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Esipuhe

Pankin toimenpiteet ja näkemykset järjes-

telmän vakauden palauttamiseksi.

Kriisi on poikkeuksellisen vakava, 

sillä se on maailmanlaajuinen. Tässä 

tilanteessa myös julkisen sektorin toimen-

piteet ovat järeitä. Keskuspankit ovat tor-

juneet akuuttia likviditeettipulaa lisää-

mällä markkinoille lyhytaikaista rahoitus-

ta ja laajentamalla vakuusmateriaalia. 

Useat valtiot ovat tehneet mittavia järjes-

telyjä myöntäen pankeille velanoton 

 takauksia ja pääomituksia.

Kriisi on kansainvälinen, eikä Suomi 

ole eristyksissä siitä. Suomen Pankki on 

aktiivisena toimijana varmistanut, että 

Suomessa toimivilla osapuolilla on käy-

tössään eurojärjestelmän välineet rahoi-

tusmarkkinoiden häiriöiden lieventämi-

seksi. Pankki on myös yhteistyössä koti- 

ja ulkomaisten viranomaisten kanssa 

rakentamassa uutta valvonta- ja sääntely-

ympäristöä, jonka tavoitteena on taata 

entistä tehokkaampi ja häiriöttömämpi 

rahoitusjärjestelmä.

Suomen Pankki on julkaissut arvion-

sa rahoitusjärjestelmän vakaudesta vuo-

desta 1998 lähtien. Tässä raportissa esite-

tyt arviot perustuvat tietoihin, jotka olivat 

käytettävissä 28.11.2008.

Helsingissä 30.11.2008

Pentti Hakkarainen

Suomen Pankin johtokunnan

varapuheenjohtaja

 

Rahoitusmarkkinoiden hyvä toimivuus 

on nykyaikaisen yhteiskunnan talouden 

pyörimisen keskeinen edellytys. Se edel-

lyttää vakaata rahoitusjärjestelmää, joka 

kykenee moitteettomasti hoitamaan 

perustehtävänsä, kuten rahoituksen ja 

maksujen välityksen, rahoitusvälineiden 

hinnoittelun sekä riskien jakamisen. 

Lisäksi rahoitusmarkkinoiden toimijoi-

den riskinkantokyvyn ja yleisön luotta-

muksen rahoituslaitoksiin ja infrastruk-

tuuriin on oltava riittävät kestääkseen 

 toimintaympäristön häiriöitä.

Suomen Pankki huolehtii osaltaan 

Suomen rahoitusjärjestelmän luotetta-

vuudesta ja tehokkuudesta sekä osallistuu 

sen kehittämiseen. Työ liittyy kiinteästi 

Euroopan keskuspankkijärjestelmän 

tavoitteisiin ja edellyttää tiivistä yhteis-

työtä myös muiden viranomaisten  

kanssa. 

Suomen Pankin tehtävänä on analy-

soida rahoitusjärjestelmän vakautta 

kokonaisuutena. Pankki arvioi rahoitus-

laitosten toimintaympäristön merkittävim-

piä vakausuhkia, keskeisten velallissekto-

reiden tilaa, rahoitussektorin toimijoiden 

riskinkantokykyä sekä järjestelmien luotet-

tavuutta ja tehokkuutta. Pankki julkaisee 

näkemyksensä kaksi kertaa vuodessa Euro 

& talous -lehdessä. 

Rahoitusjärjestelmän vakausraportti 

on tarkoitettu kaikille rahoitussektorin toi-

mijoille, muille viranomaisille ja yleisölle 

informaatioksi ja keskustelun edistämisek-

si näistä asioista. Tällä osaltaan varmiste-

taan, että nämä tahot voivat omassa toi-

minnassaan ottaa huomioon rahoitus-

markkinoiden olot.

Käsillä olevassa raportissa keskeise-

nä teemana ovat rahoitusmarkkinoiden 

globaalin kriisin analysointi ja Suomen 
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Yhteenveto

Vaikka kotimainen rahoitusjärjes-

telmä on tällä hetkellä vakaa ja kestää 

toimintaympäristön häiriöitä edelleen 

hyvin, ei Suomi ole eristyksissä kansain-

välisestä kriisistä. Suomen pankkisekto-

ri on kärsinyt kriisissä vähemmän kuin 

pankit kansainvälisesti. Pankkien mark-

kinaehtoinen varainhankinta on vaikeu-

tunut myös Suomessa, mutta maksuval-

miustilanne on kaiken kaikkiaan kyetty 

pitämään varsin suotuisana. Pankkien 

vakavaraisuus on säilynyt hyvänä, mut-

ta luottoriskit ovat kasvussa reaalita-

louden hiipumisen myötä. Baltian mai-

den taloudellinen ahdinko heijastuu 

pohjoismaisiin pankkikonserneihin. Yri-

tysten rahoitustilanne vaikeutuu edel-

leen talouden ajautuessa taantumaan. 

Vakuutusalan näkymät ovat lyhyellä 

aikavälillä heikot sijoitustoiminnan tap-

piollisuuden ja maksutulon heikkene-

vän kehityksen takia. 

Rahoitusjärjestelmän heikkouksien 

korjaamiseksi ja järjestelmän vahvista-

miseksi pitkällä aikavälillä on parhail-

laan käsittelyssä useita aloitteita. Tässä 

kehitystyössä on tärkeää, että uudistuk-

set valmistellaan huolella ja toteutetaan 

johdonmukaisesti kokonaisuuksina. 

Olennaista on kehittää kansainvälistä 

viranomaisyhteistyötä niin valvonnassa 

kuin kriisien hallinnassakin. Koko 

rahoitusjärjestelmää koskevien riskien 

analyysia on lisättävä keskuspankkien 

makrovakausvalvonnan avulla. 

Rahoitusmarkkinakriisi on osoitta-

nut, että monet normaalioloissa toimi-

vat järjestelyt ovat kriisitilanteissa riit-

tämättömiä. Nykyinen EU-lainsäädäntö 

ei anna viranomaisille riittäviä työkalu-

ja puuttua ongelmapankkien toimin-

taan tarpeeksi aikaisessa vaiheessa. 

Rahoitusmarkkinoiden globaali kriisi 

on osoittautunut pitempiaikaiseksi ja 

voimakkaammaksi kuin aiemmin arvioi-

tiin. Pankkien likviditeettiongelmista 

liikkeelle lähteneet tapahtumat laukaisi-

vat syksyllä rahoitusjärjestelmän mitta-

vat uudelleenjärjestelyt, jotka jatkuvat 

edelleen. Velkavivulla aikaansaatu 

pankkien taseiden ja taseen ulkopuolis-

ten erien nopea kasvu tuli tiensä pää-

hän ja ylisuuria riskejä sekä velkaantu-

mista puretaan parhaillaan.

Velkaantumista vähentäessään ja 

pääomarakennetta vahvistaessaan pan-

kit tiukentavat luotoantoaan. Rahoitus-

ta tarvitsevien toimijoiden tilanne on 

vaikeutunut ja tästä on reaalitaloudelli-

sia seurauksia. Rahoitusmarkkinoiden 

lähiajan uhkakuvista pahin – niin kan-

sainvälisesti kuin kotimaassa – onkin 

finanssikriisin pitkittyminen samaan 

aikaan, kun reaalitalouden kehitys 

nopeasti huononee, mikä puolestaan 

edelleen heikentäisi rahoitussektoria. 

Tämä negatiivinen kierre näkyisi rahoi-

tuksen tiukkuutena, varallisuuserien 

arvon jatkuvana laskuna, riskilisien 

kasvuna, isojen toimijoiden ajautumise-

na konkurssiin tai uusien tartuntakana-

vien paljastumisena.

Ongelmien kulminoiduttua viran-

omaiset ryhtyivät huomattaviin tukitoi-

miin rahoitusjärjestelmän toiminnan 

vakauttamiseksi. Vakauttamistoimien 

vaikuttavuus ja riittävyys kriisin hoi-

dossa tulevat esiin vähitellen vuoden 

2009 aikana. Velkavivun purku on kui-

tenkin useamman vuoden kestävä pro-

sessi. Viranomaistoimien lisäksi myös 

pankeilla on merkittävästi työtä tehtä-

vänään, jotta rahoituksen välitys pysyy 

riittävällä tasolla.
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EU:n talletussuojajärjestelmä on 

monelta osin vanhentunut ja kaipaa 

pikaista kokonaisuudistusta. Euroopan 

komission ehdotus vakavaraisuusdirek-

tiivin uudistamiseksi parantaa kansain-

välisesti toimivien pankkiryhmien val-

vontaa lisäämällä valvojien yhteistyötä. 

On kuitenkin tärkeää, että direktiivissä 

annetaan isäntävaltiossa systeemisesti 

merkittävien sivukonttorien ja tytär-

pankkien valvojille oikeus halutessaan 

osallistua valvontakollegioiden toimin-

taan.

Maksu- ja selvitysjärjestelmät ovat 

toimineet varsin luotettavasti rahoitus-

markkinoiden poikkeuksellisissa olois-

sa. Niiden kriittisyys on ymmärretty 

entistä paremmin. Yksittäisen järjestel-

män toimivuuden lisäksi on oivallettu, 

miten syvät keskinäiset riippuvuudet 

rahoitusmarkkinoilla ja niiden infra-

struktuurissa vallitsevat. Kokonaisuuk-

sien hallinta ja järjestelmien läpinäky-

vyys on otettava entistä painokkaam-

min huomioon niin markkinaosapuol-

ten kehityshankkeissa kuin viranomais-

vaatimuksissakin. 

Infrastruktuurin yleisvalvonnan 

painopisteitä kehitetään vastaamaan 

markkinoiden yhdentymistä. Haasteena 

on turvata Suomen kannalta merkittä-

vien maksu- ja selvitysjärjestelmien luo-

tettava toiminta ja tehokkuus samalla, 

kun edistetään integraatiota tehokkuu-

den lisäämiseksi. Entistäkin parempi 

yhteistyö eri maiden viranomaisten sekä 

markkinaosapuolten kanssa on ainoa 

tapa vastata tähän haasteeseen. 

Suomen rahoitusjärjestelmä kestää 

odotettavissa olevan talouden taantu-

man. Ennustetusta kehityksestä poik-

keavat merkittävät riskit ja uhkakuvat 

vuonna 2009 ovat 

1) Rahoitusmarkkinakriisin pitkitty-

minen ja syveneminen, kun  

samanaikaisesti reaalitalous taan-

tuu.

2) Pankkien rahoitusriskien realisoi-

tuminen.

3) Pohjoismaisten pankkien Baltia-

riskien ennakoitua voimakkaampi 

realisoituminen. 

4) Maksu- ja selvitysjärjestelmien toi-

mintahäiriöt. 

5) Tietoturvariskit. 
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Toimintaympäristö

Yhdysvaltain asuntoluotoista 

alkunsa saanut rahoitusmarkkinoiden 

kriisi on osoittautunut ennakoitua 

pitempiaikaisemmaksi ja voimakkaam

maksi. Kriisi on levinnyt nopeasti yhä 

laajemmalle ja syvemmälle globaaleilla 

finanssimarkkinoilla. 

Ongelmalliset subprimeluotot 

 olivat tyypillisesti osia paketoiduista 

arvopapereista eli niin sanotuista 

 arvopaperistetuista instrumenteista.  

Näillä arvopaperistetuilla instrumen

teilla riskejä pystyttiin hajauttamaan, 

mutta tappioiden kasvettua ja arvo

papereiden arvojen alennuttua ne muo

dostavat laajan tartuntakanavien ver

koston, jonka kautta ongelmat leviävät 

nopeasti.

Kriisin voimakkuuden taustalla on 

markkinaosapuolten nopeiden tuotto

jen tavoittelu ja liian suurten riskien 

ottaminen arvopaperistettujen erien 

markkinoilla. Toisaalta myös rahoitus

rakenteiden kannalta riskit strukturoi

tujen markkinoiden toiminnan häiriöil

le kasvoivat eräissä tapauksissa liian 

suuriksi.

Vuoden 2007 alkupuolelta loka

kuun 2008 alkuun ennen eri valtioiden 

pääomituspäätöksiä pankit kirjasivat 

arvonalentumisia noin 530 mrd. euroa. 

Näitä tappioita vastaan pankit pystyi

vät hankkimaan omia pääomia noin 

400 mrd. euroa. Suuret arvopaperiste

tuista instrumenteista tehdyt alaskir

jaukset hermostuttivat markkinoita ja 

lisäsivät epäluuloa markkinoiden toimi

joiden tilaa kohtaan. 

Syksyllä 2008 rahoitusmarkkinoilla 

vallinnut suuri epäluottamus paheni 

edelleen, mikä ilmeni lyhyiden markki

nakorkojen huomattavina riskilisinä ja 

Rahoitusmarkkinoiden globaali kriisi on 
pitempiaikainen ja voimakkaampi kuin 
aiemmin arvioitiin. Valtioiden ja keskus
pankkien massiivisten tukitoimien 
vaikuttavuus ja riittävyys kriisin hoidos
sa tulevat vähitellen esiin vuoden 2009 
aikana. Suomi ei ole eristyksissä kansain
välisestä kriisistä, vaikka vaikutukset 
Suomeen ovat olleet toistaiseksi rajallisia. 
Uhkakuvista pahin niin kansainvälisesti 
kuin kotimaisesti on finanssikriisin 
jatkuminen ja paheneminen saman
aikaisesti reaalitalouden kehityksen 
nopeasti heiketessä. 

Suomalaisille yrityksille tarjottavan 
rahoituksen hinta on noussut ja rahoi
tusehdot kiristyneet. Yritysten rahoitus
tilanne vaikeutuu edelleen kasvun 
heiketessä. Kotitalouksien velanhoitoky
ky kokonaisuutena on säilynyt hyvänä, 
mutta velkaantumiseen liittyvät riskit 
ovat kasvaneet. Näitä riskejä ovat erityi
sesti korkojen, työllisyyden ja asuntojen 
hintojen tuleva kehitys.

  

Kansainväliset rahoitusmarkkinat 
syvissä ongelmissa

Kuluvan syksyn aikana globaalit reaali

talouden näkymät synkkenivät nopeasti. 

Myös Suomen lähialueiden talouden 

näkymät heikkenivät, ja kotimaassa 

taloudellinen kasvu on hiipumassa. 

Vuonna 2009 kansantalouden 

monessa Euroopan maassa ennustetaan 

olevan taantumassa. Toimintaympäris

töstä rahoitusjärjestelmälle aiheutuvat 

haasteet lisääntyvät taloudellisen aktii

visuuden vähetessä, sillä laskukauteen 

liittyy useimmiten erilaisten varallisuus

arvojen, kuten osakkeiden ja asuntojen 

ja kiinteistöjen hintojen, yleinen lasku. 
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pankkien välisen likviditeetin kuivumise

na. Tilannetta heikensi oleellisesti inves

tointipankki Lehman Brothersin hakeu

tuminen suojaan velkojiltaan.  Nähdyis

sä pankkien kaatumisissa ja haltuun

otoissa tilanne oli lähes poikkeuksetta 

kriisiytynyt, kun rahoitus oli loppunut 

tai rahoituksen hinta oli äkillisesti 

 kallistunut. Epäluottamuksen seuraukse

na luottomarkkinoilla vaadittavat ris

kilisät kasvoivat uusiin ennätyksiin 

(kuvio 1). 

Tilanne on ongelmallinen pankeille, 

jotka joutuvat nojautumaan markkinara

hoitukseen, sillä rahoituksen saatavuus 

on vaikeutunut merkittävästi. Tilannetta 

kiristivät entisestään tiedot Euroopan 

ongelmien kotoperäistymisestä: luotto

tappiot lisääntyivät kiinteistöjen hintojen 

ripeän nousun sekä asuntoluototuksen 

nopean kasvun kokeneissa maissa. Kiin

teistöjen hinnat ovat nyt voimakkaassa 

korjausliikkeessä, mikä altistaa sijoittajia 

yhä kasvaviin tappiokirjauksiin.   

Pelot taantumasta ja rahoituskapei

koista tarttuivat yrityssektoriin, ja myös 

pörssikurssit laskivat yleismaailmallisesti 

erittäin voimakkaasti. Kansainvälisesti 

arvopaperien arvon laskeva kehitys on 

vaikuttanut myös suuriin institutionaali

siin sijoittajiin, kuten vakuutusyhtiöihin, 

joiden vaikeudet ovat entisestään altista

neet rahoitusmarkkinoita syvenevään 

kriisiin. 

Tässä tilanteessa valtiot ja keskus

pankit aloittivat ennennäkemättömät 

rahoitusjärjestelmän tukitoimet (ks. 

kehikko 4). Tukitoimet olivat aluksi osit

taisia, mutta muuttuivat ongelmien suu

ruuden selvitessä koordinoiduiksi ja glo

baaleiksi. Tästä keskeinen esimerkki on 

euromaiden valtioiden ns. Pariisin dekla

raatio 12.10.2008.  Toimenpiteiden mer

kitys selviää vähitellen vuonna 2009.

Euroalueella lyhyet markkinakorot 

alenivat lokamarraskuussa selvästi 

Euroopan keskuspankin ohjauskoron 

laskujen ja lisäkoronlaskuun kohdistu

neiden odotusten ansiosta (kuvio 2). 

Euriborkorkoihin sisätyvät poikkeuk

sellisen suuret riskilisät ovat kuitenkin 

pienentyneet vain vähän (kuvio 3)1. 

Kriisin ja tukitoimien seurauksena 

rahoitusmarkkinoiden toiminta muut

tuu rakenteiden keskittyessä. Julkinen 

sektori on monessa maassa jo joutunut 

pankkien omistajaksi pääomituksen 

seurauksena. Markkinoilla palataan 

yksinkertaisempiin tuotteisiin ja palve

luihin. Pankkitoiminnan malli, jossa ris

kit myytiin eteenpäin ja luototus sekä 

sijoitus rahoitettiin etupäässä suoraan 

rahoitusmarkkinoilta, on myös nopeasti 

muuttumassa.  

1  Kriisi on nostanut esiin euriborkorkojen määräyty
miseen liittyviä ongelmia, joihin myös Suomen Pankki 
on kiinnittänyt huomiota kommenteissaan.

Kuvio 1.
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Uhkakuvana kansainvälisen 
kriisin pitkittyminen ja taantuman 
syveneminen 

Rahoitusmarkkinoiden lähiajan uhkaku

vista pahin niin kansainvälisesti kuin koti

maassakin on kansainvälisen finanssikrii

sin paheneminen edelleen samaan aikaan 

kun reaalitalouden kehitys heikkenee enti

sestään. Tämä näkyisi rahoituksen tiuk

kuutena, varallisuuserien arvojen jatkuva

na laskuna, riskilisien kasvuna, isojen toi

mijoiden ajautumisena konkurssiin tai 

uusien tartuntakanavien paljastumisena. 

Valtioiden nyt päättämät tukitoimet voisi

vat tällöin osoittautua riittämättömiksi. 

Vaikka kotimainen rahoitusjärjestel

mä on tällä hetkellä vakaa, Suomi ei ole 

eristyksissä kansainvälisestä kriisistä. 

Kriisi vaikuttaa kotimaiseen ja pohjois

maiseen toimintaympäristöön kansainvä

listyneiden rahoitusmarkkinoiden yhtei

sen toimintaympäristön sekä makrotalou

den kautta. Markkinarahoituksen huono 

saatavuus ja kalleus luovat paineita niin 

yritys kuin pankkisektorillekin. Myös 

kotimaisessa pankkijärjestelmässä on luo

totettu paljon enemmän kuin kerätty tal

letuksia ja erotus on rahoitettu kansain

välisten rahoitusmarkkinoiden turvin. 

Rahoitus on siten rakenteellisesti riippu

vainen kansainvälisen varainhankinnan 

toimivuudesta. 

Pankin joutuminen vaikeuksiin tai 

ulkomaisen pankin kaatuminen voi vai

kuttaa myös suomalaisiin asiakkaisiin. 

Sijoitusomaisuuden lasku, samoin kuin 

altistumat riskipitoisiin rahastoihin, vai

kuttavat kotimaisten toimijoiden vakava

raisuuteen. Reaalitalouden heikkenemi

nen lisää Suomessakin pankkien sekä 

muiden toimijoiden ongelmia luottotap

pioiden kasvaessa. Suomalaisen rahoitus

järjestelmän vakauteen vuonna 2009 vai

kuttaa lisäksi oleellisesti koko talouden ja 

rahoitussektorin toimijoiden tilanne myös 

muissa Pohjoismaissa ja Baltian alueella. 

Nykyinen kriisi vaikuttaa kansain

välisillä rahoitusmarkkinoilla, joissa 

tartuntakanavat ja läpinäkymättömyys 

Kuvio 2.

Kuvio 3.
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ovat lisääntyneet uusien instrumenttien 

käyttöönoton myötä. Useassa maassa 

on viimeisten vuosien aikana koettu 

voimakas asuntojen hintojen nousu 

erittäin likvidien luottomarkkinoiden 

tilanteessa. Luottoekspansio on ollut 

nopeaa (kuvio 4). Pelot riskien aiem

masta liian kevyestä hinnoittelusta, 

arvopaperistamisen mahdollistamasta 

velkavivun nopeasta kasvattamisesta 

sekä näiden vaikutuksista luotonantoon 

ovat tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa 

lisää suuria tappioita myös eurooppa

laisilla rahoitusmarkkinoilla. 

Syvempi reaalitalouden taantuma 

tai pitkittynyt heikon kasvun kausi voi 

tuoda esiin uusia riskejä sekä kasvattaa 

jo olemassa olevia. Luottomarkkinoi

den liian hidas palautuminen tai säily

minen kireänä lisää konkurssien uhkaa. 

Markkinoiden nopeaa palautumista 

hidastavat myös Yhdysvaltojen ja 

Euroopan ulkopuolisten nopeasti kas

vaneiden maiden – erityisesti Kiinan ja 

Intian – talouskasvun hidastuminen ja 

näiden maiden rahoitusjärjestelmiin 

tarttunut likviditeettikriisi. Länsimaiden 

rahoitusmarkkinoiden ylilikvidi tilanne 

ruokki kehittyvien maiden luottomark

kinoiden kasvua. Nyt sijoitusvirrat 

näyttäisivät kuitenkin kääntyneen, sillä 

kehittyneiden valtioiden sijoittajat 

vähentävät riskinottoaan, ja tämä kiris

tää kehittyvien valtioiden rahoitus

markkinoiden likviditeettiä. Lisäksi 

suuretkin sijoittajat, kuten valtiolliset 

finanssisijoittajat (sovereign wealth 

funds), ovat entistä varovaisempia. 

Kansainvälisen rahoitusjärjestelmän 

vakauden ja luottamuksen kannalta kasva

vat maksuhäiriöt uusissa strukturoitujen 

arvopapereiden vakuuserissä, kuten kulu

tusluotoissa tai hyvän luottoriskin asunto

luotoissa, ovat haitallisia. Lisäksi huolta 

on herättänyt velallisten maksukyvyttö

myystilanteilta suojaavien luottoriskin 

vaihtosopimusten (CDS) markkinoiden 

toimintakyky tilanteissa, joissa suuri mää

rä sopimuksia laukeaa samanaikaisesti. 

Näillä on potentiaalisesti suuri merkitys 

muissa strukturoiduissa arvopaperisijoituk

sissa, kuten vakuudellisissa velkasitou

muksissa (CDO).

 Viranomaisten toimet vakauden 

palauttamiseksi ovat olleet hyvin mitta

via. Näin mittavissa toimenpiteissä voi 

piillä myös uusien uhkien ja ongelmien 

siemen.  Lisääntynyt likviditeetti pitää 

poistaa markkinoilta tilanteen niin sallies

sa ja vaatiessa. Mikäli varallisuushintojen 

yleinen lasku toisaalta jatkuu tästä eteen

päin, se voi ruokkia myös deflatorisia pai

neita taloudessa ja rahoitusjärjestelmässä.  

Uhkakuvan mahdolliseen toteutu

miseen liittyy olennaisesti globaalin 

rahoitusjärjestelmän suureksi paisuneen 

velkavivun purkaminen. Samalla kun 

arvonalaskirjaukset ja luottotappiot 

Kuvio 4.
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Kehikko 1.

