisiin tilastoihin. Ps-sopimusten ja eläkevakuutussopimusten 
palkkioita koskevat tiedot perustuvat Finanssivalvonnan selvitykseen.

Suurimpien sijoitusrahastoluokkien pääomien kehitys 
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Lähde: Suomen Pankki.

Pitkän koron rahastot nousivat ainoana rahastoluokkana 
vastavirtaan: nettomerkinnät olivat 114 milj. ja arvostusmuu-
tokset 50 milj. euroa positiiviset. Tämä johtui osaltaan siitä, 
että markkinoiden heilahtelua karsastaneet sijoittajat suo-
sivat suurien, vähävelkaisimpien euroalueen maiden pitkiä 
valtionlainoja, mikä nosti niiden arvoja.

Myös rahamarkkinarahastojen arvo nousi hieman, mutta 
voimakkaat nettolunastukset painoivat niiden pääomien 
kehityksen miinukselle.

Sijoitussidonnaisten vakuutusten3 myynti jatkui 
reippaana

Sijoitussidonnaisten vakuutusten myynti jatkui reippaana 
vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Niiden maksutulo oli 
627 milj. euroa, kun vuotta aiemmin se oli ollut 457 milj. 
euroa. 

Viime vuoden toiseen neljännekseen verrattuna nopeimmin 
kasvoi sijoitussidonnaisten säästöhenkivakuutusten maksu-
tulo, 67 %. Niiden kanta oli neljänneksen lopussa 5,6 mrd. 
euroa eli 28,0 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Sijoitussi-
donnaisten kapitalisaatiosopimusten maksutulo kasvoi sa-
maan aikaan 38 %, ja niiden kanta oli neljänneksen lopussa 
vajaat 1,4 mrd. euroa eli 178 % vuodentakaista suurempi. 
Kappalemääräisesti toisella neljänneksellä solmittiin 10 195 
uutta sijoitussidonnaista henkivakuutusta ja 2 186 sijoitus-
sidonnaista kapitalisaatiosopimusta, kun ensimmäisellä 
neljänneksellä vastaavia säästöhenkivakuutussopimuksia oli 
solmittu 11 621 ja kapitalisaatiosopimuksia 2 157 kappa-
letta. Molempien tuoteryhmien maksutulo vaimeni hieman 
ensimmäisestä neljänneksestä.

Samaan aikaan yksilöllisten eläkevakuutusten myynti hiipui 
edelleen. Vuodentakaiseen verrattuna niiden maksutulo 
väheni 3 % ja edelliseen neljännekseen verrattuna vajaat 8 
%. Yksilöllisten eläkevakuutusten uusien sopimusten kappa-
lemäärän tarkastelu paljastaa sijoitussidonnaisten eläkeva-
kuutusten myynnin romahduksen suuruuden. Vuoden 2008 
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tammi–heinäkuussa uusia sopimuksia tehtiin  
37 059 kappaletta ja viime vuonna samalla ajanjaksolla  
28 983 kappaletta. Tämän vuoden tammi–heinäkuun aikana 
uusia eläkevakuutuksia myytiin enää vain 5 483 kappaletta. 
Tämä johtui luultavasti uusista sidotun pitkäaikaissäästämi-
sen (ps) sopimuksista, joita on tarjottu markkinoille toisen 
neljänneksen alusta lähtien. 

Ps-sopimusten myynti on alkanut vaisusti. Ensimmäiset 
ps-tuotteet tulivat markkinoille viime huhtikuussa. Kesäkuun 
loppuun mennessä Suomen Pankin tilaston mukaan oli sol-
mittu 3600 ps-sopimusta. Pääomaa ps-sopimukset olivat 
keränneet 2 milj. euroa: tyypillisellä ps-säästäjällä on siis ko. 
säästöjä koossa keskimäärin 555 euroa.

Lainsäätäjä on kuitenkin saavuttanut lakimuutoksella yhden 
keskeisistä tavoitteistaan: verotuetun eläkesäästämisen 
kulut ovat pudonneet tuntuvasti. Ennen lainmuutosta eläke-
vakuutusten maksuista perittiin Kauppalehden keräämien 
tietojen4 mukaan keskimäärin 4,75 prosentin maksupalkkio. 
Nyt uusien eläkevakuutusten maksupalkkiot ovat keskimää-
rin noin 0,5 %. Kansantalouden tasolla kyse on siis huomat-
tavasta säästöstä eläkesäästäjien eduksi. 

Strukturoitujen sijoitustuotteiden5 myynti kasvussa

Strukturoitujen sijoitustuotteiden myynti vuoden 2010 en-
simmäisellä vuosipuoliskolla oli yhteensä 1,14 mrd. euroa, ja 
uusia tuotteita laskettiin liikkeelle yhteensä 175 kappaletta. 

4 Eläkevakuutusten hinnat romahtivat, KL, 28.5.2010.

5 Strukturoituja sijoitustuotteita ovat esimerkiksi indeksilainat, sertifi-
kaatit ja osakesidonnaiset talletukset. Niiden tuotto on sidottu jonkin 
kohde-etuuden, esimerkiksi osakeindeksin, hyödykkeen tai valuutta-
kurssin, arvonkehitykseen. Strukturoidut sijoitustuotteet muodostetaan 
yleensä korko-osuudesta ja kohde-etuuteen liittyvästä johdannaistuot-
teesta. Strukturoitujen tuotteiden tuotto-riskiprofiilit vaihtelevat huomat-
tavasti tuotteesta riippuen. Tuotteen nimellispääoma voi olla osittain tai 
kokonaan suojassa kohde-etuuden arvonkehitykseltä, mutta tuottoon ja 
pääomaan kohdistuu riski liikkeeseenlaskijan maksukyvystä. Joissakin 
tuotteissa pääomaan tai tuottoon liittyvät arvonmuutokset voivat olla 
kohde-etuuden arvonmuutoksia voimakkaampia.

Sijoitussidonnaisten vakuutusten maksutulo  
4–6/2009–4–6/2010
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Vuotta aiemmin myynti oli vastaavalla ajanjaksolla noin 900 
milj. euroa, joten myynti on ollut reilussa kasvussa.

Osakesidonnaiset tuotteet ovat säilyttäneet asemansa suo-
situimpina tuotteina, ja ne muodostivat lähes kolme neljän-
nestä kokonaisvolyymista. Alkuvuoden aikana suhteellisesti 
eniten myyntiä ovat kasvattaneet hyödyke- ja valuuttasidon-
naiset tuotteet, mutta niiden osuus kokonaismarkkinasta on 
kuitenkin edelleen hyvin vähäinen. 

Strukturoitujen tuotteiden rakentamiselle on asettanut haas-
teita matalana pysytellyt korkotaso, joka on vaikeuttanut 
pääomaturvattujen tuotteiden myyntiä. Tämä johtuu siitä, 
että tyypillisen pääomaturvatun tuotteen pääomasta suurin 
osa sijoitetaan johonkin korkoinstrumenttiin ja loppuosa 
johdannaissopimuksiin. Korkoinstrumentin tuoton ansiosta 
sijoittaja saa varmasti eräpäivänä takaisin sovitun summan, 
esimerkiksi alkuperäisen sijoituksensa. Mahdollinen lisätuot-
to puolestaan riippuu johdannaisten tuotosta. Korkotaso 
vaikuttaa tuotteen rakenteeseen: mitä pienempi korkosijoi-
tuksen tuotto, sitä vähemmän jää sijoitettavaksi johdannai-
siin ja sitä pienempi tuottopotentiaali.

markkinavalvoja Ilkka Korhonen
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Pankkisektorin tammi–kesäkuun liiketulos 
heikkeni 13 % edellisestä vuodesta
Suomalaisten talletuspankkiryhmien vuoden 2010 ensim-
mäisen vuosipuoliskon yhteenlaskettu liiketulos oli 1,0 mrd. 
euroa eli 13 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Merkittävim-
mät tekijät heikentyneen tuloksen takana olivat korkokat-
teen pudotus ja pienemmät tuotot kaupankäynnistä sekä 
sijoitustoiminnasta. Sen sijaan arvonalentumiset luotoista 
jäivät viime vuoden vertailujaksoa alhaisemmiksi. Negatiivisia 
liiketuloksia kirjattiin ensimmäiseltä vuosipuoliskolta jonkin 
verran lähinnä pienten pankkien kohdalla, mutta tappioiden 
määrä suhteessa pankkien vakavaraisuuspuskureihin oli 
varsin kohtuullinen.

Korkokatteen alamäki jatkui ensimmäisellä  
vuosipuoliskolla

Korkokatetta kertyi pankeille tammi–kesäkuussa yhteensä 
1,5 mrd. euroa eli noin viidenneksen vähemmän kuin vuotta 
aiemmin. Vuoden 2010 toinen kvartaali oli sektorin korko-
katteen kannalta heikoin vuoden 2006 ensimmäisen neljän-
neksen jälkeen. Neljännesvuositasolla korkokatteeseen on 
vuoden 2008 huippulukemista tullut pudotusta noin 44 %. 
Johdannaisten nettotuotosta puhdistettu korkokate, joka 
kertoo paremmin alla olevan perusliiketoiminnan kehityk-
sestä, oli sekin toisella neljänneksellä alhaisin sitten vuoden 

Pankkisektorin liiketulos puolivuosittain
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2006 toisen neljänneksen. Pudotus on merkittävä, sillä 
pankkien luottokanta oli kesäkuun lopussa kuitenkin noin 38 
% suurempi kuin vuoden 2006 puolivälissä. Korkokatteita 
on heikentänyt ennen kaikkea poikkeuksellisen matalasta 
korkotasosta ja kireästä kilpailusta johtuva luottojen ja tal-
letusten välisen korkomarginaalin kaventuminen. Markkina-
korkojen ollessa hyvin matalalla pankit eivät hyödy käyttelyti-
leille maksettavista alhaisista talletuskoroista samalla tavalla 
kuin korkean korkotason vallitessa. Käyttelytilien korot eivät 
seuraa markkinakorkojen muutoksia yhtä voimakkaasti kuin 
määräaikaistalletusten korot, vaan korkotason noustessa 
käyttelytilien korot jäävät verraten matalalle tasolle.

Korkokate jatkoi heikkenemistään vuoden 2010 ensim-
mäisellä puoliskolla, mutta toisen neljänneksen perusteella 
katteen kehitys alkaa vakautua. Huhti–kesäkuussa korkoka-
te laski vielä 5 % edellisestä neljänneksestä, mutta pudotus 
johtui lähinnä vaihtelusta saamistodistuksiin ja johdannaisiin 
liittyvissä korkoerissä. Pankkien luottojen ja talletusten väli-
nen korkomarginaali on kuitenkin edelleen jatkanut hienoista 
laskuaan kertoen markkinoilla vallitsevista hinnoittelupai-
neista. Toisaalta luottokannan kasvu on kuluvana vuonna 
kohentunut, mikä osaltaan tukee korkokatteen kehitystä.

Pankkisektorin korkokate ja luottokanta indeksoituina 
neljänneksittäin (Q1/2005=100)
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Lähde: Finanssivalvonta.



Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010
22.9. 2010

15 (50)

Arvopaperisidonnaiset palkkiotuotot nousseet  
merkittävästi

Pankkisektorin yhteenlasketut palkkioiden nettotuotot olivat 
tammi–kesäkuussa 676 milj. euroa eli 22 % suuremmat kuin 
vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Vertailukauden lukua 
tosin heikentää jonkin verran poikkeuksellisen suuri määrä 
kertaluontoisia palkkiokuluja jotka liittyvät ylikansallisten 
konsernien sisäisiin eriin. 

Palkkioneton muutos edellisvuodesta on kuitenkin ollut 
positiivinen myös ilman kertaluontoisten erien vaikutusta. 
Pääomamarkkinoiden myönteisen kehityksen seurauksena 
erityisesti arvopaperisidonnaiset palkkiotuotot, eli palkkiot 
rahastoista, omaisuudenhoidosta, arvopaperinvälityksestä ja 
arvopapereiden liikkeeseen laskusta, ovat kasvaneet. Myös 
luotonannon ja maksuliikenteen palkkiotuotot ovat kehit-
tyneet nousujohteisesti heijastaen osaltaan parantunutta 
yleistaloudellista tilannetta.

Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan tuotot jäivät 
edellisvuoden huippulukemista

Pankit kirjasivat tammi-kesäkuussa 2010 tuottoja kaupan-
käynnistä ja sijoitustoiminnasta kaikkiaan 560 milj. euroa 
eli 24 % vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. 
Pudotukseen vaikuttivat poikkeuksellisen korkeat tuotot 
vertailukaudella sekä keväällä kärjistynyt Euroopan velkakriisi 
joka heikensi pääomamarkkinatoimintojen tuloksia toisella 

Pankkisektorin palkkiotuottojen lähteet
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Pankkisektorin kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan 
tulos puolivuosittain

neljänneksellä. Edellisvuosiin verrattuna alkuvuoden 2010 
tuotot olivat kuitenkin vielä varsin korkealla tasolla.

Pankkien omaan pääomaan sisältyvien käyvän arvon ra-
hastojen1 saldot olivat kesäkuun lopussa yhteensä 121 milj. 
euroa positiiviset. Viime vuoden vastaavaan aikaan saldo oli 
kaikkiaan 421 milj. tappiollinen. Käyvän arvon rahastoja on 
nostanut sekä kertyneiden sijoitustappioiden tulouttaminen 
että sijoitusomaisuuden arvonnousu.

Muita tuottoja, sisältäen finanssiryhmittymien vakuutustoi-
mintojen nettotuotot, kertyi kesäkuun loppuun mennessä 
368 milj. euroa eli 13 % enemmän kuin vuotta aiemmin. 
Erityisesti henkivakuutustoiminnan kannattavuus on kohen-
tunut viime vuodesta.

Operatiiviset kulut ennallaan, arvonalentumiset 
edellisvuotta matalammat

Pankkien operatiiviset kulut olivat alkuvuonna yhteensä 1,8 
mrd. euroa eli 1 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kulujen 
pysyminen ennallaan kertoo osaltaan pankkien pyrkimyk-
sestä ylläpitää kustannustehokkuutta tuottonäkymien 
ollessa epävarmoja.
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Lähde: Finanssivalvonta.

1 Omaan pääomaan luettavaan käyvän arvon rahastoon kirjataan 
myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset, joita ei 
välittömästi käsitellä tulosvaikutteisesti.
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Arvonalentumisia luotoista kirjattiin vuoden 2010 tammi-
kesäkuussa kaikkiaan 274 milj. euroa kun niitä vuoden 2009 
kummallakin puoliskolla tehtiin 421 milj. euroa. Toistaiseksi 
laskusuhdanteen aikainen huippu arvonalentumisissa neljän-
nestasolla oli vuoden 2009 kolmas kvartaali, jolloin tappioita 
kirjattiin 251 milj. euroa.

Tuottonäkymät loppuvuodelle parantuneet hieman

Edelliset puolitoista vuotta ovat olleet perinteisen, korko-
katteeseen nojaavan, pankkitoiminnan tuottojen kannalta 
haastavaa aikaa. Lyhyiden korkojen lasku poikkeuksellisen 
matalalle tasolle teki menneinä vuosina vallinneiden korko-
marginaalien ylläpitämisen käytännössä mahdottomaksi. 
Taantuma puolestaan hyydytti luottokannan kasvun. Näin 
ollen korkokatteelta katosi samaan aikaan sekä hinnoittelu-
pohja että volyymin kasvuun perustuva noste. Intensiivisenä 
jatkunut kilpailu erityisesti talletuksista ja asuntolainoista on 
vaikeuttanut hinnoittelun sopeuttamista matalaan korko-
tasoon marginaaleja leventämällä. Luottojen ja talletusten 
välisten korkomarginaalien kaventuminen vuoden 2008 
lopusta lähtien keskimäärin noin 40 % onkin heikentänyt 
pankkien korkokatteita merkittävästi.

Pankit ovat pyrkineet kompensoimaan menetettyä korkoka-
tetta muun muassa palkkiotuottoja kasvattamalla ja kustan-
nusten kasvua hillitsemällä. Suuret pankkikonsernit hyötyvät 
nyt myös verraten monipuolisesta liiketoimintamallistaan, 
sillä arvopapereiden kaupankäynnistä ja vakuutustoiminnas-
ta saadut tuotot tasapainottavat perinteisen pankkitoimin-
nan heikentynyttä tulosta. Tulee toki muistaa, että rahoitus-
markkinoiden kriisin aikana puolestaan näiden toimintojen 
kannattavuus oli huomattavasti heikompi. 

Vuoden 2010 aikana toimintaympäristössä on alkanut 
näkyä merkkejä olosuhteiden muuttumisesta korkokatteelle 
suotuisampaan suuntaan. Luottojen kysyntä on noussut 
parantuneen taloussuhdanteen myötä ja euroalueen raha-
markkinakorkojen kevyt nousu lievittää hieman korkomargi-
naaleihin kohdistuvia paineita. Markkinat odottavat kuitenkin 
euroaleen korkotason jatkuvan lähitulevaisuudessa varsin 
matalana. Toteutuessaan tämä tarkoittaisi sitä, että pank-
kien korkomarginaalit pysyvät paineen alla, joskin lyhyellä 
aikavälillä matala korkotaso on myös omiaan edistämään 
luotonkysyntää. Pidemmällä aikavälillä luotonkysyntä ja siten 
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myös korkokatteen kasvu ovat riippuvaisia yleisen talous-
kasvun elpymisestä.

analyytikko Anton Tuomisalo
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Talletuspankkien kannattavuus ja vakavaraisuus

Miljoonaa euroa 30.6.2010 30.6.2009 Muutos, % 30.6.2010 30.6.2009 Muutos, % 30.6.2010 30.6.2009 Muutos, %
Korkokate 1 509 1 816 -17 1 273 1 570 -19 236 246 -4
Palkkiotuotot, netto 676 556 22 522 444 18 154 113 37
Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 560 734 -24 531 692 -23 29 42 -30
Vahinko- ja henkivakutuustoiminnan nettotuotto 254 175 45 237 160 48 18 14 21
Muut tuotot yhteensä 114 151 -24 89 111 -20 26 40 -36
Tuotot 3 114 3 432 -9 2 652 2 977 -11 462 454 2

Henkilöstökulut 829 855 -3 674 710 -5 155 146 6
Muut hallintokulut 536 509 5 409 394 4 127 115 11
Muut kulut 433 444 -2 377 367 3 56 76 -27
Kulut 1 798 1 808 -1 1 460 1 471 -1 338 337 0

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 274 421 -35 258 393 -34 17 28 -42
Liikevoitto/-tappio 1 041 1 203 -13 934 1 114 -16 107 89 20

Tase yhteensä 411 707 341 739 20 379 464 311 671 9 32 243 30 068 7

Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,9 8,5 6,9 8,7 6,9 7,0
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5

Kulu/tuotto-suhde, % 57,8 52,7 55,1 49,4 73,2 74,1

Vakavaraisuussuhdeluku, % 14,1 13,7 13,6 13,3 18,8 18,1
Tier 1 -vakavaraisuus, % 13,3 13,1 13,1 12,9 15,3 15,2

Tappiopuskuri 9 144 8 297 7 606 6 976 1 538 1 321

Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot = arvopaperi- ja valuuttatoiminnan, sijoituskiinteistöjen ja myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot sekä osingot
Muut tuotot = liiketoiminnan muut tuotot ja mahdollinen osuus osakkuusyritysten tuloksesta
Oman pääoman tuotto (ROE), % = (liikevoitto ./. välittömät verot vuositasolla) / (oma pääoman tarkastelujakson alun ja lopun keskiarvo)
Koko pääoman tuotto (ROA), % = (liikevoitto./.välittömät verot vuositasolla) / (taseen loppusumman tarkastelujakson alun ja lopun keskiarvo)
Tunnusluvut voivat poiketa pankkien julkaisemista.

Lähde: Finanssivalvonta.

