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R

Esipuhe

Rahoitus- ja maksujärjestelmän vakaa 

toiminta on välttämätöntä koko kan-

santaloudelle. Vakaa rahoitusjärjestel-

mä kykenee moitteettomasti hoitamaan 

perustehtävänsä, kuten rahoituksen ja 

maksujen häiriöttömän välityksen, 

rahoitusvälineiden luotettavan hinnoit-

telun ja riskien tehokkaan jakamisen. 

Lisäksi rahoitusmarkkinoiden toimijoi-

den riskinkantokyvyn ja yleisön luotta-

muksen rahoituslaitoksiin ja rahoitus-

markkinoiden infrastruktuuriin on olta-

va riittävät kestääkseen toimintaympä-

ristön suuriakin häiriöitä.

Suomen Pankki huolehtii osaltaan 

Suomen rahoitusjärjestelmän luotetta-

vuudesta ja tehokkuudesta sekä osallis-

tuu sen kehittämiseen. Työ liittyy kiin-

teästi Euroopan keskuspankkijärjestel-

män tavoitteisiin ja edellyttää tiivistä 

yhteistyötä myös muiden viranomaisten 

kanssa.

Suomen Pankin tehtävänä on 

 arvioida rahoitusjärjestelmän vakautta 

kokonaisuutena. Pankki arvioi rahoi-

tuslaitosten toimintaympäristössä ja 

rahoitusjärjestelmän sisällä kehittyviä 

merkittävimpiä vakausuhkia, keskeisten 

velallissektoreiden tilaa, rahoitussekto-

rin toimijoiden riskinkantokykyä sekä 

maksu- ja selvitysjärjestelmien luotetta-

vuutta ja tehokkuutta.

Kansainvälisen rahoitusjärjestel-

män toipuminen maailmanlaajuisesta 

talous- ja rahoituskriisistä vaatii aikan-

sa. Valtioiden talousasema heikentyi 

taantuman vuoksi ympäri maailman. 

Epäluottamus velkaantuneimpien 

Euroopan maiden velanhoitokykyyn 

horjutti rahoitusmarkkinoita ensin 

keväällä ja uudestaan loppuvuonna 

2010. Rahoitussektorin riskinsieto-

kykyä on vahvistettu sekä valtioiden 

että pankkisektorin omilla toimenpiteil-

lä, mutta erot eri maiden ja pankkiryh-

mien välillä ovat suuria. 

Suomen talous koki viime vuonna 

rajun taantuman, jonka syinä olivat 

lähinnä kansainvälisten markkinoiden 

häiriöt. Suomen rahoitusjärjestelmä 

 selvisi kriisistä hyvin ja kykeni estä-

mään talouden pahan heikentymiskier-

teen syntymisen. Suomalaisten rahoitus-

laitosten vahvuus pienentää riskiä vel-

kaantuneimpien maiden talousongel-

mien tarttumisesta Suomen rahoitusjär-

jestelmään. Tämä on Suomelle tärkeää, 

sillä Suomi ei ole suojassa kansainväli-

sen talouden ja rahoitusjärjestelmän 

häiriöiltä.

Vakausraportti on tarkoitettu kai-

kille rahoitussektorin toimijoille, muille 

viranomaisille ja yleisölle informaatioksi 

sekä näihin asioihin liittyvän keskuste-

lun edistäjäksi. Tällä osaltaan varmis-

tetaan, että nämä tahot voivat omassa 

toiminnassaan ottaa huomioon rahoi-

tusjärjestelmän vakauden tilanteen ja 

näkymät. 

Suomen Pankki on julkaissut 

ar vionsa rahoitusjärjestelmän vakau-

desta vuodesta 1998 alkaen. Tässä 

raportissa esitetyt arviot perustuvat 

 tietoihin, jotka olivat käytettävissä 

15.11.2010.

Helsingissä 3.12.2010

Pentti Hakkarainen

Suomen Pankin johtokunnan 

 varapuheenjohtaja 
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M

Yhteenveto

Maailmanlaajuisen rahoituskriisin ja sitä 

seuranneen taantuman aiheuttama vero

tulojen supistuminen, talouden elvytys

toimet ja pankkien tukeminen julkisin 

varoin ovat nopeasti heikentäneet val

tioiden rahoitusasemaa ympäri maail

man. Epäluottamus velkaantuneimpien 

Euroopan maiden velanhoitokykyyn 

kärjistyi keväällä 2010 ja uudestaan lop

puvuonna 2010. Velkakriisin pitkittymi

nen tai kärjistyminen edelleen on uhka 

Euroopan ja koko maailmantalouden 

elpymiselle sekä kansainvälisen rahoitus

järjestelmän vakaudelle. Maailmantalous 

on edelleen hauraalla pohjalla. 

Suomalaisten pankkien ja muiden 

rahoituslaitosten saamiset Euroopan 

velkaantuneimmista maista ovat suh

teellisen pienet, mikä vähentää riskiä, 

että näiden maiden ongelmat suoraan 

tarttuisivat Suomen rahoitusjärjestel

mään. Suomalaiset pankit ovat muuten

kin selvinneet rahoitus ja talouskriisis

tä vähäisin kolhuin, ja niiden kannatta

vuus ja vakavaraisuus ovat pysyneet 

hyvällä tasolla. Jos Suomen talous kas

vaa ennustetusti, taantuman pankeille 

aiheuttamat luottotappiot näyttäisivät 

jäävän koetun taantuman syvyyteen 

nähden vähäisiksi. 

Suomen talous on varsin riippuvai

nen viennistä, mistä syystä kansainväli

sen rahoitusjärjestelmän häiriöt ja 

rahoituksen välityksen vaikeutuminen 

heijastuvat keskimääräistä voimak

kaammin Suomen talouskasvuun. 

Suomalaisten kotitalouksien keski

määräistä velkaantumista kuvaava koti

taloussektorin luottokannan ja käytet

tävissä olevan vuositulon suhde suure

nee vuonna 2010 uuteen ennätykseensä, 

arviolta noin 109 prosenttiin. Lisäksi 

tuloihinsa nähden voimakkaasti vel

kaantuneiden kotitalouksien suhteelli

nen osuus on kasvanut merkittävästi 

2000luvun aikana. Matalana pysynyt 

korkotaso on kuitenkin pitänyt koti

talouksien velanhoidon rasitteen histo

riaansa nähden pienenä.  

Velkaantumisen kasvu ei välittö

mästi uhkaa Suomen rahoitusjärjestel

män vakautta. Se on kuitenkin osaltaan 

mm. kiihdyttänyt asuntojen hintojen 

nousua. Asuntojen hintojen kevään 

2010 nousupiikki oli varoitusmerkki 

siitä, kuinka varallisuushinnoilla on tai

pumusta voimakkaisiin vaihteluihin ja 

ylilyönteihin. Viimeisin rahoituskriisi on 

osoittanut, kuinka vaarallisia riskejä 

varallisuushintojen hallitsemattomaan 

nousuun liittyy. 

Kotimaiset maksu ja selvitysjärjes

telmät ovat toimineet pääosin luotetta

vasti. Suomen rahoitusmarkkinoiden 

kansainvälistyminen on vienyt maksu ja 

selvitysjärjestelmät nopeasti osaksi yleis

tä eurooppalaista rahoitusmarkkinoiden 

infrastruktuuria: maksut ovat siirtyneet 

tai siirtymässä yleiseurooppalaisiin mak

sujärjestelmiin ja keskuksiin, ja arvopa

pereiden pörssi ja kauppapaikat samoin 

kuin keskusvastapuoliselvitys ja arvopa

perisäilytys ovat joko osa kansainvälistä 

yritystä tai toimivat ulkomailta. Kehitys 

on luonnollinen seuraus integraatiosta, 

jonka odotetaan tuovan mittakaava ja 

erikoistumishyötyjä. Samanaikaisesti 

ennen muuta viranomaiset pyrkivät huo

lehtimaan siitä, että kotimaisille rahoi

tusmarkkinoille elintärkeät toiminnot 

turvataan tavalla, joka vastaa palvelui

den käyttäjien tarpeita niin laadultaan, 

tehokkuudeltaan, saatavuudeltaan kuin 

hinnaltaankin. 
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Merkittävin uhkakuva infrastruk

tuurin kannalta on, että menetetään toi

mintaedellytykset ja mahdollisuudet vai

kuttaa omiin markkinoihin. Käynnissä 

olevat lainsäädännön muutokset ovat 

erittäin merkittäviä juuri siksi, ettei tämä 

uhkakuva toteutuisi. Vaikutusmahdolli

suuksien hyödyntämiseksi tarvitaan 

yhteistä kansallista näkemystä siitä, 

miten infrastruktuuria halutaan kehittää.

Merkittävimmät Suomen rahoitus

järjestelmän vakautta vuonna 2011 

uhkaavat riskit ovat seuraavat: 

1) Velkakriisin pahentuminen 

lamauttaa kansainväliset rahoitusmark

kinat, mikä vaikeuttaa myös suomalais

ten toimijoiden rahoitusta ja varainhan

kintaa.

2) Velkakriisi pysäyttää maailman

talouden elpymisen, mikä jarruttaa 

kulutusta, investointeja ja vientikysyn

tää sekä heikentää rahoitusyritysten toi

mintaympäristöä. 

3) Suomalaisten kotitalouksien vel

kaantumisen jatkuva kasvu tekee koti

taloudet entistä haavoittuvammiksi 

korkojen nousua ja negatiivisia talous

yllätyksiä vastaan.

Rahoitussääntelyä on alettu rahoi

tuskriisin opetusten pohjalta kiristää 

voimakkaasti. Toistaiseksi tärkein 

uudistuskokonaisuus, Baselin pankki

valvontakomitean valmistelema ns. 

Basel III uudistus, hyväksyttiin marras

kuussa 2010. Basel III uudistus tulee 

parantamaan pankkien riskinsietoky

kyä sekä instituutiokohtaisia että mak

rotaloudellisia sokkeja vastaan. 

Globaalit rahoitussääntelyn uudis

tukset ovat pääosin Suomen etujen 

mukaisia. Ne pienentävät maailmanlaa

juisten rahoituskriisien uhkaa. Näistä 

kriiseistä kärsivät eniten Suomen kaltai

set viennistä riippuvaiset maat.  

Suomen Pankki katsoo, että seu

raavat näkökohdat tulisi ottaa huo

mioon rahoitusjärjestelmän riskinsieto

kykyä vahvistettaessa ja rahoitussäänte

lyä edelleen parannettaessa: 

1) Valtioiden velkakriisi on osoitta

nut, kuinka epäluottamus julkiseen 

taloudenpitoon voi horjuttaa rahoitus

järjestelmän vakautta. Suomen julkisen 

talouden kestävyydestä ja velkaantumi

sen maltillisuudesta huolehtiminen on 

tärkeää myös kansallisen rahoitusjärjes

telmän vakauden vuoksi. 

2) Suomen asuntomarkkinoilla on 

rakenteellisia tekijöitä, jotka lisäävät 

hintavaihteluita ja siten altistavat rahoi

tusjärjestelmän ja talouden häiriöille. 

Suomessa mm. poikkeuksellisen suuri 

osuus asuntoluottokoroista on sidottu 

lyhyisiin markkinakorkoihin. Koti

talouksien on mitoitettava asuntolaino

jensa määrä maksukykynsä mukaan ja 

varauduttava valitsemaansa korko

sidonnaisuuteen liittyviin riskeihin. 

3) Viranomaisilla on nykyisin liian 

vähän keinoja puuttua varallisuushinto

jen nopeaan nousuun sekä luotonannon 

ja velkaantumisen liialliseen kasvuun. 

Keskuspankeilla tulee vastaisuudessa 

olla keskeinen rooli liiallista luotonan

toa ja velkaantumista hillitsevien työ

kalujen käytössä eli ns. makrovakaus

politiikassa.

4) Globaalilla tasolla systeemisesti 

merkittävien rahoituslaitosten sääntelyn 

ja valvonnan tulee olla kireämpää kuin 

muihin rahoitusyrityksiin kohdistuvan 

sääntelyn ja valvonnan. Mikään rahoi

tuslaitos ei saa vastaisuudessa olla liian 

suuri kaatumaan. 
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Kehikko 1.

Suomen rahoitusjärjestelmän vakaustilanne kuvattuna vakauskartalla

Tässä kehikossa tarkastellaan 
Suomen rahoitusjärjestelmän 
vakautta kuvaavien keskeisten 
indikaattoreiden kehitystä vuosi
na 2008–2010. Tarkastelua ha
vainnollistaa oheinen kuvio A.1 
Kuviossa sakaroiden ulommat 
arvot kuvastavat heikompia 
makrotaloudellisia näkymiä, 
suurempia riskejä ja kovempaa 
stressiä. 