Velkavivun hallittu purkaminen

Pankkitoiminnassa on olennaista 
vakavaraisuus, joka yksinkertais
taen tarkoittaa oman pääoman 
määrän suhdetta koko lainanan
toon ja sijoitusomaisuuteen. 
Koko pankkisektorin luotonanto 
perustuu näin oman pääoman 
määrään. Huonoina aikoina 
luottotappiot ja omaisuuserien 
arvonalennukset pienentävät 
omaa pääomaa ja heikentävät 
toimintaedellytyksiä. Mikäli 
velkaantuneisuus on kriisin alku
vaiheessa suuri,  tulevaisuuden 
pelivara on luonnollisesti pie
nempi. Pankkien pelivaraa on 
kaventanut myös kriisin paljasta
ma riskien alihinnoittelu, joka 
on johtanut markkinoiden epä
luottamukseen perinteisiä vaka
varaisuustunnuslukuja – oma 
pääoma suhteessa riskipainottei
siin saamisiin – kohtaan. 

Kansainvälinen valuuttara
hasto (IMF) julkaisi lokakuun 
2008 alussa arvion, jonka mu
kaan globaalin rahoituskriisin 
arvojen alaskirjaukset ja tappiot 
olisivat yhteensä 1 405 mrd. 
dollaria (1 115 mrd. euroa). 
Pankkien osuus kaikista tappio
kirjauksista olisi suurimmillaan 
80 %.  Arvio koskee Yhdysval
loissa myönnetyistä luotoista ja 
liikkeeseen lasketuista arvopape
reista koituvia tappiokirjauksia. 
Kokonaisarviointia Euroopan 
osalta vaikeuttaa se, että talou
den laskusuhdanteesta seuraa
vien arvonalentamis ja tappio
kirjausten, erityisesti kiinteistöra
hoitukseen liittyen,  ounastellaan 
olevan vasta alussa.

Pankit ovat globaalilla tasol
la tehneet marraskuun loppuun 
mennessä arvonalentumis ja 
tappiokirjauksia yhteensä reilun 
710 mrd. dollarin (570 mrd. eu
ron) arvosta.  Kokonaistappioiden 
suuruus päivittyy edelleen. 

Pankkien taseista lasketta
vat ns. velkavivut (leverage ratio)  
–  taseen loppusumman ja oman 
pääoman suhde – kertovat, että 
euroalueen suurten pankkien vel
kaantuneisuus on suurempi kuin 
IsonBritannian ja Yhdysvaltojen 
suurten pankkien velkaantunei
suus (kuvio A). Erityisesti Yhdys
valloissa ja osin myös Isossa
Britanniassa huomattava osa 
velkavivusta on rakennettu 
pankkien taseiden ulkopuolella 
luottojen arvopaperistamisella. 
Etenkin Yhdysvalloissa arvopa
peristaminen on ollut mittavaa 
(kuvio B). Kokonaiskuvan muo

dostamisessa pelkän pankkisekto
rin tarkastelun lisäksi onkin otet
tava huomioon rahoituksenväli
tyksen velkavivun kasvu pankki
sektorin ulkopuolella. Asian arvi
ointia vaikeuttaa huomattavasti 
kattavan aineiston puute.

Pankkien pääomien niuk
kuus rajoittaa niiden luotonan
toa ja sijoitustoimintaa. Tämä 
kiristää lainarahoituksen ehtoja 
ja saatavuutta. Kehitystä vahvis
taa viime vuosikymmenen aika
na pankkirahoitukselle vaihtoeh
don tarjonneen markkinarahoi
tuskanavan kuihtuminen kriisin 
myötä. Myös lainasaamisten 
arvopaperistaminen on vuonna 
2008 vähentynyt lähes olematto
maksi. Tämäkin vähentää pank
kien kykyä myöntää luottoa, 
sillä kanava, jonka avulla luotot 
on voitu siirtää taseen ulkopuo
lelle, on sulkeutunut. 

0

5

10

15

20

25

30

1998 2000 2002 2004 2006

1   Kuusi euroalueen maata (29 pankkia)

2  Iso-Britannia (5 pankkia)

3  Yhdysvallat (25 pankkia)

Lähteet: Bloomberg ja Suomen Pankin laskelmat.

Pankkien velkaantuneisuus (taseen loppusumma 
jaettuna omalla pääomalla)

1

2

3

Kuvio A.



Rahoitusjärjestelmän vakaus • 2007  9Toimintaympäristö

Velkavetoinen kasvu on 
joutunut ongelmiin. Nyt edessä 
on sopeutumisprosessi kohti 
pienempää velkaantuneisuutta 
niin pankeissa kuin muuallakin 
finanssisektorissa. Velkarahan 
määrän supistumisen vaikutukset 
tulevat näkymään paitsi kasvun 
hidastumisena myös konkurssien 
lisääntymisenä rahoituksen saa
tavuuden vaikeutuessa.

Valtioiden toimilla on pyrit
ty helpottamaan rahoituskapeik
koja ja estämään luottolaman 
synty. On kuitenkin ilmeistä, että 
velkavipua vähennetään, sillä 
kuluvina vuosina talouteen on 
kertynyt ylimitoitettua velkaan
tuneisuutta. Sopeutumisen 
 arviointiin yhden lähtökohdan 
tarjoaa historia. Yhdysvalloissa 
eri sektoreiden velan määrä suh
teessa bruttokansantuotteeseen 
on kasvanut 2000luvulla 
 poikkeuksellisen nopeasti eten

kin kotitalous ja rahoitussekto
reilla. Yrityssektorin velkaantu
minen on ollut hillitympää, mikä 
on osin johtunut voimakkaan 
talouskasvun mukanaan tuomas
ta tulorahoituksesta. Historialli
seen trendiinsä nähden koti
taloussektorin velkaantuminen 
on kiihtynyt vuodesta 2000 
 alkaen. 

Velkaantuminen ei ole vain 
Yhdysvaltain ongelma, vaan 
ilmiö on toistunut myös Euroo
passa ja kehittyvissä talouksissa. 
Euroalueen ja IsonBritannian 
sektoreittaisen velkaantumisen 
tarkastelu paljastaa, että kotita
louksien, yritysten ja rahalaitos
ten velka suhteessa BKT:hen on 
ollut IsossaBritanniassa tuntu
vampaa kuin euroalueella vuosi
na 1995–2007 ja lisäksi velkaan
tumisen kasvu kaikilla sektoreil
la on ollut huomattavasti voi
makkaampaa. 

Velkavipua voidaan purkaa 
kasvattamalla pääomia, myymäl
lä omaisuuseriä tai supistamalla 
lainakantaa. Mikäli pankki ky
kenee tekemään voitollisen tu
loksen, omia pääomia voidaan 
kasvattaa myös pidättäytymällä 
osinkojen maksusta. 

Pankit ovat globaalilla 
tasolla marraskuun 2008 lop
puun mennessä keränneet uutta 
pääomaa yhteensä noin 760 
mrd. dollaria (610 mrd. euroa). 
Kriisin syvennyttyä valtioiden 
rooli pankkien pääomittamisessa 
on kasvanut. 

Velkavivun hallitussa pur
kamisessa myös vakavaraisten ja 
toimintakykyisten pankkien 
pääomittaminen on tarpeen. 
Näin pyritään varmistamaan, 
että rahoitussektori ei suistu 
luottolamaan.

Omaisuuserien myynnit 
voivat nykyisessä markkinatilan
teessa romahduttaa markkina
hinnat ja  siten kasvattaa alaskir
jauksia pankkisektorissa. Lisäksi 
omaisuuserien toteutuneet myyn
nit vähentävät pankin mahdolli
suuksia kasvattaa pääomia po
tentiaalisilla arvonnousuilla tai 
palautumisilla. 

Kansainvälisten rahoitus
markkinoiden kautta globaalin 
rahoitusjärjestelmän velkavivun 
purkaminen vaikuttaa myös Suo
messa. Oleellista on velkavivun 
hallittu pienentäminen siten, että 
ylläpidetään terveen yritystoimin
nan kannalta välttämätöntä luo
tonantoa ja pankkien toiminta 
jatkuu niin, että siihen on käytet
tävissä yksityistä pääomaa.
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nakertavat pankkien pääomia, aiemmin 

taseesta pois siirrettyä liiketoimintaa 

joudutaan saattamaan takaisin pank

kien taseisiin. Tällöin oman pääoman 

määrä rajoittaa luototuksen laajenta

mismahdollisuuksia. Velkavivun purka

minen, reaalitalouden kasvun oleellinen 

Kuvio 6.
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heikkeneminen, pankkien alaskirjaukset 

ja uusien tartuntakanavien paljastumi

nen voivat pahimmillaan muodostaa 

toisiaan vahvistavan noidankehän glo

baaleilla rahoitusmarkkinoilla.  

Yrityssektorin rahoituksen ehdot 
tiukkenevat

Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden 

kriisi näkyy selvästi suomalaisten yritys

ten toimintaympäristössä. Teollisuusyri

tysten tilauskanta on supistunut ja teolli

suuden luottamusindikaattorit heiken

 tyneet nopeasti (kuvio 5). Kriisi heijastuu 

yritysten rahoituksen hankintaan useiden 

eri kanavien kautta. Yritysten pankkilai

nojen määrä on kasvanut rajusti, kun yri

tykset ovat kääntyneet enenevästi pank

kien puoleen rahoitustarpeineen. Myös 

vakuutusyhtiöistä, erityisesti työeläke

yhtiöistä, otettujen vakuutusmaksulaino

jen (TELlainat) nostot ovat lisääntyneet. 

Vakuutusmaksulainojen kustannukset 

ovatkin aikaisempaa kilpailukykyisempiä 

suhteessa pankkilainoihin. Sen sijaan ko

timaisilta raha ja pääomamarkkinoilta 

rahoitusta ei ole nostettu juuri lainkaan 

(kuvio 6).

Yritysten pankkiluottojen ennätyk

sellisen kasvun taustalla on mitä ilmei

simmin yritysten varautuminen rahoi

tuksen kiristymiseen nostamalla luotto

ja välitöntä rahoitustarvetta enemmän. 

Varautuminen näkyy myös yritysten lik

vidien kassojen kasvuna. Pörssiyritysten 

kassat olivat syyskuussa 2008 keski

määrin suuremmat kuin vuosi sitten, 

mutta joidenkin yritysten kassatilanne 

alkaa olla jo huolestuttava. 

On odotettavissa, että yritysluotto

jen kasvuvauhti hidastuu, kun pankit 

tiukentavat luotonantokriteerejään ja 
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luotonantoaan ylipäänsä. Yrityslainojen 

marginaalit ovat jo leventyneet suhdan

nekäänteen myötä ja pankkien ryhdyttyä 

hinnoittelemaan yrityslainojen riskejä 

aikaisempaa tarkemmin. 

Yrityssektorin rahoitusasema on kes

kimäärin vielä varsin vankka, ja yritysten 

velkaantuneisuus useiden hyvien tulosvuo

sien jälkeen kohtuullinen. Esimerkiksi PK

yrityksistä vain noin kolmannes on nosta

nut velkarahoitusta viimeisen vuoden 

aikana2, ja yritykset ovat kyenneet rahoit

tamaan toimintaansa tulorahoituksella. 

Käyttöpääoman tarve on kuitenkin kasva

massa, ja rahoitussektorin vaikeuksien seu

rauksena sen saanti on tiukentunut. 

Elinkeinoelämän keskusliiton, Suo

men Pankin ja työ ja elinkeinoministeriön 

tekemän rahoituskyselyn mukaan yritys

ten ulkoisen rahoituksen hankinta on 

kasvussa, mutta sen tarjonta on kiristy

nyt. Erityisesti pienten yritysten rahoi

tuksen saatavuus on vaikeutunut viimei

sen vuoden aikana, mutta myös suurem

pien yritysten rahoituksen saatavuudessa 

näkyy heikkenemisen merkkejä. Suuret 

yritykset joutuvat maksamaan rahoituk

sestaan korkeamman hinnan ja vakuus

vaatimuksia on tiukennettu. Kyselyn 

mukaan rahoituksen saatavuus ei alku

syksystä vielä ollut merkittävä ongelma.3 

Yritysten maksuhäiriöt ja vireille 

pantujen konkurssien määrät ovat 

tämän vuoden aikana alkaneet lievästi 

lisääntyä (kuvio 7). Myös pörssissä 

 listattujen yritysten osakekurssien ja 

tilinpäätösinformaation perusteella 

 laskettavat yritysten odotettua konkurs

2  Suomen Yrittäjät (lokakuu 2008) PKyritysten 
suhdannenäkemys. 
3 Elinkeinoelämän keskusliitto,  työ ja elinkeinominis
teriö ja Suomen Pankki (2008) Yritysten rahoituskysely.
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sia kuvaavat EDFluvut4 ovat tämän 

vuoden aikana kääntyneet nousuun 

(kuvio 8). Yritysten ongelmien lisäänty

4  Optioiden hinnoittelun menetelmillä laskettava EDF
luku mittaa todennäköisyyttä, jolla yrityksen varojen 
markkinaarvo pienenee alle velkojen nimellisarvon.
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minen on näkynyt myös pankkien jär

jestämättömien saamisten kasvuna.  

Rahoitusmarkkinoiden kriisin 

myötä osakesijoittajien usko yritysten 

tulevaisuuden näkymiin alkoi horjua jo 

vuoden 2007 lopulla. Ulkomaiset sijoit

tajat ovat vähentäneet selvästi suoma

laisten osakkeiden painoa sijoituksis

saan. Kotimaisten osakerahastojen net

tomerkinnät ovat olleet negatiiviset. 

Myös vakuutuslaitoksilla on ollut pai

neita osakesijoitustensa pienentämiseen. 

Ennustetun talouskehityksen5 

valossa yrityssektorin velanhoitoongel

mat vastaisuudessa lisääntyvät, mutta 

eivät todennäköisesti dramaattisesti. 

Ennakoitua selvästi heikompi talouske

hitys johtaisi yritysten aseman vaikeu

tumiseen ja niiden rahoitustilanteen 

olennaiseen heikentymiseen sekä pank

kien luottotappioiden kasvuun. Pank

5  Ks. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne artikke
li, Euro & talous 4/2008.

Kuvio 9.
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kien kestävyyttä tällaisessa oletetussa 

heikossa taloudellisessa tilanteessa on 

analysoitu stressitestillä. Tulokset on 

raportoitu kehikossa 2. 

Kotitalouksien lainakannan kasvu 
hidastunut

Kuluttajien luottamus talouteen on hei

kentynyt merkittävästi sekä Yhdysval

loissa että euroalueella viimeksi kulu

neen vuoden aikana (kuvio 9). Loka

marraskuussa luottamus notkahti histo

riallisestikin katsoen heikoksi. Suomes

sa kuluttajien luottamusta ovat heiken

täneet aiempaa pessimistisemmät odo

tukset talous ja työllisyyskehityksestä. 

Myös kuluttajien omaa taloudellista 

tilannetta koskevat odotukset ovat syn

kentyneet. Toisaalta kotitalouksien 

tämänhetkistä rahatilannetta ja tulevia 

säästämismahdollisuuksia pidetään 

Suomessa edelleen hyvinä.6

Kotitalouksien velkaantuneisuus 

on Suomessa yhä kohtuullista kansain

välisessä vertailussa. Velkaantumiseen 

liittyvät riskit ovat kuitenkin kasvaneet, 

sillä yhä useammalla kotitaloudella on 

velkaa ja velan määrä suhteessa tuloi

hin on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 

2007 noin 58 prosentilla suomalaisista 

asuntokunnista oli velkaa ja kotitalouk

sien keskimääräinen velkaantumisaste – 

eli velan suhde käytettävissä olevaan 

vuosituloon – oli ennätykselliset 103 %.

Kotitalouksien lainakannan kasvu

vauhti on hidastunut tasaisesti jo muu

taman vuoden ajan (kuvio 10). Suoma

laisten kuluttajien arvioissa lainanoton 

kannattavuus on heikentynyt sitä 

mukaa kuin uusien lainojen korot ovat 

6 Tilastokeskuksen kuluttajabarometri (marraskuu 
2008).
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nousseet ja talouden epävarmuus 

lisääntynyt. Siitä huolimatta lainakan

nan kasvu on Suomessa edelleen varsin 

nopeaa. Lokakuussa asuntolainojen 

kanta kasvoi 9,7 %, kulutusluottojen 

9,2 % ja muiden lainojen 4,1 %. Syys

kuun alussa tehdyn kyselyn mukaan 

yhä useampi pankinjohtaja uskoo, että 

kotitalouksien kiinnostus luottoihin on 

Suomessa edelleen laimenemassa vuo

den kuluessa.7 Myös lainaehtojen kiris

tymisestä on merkkejä niin Suomessa 

kuin muuallakin.

Kotitalouksien velkaantumiseen 

liittyvien riskien laajamittainen toteutu

minen Suomessa riippuu korkojen, työl

lisyyden ja asuntojen hintojen kehityk

sestä. Velkataakan kasvun vuoksi koti

taloussektori on entistä haavoittuvampi 

taloudellisten häiriöiden suhteen. Toi

saalta kotitalouksien riskitietoisuus ja 

riskeiltä suojautumisen keinot ovat 

lisääntyneet 1990luvun alussa koetun 

laman ja pankkikriisin jälkeen.

Kotitalouksien lainat ovat Suomes

sa pääosin vaihtuvakorkoisia, joten lai

nan lyhennystavasta riippuen markki

nakorkojen nousu joko kasvattaa kuu

kausittaisia velanhoitomenoja tai hidas

taa lainan takaisinmaksua. Kotitalouk

sien korkomenot ovat kasvaneet viime 

vuosina viitekorkojen nousun vuoksi, 

mutta käytettävissä oleviin tuloihin 

suhteutettuna ne ovat yhä huomatta

vasti pienemmät kuin 1990luvun alus

sa. Lokakuussa alkanut euriborkorko

jen lasku helpottaa korkorasitusta jat

kossa. Kansainvälinen finanssikriisi on 

lisännyt korkojen heiluntaa, mutta kiin

teiden lainakorkojen suosio on pysynyt 

7 Finanssialan Keskusliiton Pankkibarometri 3/2008. 

Kuvio 10.
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Suomessa hyvin pienenä. Sen sijaan 

korkokattojen käyttö on yleistynyt.8

Työllisyys on kehittynyt Suomessa 

pitkään suotuisasti, mutta syksyn 2008 

kuluessa näkymät ovat selvästi heiken

tyneet. Talous ja työllisyyskehitykseen 

liittyvän epävarmuuden lisääntyminen 

heikentää kotitalouksien tuloodotuksia 

ja vaikuttaa siten kotitalouksien kulu

tus ja luotonottopäätöksiin. Velallisten 

tulokehitykseen liittyvien riskien kan

nalta on myönteistä, että erilaiset laina

turvavakuutukset ovat viime vuosina 

yleistyneet erityisesti suuriin asuntolai

noihin liitettyinä.

Asuntojen hinnat ovat kääntyneet 

useassa maassa laskuun pitkään jatku

neen nousun jälkeen. Tällä on merkitys

tä, sillä huomattava osa kotitalouksien 

8 Finanssialan Keskusliitto (toukokuu 2008) Säästä
minen ja luotonkäyttö raportti.
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varallisuudesta ja lainojen vakuuksista 

on sidoksissa asuntojen arvoon. Suo

messa vanhojen kerrostaloasuntojen 

hinnat laskivat vuoden 2008 kolman

nella neljänneksellä keskimäärin 1,4 % 

edellisestä neljänneksestä mutta olivat 

vielä 0,8 % korkeammat kuin vuotta 

aiemmin (kuvio 11). Kuluttajahintoihin, 

asuntojen vuokriin ja palkansaajien 

ansiotasoon suhteutettuna asuntojen 

hinnat alkoivat Suomessa laskea jo vuo

den toisella neljänneksellä. Asuntojen 

hintojen kehitys riippuu muun muassa 

koroista ja talouden suhdanteista, ja 

tällä hetkellä kehitykseen liittyy suurta 

epävarmuutta.

Kotitalouksien rahoitusvarallisuus 

on supistunut ja varallisuuden jakauma 

muuttunut finanssikriisin seurauksena. 

Suorien osakeomistusten, rahasto

osuuksien ja vakuutussijoitusten arvo 

on pienentynyt merkittävästi, mikä joh

tuu sekä osakekurssien laskusta että 

kotitalouksien sijoituskäyttäytymisen 

muuttumisesta. Määräaikaistalletusten 

kanta on sen sijaan kasvanut voimak

kaasti, kun kotitaloudet ovat siirtäneet 

varojaan talletustileille riskipitoisem

mista sijoituskohteista.

Kotitalouksien ongelmaluottojen 

määrä on kasvanut selvästi viimeisen 

vuoden aikana, mutta on edelleen 

vähäinen kotitalouksien lainakantaan 

suhteutettuna. Kesäkuun 2008 lopussa 

30–90 päivää erääntyneinä olleiden lai

nojen osuus kotitalouksien lainakan

nasta oli 0,7 % ja järjestämättömien 

(yli 90 päivää aiemmin erääntyneiden) 

lainojen osuus 0,4 %. 1990luvun alus

sa järjestämättömien lainojen osuus oli 

huomattavasti suurempi – yli 6 % vuo

den 1992 lopussa.

Myös maksuvaikeuksien määrä on 

pysynyt kohtuullisena. Yksityishenki

löille rekisteröitiin tammisyyskuussa 

2008 hieman vähemmän uusia maksu

häiriöitä kuin vuotta aiemmin. Maksu

häiriöisten henkilöiden lukumäärä oli 

syyskuussa kuitenkin hiukan suurempi 

kuin vuotta aiempi vertailukelpoinen 

määrä.9

Kotitalouksien velanhoitokyky on 

säilynyt Suomessa toistaiseksi pääosin 

hyvänä. Suurimmat velat ovat kuitenkin 

keskittyneet melko suppealle joukolle, 

jonka riskinkantokyky voi talousnäky

mien heikentyessä joutua aiempaa 

kovemmalle koetukselle. Vuoden 2007 

lopussa huomattava osa kotitalouksien 

velasta oli asuntokunnilla, joilla oli vel

kaa yli 150 000 euroa (kuvio 12). Myös 

Rahoitustarkastus on kiinnittänyt huo

9  Suomen Asiakastiedon tiedote 6.10.2008.

Kuvio 11.
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miota siihen, että osalla kotitalouksista 

velkarasitus on huolestuttavan suuri.10

Ennustetun talouskehityksen valos

sa kotitalouksien velanhoitokyky ei 

uhkaa pankkien vakautta. Suurimpana, 

joskin epätodennäköisenä uhkakuvana 

on kehityskulku, jossa raskaasti vel

kaantuneiden kotitalouksien velanhoi

tokyky heikkenisi laajasti työttömyyden 

voimakkaan lisääntymisen vuoksi. 

Samanaikainen asuntojen hintojen 

romahdus tuottaisi ongelmia erityisesti 

niille velallisille, jotka joutuisivat myy

mään asuntonsa velanhoitovaikeuksien 

vuoksi.

10  Rahoitustarkastuksen kotitalousluottokysely (syksy 
2008).

Kuvio 12.
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Pankki- ja vakuutussektori

minnan yhteenlaskettu liikevoitto oli 

tammi-syyskuussa 2008 yhteensä noin 

1,9 mrd. euroa. Vaikka pankkien tulok-

set jäivät kolmen ensimmäisen neljän-

neksen aikana pienemmiksi kuin tam-

mi-syyskuussa 2007, tuloksia voidaan 

pitää kohtuullisina toimintaympäristön 

kehitykseen nähden (kuvio 13).

Pohjoismaissa, Euroopassa ja 

Yhdysvalloissa pankkien tuloksenteko-

kyky on ollut viimeisen vuoden aikana 

heikompi kuin Suomessa (kuvio 14). 

Erityisesti Yhdysvalloissa pankkien lii-

kevoitot ovat supistuneet voimakkaasti, 

kun tuotot ovat pienentyneet ja luotto-

tappiot kasvaneet nopeasti rahoitus-

markkinakriisin seurauksena. 