Pankkisektori Kolme suurinta pankkiryhmittymää Muut kotimaiset pankit

Talletuspankkien kannattavuus ja vakavaraisuus

Miljoonaa euroa 30.6.2010 30.6.2009 Muutos, % 30.6.2010 30.6.2009 Muutos, % 30.6.2010 30.6.2009 Muutos, %
Korkokate 660 743 -11 455 559 -19 158 268 -41
Palkkiotuotot, netto 145 104 40 283 251 13 95 89 6
Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 445 639 -30 44 56 -23 42 -3 1457
Vahinko- ja henkivakutuustoiminnan nettotuotto 0 0 - 237 160 48 0 0 -
Muut tuotot yhteensä 15 35 -56 49 52 -6 24 24 -1
Tuotot 1 265 1 521 -17 1 068 1 079 -1 319 378 -16

Henkilöstökulut 256 287 -11 335 327 3 82 96 -14
Muut hallintokulut 163 160 1 154 156 -1 92 77 19
Muut kulut 103 78 33 235 239 -2 39 51 -23
Kulut 522 526 -1 725 722 0 214 224 -4

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 167 160 5 77 76 2 13 157 -92
Liikevoitto/-tappio 576 835 -31 266 281 -6 92 -3 3218

Tase yhteensä 268 527 206 837 30 84 524 77 643 9 26 413 27 191 -3

Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,7 11,4 5,7 6,6 7,1 0,3
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,3 0,6 0,5 0,5 0,6 0,0

Kulu/tuotto-suhde, % 41,3 34,6 67,9 66,9 67,0 59,2

Vakavaraisuussuhdeluku, % 13,9 13,8 12,4 12,0 15,2 14,0
Tier 1 -vakavaraisuus, % 13,3 13,3 12,4 12,0 14,0 13,0

Tappiopuskuri 4 487 4 268 1 865 1 604 1 255 1 104

Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot = arvopaperi- ja valuuttatoiminnan, sijoituskiinteistöjen ja myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot sekä osingot
Muut tuotot = liiketoiminnan muut tuotot ja mahdollinen osuus osakkuusyritysten tuloksesta
Oman pääoman tuotto (ROE), % = (liikevoitto ./. välittömät verot vuositasolla) / (oma pääoman tarkastelujakson alun ja lopun keskiarvo)
Koko pääoman tuotto (ROA), % = (liikevoitto./.välittömät verot vuositasolla) / (taseen loppusumman tarkastelujakson alun ja lopun keskiarvo)
Tunnusluvut voivat poiketa pankkien julkaisemista.

Lähde: Finanssivalvonta.

Nordea Pankki Suomi -konserni OP-Pohjola-ryhmä Sampo Pankki -konserni
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Talletuspankkien kannattavuus ja vakavaraisuus

Miljoonaa euroa 30.6.2010 30.6.2009 Muutos, % 30.6.2010 30.6.2009 Muutos, % 30.6.2010 30.6.2009 Muutos, %
Korkokate 77 72 8 68 77 -12 42 46 -7
Palkkiotuotot, netto 29 21 41 22 20 9 11 9 15
Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot -2 6 -127 13 9 51 7 6 18
Vahinko- ja henkivakutuustoiminnan nettotuotto 18 14 21 0 0 - 0 0 -
Muut tuotot yhteensä 6 2 145 1 1 11 1 1 66
Tuotot 128 115 11 104 107 -2 61 62 -1

Henkilöstökulut 43 39 9 31 31 0 18 17 3
Muut hallintokulut 23 22 5 28 25 11 16 14 12
Muut kulut 13 14 -10 13 13 -4 7 8 -16
Kulut 79 76 4 71 69 3 41 40 3

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 8 18 -53 3 3 -25 3 1 130
Liikevoitto/-tappio 41 22 86 31 34 -11 18 21 -15

Tase yhteensä 10 867 10 105 8 7 145 6 859 4 4 181 3 964 5

Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,4 9,2 7,0 9,1 5,9 7,8
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,6 0,3 0,6 0,8 0,7 0,8

Kulu/tuotto-suhde, % 61,4 65,5 68,2 64,8 66,5 64,3

Vakavaraisuussuhdeluku, % 16,5 14,7 22,7 21,7 21,6 21,1
Tier 1 -vakavaraisuus, % 10,1 9,2 19,6 19,7 21,0 21,2

Tappiopuskuri 303 226 577 498 343 305

Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot = arvopaperi- ja valuuttatoiminnan, sijoituskiinteistöjen ja myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot sekä osingot
Muut tuotot = liiketoiminnan muut tuotot ja mahdollinen osuus osakkuusyritysten tuloksesta
Oman pääoman tuotto (ROE), % = (liikevoitto ./. välittömät verot vuositasolla) / (oma pääoman tarkastelujakson alun ja lopun keskiarvo)
Koko pääoman tuotto (ROA), % = (liikevoitto./.välittömät verot vuositasolla) / (taseen loppusumman tarkastelujakson alun ja lopun keskiarvo)
Tunnusluvut voivat poiketa pankkien julkaisemista.

Lähde: Finanssivalvonta.

Aktia-konserni Säästöpankit Paikallisosuuspankit

Talletuspankkien kannattavuus ja vakavaraisuus

Miljoonaa euroa 30.6.2010 30.6.2009 Muutos, % 30.6.2010 30.6.2009 Muutos, % 30.6.2010 30.6.2009 Muutos, %
Korkokate 20 19 4 17 21 -18 7 6 19
Palkkiotuotot, netto 17 12 49 3 2 70 14 11 25
Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 3 4 -39 4 0 2411 1 0 198
Vahinko- ja henkivakutuustoiminnan nettotuotto 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Muut tuotot yhteensä 9 29 -69 3 1 441 3 3 -7
Tuotot 49 64 -24 28 23 21 24 20 20

Henkilöstökulut 26 20 32 4 3 29 6 5 15
Muut hallintokulut 9 7 23 15 12 28 16 13 19
Muut kulut 9 8 19 3 3 -5 2 2 -5
Kulut 45 35 27 22 18 22 24 20 16

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 0 2 -95 2 3 -18 0 0 71
Liikevoitto/-tappio 4 27 -84 4 2 59 0 0 175

Tase yhteensä 3 617 3 152 15 2 668 2 206 21 1 548 1 281 21

Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,0 33,4 4,5 4,4 0,6 -1,6
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,1 1,7 0,3 0,2 0,0 -0,1

Kulu/tuotto-suhde, % 91,2 54,6 78,1 77,1 97,8 101,9

Vakavaraisuussuhdeluku, % 12,4 12,6 19,3 21,3 12,7 14,9
Tier 1 -vakavaraisuus, % 7,6 8,1 16,3 16,9 9,2 11,0

Tappiopuskuri 74 72 94 70 32 38

Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot = arvopaperi- ja valuuttatoiminnan, sijoituskiinteistöjen ja myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot sekä osingot
Muut tuotot = liiketoiminnan muut tuotot ja mahdollinen osuus osakkuusyritysten tuloksesta
Oman pääoman tuotto (ROE), % = (liikevoitto ./. välittömät verot vuositasolla) / (oma pääoman tarkastelujakson alun ja lopun keskiarvo)
Koko pääoman tuotto (ROA), % = (liikevoitto./.välittömät verot vuositasolla) / (taseen loppusumman tarkastelujakson alun ja lopun keskiarvo)
Tunnusluvut voivat poiketa pankkien julkaisemista.

Lähde: Finanssivalvonta.

Ålandsbanken-konserni S-Pankki Tapiola Pankki -konserni
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Talletuspankkien kannattavuus ja vakavaraisuus

Miljoonaa euroa 30.6.2010 30.6.2009 Muutos, % 30.6.2010 30.6.2009 Muutos, % 30.6.2010 30.6.2009 Muutos, %
Korkokate 0 -1 162 1 2 -63 2 2 -16
Palkkiotuotot, netto 1 1 14 29 16 81 5 9 -38
Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 2 4 -39 0 7 -100 0 1 -112
Vahinko- ja henkivakutuustoiminnan nettotuotto 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Muut tuotot yhteensä 0 0 106 0 0 -80 1 1 -33
Tuotot 4 4 -10 30 26 16 7 13 -41

Henkilöstökulut 1 1 24 15 13 21 3 6 -56
Muut hallintokulut 1 1 20 9 8 17 3 4 -21
Muut kulut 0 0 -13 3 3 31 2 21 -88
Kulut 3 2 17 28 23 21 8 30 -73

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 0 0 -57 0 0 - 0 0 -101
Liikevoitto/-tappio 1 2 -41 3 3 -17 -1 -18 96

Tase yhteensä 696 673 3 854 693 23 79 392 -80

Oman pääoman tuotto (ROE), % 2,2 3,4 8,0 7,0 -20,7 -72,6
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,2 0,3 0,6 0,6 -3,9 -9,3

Kulu/tuotto-suhde, % 70,6 54,1 91,7 88,4 109,0 240,2

Vakavaraisuussuhdeluku, % 17,4 18,2 13,2 15,2 39,7 17,4
Tier 1 -vakavaraisuus, % 15,7 16,3 13,2 15,2 39,7 17,7

Tappiopuskuri 38 38 16 21 27 17

Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot = arvopaperi- ja valuuttatoiminnan, sijoituskiinteistöjen ja myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot sekä osingot
Muut tuotot = liiketoiminnan muut tuotot ja mahdollinen osuus osakkuusyritysten tuloksesta
Oman pääoman tuotto (ROE), % = (liikevoitto ./. välittömät verot vuositasolla) / (oma pääoman tarkastelujakson alun ja lopun keskiarvo)
Koko pääoman tuotto (ROA), % = (liikevoitto./.välittömät verot vuositasolla) / (taseen loppusumman tarkastelujakson alun ja lopun keskiarvo)
Tunnusluvut voivat poiketa pankkien julkaisemista.

Lähde: Finanssivalvonta.

Hypoteekkiyhdistys-konserni Evli Pankki -konserni eQ-konsolidointiryhmä

Talletuspankkien kannattavuus ja vakavaraisuus

Miljoonaa euroa 30.6.2010 30.6.2009 Muutos, % 30.6.2010 30.6.2009 Muutos, % 30.6.2010 30.6.2009 Muutos, %
Korkokate 1 0 85 1 2 -40 62 67 -7
Palkkiotuotot, netto 1 1 27 21 11 91 64 54 17
Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 0 0 70 0 3 -102 13 13 0
Vahinko- ja henkivakutuustoiminnan nettotuotto 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Muut tuotot yhteensä 2 2 2 0 0 -83 12 11 9
Tuotot 4 3 21 22 16 36 151 145 4

Henkilöstökulut 0 0 173 8 7 17 55 45 21
Muut hallintokulut 2 2 2 5 5 16 17 27 -37
Muut kulut 0 0 27 3 4 -16 13 9 37
Kulut 2 2 12 17 15 8 84 81 4

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 0 0 - 0 0 - 49 44 10
Liikevoitto/-tappio 1 1 44 6 1 443 18 20 -9

Tase yhteensä 216 209 4 372 269 38 41 371 20 753 99

Oman pääoman tuotto (ROE), % 11,2 8,1 16,7 2,4 960,3 358,7
Koko pääoman tuotto (ROA), % 1,1 0,5 2,6 0,4 0,1 0,2

Kulu/tuotto-suhde, % 65,5 71,0 74,5 93,6 55,6 55,8

Vakavaraisuussuhdeluku, % 21,2 21,0 20,6 19,8
Tier 1 -vakavaraisuus, % 21,2 21,0 20,6 19,7

Tappiopuskuri 10 10 24 23

Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot = arvopaperi- ja valuuttatoiminnan, sijoituskiinteistöjen ja myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot sekä osingot
Muut tuotot = liiketoiminnan muut tuotot ja mahdollinen osuus osakkuusyritysten tuloksesta
Oman pääoman tuotto (ROE), % = (liikevoitto ./. välittömät verot vuositasolla) / (oma pääoman tarkastelujakson alun ja lopun keskiarvo)
Koko pääoman tuotto (ROA), % = (liikevoitto./.välittömät verot vuositasolla) / (taseen loppusumman tarkastelujakson alun ja lopun keskiarvo)
Tunnusluvut voivat poiketa pankkien julkaisemista.

Lähde: Finanssivalvonta.

SEB Gyllenberg Pankki FIM-konserni Ulkomaiset sivukonttorit
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Pankkisektorin vakavaraisuus edelleen 
vahva
Pankkisektorin1 vakavaraisuus on säilynyt edelleen hyvänä, 
vaikka vakavaraisuussuhdeluvut ovat hieman laskeneet 
taseiden kasvun myötä.

Pankkisektorin vakavaraisuussuhdeluku2 oli kesäkuun 
lopussa 14,1 %, missä on 0,4 %-yksikön lasku maaliskuun 
lopulta. Toisen vuosineljänneksen aikana pankkisektorin 
tase kasvoi, mikä on näkynyt myös luottoriskin omien varo-
jen vaateen kasvuna ja vakavaraisuussuhdelukujen lievänä 
laskuna. Myös ensisijaisilla omilla varoilla laskettu vakava-
raisuussuhdeluku laski 0,4 %-yksikköä maaliskuun lopulta 
13,3 %:iin.

Pankkisektorin vakavaraisuus on kuitenkin säilynyt edelleen 
vahvana. Pankkisektori on pysynyt voitollisena mikä on 
kasvattanut edelleen ensisijaisia omia varoja. Luottotappio-
kirjauksia on ollut parin viime vuoden aikana aikaisempaa 
enemmän, mutta luottoriskit eivät kuitenkaan ole realisoitu-
neet pelätyllä tavalla ja niiden kattamiseen ei ole tarvinnut 
käyttää aikaisemmin kertyneitä omia varoja. Pankkisektorin 
omat varat  ja hyvä vakavaraisuus ovat muodostuneet omis-
tajien vuosien kuluessa tekemistä pääomapanostuksista 
sekä kertyneistä voittovaroista, joita ei ole jaettu omistajille. 

1 Suomen pankkisektorin vakavaraisuuslukuihin on laskettu kaikki koti-
maiset talletuspankit. Käytännössä Suomen aggregaattilukuja dominoi 
muutama pankkiryhmittymä. Nordea Pankki Suomen osuus pankkisek-
torin omista varoista ja omien varojen vaateesta on n. 50 %. Kolmen 
suurimman toimijan osuus pankkisektorin omista varoista ja omien 
varojen vaateesta on noin 90 %. 

2 Vakavaraisuussuhdeluvulla kuvataan pankin omien varojen määrää 
suhteessa riskipainotettuihin saamisiin. 
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Lähde: Finanssivalvonta.

Korkean vakavaraisuustason säilyminen jatkossakin edel-
lyttää pankeilta kannattavaa liiketoimintaa sekä maltillista 
voitonjakopolitiikkaa. Hyvän vakavaraisuuden säilyttämiseen 
kannustavat pyrkimys hyviin luottoluokituksiin, mikä näkyy 
alhaisempina rahoituskustannuksina.

Toisen vuosineljänneksen aikana omien varojen määrä 
kasvoi 100 milj. eurolla lähinnä kertyneen liikevoiton ansios-
ta. Omien varojen vaade kasvoi kuitenkin enemmän, joten 
omien varojen  pääomapuskuri laski 9,1 mrd. euroon koko 
pankkisektorin osalta. Pääomapuskurilla (tai omien varojen 
ylijäämällä) tarkoitetaan sitä kuinka paljon omia varoja on 
yli vähimmäisvaatimuksen. Omien varojen vaateen kasvu 
tuli pääosin luottoriskin omien varojen vaateen kasvus-

Tier 1 -suhteiden jakauma 6/2010
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Lähde: Finanssivalvonta.
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ta. Vähimmäisvaateen ylittävällä puskurilla katetaan mm. 
luottojen keskittymäriski, taseen korkoriski, liiketoimintariski, 
taloudellisen toimintaympäristön heikkenemisen vaikutukset 
ja luottotappioiden kasvu, jos talouskehitys on ennakoitua 
heikompaa.

Tier 1 -vakavaraisuussuhdeluvut ovat suomalaisilla pankeilla 
selvästi 4 %:n minimivaatimuksen yläpuolella mediaanin 
ollessa 21 %.  

Ensisijaisten omien varojen osuus edelleen korkea

Suomalaisten pankkien 21,8 mrd. euron omat varat muo-
dostuvat pääosin ensisijaisista omista varoista. Niiden osuus 
on edelleen 94 % kaikista omista varoista. Pääomalainojen 
osuus ensisijaisista omista varoista on säilynyt ennallaan alle 
3 %:ssa.  

Ensisijaisten omien varojen vaatimukset kasvavat 
sääntelyuudistuksen myötä

Tällä hetkellä valmistellaan kansainvälisesti säännöksiä 
(Basel III), joiden tavoitteena on merkittävästi vahvistaa 
pankkien vakavaraisuutta. Sääntelyuudistuksessa korostuu 
erityisesti laadukkaiden ensisijaisten omien varojen tärkeys. 
Sääntelyllä on tarkoitus tiukentaa sekä ensisijaisiin omiin 
varoihin luettavien erien kriteerejä että ensisijaisten omien 

Pankkisektorin ensisijaiset ja toissijaiset omat varat 
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Lähde: Finanssivalvonta.
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Lähde: Finanssivalvonta

varojen määrällisiä vaatimuksia. Uusien laadullisten ja mää-
rällisten vaatimusten tarkoituksena on siten pyrkiä varmis-
tamaan, että pankeilla on riittävästi tappioiden kattamiseen 
käytettävissä olevia pääomia mahdollisista kriiseistä selviä-
miseen. Uudistuksen voimaan tulo on tarkoitus toteuttaa 
asteittain vuoden 2013 alusta alkaen siten, että sääntely 
olisi kaikilta osin voimassa vuoden 2019 alusta lukien. Pitkä 
siirtymäaika mahdollistaa pankeille pääomien kasvattamisen 
vaatimusten täyttämiseksi. 

Uusien säännösten voimaan tullessa vuoden 2013 alusta 
Tier 1 -vakavaraisuusvaade nousee nykyisestä 4 %:sta 
4,5 %:iin vakavaraisuuden kokonaisvaatimuksen säilyessä 
edelleen 8 %:ssa. Tämän lisäksi uudistuksessa asetetaan 
vaatimus tiukimmat kriteerit täyttävien omien pääomien 
määrälle ja tämä vaatimus on vuoden 2013 alusta lukien 
3,5 % riskipainotetuista saamisista. Vuoden 2015 alkuun 
mennessä vaatimukset ovat nousseet Tier 1:n osalta 6 %:iin 
ja tiukimmat kriteerit täyttävien omien pääomien osalta 4,5 
%:iin. Tämän jälkeen omien varojen vaatimusta on tarkoitus 
kasvattaa vielä puskureita koskevien säännösten saattami-
sella voimaan vuoteen 2019 mennessä. 
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Luottoriskin omien varojen vaatimus noussut

Luottoriskin omien varojen vaatimus oli kesäkuun 2010 
lopussa 10,7 mrd. euroa, mikä on noin 3 % korkeampi kuin 
viime vuoden vastaavana ajankohtana ja 4 % korkeampi 
kuin tämän vuoden maaliskuun lopussa. Kasvu on synty-
nyt pääosin yritysrahoituksen lisääntymisen aiheuttamasta 
pääomavaateen noususta.

Standardimenetelmän piirissä oli pankkien luottoriskin 
pääomavaateesta 7,1 mrd. euroa ja IRBA-mallit tuottivat 
3,6 mrd. euron vaateen. IRBA-mallien piirissä on noin 32 % 
koko pankkisektorin riskipainotetusta vastuukannasta. Luot-
toriskin omien varojen vaatimuksen osuus omien varojen 
yhteisvaatimuksesta oli kesäkuun lopussa 88,7 % (89,5 % 
6/2009).