Kuvion sakaroiden arvot 
perustuvat niiden taustalla ole
viin muuttujiin siten, että origo 
ja ulkoreuna vastaavat kunkin 
aikasarjan ääriarvoja. Harmaa 
alue kuvaa aikasarjan kahta 
keskimmäistä kvartaalia eli sitä 
aluetta, jolle muuttujan arvo on 
osunut 50 % ajasta. 

Vakaustilannetta kuvaavis
ta indikaattoreista makrotalou
den merkitys on rahoitusjärjes

1 Kuvion indikaattoreista ja teknisestä 
toteutuksesta tarkemmin, ks. Kaukoranta, 
I. (2010) Rahoitusmarkkinoiden vakau‑
den visualisointi. BoF Online 8/2010.

telmän kannalta tärkeä, koska 
vahva talouskasvu voi ruokkia 
rahoitusmarkkinoiden ylikuume
nemista, kun taas nopeasti heik
kenevä makrotaloudellinen tilan
ne voi aiheuttaa esimerkiksi 
luottotappioiden kautta stressiä 
rahoitusjärjestelmään. Kuvion 

ylin sakara kuvaa Suomen mak‑

rotaloudellista tilannetta. Mak
rotalouden dimension pisteluku 
perustuu Suomen Pankin ennus
teeseen bruttokansantuotteen 
kasvusta kuluvana ja seuraavana 
vuonna.2 

Suomi on vientivetoisena 
maana herkkä kansainvälisen 
talouden häiriöille. Rahoituskrii
sin vaikutuksia Suomen talous
kasvuun on kaikessa dramaatti
suudessaan kuitenkin ollut vai
keaa ennakoida. Vuonna 2008 

2 Makrotalouden tilannetta kuvataan 
muista dimensioista poiketen eteenpäin 
katsovasti. Kuvion muiden dimensioiden 
pisteluvut perustuvat jo havaittuun kehi‑
tykseen.

laadittujen kuluvan ja seuraavan 
vuoden ennusteiden mukaan 
makrotalouden tilan arvioitiin 
olevan vain hieman normaalia 
heikompi. Vuoden 2009 brutto
kansantuotteen romahdusta ei 
nähty vielä tulevaksi. Sen sijaan 
vuonna 2009 ennusteet muuttui
vat nopeasti erittäin synkiksi.

Vaikka kriisin vaikutus oli 
hyvin raju, se näyttää jäävän 
aiemmin luultua lyhyemmäksi. 
Vuonna 2010 laaditut talouskas
vuennusteet kuluvaksi ja seuraa
vaksi vuodeksi ovat palautuneet 
niin sanotulle normaalitasolleen, 
noin 2,5 prosentin tuntumaan. 
Täytyy kuitenkin muistaa, että 
talouskasvun ennustamiseen 
liittyy edelleen normaalia suu
rempaa epävarmuutta. Lisäksi 
taantuman aikaansaaman tuo
tannon pudotuksen kurominen 
umpeen on haasteellista talous
kasvun elpymisen merkeistä huo
limatta.3

Useissa tutkimuksissa4 on 
havaittu, että ylivelkaantuminen 
ja asuntomarkkinoiden ylikuu
meneminen voivat ennustaa 
rahoitusmarkkinoiden tulevia 
kriisejä. Kuvion kaksi oikean‑

puoleista sakaraa kuvaavatkin 

kasaantuvia vakausuhkia: asun‑

tojen reaalihintojen ja yksityisen 

sektorin velkaantumisen kehitys‑

3 Suomen makrotalouden tilasta lähem‑
min luvussa Toimintaympäristö (s.10) 
sekä Euro & talous ‑lehden erikoisnume‑
rossa Talouden näkymät 2/2010. 

4 Esim. Borio, C. – Drehmann, M. (2009) 
Towards an operational framework for 
financial stability. BIS Working Papers No 
284.

Kuvio A.

Lähteet: Merrill Lynch, NASDAQ OMX Helsinki, pankit, 
Tilastokeskus ja Suomen Pankki.

Suomen rahoitusjärjelmän vakauskartta

Asuntojen 
hinnat

Pankkien 
kestävyys

Makrotalous

Riskipreemiot Velkaantuneisuus

Joulukuu 2008 Joulukuu 2009 Joulukuu 2010
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tä. Molemmat lasketaan poik
keamina pitkän aikavälin tren
distä.

Suomen asuntomarkkinoi
den hintakehityksessä on havait
tavissa vahva positiivinen trendi 
1990luvun hintaromahduksesta 
alkaen. Asuntojen hintataso on 
korkea pitkän aikavälin keskiar
voonsa nähden, mutta koska 
varsinaisesti voimakasta trendis
tä poikkeavaa kehitystä ei ole 
havaittavissa, on vaikea arvioida, 
missä vaiheessa hintataso alkaa 
muodostaa uhan rahoitusmark
kinoiden vakaudelle. Rahoitus
markkinoiden vakautta kuvaa
van kuvion perusteella asuntojen 
hintakehityksestä johtuvat riskit 
ovat kasvaneet hieman vuodesta 
2009, mutta kaikkien kolmen 
vertailuvuoden havainnot asettu
vat niin sanotun normaalin vaih
teluvälin sisäpuolelle.5

Sen sijaan toinen vakauteen 
kohdistuvia uhkia mittaavista 
indikaattoreista, yksityisen sek
torin velkaantuneisuus, on ollut 
normaalia tasoaan korkeammal
la koko tarkasteluperiodin 
2008–2010. Kotitalouksien vel
kaantumisaste on noussut yhtä
jaksoisesti 1990luvun loppu
puolelta alkaen. Yrityssektorin 
velkaantuminen on myös kasva
nut tasaisesti, mutta maltillisem
min kuin kotitalouksien velkaan
tuminen. Yksityisen sektorin 
velkaantuminen kasvoi vuonna 
2009 suuremmaksi kuin kos
kaan aiemmin, eikä se ole vuon

5 Suomen asuntomarkkinoiden hintakehi‑
tyksestä tarkemmin luvussa Toimintaym‑
päristö (s. 13–14).

na 2010 pienentynyt kuin margi
naalisesti.6

Kuvion kaksi vasemman‑

puoleista sakaraa kuvaavat to‑

teutunutta stressiä rahoitusjärjes‑

telmässä. Riskipreemiot kuvasta
vat rahoituksen saatavuutta. 
Taustalla oleva mittari on AAA 
ja BBBluottoluokituksen saanei
den yritysten välinen korkoero. 

Rahoituksen saatavuus 
huononi nopeasti finanssikriisin 
puhjettua, mikä näkyi yrityksiltä 
vaadittujen riskilisien dramaatti
sena kasvuna. Kansainvälisten 
pääomamarkkinoiden elpyminen 
vuoden 2009 aikana palautti 
riskilisät huipustaan. Vuonna 
2010 riskilisät ovat edelleen 
pienentyneet. Tästä huolimatta 
ne ovat edelleen suuremmat kuin 
kriisiä edeltävinä vuosina.7 

Kuvion ylempi vasen sakara 

kuvastaa pankkien kestävyyttä, 

jota mitataan Suomen Pankin 

pankkisektorin stressi‑indeksillä8. 
Suomen pankkisektori on selvin
nyt pienin kolhuin erittäin haas
tavien viime vuosien läpi. Pahim
min rahoituskriisi koetteli Suo
men pankkeja vuonna 2009, 
mutta silloinkin stressitaso kohosi 
vain hieman niin sanottua nor
maalia tasoaan korkeammalle.9

6 Kotitalouksien ja yritysten velkaantumi‑
sesta enemmän luvussa Toimintaympäris‑
tö (s. 11–12 ja 14).

7 Suomalaisten yritysten rahoituksen 
saatavuudesta lähemmin luvussa Toimin‑
taympäristö (s. 14–17).

8 Stressi‑indeksi on laskettu pankkiosak‑
keiden kursseista, pankkien välisistä 
talletuksista, kannattavuudesta, omasta 
pääomasta ja luottotappioista. 

9 Suomalaisten pankkien kestävyyttä 
käsitellään tarkemmin luvussa Pankki‑ ja 
vakuutussektori (s. 18–30).

Kaikkiaan rahoituskriisi nä
kyi  rajuna kasvuna yrityslaino
jen riskipreemioissa, kun taas 
Suomen kestävällä pohjalla ole
va pankkisektori ei kokenut 
poikkeuksellisen suurta stressiä 
kriisin aikana. Suomen makrota
louden tilaan kriisi sen sijaan 
vaikutti voimakkaasti ja aiheutti 
äärimmäisiä muutoksia brutto
kansantuotteen kasvussa. Mak
rotalouden tila näyttää kuitenkin 
olevan jo elpymässä, joskin se on 
edelleen herkkä kansainvälisen 
talouden epävarman kehityksen 
suhteen. 

Yksityisen sektorin vel
kaantuminen on historiaansa 
nähden voimakasta. Velkataakan 
kasvu lisää yksityissektorin ja 
kansantalouden haavoittuvuutta 
erityisesti korkotason muuttues
sa tai kun ilmenee muita talou
dellisia häiriöitä. 

Kotimaisen toimintaympä
ristön lisäksi Suomen rahoitus
markkinoiden vakauteen vaikut
taa merkittävästi kansainvälisten 
rahoitusmarkkinoiden tila. Suu
rimmat ajankohtaiset uhkakuvat 
liittyvät nimenomaan kansainvä
listen ongelmien suoriin ja epä
suoriin tartuntavaikutuksiin.
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Toimintaympäristö

Epätasainen globaali talouskasvu luo 

uhkia rahoitusmarkkinoiden vakaudelle. 

Euroopassa häiriöalttiutta kasvattavat 

eräiden maiden velkaongelmat. Valtioiden 

velkaantuminen kytkeytyneenä pankkien 

ongelmiin on keskeinen uhka koko kan-

sainvälisen rahoitusjärjestelmän vakaudel-

le. Suomessa kotitalouksien haavoittuvuus 

työttömyyden kasvun tai korkojen nousun 

suhteen on lisääntynyt velkataakan kasvun 

myötä. Yritysten rahoituksen saatavuus on 

parantunut, mutta rahoitusmarkkinoiden 

epävarmuudet voivat heikentää rahoituk-

sen saatavuutta nopeasti. 

 
Valtioiden velkaongelmat  
huolenaiheena

Vuoden 2010 alkupuolella talouskasvu 

oli monilla talousalueilla ennakoitua 

voimakkaampaa. Osa kasvusta oli seu-

rausta mittavista talouden tukitoimista. 

Varsinainen nopean kasvun vaihe osoit-

tautui eräissä maissa, kuten Yhdysval-

loissa ja Japanissa, varsin lyhyeksi. 

Rahoitusmarkkinoiden päähuolenai-

heeksi ovat nousseet  eräiden euro-

alueen valtioiden velkaongelmat, jotka 

ovat syventyneet nopeasti. Epävarmuus 

on kohdistunut valtioiden velanhoito-

kykyyn ja näiden maiden rahoituslai-

tosten kasvaneisiin riskeihin.  

Vaikka maailmantalouden lähivuo-

sien kasvunäkymät ovat säilyneet varo-

vaisen positiivisina, kasvun odotetaan 

jäävän selvästi hitaammaksi kuin taan-

tumaa edeltäneenä voimakkaan kasvun 

aikana. Vetäytyminen finanssipoliittisis-

ta elvytystoimista ja nykyisen talous-

kasvun vetureiden, esimerkiksi Kiinan, 

luotonannon tiukentuminen osaltaan 

hidastavat kasvua. Kasvun painopiste 

tulee kuitenkin edelleen säilymään 

kehittyvissä talouksissa. 

Velkaantuneiden valtioiden uhka-

kuvana on ennakoitua hitaampi talous-

kasvu, joka vaikeuttaa niiden kykyä 

suoriutua velkasitoumuksistaan. Huolet 

velanhoitotavoitteiden osoittautumises-

ta liian koviksi ovat näkyneet haavoit-

tuvina pidettyjen valtioiden riskilisissä 

(kuvio 1). Vaarana on, että valtioiden 

velanhoidon epäonnistuminen epäva-

kauttaa rahoitusmarkkinoita ja ongel-

mat tarttuvat myös pankkisektoriin. 

Irlannin pankkikriisin osoittautuminen 

suureksi rasitteeksi maan julkiselle 

 taloudelle on lisännyt uudelleen epävar-

muutta markkinoilla sitten kevään häi-

riöiden.

Matalan korkotason vaikutukset eivät 
pelkästään vakauttavia

Kevyen rahapolitiikan oloissa korot 

ovat pysyneet erittäin alhaisina kehitty-

neiden talouksien markkinoilla. Korko-

jen mataluus on näkynyt sijoitusten 

Kuvio 1.
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kanavoitumisessa paremman tuoton 

instrumentteihin. Muun muassa yritys-

joukkolainojen kysyntä ja liikkeeseen-

lasku ovat olleet ennätyksellisiä. Talous-

näkymien kohenemisen ohella voima-

kas kysyntä on osaltaan supistanut yri-

tysjoukkolainoista maksettavaa riskili-

sää (kuvio 2). 