Viimeisten vuosien aikana suoma-

laisten pankkien strategiat ovat kiteyty-

neet nopean kasvun hakemiseen, mark-

kinaosuuksien kasvattamiseen sekä lii-

ketoiminnan laajentamiseen vakuutus- 

ja sijoitustoiminnan suuntaan. Pankkien 

liiketoiminnan volyymit ovatkin olleet 

kasvussa. Vaikka luottokannan kasvu 

on hidastunut, yleisölainat lisääntyivät 

13,0 % lokakuussa 2008. 

Volyymien kasvu on lisännyt pank-

kien korkotuottoja. Viime aikoihin asti 

jatkunut markkinakorkojen nousu on 

myös kasvattanut yksittäisistä lainoista 

saatavia korkotuottoja, koska valtaosa 

lainanannosta on sidottu euriborkorkoi-

hin ja pankkien primeviitekorkoihin. 

Hyvä talouskehitys on tukenut koti-

talouksien varallisuuden kertymistä, ja 

pankkien talletuskannat ovat kasvaneet 

tasaisesti. Pankkien kannalta talletusten 

kasvu on positiivista, sillä se tarjoaa pan-

keille halvemman rahoituslähteen kallis-

tuneen markkinarahoituksen rinnalle. 

Tammi-syyskuussa 2008 pankkien kor-

Suomalainen pankkisektori on kärsinyt 
finanssikriisistä vähemmän kuin pankit 
muualla maailmassa. Muissa Pohjois-
maissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa 
pankit ovat joutuneet kirjaamaan suuria 
luottotappioita ja arvonalennuksia. 
Kriisin suorat vaikutukset suomalaisiin 
pankkeihin jäävät vähäisiksi, mutta epä-
suorat vaikutukset ulottuvat myös Suo-
meen. Rahoitusriskin asema on keskei-
nen, mutta luottoriski korostuu vastai-
suudessa. Suomalaisen vakuutussektorin 
osake- ja korkoriskit ovat merkittäviä ja 
pörssikurssien laskun takia on jo ryhdytty 
työeläkelaitoksia koskevan lainsäädännön 
muutoksiin.  

Pankkisektorin liiketoiminnallinen 
riski kasvaa 

Viimeisten vuosien aikana suomalaisen 

pankkisektorin tuloskehitys on ollut 

positiivinen. Suomalaisen pankkitoi-

Kuvio 13.
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Kuvio 14.kokatteet olivatkin 19 % suuremmat 

kuin vuosi sitten. 

Nopean kasvun hakeminen ja 

markkinaosuuksien kasvattaminen voi-

vat olla vaarallinen strateginen valinta, 

jos kasvu syntyy epäterveen kilpailun 

kautta ja luottoriskit unohtaen. Uusia 

asiakkaita houkuteltiin asuntoluottojen 

kapeilla marginaaleilla, jotka pienenivät 

alle 0,5 prosenttiyksikköön (kuvio 15). 

Myös yritysluototuksen marginaalit 

painuivat lähes samalle tasolle. Margi-

naalien kapeus muodostaa pankeille 

tuottoriskin, sillä lainat ovat usein pit-

käaikaisia ja lainanannon tulisi pitem-

mälläkin aikavälillä olla pankeille kan-

nattavaa. Luotoista tehtävät arvonalen-

tumistappiot ovat olleet kasvussa, vaik-

ka niiden tulosvaikutus on Suomessa 

edelleen varsin pieni ja määrä suhteessa 

lainakantaan vähäinen. Pankit ovatkin 

aloittaneet marginaalien leventämisen 

kasvattaakseen tuottojaan. Varsinkin 

yritysten lainamarginaaleja on jo suu-

rennettu ja lainaehtoja muutenkin kiris-

tetty.1 

Liiketoiminnan laajentaminen 

vakuutus- ja sijoitustoimintaan on 

monipuolistanut pankkien tuottopoh-

jaa. Nykyisin vakuutustoiminta on joko 

osa konsernia tai konsernilla on vakuu-

tuspuolella yhteistyökumppani. Tuotto-

pohjan laajentaminen vähentää riippu-

vuutta pelkän korkokatteen kehitykses-

tä. Tuotteiden ristiinmyynti on ollut 

aktiivista, ja muiden tuottojen osuus 

yhteenlasketuista tuotoista on viime 

vuosina kasvanut korkokatteen osuu-

den pienentyessä. 

1  Elinkeinoelämän keskusliitto, työ- ja elinkeinomi-
nisteriö ja Suomen Pankki (joulukuu 2008) Yritysten 
rahoituskysely.

Uudelle toimialalle laajentuminen 

on muuttanut riskien painotusta, mikä 

on näkynyt vuoden 2008 aikana, kun 

arvopaperikaupan tuotot ovat pienenty-
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Kuvio 15.
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neet ja arvopapereiden arvot alentuneet 

sijoitusympäristön muuttuessa negatii-

viseksi. Lisäksi henki- ja vahinkovakuu-

tustoimintaan kuuluvan sijoitustoimin-

nan nettotuotot ovat supistuneet huo-

mattavasti. Suomalaisten pankkien ris-

kinotto on kuitenkin ollut maltillista. 

Pankeilla ei ole ilmennyt suuria riski-

keskittymiä ulkomaisissa ongelmiin 

ajautuneissa finanssialan yrityksissä. 

Liiketoiminnan laajeneminen ja 

rakennejärjestelyt kasvattivat suoma-

laisten pankkien kuluja. Henkilöstöku-

lut lisääntyivät, kun pankkeihin palkat-

tiin uutta henkilökuntaa ja palkkataso 

nousi. Yhteenlasketut kulut kasvoivat 

nopeammin kuin tuotot lähes kaikissa 

pankeissa. Tämän vuoksi pankkien kus-

tannustehokkuus mitattuna kulujen ja 

tuottojen suhdeluvulla heikkeni (tau-

lukko 1). Kustannustehokkuus on tosin 

heikentynyt myös yleisesti Pohjoismai-

sissa finanssikonserneissa. 

Suomalaisten pankkien oman pää-

oman tuotto on ollut pienempi kuin 

ulkomaisissa finanssikonserneissa. 

Aktiivinen sijoitustoiminta toi ulkomai-

sille pankeille suuria tuottoja. Tämän 

lisäksi suomalaisilla pankeilla on tyypil-

lisesti enemmän pääomia kuin ulkomai-

silla pankeilla. Sijoitustoiminnan tuot-

tojen pienetessä ja luottotappioiden 

kasvaessa ulkomaisten finanssikonser-

nien kannattavuus on kuitenkin heiken-

tynyt. Pienentyvät tuotot ja kasvavat 

kulut heikentävät silti myös suomalais-

ten pankkien kannattavuutta. 

Suomalaisten pankkien vakavarai-

suus on säilynyt keskimäärin hyvänä ja 

on kansainvälisesti mitattuna vahva. 

Tulosten, kilpailukyvyn ja vakava-

raisuuden näkökulmasta suomalaisten 

pankkien strategian valinta vaikuttaa 

onnistuneelta. Markkinaympäristön 

muuttuessa nopeasti pankkien tuloske-

hityksen määrittää tulevaisuudessa stra-

tegian joustavuus. 

Talouden hidastuva kasvu ja mark-

kinarahoituksen kalleus asettavat haas-

teen korkokatteelle. Kuluttajabaromet-

rin2 mukaan kotitaloudet arvioivat 

ajankohdan lainanotolle epäedulliseksi. 

2 Tilastokeskuksen kuluttajabarometri (marraskuu 
2008).

Taulukko 1.

Pankkien kannattavuus, kustannustehokkuus ja vakavaraisuus

Kannattavuus: oman pää-
oman tuotto, % (ROE)

Kustannustehokkuus:  
kulut, % tuotoista

Vakavaraisuus ensisijaisilla 
 pääomilla mitattuna  

(Tier 1), %
2007 1–9/2008 2007 1–9/2008 31.12.2007 30.9.2008

Nordea-konserni 19,1 15,7 52 54 7,0 7,0

Danske Bank -konserni  15,1 8,9 56 61 6,4 10,0

OP-Pohjola-ryhmä 13,7 8,0 49 50 12,6 12,4

SEB Group 19,3 10,9 57 66 8,6 8,2

Svenska Handelsbanken 23,3 13,7 41 47 6,5 6,7

DnB NOR 22,0 15,5 51 51 7,2 6,3

Swedbank 18,9 17,0 51 50 8,5 8,7

Jyske Bank 23,6 15,0 59 71 8,1 10,3

Lähde: Pankkien osavuosikatsaukset.

Pankkien kulut 

kasvavat tuotto-

ja nopeammin.
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Samalla talouskasvun hidastuminen 

vähentää yritysten rahoitustarpeita. 

Tosin rahoitusmarkkinakriisin vaiku-

tuksesta yritykset ovat vuoden 2008 

aikana joutuneet hankkimaan suurem-

man osan rahoituksestaan pankeilta. 

Keskuspankit ovat viime aikoina laske-

neet ohjauskorkojaan, mikä näkyy 

myös pankkien lainakannan koron 

 laskuna. Lainakannan kasvun hidastu-

minen sekä lainakannan koron lasku 

pienentävät vähitellen korkokatteen 

kasvua. Lainakannan koron laskua 

hidastaa lainamarginaalien levene-

minen. 

Järjestämättömien saamisten osuus 

lainakannasta on vielä pieni, mutta näi-

den 90 päivää hoitamatta olleiden luot-

tojen osuus luottokannasta on ollut 

kasvussa. Asiakkaiden lainanmaksuky-

vyn heikkeneminen on havaittavissa 

myös erääntyneiden luottojen ja maksu-

häiriöiden kasvuna. 

Markkinavolatiliteetin lisääntymi-

nen ja heikot tulevaisuuden näkymät 

heittävät varjonsa pankkien muiden 

tuottojen ylle. Markkinakriisi on tuonut 

näkyville rahasto- ja sijoitustoimintaan 

liittyvät riskit, mikä heikentää markki-

napohjaisten tuotteiden myyntiä ja sitä 

kautta palkkiotuottoja. Samalla pankkien 

oman sijoitustoiminnan tuotot ovat 

supistuneet. Markkinoiden epävarmuus 

on vuoden 2008 aikana heijastunut 

myös arvopapereiden ja osakkeiden 

hintoihin. Näytettyjen tappioiden suu-

ruus riippuu sijoitussalkun koosta ja 

jakaumasta. Tappioita vähentää EU-

alueella toteutettu tilinpäätössäännös-

ten muutos, jonka mukaan kaupan-

käyntisalkussa ja myytävänä olevat 

arvopaperit voidaan osin kirjata käyvän 

arvon sijasta hankintamenoon.  

Tuottojen pienentyessä pankkien 

kuluja ei ole kuitenkaan onnistuttu 

pitämään kurissa. Palkkakustannukset 

kasvavat, ja tulevaisuudessa ammatti-

taitoisen työvoiman saanti tulee ongel-

maksi, kun pankkisektorilta eläköityy 

yhä enemmän työntekijöitä. Kustannus-

tehokkuuden säilyttäminen edellyttää-

kin jatkossa joko tuottojen lisäämistä 

tai kulujen selvää karsimista. 

Muut riskit

Luottoriskit kohtuulliset

Luottokannan kasvun seurauksena suo-

malaisten pankkien luottosalkut suure-

nivat ja luottoriskit näin ollen kasvoi-

vat. Kesäkuussa 2008 talletuspankki-

konsernien luottokanta oli 169 mrd. 

euroa eli 17 % suurempi kuin vuotta 

aikaisemmin (kuvio 16). 

Kuvio 16.
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Talletuspankkikonsernien luottokannan jakauma 
sektoreittain ja toimialoittain* 30.6.2008: 169 mrd. euroa

* Ilman rahoitus ja vakuutuslaitoksia.
Lähde: Rahoitustarkastus.
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Luottoriskiä voidaan hallita 

hajauttamalla luottosalkku eri toimi-

aloille ja välttämällä liian suuria yksit-

täisiä luottokeskittymiä. Kotitalouksille 

myönnettyjen luottojen osuus on luot-

tokannasta puolet, ja siitä suurin osa on 

asuntoluottoja. Kotitalouksien osuus 

luottokannasta on vuoden aikana 

vähentynyt 5 prosenttiyksikköä. Talous-

näkymien heikkeneminen nakertaa  

velallisten maksukykyä, ja erityisesti 

pitkiä ja suuria asuntolainoja ottanei-

den tilanne saattaa kehittyä vaikeaksi. 

Toistaiseksi kotitalouksista pankeille 

aiheutuvaa luottoriskiä voidaan pitää 

kuitenkin kohtuullisena. 

Yrityslainojen osuus luottokannas-

ta on noin 30 %. Teollisuudelle myön-

netyt lainat ovat vuoden aikana pienen-

tyneet samalla kun muiden yritysten 

osuus on kasvanut. Markkinakriisin 

seurauksena yrityssektorin lainanotto 

joukkolainamarkkinoilta on vaikeutu-

nut ja yritykset ovat turvautuneet yhä 

enemmän pankkilainoihin. Vaikka yri-

tyssektorin aiheuttamat ongelmaluotot 

ovat lisääntyneet, niiden osuus pank-

kien myöntämästä yritysten luottokan-

nasta on vielä pieni. Talouskasvun hei-

ketessä myös yritysten toimintaympä-

ristö vaikeutuu. Sen vuoksi on todennä-

köistä, että pankkien yritysluototuksen 

riskit lisääntyvät ja luottotappiot nor-

malisoituvat poikkeuksellisen suotuisan 

ajanjakson jälkeen.  

Likviditeettiriski lisääntynyt 

Viime kuukausina markkinalikviditeetti 

on kaikkialla maailmassa ollut ennätyk-

sellisen niukkaa. Euroalueen pankkien 

keskinäisillä vakuudettomien rahamark-

kinaluottojen markkinoilla on tehty 

hyvin vähän sopimuksia. Saatavilla ollut 

rahoitus on ollut keskimäärin aiempaa 

lyhytaikaisempaa ja kalliimpaa. 

Tilanne on aiheuttanut maksuval-

miusongelmia pankeille. Jos pankilla on 

runsaasti tänään erääntyviä velkoja ja 

vuoden päästä erääntyviä saamisia, se 

voi olla epälikvidi, vaikka saamisia olisi 

paljon enemmän kuin velkoja. Hyvän 

markkinalikviditeetin vallitessa omai-

suuseriä voi myydä ja vakavarainen 

pankki voi laskea liikkeeseen omia vel-

kakirjojaan. Pankkien hyvä maksuval-

mius puolestaan edistää markkinalikvi-

diteettiä, sillä likvidit pankit kykenevät 

aktiiviseen kaupankäyntiin.

Nykytilannetta on pahentanut lik-

viditeetin hamstraus: monet pankit ovat 

pyrkineet keräämään likviditeettiä itsel-

leen ja välttäneet luottojen myöntämis-

tä muille markkinaosapuolille. Tämä on 

lisännyt pankkien maksuvalmiuteen liit-

tyviä riskejä. 

Likviditeettiongelmiin joutuvat eri-

tyisesti pankit, jotka ovat riippuvaisia 

lyhytaikaisesta markkinarahasta vähäi-

sen talletuskannan vuoksi.  Ongelmien 

todennäköisyys kasvaa, jos pankilla on 

heikko luottoluokitus tai jos sitä pide-

tään muista syistä epäluotettavana. 

Suomessa toimivat pankkikonsernit 

eivät ole näiden kriteereiden mukaan 

erityisen haavoittuvia. Suomessa pank-

kien maksuvalmiustilanne onkin ollut 

parempi kuin monissa muissa maissa.

Pankkien likviditeettitilannetta on 

Suomessa auttanut talletuskannan erit-

täin nopea kasvu, joka on vähentänyt 

riippuvuutta rahamarkkinoista. Tämä 

näkyy pitkään jatkuneen anto- ja otto-

lainauksen suhteen kasvun pysähtymi-

senä ja kääntymisenä supistuvaan suun-

Luottoriskit 

 kasvavat yritys-

sektorissa.
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taan (kuvio 17). Keväällä 2007 ennen 

rahamarkkinakriisin alkua talletukset 

Suomen rahalaitoksiin olivat runsaat 

80 mrd. euroa. Syksyllä 2008 summa 

oli yli sata miljardia. Kotitalouksien 

 talletukset kasvoivat melko tasaisesti. 

Yritysten talletukset kasvoivat erittäin 

voimakkaasti loppuvuonna 2007, jopa 

yli 20 % puolessa vuodessa, mutta 

 vuoden 2008 kuluessa kasvu on hidas-

tunut. 

Talletuskannan kasvusta suuri osa 

on ollut määräaikaistalletuksia. Kevät-

kesällä 2007 kotitalouksien ja yritysten 

määräaikaistalletuksia oli noin 20 mrd. 

euroa. Alkusyksyllä 2008 määrä oli jo 

pitkälti yli 30 mrd. Määräaikaistalle-

tukset ovat käyttelytilitalletuksiakin 

vakaampi rahoituksen lähde, sillä asiak-

kaalla ei ole oikeutta nostaa talletus-

taan koska tahansa kustannuksitta.

Talletussuojan nosto 25 000 euros-

ta 50 000 euroon tallettajaa ja pankkia 

kohti luo todennäköisesti edellytyksiä 

talletuskannan kasvattamiselle. Pankki-

talletusten luonne riskiä kaihtavien 

sijoittajien ”turvasatamana” korostuu 

suojan kasvaessa.

Talletuskannan kasvun lisäksi suo-

malaisten pankkien likviditeettiä paran-

taa myös niiden sijoituskannan koostu-

mus. Suomalaiset ja muut pohjoismaiset 

pankit ovat sijoittaneet vähän ongel-

mallisiksi muodostuneisiin strukturoi-

tuihin tuotteisiin, joiden myyminen 

nykyisessä tilanteessa on hankalaa. 

Strukturoitujen tuotteiden vähäisyys 

sijoitussalkuissa saa nämä pankit myös 

vaikuttamaan mahdollisten luotottajien 

näkökulmasta katsottuna melko vähäris-

kisiltä monien muiden maiden pankkei-

hin verrattuna. Tämä auttaa hankki-

maan rahoitusta raha- ja pääomamark-

kinoilta.

Suomalaisilla pankeilla ja Suomes-

sa toimivien ulkomaisten pankkien 

sivukonttoreilla on nykyään selvästi 

enemmän saamisia yleisöltä ja julkisyh-

teisöiltä kuin talletuksia ja muita velko-

ja suhteessa niihin. Erotus oli syyskuun 

2008 lopussa noin 41 mrd. euroa. Tar-

vittava lisärahoitus saadaan useista läh-

teistä, joista tärkeimpänä voidaan pitää 

joukkovelkakirjojen ja rahamarkki-

nainstrumenttien markkinoita. Pankit 

olivat laskeneet liikkeeseen hiukan yli 

40 mrd. euron edestä enemmän omia 

joukkovelkakirjojaan ja sijoitustodis-

tuksiaan kuin ne olivat sijoittaneet mui-

den liikkeeseen laskemiin velkainstru-

mentteihin. Velkainstrumenttimarkki-

noilta kerätty rahoitusylijäämä on siis 

melko tarkkaan yhtä suuri kuin anto- ja 

ottolainauksen erotus. Esimerkiksi oma 

pääoma on vähämerkityksisempi tekijä 

Kuvio 17.
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pankkien rahoituksessa. Saamiset luot-

tolaitoksilta olivat syyskuun lopussa 

suuremmat kuin velat luottolaitoksille, 

joten ulkomaisilta pankeilta lainaami-

nen ei ole Suomen pankkisektorille net-

tomääräisesti rahoituslähde.

Pankkien liikkeeseen laskemien vel-

kapapereiden määrä on pysynyt kriisin 

aikana vakaana eli runsaassa 50 mrd. 

eurossa. Vaikka useilla euroalueen pan-

keilla oli vakavia vaikeuksia saada 

vakuudetonta luottoa rahamarkkinoilta 

etenkin ennen valtioiden mittavia tuki-

toimia, suomalaisten pankkien liikkee-

seen laskemien sijoitustodistusten määrä 

on pysynyt vakaana. Suomen Arvopape-

rikeskuksen tilastojen mukaan vaihto 

rahamarkkinainstrumenteilla on pysynyt 

syys-lokakuussa 2008 suunnilleen 

samalla tasolla kuin syksyllä 2007, jos-

kin heinä- ja elokuu 2008 olivat melko 

hiljaisia.3 

Valtioiden lokakuussa julkistamat 

tukitoimet ovat vähentäneet pankkien 

välistä keskinäistä epäluottamusta ja 

auttaneet rahamarkkinoiden palautu-

mista. 

Likviditeettitilanteen seuranta on 

keskuspankeille tärkeää. Keskuspankin 

luotoilla on eurojärjestelmän sääntöjen 

mukaan oltava riittävät vakuudet. 

Lokakuussa eurojärjestelmä muutti 

omaa huutokauppakäytäntöään siten, 

että vastapuolet voivat nostaa ohjaus-

korolla niin paljon luottoja vakuuksia 

vastaan kuin ne katsovat tarvitsevansa. 

Tämä poistaa huutokauppoihin liitty-

vää epävarmuutta ja lisää pankkien 

mahdollisuuksia saada rahoitusta.

3 Rahamarkkinainstrumentteihin tosin lasketaan 
myös yritystodistukset, joita on liikkeessä vähemmän 
kuin sijoitustodistuksia.   

Suomen Pankin vastapuolet, jotka 

ovat suomalaisia pankkeja ja ulkomais-

ten pankkien sivukonttoreita Suomessa, 

eivät ole turvautuneet epätavallisen pal-

jon keskuspankin myöntämiin luottoi-

hin viime kuukausina. Suomen Pankin 

kuukausitaseissa rahapoliittisiin ope-

raatioihin liittyvät saamiset euroalueen 

luottolaitoksilta olivat vuosina 2005–

2006 keskimäärin kaksi miljardia 

euroa. Vuonna 2007, jolloin myllerrys 

alkoi, Suomen Pankilla oli poikkeuksel-

lisen vähän näitä saamisia. Kevättalvel-

la 2008 saamiset alkoivat kasvaa, ja 

syyskuussa niitä oli yli 2,5 mrd. ja loka-

kuussa noin 3 mrd. euroa. Samanaikai-

sesti pankkien yön yli -talletukset ovat 

myös lisääntyneet huomattavasti. 

Vakuuksien puute tuskin on selitys sii-

hen, etteivät pankit ole käyttäneet kes-

kuspankkirahoitusta tätä enempää.4 

Olemassa olevien vakuuksien ohella 

pankit voivat nykyään käyttää asiak-

kaille myöntämiään luottoja vakuutena, 

mikä lisää potentiaalisten vakuuksien 

määrää selvästi.   

Likviditeettiriskit näyttävät olevan 

Suomen pankkisektorille pikemminkin 

tulevaisuuteen liittyvä uhka kuin akuut-

ti ongelma. Likviditeetin kannalta vii-

meinen vuosineljännes on usein hanka-

lin, ja ongelmien todennäköisyys kasvaa 

joulukuussa.  

Tartuntariskit rahamarkkinoilla 
kasvaneet kansainvälistymisen myötä

Pankkien välisillä rahamarkkinoilla (ns. 

interbankmarkkinoilla) pankit sekä tal-

lettavat varojaan että hankkivat itselleen 

rahoitusta. Suomalaiset pankit toimivat 

4  Kuviossa 22 on esitetty Suomen Pankin vastapuol-
ten vakuuksien käyttö keskimäärin kuukaudessa. 

Valtioiden tuki-

toimenpiteet 

 vähentäneet epä-

luottamusta.
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sekä kotimaisilla että kansainvälisillä 

rahamarkkinoilla. Tyypillisesti suomalai-

set rahalaitokset lainaavat enemmän 

rahaa vastapuolilleen kuin ottavat näiltä 

vastaan talletuksia.5 Syyskuun 2008 

lopussa suomalaiset rahalaitokset olivat 

taseeseensa suhteutettuna lainanneet 

rahalaitoksille noin 26 % ja ottaneet 

vastaan talletuksia 24 % verran. 

Rahalaitosten välisistä lainoista ja 

talletuksista keskimäärin neljäsosassa 

vastapuolena on suomalainen toimija. 