Markkinariskin omien varojen vaade on säilynyt 
lähes ennallaan

Pankkisektorin markkinariskin vakavaraisuusvaade nousi 
vuosineljänneksen aikana 408 milj. eurosta 423 milj. euroon, 
mikä vastaa 2 % koko pankkisektorin omien varojen vaa-
teesta. Vuoden toisella neljänneksellä muutokset vaatees-
sa ovat olleet vähäisiä kaikilla riskialueilla ja lähes kaikilla 
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Lähde: Finanssivalvonta.

pankeilla. Omien varojen vaatimus on noussut hyödykeriskin 
ja korkosopimusten erityisriskin osalta, kun taas korkosopi-
musten yleisriskin, osakeriskin sekä valuutta- ja kultariskin 
vaateet ovat hieman laskeneet.

Operatiivisen riskin omien varojen vaade pysynyt 
edellisen vuosineljänneksen tasolla 

Operatiivisen riskin vakavaraisuusvaatimus lasketaan kerran 
vuodessa tuloslaskelmasta saatavien tunnuslukujen perus-
teella.

Vuoden 2009 tilinpäätöstietoihin perustuvien vakavaraisuus-
ilmoitusten mukaan suurissa pankeissa operatiivisen riskin 
osuus koko vakavaraisuusvaatimuksesta vaihtelee noin 4 ja 
10 prosentin välillä. Vuoden 2009 aikana kasvoi riskialuetta 
koskeva vaatimus sekä sen suhteellinen osuus kaikissa suu-
rissa pankeissa. Suhteellisen osuuden kasvu oli muutaman 
prosenttiyksikön luokkaa.

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymätasolla  
vakavararaisuus on säilynyt lähes ennallaan

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien yhteenlasketuissa luvuis-
sa ovat  tämän vuoden alusta olleet mukana Aktia-ryhmä, 
OP-Pohjola-ryhmä, Tapiola-ryhmä sekä Sampo-ryhmä. 
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien kesäkuun lopun vaka-
varaisuussuhdeluvut aggregaattitasolla ovat pysyneet niin 
vuodenvaihteen kuin maaliskuun lopunkin tasolla 1,7:ssä 
(minimivaatimuksen ollessa 1,0).

Vakavaraisuussuhdeluku saadaan vertaamalla ryhmittymän 
omia varoja ryhmittymän riskeihin perustuvaan omien va-
rojen vähimmäisvaatimukseen. Kesäkuun lopun vakavarai-
suussuhdeluku tarkoittaa, että ryhmittymillä on omia varoja 
1,7-kertaisesti verrattuna laissa vaadittuun vähimmäis-
määrään. Ryhmittymien yhteenlasketusta omien varojen 
vähimmäisvaateesta noin 80 % tulee pankkitoiminnasta. 
Loput vähimmäisvaateesta jakautuu henki- ja vahinkovakuu-
tustoiminnan kesken siten, että vahinkovakuutuksen osuus 
on hieman suurempi.

analyytikko Olli Mattinen
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Ongelmaluottojen ja luottotappioiden määrä 
matalampi kuin viime vuonna

Talouden elpyminen vähentänyt ongelmaluottoja 

Pankeilla oli kesäkuun lopussa erääntyneitä1 saamisia 
1 009 milj. euroa, joka on 10 % vähemmän kuin edellis-
vuoden vastaavana ajankohtana. Luotto- ja takauskantaan 
suhteutettuna niiden määrä oli 0,52 % (0,59 % 6/2009). 
Pankkien järjestämättömät2 saamiset vähenivät noin 5 % 
vuoden takaisesta ajankohdasta 1 245 milj. euroon. Ne 
olivat luotto- ja takauskannasta keskimäärin 0,64 %, joka 
on hieman matalammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. 
Ulkomaat -sektorin vastuiden järjestämättömät luotot sen 
sijaan olivat yli prosentin luottokannasta. Nämä muodostui-
vat pääasiassa Baltiassa olevista vastuista.

Yritysten hoitamattomat luotot vähenivät hieman

Pankkien yrityksille myöntämistä luotoista oli kesäkuun 
lopussa järjestämättöminä 335 milj. euroa, joka on noin 3 % 
vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näiden osuus yritys-
luottokannasta oli 0,5 %, kuten viime vuonna.

Vaikka talouden taantuman syvin vaihe alkaa olla takana, 
epävarmuus jatkuu. Maksuhäiriömerkinnän saaneiden 
yritysten määrä kasvoi tammi–kesäkuussa 10 % verrattuna 
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Lähde: Finanssivalvonta.
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2

3

viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.3 Yritysten tilanne on 
kuitenkin helpottumassa konkurssien määrän perusteella. 
Tilastokeskuksen mukaan konkursseja pantiin tammi–ke-
säkuussa 2010 vireille 15 % vähemmän kuin vastaavana 
aikana vuonna 2009. 

Toimialakohtaisesti järjestämättömien saamisten suhde 
yritysluottokantaan kasvoi kesäkuussa vuoden takaiseen 
tilanteeseen verrattuna vielä sahateollisuudessa sekä majoi-
tus- ja ravitsemistoiminnassa.

Kotitalouksien ongelmaluottojen määrä supistui

Kotitalouksille myönnetyistä luotoista oli kesäkuussa erään-
tyneenä 673 milj. euroa, joka on noin 4 % vähemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Järjestämättömien luottojen määrä pie-
neni saman verran ja oli kesäkuun lopussa 578 milj. euroa.4  

Järjestämättömien kotitalousluottojen osuus kotitalouksille 
myönnetyistä luotoista ja takauksista oli 0,58 % (0,64 % 
6/2009).

Velkaantuminen lisääntyi edelleen

Kotitalouksien velkaantuneisuus on Suomessa Euroopan 
keskitasoa, mutta velkaantumisaste5 on noussut viime vuo-
sina. Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien velat ylittivät 
käytettävissä olevat tulot vuoden 2006 aikana. Vajaassa 10 
vuodessa velkaantumisaste on kasvanut noin 70 prosen-
tista 112 prosenttiin. Muissa pohjoismaissa kotitalouksien 
velkaantumisaste on 150–250 %.6 Asuntovelkaantuneisuus 
on Suomessa varsin keskittynyttä nuoriin 25–34 -vuotiaiden 
kotitalouksiin, jotka ottavat keskimäärin suurimmat asunto-
lainat (110 000 euroa), ja lisäksi kulutusluottoja. 

1 Luottoja, jotka ovat hoitamatta 30–90 p. 
2 Luottoja, joiden korot ja lyhennykset ovat hoitamatta yli 90 p. 
3 Asiakastieto 6.7.2010. 
4 Kotimaan sektorin kotitaloudet. 
5 Velkaantumisaste = velkojen osuus nettomääräisistä vuosituloista. 
6 Finanssivalvonnan selvitys, heinäkuu 2010.
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Pankit ovat myöntäneet suurempia luottoja suhteessa 
rahoitettavan asunnon arvoon, ja myös ilman omarahoitus-
osuutta. Toukokuussa 2010 pankkien uusista asuntoluotois-
ta myönnettiin noin 28 % yli 90 %:n luototusasteella.7 Näihin 
sisältyi paljon myös yli 100 %:n luototusasteella myönnettyjä 
luottoja (19 %). Keskimääräiset uusien luottojen luototus-
asteet ovat nousseet noin 76 %:iin. Muissa pohjoismaissa 
uusien asuntoluottojen keskimääräiset luototusasteet ovat 
Islantia lukuun ottamatta matalammat kuin Suomessa. 
Lainakoon kasvaessa uusien asuntolainojen keskimääräinen 
takaisinmaksuaika on Suomessa noussut ja on tällä hetkellä 
noin 17 vuotta. Sen sijaan muissa pohjoismaissa uusien 
asuntolainojen keskimääräiset laina-ajat ovat selvästi pidem-
piä. Asuntorahoitus maturiteetin ja lainojen kiertonopeuden 
suhteen poikkeaakin hyvin paljon eri pohjoismaissa.8

Finanssivalvonta antoi pankeille keväällä ja kesällä 2010 
suositukset asuntolainojen luototusasteesta ja maksuvara-
laskelmista. Suositusten mukaan pankkien tulee suhtautua 
pidättyvästi henkilöasiakkaiden asuntorahoituksessa yli 90 
%:n luototusasteeseen suhteessa kohteen käypään arvoon. 
Suositusta korkeamman rahoitusasteen lainapäätöksiä 
tulisi edeltää erityisen huolellinen hakijan maksukyvyn ja 
vakuusaseman arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi 
Finanssivalvonta suosittaa, että tällaiset päätökset tehdään 
korotetulla luotonmyöntöpäätöstasolla. Maksuvaralaskel-
missa käytettävän korkotason tulisi olla suosituksen mukaan 
vähintään 6 % ja laskelmassa käytetyn maksuajan enintään 
25 vuotta. Finanssivalvonta toteuttaa syksyllä 2010 otanta-
pohjaisen asuntorahoitusselvityksen, jonka avulla hankitaan 
tietoja asuntorahoituksen nykytilasta ja arvioidaan annettu-
jen suositusten noudattamista.

Luottotappiot supistuivat vuositasolla

Suomalaisten pankkien nettomääräiset arvonalentumistap-
piot luotoista eli luottotappiot pienenivät tammi–kesäkuussa 
verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan ja olivat 
kesäkuun lopussa 274 milj. euroa (420 milj. euroa 6/2009). 
Luotto- ja takauskantaan suhteutettuna luottotappiot olivat 
tuona ajankohtana 0,15 % (0,23 % 6/2009).  

Yritysluotoista kesäkuussa kirjattujen 195 milj. euron 
luottotappioiden kasvu oli 21 % edellisvuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna ja niiden suhde yritysluottokantaan 
nousi 0,32 %:iin (0,25 % 6/2009). Sen sijaan kotitalousluo-
toista tehdyt tappiot, 44 milj. euroa, vähenivät vastaavasti ja 

niiden osuus kotitalouksille annetuista luotoista jäi 0,04 %:iin 
(0,06 % 6/2009). Pankkien luottotappiot asuntoluottokan-
nasta vuonna 2009 ovat vain noin 0,02 %:n tasolla. Matala 
korkotaso on pitänyt luottotappiot alhaisina.

Nykyisen markkinatilanteen jatkuminen lisää pank-
kien ja asiakkaiden riskejä

Pankkien asuntorahoituksen luottoriskit ovat pysyneet 
maltillisina. Kireästä pankkikilpailusta aiheutuva korkomargi-
naalien kaventuminen uhkaisi sen sijaan asuntorahoituksen 
pitkän aikavälin kannattavuutta. Laina-aikojen pidentyessä 
pankit joutuvat varautumaan myös jälleenrahoituksen kus-
tannusten nousuun.

Nykyisessä matalan korkotason oloissa on vaarana, että 
osa kotitalousasiakkaista ottaa maksukykyynsä nähden liian 
suuria asuntolainoja. Ongelmia ilmenee erityisesti silloin, 
kun asiakkaat ottavat lisäksi kulutusluottoja tai pikavippejä 
useista eri lähteistä. 

Suomessa on Euroopan matalimmat korot, koska lainakan-
ta on sidottu lähes kokonaan lyhytaikaisiin 1–12 kuukauden 
euriborkorkoihin. Asuntoluottojen vaihtuvakorkoisuuden 
vuoksi korkojen nousun riskit jäävät asiakkaalle. Pankkien 
kohonneet luototusasteet johtavat lisäksi siihen, että asiak-
kaalle ei jää puskuria asuntojen hintojen laskun varalle. Velal-
listen kannattaakin mitoittaa taloutensa niin, että se kestää 
usean prosenttiyksikön koron nousun. Pankkien tulisi vaatia 
asuntolainaa hakevilta kotitalouksilta asuntoluoton kokoon 
nähden riittävää omarahoitusosuutta ja velanhoitokykyä. 

riskiasiantuntija Seppo Pitkänen

7 Luototusaste (LTV) = luoton määrä/rahoitettavan asunnon arvo. 
8  Finanssivalvonnan selvitys, heinäkuu 2010.
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Pankkien rahoitustilanne hyvä, mutta  
markkina edelleen haavoittuvainen
Markkinoiden huolestuneisuus valtioiden velkaantuneisuu-
desta keväällä nosti pankkien rahoituksen kustannuksia. 
Riskilisät kasvoivat erityisesti niiden eurooppalaisten pank-
kien osalta, joiden luottokelpoisuuteen kohdistui epäilyjä. 
Myös vakuudettoman ja vakuudellisen rahoituksen korkoero 
on ollut nousussa. Suomalaiset ja yleisesti ottaen myös 
muut pohjoismaiset pankit ovat kuitenkin hyötyneet hyvistä 
luottoluokituksistaan, eikä niiden rahoituksen hinta ole mer-
kittävästi kohonnut. 

Kesän aikana riskilisät  laskivat valtioiden velkakriisin hoi-
totoimenpiteiden jälkeen. Myös EU:n pankkistressitestien 
tulokset vakauttivat markkinoiden tunnelmaa, vaikkakaan 
likviditeettiriskiä ei suoranaisesti harjoituksessa testattu. Vii-
me aikoina riskilisät ovat taas olleet nousussa. Markkinoilla 
on seurattu tarkkaan talouden suhdannekäänteen todennä-
köisyyttä sekä USA:ssa että Euroopassa: uuden taantuman 
mahdollisuus ei ole edelleenkään poissuljettu. Makrotalo-
uden indikaattorit vaikuttavat osaltaan korkonäkymiin ja 
siten pankkien rahoituskustannuksiin. Odotettua huonompi 
talouskehitys merkinnee alhaista korkotasoa ja siten edullisia 
rahoituskustannuksia pankeille; toisaalta myös matalaa 
korkokatetta. Rahoitusmarkkina on edelleen haavoittuvainen 
mahdollisille uusille huonoille uutisille koskien lainanotta-
jien maksukykyä. Sijoittajat ovat entistä riskitietoisempia 
ja kriittisempiä eri maiden ja pankkien luottokelpoisuuden 
arvioinnissa. Myös pankkien välinen luottamus toisiinsa on 
mahdollisesti vielä herkkä muuttumaan. Syksyn alkaessa 
tunnelma markkinoilla on odottava. 

EKP:n toimenpiteillä merkittävät vaikutukset  
rahoitusmarkkinoihin

Keskuspankkien toimenpiteillä on ollut ratkaisevan merkit-
tävä vaikutus rahoitusmarkkinoiden likviditeettitilanteeseen 
alun perin elokuussa 2007 alkaneen finanssikriisin aikana. 
Likviditeettikriisin helpottumisen myötä keskuspankit ovat 
asteittain alkaneet purkaa markkinalikviditeetin turvaami-
seen tähtääviä poikkeustoimiaan. EKP:n 2009 kesäkuussa 
antama vuoden mittainen suuri keskuspankkiluotto erääntyi 
kesäkuussa 2010. Vaikka pankeilla on edelleen mahdolli-
suus lainata haluamansa määrä likviditeettiä EKP:stä riittäviä 
vakuuksia vastaan lyhyemmissä periodeissa, pankit eivät 
uusineet koko erääntynyttä määrää. Tämä voidaan tulkita 

rahoitusmarkkinoiden kannalta myönteiseksi asiaksi. Kes-
kuspankkirahoituksen saantimahdollisuus ja valtioiden ripeät 
tukitoimet tarvittaessa ovat kuitenkin edelleen tärkeitä osalle 
EU:n pankkisektoria. 

Viimeaikainen tapahtuma on myös EKP:n ilmoitus Euro-
järjestelmän katettujen joukkovelkakirjalainojen (covered 
bonds) osto-ohjelman täyttymisestä (EUR 60 mrd.) EKP teki 
päätöksen osto-ohjelman toteutuksesta heinäkuussa 2009. 
Tavoitteena on ollut mm. helpottaa pankkien ja yritysten 
rahoitustilannetta ja parantaa markkinoiden likviditeettiä vel-
kapaperimarkkinoiden tärkeillä lohkoilla. Ilmoituksen mukaan 
Eurojärjestelmä aikoo pitää ostamansa arvopaperit niiden 
erääntymiseen saakka.  

Maksuvalmius heikentynyt

Likviditeettireserveillä mitattuna Suomen pankkisektorin 
maksuvalmius heikkeni, sillä likviditeettireservit pienenivät 10 
% vuoden vaihteesta. Reservien supistuminen johtui käteis-
ten varojen yli 30 %:n laskusta. Toisaalta tätä voidaan pitää 
osoituksena siitä, että markkinoiden luottamus rahoituksen 
saatavuuteen on palautunut minkä seurauksena pankit 
ovat purkaneet maksuvalmiusreservejään. Osa käteisestä 
on siirtynyt saamistodistuksiin, joiden määrä kasvoi vuoden 
alkupuoliskolla 13 %. Vuoden takaiseen verrattuna koko-
naislikviditeettipuskurit ovat kuitenkin korkeammat sekä 
käteisvarojen että keskuspankkivakuuskelpoisten saamisto-
distusten osalta. 

Rakenteellinen rahoitusriski vähentynyt

Suomen pankkisektorin rakenteellinen rahoitusriski on pie-
nentynyt vuoden vaihteeseen verrattuna. Kilpailu määräai-
kaistalletuksista on lisännyt niiden määrää ja pitkien joukko-
velkakirjojen liikkeeseen laskut ovat nostaneet kantaa. Näiltä 
osin rahoituksen maturiteetti on siis pidentynyt. Sen sijaan 
sijoitustodistusten maturiteeteissa vastaavaa pidentymistä ei 
ole nähtävissä. 

Talletuskanta kääntynyt taas kasvuun

Talletusten määrä pankkien rahoituslähteenä kasvoi vuo-
denvaihteeseen verrattuna 5 %. Syksyllä 2009 talletuskanta 
jopa supistui. Alkuvuonna 2010 sekä vaadittaessa mak-



Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010
22.9. 2010

26 (50)

settavien että määräaikaistalletusten määrä kasvoi.  Viime 
vuonna määräaikaistileiltä siirtyi rahaa käyttelytileille ja vaa-
dittaessa maksettaville tileille. Finanssikriisin aikana sijoittajat 
suosivat tilejä, joilta rahat olivat heti käytettävissä. Pank-
kien välinen kilpailu määräaikaistalletuksista on nostanut 
määräaikaistileistä maksettavia korkoja, joten rahavirta on 
kääntynyt kasvuun myös niissä. Vaadittaessa maksettavien 
talletusten kasvu on kuitenkin edelleen hieman nopeampaa 
kuin määräaikaistalletusten. Kesäkuussa 2010 vaadittaessa 
maksettavien talletusten osuus kaikista talletuksista oli 75 
% ja määräaikaisten 25 %. Viime vuonna samaan aikaan 
osuudet olivat vastaavasti 71 % ja 29 %. Talletusrahoituksen 
osuus pankkien koko rahoituksesta1 oli kesäkuussa 2010 
noin 42 %. Joulukuussa 2009 osuus oli n. 41 % ja kesä-
kuussa 2009 n. 44 %. Eri pankkien välillä on kuitenkin suuria 
eroja riippuen pankin rahoitusstrategiasta. 

Talletuksilla katettiin kesäkuun lopussa keskimäärin yli 78 
% talletuspankkien saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä. 
Useilla pankeilla, kuten paikallispankeilla, talletusrahoituk-
sen merkitys on vieläkin suurempi. Tunnusluku kääntyi taas 
nousuun viime syksyyn verrattuna. Talletusten määrä on 
kasvanut nopeammin kuin luotonanto. Suomen Pankin tilas-
tokatsauksen mukaan kotitalouksien talletuskannan keski-
korko oli kesäkuun 2010 lopussa 0,83 %. Vuodenvaihteen 
vastaava luku oli 0,80 %. Pankit ovat pyrkineet pidentämään 
rahoituksensa maturiteettia kuvastaen osaltaan tulevan 
ehdotetun likviditeettisääntelyn suuntaviivoja. Talletusrahoi-
tuksen maturiteeteissa tämä näkyy 3, 6 ja 9 kuukauden ja 
1 ja 2 vuoden mittaisten määräaikaisten talletusten määrän 
kasvuna vuodenvaihteeseen verrattuna.