Voimakas tuottohakuisuus voi 

vaarantaa riskien todenmukaisen hin-

noittelun ja johtaa pahimmillaan 

finanssikriisiä edeltäneen ajan ilmiöön, 

jolloin matalien korkojen oloissa tuot-

toja haettiin mm. suuririskisistä arvopa-

peristetuista instrumenteista. 

Matalien korkojen ympäristö luo 

myös toisenlaisia vaaroja. Ne maat, 

joissa kansainvälisen taantuman vaiku-

tukset jäivät vähäisiksi tai lyhytaikaisik-

si, kasvavat nyt jo voimakkaasti. Tuot-

tohakuinen pääoma kanavoituu näihin 

nopean kasvun maihin ja vahvistaa nii-

den valuuttakursseja ja osakemarkki-

noiden arvostuksia. Ylikuumenemisen 

riski on todellinen. Myös kiinteistö-

markkinoiden arvostusriskit kasvavat. 

Runsas likviditeetti sekä hintojen ja 

arvostusten nousu näillä markkinoilla 

velkavivun vaikutuksesta lisäävät pel-

koa myöhemmistä luottotappioista. 

Ulkomaiset sijoitukset kehittyviin 

talouksiin, esimerkiksi BRIC-maihin1, 

ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuo-

sien aikana (kuvio 3). Samaan aikaan 

osakekurssit ovat näissä maissa nous-

seet voimakkaasti ja valuutan ulkoinen 

arvo vahvistunut. Ulkomaisten pää-

omien virtaa on pyritty hillitsemään, sil-

lä ulkomaisten sijoittajien riskimielialan 

muuttuessa sijoitusvirrat kääntyvät her-

1 BRIC-maita ovat Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina 
(Brasil, Russia, India and China).

Kuvio 2.

kästi päinvastaiseen suuntaan, mikä 

saattaisi voimistaa hintavaihteluja 

kehittyvillä markkinoilla.

Makrotalouden tilaa leimaa 
 epävarmuus 

Yleisenä markkinoiden hermostunei-

suuden mittarina pidetyn VIX-indeksin2 

mukaan (kuvio 4) markkinat rauhoittui-

vat hieman kesän 2010 aikana. Epävar-

muus on kesän jälkeen kuitenkin kään-

tynyt kasvuun velkakriisin seurauksena, 

2 VIX-indeksi lasketaan käyttämällä Standard & 
Poor’s 500 -osakeindeksioptioiden implisiittistä volati-
liteettia. Indeksi kuvaa sijoittajien odotuksia osake-
kurssien heilunnassa seuraavien 30 päivän aikana.
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mikä on näkynyt mm. voimakkaina 

sijoitusvirtoina turvallisina pidettyihin 

kohteisiin (esim. kulta sekä Yhdysval-

tain ja Saksan valtiovelat) ja eri omai-

suusluokkien hintojen normaalia voi-

makkaampana heilahteluna. 

Epävarmuus kohdistuu nyt Euroo-

pan velkaongelmamaihin, joiden valtion 

joukkolainojen riskilisien kasvu ja luot-

tojohdannaisten hintojen voimakas 

nousu ja heilahtelut kielivät epäluotta-

muksesta näiden valtioiden lainanhoito-

kykyyn.

Epävarmuudella on negatiivinen 

vaikutus reaalitalouteen, koska se mm. 

heikentää rahoituslaitosten lainananto-

halukkuutta, siirtää yritysten investoin-

tipäätöksiä ja vähentää kotitalouksien 

kulutusta. Makrotalouden kehitykseen 

liittyvää epävarmuutta voidaan kuvata 

tarkastelemalla makrotalouden indi-

kaattoreiden (esim. BKT ja teollisuus-

tuotannon indeksi) ennusteiden keski-

hajontaa (kuvio 4). Mitä erimielisempiä 

ennustekyselyyn vastanneet markkina-

toimijat ovat reaalitalouden kehitykses-

tä, sitä suurempaa on epävarmuus. 

Yhdysvaltain makrotalouden tilaa 

koskeva epävarmuus lisääntyi rahoitus-

kriisin kärjistyessä vuonna 2008, kun 

taas Euroopassa kriisin vaikutus näkyi 

makrotalouden odotuksissa vasta noin 

puolen vuoden viipeellä. Myös kesän 

2010 velkakriisi kasvatti epävarmuutta 

makrotalouden kehityksen suhteen, ja 

tämä on näkynyt euroalueen ennustei-

den hajonnassa edelleen syksyllä 2010. 

Valtioriskit vaikeuttavat pankkien 
rahoituksen hankintaa

Massiivisten elvytystoimien ja pankki-

sektorin tukemisen seurauksena julki-

sen talouden velka on monessa Euroo-

pan maassa kasvanut nopeasti. Valtiot 

ja keskuspankit ovat nyt ottaneet ensi-

askeleita tukitoimien purkamisessa, kun 

pankkien kriisinsietokyky on vahvistu-

nut tulosten parannuttua ja varainhan-

kinnan ongelmien helpotuttua. Viran-

omaisten nopeat toimenpiteet, kuten 

sopiminen Euroopan talouden vakaut-

tamismekanismista sekä Euroopan 

rahoitusvakausvälineen luominen, ja 

lisäksi Euroopan laajuiset stressitestit 

vähensivät osaltaan markkinoiden epä-

varmuutta. Valtioiden velkaantuminen 

on silti yhä merkittävä riski kansainvä-

lisessä rahoitusjärjestelmässä.

Kansainvälisen rahoitusjärjestel-

män toimijoiden tiiviiden keskinäisten 

kytkösten vuoksi yksittäisten Euroopan 

maiden velkaongelmat ovat riski muul-

lekin Euroopalle. Vastapuoliriskeihin 

liittyvien pelkojen kautta vaikeuksissa 

olevien valtioiden ongelmat leviävät 

nopeasti yli maiden rajojen, jos pankeil-

la on suuria saamisia eniten velkaantu-

neissa maissa. Tartuntariski heijastuisi 

myös luottokelpoisuudeltaan hyvien 

Kuvio 4.
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maiden korkoihin ja Suomessakin toi-

mivien pankkien varainhankintaan. 

(Kehikossa 2 käsitellään valtioiden vel-

kaantumisen vaikutuksia ja suomalais-

ten rahoituslaitosten sijoitusriskiä.)

Kasvava joukkolainojen tarjonta 

kilpailee sijoitusvirroista, mikä voi syr-

jäyttää lähivuosina pankkien varain-

hankintaa ja nostaa rahoituksen hintaa 

kaikilla sektoreilla. Valtioiden lähivuo-

sien velanotto ajoittuu yhteen muiden 

sektoreiden mittavien jälleenrahoitustar-

peiden kanssa (kuvio 5). Osa pankkien 

erääntyvästä rahoituksesta suuntautuu 

pääomamarkkinoille, kun rahoitusris-

kejä pyritään vähentämään velkarahoi-

tuksen keskimääräistä maturiteettia 

pidentämällä. Pankkien jälleenrahoituk-

sen saatavuudessa on aiempaan nähden 

poikkeuksellista se, että arvopaperista-

minen ei kunnolla toimi rahoituskana-

vana.

Eurooppalaisten pankkien tuloske-

hitys on parantunut vuoden 2010 aika-

na. Luottotappioiden kehitys on ollut 

odotettua positiivisempaa, ja myös luot-

toriskit erityisesti pienyritysten luoto-

tuksesta ovat pienentyneet. Talouden 

elpymisen ollessa vielä haurasta makro-

shokit voivat kääntää työttömyyden ja 

maksuhäiriöt ja pankkien luottotappio-

varaukset kasvuun. Korkokatteeseen 

kohdistuu vastaisuudessa paineita sekä 

tuottojen että kustannusten kautta. 

Ennakoidun jähmeän talouskehityksen 

oloissa lainanannon kasvu on vaimeaa 

ja pankkien rahoituskustannuksia rasit-

tavat kilpailu yleisötalletuksista sekä 

varainhankinnan kustannusten kohoa-

minen. Olosuhteet rahamarkkinoilla ja 

pankkien maksuvalmius ovat parantu-

neet keväästä 2010, mutta tilanne ei ole 

normalisoitunut. Valtioiden rahoitusris-

kien kanavoituminen pankkien rahoi-

tusongelmiksi näkyy pankkien luotto-

riskien hinnoissa erityisesti niissä mais-

sa, jotka painivat suurten julkisen 

talouden vajeiden kanssa (kuvio 6).

Pankkijärjestelmän heikot osat 

ovat riski koko Euroopan rahoitusjär-

jestelmälle, vaikka euroalueen pankit 

ovat keskimäärin vakavaraisia. Euro-

alueella on ollut nähtävissä kahtiaja-

kautunutta kehitystä pankkien tervey-

dessä, kun monet kannattavuus-, tulon-

muodostuksen ja varainhankinnan 

ongelmista ovat kasautuneet samalle 

joukolle pankkeja. Jos pankkijärjestel-

män rakenteellisten ongelmien korjaa-

minen viivästyy, valtioiden velkaantu-

minen uhkaa tukisitoumusten vuoksi 

yhä paisua. Eräiden eurooppalaisten 

pankkien jääminen riippuvaisiksi julki-

sesta tuesta hidastaa markkinoiden nor-

maalin toiminnan palautumista ja vää-

ristää kilpailua. Tilapäisiksi tarkoitetut 

toimet ovat pitkittyneet. Haittavaiku-

tukset kansainvälisessä rahoitusjärjes-

telmässä ovat ilmeisiä ja lisäävät sen 

kriisiherkkyyttä. 

Kuvio 5.
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Rahoitussääntelyn muutokset muovaa-
vat rahoituksen hankintaa

Rahoitussääntelyn muutokset muovaa-

vat rahoitusyritysten toimintaympäris-

töä tulevina vuosina. Tiukentuva sään-

nöstö muokkaa perinteisen pankki-

luotonannon ja markkinoilta hankitta-

van rahoituksen suhdetta ja siirtää pai-

nopistettä kohti markkinaperusteista 

rahoitusta, mikäli tuleva pankkeja kos-

kevan sääntelyn tiukentuminen vähen-

tää pankkien luotonantokykyä. Tämän-

kaltainen kehitys muovaisi eurooppa-

laista rahoitusjärjestelmää enemmän 

kohti yhdysvaltalaista järjestelmää, jos-

sa markkinarahoituksen osuus perintei-

sesti on suurempi. Suuri vaaratekijä 

pankkien sääntelyn kiristymisessä on se, 

että tiukka sääntely johtaa uuden varjo-

pankkijärjestelmän syntyyn sekä siihen, 

että rahoitus ja riskit kanavoituvat ohi 

perinteisen valvonnan.    

Suomen talous elpyy hitaasti kansain-
välisen talouden mukana

Kotimaantalous on nousemassa syvästä 

taantumasta. Elpyminen viivästyi Suo-

men investointitavarapainoisen vienti-

rakenteen takia. Kotimaista kysyntää 

ovat tukeneet kotitalouksien kulutuk-

sen ohella asuntoinvestoinnit. Asunto-

markkinoita ovat vahvistaneet sekä 

poikkeuksellisen matala korkotaso että 

valtion asuntotuotantoon suuntaamat 

tukitoimet.

Kokonaistuotannon suureen muu-

tokseen nähden työllisyys säilyi Suo-

messa ennakoitua parempana. Lähitule-

vaisuudessa Suomen talouskasvun ei 

odoteta muodostuvan kovin vahvaksi 

kansainvälisen talouskasvun hidastues-

sa. Vaikka talouskasvun Suomessa 

ar vioidaan asettuvan lähivuosina 2½ 

prosentin tuntumaan3, taantuman 

aikaansaama tuotannon kuoppa kurou-

tuu umpeen hitaasti. 

Kotitalouksien velkaantuminen 
jatkunut taantumasta huolimatta

Suomalaisten kuluttajien luottamus 

talouteen on vahvistunut vuoden 2010 

aikana ja oli syksyllä erittäin hyvä.4 

Luottamusta ovat kohentaneet aiempaa 

optimistisemmat odotukset Suomen 

talous- ja työllisyyskehityksestä. Kulut-

tajien usko oman taloutensa suotuisaan 

kehitykseen on niin ikään parantunut ja 

palautunut pitkän aikavälin keskimää-

räiselle tasolle.