Rahoituksen hankinta ulkomailta ja sen 

tarjonta ulkomaille altistavat Suomen 

rahoitussektorin kansainvälisille häi-

riöille. Yleisimmin suomalaisten raha-

laitosten ulkomaisina vastapuolina ovat 

Ruotsissa, Saksassa ja Isossa-Britannias-

sa sijaitsevat pankit.  

Pankkien osakeriskit kasvussa

Vuoden 2007 lopussa suomalaisilla 

pankeilla oli noin 1,4 mrd. euron edestä 

julkisesti noteerattuja osakkeita, mutta 

vuoden 2008 aikana osakesalkun arvo 

on pienentynyt. Osakeomistusten vähe-

neminen johtuu suurelta osin kurssien 

laskusta. 

Osakeriski ei kuitenkaan välttämät-

tä ole vähentynyt, sillä osakemarkkinoi-

den epävarmuus on lisääntynyt. Viime 

kuukausina kurssien vaihtelu on ollut 

aiempaa voimakkaampaa. Pörssikurssien 

epävarmuutta mitataan esimerkiksi joh-

dannaismarkkinoiden avulla laskemalla 

implisiittisiä volatiliteetteja, jotka kuvaa-

vat markkinoiden odotuksia tulevasta 

osakekurssien vaihtelusta. Eurooppalai-

sista osakkeista koottuun Euro-Stoxx50-

5 Tässä vastapuoliksi on laskettu myös kaikki ne 
konsernien osat, jotka eivät ole suomalaisia rahalai-
toksia.

indeksiin perustuvien johdannaisten 

perusteella laskettu implisiittinen volati-

liteetti saavutti kaikkien aikojen kor-

keimman arvonsa lokakuussa. Myös 

Lontoon pörssin osakkeiden ja Yhdys-

valtojen osakemarkkinoiden volatiliteetti 

oli ennätyksellinen lokakuussa. 

Pankeilla saattaa olla merkittäviä 

osakejohdannaispositioita. Johdannais-

sopimukset vaikuttavat riskiasemaan 

usein varsin monimutkaisesti.

Pankkien riskit indikaattoreiden valossa6

Pankkiosakkeiden kursseista, pankkien 

välisistä talletuksista, kannattavuudesta, 

omasta pääomasta ja luottotappioista 

muodostuu pankkien stressitilannetta 

kuvaava indeksi. Indeksi painottaa 

jokaista näistä muuttujista yhtä paljon. 

Suurempi indeksin arvo kertoo lisäänty-

neestä riskistä. Indeksi osoittaa, että toi-

6 Menetelmät on kuvattu tarkemmin Rahoitusjärjes-
telmän vakaus -julkaisussa vuodelta 2006 sivuilla 44–
46.

Kuvio 18.

-6

-3

0

3

6

9

12

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Suomen pankkisektorin stressi-indeksi 1980–2008/III

* ennuste 2008/III.

Lähteet: OMX Exchange Helsinki Oy, pankit, Tilastokeskus ja Suomen Pankki.

*

Markkina-

indikaattorit 

osoittavat riskien 

lisääntyneen.



24  Rahoitusjärjestelmän vakaus • 2008

mialan tilanne on heikentynyt ja riskit 

lisääntyneet vuodesta 2007 (kuvio 18). 

Toisaalta tilanne ei ole mitenkään hälyt-

tävä, ja indeksin osoittama tilanne on 

edelleen parempi kuin viimeisten 20 

vuoden aikana keskimäärin.

Pankkiosakkeiden kurssit ovat las-

keneet voimakkaasti viime kuukausina, 

mikä osaltaan kuvastaa pankkeihin 

kohdistuvan epäluottamuksen lisäänty-

mistä. Osakemarkkina- ja tasetietojen 

perusteella voidaan laskea indeksi, joka 

kuvaa pankkien keskimääräistä etäi-

syyttä konkurssipisteestä (kuvio 19). 

Indikaattorin mukaan pankkien tila on 

kuluvan vuoden aikana muuttunut sel-

västi riskipitoisempaan suuntaan ja on 

nyt suurin piirtein samalla tasolla kuin 

ns. teknokuplan puhkeamisen jälkeen 

vuosina 2002–2003.

Kuvio 19.
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Suomen Pankki ja Rahoitustar-
kastus tekivät loka-marraskuus-
sa yhteistyönä laskelmia pank-
kien kyvystä selviytyä ennakoi-
tua syvemmästä taantumasta. 
Laskelmissa käytettiin hyväksi 
Suomen Pankin Aino-mallia, 
joka simuloi Suomen kansanta-
loutta. Mallilla luotiin kuvitteel-
linen makrotaloudellinen ske-
naario, jossa bruttokansantuot-
teen kasvu pysähtyy vientikysyn-
nän heikkouden ja pessimististen 
odotusten vuoksi loppuvuonna 
2008. Tilanne olisi huonoimmil-
laan vuonna 2009, jolloin brut-
tokansantuote supistuisi noin 2,8 
prosenttia. Skenaariolaskelmien 
viimeisenä vuotena 2010 reaali-
nen bruttokansantuote alkaisi 
jälleen kasvaa. Lyhyiden korko-
jen oletetaan alenevan tarkaste-
luperiodin aikana 1,6 prosent-
tiyksikköä. 
Syvä taantuma ja aleneva korko-
taso ovat pankkien korkokattei-
den kannalta huono yhdistelmä. 
Arvio korkokatteen kehityksestä 
perustui käytettyyn makrotalou-
delliseen skenaarioon sekä men-
neisyydessä vallinneisiin tilastol-
lisiin relaatioihin bruttokansan-
tuotteen, korkojen sekä anto- ja 
ottolainauksen välillä. Korkokat-
teen oletettiin kehittyvän hiukan 
huonommin kuin mallin antama 
todennäköisin kehitys. Näitä 
olettamuksia käyttäen korkokate 
heikkenisi koko ennusteperiodin 
ja olisi vuonna 2010 noin 15 % 

pienempi kuin vuonna 2008. 
Palkkiotuottojen ennakoi-

tiin supistuvan koko tarkastelu-
periodin. Selvintä olisi arvopape-
ritoimintaan ja sijoittamiseen 
liittyvien palkkioiden supistumi-
nen. Näiden tuottojen arvioitiin 
vähenevän 30 % vuodesta 2008 
vuoteen 2009 ja pysyvän sen 
jälkeen ennallaan.  

Osakekurssien oletettiin 
laskevan yhä loppuvuonna 2008 
ja alkuvuonna 2009, mikä ai-
heuttaisi arvonalentumistappioi-
ta tarkasteluperiodin alkupuolel-
la. Myös sijoituskiinteistöjen 
arvot alenisivat.  

Kulujen kasvuksi oletettiin 
vuosina 2009–2010 noin 1,5 % 
vuodessa.

Luottotappioiden kehitystä 
arvioitiin velkaantumisen, talou-
dellisen kasvun ja korkojen muu-
tosten välisten tilastollisten re-
laatioiden ja makrotaloudellisen 
skenaarion avulla. Luottotappiot 
lisääntyisivät jopa tilanteen huo-
mioon ottaen nopeasti. Luotto-
tappiot kasvaisivat koko tarkas-
teluperiodin ja olisivat vuonna 
2010 moninkertaiset lähtötilan-
teeseen verrattuna.

Pankkisektori kokonaisuu-
tena selviytyisi oletetusta tilan-
teesta tyydyttävästi. Pankkien 
kannattavuus heikkenisi voimak-
kaasti, mutta useimmat pankit 
olisivat yhä voitollisia. Tilantees-
ta selviytymistä helpottaa se, että 
useimmilla pankeilla on lähtöti-

lanteessa hyvä vakavaraisuus, ja 
laskelmien mukaiset liiketappiot 
olisivat suhteellisen pieniä. 

Näissä stressitestilaskelmis-
saa ei kyetty ottamaan huomioon 
kaikkia mahdollisia riskejä. Esi-
merkiksi pankkien likviditeettiä 
ei testattu. Laskelmat eivät 
myöskään käsitelleet mahdolli-
suutta, että jokin keskeinen ul-
komainen vastapuoli päätyisi 
yllättäen maksukyvyttömäksi. 

Kehikko 2.

Syksyn 2008 stressitesti
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Sijoitustoiminnan tappiollisuus 
painaa vakuutussektorin tuloksia 

Toimintavuoden 2008 ennakoidaan ole-

van suomalaiselle vakuutustoimialalle 

heikko sijoitustoiminnan negatiivisten 

tuottojen vuoksi. Koko vakuutustoimi-

alan maksutulon kasvu jäi jo vuonna 

2007 alle 1 prosentin, ja vuonna 2008 

maksutulon muutokset ovat noudatta-

neet edellisenä vuonna alkanutta kehi-

tystä. 

Lakisääteisen eläkevakuutuksen 

maksutulo kasvoi työllisyyden para-

nemisen ja palkkasumman kasvun 

 ansioista runsaat 4 % vuonna 2007. 

Vahinkovakuutuksen maksutulo supis-

tui hieman viime vuonna edellisvuoti-

sesta. Syynä tähän olivat kirjanpito-

käytäntöön tehdyt muutokset. Henki-

vakuutuksen maksutulo supistui vuon-

na 2007 runsaat 8 %, ja eniten supistui 

säästöhenkivakuutusten maksutulo. 

Osakekurssien voimakas lasku on 

vähentänyt kiinnostusta sijoitussidon-

naisiin henkivakuutuksiin, ja niiden 

maksutulon kertymä on jäänyt noin 

puoleen viimevuotisesta. Perustekor-

koisten maksujen osuus kasvoi jälleen 

sijoitussidonnaisia henkivakuutuksia 

suuremmaksi. 

Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöi-

den liiketulosten odotetaan heikkene-

vän vuonna 2008. Työeläkeyhtiöiden 

kokonaistulos, jossa sijoitukset on las-

kettu käypään arvoon, heikkeni vuonna 

2007 vajaaseen miljardiin euroon sijoi-

tustoiminnan tuottojen supistumisen 

vuoksi. Tammi-kesäkuussa 2008 koko-

naistulos oli jo 4,7 mrd. euroa tappiolli-

nen, kun se viime vuonna vastaavana 

aikana oli vielä 2,3 mrd. euroa voitolli-

nen.

Vakuutusriskit

Vakuutusyhtiöiden vakuutusriskien pai-

not vaihtelevat vakuutustoimintaa har-

joittavan yhtiön vakuutusalan mukaan. 

Pitkäaikaisissa – esimerkiksi henki- ja 

eläkevakuutuksissa – vakuutusmaksu-

jen perusteena olevien muuttujien, 

kuten koron, kuolleisuuden, odotetun 

eliniän tai hoitokustannuksen, oikea 

mitoitus on yhtiön toiminnan jatkuvuu-

den kannalta keskeistä. Suomalaisten 

vakuutusyhtiöiden hinnoittelussa ei ole 

havaittavissa epäterveitä piirteitä. 

 Uusien vakuutusyritysten nopea kasvu 

tai uusien vakuutustuotteiden tulo 

markkinoille saattavat kuitenkin lisätä 

vakuutusalan riskejä. 

Suomalaisen työeläkevakuutusjär-

jestelmän hinnoitteluun liittyvät riskit 

ovat vähäisempiä kuin yksilöllisessä 

henki- ja eläkevakuuttamisessa, koska 

hinnoittelua voidaan tarkistaa vuosit-

tain. Suomessa vakuutustoiminnan hin-

noitteluriskejä rajaa osaltaan myös se, 

että lähes kaksi kolmasosaa maksutulos-

ta on lakisääteistä maksutuloa, jonka 

hinta määräytyy pääosin hallinnollisesti.

Sijoitusriskit

Suomalaisen vakuutustoiminnan suu-

rimmat riskit liittyvät tällä hetkellä 

sijoitustoimintaan. Vakuutusyhtiöiden 

sijoitusriskit ovat pääosin samankaltai-

sia kuin pankkitoiminnassa. Riskien 

painoarvot eroavat kuitenkin pankki- ja 

vakuutustoiminnassa selvästi. Likvidi-

teettiriskin merkitys on pankkitoimin-

nassa oleellisesti suurempi kuin vakuu-

tustoiminnassa. Myös luotonantoon 

liittyvät riskit ovat vähäisiä, sillä suora 

luotonanto on pientä ja vakuutusyhtiöt 

vaativat lainanannossaan vankat 

Vakuutustoimin-

nan lähiajan 

 näkymät heiken-

tyneet.
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vakuudet. Lisäksi esimerkiksi vastapuo-

liriskillä ei ole samaa painoarvoa kuin 

pankkitoiminnassa. Markkinariskin 

painoarvo on vakuutusyhtiöillä suu-

rempi kuin pankeilla huomattavan 

sijoitusmassan vuoksi. Vakuutusyhtiöi-

den sijoitusten markkinariskit vaihtele-

vat sen mukaan minkälaista vakuutus-

toimintaa yhtiöt harjoittavat. Vahinko-

yhtiöiden sijoitusten riskit ovat ensisi-

jaisesti korkoriskejä. Henki- ja eläkeva-

kuutusyhtiöiden sijoituksissa osakkei-

den osuus on huomattava, eläkeyhtiöil-

lä lähes korkosijoitusten tasolla.

Rahoitusmarkkinoiden jo runsaan 

vuoden kestänyt myllerrys on heikentä-

nyt suomalaisten eläke- ja työeläkeva-

kuutusyhtiöiden vakavaraisuutta huo-

mattavasti. Osakekurssit kääntyivät 

vuoden 2008 alussa erittäin voimak-

kaaseen laskuun, mikä on supistanut 

suomalaisten vakuutusyhtiöiden toi-

mintapääomia varsin nopeasti (tauluk-

ko 2).

Suomalaisten vahinkovakuutusyh-

tiöiden vakavaraisuustilanne on rahoi-

tusmarkkinoiden kriisistä huolimatta 

säilynyt varsin hyvänä. Yhtiöt ovat sel-

vinneet osakekurssien romahduksesta, 

koska sijoitukset on tehty huomattavin 

osin korkomarkkinoille. Myös kiinteis-

tömarkkinoiden tuotot ovat säilyneet 

varsin hyvinä. Syyskuussa 2008 osake-

sijoitusten osuus oli vajaat 15 % kaikis-

ta sijoituksista.    

Henkivakuutusyhtiöillä osakkei-

den paino sijoitussalkuissa on suurem-

pi. Syyskuussa 2008 osakkeiden osuus 

oli viidennes. Henkivakuutusyhtiöiden 

toimintapääomat ja vakavaraisuus 

ovatkin osakekurssien romahduksen 

myötä heikentyneet tammi-syyskuun 

aikana (kuvio 20). Joitain henkivakuu-

tusyhtiöitä niiden omistajat ovat tämän 

vuoden aikana pääomittaneet vakava-

raisuuden säilyttämiseksi. 

Lakisääteistä työeläkevakuutusta 

harjoittavien yhtiöiden toimintapää-

Taulukko 2.

Henki-, eläke- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus

12/2005 12/2006 12/2007 09/2008

Henkivakuutusyhtiöt
Toimintapääoma, vähimmäismäärästä, % 422,2 423,2 358,8 249,1

Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta, % 19,1 19,2 16,5 11,4

Työeläkevakuutusyhtiöt
Toimintapääoma, vähimmäismäärästä, % 371,4 338,1 289,7 209,5

Toimintapääoma vastuuvelasta, % 29,1 31,3 29,9 14,5

Vahinkovakuutusyhtiöt
Toimintapääoma, vähimmäismäärästä, % 388,7 353,9 374,8 314,9

Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta, % 59,1 56,2 59,4 55,6

Vakavaraisuuspääoma 136,3 132,0 145,7 142,5

12kk:n vakuutusmaksutuotoista, %

Lähde: Vakuutusvalvontavirasto.

Finanssikriisi 

 koettelee työ-

eläke- ja henki-

vakuutusyhtiöi-

den vakavarai-

suutta.
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omat kasvoivat huomattavasti usean 

hyvän sijoitusvuoden aikana. Tänä 

vuonna toimintapääomat ovat supistu-

neet osakesijoitusten ja eräiden muiden 

sijoituslajien arvojen romahduksen 

vuoksi erittäin pieniksi. Työeläkeyhtiöi-

den sijoitusten kokonaistuotto oli viime 

vuonna vielä keskimäärin 5,4 %, mutta 

tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuo-

liskolla tuotto jäi 4,4 % negatiiviseksi. 

Osakesijoitusten tuotto vastaavana 

aikana oli lähes 14 % negatiivinen. 

Yksityisen sektorin työeläkelaitosten 

vaikeaa vakavaraisuustilannetta ryhdy-

tään tukemaan väliaikaisesti, jos edus-

kunta hyväksyy sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön ehdotuksen toimista, jotka 

tukevat eläkelaitosten toimintapää-

omien määrää.7 Lisäksi toimintapää-

omien vähimmäismäärävaatimusta 

alennettiin ja toimintapääomien määrä 

tehtiin riippumattomaksi sijoitustoimin-

nan jakautumisesta eri sijoitusluokkiin. 

Tehdyt päätökset vakauttivat työeläke-

laitosten vakavaraisuusaseman, eikä lai-

tosten tarvinnut ryhtyä esimerkiksi 

osakkeiden pakkomyynteihin laajem-

massa määrin.   

Vakuutustoiminnan näkymät ovat 

lyhyellä aikavälillä heikot. Sijoitustoi-

minnan tulokset vuodelta 2008 jäävät 

tappiollisiksi, ja maksutulon vuosia kes-

tänyt positiivinen kasvu on useimmissa 

vakuutuslajeissa heikentynyt talouden 

epävarmuuden kasvaessa.  

         

7  Työeläkelaitosten vakavaraisuustilannetta helpote-
taan mm. täydentämällä eläkerahastoja vuoden 2008 
osalta vain rahastokoron eli 3 prosentin verran. 
Vastuuvelkaan sisältyvä tasausvastuu rinnastetaan 
tilapäisesti toimintapääomaan laitoksen vakavarai-
suuden tukemiseksi. Osaketuottosidonnaisen vastuu-
velan määrä nostetaan vuosina 2008–2010 10 prosen-
tin vastuuvelasta. Lisäksi toimintapääomien vähim-
mäismäärää pienennetään ja se tehdään riippumatto-
maksi laitoksen sijoitusjakaumasta. Ks. tarkemmin 
sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 285/2008.

Kuvio 20.
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S

Rahoitusmarkkinoiden 
infrastruktuuri

Rahoitusmarkkinoiden kriisiytyminen 
on testannut infrastruktuurin kestävyyt-
tä ja kykyä suoriutua poikkeuksellisista 
oloista. Maksu- ja selvitysjärjestelmien 
näkökulmasta markkinoilla ei ole 
toistaiseksi ollut ongelmia, vaan järjes-
telmien likviditeetti on säilynyt. Esiin on 
kuitenkin noussut huoli, miten taataan 
yhdentyvän infrastruktuurin luotetta-
vuus ja jatkuvuus sekä miten varmiste-
taan osapuolten ja käyttäjien 
mahdollisuus saada avointa tietoa 
järjestelmien toiminnasta. 

Suomalaisen infrastruktuurin yhdenty-

misen painopiste on siirtynyt Pohjolasta 

Eurooppaan ja kauemmaksikin. Arvo-

paperimarkkinoilla globaalit toimijat 

hakevat kilpailuetua niin kaupankäyn-

tiin kuin selvitykseenkin. Viranomaiset 

ovat tukeneet kehityshankkeita, kuten 

keskusvastapuoliselvityksen käyttöön-

ottoa, myös riskienhallinnan paranta-

miseksi. Rahoitusmarkkinoiden kriisin 

vaikutus integraatioon jää nähtäväksi. 

Kriisi voi kuitenkin hidastaa infrastruk-

tuurin yhdentymistä. Maksujärjestel-

missä tämä tarkoittaisi, että siirtyminen 

yhtenäiseen euromaksualueeseen viiväs-

tyisi ja odotetut mittakaavatuotot ja jo 

tehtyjen investointien hyödyt jäisivät 

saavuttamatta. 

Sekä rahoitusmarkkinoiden yhden-

tyminen että vallitseva kriisi ovat koros-

taneet viranomaisten roolia: infrastruk-

tuurin toiminta ja läpinäkyvyys on tur-

vattava valvontaa ja sääntelyä tehosta-

malla ja integraatiohyötyjen toteutu-

mista on edistettävä käytettävissä ole-

vin keinoin.

Maksu- ja selvitysjärjestelmien 
likviditeetti kunnossa

Rahoitusmarkkinoiden kriisi on muut-

tanut maksu- ja arvopaperijärjestelmien 

osapuolten maksukäytäntöjä. Epäluot-

tamuksen kasvaessa Suomessa toimivat 

pankit ovat pyrkineet varmistamaan 

oman maksukykynsä varautumalla päi-

vänsisäisen likviditeetin tarpeen lisään-

tymiseen. Kun infrastruktuuri on toimi-

nut moitteettomasti, ei Suomen maksu- 

ja arvopaperijärjestelmien toiminta ole 

ollut missään vaiheessa uhattuna, vaik-

ka päivänsisäisen likviditeetin tarve on 

vaihdellut enemmän kuin normaaliai-

koina. Suomessa toimivat pankit ovat 

pääasiassa hallinneet likviditeettiriskin-

sä huolellisesti, ja niiden käytössä oleva 

euromääräinen likviditeetti on koko 

rahoitusmarkkinakriisin ajan ollut vah-

va (kuvio 21). 

Kuvio 21.
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TARGET2-järjestelmässä1 käytös-

sä oleva likviditeetti muodostuu pank-

kien keskuspankkitileillä olevista 

varoista sekä pankkien käytettävissä 

olevasta vakuudellisesta luottolimiitistä, 

joka mahdollistaa välittömän velkaan-

tumisen pankkipäivän aikana. Jos mak-

suliike ei suju tasaisesti, pankki voi jou-

tua suorittamaan muille maksuja tilan-

teessa, jossa se itse ei saa vastapuolil-

taan odottamiaan maksuja ajoissa. Voi-

mistuessaan tällaiset vaihtelut maksu-

virroissa voivat estää sinänsä vakava-

raista pankkia suorittamasta maksujaan 

ja lamaannuttaa pahimmillaan maksu-

järjestelmien toiminnan. Likviditeettiris-

ki voi toteutua myös tilanteessa, jossa 

hyväksyttävien vakuuksien riittämättö-

myys tai niiden arvon voimakas lasku 

estää pankin tarvitseman päivänsisäisen 

likviditeetin saannin.   

1  TARGET2 on eurojärjestelmän keskitetty suurten 
maksujen järjestelmä.

Suomessa toimivat pankit ovat kas-

vattaneet päivänsisäisiä limiittejään jo 

keväästä 2007, jolloin ensimmäiset uuti-

set Yhdysvaltain asuntoluottomarkkinoi-

den vaikeuksista tulivat.2 Tällöin myös 

päivänsisäiset minimisaldot kasvoivat, 

mikä saattoi heijastaa kansainvälisillä 

markkinoilla osapuolten maksukäytäntö-

jen tiukentumista samaa tahtia huonojen 

uutisten kanssa. Kun pankkien välisten 

rahamarkkinoiden toiminta heikkeni, 

pankit toimittivat Suomen Pankille lisä-

vakuuksia ja käyttivät kasvavaa osaa 

vakuuksista lisälikviditeetin hankkimi-

seksi keskuspankin avomarkkinaoperaa-

tioissa. Silti vakuusylijäämät ovat säily-

neet, joten pankkien olisi mahdollista 

kasvattaa limiittejään vielä nykyisestään 

(kuvio 22).

Erittäin suurta varovaisuutta likvi-

diteetinhallinnassa osoittaa se, että pan-

kit syksyn kuluessa ovat hakeneet kes-

kuspankilta rahoitusta ja samanaikai-

sesti sijoittaneet osan rahasta keskus-

pankkiin yön yli -talletuksiksi, joiden 

korkotuotto on selvästi markkinakor-

koja pienempi.  