Sijoitustodistusrahoitusta ollut hyvin saatavilla

Pankkien liikkeeseen laskemille sijoitustodistuksille on ollut 
markkinoilla  hyvin kysyntää. Sijoitustodistukset ovat lyhyitä, 
enimmillään vuoden mittaisia yleiseen liikkeeseen laskettuja 
velkakirjoja. Suomalaisten pankkien liikkeeseen laskemien 
sijoitustodistusten määrä markkinoilla oli kuitenkin alhaisem-
pi kesäkuussa 2010 kuin joulukuussa 2009: kanta pieneni 
8,4 %. Sen sijaan vuoden takaiseen verrattuna kanta oli 
kesäkuussa yli 20 % suurempi. Suuret muutokset voidaan 
osaltaan selittää pankkien vuodenvaihteeseen liittyvillä 
rahoitustilanteen vaihtelulla. Toisaalta pankit ovat finanssikrii-
sin aikana korvanneet väliaikaisesti sijoitustodistuksilla pitkiä 
joukkovelkakirjalainoja. Kriisin vaikeimpina aikoina pitkän 

1 Tase ilman johdannaisia. 
2 Tase ilman johdannaisia. 
3 Kts. sivun 9 kuvio.

markkinaehtoisen rahoituksen hankkimista lykättiin, sillä hin-
ta oli korkea ja mahdollisesti myös hyvän luottoluokituksen 
omaavilla pankeilla saattoi olla epävarmuutta liikkeeseenlas-
kun onnistumisesta. Tilanteen vakautumisen myötä pankit 
ovat lisänneet pitkien joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlas-
kua. Sijoitustodistusten käyttö rahoituksen lähteenä on ajoit-
tain ollut erittäin suosittua myös edullisen hinnan ansiosta. 
Sijoitustodistusten houkuttelevuutta sijoittajien silmissä lisää 
niiden jälkimarkkinakelpoisuus. 

Sijoitustodistusten maturiteeteissa ei ole ollut havaittavissa 
samanlaista pidentymistä kuin määräaikaisissa talletuksissa. 
Viime syksyn nopea nousu liikkeeseenlaskettujen sijoitusto-
distusten määrässä kohdistui lyhyen maturiteetin eli maksi-
missaan kolmen kuukauden sijoitustodistuksiin. 

Sijoitustodistusten osuus pankkien rahoituslähteenä koko 
pankkisektorin rahoitukseen2 verrattuna oli kesäkuussa 
2010 n. 15 %. Erot eri pankkien välillä ovat kuitenkin suuret 
pankin rahoitusstrategiasta riippuen, eikä kaikilla suomalai-
silla pankeilla ole sijoitustodistusohjelmaa. 

Pitkäaikainen rahoitus kasvussa

Pankkien liikkeeseen laskemien pitkien joukkovelkakirjalai-
nojen määrä kasvoi vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla 
4,9 %. Vuoden takaiseen verrattuna kanta on 9,2 % kor-
keampi. Emissioita on tehty sekä vakuudellisissa (covered 
bond) että vakuudettomissa papereissa.  Liikkeeseenlaskuja 
on tehty eri maturiteeteissa, mutta suuntaus on ollut pidem-
piin (5-7 vuotta) arvopapereihin verrattuna aiempaan 3-5 
vuoden pituuteen. Toisaalta kyse on erääntyvien velkakirjo-
jen uusimisesta, jolloin velkakannan keskimaturiteetti pitenee 
automaattisesti. Markkinaehtoisesta rahoituksesta pitkien 
joukkovelkakirjalainojen osuus kesäkuussa 2010 oli 28 % ja 
sijoitustodistusten 72 %. Vastaavat luvut vuodenvaihteessa 
olivat 25 % ja 75 %.

Suomalaiset ja myös muut pohjoismaiset pankit ovat hyöty-
neet hyvistä luottoluokituksistaan verrattuna moniin muihin 
eurooppalaisiin pankkeihin. Valtioiden velkakriisi lisäsi sijoit-
tajien kriittisyyttä eri maiden3 ja pankkien luottokelpoisuuden 
tarkastelussa. 
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Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva lainsäädäntö uudistui 
Suomessa elokuun alussa. Uudistuksen tavoitteena on 
kansainvälistä kehitystä seuraten antaa suomalaispankeille 
ja luottoyhteisöille ulkomaisten kilpailijoiden kanssa tasaver-
taiset mahdollisuudet hankkia edullista rahoitusta katettujen 
joukkolainojen (covered bonds) liikkeeseenlaskulla. Keskei-
nen uudistus on katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskun 
salliminen kiinnitysluottopankkien lisäksi myös talletuspan-
keille ja luottoyhteisöille. 

Baselin komitealta lievennyksiä tulevaan  
likviditeettisääntelyyn

Baselin pankkivalvontakomiteassa ja EU:ssa valmisteilla ole-
van likviditeettisääntelyn tavoitteena on sekä lisätä pankkien 
likviditeettipuskureiden kokoa että parantaa niiden laatua. 

Baselin pankkivalvontakomitea julkisti heinäkuussa so-
pineensa muutoksia valmisteilla oleviin uusiin pankkien 
likviditeettivaateisiin. Sopimus merkitsee lievennystä verrat-
tuna Baselin komitean joulukuussa lausunnolle antamaan 
ehdotukseen. Maksuvalmiusvaatimuksen (Liquidity Co-
verage Ratio) osalta mm. vähittäisasiakkaiden talletusten 
laskentasäännöksiä helpotettiin. Voimaantuloa pidennettiin 
vuoteen 2015. Lisäksi pankeilta vaadittuun likviditeettipus-
kuriin hyväksyttäisiin valtionriskin lisäksi hyvälaatuisia yritys-
joukkovelkakirjalainoja ja katettuja joukkovelkakirjalainoja. 
Pysyvän varainhankinnan vaatimuksen (Net Stable Funding 
Ratio) muutokset koskevat mm. asuntolainoja ja sääntelyn 
voimaantuloa, jota pidennettiin vuoteen 2018.

Baselin komitean muutosten heijastusvaikutuksia EU:n 
tulossa olevaan likviditeettisääntelyyn käsitellään syksyn 
mittaan Euroopan komission työryhmässä. 

riskiasiantuntija Jaana Suihko

LIKVIDITEETTIRISKI 

Likviditeettiriski jakautuu pitkäaikaiseen, rakenteelliseen 
rahoitusriskiin ja lyhytaikaisten kassavirtojen epätasa-
painosta syntyvään maksuvalmiusriskiin. Pitkäaikaista, 
rakenteellista rahoitusriskiä seurataan arvioimalla, kuinka 
paljon taseen varoja ja erityisesti antolainausta on rahoi-
tettu talletuksilla ja markkinaehtoisilla velkalähteillä. Ra-
hoituksen saatavuus eri maturiteettiluokissa voi vaihdella 
markkinatilanteen mukaan. 

Lyhytaikaisen maksuvalmiusriskin mittaaminen perustuu 
maturiteettiluokittaisten tuloista ja menoista aiheutunei-
den kassavirtojen erotukseen. Kassavirtojen laskennassa 
otetaan huomioon myös taseen ulkopuoliset erät. Tämä 
maturiteettiepätasapainosta syntyvä erotus osoittaa sen 
määrän, joka pankin on joko sijoitettava tai rahoitettava 
saamisten ja velkojen erääntyessä kussakin maturiteetti-
luokassa. 

KATETTU JOUKKOLAINA 

Katettu joukkolaina tarkoittaa sellaista joukkovelkakirja-
lainaa, jonka vakuutena on joukkolainarekisteriin merkitty 
kiinteistövakuudellinen luotto tai julkisyhteisöluotto. 

Lähde: Hallituksen esitys (HE 42/2010) Eduskunnalle laiksi kiinnitys-
luottopankkitoiminnasta.
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Talletukset prosenttia saamisista yleisöltä ja  
julkisyhteisöiltä

70 %

72 %

74 %

76 %

78 %

80 %

82 %

84 %

86 %

88 %

12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009

Talletuspankit yhteensä

Talletukset prosenttia saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä

Lähde: Finanssivalvonta.

Pankkien rahoitusrakenne

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

12/2008 6/2009 12/2009 6/2010

Muu rahoitus

Oma pääoma 

Velat luottolaitoksille

Sijoitustodistukset

Joukkovelkakirjalainat

Talletukset 

Pankkien rahoitusrakenne
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Pankkien korkokate kärsii matalista  
koroista
Euroopan keskuspankki, EKP, on pitänyt minimitarjouskoron 
vuoden 2009 toukokuun 7. päivän jälkeen 1 %:ssa. Koska 
EKP on hyväksynyt likviditeettiä lisäävissä rahamarkkinaope-
raatioissa kaikki pankkien tarjoukset, on shekkitileille muo-
dostunut huomattava likviditeettiylijäämä. Tämä on painanut 
lyhyimmät rahamarkkinakorot huomattavasti minimitarjous-
koron alapuolelle

Kesäkuun loppuu mennessä Eurojärjestelmä on saanut allo-
koitua vuosi sitten aloitetun katettujen velkakirjojen osto-oh-
jelman puitteissa tavoitemäärän 60 mrd. euroa. Kesäkuussa 
erääntyi myös viimeinen 12 kk:n likviditeettioperaatio, 
joka korvattiin huomattavasti pienemmän volyymin 3 kk:n 
operaatiolla. Eurojärjestelmän tase on supistunut kesäkuun 
lopusta alkaen. Rahamarkkinakorkojen viime aikoina jatku-
neen nousun taustalla onkin näkynyt mm. eurojärjestelmän 
likviditeettitilanteen palautuminen kohti normaalimpaa, mistä 
indikaationa on päivittäisten EONIA1 volyymien viimeaikainen 
nousu.

Talletuskorkomarginaali, rahamarkkinakorkojen  
kehitys ajanjaksolla 1/2005–7/2010
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1 Euro Overnight Index Average.
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Suurin osa suomalaisten pankkien myöntämistä lainoista 
on vaihtuvakorkoisia ja niiden korko seuraa markkinakor-
koja pienellä viiveellä. Rahamarkkinakorkojen ollessa lähellä 
nollaa, ovat talletuskorot ja pienemmässä määrin muut 
ottolainauskorot joustaneet huonosti alaspäin erityisesti, 
kun uudet toimintatavat ja odotukset uudesta sääntelystä 
ovat lisänneet pankkien välistä talletuskilpailua. Näin ollen 
pankkien anto-ottolainausmarginaali on seurannut tiiviisti 
rahamarkkinakorkojen kehitystä viime vuosina. 

Pankkien korkokatteeseen vaikuttaa korkomarginaalin 
lisäksi erityisesti lainakannan muutos. Pitkään voimakkaa-
na jatkunut lainakannan kasvuvauhti hidastui lähelle nollaa 
vuonna 2009. Talousnäkymien piristyttyä tämän vuoden 
alusta on lainakannan kasvuvauhti jälleen nopeutunut. Edel-
lä mainittujen tekijöiden valossa voidaan olla jossain määrin 
optimistisia pankkien rahoituskatteen tulevasta kehityk-
sestä. Rahamarkkinakorkojen nousu ja lainakannan kasvu 
ovat erittäin riippuvaisia talouden suotuisesta kehityksestä. 
Vaikka konsensusennusteet odottavat talouden toipumisen 
jatkuvan, riskit heikosta talouskehityksestä ovat edelleen 
suuret, mitä heijastaa mm. pitkien korkojen viimeaikainen 
lasku.

Kuviossa 2 on esitetty korkojohdannaisten hintojen perus-
teella muodostettu todennäköisyysjakauma 3 kk:n korolle 

Markkinoiden hinnoitteluun perustuva todennäköi-
syysjakauma 3 kk:n korolle 6 kk:n kuluttua. Y-akselilla 
näkyy kullekin peruspisteelle annettava toteutumisto-
dennäköisyys.  X-akselilla 3 kk korko.
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Markkinoiden hinnoitteluun perustuva todennäköisyysjakauma 3 kk:n korolle 6 kk:n kuluttua. 
Y-akselilla näkyy kullekin peruspisteelle annettava toteutumistodennäköisyys.  X-akselilla 3 
kk korko

6 kk:n kuluttua. Kuvasta nähdään, että markkinat odotta-
vat lyhyiden rahamarkkinakorkojen nousevan vain vähän 
nykytasoltaan. Jakauman mediaani on hivenen alle. 1 % 
ja jakauma on oikealle vino. Markkinoiden hinnoittelema 
todennäköisyys sille, että 3 kk:n korko nousisi yli puoli pro-
senttiyksikköä seuraavan puolen vuoden aikana, on n. 7 %. 
Markkinat odottavat korkojen laskevan yli puolella prosent-
tiyksiköllä n. prosentin todennäköisyydellä. Koko rahamark-
kinakäyrä ei luonnollisesti liiku samalla tavalla kuin 3 kk:n 
euribor, mutta odotukset kyseisen koron liikkeistä antavat 
viitteitä koko käyrän liikkeistä. 

Pankkisektorin tuloriski hienoisessa kasvussa

Pankkien taserakenne vaikuttaa luonnollisesti siihen, miten 
korkojen ym. ulkoisten tekijöiden vaikutus näkyy rahoitus-
katteessa. Tuloriskillä tarkoitetaan pankin rahoitustoiminnan 
korkoherkkien saamisten ja velkojen maturiteettiepätasa-
painoista aiheutuvaa vaikutusta vuoden aikana kertyvään 
rahoituskatteeseen markkinakorkojen muuttuessa. Tulo-
riskilaskelmat perustuvat seuraavien keskeisten oletusten 
varaan: Pankkisektorin taserakenne pysyy muuttumatto-
mana vuoden mittaisen tarkasteluajanjakson loppuun asti. 
Pankkisektorin anto- ja ottolainauksen välinen keskimääräi-
nen korkomarginaali pysyy muuttumattomana. 

Analyysissä korkomuutoksena käytetään oletusta koko 
korkokäyrän yhden prosenttiyksikön pysyvästä nousus-
ta. Pienemmän korkoliikkeen vaikutus saadaan suoraan 
skaalaamalla yhden prosenttiyksikön muutoksella saatua 
tuloriskilukua vastaavasti. Kuten kuviosta 4 käy ilmi on näin 
laskettu pankkisektorin tuloriski noussut viime vuosina. 
Rahoituskatteeseen suhteutettu tuloriski on niin ikään nous-
sut. Yhden prosenttiyksikön koronmuutoksen aiheuttama 
tuloriski oli kesäkuun 2010 lopussa 607 milj. euroa ja ra-
hoituskatteeseen suhteutettuna se oli 17 %. Toisin sanoen, 
mikäli rahamarkkinakäyrä laskisi (nousisi) yhdensuuntaisesti 
yhdellä prosenttiyksiköllä, pienenisi (kasvaisi) pankkisektorin 
rahoituskate noin 607 milj.eurolla. Rahamarkkinakorkojen 
alhaisuudesta johtuen on epätodennäköistä, että tuloriski 
näissä oloissa realisoituisi täysimääräisesti.

Käytännössä korkokäyrän liikkeet ovat harvoin täysin yhden-
suuntaisia vaan niihin liittyy useimmiten myös käyrän muo-
don muutos. Pankkien aktiivapuolen maturiteettirakenne on 
tyypillisesti jonkun verran passiivapuolen maturiteettiraken-
netta pidempi. Tämä yhdistettynä tyypillisesti nousevaan 
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korkokäyrään, selittää useimmiten osan korkomarginaalista. 
Näin ollen erityisen haitallinen skenaario pankkien rahoi-
tuskatteen kannalta olisi rahamarkkinakäyrän voimakas 
loiventuminen siten, että pitkä pää tulisi alas.

Rahamarkkinakorkojen säilyessä alhaisella tasolla muo-
dostaa korkomarginaalin supistuminen korkotason laskua 
todennäköisemmän uhan rahoituskatteen kehitykselle. Tal-
letuskorkomarginaalin supistuminen 0,5 % yksiköllä aiheut-
taisi talletuspankkien rahoituskatteeseen seuraavan 12kk:n 
aikana noin 160 miljoonan euron negatiivisen vaikutuksen. 

Pankkisektorin investointiriskit ja nykyarvoriskit 
maltillisella tasolla

Kaupankäyntivaraston investointiriskillä tarkoitetaan korkota-
son muutoksen aikaansaamaa kaupankäyntivaraston korko-
herkkien erien taloudellisen arvon alentumista. Kuviossa 3 
tarkastellaan laskelmaa, jossa korkomuutoksena käytetään 
oletusta koko korkokäyrän yhden prosenttiyksikön nousus-
ta. Kaupankäyntivaraston investointiriskin voidaan todeta 
olevan tuloriskiin nähden maltillinen.

Pankkien sisäisillä menetelmillä arvioituna nousisi (laskisi) 
pankkisektorin rahoitustoiminnan korkoherkkien erien nyky-
arvo n. 25 miljoonan euroa korkojen noustessa (laskiessa) 
äkillisesti yhdellä prosenttiyksiköllä. Tämä vastaa runsasta 
0.1 % pankkien omista varoista. 

Talletuspankkien korkoriskit 3/2006–12/2009 korkojen 
noustessa yhdellä prosenttiyksiköllä 
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Talletuspankkien korkoriskit 3/2006–6/2010 
korkojen noustessa yhdellä prosenttiyksiköllä 

Milj. euroa

Riskiluvun alhaisuus selittyy mm. sillä, että Suomen pankki-
sektorin rahoitustoiminnan korkoherkkien erien maturiteetit 
ovat korkoherkkyysmielessä varsin lyhyitä, koska valtaosa 
myönnetyistä luotoista on sidottu vaihtuviin korkoihin (euri-
bor- ja primekorkoihin) ja vastaavasti lainojen rahoitukseen 
käytettävien velkaerien maturiteetit ovat yhtä lailla lyhyitä. 
Nykyarvoperusteisen riskiluvun alhaisuus seuraa suoraan 
siitä, että saamis-/velkaerän nykyarvon herkkyys koron 
muutoksille on sitä alhaisempi, mitä lyhyempi on kyseisen 
erän maturiteetti. Sekä investointiriskin, että nykyarvoriskin 
luvun maltillisuutta selittävä tekijä on se, että pankkien vas-
takkaismerkkiset riskiluvut nettoutuvat riskilukuja yhdistel-
lessä. Toisin sanoen, vaikka yksittäisillä pankeilla saattaa 
olla esim. huomattavia nykyarvoriskejä tai investointiriskejä 
suhteutettuna niiden omiin varoihin, tämä ei ole tilanne kun 
tarkastellaan koko pankkisektorin aggregaattilukuja. Joka 
tapauksessa kolmen suurimman pankin nykyarvoriskit suh-
teutettuna omiin varoihin ovat pieniä. 

Talletuspankkien nykyarvoriski ja tuloriski korkojen 
noustessa yhdellä prosenttiyksiköllä 

Milj. euroa % omista varoista

Nykyarvo riski 25 0,1 %

Investointiriski 61 0,3 %

tuloriski 639 2,9 %

riskiasiantuntija Janne Kainu

ARVIOINTIMENETELMÄT 

Finanssivalvonta seuraa säännöllisen raportoinnin avulla 
pankkien rahoitustoimintaan liittyviä korkoriskejä. Rahoi-
tus-toiminnan (rahoitustaseen, banking book) korkoris-
killä tarkoitetaan pankin kaikkia muita kuin suoranaiseen 
kaupankäyntitoimintaan liittyviä korkotason muutoksista 
aiheutuvia riskejä. Korkotason muutokset aiheuttavat 
pankeille sekä tulo- että nykyarvoperusteista riskiä. 