Suomalaisten kotitalouksien keski-

määräistä velkaantuneisuutta kuvaava 

kotitaloussektorin luottokannan ja käy-

tettävissä olevan vuositulon suhdeluku 

suurenee vuoden 2010 aikana uuteen 

ennätykseensä, arviolta noin 109 pro-

senttiin (kuvio 7). Velkaantumisaste on 

3 Lähemmin Euro & talous -lehden erikoisnumerossa 
Talouden näkymät 2/2010. 

4 Tilastokeskuksen kuluttajabarometri (lokakuu 2010).

Kuvio 6.
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noussut yhtäjaksoisesti 1990-luvun lop-

pupuolelta alkaen ja on muiden Euroo-

pan maiden tilanteeseen verrattuna kes-

kimääräistä tasoa.5

Suurimmat velat ja korkeimmat 

velkaantumisasteet ovat keskittyneet 

melko suppealle joukolle kotitalouksia. 

Noin 40 prosentilla kotitalouksista ei 

ole lainkaan velkaa, ja yli puolella vel-

kaantuneista kotitalouksista velkaantu-

misaste on alle 100 % eli velkaa on 

vähemmän kuin käytettävissä olevan 

vuositulon verran (kuvio 8).6 Tuloihinsa 

nähden voimakkaasti velkaantuneiden 

kotitalouksien määrä ja merkitys ovat 

kasvaneet 2000-luvun aikana. Vuoden 

2008 lopussa 9 prosentilla kotitalouk-

sista (16 prosentilla velkaantuneista 

kotitalouksista) oli velkaa yli kolme 

kertaa käytettävissä olevan vuositulon-

sa verran. Näiden kotitalouksien osuus 

kotitalouksien yhteenlasketuista velois-

ta oli niinkin suuri kuin 46 %. Vuonna 

2002 tuloihinsa nähden yhtä voimak-

kaasti velkaantuneiden kotitalouksien 

osuus oli 4 % (velkaantuneista 8 %) ja 

näiden kotitalouksien velkojen osuus 

velkakannasta 26 %.

Kotitalouksien velkaantuminen on 

jatkunut Suomen taloudessa koetusta 

syvästä taantumasta huolimatta. Rahalai-

tosten luotonanto kotitalouksille on kas-

vanut vajaan 6 prosentin vuosivauhtia 

vuoden 2010 aikana (kuvio 9). Luoton-

kysyntä on pysynyt yllä matalan korkota-

5 Ks. myös Risto Herralan kehikko ”Kotitalouksien 
velkaantuminen” Euro & talous -lehden erikoisnume-
rossa Talouden näkymät 2/2010. Tarkasteltu velkaan-
tumisaste ei sisällä kotitalouksien arvioitua osuutta 
asunto-osakeyhtiöiden veloista.

6 Luvut perustuvat Tilastokeskuksen uusimpaan 
velkaantumistilastoon, jonka tiedot asuntokuntien 
veloista ovat vuodelta 2009 ja velkaantumisasteista 
vuodelta 2008.

Kuvio 8.
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Kuvio 7.
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myönnetyistä lainoista kirjattujen 

arvonalentumistappioiden määrä on säi-

lynyt vähäisenä. Lainakantaan suhteutet-

tuna luottotappiot kotitalousluotoista jäi-

vät melko pieniksi myös 1990-luvun alun 

laman aikana (kuvio 10).

Velkataakan kasvu korostaa 
 korkoriskien merkitystä

Valtaosa pankkien kotitalouksille myön-

tämistä lainoista on vaihtuvakorkoisia 

(kuvio 9), joten markkinakorkojen muu-

tokset välittyvät kotitalouksien lainakor-

koihin nopeasti. Vuosina 2009–2010 

kotitalouksien lainakannan keskikorko 

on ollut keskimäärin alle 3 % ja korko-

rasitus on jäänyt erittäin pieneksi histo-

riaansa nähden (kuvio 7). Samanaikai-

sesti velkaantuneisuuden kasvu on kui-

tenkin lisännyt velanhoitorasituksen 

herkkyyttä korkojen nousun suhteen.

Viitteellinen vaihtoehtoislaskelma 

(kuvio 7) havainnollistaa, miten korko-

tason nousu vuonna 2011 vaikuttaisi 

kotitalouksien korkomenoihin suhtees-

sa tuloihin vuosina 2011 ja 2012.7 

Markkinoilla vallitsevien odotusten 

mukaan lyhyet markkinakorot nouse-

vat vuonna 2011 maltillisesti, jolloin 

korkorasituskin säilyisi pienenä (ske-

naario 1). Historia on kuitenkin osoit-

tanut, että on syytä varautua huomatta-

vasti korkeampaan korkotasoon ja suu-

rempiin korkomenoihin (skenaariot 2 ja 

3). Korkorasituksen merkittävä kasvu 

vähentäisi kotitalouksien kulutusmahdol-

lisuuksia ja lisäisi velanhoito-ongelmia.

Työttömyyden väheneminen pienentää 
tuloihin liittyviä riskejä

Suomen työllisyys säilyi taantuman aika-

na ennakoitua parempana, osin yritysten 

käyttämän lomautusjärjestelmän ansios-

ta. Työttömyysaste nousi mutta jäi selvästi 

alemmaksi kuin 1990-alussa (kuvio 10). 

Vuoden 2010 aikana työttömyys on alka-

nut vähentyä, mikä pienentää kotitalouk-

sien tuloihin kohdistuvia riskejä. Talou-

den elpymiseen liittyy kuitenkin yhä epä-

varmuutta, ja vie vuosia ennen kuin työl-

7 Laskelmassa ei ole otettu huomioon takaisinmaksu-
tapojen tai korkosidonnaisuuksien eroja, mahdollisia 
muutoksia maksuaikatauluissa tai muita harkinnan-
varaisia tekijöitä.

Kuvio 10.
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lisyys palautuu taantumaa edeltäneelle 

tasolle.

Asuntomarkkinoiden rauhoittuminen 
myönteistä hintariskien kannalta

Vuoden 2008 puolivälissä alkanut asun-

tojen hintojen lasku jäi lyhytaikaiseksi, 

noin kolmen vuosineljänneksen mittai-

seksi. Hinnat palautuivat alkuvuoden 

2008 tasolle syksyllä 2009, ja nousu oli 

nopeaa aina vuoden 2010 puoliväliin 

saakka. Nousu hidastui vuoden 2010 kol-

mannella neljänneksellä, jolloin asuntojen 

hinnat olivat koko maassa keskimäärin 

7,8 % korkeammat kuin vuoden 2009 

vastaavalla ajanjaksolla. Edellisestä nel-

jänneksestä nousua kertyi vain 0,4 %. 

Myös asuntokauppojen määrän vähen-

tyminen kertoo asuntomarkkinoiden 

 rauhoittumisesta kesän ja alkusyksyn 

aikana.

Asuntomarkkinoilla vallitsevaa 

hintatasoa voidaan arvioida vertaamal-

la asuntojen hintojen ja vuokrien tai 

asuntojen hintojen ja palkansaajien 

ansiotason kehitystä pitkällä aikavälil-

lä.8 Kummankin indikaattorin arvo oli 

vuoden 2010 kolmannella neljänneksel-

lä suurempi kuin keskimäärin pitkällä 

aikavälillä mutta samalla selvästi pie-

nempi kuin suurimmillaan vuoden 

1989 hintapiikin aikana (kuvio 11). 

Vuosien 2008–2009 vaihteessa koetun 

notkahduksen jälkeen suhdeluvut ovat 

nousseet lähelle finanssikriisiä edeltä-

nyttä tasoa, mutta syksyn 2010 kehi-

8 Asuntojen hinta- ja vuokraindeksien välinen suhde-
luku on eräänlainen asuntomarkkinoiden P/E-luku, 
joka kertoo, miten asuntojen arvostustaso on kehitty-
nyt suhteessa asunnon omistamisesta koituvaan 
hyötyyn: joko asunnosta saatavaan vuokratuottoon 
tai vuokraan, jonka maksamiselta omistusasunnon 
haltija välttyy. Asuntojen hintojen ja palkansaajien 
ansiotason suhde kuvaa asuntojen arvostustason 
kehitystä kotitalouksien ostokyvyn näkökulmasta.

tyksessä on havaittavissa myönteisiä 

tasaantumisen merkkejä.

Asuntojen hintojen nopea nousu 

alkuvuonna 2010 oli varoitusmerkki 

siitä, kuinka varallisuushinnoilla on tai-

pumusta voimakkaaseen vaihteluun ja 

ylilyönteihin. Pahimpana uhkana asun-

tomarkkinoilla ovat asuntojen hintojen 

itseään vahvistava nousukierre ja myö-

hempi äkillinen romahdus, joihin viran-

omaisilla ei ole riittäviä keinoja puuttua 

(ks. luku Rahoitusjärjestelmäpolitiikka).

Finanssivalvonta on kiinnittänyt 

huomiota suuriin asuntolainoihin ja 

korostanut, että asuntojen hintojen las-

kuun liittyvän riskin vähentämiseksi lai-

nan koon tulisi olla kohtuullinen asun-

non ostohintaan nähden. Finanssival-

vonta on kehottanut pankkeja painotta-

maan riittävää omarahoitusta henkilö-

asiakkaiden asuntorahoituksessa ja suh-

tautumaan pidättyvästi yli 90 prosentin 

luototusasteisiin.9 Finanssivalvonnan 

keräämien tietojen mukaan noin 28 

prosentissa suomalaisten pankkien 

 9 Finanssivalvonnan valvottavatiedote 20/2010.

Kuvio 11.

225

200

175

150

125

100

75

50

 

 1981 1986 1991 1996 2001 2006

Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.

Asuntojen suhteelliset hinnat

1

2

Indeksi, 1981/I = 100

3

4

1.  Asuntojen hinnat suhteessa vuokriin
2.  Keskiarvo suhteessa vuokriin tarkastelujaksolla
3.  Asuntojen hinnat suhteessa palkansaajien ansiotasoon
4.  Keskiarvo suhteessa ansiotasoon tarkastelujaksolla



14   Rahoitusjärjestelmän vakaus • 2010 

myöntämistä uusista asuntolainoista oli 

toukokuussa 2010 yli 90 prosentin luo-

totusaste.10 Muiden saatavilla olevien 

tietojen mukaan yli 85 prosentin luoto-

tusasteiden käyttö on lisääntynyt vuoden 

2007 jälkeen.11

Kokonaisarvio kotitalouksien riskeistä

Ennustetun talouskehityksen valossa koti-

taloussektorin taloudellisessa asemassa ei 

ole nähtävissä suuria muutoksia ja kotita-

louksien velanhoitokyvyn odotetaan säi-

lyvän pääosin hyvänä. Kotitalouksien 

haavoittuvuus taloudellisten häiriöiden, 

kuten työttömyyden voimakkaan kasvun 

tai korkojen huomattavan nousun, suh-

teen on kuitenkin lisääntynyt velkataakan 

kasvun myötä. Riskeihin on syytä varau-

tua mitoittamalla velat ja velanhoitome-

not kohtuullisiksi tuloihin ja vakuuksiin 

nähden, laskemalla korkojen nousun vai-

kutus velanhoitomenoihin tai lainan 

takaisinmaksuaikaan ja pitämällä riittä-

vää taloudellista puskuria korkotason 

nousun tai yllättävien menojen varalle.

Yritykset selvinneet taantumasta 
odotettua paremmin 

Suomalaiset yritykset näyttäisivät selviä-

vän finanssikriisiä seuranneesta poik-

keuksellisen syvästä taantumasta pienem-

min vaurioin kuin 1990-luvun lamasta. 

Useiden maiden harjoittama elvytyspoli-

tiikka sekä kansainvälisen yrityssektorin 

kriisin aikana huvenneiden varastojen 

täydentäminen ovat viime aikoina piris-

täneet vientiä ja yritysten tilauskantoja. 

Suomalaisten yritysten luottamusindi-

10 Finanssivalvonta (2010) Valvottavien taloudellinen 
tila ja riskit 2/2010.

11 Finanssialan Keskusliitto (kevät 2010) Säästämi-
nen, luotonkäyttö ja maksutavat -raportti.

kaattorit ovatkin kääntyneet reippaaseen 

nousuun. Kysynnän elpyminen on kui-

tenkin kohdistunut eri toimialoille eri 

tavoin. Useimmissa tapauksissa tilaus-

kannat ovat  pienemmät kuin ne olivat 

ennen kriisiä. 