Pankkien omat maksuennusteet 

voivat markkinahäiriötilanteessa jäädä 

alimitoitetuiksi, jos niiden vastapuolet 

eivät toimi odotetulla tavalla. Suomen 

Pankissa tehdyn simulaatiolaskelman 

kuvitteellisessa skenaariossa oletettiin, 

että maksuvaikeuksiin joutuneet arvo-

paperivälittäjät eivät toimita vaadittua 

likviditeettiä osakeselvitysjärjestelmään 

ilmoitettujen velvoitteidensa täyttämi-

seksi. Osa tapahtumista jää tällöin sel-

viämättä. Muiden osapuolten likividi-

2  Kevääseen 2007 osui myös pankkien vakuuksina 
käyttämien noteeraamattomien sijoitustodistusten 
poisto vakuuskelpoisesta materiaalista. 

Kuvio 22.
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teetintarve vaihtelee kuitenkin vähän, 

kun nettoutettavat myynnit ja ostot 

ovat keskenään tasapainossa.   

Myös rahoitusmarkkinoiden infra-

struktuurin toiminnallisuuksilla ja sään-

nöillä voidaan vähentää likviditeettiriskiä. 

TARGET2-järjestelmän osapuolten likvi-

diteetin optimointia edesauttavat edisty-

neet selvitysmekanismit sekä mahdolli-

suus aikatauluttaa maksuja. TARGET2-

järjestelmän likviditeetin käytön tehok-

kuutta on tarkoitus testata simulointimal-

lin avulla hankkeessa, johon myös Suo-

men Pankki osallistuu. Suomen vähittäis-

maksujärjestelmän (PMJ) kohdalla sään-

nöt puolestaan mahdollistavat osapuolen 

sulkemisen pois selvityksestä, mikäli se ei 

ole toimittanut maksuaineistoa tai likvidi-

teettiä ajoissa. Näin yhden osapuolen 

kyvyttömyys osallistua selvitykseen ja 

katteensiirtoon ei ainakaan heti estä mui-

ta järjestelmän osapuolia jatkamasta kes-

kenään maksujen välitystä. 

Suomen arvopaperikeskuksessa 

kaupat toteutetaan toimitus maksua vas-

taan -periaatteella. Käytössä oleva toi-

mintamalli mahdollistaa rahasaldojen 

nopean käytön seuraavien kauppojen 

toimitukseen. Likviditeettiongelmien 

ehkäisemiseksi niiltä arvopaperikeskuk-

sen selvitysosapuolilta, joilla ei ole 

oikeutta TARGET2-järjestelmän päivän-

sisäiseen luottoon, vaaditaan likviditeet-

titakaus. Näiden tekijöiden ansiosta 

rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri on 

osaltaan kyennyt ehkäisemään järjestel-

mien likviditeettiriskien toteutumisen. 

Kansainvälisten toimijoiden monimut-

kaiset yritysrakenteet ovat kuitenkin vai-

keuttaneet tiedon kulkua sitä tarvitsevil-

le ja siten niiden mahdollisuutta reagoi-

da ongelmatilanteissa. 

Infrastruktuurin kehittämishankkeiden 
ja integraation vaikutukset 
likviditeetintarpeeseen 

Integraation edellyttämät laajat järjestel-

mä- ja prosessimuutokset ovat perustel-

tavissa kokonaistaloudellisella tehok-

kuudella sekä likviditeettisäästöillä. 

Yksittäisen osapuolen kannalta säästöt 

voivat olla merkittävät, jos osapuoli toi-

mii useilla markkinoilla ja voi järkeistää 

likviditeetin käyttönsä kokonaisuutena. 

Jo yhdentyneet Euroopan suurten 

maksujen järjestelmät, TARGET2- ja 

Euro1-järjestelmä, ovat toimineet ongel-

mitta rahoitusmarkkinoiden kriisin aika-

na. Vähittäismaksujärjestelmien integ-

raation ja esimerkiksi STEP2-järjestel-

män� vaikutuksista Suomessa toimivien 

pankkien likviditeetin hallintaan tiede-

tään sen sijaan vasta vähän. Vaikka 

euromäärät vähittäismaksujärjestelmissä 

ovat paljon pienemmät kuin suurten 

maksujen järjestelmissä, tiedon puuttu-

minen on omiaan vaikeuttamaan likvidi-

teetin kokonaistarpeen sekä sen hallin-

nan tehokkuuden arviointia.

Ruotsalais-suomalaisen arvopape-

rikeskusryhmän NCSD:n vaikutus 

arvopaperiselvityksen likviditeettiriskin 

hallintaan tai likviditeetin käytön tehos-

tumiseen jäi pieneksi, vaikka Suomen ja 

Ruotsin arvopaperikeskusten osapuolet 

ovat pitkälti samat. Toiminnot säilyivät 

erillisinä, sillä järjestelmähankkeet jää-

dytettiin yleisen konsolidoitumisen jat-

kuessa. Arvopaperikaupan infrastruk-

tuurin kehitys- ja yhdentymishankkeet, 

jotka perustuvat nettoutukseen ja kon-

�  STEP2 on EBA Clearingin ylläpitämä, Euroopan 
laajuisia palveluita tarjoava maksujenvälitysjärjestel-
mä, jonka kautta useat suomalaiset pankit aikovat 
tulevaisuudessa hoitaa myös kotimaanmaksujen 
välityksen.

Infrastruktuuri 

tukee riskien 

hallinta.
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solidoituun likviditeetin hallintaan, 

merkitsisivät suoraan suomalaisten osa-

puolten likviditeetintarpeen vähenemis-

tä. Arvion mukaan järjestelmien yhdis-

tämisestä ja nettoutuksesta saatavat 

hyödyt lisääntyvät tapahtumamäärien 

ollessa suuria ja osto- ja myyntitapahtu-

mien ollessa tasapainossa. Arvio perus-

tuu suomalaisten osake- ja velkainstru-

menttien selvitysjärjestelmien yhdistä-

misen vaikutuksista tehtyyn simulaatio-

laskelmaan. 

NCSD:n ja Euroclear-ryhmän fuu-

sio� mahdollistaa mittavat likviditeet-

tisäästöt, koska esimerkiksi pääosa Suo-

messa osakekauppaa käyvistä välittäjis-

tä on Euroclear-ryhmän asiakkaita. 

Säästöt toteutuvat vähitellen, kun ryh-

män arvopaperikeskusten toiminta siir-

tyy yhtenäiselle selvitysalustalle ja 

jokaisen Euroclear-ryhmään kuuluvan 

maan arvopaperien selvitysjärjestelmän 

toiminta perustuu konsolidoituun euro-

likviditeetin hallintaan.  

Eurojärjestelmän yhteistyöhanke 

TARGET2-Securities (T2S)� puolestaan 

lisää toteutuessaan Suomessa toimivien 

osapuolien skaalahyötyjä vielä enem-

män kuin Euroclear-fuusio mm. moni-

valuuttaselvityksen ansiosta. Arvopape-

riselvityksen kaikkien etujen saavutta-

minen edellyttää kuitenkin myös mm. 

euroalueen ulkopuolisten eurooppalais-

ten toimijoiden liittymistä T2S-hank-

keeseen.   

�  Ks. lähemmin www.ncsd.eu sekä www.euroclear.
com.

�  TARGET2-Securities-hankkeessa luodaan yhteinen 
tekninen infrastruktuuri, jonka avulla arvopaperikes-
kukset voivat käyttää arvopaperikauppojen katteen-
siirtoon keskuspankkirahaa ja hoitaa sekä arvopaperi 
että rahatoimitukset yhteistä teknistä laitealustaa 
käyttäen. Ks. lähemmin http://www.ecb.int/paym/t2s/
html/index.en.html.

 Jatkuvuus ja luotettavuus taattava

Rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri 

muodostuu verkostosta, jossa toimin-

nan luotettavuus ja jatkuvuus perustu-

vat verkoston kaikkien osien luotetta-

vaan, kestävään ja häiriöttömään toi-

mintaan. Jos yksi palanen ei syystä tai 

toisesta pysty toimimaan, aiheutuu täs-

tä usein verkoston muille osille ongel-

mia, jotka pahimmassa tapauksessa 

leviävät läpi infrastruktuurin halvaan-

nuttaen koko rahoitusjärjestelmän. 

Arvioitaessa verkoston toimivuutta 

ei riitä, että tarkastellaan yksittäisiä jär-

jestelmiä tai toimijoita, vaan tulisi tar-

kastella myös suurempien kokonai-

suuksien osasten keskinäisiä yhteyksiä. 

Jos esimerkiksi jokin toimija on aktiivi-

nen monessa järjestelmässä, on mahdol-

lista, että ongelmat yhdessä järjestel-

mässä johtavat siihen, ettei toimija pys-

ty vastaamaan velvollisuuksistaan muis-

sakaan järjestelmissä.  

Jatkuvuutta käsittelevät, yleisval-

vonnan peruspilareina olevat EKP:n ja 

euroalueen muiden keskuspankkien 

standardit� eivät kovin hyvin kata koko-

naisuuksia. Niissä keskitytään paljolti 

yksittäisten järjestelmien ja toimijoiden 

luotettavuuteen ja häiriöttömyyteen. 

Nämä toki vaikuttavat kokonaisuuteen, 

mutta tarkastelemalla pelkästään niitä ei 

saada riittävää kuvaa kokonaisuudesta.

Yksittäisiä toimijoita koskevat 

standardit keskittyvät lähinnä jatku-

vuussuunnitteluun, kuten suunnitelmien 

tekoon ja testaukseen sekä viestintään 

kriisitilanteissa. Ainoa selkeästi koko-

naisuuteen liittyvä periaate koskee pal-

�  EKP (200�) Business continuity oversight expecta-
tions for systemically important payment systems 
(SIPS).

Simulaatiot 

osoittavat  

integraatiosta 

olevan hyötyä.
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veluntuottajien käyttöä. Tyypillinen esi-

merkki ovat infrastruktuurissa käytettä-

vät tiedonsiirtopalvelut ja -verkot sekä 

yhteisesti käytössä olevat ohjelmisto-

alustat. Palveluntuottaja – Suomessa 

esimerkiksi Elisa, IBM tai TietoEnator – 

voi tarjota samaa palvelua hyvinkin eri-

tyyppisille tahoille. Kun palvelun tuot-

tamisessa on ongelmia, se voi näkyä 

samanaikaisesti hyvin monella rahoitus-

markkinainfrastruktuurin osa-alueella. 

Siksikin kokonaisuuksien hallintaan 

tulisi kiinnittää enemmän huomiota. 

Koska suomalaiset maksujärjestelmät 

ovat hajautettuja ja perustuvat kahden-

väliseen tiedonvaihtoon, maksujärjestel-

mien jatkuvuustarkastukset kuuluvat 

Suomessa, keskuspankin ja valvojan 

välisen työnjaon mukaisesti, Rahoitus-

tarkastuksen tehtäviin.  

Kokonaisuuksien hallintaan hie-

man toisella tavalla viittaa valtioneu-

voston elokuussa 2008 antama päätös 

huoltovarmuuden tavoitteista.7 Tavoit-

teissa todetaan, että Suomessa tulee 

kehittää kriisien tilannekuvan yhteistä 

laatimista. Lisäksi tulisi lisätä toimijoi-

den yhteistyötä kriiseihin varautumises-

sa, jotta osapuolet ymmärtäisivät 

paremmin, miten verkoston muut toi-

mijat mahdollisesti menettelevät poik-

keusoloissa. Tavoitteissa painotetaan 

myös valvojien suurta merkitystä suun-

niteltaessa varautumista poikkeusoloi-

hin. Lisäksi korostetaan EU-tason ja eri 

valtioiden viranomaisten yhteistyön tär-

keyttä.

Kokonaisuuksien hallinnan tärkeys 

korostuu myös markkinoiden yhdenty-

misen myötä. Maksupalveluiden tuo-

7  Ks. www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2008/20080087.
pdf.

tanto on kansainvälistymässä. Myös 

euroalueen kehitys on menossa yhä 

vahvemmin koko alueen kattaviin jär-

jestelmiin. Nykyinen TARGET2-järjes-

telmä on keskitetty, kun aikaisempi 

TARGET-järjestelmä koostui toisiinsa 

kytketyistä kansallisista järjestelmistä. 

Uudenlaisia kokonaisuuksia, jotka toi-

mivat yksityisellä liikepankkirahalla, 

ollaan myös toteuttamassa. Monet 

yksittäiset pankit hakevat palvelujen 

tuotantoon kumppaneita ulkomailta 

kustannusten pienentämiseksi. Toisaalta 

näköpiirissä on myös kokonaisten jär-

jestelmien palvelujen tuotannon siirtoja 

ulkomaille. Näissä tapauksissa palvelut 

tuotetaan ulkomailla, vaikka pankit tar-

joavatkin niitä vain kotimaassaan. Esi-

merkkinä epäonnistuneesta palvelujen 

tuotannon muutoksesta voi mainita 

Sampo Pankin ongelmat sen siirtyessä 

käyttämään Danske Bankin yhteistä, 

Tanskassa sijaitsevaa järjestelmää 

keväällä 2008.

Myös arvopaperikeskukset keskit-

tyvät voimakkaasti fuusioiden ja yhteis-

ten järjestelmien käytön kautta. Esimer-

kiksi Suomen Arvopaperikeskus (APK) 

on fuusion myötä siirtymässä käyttä-

mään monikansallisen Euroclearin jär-

jestelmää. APK säilyy kuitenkin suoma-

laisena yhtiönä, ja siitä syystä sen jatku-

vuusjärjestelyt ovat valvonnan kansalli-

sesta näkökulmasta tärkeässä asemassa. 

Rakennettavan TARGET2-Securi-

ties-järjestelmän suunnitelmissa tulisi jo 

tässä vaiheessa ottaa huomioon koko-

naisuuden luotettavuus ja häiriötön toi-

minta sekä toiminnan jatkuvuuteen liit-

tyvät vaatimukset. Ainakin kriittisten 

toimijoiden tapauksessa on kiinnitettä-

vä huomiota myös yksittäisten osapuol-

Yksittäisten 

 järjestelmien 

 tarkastelu ei 

 riitä, vaan mark

kinoiden kehitys 

vaatii kokonai

suuksien hallin

taa.
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ten jatkuvuusjärjestelyihin uuden järjes-

telmän luotettavan toiminnan varmista-

miseksi.

Yhteiset tekniset standardit 

nopeuttavat palvelujen tuotannon kan-

sainvälistymistä, koska siirryttäessä jär-

jestelmästä toiseen tietotekniset muun-

nokset vähenevät oleellisesti. Maksujär-

jestelmäpuolella tätä kehitystä edesaut-

tavat yhtenäisen euromaksualueen 

(SEPA) standardit.8 Yhteiset standardit 

ovat tehokkuuden kannalta hyvä asia, 

mutta ne saattavat levittää järjestelmän 

ongelmat nopeasti laajallekin. 

Toistaiseksi SEPA-standardeista 

puuttuvat tietoturvaan ja asiakkaan 

tunnistamiseen liittyvät osiot. Tässä 

suhteessa kokonaisuuden hallinta on 

jäänyt puolitiehen. Kun maksamista 

yhdenmukaistetaan, on vaarana, että 

yksittäinen maksaja ryhtyy käyttämään 

palveluita, joiden turvallisuus ei ole 

samantasoinen kuin kotimaisissa järjes-

telmissä. Maksajan on vaikeaa arvioida 

erilaisten ulkomaisten turvaratkaisujen 

laatua ja luotettavuutta. Yhtenäiset 

 tietoturvaperiaatteet tulisikin saada 

nopeasti aikaan. Niiden puuttuminen 

on uhka vähittäismaksuliikkeen luotet-

tavuuden kannalta, koska yhä useam-

min maksujen lähettämiseen käytetään 

sähköisiä välineitä, kuten verkkopank-

kia. Säästäminen palvelun turvallisuu-

den kustannuksella ei saa olla asia, jolla 

kilpaillaan.

Tietoturvallisuuteen liittyviä ongel-

mia on Suomessa havaittu lisääntyvässä 

määrin, esim. henkilöllisyyden varasta-

8  Ks. Single Euro Payments Area http://www.euro-
peanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=sepa_com-
ponents.

misia.� Vääriin käsiin joutuneiden hen-

kilötietojen avulla on haettu kulutus-

luottoja ja tehty ostoksia. Ongelma 

korostuu tulevaisuudessa, kun fyysisten 

dokumenttien sijasta identiteettiin liitty-

vien tietojen yhdistely julkisista tiedos-

toista saattaa mahdollistaa henkilölli-

syyden varastamisen. Internet pursuaa 

erilaisia sosiaaliseen verkostoitumiseen 

tarkoitettuja palveluita, joita voidaan 

käyttää henkilötietojen varastamiseksi 

tarpeellisten tietojen kalasteluun. Kulut-

tajien tulisikin entistä tarkemmin varjel-

la henkilötietojaan ja maksamisessa 

käytettäviä tunnisteita. 

Rahoitusmarkkinainfrastruktuurin 

luotettavuuden ja jatkuvuuden kannalta 

kokonaisuuksien hallinta ja markkinoi-

den kehitys ovat haasteellisia viran-

omaisille. Vaikka järjestelmien operointi 

siirtyy oman maan ulkopuolelle, kaik-

kien niiden maiden viranomaisilla, joi-

den kannalta järjestelmä on merkittävä, 

tulisi olla riittävät mahdollisuudet vai-

kuttaa toiminnan jatkuvuussuunnitel-

miin ja siihen, miten kriisinhallinta 

organisoidaan. 

Maantieteellinen etäisyys lisää jat-

kuvuusjärjestelyjen haasteellisuutta. 

Ongelmatilanteissa rajat ylittävä koko-

naisuus on kiistatta vaikeampi hallita 

kuin yhdessä maassa toimiva järjestel-

mä. Kriisioloissa eturistiriidat voivat 

myös kärjistyä eikä esimerkiksi suoma-

laisten etua välttämättä oteta huomioon. 

Myös toimintatapojen erilaisuus, 

�  Yhdysvalloissa henkilöllisyyden varastamistapauk-
sia on todettu olleen merkittäviä määriä koko 2000-
luvun. Identiteetin varastamisesta Yhdysvalloissa 
vuonna 2007 koituneiden tappioiden on arvioitu 
kasvaneen �� mrd. dollariin. Ks. Javelin Strategy’s 
2008 Identity Fraud Survey Report, http://www.
javelinstrategy.com/2008/0�/27/identity-fraud-part-1-
a-��-billion-snowball/#more-1�17.

Eurooppaan 

 luotava yhteiset 

tietoturvaperiaat

teet, mutta myös 

loppukäyttäjän 

on kannettava 

vastuuta.
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 lainsäädäntö ja kielikysymykset ovat 

hyviä esimerkkejä syistä mahdollisiin 

vaikeuksiin. Ratkaisujen löytämiseksi 

näihin haasteisiin rajat ylittävää viran-

omaisten ja eri toimijoiden yhteistyötä 

tulee lisätä, sillä yksittäiset toimijat 

eivät pysty itsenäisesti ratkomaan kaik-

kia luotettavuuteen liittyviä ongelmia 

rahoitusmarkkinoiden laajassa kansain-

välisessä infrastruktuurissa.

Läpinäkyvyys markkinaosapuolten 
haasteena

Rahoitusmarkkinat toimivat tehok-

kaimmin silloin, kun osapuolilla on 

relevantti tieto toimintansa riskeistä. 

Nykyisessä finanssimyllerryksessä infra-

struktuuri on toiminut pääasiassa luo-

tettavasti. Rahoitusmarkkinoiden läpi-

näkyvyyden puute on kuitenkin yksi 

syy toimijoiden välisen luottamuksen 

heikentymiseen. Myös uusien, moni-

mutkaisten sijoitusinstrumenttien ja 

arvopaperistamisen myötä kasautuneet 

ongelmat osoittavat, että läpinäkyvyy-

den puute ja finanssi-innovointi voivat 

osoittautua vaaralliseksi yhdistelmäksi.

Sijoituspalveludirektiivin uudistus 

mahdollisti uusien toimijoiden vapaam-

man mukaantulon arvopaperikaupan 

selvitykseen. Keskusvastapuoliselvitys 

on yleistynyt Euroopassa viime aikoina 

paitsi johdannaismarkkinoilla myös 

perinteisillä osakemarkkinoilla.10 Suo-

messa NASDAQ OMX:n Helsingin 

pörssi on ilmoittanut aloittavansa kes-

kusvastapuoliselvityksen vuonna 200�. 

Viranomaiset tukevat yleensä keskus-

vastapuoliselvitystä mm. siksi, että se 

lisää toiminnallaan läpinäkyvyyttä eri-

10  Ks. kehikko �.

tyisesti perinteisesti sulkeutuneilla, kah-

denvälisillä OTC-markkinoilla. Osake-

markkinoilla sen suhteellinen hyöty täs-

tä näkökulmasta on vähäisempi.

Infrastruktuurin tehokas toiminta 

edellyttää läpinäkyvyyttä järjestelmä-

operaattorin ja osapuolten välillä. 

Viranomaisten laatimat standardit ja 

suositukset11 luovat perustan riittävän 

läpinäkyvyyden varmistamiseksi niin 

normaali- kuin kriisioloissakin. Kun 

infrastruktuuri muuttuu markkinoiden 

integroituessa kansainväliseksi, myös 

järjestelmiin kohdistuvan valvonnan 

tulee olla avointa ja perustua viran-

omaisten yhteistyöhön niin kansallisesti 

kuin kansainvälisestikin. Suomessa 

tämä on ajankohtainen kysymys.

Läpinäkyyyden vaatimus on ilmei-

nen niin maksu- ja arvopaperien selvi-

tysjärjestelmille kuin niiden osapuolille-

kin. Riittävä läpinäkyvyys takaa sen, 

että toimijat voivat paremmin arvioida 

ja ennakoida operatiivista riskiään ja 

järjestelmään osallistumisesta koituvia 

kustannuksiaan. Jotta toimijoiden olisi 

helpompi ymmärtää alati monimutkais-

tuvien markkinoiden vaatimuksia, tie-

don tulee olla ajantasaista, oikeaa ja 

sellaisessa muodossa, että se täyttää sitä 

käyttävien tahojen tarpeet. Kansainväli-

set rahoitusmarkkinat edellyttävät glo-

baaleja järjestelmiä, joissa rajojen ylittä-

minen – niin maiden kuin valuutta-

 alueiden välistenkin – on arkipäivää. 

Järjestelmien systeeminen riippuvuus 

lisääntyy, ja voidaankin kysyä, onko 

11  Esim. Committee on Payment and Settlement 
Systems (2001) Core Principles for Systemically 
Important Payment Systems ja Committee on 
Payment and Settlement Systems and Technical Com-
mittee of the International Organization of Securities 
Commissions (2001) Recommendations for securities 
settlement systems.

Läpinäkyvyyden 

puute ja finanssi

innovaatiot ovat 

vaarallinen yh

distelmä.
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jäädä helposti toteutumatta. Jos ope-

raattori on pörssiyhtiö, on se myös tie-

donantosäännöksien alainen, eikä voi 

näin ollen aina antaa kaikkea, mahdol-

lisesti relevanttiakaan tietoa yksittäisel-

le osapuolelle. Myös valvontarakenne ja 

sääntely-ympäristö voivat joko estää tai 

kannustaa läpinäkyvyyden toteutumista 

markkinoilla. EU-maissa yhdenmukai-

nen sääntely- ja valvontajärjestelmä 

asettaa raamit pankkilisenssillä toimi-

ville. Niillä toimijoilla, joilla ei ole vas-

taavia ulkopuolisia vaateita, läpinäky-

vyys perustuu enemmän omaehtoisuu-

teen ja mahdollisesti markkinatoimijoi-

den kanssa yhdessä sovittuihin peli-

sääntöihin. Myös kansallinen erillislain-

säädäntö voi asettaa vaateita tiedon 

läpinäkyvyydelle.

Yhtenäisen euromaksualueen myö-

tä osa suomalaisesta maksujenvälityk-

sen infrastruktuurista siirtyy Manner-

Euroopassa sijaitsevaan, pankkien 

omistamaan yleiseurooppalaiseen selvi-

tyskeskukseen12, ja vaarana on läpinä-

kyvyyden heikkeneminen etäisyyden 

kasvaessa. Tällöin korostuu tarve var-

mistaa riittävä järjestelmän toimintaa 

koskeva tietojen saanti viranomaisra-

portoinnin kautta. Eräiden suomalais-

ten pankkien perustama uusi maksukes-

kus1� saattaa osaltaan lisätä läpinäky-

vyyttä omistajaosapuolten kesken. 