Tuloriskillä tarkoitetaan pankin saamisten ja velkojen 
maturiteettiepätasapainoista aiheutuvaa vaikutusta 
vuoden aikana kertyvään rahoituskatteeseen markki-
nakorkojen muuttuessa, kun taserakenteen oletetaan 
pysyvän muuttumattomana. Pankkisektorin tuloriskiä on 
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Finanssivalvonnassa (Rahoitustarkastuksessa) seurattu jo 
vuosien ajan. 

Nykyarvoperusteisella riskillä tarkoitetaan korkotason 
muutoksen aikaansaamaa rahoitustoiminnan (rahoitus-
taseen) korkoherkkien erien taloudellisen arvon (nyky-
arvon) alentumista. Pankkien vakavaraisuusvaatimuksia 
koskeva direktiivi (2006/48/EY) edellyttää Finanssival-
vontaa seuraamaan pankkien nykyarvomenetelmän 
mukaisia korkoriskejä. Tästä johtuen taloudellisen arvon 
lähestymistapaan perustuva pankkien riskiraportointi 
Finanssivalvonnalle alkoi vuoden 2008 kesäkuun lopun 
tilanteesta.  

Kaupankäyntivaraston korkoriski katetaan Basel II -vaka-
varaisuussääntelykehikon pilari 1:ssä. Sen sijaan rahoi-
tustoiminnan korkoriski on yksi merkittävimmistä pilari 2 
-markkinariskeistä, jotka pankkien on itse tunnistettava, 
analysoitava ja joiden kattamiseen heidän on varattava 
riittävästi pääomaa.

Molemmat rahoitustoiminnan korkoriskimittarit ovat olen-
naisia ja toisiaan täydentäviä mittareita. Tuloriskimittarilla 
mitataan ja hallitaan korkomuutosten aiheuttamaa pankin 
rahoituskatteen kehitykseen liittyvää epävarmuutta. Kos-
ka rahoituskate muodostaa merkittävän osan perinteisen 
pankkiliiketoiminnan tuotoista, on tuloriskin hallinnalla 
merkittävä rooli pankkien kassavirtoihin liittyvien epävar-
muuksien hallinnassa. 

Nykyarvoperusteisessa lähestymistavassa tarkastellaan 
korkoriskejä pankin taloudellisen arvon näkökulmasta. 
Riskienhallinnalla pyritään suojautumaan odottamatto-
mien korkoliikkeiden aikaansaamilta taloudellisen arvon 
alentumisilta. Toisin sanoen, taloudellisen arvon lähesty-
mistavassa tavoitteena on pankin taseriskien kokonais-
valtainen hallinta, kun taas tuloriskin hallinnalla pyritään 
takaamaan pankille riittävä kassavirtojen kertymä kaikissa 
mahdollisissa toimintaolosuhteissa.

Yksinkertaisin ja yleisimmin käytetty tapa hallita rahoitus-
toiminnan korkoriskejä on huolehtia, että taseen saamis- 
ja velkapuolen erien maturiteettiepätasapainot säilyvät 
pieninä. Suurin osa taseen tulo- ja nykyarvoperusteisen 
korkoriskin suojaamisesta toteutetaan nimenomaan 
vastakkaisilla tase-erillä. Korkoriskien arviointimenetelmät 
sekä niissä käytetyt oletukset on kuvattu alla.

Tuloriskin arviointimenetelmä

Tuloriskillä tarkoitetaan koronmuutoksen vaikutusta 
pankkien rahoituskatteeseen vuoden aikana tarkastelu-
hetkestä eteenpäin. Riskiä laskettaessa tase- ja johdan-
naiseristä koostuvat saamiset ja velat jaetaan alle vuoden 
ajanjaksolla maturiteettiluokkiin erääntymisajan tai ko-
rontarkistushetken mukaan. Näiden maturiteettiluokkien 
saamisten ja velkojen välisen epätasapainon perusteella 
lasketaan koron muutoksen vaikutus. Vaikutus rahoi-
tuskatteeseen saadaan laskemalla yhteen mahdollisten 
ylijäämien sijoittamisesta tarkasteluajanjakson loppuun 
saatavat tuotot ja mahdollisten alijäämien rahoittamisesta 
aiheutuvat kulut.

Finanssivalvonnan käyttämissä tuloriskilaskelmissa korko-
muutoksena käytetään oletusta koko korkokäyrän yhden 
prosenttiyksikön pysyvästä noususta. Koron nousun 
vaikutusta rahoituskatteeseen arvioitaessa olettaen, ettei 
taseen rakenne vuoden mittaisen tarkasteluajanjakson 
aikana muutu.

Vaadittaessa maksettavien talletusten käsittelyssä tehdyil-
lä oletuksilla on tuloriskilaskelmassa keskeinen merkitys. 
Mitä pidempi viive koron nousun (laskun) ja vaadittaessa 
maksettavien talletusten hinnoitteluajankohtien välillä on, 
sitä positiivisempi (negatiivisempi) vaikutus koron nousulla 
(laskulla) on pankkien tulokseen. Havaintojen perusteella, 
pankkien tasehallinnan näkökulmasta, tallettajien käyt-
täytyminen on osoittautunut varsin joustamattomaksi 
korkojen muutokselle. Peruslaskelmassa talletukset on 
laitettu 9–12 kuukauden maturiteettiluokkaan, eli talletus-
ten maturiteettioletuksena on käytetty 10,5:tä kuukautta.

Nykyarvoperusteisen korkoriskin  
arviointimenetelmä

Nykyarvoperusteisella korkoriskillä tarkoitetaan kor-
kotason muutoksen aikaansaamaa rahoitustoiminnan 
(rahoitus-taseen) korkoherkkien erien taloudellisen arvon 
(nykyarvon) alentumista, missä taloudellisella arvolla 
tarkoitetaan rahoitustaseen erien tuottamien nettokassa-
virtojen diskontattua odotusarvoa.

Riskiä laskettaessa tase- ja johdannaiseristä koostuvat 
saamiset ja velat jaetaan maturiteettiluokkiin erääntymis-
ajan tai korontarkistushetken mukaan. Näiden maturiteet-
tiluokkien saamisten ja velkojen välisen epätasapainon 
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perusteella lasketaan koron muutoksen vaikutus pankin 
taloudelliseen arvoon. Vaikutuksen laskemiseksi on 
ensin muodostettava maturiteettiluokittaiset nettopositiot 
vähentämällä kussakin maturiteettiluokassa velkapuolen 
erät varoista. Koron muutoksen vaikutus taloudelliseen 
arvoon saadaan kertomalla nettopositiot maturiteettiluo-
kittain erien duraatioestimaateilla, jotka kuvaavat tietyn 
maturiteettisten erien hinnan herkkyyttä koronmuutoksille, 
ja oletetuilla koronmuutoksilla kussakin maturiteettiluo-
kassa. 

Finanssivalvonnan käyttämissä nykyarvoperusteisissa ris-
kilaskelmissa korkomuutoksena käytetään oletusta koko 
korkokäyrän yhden prosenttiyksikön pysyvästä noususta. 
Peruslaskelmia täydennetään korkokäyrän muodonmuu-
toksia kuvaavilla skenaarioilla.

Työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuus 
hyvällä tasolla
Työeläkevakuutusyhtiöiden toimintapääomien määrä vuoden 
toisen neljänneksen lopussa oli yhteensä 16,4 mrd. euroa, 
sijoitusten yhteismäärän ollessa 81,1 mrd. euroa. Euromää-
räinen toimintapääoma laski jonkin verran edellisen vuosinel-
jänneksen lopusta johtuen ennen kaikkea sijoitustoiminnas-
ta. Vuoden vaihteeseen verrattuna kasvua on kuitenkin n. 
1,7 mrd. euroa. Toimintapääoman määrään vaikuttaa eniten 
sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin. Muilla kokonaistulok-
sen osilla, vakuutusliikkeen kannattavuudella ja liikekuluilla, 
on vähäinen merkitys lyhyellä tähtäimellä.

Työeläkevakuutusyhtiöiden yhteenlasketusta toimintapää-
omasta valtaosa oli sijoitusomaisuuden käypien arvojen 
ja hankintamenopohjaisten kirjanpitoarvojen erotusta (9,3 
mrd. euroa). Toimintapääomaan laskettavan osittamatto-
man lisävakuutusvastuun määrä oli 4,2 mrd. euroa. Toisella 
vuosineljänneksellä sijoitustoiminnan heikon kirjanpidolli-
sen tuloksen johdosta osittamatonta lisävakuutusvastuuta 
jouduttiin purkamaan lähes miljardi euroa. Kun arvostuserot 
kuitenkin nousivat samaan aikaan noin 300 milj. euroa, oli 
nettovaikutus noin 700 milj. euroa. Määräaikaislain mukaan 
toimintapääomaan voidaan laskea myös osa tasausmääräs-
tä. Tämän rinnastuksen määrä on  2,7 mrd. euroa.

Työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuus; toiminta-
pääoma, sen vähimmäismäärä ja vakavaraisuusasema 
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Vakavaraisuusasema eli yhtiöiden toimintapääoman määrä 
suhteessa markkinariskit huomioon ottavaan vakavaraisuus-
rajaan oli 2,5 -kertainen vaihteluvälin ollessa 2,2–5,0. Tätä 
voidaan pitää hyvänä tasona. Yhtiön toimintaa joudutaan 
rajoittamaan arvon ollessa alle 1. Ilman vuoden 2012 lop-
puun voimassa olevia määräaikaislain mukaisia helpotuksia 
vakavaraisuusasema olisi 2,0, joka sekin on hyvää tasoa. 
Vakavaraisuusasema on jonkin verran laskenut edellisen 
vuosineljänneksen lopusta ja myös vuodenvaihteesta. 

Määräaikaislain mukaisesti laskettuna toimintapääoman 
määrä verrattuna vaadittavaan vähimmäismäärään oli yli 
kymmenkertainen. Määräaikaislain voimassaolon aikana toi-
mintapääoman vähimmäismäärä on kuitenkin normaalilain-
säädäntöä huomattavasti pienempi ja volyymiperusteinen1. 
Normaalilainsäädännön mukaisesti toimintapääoman vähim-
mäismäärä on riskiperusteinen eli 2/3 vakavaraisuusrajasta. 
Mikäli sekä toimintapääoma että sen vähimmäismäärä las-
ketaan normaalilainsäädännön mukaan, on toimintapääoma 
noin kolminkertainen vähimmäismääräänsä nähden.

Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen vakavaraisuus 
vahvistunut

Eläkesäätiöiden määrä on vähentynyt viime vuosina usealla 
toimijalla, kahden vuoden aikana kahdeksan toimijaa on 
lopettanut toimintansa. Kun vielä vuoden 2007 lopussa elä-

kesäätiöiden yhteenlaskettu vastuuvelka oli 5,3 mrd. euroa, 
oli se kesäkuun lopussa enää 2,6 mrd. euroa.

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavien eläkesäätiöiden 
toimintapääoman määrä on laskenut vuoden vaihteesta jon-
kin verran ja oli toisen vuosineljänneksen lopussa noin 800 
milj. euroa. Kun kuitenkin samanaikaisesti toimijoiden määrä 
on laskenut, on toimintaansa jatkavien eläkesäätiöiden yh-
teenlaskettu toimintapääoman määrä hieman kasvanut. Sen 
sijaan vakavaraisuusasema on laskenut vuoden vaihteesta 
ja oli toisen neljänneksen lopussa 3,9 eli kuitenkin edelleen-
kin hyvällä tasolla. Eläkesäätiöiden toimintapääoman määrä 
suhteessa vakavaraisuusrajaan vaihteli välillä 2,4–12,6. 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavien eläkekassojen 
toimintapääoman määrä on kasvanut vuoden vaihteesta ja 
oli toisen vuosineljänneksen lopussa noin 830 milj. euroa. 
Keskimääräinen vakavaraisuusasema on säilynyt hyvällä 
tasolla (3,7) Vakavaraisuusasema vaihteli toimijoilla välillä 
1,7–5,4. 

Ilman määräaikaislain mukaisia helpotuksia vakavaraisuus-
asema oli 3,1 eli hyvällä tasolla, joskin toimijoiden välillä on 
suuria eroja.

Eläkesäätiöiden vakavaraisuus; toimintapääoma, sen 
vähimmäismäärä ja vakavaraisuusasema

1 Määräaikaislain voimassa ollessa vähimmäismäärä on työeläkevakuu-
tusyhtiöillä kaksi prosenttia vastuuvelan määrästä ja eläkesäätiöillä ja 
-kassoilla yksi prosentti vastuuvelan määrästä.
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Työeläkelaitosten riskinottokyky kasvanut

Työeläkevakuutuslaitosten kokonaistulos muodostuu 
paljolti sijoitustoiminnan tuloksesta. Toisaalta riskinottoky-
ky sijoitustoiminnassa edellyttää hyvää vakavaraisuutta. 
Yhtenä mittarina tätä riskinottokykyä arvioitaessa voidaan 
käyttää toimintapääoman suhdetta toiminnan volyymiin eli 
vastuuvelkaan. Tämä suhdeluku eli vakavaraisuusaste, on 
kasvanut sekä eläkesäätiöillä ja -kassoilla että työeläkeva-
kuutusyhtiöillä. 

Eläkesäätiöiden ja -kassojen vakavaraisuus-asteet ovat 
työeläkevakuutusyhtiöitä korkeammat. Tähän vaikuttaa mm. 
se, että mahdollinen tarve lisäpääoman kartuttamiseen va-
kuutusmaksuin (tai kannatusmaksuin eläkesäätiöissä) koh-
distuu joko vain yhteen tai ainakin hyvin rajattuun määrään 
työnantajia. Tämän vakuutusmaksujen heilahtelun estämi-
seksi halutaan ylläpitää hyvää vakavaraisuustilannetta. 

johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho

Työeläkevakuutuslaitosten vakavaraisuusasteen 
kehitys
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Eläkeyhtiöiden sijoitukset hyvin hajautettu
Yksittäisten yhtiöiden sijoitusjakaumien välillä on huomatta-
via eroja, mikä on otettava huomioon kun arvioi työeläkeyhti-
öiden sijoitusriskejä kokonaisuutena. Osa yhtiöistä painottaa 
selvästi enemmän korkosijoituksia, osa osakesijoituksia ja 
osa on keskittynyt muita enemmän vaihtoehtoisiin sijoi-
tuksiin. Tämä muutaman viime vuoden aikana tapahtunut 
eriytyminen on parantanut järjestelmän kannalta sijoitusten 
hajautusta ja siten lisännyt järjestelmän riskinkantokykyä. 
Erikoistumisen myötä yhtiöt ovat myös saaneet parempia 
tuottoja omalta erikoistumisalueeltaan.

Yhtiöiden kokonaistuotot olivat ensimmäisellä vuosipuolis-
kolla välillä 2,6–4,7 %. Omaisuusluokkien välisissä tuottolu-
vuissa oli kuitenkin merkittäviä eroja yhtiöiden välillä. Tämä 
kertoo yhtiöiden sijoitustyylien eroavuuksista.

Viimeisen vuoden aikana merkittävin muutos sijoitusja-
kaumissa on ollut osakeriskin palautuminen finanssikriisiä 
edeltävälle tasolle. Oheisessa kuvassa on esitetty vakava-
raisuuslaskennan pohjana olevat sijoitusjakaumat vuodesta 
2008.

Johdannaisilla pienennetty sijoitusten riskiä

Työeläkeyhtiöiden sijoitukset ovat painottuneet joukkovelka-
kirjalainoihin ja osakesijoituksiin. Näiden omaisuusluokkien 

Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuusluokittelun mukaisen 
sijoitusjakauman kehitys
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yhteenlaskettu paino on ilman johdannaisia n. 68 % kaikista 
sijoituksista.

Oheisessa kuvassa on yhtiöiden yhteenlasketut sijoitusja-
kaumat sekä johdannaisilla (riskikorjattu jakauma) että ilman 
(perusjakauma). Yhtiöt ovat pienentäneet sijoitusriskejään 
johdannaisilla n. 3,5 Mrd. euroa.

Korkosijoitukset painottuneet luottoriskillisiin  
sijoituksiin

Korkosijoitukset ovat painottuneet aiempaa selvemmin yri-
tysriskillisiin sijoituksiin.  Hyvän luottoluokituksen omaavien 
yrityslainojen (investment grade) ja heikommin luokiteltujen 
yrityslainojen (high yield) yhteenlaskettu paino on ilman joh-
dannaisia 16,2 % ja johdannaisilla korjattuna 18,2 % kaikista 
sijoituksista. Kehittyvien maiden valtionlainoihin on sijoitet-
tuna ilman johdannaisia 14,5 % ja johdannaisilla korjattuna 
10,0 % kaikista sijoituksista. Valtionlainojen suhteellisen al-
hainen määrä johtuu todennäköisesti Kreikan kriisistä, jolloin 
yhtiöt vähensivät muidenkin ongelmamaiden valtionlainoihin 
kohdistuvia riskejään.

Joukkovelkakirjalainojen keskimääräinen modifioitu duraatio 
oli 3,9 ja korkosijoitusten 3,4. Modifioitu duraatio kertoo 
montako prosenttia sijoituksen arvo laskee korkojen nous-
tessa yhden %-yksikön.

Työeläkeyhtiöiden sijoitusjakaumat 30.6.2010 Työeläkeyhtiöiden korkosijoitukset 30.6.2010
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Osakesijoituksissa korostuu suomalaisten  
osakkeiden osuus

Noin kolmannes työeläkeyhtiöiden sijoitusomaisuudesta on 
sijoitettuna osakkeisiin. Osakemarkkinoiden kehitys oli vuo-
den ensimmäisellä puoliskolla volatiilia ja tämä on mahdolli-
sesti laskenut yhtiöiden halukkuutta osakeriskin ottamiseen.

Huomioitavaa on myös muuhun euro-alueeseen kohdistuvat 
osakesijoitukset: eurooppalaiset osakkeet tuottivat muihin 
markkina-alueisiin verrattuna poikkeuksellisen huonosti vuo-
den ensimmäisellä puoliskolla, ja tämän myötä myös näiden 
sijoitusten paino on tavanomaista pienempi. 

Pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet eivät 
muodosta merkittävää riskikeskittymää työeläkeyhtiöissä.

Kiinteistösijoitukset keskittyneet suoriin  
kiinteistösijoituksiin 

Kiinteistösijoitukset muodostavat 12 % kaikista työeläkeyhti-
öiden sijoituksista. Näistä valtaosa on tehty suorina sijoituk-
sina ja kiinteistörahastojen paino on vain 1,1 % kaikista si-
joituksista. Kiinteistörahastojen tuotto on ollut finanssikriisin 
jälkeen poikkeuksellisen heikkoa, mikä on saattanut laskea 
näiden sijoitusten painoa.
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Muut sijoitukset keskittyneet muutamaan yhtiöön

Muut sijoitukset muodostuvat hedge-rahastoista, hyödy-
kesijoituksista sekä sellaisista muista sijoituksista, joita ei 
riskiprofiilinsa perusteella luokitella muihin luokkiin.

Hedge-rahastot ovat painottuneet muutamaan yhtiöön, jot-
ka ovat jo useamman vuoden panostaneet muita enemmän 
tähän omaisuusluokkaan. On kuitenkin hyvä huomata, että 
osa yhtiöistä käyttää itse hedge-rahastojen kaltaisia sijoitus-
strategioita, mutta nämä sijoitukset eivät näy jakaumassa 
hedge-rahastojen kohdalla.

Työeläkevakuutusyhtiöiden riskinkantokyky on 
vahva  

Työeläkevakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan riskinkanto-
kykyä mitattiin mm. käänteisillä stressitesteillä. Laskelmalla 
etsittiin vastaus kysymykseen: Kuinka paljon korkojen olisi 
noustava tai osakemarkkinoiden laskettava, jotta työeläke-
vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu toimintapääoma alittaisi 
vakavaraisuusrajan? 