Kotimaisten elvytystoimien ansios-

ta  asuinrakentaminen on elpynyt vuon-

na 2010. Teollisuuden tilauskirjat ovat 

sen sijaan jonkin verran tavallista 

ohuemmat ja tuotantokapasiteettia on 

varsin paljon vajaakäytössä. Teollisuu-

den luottamusindikaattorien elpyminen 

näyttääkin nyt pysähtyneen pitkän 

aikavälin keskiarvojensa tienoille. Pal-

velualan yritysten myynti on ollut kas-

vussa ja kasvun odotetaan jatkuvan.12 

Yrityssektorin velkaantumisaste oli 

taantuman iskiessä suhteellisen alhai-

nen. Yritysten keskimääräinen kannatta-

vuus oli ollut vuosia hyvä, ja keskimää-

räistä vähäisemmät investoinnit hillitsi-

vät velkaantumista. Myös PK-yritysten 

vakavaraisuus oli kriisin alkaessa keski-

määrin hyvä. Yrityksistä puolet oli käy-

tännössä velattomia.13  

Suomalaisten yritysten rahoituksen 

saatavuus heikkeni äkillisesti finanssi-

kriisin puhjettua, kun kansainväliset 

sijoittajat vetäytyivät pieniltä markkina-

alueilta ja rahoituslaitokset keskittyivät 

välittämään rahoitusta kotimaisille 

 asiakkailleen. Ulkomaisen rahoituksen 

tyrehdyttyä suuret yritykset pyrkivät 

turvaamaan rahoituksensa lisäämällä 

lainanottoaan sekä kotimaisista pan-

keista että työeläkeyhtiöistä. 

Kansainvälisten pääomamarkki-

noiden elpyminen helpotti suurten yri-

12 Elinkeinoelämän keskusliitto (marraskuu 2010) 
Suhdannebarometri.

13 Suomen Yrittäjät (syksy 2010) Pk-yritysbarometri.
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tysten rahoituksen saatavuutta pääoma-

markkinoilta ja loi samalla tilaa pie-

nempien yritysten kotimaiselle rahoi-

tuksen hankinnalle. Tämä on näkynyt 

myös yritysrahoituksen saatavuuden 

paranemisena (kuvio 12).14 Yrityssekto-

rin rahoituksen kysyntää puolestaan on 

hillinnyt se, että yritysten investointi-

suunnitelmat ovat varovaisia.     

Pankkien oman varainhankinnan 

helpottuminen on parantanut yrityslai-

nojen saatavuutta ja lieventänyt laina-

ehtoja. Pankkien yrityslainojen margi-

naalit ovat kaventuneet, mutta ne ovat 

kuitenkin yhä selvästi leveämmät kuin 

ennen kriisiä. Myös pääomamarkkinoil-

la yrityslainoilta vaaditut riskilisät ovat 

kaventuneet. Nekin ovat kuitenkin 

leveämmät kuin ennen kriisiä. 

Yrityssektorin pankeille aiheutta-

mat luottotappiot näyttäisivät jäävän 

huomattavasti odotettua pienemmiksi. 

Yritysten konkurssit lisääntyivät vuo-

den 2009 aikana selvästi, mutta niiden 

lukumäärä on sen jälkeen ollut pienene-

mään päin. Myös yritysten konkurssito-

dennäköisyys pieneni vuonna 2010 

lähes kriisiä edeltäneelle tasolleen 

(kuvio 13).15 Sen sijaan yritysten mak-

suvaikeudet ja -häiriöt ovat edelleen 

lisääntyneet. Etenkin pienempien yritys-

ten maksuhäiriöt ovat olleet vielä kas-

vussa. 

Suomalaisten yritysten pankkilai-

nat ovat pääosin vaihtuvakorkoisia. 

Yrityslainojen korot ovat viime vuosina 

14 Elinkeinoelämän keskusliitto, työ- ja elinkeinomi-
nisteriö ja Suomen Pankki (2010) Yritysten rahoitus-
kysely.

15 Optioiden hinnoittelun menetelmillä laskettava 
EDF-luku mittaa todennäköisyyttä, jolla yrityksen 
varojen markkina-arvo pienenee alle velkojen nimel-
lisarvon.

olleet matalampia kuin Euroopassa kes-

kimäärin. Lyhyiden markkinakorkojen 

nousu lisäisi nopeasti suomalaisten yri-

tysten rahoituskustannuksia. Samoin 

pankkien varainhankinnan kustannus-

ten kasvu näkynee vastaisuudessa yri-

tyslainojen kustannusten lisääntymise-

nä. Pankkisääntelyn tiukentuminen tul-

lee myös osaltaan vaikuttamaan pank-

kien yritysluottojen hintaan ja saata-

vuuteen. Pankkisääntelyn muutoksilla 

voi olla suuri vaikutus suomalaisiin yri-

Kuvio 12.
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arvopaperin liikkeeseenlaskijan kannal-

ta suurta merkitystä. Sijoittaja haluaa 

käydä kauppaa tietyillä arvopapereilla 

ja minimoida kaupasta syntyvät kustan-

nukset. Liikkeeseenlaskija puolestaan 

on kiinnostunut siitä, että arvo-osuuksien 

hoito, yhtiötapahtumat ja informaation 

välitys on hoidettu kustannustehokkaas-

ti ja luotettavasti. 

Pörssi- ja arvopaperikeskustoimin-

nassa kiinteiden kustannusten osuus on 

suuri. Tiettyyn rajaan saakka on saavu-

tettavissa skaalaetuja integroimalla 

monia markkinapaikkoja ja selvitys-

infrastruktuureja yhteen. Myös säänte-

lyn yhdentyminen Euroopan unionissa 

tukee tätä kehitystä.     

Kauppapaikkojen välinen kilpailu 

on näkynyt myös Helsingin pörssin toi-

minnassa. Listattujen osakkeiden vaih-

dosta merkittävä osuus on siirtynyt 

vaihtoehtoisille kauppapaikoille. Muu-

tos on kohdistunut erityisesti likvideim-

piin osakkeisiin.  

Listautumiset pörssiin ovat maail-

malla hiljalleen käynnistymässä. Finans-

sikriisi romahdutti listaukset vuonna 

2009. Tuolloin Nasdaq-OMX:n poh-

joismaiseen pörssiin listautui 12 yritys-

tä. Helsingissä listautujia oli vain 2.  

Listautumisten määrä on säilynyt yhtä 

alhaisena myös vuonna 2010. Loka-

kuun loppuun mennessä pohjoismai-

seen pörssiin listautui yhteensä 11 yri-

tystä, joista yksi Helsingissä. Osaltaan 

laimeaa listautumisintoa selittänee 

investointien hiipuminen viime vuosien 

heikossa taloustilanteessa. Toisaalta 

matalat korot ovat pitäneet lainarahan 

suhteellisen edullisena. Talouden kas-

vun alkaessa, rahoitustarpeiden (esim. 

investoinnit) kasvaessa ja korkojen 

tyksiin, koska pankit ovat niiden rahoi-

tuksen pääasiallisin lähde. Suomalaisten 

yritysten mahdollisuudet hankkia 

rahoitusta suoraan pääomamarkkinoil-

ta ovat yritysten pienen koon vuoksi 

rajalliset, ja suomalaisyritykset joutuvat 

vastaisuudessakin turvautumaan pank-

keihin käyttöpääomansa ja investointi-

rahoituksensa lähteenä. 

Kotimaiset osakemarkkinat  
 kasvun tukena

Toimivat pääomamarkkinat ovat yksi 

yritysten kasvun peruspilari. Niitä tarvi-

taan vastaisuudessa investointien käyn-

nistyessä ja pankkisääntelyn todennä-

köisesti kiristäessä pankkirahoituksen 

ehtoja. Arvopaperimarkkinoiden infra-

struktuuri luo pääomamarkkinoille toi-

mintaedellytykset. 

 Rahoitusvälineiden markkinoista 

annettu direktiivi (MiFID) avasi osake-

kaupankäynnin uudenlaiselle kilpailul-

le, kun uusia Euroopan laajuisia kilpai-

levia kaupankäyntipaikkoja perustettiin 

runsaasti. Tekninen kehitys on käytän-

nössä poistanut esteet infrastruktuu-

rin16 maidenväliseltä yhdistymiseltä, 

jota muovaavat edelleen tulossa oleva 

sääntely ja eurojärjestelmän TARGET2-

Securities-hanke17. 

Suomen rahoitusjärjestelmässä 

kansainvälinen integraatio on viime 

vuosina ollut arkipäivää. Teknisestä 

näkökulmasta tarkastellen infrastruk-

tuurin sijainnilla ei ole sijoittajan ja 

16 Ks. luku Rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri.

17 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.
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noustessa myös muut rahoitusmuodot 

tulevat kiinnostavammiksi. 

Jotta pääomamarkkinat toimisivat, 

olisi markkinaosapuolten osattava hyö-

dyntää eurooppalaista infrastruktuuria. 

Kansallisesti on turvattava merkittävät 

toiminnallisuudet ja vaikutusmahdolli-

suudet myös uudessa ympäristössä. 

Kotimaisia intressiryhmiä yhdistääkin 

huoli suomalaisten pääomamarkkinoi-

den kilpailukyvyn säilyttämisestä.  
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Pankki- ja vakuutussektori

Matala korkotaso on heikentänyt pankkien 

korkokatteita, mutta luottotappiotilanne 

on ennakoitua parempi. Varsinkin koti

talousluottojen aiheuttamat tappiot ovat 

jääneet vähäisiksi. Luottolaitoksilla on 

verraten vähän saamisia velkaantuneim

mista euroalueen maista, mutta tartunta

riskit epäsuoria kanavia pitkin Suomen 

talouteen ja rahoitusjärjestelmään ovat 

huolenaihe. Suomalaiset pankit ovat luot

tokelpoisia ja saavat rahoitusta markki

noilta.  Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus 

on kohentunut nopeasti, joskin sijoitustoi

mintaan liittyvät riskit ovat edelleen huo

mattavat. 

Pankkitoiminnan kannattavuus

Pankkien kansainvälinen toimintaym-

päristö on viime vuosina ollut erittäin 

vaikea. Maailmanlaajuinen finanssikrii-

si, sitä seurannut reaalitalouden syvä 

taantuma ja sittemmin esille noussut 

julkisen talouden velkakriisi ovat vai-

keuttaneet pankkien toimintaa. 

Pankkitoiminnan riskit voidaan 

jakaa rahoitusriskiin1, markkinariskei-

hin, luottoriskiin, tartuntariskiin ja mui-

1 Ks. sivun 37 kehikko.

hin riskeihin. Useat pankkitoimintaan 

liittyvät riskit toteutuivat kriisin aikana, 

joskin niiden ajoittuminen ja vaikutus 

pankkien kannattavuuteen vaihtelivat. 

Pankkien jälleenrahoitus vaikeutui, 

sijoitustoiminta tuotti tappioita, korko-

kate pieneni ja luottotappiot kasvoivat. 

Edellä lueteltuja riskejä käsitellään 

tuonnempana tässä luvussa. Tässä 

 osiossa keskitytään pankkisektorin kan-

nattavuuden viimeaikaiseen ja ennakoi-

tuun tulevaan kehitykseen.

Palkkiotuottojen ja luottotappioiden 
kehitys kääntynyt pankkien hyväksi

Suomalaisen pankkitoiminnan2 tulok-

sen heikkeneminen hidastui merkittä-

västi vuoden 2010 aikana. Tammi-syys-

kuun yhteenlaskettu liikevoitto oli 724 

milj. euroa (kuvio 14). Tämä oli noin 

30 milj. euroa vähemmän kuin vuotta 

aiemmin. Vaikka tulos oli lähellä vuo-

dentakaista, sen rakenne muuttui varsin 

paljon. Tulosta heikensivät korkokat-

teen supistuminen ja aiempaa pienem-

mät kaupankäynnin ja sijoitustoimin-

nan nettotuotot. Toisaalta tulosta osal-

taan paransivat edellisvuotista vähäi-

semmät luottotappiot ja suuremmat 

nettopalkkiotuotot. 

Korkokate heikkeni edelleen, kun 

vuoden 2008 loppupuolella alkanut 

markkinakorkojen lasku vaikutti täysi-

määräisesti pankkien asiakkailta peri-

miin korkoihin. Eniten korkokatteeseen 

vaikutti se, että talletusmarginaali 

supistui ennätyksellisen kapeaksi, ajoit-

tain jopa negatiiviseksi. Tämä margi-

2 Aktia-konsernin pankkitoiminta, Evli Pankki -kon-
serni, OP-Pohjola-ryhmän pankki- ja sijoituspalvelu-
toiminta, paikallisosuuspankit, säästöpankit, 
Ålandsbanken-konserni sekä Nordea-konsernin ja 
Danske Bank -konsernin pankkitoiminta Suomessa.

Kuvio 14.
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naalin kapeneminen johtuu osaksi 

pank kien välisestä kovasta talletus-

kilpailusta, mutta osittain se on ollut 

”automaattista”, kun käyttelytilien jo 

alun perin matalilla talletuskoroilla ei 

ollut tilaa laskea yhtä nopeasti kuin 

markkinakoroilla ilman, että talletus-

korko olisi painunut negatiiviseksi. 

Korkokatetta supisti myös laina-

marginaalien pieneneminen. Asuntolai-

nojen marginaalit kaventuivat vuoden 

2010 aikana, ja lisäksi yrityslainojen 

marginaalien leveneminen pysähtyi. 