Myös viranomaisten on yleensä hel-

pompi saada tietoja kotimaisesta infra-

struktuurista.

Ajantasainen järjestelmien toimin-

taa koskeva viestintä on osapuolille 

ensiarvoisen tärkeää. Sen lisäksi osa-

12 Ks. myös tässä julkaisussa sivu �1.

1� ACH-Finland, ks. liite.

osapuolten edes mahdollista ymmärtää 

kaikkia riskejä, joita niille aiheutuu jär-

jestelmien välisistä riippuvaisuuksista.

Läpinäkyvyys on haaste myös inf-

rastruktuurin kehittämisessä. Tällä het-

kellä käyttäjien on vaikea ennakoida, 

miten useissa meneillään olevissa hank-

keissa kehitettävät, muutaman vuoden 

päästä käyttöön otettavat järjestelmät 

vaikuttavat niiden toimintaympäris-

töön. SEPAn maksukeskushankkeissa 

sekä arvopaperikeskusten omissa kehi-

tyshankkeissa että eurojärjestelmän 

TARGET2-Securities-hankkeessa haas-

teet liittyvät hinnoitteluun ja järjestel-

mien toiminnallisuuksiin tai niiden kus-

tannusvaikutuksiin. Esimerkiksi vuonna 

2007 hinnoittelusta johtuva kustannus-

tason nousu tuli useille TARGET2-lii-

tännäisjärjestelmille yllätyksenä. 

Kustannuspaineet uhkaavat arvo-

paperien selvityksen ja toimituksen 

tehokkuutta suoran omistuksen maissa 

kuten Suomessa. Suorasta omistuksesta 

on kuitenkin haluttu pitää kiinni läpi-

näkyvyyden ja ehdottoman sijoittajan-

suojan takia. Kriisitilanteessa kotimais-

ten osakkeiden omistajan asema on sel-

keä. Se ei ole kuitenkaan yksiselitteinen 

Suomessakaan ulkomaisten osakkeiden 

tai rahastosijoitusten suhteen, jos palve-

luntarjoaja joutuu vaikeuksiin, koska 

lainsäädännössämme ei ole vielä otettu 

huomioon arvopaperien välillistä omis-

tusta.

Myös omistusrakenteella on vaiku-

tusta markkinoiden läpinäkyvyyteen. 

Kun käyttäjät omistavat infrastruktuu-

rin operaattorin ja niillä on pääsy sen 

hallintoelimiin, paranee operaattorin 

seurattavuus. Monikerroksisessa siilora-

kenteessa läpinäkyvyys voi sen sijaan 

Riskien hallinta 

edellyttää infra

struktuurilta 

 läpinäkyvyyttä.
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puolilla tulee olla mahdollisuus osallis-

tua järjestelmien kehittämiseen esimer-

kiksi erilaisten käyttäjäryhmien toimin-

taan osallistumalla. Tähän saakka Suo-

men on pienenä maana ollut helppo 

kehittää markkinainfrastruktuuriaan 

toimijoiden yhteistyönä. Euroopan 

tasolla vaikuttamisen haasteellisuus 

lisääntyy. Kehityshankkeiden eteenpäin-

vienti on kuitenkin ensisijassa markki-

naosapuolten tehtävä. Silloin kun viran-

omaisten mukanaolo on tarpeen, sen 

tulee perustua arviointiin ja kehitys-

hankkeiden tukemiseen yhteistyössä 

markkinaosapuolten kanssa. Johtavana 

ajatuksena tulee olla kunkin järjestel-

män tai palvelun loppukäyttäjien tar-

peiden ja mahdollisesti saavutettavien 

hyötyjen huomioon ottaminen.
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Kehikko 3. 

Infrastruktuurin globaali integraatio ajaa Pohjoismaiden ja Baltian hankkeiden ohi

Pohjoismaista ja Baltiasta kotoisin 
olevat rahoituslaitokset pitävät 
aluetta kotimarkkinanaan. Alueen 
kannalta merkittävän rahoitus-
markkinoiden infrastruktuurin 
integraatio on kuitenkin ollut 
vaikeata, ja viime kuukausien 
kehitys viittaa siihen, että laajem-
pi Euroopan unionin sisäinen ja 
globaalikin integraatio ajavat sen 
ohi.    

Alueen rahoitusmarkki-
naintegraation veturina tällä 
vuosikymmenellä toiminut pörs-
sitoiminta siirtyi OMX:n ja Nas-
daqin välisen fuusion myötä 
osaksi globaalia Nasdaq OMX 
Groupia. Pohjoismaissa ja Baltias-
sa toimivat kansalliset pörssit 
jatkavat nykyistä toimintaansa 
ainakin toistaiseksi, mutta niiden 
rinnalle yhtiö avasi syyskuussa 
Lontooseen uuden kauppapai-
kan (Nasdaq OMX Europe), 
jossa käydään kauppaa paitsi 
Lontoon pörssissä noteeratuilla 
osakkeilla myös mm. keskeisillä 
pohjoismaisilla osakkeilla. Suu-
rimpien pohjoismaisten yhtiöi-
den osakkeilla käydään kauppaa 
niin ikään muilla uusilla monen-
keskisillä kauppapaikoilla 
(MTF)1, joita on syntynyt rahoi-
tusvälineiden markkinoista anne-
tun direktiivin (MiFID) myötä. 

Arvopaperikaupan selvityk-
sessä ollaan myös menossa kohti 
eurooppalaista integraatiota. 

1  Kaiken kaikkiaan uusia monenkeskisiä 
kauppapaikkoja on rekisteröity EU:ssa 
vajaan vuoden aikana yli 120, ja ensi 
keväänä aloittaa suunnitelmien mukaan 
pohjoismaisiin pörssiosakkeisiin keskitty-
vä Burgundy (http://www.burgundy.se/).

Lokakuussa Nasdaq OMX teki 
aiesopimuksen 22 prosentin 
omistusosuudesta hollantilaises-
sa keskusvastapuolessa 
(EMCF)2, jossa selvitetään mm. 
Nasdaq OMX Europessa tehdyt 
kaupat. Se ilmoitti myös, että sen 
pohjoismaisissa pörsseissä tehdyt 
osakekaupat tullaan vastaisuu-
dessa selvittämään tämän kes-
kusvastapuolen kautta. 

Rahoitusvälineiden markki-
noista annettu direktiivi sekä 
markkinatoimijoiden ja komis-
sion yhdessä sopimat käytänne-
säännöt (Code of Conduct) mah-
dollistavat sen, että kaupan osa-
puolet yhä laajenevassa määrin 
voivat valita, missä arvopaperi-
keskuksessa haluavat vastaanot-
taa kaupan kohteena olevat 
arvopaperit. Haaveet laajemmas-
ta yhteistyöstä pohjoismaisten 
arvopaperikeskusten välillä ro-
muttuivat, kun Norjan ja Tans-
kan arvopaperikeskukset kevääl-
lä 2008 päättivät liittyä kahdek-
san eurooppalaisen arvopaperi-
keskuksen yhteiseen hankkee-
seen (Link Up Markets)�. Kun 
lisäksi merkittävä osa kaupoista 
suomalaisilla arvopapereilla 
tehdään EU:n rahoituskeskuksis-
sa, pohjoismainen arvopaperi-
keskusryhmä NCSD päätyi osak-
si eurooppalaista toimijaa, Eu-
roclear-ryhmää. Pohjoismaisella 
tasolla oli vaikea saavuttaa riit-

2 Ks. http://www.merchantbanking.fortis.
com/Solutions_Services/Transactions/
European_Multilateral_Clearing_Facility.
htm.

� Ks. http://www.linkupmarkets.com/.

tävää lisäarvoa integraatiosta. 
Myös maksujärjestelmien 

integraatio on suuntautunut yhä 
selvemmin euroalueelle. Pohjois-
maiden ja Baltian alueelle ei ole 
syntynyt yhteistä maksujärjestel-
mää. Tähän on vaikuttanut aina-
kin se, että alueella on käytössä 
useita eri valuuttoja. Näissä 
maissa myös toimii monikansal-
lisia pankkeja, jotka tarjoavat 
koko alueen kattavia maksujen-
välityspalveluja omissa verkois-
saan. Baltian maiden sekä Suo-
men ja Tanskan keskuspankit 
tarjoavat TARGET2-palveluita 
pankkien välisiä euromääräisiä 
maksuja varten. Suomen Pankki 
sai useita uusia ruotsalalaisia 
TARGET2-asiakkaita Ruotsin 
keskuspankin päätettyä, ettei se 
liity TARGET2-järjestelmään. 
Sivukonttoreiden kautta 
 TARGET2-palveluja on saatavil-
la myös Norjassa. 

Yhtenäisen euromaksu-
alueen (SEPA) myötä Suomessa 
toimivien pankkien välinen mak-
suliike perustuu Euroopan laa-
juisiin selvitys- ja katteensiirto-
ratkaisuihin, joiden tehokkuu-
teen ja luotettavuuteen suomalai-
set osapuolet ovat aktiivisesti 
pyrkineet vaikuttamaan.
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K

Rahoitusjärjestelmäpolitiikka

omaiset päättivät useista toimenpiteistä 

rahoitusjärjestelmän toiminnan turvaa-

miseksi (ks. kehikko 4). Samalla vaati-

mukset rahoitusjärjestelmien uudistami-

sesta vakauden tukemiseksi pitkällä 

aikavälillä voimistuivat. Marraskuussa 

G20-maiden johtajat sopivat rahoitus-

markkinoiden uudistamisen periaatteis-

ta. Niiden mukaan rahoitusmarkkinoi-

den läpinäkyvyyttä, osapuolten tilivel-

vollisuutta ja integriteettiä edistetään, 

sääntelyä ja valvontaa parannetaan, 

viranomaisten kansainvälistä yhteistyö-

tä vahvistetaan sekä rahoitusmarkki-

noiden kansainvälisiä instituutioita 

uudistetaan.

Rahoitusjärjestelmiä on kehitettä-

vä maailmanlaajuisesti entistä kestä-

vämmiksi siten, että rahoituksen väli-

tystä vaarantavat kriisit kyettäisiin vas-

taisuudessa välttämään ja mahdollisten 

kriisien kielteiset vaikutukset minimoi-

maan. Uudistusten vaikutuksia tulee 

harkita perusteellisen valmistelutyön 

pohjalta ja tukeutuen esimerkiksi FSF:n 

piirissä tehtyyn valmistelutyöhön. Mah-

dollisuuksien mukaan uudistukset on 

tehtävä kokonaisuuksina, jolloin eri 

osa-alueilla (esimerkiksi valvonnassa ja 

kriisinhallinnassa) tehtävien uudistusten 

keskinäiset vaikutukset voidaan ottaa 

huomioon. 

Uudistustyössä on selkeästi erotet-

tava toisistaan akuutin kriisitilanteen 

rauhoittamiseksi toteutettavat väliaikai-

set toimenpiteet ja rahoitusjärjestelmän 

kestävyyttä pitkällä aikavälillä paranta-

vat kokonaisuudet. Valtioiden väliaikai-

set toimenpideohjelmat, jotka pitävät 

sisällään mahdollisuuden pankkien vel-

kojen takauksiin ja pääomasijoituksiin, 

ovat olleet välttämättömiä markkinati-

Eri maiden viranomaiset ovat päättäneet 
useista toimista turvatakseen rahoitusjär-
jestelmän toiminnan kansainvälisessä 
rahoitusmarkkinakriisissä. Lisäksi käsitel-
tävänä on useita aloitteita rahoitusjärjes-
telmän vahvistamiseksi pitkällä aikavälil-
lä. Uudistukset on syytä valmistella 
huolella ja toteuttaa johdonmukaisesti 
kokonaisuuksina. Olennaista on panostaa 
kansainväliseen viranomaisyhteistyöhön 
niin valvonnassa, kriisienhallinnassa kuin 
infrastruktuurin kehittämisessä. 

Kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita 

vuodesta 2007 alkaen koetelleiden häi-

riöiden myötä on tehty useita aloitteita, 

joilla halutaan uudistaa rahoitusjärjes-

telmän sääntelyä ja valvontaa sekä 

viranomaisten valmiuksia hallita rahoi-

tuskriisejä. Rahoitusjärjestelmän 

vakautta edistävä foorumi (Financial 

Stability Forum, FSF)� esitteli G7-teolli-

suusmaille huhtikuussa 2008 suosituk-

sensa markkinoiden ja viranomaistoi-

minnan kehittämiseksi. Myös yksityiset 

rahoitustoimialan edustajat, kuten Cor-

rigan Group ja Institute of International 

Finance, ovat tehneet ehdotuksia2 kan-

sainvälisen rahoitusjärjestelmän vahvis-

tamiseksi.

Häiriöiden kärjistyttyä akuutiksi 

kriisiksi syksyllä 2008 eri maiden viran-

�  Viranomaisfoorumi, jonka tehtävänä on arvioida 
kansainvälisen rahoitusjärjestelmän haavoittuvuuksia 
ja niiden korjaamiseksi tarvittavia toimenpiteitä sekä 
parantaa rahoitusvakaudesta vastaavien viranomais-
ten välistä koordinaatiota ja tietojenvaihtoa. Foorumi 
koostuu useiden maiden keskuspankkien, rahoitusval-
vojien ja valtiovarainministeriöiden sekä kansainvälis-
ten instituutioiden edustajista.

2  The Counterparty Risk Management Policy Group 
III (6.8.2008) Containing Systemic Risk: The Road to 
Reform sekä The IIF Committee on Market Best 
Practices (heinäkuu 2008) Principles of Conduct and 
Best Practice Recommendations – Financial Services 
Industry Response to the Market Turmoil of 2007–
2008.

Rahoitusmarkkina

kriisi johtamassa 

sääntelyuudistuk

siin.
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lanteen rauhoittamiseksi. Niiden vaiku-

tusten nopeutta ja suuruutta ei ole kui-

tenkaan syytä yliarvioida. Toivottavaa 

on, että toimenpiteet kyetään rajoitta-

maan lyhytaikaisiksi.

Rahoitusjärjestelmän pitkän aika-

välin kehitystyössä on kiinnitettävä eri-

tyistä huomiota siihen, että uudistukset 

eivät vääristä sijoittajien ja muiden 

rahoitusjärjestelmän toimijoiden kan-

nusteita ottaa riskejä ja että eri riskit 

rahoitusmarkkinoilla ovat mahdollisim-

man läpinäkyviä. 

Finanssikriisi on aiempaa selvem-

min paljastanut, että rahoitusjärjestel-

män toiminnan luotettavuutta voivat 

uhata erityisesti laajat järjestelmätason 

riskit, jotka eivät rajoitu yksittäisiin 

instituutioihin eivätkä välttämättä yksit-

täisiin maihin. Tämän vuoksi rahoitus-

järjestelmiä uudistettaessa on panostetta-

va kansainvälisen viranomaisyhteistyön 

kehittämiseen niin valvonnassa kuin 

kriisienhallinnassa. Tarve kehittää erityi-

sesti valvojien yhteistyötä EU:ssa esimer-

kiksi valvontakollegioiden avulla näkyy 

Euroopan komission lokakuisessa esi-

tyksessä vakavaraisuusdirektiivien uudis-

tamiseksi. Globaalilla tasolla sama 

näkyy FSF:n suosituksissa sekä G20-

maiden yhteisissä periaatteissa. 

Vähemmän on kiinnitetty huomiota 

siihen, että rahoitusjärjestelmien vakau-

den ylläpitäminen vaatii aiempaa enem-

män panostusta koko rahoitusjärjestel-

mää koskevien riskien analyysiin keskus-

pankkien harjoittaman makrovakausval-

vonnan avulla. Lisäksi olisi harkittava, 

miten makrovakausvalvonnassa havaitut 

uhat voitaisiin ottaa nykyistä paremmin 

huomioon rahoitusmarkkinoiden ja -ins-

tituutioiden sääntelyssä ja valvonnassa. 

Esimerkiksi sellaisia järjestelmätason ris-

kejä, jotka aiheutuvat luottoriskin siir-

ron mahdollistaneista rahoitusinstru-

menteista, ei oteta riittävästi huomioon 

nykyisessä rahoitusmarkkinoiden sään-

telyssä ja valvonnassa. Tämä oli yksi 

kansainväliseen rahoitusmarkkinakrii-

siin johtaneista tekijöistä.

Rahoitusmarkkinoiden uusista 

rakenteista ja innovaatioista aiheutuvat 

rahoitusjärjestelmän vakausuhat eivät 

noudata maiden tai valuutta-alueiden 

rajoja. Entistä tiiviimpi kansainvälinen 

yhteistyö erityisesti juuri näiden uhkien 

tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi myös 

makrovakausvalvonnassa on olennaista.

EU tarvitsee uusia työkaluja 
pankkitoiminnan sääntelyyn ja 
valvontaan  
Rahoitusmarkkinakriisi on osoittanut, 

kuinka monet normaalioloissa toimivat 

järjestelyt ja viranomaisvaltuudet ovat 

kriisitilanteissa riittämättömiä. Useat 

EU-maat joutuivat poikkeustoimiin 

rajoittaakseen kriisin leviämistä laajem-

malle. Ennen kaikkea nykyinen kriisi on 

osoittanut kuitenkin sen, että pankki-

toiminta ei ole tavanomaista yritystoi-

mintaa, jota voidaan ohjata muuta yri-

tystoimintaa koskevin menetelmin. 

Pankkitoiminta on perinteisesti 

ollut yksi tiukimmin säännellyistä yri-

tystoiminnan muodoista. Perusteena 

tiukalle sääntelylle käytetään sitä, että 

pankkikonkurssissa osapuolina eivät 

ole pelkästään velkojat, vaan vaikutuk-

set heijastuvat koko yhteiskuntaan. 

Pankkitoimintaan liittyy olennaisesti 

myös luottamuksen säilyttämisen vaati-

mus. Vähäinenkin epäluulo, että pankil-

la ei ole mahdollisuuksia selviytyä vel-

Väliaikaiset krii

sitoimenpiteet ja 

pitkäaikainen 

kehitystyö pidet

tävä erillään.

Keskuspankkien 

makrovakaus

analyysin rooli 

korostuu.
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voitteistaan, saattaa aiheuttaa talletus-

paon tai vaikeuttaa pankin rahansaan-

tia rahamarkkinoilla. Mikäli pankkien 

luottamuspula leviää laajemmalle, ovat 

vaikutukset erittäin vakavat. Luotta-

muspula on yksi nykyisen kriisin kes-

keisimpiä ja vaikeimmin korjattavia 

ongelmia.  

Tiukkuudestaan huolimatta 

 pankkitoiminnan keskeinen sääntely on 

EU:ssa osin edelleen samansisältöistä 

kuin muu yritystoimintaa koskeva lain-

säädäntö. Merkittävä lainsäädännön 

osa-alue on selvitystila- ja konkurssi-

lainsäädäntö. Lisäksi viranomaisilla on 

edelleen monissa jäsenmaissa varsin 

rajoitetut mahdollisuudet puuttua 

pankkien toimintaan ennen kuin 

 pankki on selvitystilassa. 

Varhainen väliintulo  

Euroopan komissio on kiinnittänyt 

huomiota siihen, että nykyisessä EU-

lainsäädännössä ei ole riittäviä työkalu-

ja tilanteissa, joissa pankki on selvästi 

ongelmissa mutta täyttää edelleen lain 

vaatimat minimikriteerit.� Varhainen 

väliintulo -järjestelmän (early interven-

tion) käyttöönotto antaisi viranomaisil-

le paremmat mahdollisuudet puuttua 

ongelmapankkien toimintaan riittävän 

aikaisessa vaiheessa. Myöhään tehdyt 

toimenpiteet ovat yleensä tehottomia ja 

aiheuttavat helposti suuria kustannuk-

sia kaikille osapuolille. Tällaisia varhai-

sen väliintulon järjestelmiä on käytössä 

Yhdysvalloissa, Japanissa, Meksikossa 

ja Koreassa. Lisäksi Iso-Britanniassa 

ollaan lähiaikoina ottamassa käyttöön 

uusi varhainen väliintulo -järjestelmä. 

�  Komissio valmistelee parhaillaan vuoden 2009 
Valkoista kirjaa aiheesta. 

Erityisesti Yhdysvalloissa käytettävä 

menetelmä ”Prompt Corrective Action” 

(PCA)4 antaa viranomaisille laajat val-

tuudet tehdä ongelmapankkeja koske-

via järjestelyjä jo ennen niiden ajautu-

mista selvitystilaan. 

Yhdysvalloissa sovellettava järjes-

telmä perustuu siihen, että viranomais-

ten on ryhdyttävä toimenpiteisiin pank-

kia kohtaan määrättyjen kriteerien täyt-

tyessä. Toimenpiteitä suunniteltaessa 

etusijalle on asetettu tallettajien varojen 

turvaaminen. Kun tallettajien asema on 

turvattu, viranomaisilla on suuri määrä 

erilaisia työkaluja järjestellä ongelma-

pankin toimintaa tai tarvittaessa lopet-

taa sen toiminta kokonaan. Järjestel-

mästä Yhdysvalloissa saadut kokemuk-

set osoittavat, että oikealla tavalla toi-

mien on mahdollista ottaa pankki hal-

tuun (tai lopettaa sen toiminta) ilman, 

että siitä aiheutuisi suurempia ongelmia 

yleiselle luottamukselle pankkijärjestel-

mää kohtaan. 

Komission esittämät ajatukset poh-

jautuvat Yhdysvalloissa käytössä ole-

vaan PCA-järjestelmään, mutta niissä 

otetaan kuitenkin huomioon EU:n eri-

lainen rakenne sekä osittain erilaiset 

tarpeet. Järjestelmä antaisi viranomai-

sille enemmän aikaa tarvittaviin järjes-

telyihin sekä vahvistaisi kaikkien osa-

puolten luottamusta pankkien toimin-

taan. Myös moraalikato-ongelman 

(moral hazard) oletetaan pienenevän, 

kun tiedetään viranomaisten aina ryhty-

vän toimenpiteisiin ongelmia aiheutta-

vaa pankkia kohtaan.    

Komission kannanotto on erittäin 

ajankohtainen, ja sen avulla korjattaisiin 

4  Federal Deposit Insurance Corporation Improve-
ment Act (�99�).

Varhainen väliin

tulo sallittava 

 viranomaisille.
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monia nykyjärjestelmän puutteita. On 

erittäin tärkeää, että uudistus toteutetaan 

kokonaisuutena ja että kaikki tarvittavat 

muutokset tehdään samanaikaisesti. Osit-

taisissa uudistuksissa olisi vaarana luoda 

järjestelmä, joka ei toimi yhtään nykyistä 

paremmin tai joka jopa haittaa markki-

noiden tehokasta toimintaa. 

Yksi Yhdysvaltojen PCA-järjestel-

män keskeinen tekijä on sen kytkeytymi-

nen kiinteästi talletussuojajärjestelmään 

sekä tätä tukeva erillinen, nimenomaan 

pankkisektoria koskeva selvitys- ja kon-

kurssilainsäädäntö. Pankkien haltuunot-

to (tai niiden toiminnan lopettaminen) 

normaalin yritystoimintaa koskevan 

lainsäädäntökehikon kautta ei ole toimi-

va ratkaisu ja aiheuttaa ongelmia, jotka 

voidaan välttää ainoastaan pankkien eri-

tyisaseman huomioon ottavan lainsää-

dännön avulla. EU-tasolla näiden ele-

menttien mukaanotto vaatisi samanai-

kaisia laajoja säännösuudistuksia monel-

la lainsäädännön osa-alueella. Näiden 

osien mukanaolo on kuitenkin tärkeää 

toimivan kokonaisuuden kannalta. 

Suomessa on valmisteltavana esi-

tys, jossa viranomaisille annettaisiin 

nykyistä lainsäädäntöä täydentämällä� 

entistä paremmat mahdollisuudet ottaa 

ongelmiin ajautunut pankki haltuun. 