Stressilaskelmien tulokset on esitetty alla olevassa kuvas-
sa. Tulokset osoittavat, että pitkien markkinakorkojen olisi 
noustava yli 7 % yksikköä, jotta joukkovelkakirjasijoitusten 
arvonmuutos uhkaisi yhtiöiden vakavaraisuutta. Alhainen 
korkoherkkyys on seurausta siitä, että työeläkeyhtiöiden 
joukkovelkakirjasijoitusten keskimääräinen duraatio on 

Työeläkeyhtiöiden osakejakaumat 30.6.2010
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historiallisesti tarkasteltuna varsin alhainen, vajaat 4 vuotta. 
Vastaavasti osakemarkkinoiden olisi romahdettava lähes 60 
% ennen kuin toimintapääoma laskisi vakavaraisuusrajalle. 
Tästä näkökulmasta työeläkeyhtiöiden vakavaraisuus on 
tällä hetkellä turvaavalla tasolla.  

Toimintapääomassa on vuoden 2008 lopusta lähtien huomi-
oitu voimassa olevan määräaikaislain mukaiset tasausvas-
tuun rinnastukset osaksi toimintapääomaa, mistä johtuen 
eläkevakuutusyhtiöiden riskinsietokyvyssä tapahtui selkeä 
harppaus vuoden 2008 lopussa. 

Kuviosta nähdään myös selvästi se, että finanssikriisin 
pahimmassa vaiheessa, syksyllä 2008, noin 20 % osakehin-
tojen lasku tai alle 2 % yksikön korkojen nousu olisi laskenut 
toimintapääoman vakavaraisuusrajalle. Syksyllä 2008 koettu 
voimakas osakemarkkinoiden lasku ja eläkevakuutusyhtiöi-
den osakeriskin vähentäminen paransivat sektorin riskinsie-
tokykyä huomattavasti. Maaliskuussa 2009 osakesijoitusten 
yhteismäärä oli alhaisempi kuin vakavaraisuusrajan ylittävä 
toimintapääomapuskuri ja näin ollen edes osakkeiden totaa-
linen arvonromahdus ei olisi yksinään riittänyt uhkaamaan 
yhtiöiden yhteenlaskettua vakavaraisuutta. 

riskiasiantuntija Mikko Sinersalo

Käänteisten stressitestien tulokset. Tarvittava osak-
keiden arvonlasku (%, vasen asteikko) tai korkojen 
nousu (% yksikköä, oikea asteikko), jotta eläkelaitos-
ten toimintapääoma laskisi vakavaraisuusrajalle
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Henkivakuutussektorin vakavaraisuus säilyi 
vahvana
Vuoden 2010 ensimmäinen puolisko oli henkivakuutusyh-
tiöille hyvä. Sektorin vakavaraisuus vahvistui toimintapää-
oman lisääntyessä ja maksutulon nopea kasvu paransi 
toiminnan kannattavuutta. Henkivakuutuksen suurimpana 
uhkana voidaan pitää erittäin matalaa korkotasoa, joka hei-
kentää yhtiöiden sijoitustoiminnan tuotto-odotusta.

Henkivakuutussektorin yhteenlaskettu toimintapääoma kas-
voi ensimmäisen puolivuotiskauden aikana 11 % noin 4,7 
mrd. euroon. Toimintapääomalla tarkoitetaan käyvin arvoin 
laskettua varojen ja velkojen erotusta. Toimintapääoma oli 
kesäkuun lopussa 4,3-kertainen laissa säädettyyn vähim-
mäismäärään nähden. Vuoden 2009 lopussa vastaava luku 
oli 3,8. Toimintapääomapuskuri kasvoi vuodenvaihteesta 15 
% noin 3,6 mrd. euroon. 

Muutokset toimintapääoman määrässä johtuivat suurelta 
osin sijoitusomaisuuden arvonmuutoksista. Kevään 2009 
jälkeinen markkinakorkojen lasku sekä osakekurssien nousu 
näkyvät selvästi toimintapääoman lisääntymisenä. Kuluvan 
vuoden toisella neljänneksellä nähtyyn sektorin toimintapää-
oman laskuun vaikutti lähinnä sijoitusomaisuuden arvonlas-
ku. Henkivakuutustoiminnan kannattavuudelle on keskeistä 
riskitöntä korkoa paremman sijoitustuoton tavoitteleminen 
pitkällä tähtäimellä. Tämä riskinotto kasvattaa sijoitusomai-
suuden arvonmuutosten voimakkuutta sekä toimintapää-
oman määrän heilahteluja.

Riskinkantokyky vahvistui alkuvuonna

Henkivakuutussektorin riskinkantokykyä kuvaava vakava-
raisuuspääoma kasvoi kauden aikana 11 % noin 4,9 mrd. 
euroon. Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspääomaan 
lasketaan toimintapääoman lisäksi vastuuvelkaan sisältyvä 
tasoitusmäärä. Tasoitusmäärä on luonteeltaan varaus, jonka 
tarkoituksena on tasoittaa vakuutusliikkeen tulosvaikutusta 
runsasvahinkoisina vuosina. Suomalaisille henkivakuutusyh-
tiöille tasoitusmäärällä ei ole suurta merkitystä, ja sen arvo 
on alle 0,2 mrd. euroa.

Vakavaraisuusaste, jolla valvotaan henkivakuutusyhtiöiden 
suhteellista riskinkantokykyä, vahvistui vastaavasti ollen 
kesäkuun lopussa 19,5 %. Vuoden 2009 lopussa suhdeluku 
oli 18,0 %. Vakavaraisuusaste lasketaan jakamalla vaka-
varaisuuspääoma korjatulla vastuuvelalla1. Vakavaraisuus-

asteiden vaihteluväli suomalaisilla henkivakuutusyhtiöillä oli 
kesäkuun lopussa 9,7–63,0 %.

Sijoitussidonnaiset sopimukset nostivat vastuiden 
määrää

Henkivakuutusyhtiöiden vastuuvelka kasvoi puolivuotiskau-
den aikana 1 % noin 33,4 mrd. euroon. Sijoitussidonnais-
ten vakuutusten vastuuvelka kasvoi 11 % noin 10,9 mrd. 
euroon. Omalla vastuulla olevan vakuutusteknisen vastuu-
velan määrä puolestaan laski marginaalisesti noin 22,5 mrd. 
euroon.

Vakuutuskannan koostumus vaikuttaa merkittävästi siihen, 
minkälaisia riskejä henkivakuutustoimintaan liittyy. Sijoitus-
sidonnaisen vastuuvelan kasvulla ei ole suurta vaikutusta 
henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuuteen, sillä varojen 
sijoittamisesta aiheutuvan markkinariskin kantaa vakuutuk-
senottaja. Vakuutustekninen vastuuvelka puolestaan on 
sidottu laskuperustekorkoon, jolloin säästökomponentin 
tuotto vakuutetulle on vähintään laskuperustekoron suurui-
nen huolimatta sijoitusmarkkinoiden muutoksista.

Henkivakuutussektorin vakavaraisuuden kehitys
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1 Korjattu vastuuvelka lasketaan vähentämällä omalla vastuulla 
olevasta vastuuvelasta tasoitusmäärä sekä 75 % sijoitussidonnaisten 
vakuutusten vastuuvelasta.
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Maksutulon kasvu paransi henkivakuutusyhtiöiden 
kannattavuutta

Suomalaisten henkivakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulo 
ennen jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä kasvoi 
edellisvuoteen verrattuna 90 % noin 2,7 mrd. euroon. 
Huomattava osa kasvusta johtui alkuvuonna tehdyistä 
eläkesäätiöiden kannansiirroista. Tilastojen mukaan yksi-
tyisasiakkaiden kotimaisen maksutulon määrä kasvoi 36 % 
noin 1,3 mrd. euroon ja yritysten vastaavasti 254 % noin 1,1 
mrd. euroon.2 Myynnistä 46 % oli perustekorkoista ja 54 % 
sijoitussidonnaista.

Vakuutusmaksuihin sisältyy laskuperusteiden mukaan 
määritelty kuormitustulo, jonka tarkoituksena on kattaa 
vakuutustoiminnasta aiheutuneet liikekulut, ja jonka yhtiö on 
etukäteen varannut tuleviin kustannuksiin. Henkivakuutus-
yhtiöiden yhteenlaskettu kuormitustulo kasvoi edellisvuoteen 
verrattuna 17 % noin 145 milj. euroon.

Liikekustannussuhde mittaa henkivakuutusyhtiön tehok-
kuutta, ja se lasketaan lisäämällä liikekuluihin korvausten 
selvittelykulut ja jakamalla summa kuormitustulolla. Henki-
vakuutussektorin kulut kasvoivat yhteensä 17 % noin 145 
milj. euroon, jolloin liikekustannussuhteeksi saadaan tasan 
100 %. Tämä tarkoittaa sitä, että maksutulon kuormitus riitti 
kattamaan vakuutusten ja korvausten hoidosta aiheutuneet 
menot. Edellisvuoteen nähden koko sektorin tehokkuus on 
pysynyt ennallaan. Vakuutusyhtiöiden väliset erot tehokkuu-
dessa ovat kuitenkin suuria.

Henkivakuutusyhtiön vakuutustekniseen tulokseen vaikuttaa 
merkittävästi myös sijoitustoiminnan tuotto, joka oli alkuvuo-
delta käyvin arvoin laskettuna 3,5 % ja vuotta aikaisemmin 
2,9 %. Tämän tuoton tulisi sopimusten pitkäkestoisuudesta 
johtuen olla selvästi riskitöntä korkoa parempaa. Sijoitussi-
donnaisten vakuutusten katteena olevasta omaisuudesta ei 
synny tulosvaikutteisia sijoitustuottoja, koska markkinariskin 
kantaa asiakas. Muista sijoituksista laskuperustekoron ja 
asiakashyvitysten jälkeinen tuotto jää yhtiöön. Sijoitussidon-
naisten tuotteiden kannattavuus perustuu vakuutusyhtiön 
palkkioihin, joista kaikki eivät näy kuormitustulossa. Näin 
ollen maksutulon kasvu normaalisti parantaa kauden tulosta 
ja toiminnan kannattavuutta.

Matala korkotaso heikentää sijoitusten  
tuotto-odotusta

Henkivakuutustoiminnan suurimpana uhkana voidaan tällä 
hetkellä pitää ennätyksellisen matalaa korkotasoa. Merkit-
tävä osa yhtiöiden sijoitusomaisuudesta on korkopaperei-
ta, joiden markkina-arvoa korkojen lasku on kasvattanut. 
Korkosijoituksia ei kuitenkaan normaalisti pidetä kaupan-
käyntitarkoituksessa, vaan niillä katetaan vastuuvelan 
tuottovaatimusta. Vuoden 2009 lopussa vakuutustekninen 
vastuuvelka oli sidottu keskimäärin 3,3 %:n korkotuottoon. 
Tämän tuoton saavuttaminen pääomamarkkinoilta on aiem-
paa hankalampaa, mikä saattaa pitkällä aikavälillä pakottaa 
henkivakuutusyhtiöt lisäämään sijoitustoimintansa riskejä. 
Toistaiseksi korkoriskiä on hallittu lyhentämällä korkosijoitus-
ten duraatiota.

analyytikko Sami Tiainen

2 Lähde: Finanssialan Keskusliitto.
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Henkivakuutusyhtiöiden sijoitusten  
tuotoissa merkittäviä eroja
Henkivakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot vaihtelivat 
vuoden ensimmäisellä puoliskolla kahdesta prosentista 
vajaaseen viiteen prosenttiin. Mediaanituotto oli vajaat neljä 
prosenttia. Suuria tuottoeroja selittävät yksittäisten yhti-
öiden väliset huomattavat sijoitusjakaumien väliset erot. 
Osa yhtiöistä painottaa selvästi enemmän korkosijoituksia, 
osa osakesijoituksia ja osa on keskittynyt muita enemmän 
vaihtoehtoisiin sijoituksiin kuten hedge-rahastoihin ja raaka-
aineisiin. 

Alla olevassa kuvassa on yhtiöiden yhteenlasketut sijoitusja-
kaumat sekä huomioimalla johdannaissuojaukset ja - posi-
tiot (riskikorjattu jakauma) että ilman (perusjakauma).1 Yhtiöt 
ovat pienentäneet sijoitusriskejään johdannaisilla vajaat 3 
Mrd. euroa.  

Henkivakuutussektorin riskikorjattu sijoitusomaisuus oli 
kesäkuun lopussa 24 mrd. euroa. Suurin osa (63 %) omai-
suudesta oli sijoitettuna korkosijoituksiin. Niissä paino oli 
yritysriskillisissä sijoituksissa.  

Suurimmat sijoitusallokaatiot korkosijoituksissa ovat kehit-
tyneiden maiden valtionlainoissa (yli 3 mrd. euroa) ja hyvän 

Henkivakuutusyhtiöiden sijoitusjakaumat 30.6.2010

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Lähde: Finanssivalvonta.

Perusjakauma Riskikorjattu

Henkivakuutusyhtiöiden sijoitusjakauma 30.6.2010

Mrd. euroa

luottoluottoluokituksen (investment grade) yrityslainoissa. 
Rahoitussektorin osuus yrityslainoista on reilut 2 mrd. euroa. 
Erityisesti valtionlainojen riskeiltä on suojauduttu johdannai-
silla. 

Henkivakuutusyhtiöiden osakejohdannaissopimusten määrä 
on perinteiseen tapaan pienehkö.  Yhtiöiden välillä on suuria 
eroja johdannaisten käytön määrässä sekä positioiden 
suunnassa. Osa yhtiöistä pyrkii hyötymään korkojen nou-
susta, osa laskusta. Myös taseen hallinta voi olla eräs syy 
johdannaisten käytölle. 

Pääomarahastosijoituksilla merkittävä paino  
sijoitussalkussa

Noin 20 % henkivakuutusyhtiöiden sijoitusomaisuudesta 
on sijoitettuna osakkeisiin. Osakemarkkinoiden volatiliteetti 
on kasvanut vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tämä on 
mahdollisesti laskenut yhtiöiden halukkuutta osakeriskin 
ottamiseen.

Henkivakuutusyhtiöiden korkosijoitusten jakaumat 
30.6.2010
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1 Jatkossa käsitellään riskikorjattuja jakaumia. 
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Henkivakuutussektorin osakesijoitukset ovat maantieteel-
lisesti melko hyvin hajautettuja. Suurimmat painot (31 %) 
osakkeissa on silti kotimaassa. Pääomarahastosijoitukset 
(yli 1 mrd. ja 21 % osuus) ovat tärkeä sijoituskohde henki-
vakuutusyhtiöille, mutta noteeraamattomilla osakkeilla ei ole 
kovin merkittävää painoa henkivakuutussektorilla.

Kiinteistösijoitukset muodostavat noin 10 % kaikista hen-
kivakuutusyhtiöiden sijoituksista. Näistä yli puolet on tehty 
suorina sijoituksina ja loput sijoituksina kiinteistörahastoihin.  
Kiinteistörahastojen tuotto on ollut finanssikriisin jälkeen 
poikkeuksellisen heikkoa, mikä on näkynyt heikompana 
tuottona tässä sijoitusluokassa.

Muut sijoitukset muodostuvat hedge -rahastoista, hyödyke-
sijoituksista sekä sellaisista muista sijoituksista, joita ei nii-
den riskiprofiilin perusteella luokitella muihin luokkiin. Tämän 
sijoitusluokan osuus on noin 5 % kaikista sijoituksista.

Henkivakuutussektorin riskinkantokyky on vahva 
stressitestin perusteella 

Henkivakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan riskinkantokykyä 
mitattiin yhtiö- ja sektoritasolla käänteisillä stressitesteillä. 
Laskelmalla etsittiin vastaus kysymykseen: Kuinka paljon 
korkojen olisi noustava tai osakemarkkinoiden laskettava, 
jotta henkivakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu toimintapääoma 
alittaisi toimintapääoman vähimmäismäärän.

Henkivakuutusyhtiöiden osakesijoitusten jakauma 
30.6.2010 

Sektoritason stressilaskelmien tulokset on esitetty alla 
olevassa kuvassa. Tulokset osoittavat, että pitkien mark-
kinakorkojen olisi noustava yli 6 %-yksikköä, jotta jouk-
kovelkakirjasijoitusten arvonmuutos uhkaisi yhtiöiden 
vakavaraisuutta. Alhainen korkoriski on seurausta siitä, että 
henkivakuutusyhtiöiden keskimääräinen duraatio on laske-
nut alhaiselle tasolle. 

Vastaavasti osakemarkkinoiden olisi romahdettava lähes 70 
% ennen kuin toimintapääoma laskisi vähimmäismääräänsä. 
Tästä näkökulmasta henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta 
voidaan pitää vahvana.  

Kuviosta nähdään myös se, että finanssikriisin pahimmassa 
vaiheessa, syksyllä 2008, noin 30 %:n osakehintojen lasku 
tai noin 2 % -yksikön korkojen nousu olisi riittänyt vaaranta-
maan sektorin vakavaraisuuden. Yhtiökohtaiset tarkastelut 
osoittavat, että henkivakuutusyhtiöiden välillä on riskinkanto-
kyvyssä suuria eroja. 

johtava riskiasiantuntija Lasse Koskinen ja riskiasiantuntija 
Johanna Korhonen

Käänteisten stressitestien tulokset2

2 Tarvittava osakkeiden arvonlasku (%, vasen asteikko) tai korkojen 
nousu (% yksikköä, oikea asteikko), jotta henkivakuutusyhtiöiden yh-
teenlaskettu toimintapääoma laskisi vähimmäismääräänsä.
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Vahinkovakuutussektorin  
vakavaraisuuspuskurit kasvoivat
Vuoden 2 ensimmäistä neljännestä olivat vahinkovakuutus-
sektorille haastavia. Vahinkomäärien lisääntyminen kasvatti 
korvausvastuuta, mikä näkyi vakavaraisuusasteen lievänä 
heikentymisenä. Taloudellisen taantuman johdosta mak-
sutulo ei juuri kasvanut edellisvuoteen verrattuna. Kesän 
myrskytuhot saattavat entisestään heikentää kannattavuutta 
loppuvuonna. 

Vahinkovakuutussektorin toimintapääoma ylitti kesäkuun lo-
pussa selvästi vakuutusyhtiölaissa annetun vähimmäismää-
rän. Yhteenlaskettu toimintapääoma kasvoi puolivuotiskau-
den aikana 11 % noin 2,4 mrd. euroon. Toimintapääomalla 
tarkoitetaan käyvin arvoin laskettua varojen ja velkojen 
erotusta. Lakisääteiseen vähimmäismäärään nähden toimin-
tapääomaa oli 4-kertaisesti. Vuoden 2009 lopussa vas-
taava luku oli 3,6. Toimintapääomapuskurin määrä kasvoi 
puolessa vuodessa 15 % noin 1,8 mrd. euroon. Muutokset 
toimintapääoman määrässä johtuivat sijoitusomaisuuden 
arvonmuutoksista, eivätkä ne olleet vahinkovakuutussekto-
rin vakavaraisuuden kannalta merkittäviä.

Vakavaraisuusaste heikkeni korvausvastuun  
kasvettua

Vahinkovakuutusyhtiöiden riskinkantokyky on säilynyt vah-
vana. Toimintapääoman ja tasoitusmäärän yhteissummaa 
kutsutaan vakavaraisuuspääomaksi, jossa vastuuvelkaan 
luettava tasoitusmäärä toimii puskurina vakuutusteknisiä 
riskejä vastaan. Vakavaraisuuspääoma kasvoi alkuvuonna 6 
% noin 4,6 mrd. euroon. Suomen vahinkovakuutussektorilla 
tasoitusmäärän osuus vakavaraisuuspääomasta oli kesä-
kuun lopussa 47 % ja vuodenvaihteessa 50 %.