Myös laina- ja talletusvolyymien kasvu 

oli selvästi hitaampaa kuin finanssikrii-

siä välittömästi edeltävinä vuosina, jol-

loin pankkien kannattavuus oli ennä-

tyksellisen hyvä. 

Nettopalkkiotuottojen hyvä kehi-

tys korvasi osin korkokatteen heikkene-

mistä. Etenkin arvopaperisidonnaiset 

palkkiotuotot kasvoivat nopeasti, kun 

kurssinousu veti kaupankäyntiaktiivi-

suuden ja hallinnoitavan pääoman kas-

vuun. Myös maksuliikenteen ja luo-

tonannon palkkiotuotot suurenivat.

Kulut pysyivät ennallaan. Tämä ei 

ollut yllättävää, sillä kulut ovat käytän-

nössä ainoa tuloslaskelman erä, jonka 

suuruuden pankki voi pääosin itse mää-

rätä; muihin eriin toimintaympäristön 

ja kilpailijoiden vaikutus on huomatta-

vasti suurempi. Vaikeassa toimintaym-

päristössä pankit ovat etsineet kustan-

nussäästöjä käymällä tarkasti läpi kulu-

rakenteensa ja myös saavuttaneet tun-

tuvia säästöjä tehostamistoimilla.

Kansainvälisessä vertailussa ilme-

nee suomalaisten pankkien tasainen 

tuloskunto (kuvio 15). Suomalaisen 

pankkitoiminnan koko pääoman tuotto 

on pysytellyt 0,5 prosentin paikkeilla 

keväästä 2009 lähtien. Pohjoismaiset 

finanssikonsernit ovat kirineet kannat-

tavuudessa suomalaisten rinnalle vuo-

den 2010 aikana. Yhdysvaltalaisten 

pankkien kannattavuus on vaihdellut 

huomattavasti enemmän kuin suoma-

laisten ja pohjoismaisten pankkien. 

Tämä selittyy osaltaan sillä, että inves-

tointipankkitoiminnan suhteellinen 

merkitys on Yhdysvalloissa huomatta-

vasti suurempi kuin Suomessa ja Poh-

joismaissa. Investointipankkien tuloske-

hitys on herkempi suhdanteiden vaihte-

lulle kuin peruspankkitoiminnan.

Pankkisektorin vakavaraisuus on 

yhä vahva. Omia varoja on runsaasti 

vaadittua enemmän, ja niiden laatu on 

hyvä. Sektorin vakavaraisuussuhdelu-

vun keskiarvo oli syyskuun 2010 lopus-

sa 14,5. Tuolloin pankkien 21,4 mrd. 

euron omat varat ylittivät vakavarai-

suuden vähimmäisvaateen 9,6 mrd. 

eurolla. Ensisijaisen vaka varaisuus-

suhdeluvun keskiarvo oli 13,7. Koko 

pankkisektorin ensisijaisen vakavarai-

suussuhdeluvun mediaani oli huomatta-

vasti keskiarvoa suurempi eli 21,4. Tämä 

Kuvio 15.
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selittyy lukumäärältään suurten paikal-

lispankkien korkealla vakavaraisuusas-

teella. Lisäksi pankkisektorin omat varat 

ovat pääosin rajoituksettomia ensisijai-

sia omia varoja, joiden merkitystä Basel 

III -sääntelyuudistus korostaa.

Pankkien tulokset kohenevat 
vuonna 2011

Pankkien liikevoiton ennakoidaan pysyt-

televän ennallaan vuonna 2010 mutta 

kääntyvän seuraavana vuonna kasvuun, 

joka jatkuu vuonna 2012. Korkokatteen 

supistuminen loppui vuoden 2010 jälki-

puoliskolla lyhyiden markkinakorkojen 

käännyttyä nousuun. Korkofutuurino-

teerauksien  perusteella markkinat odot-

tavat kor kojen nousevan edelleen lähi-

vuosina. Siitä huolimatta markkinakor-

kojen odotetaan pysyttelevän viime vuo-

sikymmenen tasoon verrattuna varsin 

matalina. 

Markkinakorkojen nousu paran-

taa pankkien korkokatetta. Talletus-

marginaali levenee talletuskorkojen, 

etenkin käyttelytilien korkojen, noustes-

sa markkinakorkoja hitaammin. Toi-

saalta lainamarginaalien ennakoidaan 

hieman supistuvan pankkien markkina-

osuuskilpailun takia. Kokonaismargi-

naalin odotetaan levenevän jonkin ver-

ran, mutta jäävän huomattavasti kapeam-

maksi kuin keskimäärin 2000-luvun 

ensimmäisellä vuosikymmenellä. 

Muiden tuottojen ennakoidaan 

kehittyvän kaksijakoisesti. Netto-

palkkiotuotot kasvavat tasaisesti,   

mutta kaupankäynnin ja sijoitustoimin-

nan nettotuotot jäävät vuosien 2009–

2010 poikkeuksellisesta huipustaan.

Pankkien kulujen ennakoidaan 

kehittyvän maltillisesti samaan tapaan 

kuin edellisinä vuosina. Luottotappioi-

den arvioidaan puolestaan pienentyvän 

merkittävästi, mikä korkokatteen para-

nemisen ohella kääntää pankkien tulok-

sen kasvu-uralle.

Yleisesti ottaen pankkien tulosnä-

kymien paraneminen merkitsee sitä, 

että pankeilla on taas varaa tavoitella 

kasvua ja markkinaosuuksia. Akuutin 

kriisin aikana pankit keskittyivät tulok-

sen turvaamiseen, mutta jo jonkin aikaa 

on ollut merkkejä markkinaosuuskil-

pailusta etenkin asuntolainoissa ja mää-

räaikaistalletuksissa.

Tähän pankkisektorin ennakoi-

tuun kehitykseen sisältyy erityisesti 

makrotalouden kehitykseen liittyvää 

epävarmuutta. Ennakoitua huonompi 

talouskehitys heikentäisi pankkien kan-

nattavuutta monen kanavan kautta. 

Korkokatteen kehitys riippuu laina- 

ja talletuskantojen kasvusta ja tulevista 

korkomarginaaleista. Jos talouskasvu 

jää ennustettua hitaammaksi ja markki-

nakorot ennakoitua matalammiksi, lai-

na- ja talletuskorkojen välinen kokonais-

marginaali muodostuu odotettua pie-

nemmäksi. Tuolloin korkokate jää odo-

tettua heikommaksi sekä ennustettua ka-

peampien marginaalien että pienemmän 

lainakannan kautta. Heikko talouskehi-

tys laskee myös varallisuushintoja, mikä 

pienentää sijoitustoiminnasta saatavia 

palkkiotuottoja ja aiheuttaa sijoitusten 

arvonalentumistappioita. Vaimea talous-

kasvu lisää luottotappioita. Finanssival-

vonnan kevään 2010  stres si testissä ”pa-

han kansainvälisen taantuman” skenaa-

riossakin pankkien tulos säilyisi kuiten-

kin lievästi voitollisena. 3

3 Ks. Finanssivalvonnan lehdistötiedote, 23.7.2010.
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Uudet likviditeettimääräykset lisäävät 
pitkäaikaisen rahoituksen tarvetta

Suomessa toimivien luottolaitosten kes-

kuspankkirahoituksen määrä alkoi kas-

vaa keväällä 2008. Kesäkuussa 2009 

Suomen Pankin taseeseen kirjattujen 

pitkäaikaisten operaatioiden määrä 

lisääntyi lähes 4 mrd. euroon, kun luot-

tolaitokset hakivat keskuspankista run-

sain mitoin vuoden pituista rahoitusta  

1 prosentin korolla, jota pidettiin hou-

kuttelevana senhetkisessä markkinati-

lanteessa.4 Sittemmin määrät ovat pie-

nentyneet, ja edellä mainitun operaati-

on eräännyttyä kesällä 2010 rahoituk-

sen määrä alkoi voimakkaasti supistua. 

Marraskuun lopussa pankeilla oli raha-

poliittisia luottoja Suomen Pankista 

enää 90 milj. euroa. Suomen pankki-

sektori ei siten ole riippuvainen keskus-

pankkirahoituksesta.

Pankkien tarvitseman markkinara-

hoituksen määrä riippuu yleisöluottojen 

ja -talletusten välisestä erotuksesta. 

Suomessa pankkisektorin luottoenem-

myys kasvoi finanssikriisiä edeltävinä 

vuosina voimakkaasti luottokannan 

nopean kasvun johdosta (kuvio 16). 

Kriisin puhjettua luottoenemmyys  

alkoi vähentyä, kun talletukset kasvoi-

vat luottoja enemmän. Sittemmin taso 

on vakiintunut hieman alle 40 mrd. 

euroon.

Kilpailu talletusasiakkaista kohdis-

tuu määräaikais- ja sijoitustileihin. Tal-

letustyypeistä suurin merkitys pankkien 

rahoitukseen ja kannattavuuteen on sil-

ti käyttelytileillä, jotka muodostavat 

noin 60 % yleisötalletuksista. Ne ovat 

alhaisen korkonsa ja vakaan kehityk-

4 Ks. Välimäki, T. (2010) Rahapolitiikan toimeenpano 
finanssikriisin aikana. Euro & talous 3/2010.

sensä ansiosta erinomaista luottojen 

raaka-ainetta. Käyttelytilien korkojen 

suuri nousu pienentäisi korkokatetta, ja 

varojen siirtyminen kilpaileviin kohtei-

siin kasvattaisi puolestaan lainaenem-

myyttä.

Pankkien likviditeetin kehitys on 

ollut euroalueella kaksijakoista. Hyväs-

sä asemassa olevat pankit ovat saaneet 

markkinarahoitusta riittävästi kilpailu-

kykyiseen hintaan, mutta huonossa ase-

massa olevat joutuvat maksamaan kor-

keaa hintaa tai eivät saa markkinara-

hoitusta lainkaan. Suomessa toimivat 

pankit ovat onnistuneet saamaan pitkä-

aikaista markkinarahoitusta hyvin.

Suunnitteilla olevilla uusilla likvi-

diteettimääräyksillä pyritään vähentä-

mään pankkien riippuvuutta lyhytaikai-

sesta markkinarahoituksesta. Maksu-

valmiusvaatimus edellyttää pankeilta 

entistä suurempia likviditeettipuskurei-

ta, ja pysyvän varainhankinnan vaati-

mus puolestaan lisää pidempiaikaista 

pysyvää rahoitusta. Pankkien tulee 

hankkia huomattavan paljon uutta pit-

Kuvio 16.
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toista yli puolet (100 mrd. euroa) oli 

myönnetty kotimaan kotitalouksille ja 

vajaa kolmannes (62 mrd. euroa) koti-

maisille yrityksille ja asuntoyhteisöille. 

Toimialoittain tarkasteltuna luottoja oli 

eniten kiinteistö- ja teollisuusalan yri-

tyksillä (yhteensä 33 mrd. euroa). Ulko-

maille myönnettyjen luottojen osuus oli 

15 %.5 Luottokannan jakauman perus-

teella pankkien luottoriskit riippuvat 

ennen kaikkea kotimaisten velallissek-

toreiden tilasta. Kotitalouksien paino-

arvo pankkien luottosalkuissa on kas-

vanut suhteessa yrityksiin ja asuntolai-

nojen osuus suhteessa kotitalouksien 

muihin luottoihin.

Pankkien arvonalentumistappiot 

luotoista ja muista saamisista lisääntyi-

vät selvästi kansainvälisen rahoituskrii-

sin ja sitä seuranneen taloudellisen 

taantuman myötä. Vuonna 2009 koti-

maiset pankkikonsernit kirjasivat yli 

800 milj. euron arvonalentumistappiot, 

mutta näiden osuus vuoden keskimää-

räisestä luottokannasta oli alle 0,5 %.

Suurimmat kotimaan sektori- ja 

toimialakohtaiset tappiot ovat aiheutu-

neet teollisuusyrityksille myönnetyistä 

luotoista. Kotitalouksista aiheutuneet 

tappiot ovat pysyneet pieninä, ja suurin 

riski liittyy yleensä vakuudettomiin 

kulutusluottoihin, joiden osuus luotto-

kannasta on pieni.

Luottoriskien toteutuminen on 

ollut vähäistä Suomen taloudessa koet-

tuun syvään taantumaan nähden. Luot-

totappiot ovat jääneet odotettua pie-

nemmiksi muun muassa matalan kor-

kotason, ennakoitua parempana säily-

neen työllisyyden ja taantuman lyhyen 

5 Rahoituslaitosten ulkomaisiin saamisiin liittyviä 
riskejä käsitellään tarkemmin kehikossa 2.

käaikaista rahoitusta haastavassa tilan-

teessa, jossa valtiot hakevat erittäin pal-

jon rahoitusta alijäämiensä kattami-

seen.  