Esitys olisi toteutuessaan askel oikeaan 

suuntaan, sillä rahoitusmarkkinoiden 

vakauden turvaaminen ei saisi (nyky-

lainsäädännön mukaisesti) riippua 

osakkeenomistajien tai pankin johdon 

suostumuksesta. Esitystä ei kuitenkaan 

voida pitää riittävänä, eikä sen avulla 

voida ratkaista ongelmia, jotka liittyvät 

rahoituskriisien hoitoon laajemmassa 

�  Laki valtion vakuusrahastosta ja laki luottolaitos-
toiminnasta.

mitassa. Parempi vaihtoehto olisi koko-

naisuudistus, jossa olisivat mukana 

myös talletussuojajärjestelmä, viran-

omaisten valtuudet sekä selvitys- ja 

konkurssilainsäädännön uudistaminen.

Talletussuojajärjestelmä kaipaa pikaista 
kokonaisuudistusta

Talletussuojajärjestelmä on keskeinen 

osa pankkitoimintaa ja lisää tallettajien 

luottamusta pankkien kykyyn vastata 

velvoitteistaan. Talletussuojajärjestel-

mällä voisi lisäksi olla nykyistä suurem-

pi merkitys rahoituskriisien hallinnassa, 

jos se toimisi osana varhaisen väliintu-

lon järjestelmää.  

EU:n talletussuojajärjestelmä 

rakentuu vuonna �994 säädetyn talle-

tussuojadirektiivin varaan. Sen pohjalta 

EU:hun on luotu (minimiyhdenmukais-

tuksen kautta) järjestelmä, joka jättää 

jäsenvaltioille runsaasti liikkumavaraa 

talletussuojajärjestelmän rakenteesta ja 

ehdoista päätettäessä. Käytännössä tär-

kein direktiivin pakottava säädös on 

ollut talletussuojan minimirajan määrit-

teleminen. 

Talletussuojajärjestelmä perustuu 

pankkien keskinäiseen vastuunkantoon. 

Järjestelmässä mukana olevat pankit 

vastaavat ongelmiin ajautuneen pankin 

talletuksista. Järjestelmä toimii hyvin 

niin kauan kuin konkurssiin ajautuu 

suhteellisen pieniä pankkeja. Suuren 

pankin ajautuessa ongelmiin koko talle-

tussuojajärjestelmä joutuu vaikeuksiin 

eikä välttämättä selviä siitä ilman val-

tion väliintuloa.  

Nykyisessä talletussuojadirektiivis-

sä ei oteta kantaa valtion rooliin kan-

sallisissa talletussuojajärjestelmissä. 

Osassa jäsenmaita valtio on mukana 

Talletussuoja 

järjestelmän 

kokonaisuudistus 

tarpeen EU

 tasolla.
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takaamassa talletussuojajärjestelmän 

toimivuutta kaikissa oloissa, osassa 

jäsenmaista taas valtiolla ei ole virallis-

ta roolia talletussuojajärjestelmässä. 

Tilannetta ei voida pitää tyydyttävänä 

talletussuojajärjestelmien uskottavuu-

den kannalta. Lisäksi tilanne aiheuttaa 

ongelmia tasavertaisen kilpailun kan-

nalta, varsinkin kun yhä useammat 

pankit toimivat rajojen yli monissa 

jäsenmaissa.

Talletussuojajärjestelmällä on mer-

kittävä asema rahoitusmarkkinoiden 

vakauden ylläpitämisessä, ja järjestel-

mää käytetään apuna etsittäessä ratkai-

sua mahdollisiin pankkisektorin kansal-

lisiin ongelmiin. Eurooppalainen talle-

tussuojajärjestelmä ei kuitenkaan ole 

vielä tällä hetkellä riittävän yhdenmu-

kainen kyetäkseen toimimaan apuna yli 

maiden rajojen ulottuvissa kriiseissä. 

Uusimmat esitykset talletussuojajärjes-

telmän kehittämiseksi6 ovat tervetullei-

ta, mutta eivät vielä riitä tekemään tal-

letussuojajärjestelmästä tehokasta työ-

kalua kriisien hoitoon EU-tasolla. Talle-

tussuojajärjestelmä kaipaa pikaisesti 

kokonaisuudistusta kyetäkseen toimi-

maan integroituneessa Euroopassa. 

Euroopan komission vuonna 2006 

tekemässä selvityksessä tuodaan esiin 

suurimmat talletussuojajärjestelmän 

puutteet. Kaksi vuotta sitten puuttui 

poliittista tahtoa viedä asioita eteen-

päin. Nyt tilanne on täysin toinen. 

Ecofin on ilmoittanut, että EU:n 

talletussuojajärjestelmän uusista strate-

gisista linjauksista esitetään ehdotus 

vielä tämän vuoden aikana. Toivotta-

6  Euroopan komission ehdotus talletusvakuusjärjes-
telmästä annetun direktiivin muuttamisesta talletus-
suojan tason ja korvausten maksuajan osalta. 

vasti tavoite pitää, eikä vireillä oleva 

osittainen talletussuojajärjestelmäuudis-

tus lykkää kokonaisuudistusta epämää-

räiseen tulevaisuuteen.

Koti- ja isäntävaltion  
vastuunjako

Suomen rahoitusjärjestelmän näkökul-

masta on keskeistä, miten rahoitusjär-

jestelmän uudistaminen vaikuttaa pank-

kien ja pankkiryhmien koti- ja isäntä-

valtion7 viranomaisten väliseen yhteis-

työhön sekä toimivaltaan ja vastuisiin. 

Suurista Suomessa toimivista pankeista 

Nordea Pankki Suomi ja Sampo Pankki 

ovat nykyisin ulkomaisten pankkiryh-

mien tytäryhtiöitä. Molempien pankkien 

on suunniteltu muuttuvan sivukontto-

reiksi, mutta hankkeita on toistaiseksi 

lykätty. Euroopan komissio antoi loka-

kuun alussa vakavaraisuusdirektiivien 

muuttamiseksi ehdotuksen, joka toisi 

mukanaan useissa maissa toimivien 

pankkien valvontaan useita merkittäviä 

muutoksia. Ehdotus sisältää muun 

muassa seuraavat seikat: 

–  Kutakin useassa maassa toimivaa 

pankkiryhmää ja pankkia varten on 

perustettava valvontakollegio valvojien 

välistä tietojenvaihtoa ja muuta yhteis-

työtä varten.

–  Valvontakollegioihin voivat osallis-

tua tytärpankkien ja systeemisesti mer-

kittävien sivukonttoreiden valvojat, 

mutta pankkiryhmän konsolidoiva val-

voja (emopankin kotivaltion valvoja) 

päättää viime kädessä, mitkä valvojat 

osallistuvat kollegion kokouksiin tai 

muuhun toimintaan. 

7  Kotivaltiolla tarkoitetaan pankin pääkonttorin 
sijaintivaltiota ja isäntävaltiolla pankin ulkomaisen 
sivukonttorin sijaintivaltiota sekä pankkiryhmää 
tarkasteltaessa myös tytärpankin sijaintivaltiota.

Talletussuoja

järjestelmä on 

merkittävä osa 

turvaverkkoa.
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–  Euroopan pankkivalvojien komi-

tealle (CEBS) annetaan tehtäväksi antaa 

valvojille ohjeita valvontatyökalujen ja 

-käytäntöjen yhtenäistämisessä ja val-

vontakollegioiden toiminnassa sekä 

sovitella kollegioiden mahdollisia risti-

riitoja. 

Euroopan komission direktiivieh-

dotus on omiaan parantamaan kansain-

välisesti toimivien pankkiryhmien val-

vontaa lisäämällä valvojien yhteistoi-

mintaa. Yhteistoimintaa tukee erityises-

ti ehdotettu vaatimus valvontakollegioi-

den perustamisesta. Direktiiviä olisi 

kuitenkin tärkeää täsmentää siten, että 

isäntävaltiossa systeemisesti merkittä-

vien sivukonttorien ja tytärpankkien 

valvojilla olisi aina oikeus osallistua 

valvontakollegioiden toimintaan. Kan-

sainvälinen rahoitusmarkkinoiden kriisi 

on tuonut korostetusti esiin valvojien 

välisen tiedonvaihdon olennaisuuden 

kriisien ja muiden ongelmatilanteiden 

hallinnassa. Tiedonvaihdon tulisi perus-

tua mahdollisimman selkeästi velvoitta-

vaan sääntelyyn erityisesti, kun kyseessä 

ovat isäntävaltion rahoitusjärjestelmän 

kannalta merkittävät pankit.

Pankkien mikrotason valvonnan 

vastuita ja tiedonvaihtoa muuttaessaan 

direktiiviuudistus vaikuttaisi myös 

muuhun rahoitusjärjestelmän vakautta 

tukevaan viranomaistoimintaan, kuten 

keskuspankkien makrovakausanalyy-

siin sekä eri viranomaisten kriisinhallin-

tatyöhön. Keskeistä on, että riippumat-

ta valvojien työnjaosta systeemisesti 

merkittävien tytärpankkien tai sivu-

konttorien sijaintivaltioiden vakaudesta 

vastaavat viranomaiset saavat jatkuvas-

ti riittävät ja ajantasaiset tiedot pankki-

ryhmästä tai pankista kyetäkseen toimi-

maan rahoitusjärjestelmän vakaan toi-

minnan turvaamiseksi kriiseissä ja 

muissa ongelmatilanteissa. Myönteistä 

on, että ehdotettu direktiiviuudistus 

tukee valvojien mahdollisuuksia välit-

tää useassa maassa toimivista pankeista 

ja pankkiryhmistä tietoja keskuspan-

keille ja ministeriöille näiden tehtävien 

toteuttamiseksi.

Euroopan pankkivalvojien komi-

tealle (CEBS) on ehdotettu nykyistä 

merkittävämpi rooli valvojien ohjeista-

misessa parantaa valvonnan tehokkuut-

ta ja nopeuttaa valvontakäytäntöjen 

yhtenäistymistä EU:ssa. Pankkivalvojien 

komitean roolin muuttaminen liittyy 

myös laajempaan periaatteelliseen kes-

kusteluun siitä, millaista päätösvaltaa ja 

juridisia velvollisuuksia valvojien kol-

mostason komiteoille EU:ssa tulisi 

antaa.
Valvontakollegiot 

vahvistamaan 

viranomais

yhteistyötä.
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Kehikko 4.

Toimenpiteitä rahoitusjärjestelmän toiminnan turvaamiseksi

Globaali rahoitusmarkkinakriisi 
on kirvoittanut useissa maissa 
viranomaistoimenpiteitä, joilla 
rahoitusmarkkinoiden toiminta 
pyritään jälleen vakauttamaan. 
Keskuspankit ovat torjuneet 
pankkien välisen epäluottamuk-
sen aiheuttamaa markkinalikvi-
diteetin kuivumista suuntaamal-
la pankeille – ja poikkeuksellises-
ti joissain tapauksissa myös 
muille yrityksille – lyhytaikaista 
rahoitusta. Eri lähteiden nojalla 
voidaan arvioida, että keskus-
pankit ovat kesästä 2007 lähtien 
rahoittaneet pankkien lyhyen 
rahan markkinoita yhteensä yli 
2 000 mrd. euron suuruisilla 
rahoitusoperaatioilla. Tässä yh-
teydessä on jopa vakuusvaati-
muksia jouduttu väliaikaisesti 
lieventämään. Talouden heikke-
neminen ja epävarmuus ovat 
vähitellen johtaneet pankkien ja 
muiden rahoitusinstituutioiden 
kannattavuuden ja vakavarai-
suuden heikkenemiseen. Julkinen 
valta on osallistunut useisiin 
pelastusoperaatioihin, minkä 
seurauksena instituutioita on 
joutunut valtioiden haltuun. 
Kriisin hoitotoimet ovatkin en-
tistä useammin tähdänneet ra-
hoitusinstituutioiden vakavarai-
suuden vahvistamiseen tai poik-
keuksellisesti myös vakavarai-
suussäännösten tilapäiseen lie-
ventämiseen. Yhdysvaltain ja 
Ison-Britannian lokakuussa jul-
kistamat rahoitussektorin pää-
omia vahvistavat tukipaketit 
ovat vajaat �,� ja runsaat � % 
BKT:stä. EU-maiden suhdeluvut 

ovat samaa suuruusluokkaa. 
Oheiseen taulukkoon on kerätty 
tiedot EU-alueen keskeisistä 
pankkitukitoimenpiteistä.

Euroalueen maiden huippu-
kokouksessa �2.�0.2008 otettiin 
pitkä askel kriisitoimenpiteiden 
koordinoinnin suuntaan. Kokouk-
sessa annettiin kolmentoista 
kohdan julistus – ns. Pariisin 
deklaraatio – euroalueen valtioi-
den yhteisistä väliaikaisista toi-
menpiteistä rahoitusmarkkinoi-
den vakauden palauttamiseksi. 
Huippukokouksessa suositeltiin 
toimenpiteitä pankkien likvidi-
teetin turvaamiseksi, vakavarais-
ten pankkien rahoitusongelmien 
helpottamiseksi sekä niiden va-
kavaraisuuden tukemiseksi tar-
vittaessa. Lisäksi painotettiin 
tarvetta varmistaa, että vakava-
raisuusongelmista kärsiviä, mut-
ta rahoitusjärjestelmän kannalta 
keskeisiä pankkeja voitaisiin 
pääomittaa ja tervehdyttää. On-
gelmapankit tulee hoitaa siten, 
että veronmaksajien etu turva-
taan ja pankkien omistajien ja 
johdon vastuu toteutuu. Toimen-
piteissä on pyrittävä aina ensisi-
jaisesti suosimaan yksityisen 
pääoman käyttöä.

Suomen valtiovarainminis-
teriö ilmoitti tähän julistukseen 
perustuvasta suunnitelmasta 
toimenpiteiksi, joilla tarpeen 
vaatiessa voidaan tukea rahoi-
tusjärjestelmää. Näitä toimenpi-
teitä ovat valtion takaukset suo-
malaisten pankkien uudelle va-
rainhankinnalle ja valtion mah-
dollisuus tehdä pääomasijoituk-

sia toimintakuntoisiin ja vakava-
raisiin suomalaisiin pankkeihin.

Vapaaehtoisesti haettavien, 
maturiteetiltaan enintään viiden 
vuoden mittaisten velkojen ta-
kausjärjestelmä olisi voimassa 
vuoden 2009 loppuun. Takaus-
ten kokonaismäärän enimmäis-
raja olisi tällöin �0 mrd. euroa. 
Takausmaksu pyritään asetta-
maan kohti normaaliaikojen 
markkinakorvauksia. Pankkien 
luotonantokykyä parantaville 
pääomasijoituksille maksetaan 
markkinakoron ylittävää korkoa 
ja niiden ehdot muotoillaan 
muutoinkin niin, että valtio saa 
riskinotostaan riittävän korvauk-
sen ja että valtion riskinotto jää 
ajallisesti rajalliseksi. Pääomasi-
joitus luetaan pankkien omaan 
pääomaan. Valtiovarainministe-
riö on arvioinut, että pääomasi-
joitusten määrä ei todennäköi-
sesti kasva yli 4 mrd. euron.

Islannin rahoitusvalvojan 
suorittaman islantilaisen Kaupt-
hing Bankin haltuunoton yhtey-
dessä lokakuussa nähtiin hyvä 
esimerkki yksityisen pääoman 
käytöstä tallettajien suojelemi-
seksi. Siinä kolme suomalais-
pankkia yhteistyössä järjesti 
rahoituksen, jolla Kaupthing 
Bankin Suomen sivuliikkeen 
tallettajat saivat talletuksensa 
nostettua (ks. seuraava sivu). 
Julkisen vallan rahoitusta ei 
käytetty.
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Islannin valvontaviranomaisen (FME) otettua 9.�0.2008 
islantilaisen Kaupthing Bankin haltuunsa osana Islannin 
pankkisektorin turvaamistoimia Suomen rahoitustarkas-
tus keskeytti Kaupthing Bankin Suomen sivuliikkeen 
toiminnan FME:n suostumuksella.  Sivuliikkeeseen talle-
tettuja varoja – korkoineen noin ��� milj. euroa – ei 
voinut näin ollen nostaa. Kolme suomalaispankkia, 
Nordea Pankki Suomi, OP-Pohjola-ryhmä ja Sampo 
Pankki sopivat Suomen rahoitusmarkkinaviranomaisten 
myötävaikutuksella nopeasti ongelman ratkaisusta, jolla 
vähennettiin haitallisia vaikutuksia suomalaisille talletta-
jille ja Suomen rahoitusmarkkinoille. Pankit antoivat 
määräaikaisen sitoumuksen järjestää rahoitus, jolla 

Kaupthing Bankin Suomen sivuliikkeen tallettajille (noin 
�0 000 asiakasta) maksetaan heidän talletuksensa täysi-
määräisesti korkoineen. Sivuliikkeen varallisuutta pan-
tattiin rahoituksen vakuudeksi. Suomen ja Islannin ra-
hoitusvalvojat hyväksyivät järjestelyn, ja Suomessa edus-
kunta hyväksyi valtion takuun ratkaisuun osallistuvien 
pankkien oikeudellisten riskien varalta. Kun tarvittavat 
sopimukset ja tekniset järjestelyt oli saatu valmiiksi 
pankkien, Ratan ja FME:n kesken, sivukonttorin talletta-
jille maksettiin saamiset kokonaisuudessaan ��.�0.2008. 
Järjestelyn rahoittivat edellä mainitut kolme suomalaista 
pankkia, eikä siinä käytetty Talletussuojarahaston tai 
valtion varoja.

Yksityisen sektorin ratkaisu Kaupthing Bankin talletuksista Suomessa

Pankkitukitoimenpiteitä eräissä EU-maissa 

Alun päivämäärä on ilmoitusajankohta

Maa Maittaiset likviditeetti- ja lainatakuupaketit Maittaiset pääomituspaketit

Iso-Britannia 8.10.2008: Takuut liikkeelle laskettaville lyhyen 
ja keskipitkän aikavälin (enintään 36 kuukauden 
pituisille) velkainstrumenteille, joilla jälleenrahoi
tetaan erääntyviä velkoja (määrältään arviolta 250 
mrd. Englannin puntaa) kelpoisuusvaatimukset 
täyttäville instituutioille, jotka sitoutuvat hankki
maan myös tarvittavan määrän ensisijaista (Tier 1) 
omaa pääomaa. Takuuseen liittyy myös johdon 
bonuskielto v. 2008 ja hallituksen mahdollisuus 
rajoittaa osingonjakoa.

8.10.2008: IsossaBritanniassa toimivien 
pankkien ja asuntolainoittajien pääomit
tamiseen 50 mrd. Englannin puntaa, josta 
8 suurinta pankkia sitoutui nostamaan 
yhteensä 25 mrd. puntaa vuoden loppuun 
mennessä. Pääomitus toteutetaan lähinnä 
ostamalla etuoikeutettuja osakkeita, jotka 
luetaan kuuluviksi ensisijaisiin omiin pää
omiin (Tier 1). Toinen 25 miljardin suu
ruinen osa on varattu tukemaan muiden 
kelpoisuusehdot täyttävien instituutioiden 
tavanomaisen osakepääoman hankintaa.

Saksa 12.10.2008: 400 mrd. euron vakausrahasto, jonka 
tarkoituksena on taata pankkien välisiä maturi
teetiltaan enintään 36 kuukauden pituisia lainoja 
sekä myös uusia liikkeelle laskettuja velkainstru
mentteja. Takuuseen ovat oikeutettuja valtion 
omistamat pankit, liikepankit sekä ulkomaisten 
pankkien saksalaiset tytärpankit. Voimassa vuoden 
2009 loppuun.

12.10.2008: Vakausrahaston varoista 80 
mrd. euroa käytetään kelpoisuusehdot 
täyttävien instituutioiden pääomatukeen ja 
ongelmallisten saatavien ostamiseen. Toi
menpiteiden ehtoihin kuuluvat mm. osin
kojen ja bonusten maksukielto ja johdon 
saamien palkkioiden rajoitukset. Voimassa 
vuoden 2009 loppuun.

Ranska 13.10.2008: Pankkien liikkeelle laskemien uusien 
velkainstrumenttien takauksiin 320 mrd. euroa 
(liikkeellelasku ennen vuoden 2009 päättymistä ja 
maturiteetti < 5 vuotta). Valtio voi vaatia tiettyjä 
tapauskohtaisesti määriteltyjä eettisiä sitoumuk
sia (esim. antolainauksen määristä) ohjelmaan 
osallistuvilta pankeilta. Ranskalaiset pankit ovat 
oikeutettuja takuuseen. Voimassa vuoden 2009 
loppuun.

13.10.2008: 40 mrd. euron rahoitusyhtiö, 
jonka tarkoituksena on osallistua pää
omaa tarvitsevien pankkien rahoitukseen 
ostamalla niiltä etuoikeutettuja osakkeita 
tai heikomman etuoikeuden lainainstru
mentteja (subordinated debt). Väliaikaisiksi 
tarkoitetut pääomitustoimenpiteet on 
suunnattu ranskalaisille kelpoisuusehdot 
täyttäville pankeille. 
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Maa Maittaiset likviditeetti- ja lainatakuupaketit Maittaiset pääomituspaketit

Italia  9.10.2008: Valtuutus talous ja rahoitusminis
teriölle (MEF) taata Italian keskuspankin lainat 
italialaisille pankeille ja ulkomaisten pankkien 
haarakonttoreille. Lisäksi takuut pankkien välisille 
talletuksille. MEF valtuutettiin 13.10.2008 1) 
takaamaan italialaisten pankkien uudet maturi
teetiltaan 5 vuotta lyhyemmät velat, 2) tilapäisesti 
vaihtamaan valtionpapereita pankkien portfolias
seteihin tai italialaispankkien vastapuolivelkoihin, 
3) antamaan valtion takuut italialaisten markkina
osapuolten ja italialaisten pankkien välisille sopi
muksille. Voimassa vuoden 2009 loppuun. 

9.10.2008: Valtuudet talous ja rahoi
tusministeriölle (MEF) osallistua ja taata 
italialaisten pankkien pääomien vahvista
mista 20 mrd. eurolla. Valtion omistamat 
äänivallaltaan rajoitetut osakkeet ovat 
etuoikeutettuja osingonjaossa. Tukitoimien 
ehtona on instituution esittämä ja keskus
pankin hyväksymä kolmivuotinen vakaut
tamisohjelma.

Espanja 7.10.2008: Enintään 100 mrd. euroa varataan 
pankkien velkojen takaamiseen. Kyseeseen tulevat 
velkamuodot: sellaiset vekselit, obligaatiot ja arvo
paperit, joilla käydään kauppaa virallisesti hyväk
sytyissä espanjalaisissa kauppapaikoissa (velat 
voivat olla enintään 5 vuoden pituisia). Kaikki 
espanjalaiset pankit ja merkittävät ulkomaisten 
pankkien sivukonttorit ovat oikeutettuja takuu
seen. Päättymisaika vuoden 2009 loppu.

8.10.2008: Ennalta ehkäisevän luonteiset 
valtuudet hallitukselle tarvittaessa ostaa 
halukkailta pankeilta etuoikeutettuja osak
keita. 

Alankomaat 12.10.2008: Pankkien välisten enintään 36 kk:n 
pituisten talletusten/lainojen takauksiin varattu 
200 mrd. euroa. Voimassa vuoden 2009 loppuun.

10.10.2008: 20 mrd. euron tukirahasto, 
joka on tarvitsevien pankkien markkina
ehtoisesti käytettävissä pääomitukseensa 
lähinnä etuoikeutettujen osakkeiden avulla. 

Belgia Valtion takuu ”systeemisten” belgialaispankkien 
välisille talletuksille, obligaatioille ja institutionaa
lisille investoinneille. Takuu kattaa tukkurahoituk
sen, joka on laskettu liikkeelle tai uusittu ennen 
31.10.2009 eikä eräänny 31.10.2011 jälkeen. 

Valtio on osallistunut tavallisten osakkei
den ostolla ensisijaisten pääomien vahvis
tamiseen.

Itävalta 19.10.2008:  Pankkien välisten markkinoiden 
takuisiin varataan 85 mrd. euroa.

19.10.2008: Pankkien pääomitustarpeisiin 
varataan 15 mrd. euroa lähinnä erityiseh
toisia osakkeita ostamalla.