Vahinkovakuutussektorin riskiperusteinen vakavaraisuusaste 
laski aavistuksen, ollen kesäkuun lopussa 56 %. Vakavarai-
suusasteella tarkoitetaan vakavaraisuuspääoman suhdetta 
tulevaisuudessa maksettaviin korvauksiin. Toisin sanoen 
sektorilla oli omaisuutta 56 % enemmän kuin vastuita. Vaka-
varaisuusasteen lasku johtui siitä, että omalla vastuulla oleva 
vastuuvelka ilman tasoitusmäärää kasvoi kauden aikana 
9 % noin 8,2 mrd. euroon. Vastuuvelan kasvussa merkit-
tävin tekijä oli hankalan talven aiheuttama korvausvastuun 
lisääntyminen. Tasoitusmäärän erilaisesta roolista johtuen 

Vahinkovakuutussektorin vakavaraisuuden kehitys

vahinkovakuutuksen ja henkivakuutuksen vakavaraisuuden 
tunnusluvut eivät ole vertailukelpoisia. Vahinkovakuutukses-
sa on tyypillisesti henkivakuutusta matalampi toimintapää-
oma-aste ja korkeampi vakavaraisuusaste. Vahinkovakuu-
tusyhtiöiden vakavaraisuusasteiden vaihteluväli oli kesäkuun 
lopussa 33–1865 %.

Vastuunkantokyky vahvistui alkuvuonna

Sektorin vastuunkantokyky oli kesäkuun lopussa 151 %. 
Vuoden 2009 lopussa vastaava luku oli 144 %. Vastuunkan-
tokyvyllä tarkoitetaan vakavaraisuuspääoman suhdetta 12 
kuukauden vakuutusmaksutuottoihin. Vastuunkantokyvyn 
arviointi perustuu siihen, että vakuutussopimukset ovat 
normaalisti vuoden mittaisia, jolloin 12 kuukauden liukuva 
tuotto indikoi vastuun määrää. Vastuunkantokyvyn vahvistu-
minen johtui siitä, että vakuutusmaksutuotot eivät kasvaneet 
samassa suhteessa vakavaraisuuspääoman kanssa. Va-
kuutusmaksutuottoon päästään kun vakuutusmaksutulosta 
vähennetään jälleenvakuuttajien osuus sekä vakuutusmak-
suvastuun lisäys.
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Suomalaisten vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu 
vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuuden 
vähentämistä laski edellisvuoteen verrattuna prosentin noin 
2,2 mrd. euroon. Taantuman vaikutuksesta erityisesti laki-
sääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulo laski noin 9 %.1  
Henkilövakuutusten maksutulo puolestaan jatkoi kasvuaan.  
Lakisääteinen tapaturmavakuutus oli edelleen suurin va-
hinkovakuutusluokka noin 22 %:n osuudella kokonaismak-
sutulosta. Moottoriajoneuvon vastuu kasvattaa kuitenkin 
jatkuvasti arvoaan ja sen osuus maksutulosta oli alkuvuonna 
jo noin 20 %.

Kasvaneet korvauskulut heikensivät  
vahinkosuhdetta

Yhteenlaskettujen korvauskulujen määrä kasvoi alkuvuonna 
2 % noin 1,2 mrd. euroon. Korvauskuluihin lasketaan mak-
settujen vakuutuskorvausten ja korvausvastuun muutoksen 
lisäksi korvausten käsittelystä aiheutuneet kulut. Vahinko-
suhde kertoo kuinka suuri osa vakuutusmaksutuotosta on 
käytetty korvauskuluihin.  Vahinkovakuutussektorin vahin-
kosuhde oli vuoden 2010 ensimmäiseltä puoliskolla 80 % 
ja vertailukaudella 78 %. Vahinkosuhteen heikkeneminen 
johtui pääasiassa vaikeiden talviolosuhteiden aiheuttamasta 
vahinkojen määrän lisääntymisestä.

Vakuutustekniseen katteeseen sisältyvät maksutuottojen ja 
korvauskulujen lisäksi liikekulut, joiden määrä kasvoi edellis-
vuoteen verrattuna prosentin noin 321 milj. euroon. Liikeku-
luiksi lasketaan kaikki vakuutusten hankinnasta ja hallinnasta 
aiheutuvat kulut. Suhteuttamalla liikekulut maksutuottoihin 
saadaan liikekulusuhde, joka kertoo kuinka suuri osa tuo-
toista on käytetty liikekulujen kattamiseen. Vahinkovakuu-
tussektorin liikekulusuhde pysyi ennallaan 21 %:ssa.

Vahinkosuhteen heikentymisen johdosta koko sektorille 
laskettu yhdistetty kulusuhde kasvoi ollen 101 %. Yli sadan 
prosentin kulusuhde tarkoittaa sitä, että vakuutusmaksu-
tuotot eivät riittäneet kattamaan kuluja. Tämä suhde tulee 
todennäköisesti loppuvuonna heikkenemään entisestään, 
kun korvauskuluihin kirjataan loppukesän myrskytuhojen 
vaikutus. Vahinkovakuutusyhtiöillä on kuitenkin vastuidensa 
katteena merkittävä määrä omaisuutta, jolloin sijoitustoimin-
nan tuotot parantavat normaaliolosuhteissa huomattavasti 
toiminnan kannattavuutta. Sektorin sijoitustoiminnan tuotto 

1 Lähde: Finanssialan Keskusliitto.

käyvin arvoin oli alkuvuodelta 2,7 % ja vuotta aikaisemmin 
3,4 %. Sijoitusten yhteenlaskettu riskikorjattu arvo oli kesä-
kuun lopussa noin 12 mrd. euroa.

analyytikko Sami Tiainen
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Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoitusstrategiat 
varovaisia
Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot vuo-
den alkupuoliskolla ovat vaihdelleet 2 ja 4 % väillä. Matala 
korkotaso ei siis ole olennaisesti vähentänyt tuottoja, koska 
korkosijoitusten tuotto on ollut alkuvuonna hyvällä tasolla.

Alla olevassa kuvassa on yhtiöiden yhteenlasketut sijoi-
tusjakaumat sekä huomioimalla johdannaissuojaukset ja 
- positiot (riskikorjattu jakauma) että ilman (perusjakauma)1. 
Yhtiökohtaiset erot sijoitusjakaumissa ovat merkittäviä. 

Korkosijoitukset dominoivat sijoitussalkkua

Vahinkovakuutussektorin sijoitusomaisuuden yhteenlaskettu 
(riskikorjattu) arvo oli kesäkuun lopussa vajaat 12 mrd. eu-
roa. Valtaosa eli yli 70 % omaisuudesta oli sijoitettuna kor-
kosijoituksiin. Niissä paino oli yritysriskillisissä sijoituksissa.  

Osa yhtiöistä painottaa sektorin keskiarvoon verrattuna 
selvästi enemmän korkosijoituksia, osa osakesijoituksia. 
Korkosijoitusten suuren osuuden takia korko- ja luottoriski 
ovat koko sijoitussalkun osalta keskeisessä asemassa. Ra-
hoitussektorin korkosijoitusten osuus oli alle 100 milj. euroa.

Yhtiöt ovat pienentäneet sijoitusriskejään johdannaissuo-
jauksilla n. 300 milj. eurolla. Riskeiltä suojautuminen on 
kohdistunut pääasiassa joukkovelkakirjoihin.   

Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoitusjakaumat 30.6.2010
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1 Jatkossa kommentoidaan riskikorjattuja jakaumia.

Suurimmat sijoitusallokaatiot korkosijoituksissa ovat ke-
hittyneiden maiden valtioiden lainoissa (1.8 mrd.) ja hyvän 
luottoluottoluokituksen (investment grade) lainoissa 3,6 mrd. 
euroa.   

Osakesijoitukset hyvin hajautettuja

Noin 15 % vahinkovakuutusyhtiöiden varallisuudesta on 
sijoitettu osakkeisiin. Osakeriskin vahva rajoittaminen on 
tyypillistä vahinkovakuutusyhtiöille.

Vahinkovakuutussektorin osakesijoitukset ovat maantieteelli-
sesti hyvin hajautettuja. Suurin paino osakkeissa on euroalu-
een kehittyneillä markkinoilla. Pääomarahastosijoitukset ja 
noteeraamattomat osakkeet myös ovat merkittävä sijoitus-
kohde vahinkovakuutusyhtiöille.

Kiinteistösijoitukset muodostavat noin 11 % kaikista vahin-
kovakuutusyhtiöiden sijoituksista. Näistä noin 80 % on tehty 
suorina sijoituksina ja loput sijoituksina kiinteistörahastoihin.  
Kiinteistörahastojen tuotto on ollut finanssikriisin jälkeen 
poikkeuksellisen heikko, joten tämä painotus on osoittautu-
nut hyväksi.

Vahinkovakuutusyhtiöiden korkosijoitusten jakaumat 
30.6.2010
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Muut sijoitukset muodostuvat hedge-rahastoista, hyödyke-
sijoituksista sekä sellaisista muista sijoituksista, joita ei nii-
den riskiprofiilin perusteella luokitella muihin luokkiin. Tämän 
sijoitusluokan paino on hyvin vähäinen.

Stressitestien perusteella vahinkovakuutussektorin 
riskinkantokyky on erinomainen 

Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan riskinkantokykyä 
mitattiin yhtiö- ja sektoritasolla käänteisillä stressitesteillä. 
Laskelmalla etsittiin vastaus kysymykseen: Kuinka paljon 
korkojen olisi noustava tai osakemarkkinoiden laskettava, 
jotta vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu toimintapää-
oma alittaisi toimintapääoman vähimmäismäärän. 

Sektoritason stressilaskelmien tulokset on esitetty alla 
olevassa kuvassa. Tulokset osoittavat, että pitkien mark-
kinakorkojen olisi noustava yli 6 %- yksikköä, jotta jouk-
kovelkakirjasijoitusten arvonmuutos uhkaisi yhtiöiden 
vakavaraisuutta. Alhainen korkoriski on seurausta siitä, 
että vahinkovakuutusyhtiöiden keskimääräinen duraatio on 
laskenut alhaiselle tasolle. 

Osakesijoitusten kohdalla edes niiden romahtaminen arvot-
tomiksi ei riittäisi laskemaan sektorin toimintapääomaa alle 

vähimmäismääränsä, koska osakkeiden osuus sijoitusomai-
suudesta on pieni.  

Kuviosta nähdään myös se, että finanssikriisin pahimmas-
sa vaiheessa eli syksyllä 2008, noin 40 %:n osakehintojen 
lasku tai vajaan 4 %-yksikön korkojen nousu olisi riittänyt 
vaarantamaan sektorin vakavaraisuuden. 

Vahinkovakuutusyhtiöt kestävät sijoitusten suuren arvon 
romahduksen. Käänteisten stressitestien perusteella sektori 
kestäisi jopa kaikkien osakesijoitusten arvon täydellisen 
romahtamisen. Tämä johtuu korkosijoitusten dominoivasta 
roolista vahinkovakuutusyhtiöiden sijoitusjakaumissa. 

johtava riskiasiantuntija Lasse Koskinen ja riskiasiantuntija 
Johanna Korhonen

Vahinkovakuutusyhtiöiden osakesijoitusten jakauma 
30.6.2010

0,0

0,4

0,8

Lähde: Finanssivalvonta.

Perusjakauma Riskikorjattu

Vahinkovakuutusyhtiöiden osakejakauma 30.6.2010

Mrd. euroa

Käänteisten stressitestien tulokset2

2 Tarvittava osakkeiden arvonlasku (%, vasen asteikko) tai korkojen 
nousu (% yksikköä, oikea asteikko), jotta vahinkovakuutusyhtiöiden  
yhteenlaskettu toimintapääoma laskisi vähimmäismääräänsä.
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Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus

Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus

Vahinkovakuutusyhtiöt (1.000 euro) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.3.2010 30.6.2010

Oma pääoma 1 686 290 1 387 340 1 736 657 1 626 997 1 655 360
Pääomalainat 65 000 115 000 115 700 115 700 115 700
Toimintapääoma 2 243 687 1 759 695 2 207 651 2 512 619 2 443 105
Vakavaraisuuspääoma 4 184 187 3 783 721 4 381 158 4 694 693 4 623 845

Vastuuvelka ilman tasoitusmäärää 7 047 738 7 317 213 7 539 129 8 268 439 8 238 422

Toimintapääoma vähimmäismäärästä 374,8 % 288,5 % 360,6 % 406,5 % 396,6 %
Alin 111,1 % 122,1 % 105,1 % 115,1 % 112,7 %

Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta (vakavaraisuusaste) 59,4 % 51,8 % 58,1 % 56,8 % 56,1 %
Alin 28,3 % 21,9 % 33,4 % 30,6 % 32,7 %

Vakavaraisuuspääoma 12 kk. vakuutusmaksutuotoista (vastuunkantokyky)
145,7 % 126,9 % 143,9 % 153,8 % 151,0 %

Alin* 37,0 % 36,8 % 32,4 % 36,3 % 39,0 %

*poislukien run-off, jälleenvakuutusyhtiöt

Henkivakuutusyhtiöt (1.000 euro) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.3.2010 30.6.2010

Oma pääoma 2 126 875 1 475 337 2 252 170 2 467 030 2 299 483
Pääomalainat 302 787 357 865 357 930 357 930 357 930
Toimintapääoma 4 095 536 2 665 383 4 236 731 5 037 565 4 720 579
Vakavaraisuuspääoma 4 274 157 2 864 809 4 406 534 5 207 055 4 891 201

Vastuuvelka* 25 932 408 24 466 005 24 461 516 25 230 557 25 023 490

Toimintapääoma vähimmäismäärästä 358,8 % 242,9 % 382,4 % 456,2 % 431,1 %
Alin 226,9 % 124,6 % 237,9 % 260,4 % 238,9 %

Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta (vakavaraisuusaste)
16,5 % 11,7 % 18,0 % 20,6 % 19,5 %

Alin 10,5 % 6,2 % 10,5 % 12,3 % 9,7 %

*Vastuuvelka vähennettynä tasoitusmäärällä ja 75 % sijoitussidonnaisesta vastuuvelasta

Työeläkevakuutusyhtiöt (1.000 euro) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.3.2010 30.6.2010

Oma pääoma 310 647 325 027 333 671 334 893 337 039
Toimintapääoma 17 662 713 8 951 904 14 681 456 17 050 205 16 390 040

Vastuuvelka 59 007 480 58 357 485 63 039 052 63 890 159 64 296 433

Toimintapääoma vähimmäismäärästä ** 289,7 % 767,0 % 1164,5 % 1334,3 % 1274,6 %
Alin 249,6 % 644,1 % 841,7 % 956,8 % 941,6 %

Toimintapääoma vastuuvelasta (vakavaraisuusaste) 29,9 % 15,3 % 23,3 % 26,7 % 25,5 %
Alin 21,3 % 12,9 % 16,8 % 19,1 % 18,8 %

Toimintapääoma vakavaraisuusrajasta 193,1 % 244,5 % 275,4 % 290,4 % 251,7 %
Alin 166,4 % 199,4 % 233,5 % 248,6 % 223,3 %

** Ajalta ennen 22.12.2008 työeläkevakuutusyhtiöiden toimintapääoman vähimmäismäärävaatimus on  2/3 vakavaraisuusrajasta 
ja TyEL-säätiöillä ja -kassoilla 1/3 vakavaraisuusrajasta. Aikana 22.12.2008–31.12.2012 vähimmäismäärävaatimus on 
poikkeuksellisesti työeläkevakuutusyhtiöillä 2 % ja TyEL-eläkesäätiöillä ja -kassoilla 1 % vakavaraisuusrajan perusteena olevasta 
vastuuvelasta.

Vahinkovakuutusyhtiöt (1.000 euro) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.3.2010 30.6.2010

Oma pääoma 1 686 290 1 387 340 1 736 657 1 626 997 1 655 360
Pääomalainat 65 000 115 000 115 700 115 700 115 700
Toimintapääoma 2 243 687 1 759 695 2 207 651 2 512 619 2 443 105
Vakavaraisuuspääoma 4 184 187 3 783 721 4 381 158 4 694 693 4 623 845

Vastuuvelka ilman tasoitusmäärää 7 047 738 7 317 213 7 539 129 8 268 439 8 238 422

Toimintapääoma vähimmäismäärästä 374,8 % 288,5 % 360,6 % 406,5 % 396,6 %
Alin 111,1 % 122,1 % 105,1 % 115,1 % 112,7 %

Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta (vakavaraisuusaste) 59,4 % 51,8 % 58,1 % 56,8 % 56,1 %
Alin 28,3 % 21,9 % 33,4 % 30,6 % 32,7 %

Vakavaraisuuspääoma 12 kk. vakuutusmaksutuotoista (vastuunkantokyky)
145,7 % 126,9 % 143,9 % 153,8 % 151,0 %

Alin* 37,0 % 36,8 % 32,4 % 36,3 % 39,0 %

*poislukien run-off, jälleenvakuutusyhtiöt

Henkivakuutusyhtiöt (1.000 euro) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.3.2010 30.6.2010

Oma pääoma 2 126 875 1 475 337 2 252 170 2 467 030 2 299 483
Pääomalainat 302 787 357 865 357 930 357 930 357 930
Toimintapääoma 4 095 536 2 665 383 4 236 731 5 037 565 4 720 579
Vakavaraisuuspääoma 4 274 157 2 864 809 4 406 534 5 207 055 4 891 201

Vastuuvelka* 25 932 408 24 466 005 24 461 516 25 230 557 25 023 490

Toimintapääoma vähimmäismäärästä 358,8 % 242,9 % 382,4 % 456,2 % 431,1 %
Alin 226,9 % 124,6 % 237,9 % 260,4 % 238,9 %

Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta (vakavaraisuusaste)
16,5 % 11,7 % 18,0 % 20,6 % 19,5 %

Alin 10,5 % 6,2 % 10,5 % 12,3 % 9,7 %

*Vastuuvelka vähennettynä tasoitusmäärällä ja 75 % sijoitussidonnaisesta vastuuvelasta

Työeläkevakuutusyhtiöt (1.000 euro) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.3.2010 30.6.2010

Oma pääoma 310 647 325 027 333 671 334 893 337 039
Toimintapääoma 17 662 713 8 951 904 14 681 456 17 050 205 16 390 040

Vastuuvelka 59 007 480 58 357 485 63 039 052 63 890 159 64 296 433

Toimintapääoma vähimmäismäärästä ** 289,7 % 767,0 % 1164,5 % 1334,3 % 1274,6 %
Alin 249,6 % 644,1 % 841,7 % 956,8 % 941,6 %

Toimintapääoma vastuuvelasta (vakavaraisuusaste) 29,9 % 15,3 % 23,3 % 26,7 % 25,5 %
Alin 21,3 % 12,9 % 16,8 % 19,1 % 18,8 %

Toimintapääoma vakavaraisuusrajasta 193,1 % 244,5 % 275,4 % 290,4 % 251,7 %
Alin 166,4 % 199,4 % 233,5 % 248,6 % 223,3 %

** Ajalta ennen 22.12.2008 työeläkevakuutusyhtiöiden toimintapääoman vähimmäismäärävaatimus on  2/3 vakavaraisuusrajasta 
ja TyEL-säätiöillä ja -kassoilla 1/3 vakavaraisuusrajasta. Aikana 22.12.2008–31.12.2012 vähimmäismäärävaatimus on 
poikkeuksellisesti työeläkevakuutusyhtiöillä 2 % ja TyEL-eläkesäätiöillä ja -kassoilla 1 % vakavaraisuusrajan perusteena olevasta 
vastuuvelasta.
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Työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuus

Eläkekassojen vakavaraisuus

Vahinkovakuutusyhtiöt (1.000 euro) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.3.2010 30.6.2010

Oma pääoma 1 686 290 1 387 340 1 736 657 1 626 997 1 655 360
Pääomalainat 65 000 115 000 115 700 115 700 115 700
Toimintapääoma 2 243 687 1 759 695 2 207 651 2 512 619 2 443 105
Vakavaraisuuspääoma 4 184 187 3 783 721 4 381 158 4 694 693 4 623 845

Vastuuvelka ilman tasoitusmäärää 7 047 738 7 317 213 7 539 129 8 268 439 8 238 422