Osa suomalaisten pankkien suu-

rimmista kansainvälisille markkinoille 

suunnatuista emissioista on tehty katet-

tuina joukkolainoina asuntoluotto-

pankkien kautta. Elokuussa 2010 voi-

maan tullut uusi kiinnitysluottopankki-

laki mahdollisti myös talletuspankkien 

ja luottoyhteisöjen liikkeeseenlaskut, ja 

marraskuussa nähtiin ensimmäinen lii-

kepankin tekemä katettu joukkolaina-

emissio, Nordea Pankki Suomen 2 mrd. 

euron katettu joukkolaina. 

Finanssikriisin aikana likviditeetin 

hallinnan merkitys korostui. Suomalai-

set pankit reagoivat kriisiin kasvatta-

malla likviditeettipuskureitaan. Viime-

aikainen kehitys on ollut pääosin 

myönteistä.  Hyvämaineiset pankit saa-

vat myös pitkäaikaista markkinarahoi-

tusta kilpailukykyiseen hintaan. Tämä 

helpottaa sektorin sopeutumista säänte-

lymuutoksiin. Kansainvälisten rahoitus-

markkinoiden tilanne on kuitenkin 

edelleen haavoittuvainen. Mahdolliset 

uudet huonot uutiset voivat vaikeuttaa 

myös suomalaisten pankkien varain-

hankintaa. Esimerkiksi yksittäisten mai-

den velkaongelmien kärjistyminen voi 

heijastua suomalaisiin pankkeihin tuon-

nempana kehikossa 2 kuvatulla tavalla. 

Luottoriskinäkymät parantuneet 
mutta edelleen epävarmat

Suomalaisten talletuspankkikonsernien 

luotonanto kotimaahan ja ulkomaille 

oli syyskuun 2010 lopussa yhteensä 196 

mrd. euroa. Luottokanta oli noin 3 % 

suurempi kuin vuotta aiemmin. Luo-
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keston vuoksi. Sekä luottotappiot että 

vireille pannut konkurssit ovat jäämäs-

sä merkittävästi vähäisemmiksi kuin 

1990-luvun alun pankkikriisin aikana 

(kuvio 17).

Neljännesvuosittain tarkasteltuna 

pankit kirjasivat suurimmat nettomää-

räiset arvonalentumistappiot heinä-

syyskuussa 2009. Uudet bruttotappiot 

säilyivät samalla tasolla vielä alkuvuon-

na 2010, mutta aiemmista luottotappi-

oista kirjattujen peruutusten ja palau-

tusten lisääntyminen pienensi netto-

tappioiden määrää (kuvio 18). Tammi-

syyskuussa 2010 tappioiden nettomää-

rä oli yli kolmanneksen pienempi kuin 

vuoden 2009 kolmella ensimmäisellä 

neljänneksellä.

Pankkien ongelmaluotot ovat 

vähentyneet talouskasvun käynnistymi-

sen myötä. Järjestämättömien eli yli 90 

päivää aiemmin erääntyneiden saamis-

ten määrä oli syyskuussa 2010 noin 

9 % pienempi kuin vuotta aiemmin 

(kuvio 19). Myös 30–90 päivää erään-

tyneinä olleiden saamisten määrä on 

supistunut.

Myönteinen kehitys käy ilmi myös 

sektorikohtaisista luvuista. Kotitalouk-

sien järjestämättömien luottojen määrä 

oli syyskuun 2010 lopussa 4 % pienem-

pi kuin vuotta aiemmin ja yritysten ja 

asuntoyhteisöjen 8 % pienempi. 

Molemmilla sektoreilla ongelmaluotto-

jen osuus luottokannasta oli noin 0,6 %.

Tilastokeskuksen mukaan tammi-

syyskuun 2010 aikana pantiin vireille 

15 % vähemmän konkursseja kuin 

edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksol-

la. Suomen Asiakastieto arvioi elokuus-

sa 2010, että seuraavien 12 kuukauden 

aikana konkursseissa käsitellään noin 

Kuvio 18.

Kuvio 17.
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580 milj. euron saamiset. Edellisten 24 

kuukauden aikana konkurssiin haetuil-

la yrityksillä oli velkaa yhteensä noin 

1,3 mrd. euroa.

Talouskasvun elpymiseen liittyy 

edelleen epävarmuutta, ja sekä yritysten 



24   Rahoitusjärjestelmän vakaus • 2010 

että kotitalouksien maksuvaikeudet 

ovat yhä selvästi yleisempiä kuin ennen 

taantumaa. Tammi-syyskuun osavuosi-

katsauksissaan pankit arvioivat, että 

niiden arvonalentumistappiot luotoista 

pysyvät lyhyellä aikavälillä suurempina 

kuin ennen finanssikriisiä, mutta kään-

teen parempaan uskotaan tapahtuneen. 

Ennustetun talouskehityksen valossa 

kotimaisten velallissektoreiden takaisin-

maksukyvyn odotetaan säilyvän pää-

osin hyvänä ja arvonalentumistappioi-

den ennakoidaan vähenevän vuoden 

2009 tilanteeseen verrattuna.

Vallitsevissa suhdanneoloissa luot-

toriskit eivät uhkaa kotimaisen pankki-

toiminnan vakautta. Arvonalentumis-

tappioiden tuleva määrä säilyy kuiten-

kin lähivuosina yhtenä merkittävimpä-

nä Suomessa toimivien pankkien kan-

nattavuuteen vaikuttavana epävar-

muustekijänä. Suurin luottoriskeihin 

liittyvä uhkakuva olisi kansainvälisen 

talouden ja sen seurauksena Suomen 

Kuvio 19. talouden ennakoitua merkittävästi hei-

kompi kehitys.

Tartuntariskit

Pankeilla on merkittäviä keskinäisiä 

saamisia, joihin liittyvä luottotappioris-

ki riippuu sekä saamisten suuruudesta 

että velallisten maksukyvystä. Finanssi-

kriisin aikana pankkien keskinäinen 

luottamus heikkeni maailmanlaajuisesti, 

ja epäluottamuksen vuoksi pankit 

alkoivat suosia keskuspankkeja vasta-

puolinaan: entistä suurempi osa varois-

ta oli keskuspankkitalletuksina, ja vas-

taavasti entistä suurempi osa rahoituk-

sesta saatiin keskuspankeista. Tilanne 

on jossain määrin palautunut ennalleen, 

mikä johtunee pankkien välisen luotta-

muksen paranemisesta ja koetun vasta-

puoliriskin normalisoitumisesta. 

Luottamuksen palautuminen 

näkyy pankkien välisten vakuudellisten 

ja vakuudettomien luottojen korkojen 

erotuksen kapenemisena. Euromääräis-

ten kolmen kuukauden lainojen tapauk-

sessa ero oli pahimman finanssikriisin 

aikana yli puolitoista prosenttiyksik-

köä. Syksyllä 2010 ero oli kaventunut 

noin 0,3 prosenttiyksikköön. Myös lai-

nojen saatavuus pankkien välisillä 

markkinoilla on parantunut.

Ulkomaiset pankit ovat todennä-

köisesti merkittävin tartuntariskin läh-

de kotimaiselle pankkisektorille, sillä 

Suomessa pankkien tilanne on kansain-

välisesti vertaillen hyvä. Kolmena 

ensimmäisenä vuosineljänneksenä 2010 

suomalaisten pankkien saamiset ulko-

maisilta pankeilta hiukan vähenivät. 

Tartuntariskin laajamittainen 

toteutuminen johtuisi todennäköisesti 

finanssikriisin uudesta aallosta, joka 
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leviäisi Suomeen pankkien välisten 

markkinoiden ja erityisesti kansainväli-

sen talouskehityksen kautta. Tällainen 

uusi aalto voisi saada alkunsa esimer-

kiksi valtioiden velkakriisin kärjistymi-

sestä. Suomessa toimivien luottolaitos-

ten saamiset Kreikasta, Irlannista, Por-

tugalista, Italiasta ja Espanjasta olivat 

syyskuun lopussa yhteensä 4,9 mrd. 

euroa, mistä vain osa on saamisia pan-

keilta. Summa on selvästi pienempi 

kuin pankkien yli 9 mrd. euron pää-

omapuskurit.  Eniten pankkien välisiä 

saamisia on pohjoismaisilta pankeilta, 

joiden luottokelpoisuus on kansainväli-

sesti ottaen melko hyvä.  

Suuria vastapuoliriskejä voi nopeas-

ti muodostua pankkien välisillä OTC-

johdannaismarkkinoilla, koska arvopa-

pereiden, valuuttakurssien ja muiden 

mahdollisten kohde-etuuksien arvon-

muutokset heiluttavat äkillisesti joh-

dannaisten hintoja. Tilastokeskuksen 

mukaan kotimaisten talletuspankkien 

taseisiin varoiksi kirjattujen johdannais-

ten määrä kasvoi yli 55 % kesäkuusta 

2009 kesäkuuhun 2010. Suomen Pan-

kin tilastojen mukaan johdannaissaami-

set ulkomailta ovat kasvaneet voimak-

kaasti vuodenvaihteen jälkeen, mutta 

luvussa ovat mukana muutkin kuin 

pankkien väliset sopimukset. 

Markkinariskit

Saksan valtionobligaatioiden perusteel-

la laskettu euroalueen pitkien korkojen 

vaihtelu lisääntyi huippuunsa talvella 

2008–2009. Vähäisempi korkovolatili-

teetin kasvu koettiin kesäkuussa 2010. 

Myös Euroopan osakemarkkinoiden 

volatiliteetti on voimistunut, mutta lop-

puvuoden 2008 tilanteesta ollaan kau-

kana. Johdannaismarkkinoilla euron ja 

dollarin kurssin ns. implisiittinen volati-

liteetti oli voimakkaimmillaan loppu-

vuonna 2008. Volatiliteetti voimistui 

jälleen tilapäisesti alkukesällä 2010, 

mutta on sittemmin vähentynyt. 

Finanssivalvonnan tiedotteen 

(22.9.2010) mukaan markkinariskin 

perusteella muodostuva pankkien pää-

omavaatimus kasvoi voimakkaasti lop-

puvuonna 2009, mutta vuoden 2010 

aikana muutos on ollut vähäinen. Kai-

ken kaikkiaan Suomessa toimivien 

pankkien positiot arvopaperi- ja valuut-

tamarkkinoilla ovat varsin kohtuullisia. 

Pankkiryhmien välillä on paljon hajon-

taa siinä, kuinka markkinariskin aiheut-

tama pääomavaatimus on muuttunut. 

Suurin osa vaatimuksesta muodostuu 

korkosopimusten positioriskistä.

Pankkien riskit indikaattoreiden 
valossa

Pankkiosakkeiden kursseista, pankkien 

välisistä talletuksista, kannattavuudes-

ta, omasta pääomasta ja luottotappiois-

ta voidaan muodostaa pankkien stressi-

tilannetta kuvaava indeksi (kuvio 20).6 

Suurempi indeksin arvo kertoo riskin 

lisääntymisestä. Indeksin mukaan tilan-

ne heikkeni melko nopeasti vuosina 

2008–2009, mutta ei ollut läheskään 

yhtä huono kuin 1990-luvun alkuvuosi-

na. 

Lisäksi osakemarkkinoiden ja 

pankkien taseiden perusteella voidaan 

laskea pankkien maksukyvyttömyyttä 

ennakoiva indikaattori (kuvio 21). Indi-

kaattorin mukaan pankkien tilanne oli 

6 Menetelmät on kuvattu Euro & talous -lehden 
erikoisnumerossa Rahoitusjärjestelmän vakaus vuo-
delta 2006, s. 44–46. 
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Kuvio 20.

pahimmillaan vuonna 2009. Sen jälkeen 

tilanne on alkanut kohentua ja on jo 

lähes normaali. Pankkiosakkeiden kurs-

sit ovat nousseet ja hintavaihtelu pie-

nentynyt, mikä on heijastunut myöntei-

sesti indeksin arvoon.

Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus 
kohentunut 

Suomalaiset vakuutusyhtiöt ovat toimi-

neet pankkien tavoin viime vuodet 

hyvin vaikeassa toimintaympäristössä. 

Kuvio 21.
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Lähteet: NASDAQ OMX Helsinki, pankit ja Suomen Pankki.

Suomessa toimivien pankkien etäisyys konkurssipisteestä-
indikaattori (distance to default) 1.1.1988–15.11.2010
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Lähteet: NASDAQ OMX Helsinki, pankit ja Suomen Pankki.

Suomen pankkisektorin stressi-indeksi

*

*ennuste 2010/III.