Ruotsi 20.10.2008: Enintään 1 500 mrd. Ruotsin 
kruunun suuruinen takuuohjelma, jolla tuetaan 
pankkien ja kiinteistörahoittajien keskipitkän 
aikavälin rahoitusmahdollisuuksia. Ohjelma päät
tyy 30.4.2009. Ohjelmaan liittyvät rajoitukset: 
palkkajäädytys, ei bonuksia (ei edes aiemmin 
ansaittuja bonuksia).

20.10.2008: Yhdessä talletussuojarahaston 
(18 mrd. kruunua) kanssa perustettavaan 
vakausrahastoon sijoitetaan 15 mrd. kruu
nua. Tarkoituksena on kasvattaa rahastojen 
yhteenlaskettu koko 15 vuodessa 2,5 %:iin 
BKT:sta mm. luottolaitoksille määrättävän 
vakausmaksun avulla. Varat on tarkoitettu 
käytettäväksi ruotsalaisten rahoitusjärjes
telmän kannalta tärkeiden instituutioiden 
mahdollisten vakavaraisuusongelmien 
hoitamiseen. Pääomitus tapahtuu osta
malla etuoikeutettuja ja suuren äänivallan 
osakkeita ja sallii tarvittaessa muiden 
osakkaiden omistuksen lakkauttamisen 
pakkolunastamalla niiden osakkeet mark
kinahintaan. Mahd. rajoituksia johtajien 
palkkoihin ja korvauksiin. 

Lähteet: IMF (17.11.2008) Global policy responses to financial crisis, Credit Suisse (lokak. 2008) Government policy 
initiatives, BNP Paribas (19.11.2008) To the rescue, European Commission (14.10.2008) State aid: Overview of 
national rescue measures and deposit guarantee schemes, CEBS Taskforce on crisis events  matrix mentioning rescue 
plans (18.11.2008), eri maiden hallitusten lehdistötiedotteita.
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Rahoitusmarkkinoiden 
infrastruktuurin erityiskysymyksiä 

Integroitumisen myötä erittäin merkit-

tävät osat Suomen rahoitusmarkki-

nainfrastruktuurista siirtyvät ulkomaille 

ja siten pois suomalaisten viranomais-

ten suorasta valvonnasta ja yleisvalvon-

nasta. Vähittäismaksujärjestelmien luo-

tettavuus ja tehokkuus ovat avainase-

massa kansantalouden ja erityisesti 

kansalaisten sekä pienten ja keskisuur-

ten yritysten toiminnan kannalta. Toi-

mivat arvopaperien selvitys- ja toimi-

tusjärjestelmät ovat tärkeitä erityisesti 

rahoituslaitoksille ja yrityksille. Arvo-

paperikaupan keskusvastapuoli tehos-

taa markkinoiden toimintaa likviditee-

tin hallinnan näkökulmasta sekä hel-

pottaa markkinatoimijoiden riskienhal-

lintaa asettumalla kauppojen vastapuo-

leksi. Koska keskusvastapuoli muodos-

taa riskikeskittymän, sen riskienhallin-

taan tulee kiinnittää erityistä huomiota 

(ks. kehikko �).

Suomen Pankilla ja Rahoitustar-

kastuksella on velvollisuus huolehtia 

osaltaan Suomen kannalta merkittävän 

infrastruktuurin luotettavuudesta ja 

tehokkuudesta. Integraatiosta seuraa-

vaa vaikutusvallan vähenemistä voi-

daan lieventää lisäämällä viranomaisten 

ja markkinatoimijoiden yhteistyötä ja 

tietojen vaihtoa. Asioita on edistettävä 

useilla foorumeilla yhteisesti sovittujen 

pelisääntöjen mukaisesti. 

Suomen Pankki on tarkistanut 

yleisvalvontapolitiikkaansa säilyttääk-

seen vaikuttavuutensa markkinaraken-

teen muututtua. Ulkomainen vähittäis-

maksujärjestelmä STEP2 on eurojärjes-

telmän yleisvalvontayhteistyön piirissä, 

johon Suomen Pankki osallistuu aktiivi-

sesti. Kansainvälisen arvopaperien selvi-

tys- ja toimituslaitoksen sekä keskus-

vastapuolen toimintaan osallistuvien 

markkinaosapuolten kotivaltioiden 

viranomaiset – keskuspankit ja arvopa-

perimarkkinoiden valvojat – tekevät 

yleisvalvonta- ja valvontayhteistyötä 

yhteistoimintapöytäkirjojen pohjalta. 

Suomen Pankin ja Rahoitustarkastuksen 

tavoitteena on liittyä näihin yhteistyö-

muotoihin, joiden tulee sisältää kaikki 

tarpeelliset osa-alueet, kuten tietojen 

vaihto, järjestelmäarviot suhteessa viran-

omaisvaatimuksiin ja kriisien hallinta.

Suomeen hiljattain syntyneet uudet 

käteisautomaattiverkot on päätetty 

ottaa Suomen Pankin yleisvalvonnan 

piiriin käteisautomaattien häiriöttömän 

toiminnan edistämiseksi ja tasapuolis-

ten kilpailuasetelmien luomiseksi eri 

palveluntarjoajien välille. Suomen Pan-

kin yleisvalvonnan tasot ja kohteet tar-

kistusten jälkeen on esitetty kuviossa 2�.

Läpinäkyvyyttä tulee lisätä erityi-

sesti infrastruktuurin kehittämishank-

keissa. Infrastruktuurin käyttäjien on 

muuten vaikea ennakoida useiden 

kehittämishankkeiden vaikutuksia toi-

mintaympäristöönsä, esimerkiksi hin-

noittelun, toiminnallisuuksien tai kus-

tannusvaikutusten kautta. 

Infrastruktuuri ja finanssikriisi

Maksu- ja arvopaperijärjestelmät ovat 

EU:ssa toimineet moitteettomasti rahoi-

tusmarkkinoiden myllerryksen aikana 

ja siten omalta osaltaan tukeneet krii-

sinaikaista toimintaa. Järjestelmille 

annettujen vakuuksien realisoimisessa 

on kuitenkin joissain tapauksissa 

havaittu ongelmia. Tämä voi johtaa 

pahimmillaan selvityksen ja toimituk-

Suomen Pankin 

yleisvalvontaa 

uudistetaan 

 vastaamaan 

markkinakehi

tystä.
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sen myöhästymiseen ja aiheuttaa likvi-

diteetti- ja tappioriskin jäljelle jääneille 

osapuolille tai järjestelmille. Hyväksyt-

tävien vakuuksien laatuun ja hallintaan 

on tältä kannalta kiinnitettävä erityistä 

huomiota – vakuusmateriaalin tulee 

olla riittävän nopeasti likvidoitavissa. 

Viranomaisten välistä yhteistyötä 

ja viranomaistukea integraatiolle tarvi-

taan entistä enemmän. Viranomaisilla 

tulee olla riittävät mahdollisuudet vai-

kuttaa mm. toiminnan jatkuvuussuun-

nitelmiin ja kriisienhallinnan organi-

sointiin riippumatta mahdollisista 

uusista rakenneratkaisuista ja järjestel-

män sijainnista. Kriisi saattaa kannus-

taa infrastruktuurin säilyttämiseen 

oman maan rajojen sisäpuolella, mikä 

estää integraatiosta syntyvien tehok-

kuusetujen saavuttamisen. 

Yleisvalvonta- ja valvontayhteistyön 
kehitys sekä sääntely

Järjestelmien kansainvälistyessä toimi-

van yleisvalvonta- ja valvontayhteistyön 

merkitys kasvaa. Eurojärjestelmässä 

keskuspankeilla on jo maksujärjestel-

mien yleisvalvonnassa kohtuullinen 

T2- Suomen
Pankki

POPS

APK – RM

CCBM(2)

APK – T2-SP
Vakuushallinta

APK – OM

NASDAQ OMX

Euroclear CCP

PMJ
ACH

Finland

ATM

Kansainväliset kaupan-
käyntijärjestelmät

EBA
STEP2 CLS

TARGET2

Lähde: Suomen Pankki.

Kotimainen yleisvalvonta (seuranta, analyysi ja arvio)

EKP:n johtama yleisvalvonta

Seuranta ja analyysi

Seuranta

Toisen kansallisen keskuspankin johtama yleisvalvonta

Yleisvalvonnan kohteet 

EKP

EBA
EURO1

SWIFT

Linkit

Valuuttakauppa

Kirjeenvaihtaja-
pankkitoiminta

Integraatio

Sääntelyn kehitys
(sääntelykehikot)

Globaalistuminen

Uudet markkina-
rakenteet

SP
Yleis-

valvonta

Suurten maksujen
järjestelmät

Vähittäis-
maksu-
järjes-
telmät

Arvo-

SEPA-kehitys

Maksu-
kortit

Säilyttäjäpankit

Uudet liike-
toimintamallit

Uudet
toimijat

Uudet
maksutavat

Kolmannet osapuolet
(palveluntarjoajat)

Muut maiden 
väliset järjestelyt

Uusi teknologia

papereiden
selvitys- ja 

toimitus-
järjestelmät

Kuvio 23.
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yhteistyöjärjestely, mutta sen toimivuut-

ta on tarkasteltava uudelleen markkina-

kehityksen pohjalta. Arvopaperimarkki-

noilla viranomaistoimivalta on tyypilli-

sesti jaettu keskuspankkien, arvopaperi-

markkinavalvojien ja -sääntelijöiden 

välillä. Viranomaisten toimivallan 

moninaisuus ei saa kuitenkaan estää 

toimivan yhteistyön luomista ja virallis-

tamista esimerkiksi yhteistyöpöytäkir-

join. Tällä tavoin voidaan turvata rele-

vanttien viranomaisten vaikutusmah-

dollisuudet myös markkinarakenteen 

integroiduttua.

Arvopaperimarkkinoilla kilpailu 

on vapautettu EU-lainsäädännön ja 

itsesääntelyn myötä, mutta itse toimi-

joiden sääntely perustuu edelleen kan-

sallisiin lakeihin. Tämä voi johtaa epä-

tasapuoliseen kilpailuasetelmaan ja 

sääntelyarbitraasiin. Epäsuhtaa pyri-

tään lieventämään Euroopan keskus-

pankkijärjestelmän ja arvopaperiviran-

omaisten yhteisillä sääntelysuosituksil-

la, jotka ovat parhaillaan markkina-

konsultaatiokierroksella.8 Sääntelyn 

suositusluonteen vuoksi uhkana on, 

ettei riittävää viranomaisvalvonnan 

8 Draft recommendations for securities clearing and 
settlement systems and draft recommendations for 
central counterparties in the European Union; ks. 
http://www.ecb.int/press/pr/date/2008/html/pr08�02�.
en.html. 

yhdenmukaistusta saavuteta. Suomen 

lainsäädäntöä tulee tarkastaa sekä krii-

sin että markkinarakenteen muutosten 

näkökulmasta, jotta riittävä viran-

omaisseuranta ja -sääntely sekä ongel-

matilanteiden hallinta voidaan varmis-

taa.

Valvonnan tehokas organisointi 

voi osoittautua haasteelliseksi, mikäli 

toimijalla ei ole selkeää juridista ase-

maa. Sääntelyä kehitettäessä tulisi har-

kita vaatimusta, että toimijan olisi 

perustettava erillinen yhtiö euroalueelle, 

vaikka se saattaakin kasvattaa toimijan 

kustannuksia.

Sääntelyä on 

 tarkasteltava 

 finanssikriisin ja 

markkinamuu

tosten näkö

kulmasta.
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Yhtenä syynä rahoitusmarkki-
noiden kriisiin on pidetty sijoitu-
sinstrumenttien monimutkai-
suutta ja eritoten n. �4 600 mrd. 
dollarin� arvoisiksi kasvaneita 
luottojohdannaismarkkinoita, 
joiden päävaluutta on euro. Näi-
den markkinoiden selvityskäy-
täntöjen puutteet tulee systeemi-
riskin vaaran takia ratkaista 
viipymättä. Lokakuun puolivä-
lissä Euroopan komissio ilmoitti, 
ettei nykyisenkaltainen toiminta 
OTC-johdannaismarkkinoilla 
voi jatkua ilman asianmukaista 
selvitystoimintaa2 eli käytännös-
sä keskusvastapuolta�.

Rahoitusjärjestelmän va-
kautta edistävä kansainvälinen 
Financial Stability Forum4 suo-
sitteli keväällä 2008 kaupan 
jälkeisen (post-trade) riittävän 
luotettavan infrastruktuurin 
luomista OTC-johdannaisille. 
Yhdysvaltojen keskuspankki 
antoi tämän toteuttamisen no-
peasti globaalien markkinoiden 
keskeisille pankeille. Ensimmäi-
nen askel kohti luottojohdan-
naismarkkinoiden järjestäytymis-
tä otettiin jo marraskuussa 2006, 
kun otettiin käyttöön amerikka-
laisen DTCC:n� rakentama 

�  ISDA 24.9.2008.

2  Charlie McCreevy, Time for regulators 
to get a better view of derivatives, 
�7.�0.2008. 

�  Keskusvastapuoli on yhteisö, joka arvo-
 paperikaupan jälkeisessä selvitysprosessissa 
asettuu kaupan osapuolten väliin – myyjäk-
si alkuperäiselle ostajalle ja ostajaksi alku-
peräiselle myyjälle.

4 Ks. http://www.fsforum.org.

� Ks. http://www.dtcc.com/products/derivserv.

timukset, selvitysrahasto ja te-
hokkaat reaaliaikaiset tietojärjes-
telmät päivänsisäiseen riskien-
hallintaan. Lisäksi keskusvasta-
puolet ovat valikoivia selvityk-
seen hyväksyttävien arvopaperei-
den suhteen.

Euroopan päämarkkinapai-
koilla on käytössä arvopaperien 
selvityksessä keskusvastapuoli. 
Pohjoismaissa tällaisen käyt-
töönottoa osakemarkkinoilla on 
selvitelty vuosien saatossa useas-
ti. Kaupankäynnin integraatio 
on edennyt nopeasti, mutta kau-
pankäynnin jälkeisessä infra-
struktuurissa kehitys on ollut 
hitaampaa. Oman haasteensa 
ovat tuoneet mm. keskusvasta-
puolen sijaintiin liittyvät kysy-
mykset. Nyt suunnitelmat ovat 
konkretisoitumassa ja kaikki 
Helsingin pörssissä tehdyt kau-
pat on tarkoitus selvittää vuoden 
2009 puolivälistä lähtien käyttäen 
hollantilaisen keskusvastapuolen 
palveluita. Järjestely edellyttää 
valvontayhteistyön luomista 
Suomen ja Hollannin viran-
omaisten välille. Finanssisektorin 
askel askeleelta kauemmas Suo-
mesta valuva kontrolli ja yhä 
enemmän ulkomaille keskittyvä 
toiminta kasvattavat riskejä 
kotimaanmarkkinoiden näkö-
kulmasta. 

kaupparekisteri, joka helpotti 
etenkin osapuolien kauppojen 
jälkeistä selvitystyötä. Tämän ei 
kuitenkaan ole katsottu riittävän 
riskien hallitsemiseksi.

Useat toimijat ovat ilmoit-
taneet halukkuudestaan raken-
taa vaadittu globaali keskusvas-
tapuolipalvelu. Monet esillä 
olevat ratkaisut perustuvat ame-
rikkalaisen rekisterin hyväksi-
käyttöön. Ehdotukset ovat askel 
parempaan suuntaan, mutta 
riittävän valvonnan järjestämi-
nen voi osoittautua haasteellisek-
si, mikäli toimijalla ei olisi sel-
keätä juridista asemaa, kuten toi-
milupaa, EU-alueella. Kaikkien 
maiden viranomaiset edellyttävät 
riittäviä tietoja tällaisen valvotta-
van toiminnasta ja vaikutuksista 
maansa rahoitusjärjestelmään. 
Erillisen yhtiön luominen euro-
alueelle lisäisi kustannuksia, 
mutta kriisi on osoittanut, kuin-
ka haasteellista valvonta ilman 
sellaista on.

Keskusvastapuoliselvityk-
sen etuja ovat vastapuoliriskin 
väheneminen ja uudelleenallo-
kointi sekä tapahtumien nettou-
tuksen myötä tuleva likviditeetin 
käytön tehostuminen. Lisäksi 
keskusvastapuolet tehostavat 
markkinoiden toimintaa edistä-
mällä yhdenmukaisten kansain-
välisten teknisten standardien 
käyttöä. Toisaalta keskusvasta-
puoli muodostaa riskikeskitty-
män, jonka hallinta on erittäin 
keskeinen osa sen toimintaa. 
Keskeisessä roolissa riskienhal-
linnassa ovat tiukat jäsenyysvaa-

Kehikko 5.

Keskusvastapuoliselvitys yleistyy
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Liite.

Suomen rahoitusmarkkinoiden kannalta merkittävä infrastruktuuri

Järjestelmä Kuvaus Yleisvalvontavastuu Arvio

TARGET2 TARGETin uusi sukupolvi; 
teknisesti keskitetty, yhteiseen 
laitealustaan perustuva RTGS-
järjestelmä.

EKP (pääyleisvalvoja), 
eurojärjestelmä.

Alustava arvio perusperiaatteita noudattaen tehty syksy/talvi 
2006 ja ensimmäinen kokonaisarvio tulevasta järjestelmästä 
kesällä 2007. Arvion avoimet kohdat katetaan loppuvuodesta 
2008 järjestelmän oltua käytössä noin vuoden. Toiminta ollut 
varsin luotettavaa.

TARGET2-
Suomen Pankki 
-järjestelmä

Suomen Pankin TARGET2-
osajärjestelmä.

Suomen Pankin 
yleisvalvonta; yhteisin 
periaattein muiden 
eurojärjestelmän 
TARGET2-osapuolten 
kanssa.

Siirtyminen TARGET2-järjestelmän käyttöön sujui hyvin 
 Suomen Pankin ja sen asiakkaiden osalta. Toiminta ollut varsin 
luotettavaa lukuun ottamatta PMJ-katekirjauksissa esiintyneitä 
teknisiä ongelmia.

POPS Pankkien online-pikasiirto-
järjestelmä. Kotimainen suurten 
maksujen järjestelmä.

Suomen Pankin 
yleisvalvonta.

Arvio tehty perusperiaatteita noudattaen vuonna 2004; arvioitu 
täyttävän vaatimukset. Järjestelmä on toiminut varsin luotetta-
vasti. Tapahtumamäärät ovat vakiintuneet.  

PMJ Kotimainen vähittäismaksujen 
välitysjärjestelmä, joka toimii 
TARGET2:n liitännäisjärjestel-
mänä.

Suomen Pankin 
yleisvalvonta.

Arvio tehty perusperiaatteita noudattaen vuonna 2004; arvioitu 
täyttävän vaatimukset. Kotimaisten vähittäismaksujen kannalta 
kriittinen järjestelmä. PMJ-katekirjauksissa ollut jonkin verran 
häiriöitä, jotka eivät kuitenkaan ole heijastuneet kotimaan-
maksujen välitykseen. 

EBA Euro1 EBA Clearingin omistama 
euromääräisten suurten mak-
sujen välitysjärjestelmä.

EKP (pääyleisvalvoja), 
eurojärjestelmä.

Arvioitu perusperiaatteita noudattaen vuonna 2001. Todettu 
systeemisesti merkittäväksi suurten maksujen järjestelmäksi. 
Toiminta ollut luotettavaa, ei merkittäviä häiriöitä.

EBA STEP2 Euroopanlaajuinen automaat-
tinen välityskeskus (PE-ACH) 
euromääräisille vähittäismak-
suille.

EKP (pääyleisvalvoja), 
eurojärjestelmä.

Arvioitu merkittäväksi vähittäismaksujärjestelmäksi. Toiminta 
 ollut luotettavaa, ei merkittäviä häiriöitä. Tulevaisuudessa 
Suomen kannalta systeemisesti merkittävä vähittäismaksujen 
järjestelmä. Yleisvalvontayhteistyötä kehitetään.

CLS Merkittävä kansainvälinen 
valuuttakaupan selvitys-
järjestelmä, joka mahdollistaa 
PvP-selvityksen selvitysriskin 
poistamiseksi. Toiminut 
 vuodesta 2002.

Yhdysvaltain keskus-
pankki (pääyleis-
valvoja), EKP (euro-
selvityksen yleisvalvo-
ja), G10.

Järjestelmän toiminta laajentunut myös pörssin ulkopuolisten 
luottojohdannaisten toimitukseen. Joitain häiriöitä lukuunotta-
matta CLS on toiminut luotettavasti, ja sen merkitys valuutta-
kaupan riskin hallinnassa on korostunut rahoitusmarkkina-
myllerryksen aikana. 

ACH Finland Eräiden suomalaisten pankkien 
(huhtikuussa 2008) perustama  
maksukeskus.

Suomen Pankin 
yleisvalvonta.

Yhtiön operatiivisen toiminnan käynnistyessä järjestelmästä 
tehdään yleisvalvonta-arvio.

APK Suomen kansallinen arvopaperi-
keskus. 

Suomen Pankin 
yleisvalvonta. 
 (Euroclear-NCSD 
-fuusio muuttaa 
yleisvalvontayhteis-
työtä.)

Joukkolainajärjestelmä (Ramses) ja siihen liittyvä vakuushallin-
tapalvelu on arvioitu eurojärjestelmän käyttäjästandardien 
 perusteella; arvioitu täyttävän vaatimukset 2008. Katselmus 
nykyisen osakeselvitysjärjestelmän (HEXClear) edeltäjästä tehtiin 
IMF:n FSAPissa. Molempien likviditeetin riittävyyttä on arviotu 
BoF-PSS2-simulaattorilla. Toiminta ollut luotettavaa. 

European 
Multilateral 
Clearing Facility, 
EMCF

Mahdollinen keskusvastapuoli-
palvelun tarjoaja Helsingin 
pörssille.

Hollannin viran-
omaisten johtama 
valvontaryhmä.

Kansalliset yleisvalvonta- ja valvontaviranomaiset valvovat ja 
arvioivat yhteisöä. Suomen Pankki on liittymässä tähän valvonta-
yhteistyöhön.

Euroclear Kansainvälisten arvopaperi-
keskusten ryhmä, johon NCSD 
ja sen mukana APK fuusioitui-
vat 30.10.2008.

Belgian viranomaisten 
johtama valvonta-
ryhmä.

Kansalliset yleisvalvonta- ja valvontaviranomaiset valvovat ja 
arvioivat Euroclear-ryhmään kuuluvia yksittäisiä arvopaperi-
keskuksia. Euroclear-ryhmää valvovat ja arvioivat kansalliset 
viranomaiset yhteistyössä. Suomen Pankki on liittymässä tähän 
valvontayhteistyöhön.

Tietoverkot

Pankkiverkko3 Kotimainen pankkien välinen 
 suljettu verkko, jota käyttävät 
mm. PMJ ja POPS.

Suomen Pankin 
yleisvalvonta.

Yleisvalvonnan seurantakohde. Toiminta ollut luotettavaa.

SWIFT Rahoitusmarkkinoiden merkit-
tävin sanomavälityspalvelun 
tarjoaja, joka on jäsentensä 
hallinnoima yhteisö. SWIFTin 
sanomavälitystä käytetään 
laajasti maksuliikenteessä ja 
arvopaperiselvityksessä. 

Belgian keskuspankin 
vetämä yleisvalvonta-
ryhmä (ks. Belgian 
keskuspankin vakaus-
julkaisu, kesäkuu 
2008, s. 90–91). 

SWIFT on rahoitusmarkkinoitten infrastruktuurin kriittinen 
palveluntarjoaja, jonka toiminta on ollut pääosin luotettavaa. 
SWIFT on itsearviossaan todennut täyttävänsä yleisvalvonnan 
sille asettamat korkean tason vaatimukset. Yleisvalvonta kiinnit-
tää erityistä huomiota tietoturvan varmistamiseen sekä SWIFTin 
ja sen yksittäisten osapuolten toimintavarmuuteen.

Automaatti- 
verkot

Yksityishenkilöiden käteis-
huollon kannalta merkittävät 
verkot.

Suomen Pankin 
yleisvalvonta.

Yleisvalvonnan seurantakohde tiedonsaannin varmistamiseksi ja 
kriisinhallintavalmiuden turvaamiseksi. 
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