Toimintapääoma vähimmäismäärästä 374,8 % 288,5 % 360,6 % 406,5 % 396,6 %
Alin 111,1 % 122,1 % 105,1 % 115,1 % 112,7 %

Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta (vakavaraisuusaste) 59,4 % 51,8 % 58,1 % 56,8 % 56,1 %
Alin 28,3 % 21,9 % 33,4 % 30,6 % 32,7 %

Vakavaraisuuspääoma 12 kk. vakuutusmaksutuotoista (vastuunkantokyky)
145,7 % 126,9 % 143,9 % 153,8 % 151,0 %

Alin* 37,0 % 36,8 % 32,4 % 36,3 % 39,0 %

*poislukien run-off, jälleenvakuutusyhtiöt

Henkivakuutusyhtiöt (1.000 euro) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.3.2010 30.6.2010

Oma pääoma 2 126 875 1 475 337 2 252 170 2 467 030 2 299 483
Pääomalainat 302 787 357 865 357 930 357 930 357 930
Toimintapääoma 4 095 536 2 665 383 4 236 731 5 037 565 4 720 579
Vakavaraisuuspääoma 4 274 157 2 864 809 4 406 534 5 207 055 4 891 201

Vastuuvelka* 25 932 408 24 466 005 24 461 516 25 230 557 25 023 490

Toimintapääoma vähimmäismäärästä 358,8 % 242,9 % 382,4 % 456,2 % 431,1 %
Alin 226,9 % 124,6 % 237,9 % 260,4 % 238,9 %

Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta (vakavaraisuusaste)
16,5 % 11,7 % 18,0 % 20,6 % 19,5 %

Alin 10,5 % 6,2 % 10,5 % 12,3 % 9,7 %

*Vastuuvelka vähennettynä tasoitusmäärällä ja 75 % sijoitussidonnaisesta vastuuvelasta

Työeläkevakuutusyhtiöt (1.000 euro) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.3.2010 30.6.2010

Oma pääoma 310 647 325 027 333 671 334 893 337 039
Toimintapääoma 17 662 713 8 951 904 14 681 456 17 050 205 16 390 040

Vastuuvelka 59 007 480 58 357 485 63 039 052 63 890 159 64 296 433

Toimintapääoma vähimmäismäärästä ** 289,7 % 767,0 % 1164,5 % 1334,3 % 1274,6 %
Alin 249,6 % 644,1 % 841,7 % 956,8 % 941,6 %

Toimintapääoma vastuuvelasta (vakavaraisuusaste) 29,9 % 15,3 % 23,3 % 26,7 % 25,5 %
Alin 21,3 % 12,9 % 16,8 % 19,1 % 18,8 %

Toimintapääoma vakavaraisuusrajasta 193,1 % 244,5 % 275,4 % 290,4 % 251,7 %
Alin 166,4 % 199,4 % 233,5 % 248,6 % 223,3 %

** Ajalta ennen 22.12.2008 työeläkevakuutusyhtiöiden toimintapääoman vähimmäismäärävaatimus on  2/3 vakavaraisuusrajasta 
ja TyEL-säätiöillä ja -kassoilla 1/3 vakavaraisuusrajasta. Aikana 22.12.2008–31.12.2012 vähimmäismäärävaatimus on 
poikkeuksellisesti työeläkevakuutusyhtiöillä 2 % ja TyEL-eläkesäätiöillä ja -kassoilla 1 % vakavaraisuusrajan perusteena olevasta 
vastuuvelasta.

Eläkekassat (1.000 euro) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.3.2010 30.6.2010

Toimintapääoma 851 521 605 347 763 117 854 727 829 710

Toimintapääoma vähimmäismäärästä** 828,0 % 2985,1 % 3606,3 % 3978,2 % 3838,2 %
   Alin 300,0 % 839,0 % 1380,8 % 1578,5 % 1339,6 %

Toimintapääoma vastuuvelasta (vakavaraisuusaste) 40,5 % 29,9 % 36,1 % 39,8 % 38,4 %
   Alin 8,6 % 8,4 % 13,8 % 15,8 % 13,4 %

Toimintapääoma vakavaraisuusrajasta 276,0 % 397,2 % 374,0 % 387,7 % 366,6 %
   Alin 100,0 % 141,1 % 217,2 % 225,4 % 170,7 %

Eläkesäätiöt (1.000 euro) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.3.2010 30.6.2010

Toimintapääoma 1 286 570 715 967 853 668 892 052 799 694

Toimintapääoma vähimmäismäärästä** 816,3 % 2255,2 % 3526,4 % 3680,3 % 3767,4 %
   Alin 362,7 % 950,9 % 1677,1 % 1716,6 % 2202,5 %

Toimintapääoma eläkevastuusta (vakavaraisuusaste) 31,4 % 22,5 % 35,3 % 36,8 % 37,7 %
   Alin 7,3 % 9,5 % 16,8 % 17,2 % 22,0 %

Toimintapääoma vakavaraisuusrajasta 272,1 % 351,7 % 414,5 % 407,6 % 389,6 %
   Alin 120,9 % 101,6 % 309,3 % 262,3 % 242,0 %

** Ajalta ennen 22.12.2008 työeläkevakuutusyhtiöiden toimintapääoman vähimmäismäärävaatimus on
 2/3 vakavaraisuusrajasta ja TyEL-säätiöillä ja -kassoilla 1/3 vakavaraisuusrajasta. 
Aikana 22.12.2008–31.12.2012 vähimmäismäärävaatimus on poikkeuksellisesti työeläkevakuutusyhtiöillä 2 % ja TyEL-
eläkesäätiöillä ja -kassoilla 1 % vakavaraisuusrajan perusteena olevasta vastuuvelasta.
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Eläkesäätiöiden vakavaraisuus

Eläkekassat (1.000 euro) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.3.2010 30.6.2010

Toimintapääoma 851 521 605 347 763 117 854 727 829 710

Toimintapääoma vähimmäismäärästä** 828,0 % 2985,1 % 3606,3 % 3978,2 % 3838,2 %
   Alin 300,0 % 839,0 % 1380,8 % 1578,5 % 1339,6 %

Toimintapääoma vastuuvelasta (vakavaraisuusaste) 40,5 % 29,9 % 36,1 % 39,8 % 38,4 %
   Alin 8,6 % 8,4 % 13,8 % 15,8 % 13,4 %

Toimintapääoma vakavaraisuusrajasta 276,0 % 397,2 % 374,0 % 387,7 % 366,6 %
   Alin 100,0 % 141,1 % 217,2 % 225,4 % 170,7 %

Eläkesäätiöt (1.000 euro) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.3.2010 30.6.2010

Toimintapääoma 1 286 570 715 967 853 668 892 052 799 694

Toimintapääoma vähimmäismäärästä** 816,3 % 2255,2 % 3526,4 % 3680,3 % 3767,4 %
   Alin 362,7 % 950,9 % 1677,1 % 1716,6 % 2202,5 %

Toimintapääoma eläkevastuusta (vakavaraisuusaste) 31,4 % 22,5 % 35,3 % 36,8 % 37,7 %
   Alin 7,3 % 9,5 % 16,8 % 17,2 % 22,0 %

Toimintapääoma vakavaraisuusrajasta 272,1 % 351,7 % 414,5 % 407,6 % 389,6 %
   Alin 120,9 % 101,6 % 309,3 % 262,3 % 242,0 %

** Ajalta ennen 22.12.2008 työeläkevakuutusyhtiöiden toimintapääoman vähimmäismäärävaatimus on
 2/3 vakavaraisuusrajasta ja TyEL-säätiöillä ja -kassoilla 1/3 vakavaraisuusrajasta. 
Aikana 22.12.2008–31.12.2012 vähimmäismäärävaatimus on poikkeuksellisesti työeläkevakuutusyhtiöillä 2 % ja TyEL-
eläkesäätiöillä ja -kassoilla 1 % vakavaraisuusrajan perusteena olevasta vastuuvelasta.
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Sijoituspalveluyritysten liiketoiminnan  
volyymi ja kannattavuus parantuneet
Sijoituspalveluyritysten liiketoiminnan volyymi kasvoi ja kan-
nattavuus parani kuluneen vuoden aikana. Sijoituspalvelu-
yritysten tuotot olivat vuoden 2010 alkupuoliskolla 142 milj. 
euroa (+26 % verrattuna H1/2009).  Sijoituspalveluyritysten 
yhteenlasketut operatiiviset kulut olivat 106 milj. euroa (+20 
% verrattuna H1/2009). Liikevoittoa sijoituspalveluyritykset 
tekivät näin ollen 36 milj. euron edestä, 50 % enemmän kuin 
vuosi sitten. 

Kannattavuus vaihtelee sijoituspalveluyritysten välillä. 
Kuluvan vuoden alkupuoliskolla reilu neljäsosa sijoituspal-
veluyrityksistä oli tappiolla. Tappiolliset toimijat ovat pieniä, 
ja tappiot koko toimialan volyymiin suhteutettuna vähäisiä. 
Yhteensä liiketappioiden summa oli 5,4 milj. euroa. Tämä 
kertoo sijoituspalvelumarkkinoiden rakenteesta. Toimintan-
sa vakiinnuttaneet suuret toimijat ovat kannattavia. Kilpailu 
näkyy selvemmin joidenkin pienempien toimijoiden kannat-
tavuudessa.

 

Sijoituspalveluyritysten tuotot, kulut ja liiketulos  
vuosineljänneksittäin

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2008 2009 2010

Milj. euroa

Omaisuudenhoitopalkkiot Muut palkkiotuotot Muut tuotot

Hallintokulut Palkkiokulut Muut kulut

Liikevoitto

Lähde: Finanssivalvonta.

Sijoituspalveluyritysten tuotot, kulut ja operatiivinen tulos 

Palkkiotuotot kasvaneet eniten

Sijoituspalveluyritysten tuottojen kasvu selittyy pääasiassa 
sijoituspalveluyritysten ydinliiketoimintaa kuvaavien palk-
kiotuottojen kasvulla. Palkkiotuottoja on kasvattanut mm. 
omaisuudenhoitopalkkioiden nousu, kun sijoitusrahastoissa 
olevat varat ovat kasvaneet mm. osakekurssien nousun ja 
rahastomerkintöjen myötä. Kulujen kasvu koostui pääasias-
sa suuremmista hallinto- ja palkkiokuluista. Kulujen kasvu on 
linjassa toimialan yleisen volyymin kasvun kanssa.

Sijoituspalveluyritysten kannattavuus ei ole enää parantu-
nut viime vuoden loppupuolella nähdyn kirin jälkeen. Viime 
vuoden jälkimmäisellä puoliskolla liikevoittoja tuli 44 milj. 
euroa, kun kuluvan vuoden alkupuoliskolla liikevoittoja kertyi 
35 milj. euroa. Toimialan liikevoittoprosentti1 viime vuoden 
jälkimmäisellä puoliskolla oli 26 %, kun se kuluvan vuoden 
ensimmäisellä kuudella kuukaudella oli 25 %. Näin ollen 
kannattavuus on pysynyt viime vuoden loppupuolen tasolla 

1 Toimialan yhteenlasketut liikevoitot / toimialan yhteenlasketut tuotot.

Sijoituspalveluyritysten omat varat ja omien varojen 
vaatimukset vuosineljänneksittäin
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Lähde: Finanssivalvonta.

Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuus (koko toimiala)
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volyymin ollessa jonkin verran vuoden loppua pienempi. Si-
joituspalveluyritysten kannattavuus ei ole kuitenkaan yltänyt 
kriisiä edeltäneisiin lukuihin. Ennen finanssikriisiä toimialan 
liikevoittoprosentti oli parhaimmillaan yli 40 %.

Lähitulevaisuudessa sijoituspalveluyritysten kannattavuus-
kehitykseen vaikuttanee erityisesti korkojen kehitys. Yleinen 
korkotason nousu ja talletuskorkojen kohoaminen kiris-
täisivät kilpailua toimialalla. Toinen sijoituspalveluyritysten 
kannattavuuskehitystä ennakoiva suure on sijoitusrahas-
tovarallisuuden kehitys, koska rahastot ovat monille sijoi-
tuspalveluyrityksille tärkeitä varainhoitoasiakkaita. Yleisesti 
rahoitusmarkkinoiden tunnelma ja talousuutisten sävy 
vaihtelevat edelleen. Epävarmuus heijastuu myös sijoituspal-
velutoimialan näkymiin.

Pääomapuskureiden määrä vaihteleva, keskimäärin 
taso hyvävaatimukset vuosineljänneksittäin

Valtaosan sijoituspalveluyrityksistä on täytettävä Basel II-
säännöstön edellyttämät riskiperusteiset vakavaraisuusvaati-
mukset. Lisäksi niiden on täytettävä sijoituspalveluyrityksistä 
säädetyn lain mukainen omien varojen ehdoton minimivaa-
timus, joka muodostaa pienemmille sijoituspalveluyrityksille 
usein tiukemman vaatimuksen kuin Basel II:n mukaiset 
riskiperusteiset pääomavaatimukset. 

Sijoituspalveluyrityksissä operatiivisen riskin suhteellinen 
osuus koko vakavaraisuusvaatimuksesta on selvästi suu-
rempi kuin pankeissa. Suurimpien sijoituspalveluyritysten vä-
lillä esiintyy myös merkittävää hajontaa suhteellisen osuuden 
vaihdellessa noin 40–90 prosentin välillä koko omien varojen 
vaatimuksesta.  Toisin kuin pankeilla operatiivisen riskin suh-
teellinen osuus laski vuoden 2009 aikana useassa sijoitus-
palveluyrityksessä, eräillä jopa noin 10 prosenttiyksikköä.

Toimialan tasolla sijoituspalveluyrityksillä oli pääomapusku-
reita 2,4-kertaisesti vähimmäisvaatimuksiin nähden. Luvun 
laskennassa käytetään kunkin sijoituspalveluyrityksen osalta 
edellä mainituista pääomavaatimuksesta rajoittavinta. 
Pääomapuskureiden määrä vaihtelee kuitenkin sijoituspal-
veluyritysten välillä huomattavasti. Joillakin pienillä sijoitus-
palveluyrityksillä omat varat ylittävät minimivaatimukset vain 
niukasti.

analyytikko Jesse Vuorinen

Rahastoyhtiöiden liiketoiminnan volyymi ja 
kannattavuus edelleen kasvussa
Rahastoyhtiöiden liiketoiminnan volyymi jatkoi vuoden 2010 
ensimmäisellä puoliskolla kasvuaan ja kannattavuus parani. 
Tuottoja rahastoyhtiöt keräsivät kuluvan vuoden ensim-
mäisen kuuden kuukauden aikana 273 milj. euroa (+62 % 
verrattuna H1/2009) ja kuluja kertyi 229 milj. euroa (+46 % 
verrattuna H1/2009). Liikevoittoa rahastoyhtiöt tekivät en-
simmäisen puolen vuoden aikana 44 milj. euroa, yli kaksin-
kertaisesti viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 
ja 46 % enemmän kuin edellisellä vuosipuoliskolla. Prosent-
tilukuja tarkastellessa on syytä muistaa, että vertailuajankoh-
dan luvut olivat poikkeuksellisen heikot finanssikriisin jäljiltä. 

Yleisestä voittojen kasvusta huolimatta kahdeksan rahas-
toyhtiötä 33:sta teki alkuvuonna operatiivista tappiota. 
Tappiota tehneet rahastoyhtiöt ovat pieniä, ja tappioiden 
yhteissumma oli vähäinen, 0,5 milj. euroa (vrt. esimerkiksi 
toimialan tuotot samalta ajalta 273 milj. euroa). Pääasias-
sa tappiot liittyvät finanssikriisin aikana pienentyneeseen 
rahastovarallisuuteen ja sitä kautta pienempiin hallinnointi-
palkkioihin.

Rahastoyhtiöiden tuotoista valtaosa, noin 90 %, tulee 
hallinnointipalkkioina sijoitusrahastoilta. Hallinnointipalkkiot 
perustuvat hallinnoituun rahastovarallisuuteen. Rahasto-

Rahastoyhtiöiden tuotot, kulut ja liiketulos  
vuosineljänneksittäin

-150

-100

-50

50

100

150

200

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2008 2009 2010

Milj. euroa

Hallinnointipalkkiot, netto Muut liiketoiminnan tuotot Palkkiokulut

Hallintokulut Muut liiketoiminnan kulut Liikevoitto
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yhtiöiden kasvaneet tuotot pohjautuvat eniten juuri hallin-
nointipalkkioiden kasvuun, kun pääomat sijoitusrahastoissa 
ovat kasvaneet kurssinousun ja uusien rahastomerkintöjen 
myötä vuoden 2009 maaliskuun jälkeen. Kulujen osalta 
merkittävimmän erän muodostavat palkkiokulut (n. 80 %) ja 
hallintokulut (n. 15 %). Palkkiokulut ovat nousseet volyymin 
kasvaessa eniten.

Rahastoyhtiöiden liiketoiminnan volyymi on kasvanut tasai-
sesti viime vuoden maaliskuussa nähdystä käänteestä alka-
en. Kasvaneen volyymin ohella toimialan kannattavuus on 
samaan aikaan parantunut neljännesvuositasolla lasketun 
liikevoittoprosentin  noustessa 3 %:sta 16 %:iin. 

Rahastovarallisuuden kasvu on hidastunut

Volyymin kasvu näkyy sijoitusrahastojen pääomissa, jotka 
ovat kasvaneet vuoden 2009 maaliskuusta kuluvan vuoden 
kesäkuuhun peräti 40 %. Heinäkuussa 2010 rahastovaral-
lisuutta oli noin 58 mrd. euroa. Kasvusta huolimatta rahas-
tovarat eivät ole vielä lähellä nousukauden huipun tasoa; 
vuonna 2007 rahastovarat ylittivät 70 mrd. euron rajan. Ra-
hastovarojen kasvu on hidastunut viime vuodelta. Touko- ja 
kesäkuussa rahastovarat vähenivät Etelä-Euroopan velka-
kriisin noustua otsikoihin, mutta heinäkuussa rahastovarat 
olivat taas kasvaneet.

Rahastoyhtiöiden hallinnoimat sijoitusrahastopääomat
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Lähde: Suomen Pankki.

Rahastovarallisuus

Matala korkotaso on ollut myötävaikuttavana tekijänä 
rahastoyhtiöiden elpymisessä, joten korkotason kehitys tu-
levaisuudessa heijastuu rahastoyhtiöiden kannattavuuteen. 
Matalat korot helpottavat rahastoyhtiöiden asemaa muun 
muassa vähentämällä talletusten houkuttelevuutta kilpaileva-
na sijoituskohteena.

Pääomapuskureiden määrä vaihtelee  
yhtiökohtaisesti, keskimäärin taso hyvä

Rahastoyhtiöiden tulee täyttää sijoitusrahastolain määrit-
telemät minimipääomavaatimukset. Lisäksi 11 rahasto-
yhtiöllä on lupa omaisuudenhoitotoimintaan, jolloin niiden 
on täytettävä lisäksi Basel II:n mukaiset riskiperusteiset 
vakavaraisuusvaatimukset. Rahastoyhtiöiden omat varat 
laskivat kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 
lähinnä osingonjakojen seurauksena, mutta kasvoivat jälleen 
toisella vuosineljänneksellä. Keskimäärin rahastoyhtiöt 
pitivät 2,4-kertaista pääomapuskuria yli minimivaatimusten 
edellyttämän määrän. Luvun laskennassa on käytetty kunkin 
rahastoyhtiön osalta rajoittavinta omien varojen vaatimusta. 
Pääomapuskurien määrä vaihtelee rahastoyhtiöittäin. Osalla 
pienistä rahastoyhtiöistä pääomapuskuri on ohut.

analyytikko Jesse Vuorinen

Rahastoyhtiöiden omat varat ja omien varojen  
vähimmäisvaatimukset
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Rahastoyhtiöiden vakavaraisuus (koko toimiala)