Talouden syvä taantuma, alhainen kor-

kotaso sekä sijoitusmarkkinoiden vola-

tiliteetti ovat asettaneet vakuutusyh-

tiöille suuria haasteita sekä vakuutus- 

että sijoitustoiminnassa. Varallisuushin-

tojen voimakas pudotus johti työeläke-

yhtiöiden vakavaraisuusmääräyksien 

määräaikaisiin lievennyksiin vuoden 

2008 lopulla7, jotta vältettiin yhtiöiden 

osakesijoitusten pakkomyynnit ja näi-

den myyntien osakkeiden hintoja edel-

leen alentavat vaikutukset. Henki- ja 

vahinkovakuutusyhtiöiden sijoitussal-

kuissa osakkeiden merkitys on pienem-

pi kuin työeläkeyhtiöllä, eikä niiden 

vakavaraisuussääntelyä muutettu 

finanssikriisin aikana.

Sijoitusmarkkinoiden elpyminen 

keväästä 2009 alkaen on parantanut 

vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta. 

Osakekurssien nousu sekä riskipree-

mioiden pieneneminen erityisesti yritys-

lainamarkkinoilla ovat tukeneet vakuu-

tusyhtiöiden finanssikriisin heikentä-

mää kannattavuutta ja vakavaraisuutta. 

Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuutta ovat 

tukeneet myös määräaikaislain mukai-

set helpotukset. Sijoitusmarkkinoiden 

suotuisa kehitys on jatkunut vuoden 

2010 aikana valtioiden joukkolaina-

markkinoita lukuun ottamatta (ks. luku 

Toimintaympäristö).  

Talouden taantuman seurauksena 

vakuutusyhtiöiden maksutulon kasvu 

vaimeni vuonna 2009. Talouden elpymi-

nen on kääntänyt maksutulon kasvuun 

vuoden 2010 aikana. Osakekurssien 

7 Yksityisalojen työeläkelaitosten vanhuuseläkkeiden 
rahastointia ja toimintapääomaa koskevia säännöksiä 
muutettiin väliaikaisesti. Osa tasausvastuusta voidaan 
rinnastaa toimintapääomaan, jonka vähimmäisvaati-
mus on riippumaton laitoksen sijoitusjakaumasta. 
Määräaikaislaki on voimassa vuoden 2012 loppuun.
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Kehikko 2.

Valtioiden velkaongelmat ja rahoitusjärjestelmän vakaus

Vähän velkaantuneilla mailla ei 
ole varaa tuudittautua uskoon, 
että ne ovat turvassa Euroopassa 
myllertävältä velkakriisiltä. Jopa 
yksittäisen maan vakausongel-
mat heiluttavat kansainvälisiä 
rahoitusmarkkinoita ja uhkaavat 
horjuttaa muidenkin maiden 

taloutta. Integroituneessa kan-
sainvälisessä rahoitusjärjestel-
mässä kriisi leviää tartuntana 
suorien valtiolainasijoitusten 
arvon alenemisen kautta, lauma- 
ja paniikkikäyttäytymisenä 
markkinoilla tai vastapuoliepäi-
lyjen kautta rahamarkkinoilla. 

Hitaan talouskasvun, julkisen 
talouden velkaantumisen ja 
pankkien varainhankinnan  
haavoittuvuuden takia valtioi-
den ja pankkien välille on vaa-
rassa syntyä negatiivinen kierre 
reaalitalouden vaikutuksineen 
(kuvio A).

Sijoitukset Euroopan valtioiden velkapapereihin

Luotto- 
laitokset

Työeläke-
laitokset

Vakuutus-
laitokset

Sijoitus-
rahastot

Velka- 
paperit 
yhteensä

2,7 15,4 4,5 5,8

Suurim- 
mat 
maa-
positiot

Saksa 1,3 Saksa 5,4 Saksa 1,2 Ruotsi 1,5
Ruotsi 0,4 Italia 3,0 Ranska 1,0 Saksa 1,0
Alanko-
maat

0,3 Ranska 2,0 Alanko-
maat

0,5 Italia 1,0

GIIPS-
positiot

Yhteensä 0,1 4,9 1,0 1,6
Kreikka 0 0,6 0,2 0,2
Portugali 0 0,3 0 0
Espanja 0 0,4 0,2 0,3
Irlanti 0 0,6 0,2 0,1
Italia 0 3,0 0,4 1,0

28,4

Sijoitukset eurooppalaisten luottolaitosten velkapapereihin

Luotto- 
laitokset

Työeläke-
laitokset

Vakuutus-
laitokset

Sijoitus-
rahastot

Velka- 
paperit 
yhteensä

12,7 6,2 5,7 9,1

Suurim- 
mat 
maa-
positiot

Tanska 2,4 Iso-
Britannia

1,0 Ruotsi 2,1 Ruotsi 3,4

Ranska 2,1 Ruotsi 1,0 Iso-
Britannia

0,7 Iso-
Britannia

1,1

Ruotsi 1,9 Ranska 0,9 Ranska 0,6 Tanska 0,9
GIIPS-
positiot

Yhteensä 1,4 1,1 0,3 1,0
Kreikka 0 0 0 –
Portugali 0,2 0,2 0 0
Espanja 0,6 0,3 0,1 0,2
Irlanti 0,2 0,3 0,1 0,4
Italia 0,4 0,3 0,1 0,4

33,7

Suomen keskeisten sijoittajasektoreiden ulkomaiset velkapaperisijoitukset
Kanta syyskuussa 2010, mrd. euroa

Lähde: Suomen Pankki.

Markkina-arvotappioita
valtionlainasijoituksista

Epäluottamus muiden  
maiden kykyyn  

selviytyä veloistaan

Markkina-arvotappioita, 
rahoitusmarkkinat jähmettyvät

Valtioiden raju 
velkaantuminen

Pankkien  
varainhankinnan  
vaikeutuminen

1. Romahduttaa valtioiden 
verotulot ja kasvattaa menoja

5. Tappiot ja omien varojen 
puute rajoittavat luotonantoa

Suuri
finanssikriisi

2. Valtioiden lainojen 
korot nousevat

3. Valtioiden velanotto 
syrjäyttää pankkien 

varainhankintaa

Kuvio A.

Valtioiden velkakriisin tuhoisa dynamiikka ja suomalaisten rahoituslaitosten sijoitukset Euroopan 
valtioiden ja luottolaitosten velkakirjoihin

4. Rahoituskustannusten kasvu hei-
kentää pankkien kannattavuutta

Luottamuspula leviää 
muiden maiden pankkeihin

Valtiontuen tarpeen todennäköi-
syys ja kokoluokka kasvavat
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Syvä taantuma ja pankki-
järjestelmän tukeminen ovat 
lisänneet valtioiden velkaantu-
mista. Talousvaikeuksien kanssa 
kamppailevien valtioiden lainois-
ta vaaditaan korkeampaa kor-
koa korvaukseksi suuremmaksi 
koetusta takaisinmaksun riskis-
tä. Valtioiden lainakorkojen 
nousu näkyy läpi talouden kor-
keampina korkoina, mikä vai-
keuttaa myös pankkien varain-
hankintaa. Rahoitusongelmat 
herättävät lisäksi epäilyjä valtioi-
den kyvystä tukea tarvittaessa 
maan pankkeja. Mitä heikom-
massa kunnossa maan pankki-
järjestelmä on, sitä suurempi on 
todennäköisyys julkisen tuen 
tarpeesta, mikä puolestaan yhä 
heikentää valtion rahoitusase-
maa ja luottokelpoisuutta.

Markkinaosapuolten huolet 
kohdistuvat velkaantuneimpien 
maiden lisäksi pankkeihin, joilla 
on suuria välittömiä saamisia 
velkaantuneilta valtioilta tai 
niissä toimivilta pankeilta. Vasta-
puoliriskin kasvu hinnoitellaan 
markkinoilla heti, ja velkakriisi-
maille altistuneiden pankkien 
velkapapereiden korot nousevat 
myös muissa maissa. Markkina-
arvojen muutoksista aiheutuu 
sijoitustappioita valtioiden ja 
pankkien velkakirjojen haltijoil-
le.

Suomalaisten rahoituslai-
tosten markkinariskit velkapape-
risijoituksista eniten velkaantu-
neissa Euroopan maissa ovat 
maltilliset. Euroopan (pl. Suomi) 

valtioiden ja luottolaitosten vel-
kapapereita suomalaisilla rahoi-
tuslaitoksilla oli syyskuun 2010 
tilastojen mukaan yhteensä 62 
mrd. euroa (kuvio A, taulukko), 
mikä on pieni osa suhteessa 
rahoituslaitosten koko sijoitus- 
ja saamiskantaan.1 Valtaosa niin 
työeläkelaitosten, vakuutusyhtiöi-
den kuin luottolaitosten ulko-
maisista arvopaperisaamisista oli 
Euroopasta. Suomalaisten sijoi-
tusrahastojen sijoituksista runsas 
viidennes oli EU:n ulkopuolisten 
liikkeeseenlaskijoiden papereissa.

Työeläkelaitosten ulkomai-
set valtionlainasaamiset olivat 
lähes yksinomaan Euroopasta. 
Niiden hallussa oli Euroopan 
valtioiden velkakirjoja 15,4 mrd. 
euron arvosta. Valtionlainoista 
noin kolmasosa, 4,9 mrd. euroa, 
oli suurimpien velkaongelmien 
kanssa painivien Kreikan, Portu-
galin, Irlannin, Espanjan ja Itali-
an (ns. GIIPS-maat) valtionlai-
noissa. Toinen kolmasosa laina-
salkusta oli sijoituksia Saksan 
valtion velkakirjoihin. Italian 
osuus oli 3 mrd. euroa. 

Työeläkelaitokset ovat vä-
hentäneet vuoden 2010 aikana 
sijoituksiaan ulkomaisiin luotto-
laitoksiin ja keväisestä velkakrii-
sin kärjistymisestä lähtien myös 
valtioiden velkapapereihin.

Vakuutusyhtiöiden ulko-
maisten arvopaperisijoitusten 
markkina-arvo oli 23,9 mrd. 

1 Lukuihin sisältyvät ainoastaan sijoituk-
set velkapapereihin. Ne eivät sisällä 
sijoituksia osakkeisiin, rahasto-osuuksiin 
ja muihin sijoitusinstrumentteihin.

euroa, josta yli puolet oli velka-
papereissa. Ns. GIIPS-valtioris-
kiä vakuutusyhtiöillä oli yhteen-
sä miljardi. Velkamarkkinasijoi-
tuksista pääosa oli vähäisen 
tuoton valtionlainoissa, tärkeim-
pinä sijoituskohteina Saksan ja 
Ranskan valtioiden velkakirjat.

Suomalaisten luottolaitos-
ten hallussa oli 2,7 mrd. euron 
edestä eurooppalaisten julkisyh-
teisöjen (pl. Suomi) liikkeeseen 
laskemia velkapapereita. Toden-
näköisyys, että velkakriisi leviäisi 
markkinariskien kautta Suomen 
luottolaitoksiin, on vähäinen. 
Suomalaisten luottolaitosten 
sijoitukset GIIPS-maiden luotto-
laitosten liikkeeseen laskemiin 
velkapapereihin olivat suurem-
mat kuin sijoitukset näiden mai-
den valtionlainoihin, mutta suh-
teessa koko sijoitussalkkuun 
riskit ovat pieniä.

Suomalaisten sijoitusrahas-
tojen Eurooppaan (pl. Suomi) 
tekemien sijoitusten markkina-
arvo oli yhteensä 34,9 mrd. eu-
roa, josta puolet oli velkapaperi-
sijoituksia. Eurooppalaisten 
luottolaitosten velkapapereita 
suomalaisilla sijoitusrahastoilla 
on hallussa 9,1 mrd. euron edes-
tä ja Euroopan valtioiden velka-
papereita 5,8 mrd. euron edestä. 
Riskin sijoitusrahastojen arvopa-
perisaamisten arvon alenemisesta 
kantaa rahasto-osuuden haltija.
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nousu on palauttanut vakuutuksenotta-

jien mielenkiinnon sijoitussidonnaisia 

henkivakuutuksia kohtaan. Näiden 

osuus henkivakuutusyhtiöiden vakuu-

tuskannasta kasvaa koko ajan, koska 

laskuperustekorkoon sidottuja vakuu-

tuksia otetaan entistä vähemmän. Tällä 

hetkellä sijoitussidonnaisten vakuutus-

ten osuus henkivakuutusyhtiöiden run-

saan 32 mrd. euron vakuutussäästöistä 

on runsas kolmannes.

Huomattavinta sijoitussidonnais-

ten vakuutusten kasvu on ollut kapitali-

saatiosopimusten8 osalta, mutta myös 

yksilöllisten sijoitussidonnaisten henki-

vakuutusten maksutulon kasvu on ollut 

ripeää. Sijoitussidonnaisten henkiva-

kuutusten sijoitusriskit jäävät asiak-

kaalle, mikä helpottaa henkivakuutus-

yhtiöiden vakavaraisuusasemaa.

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoimin-

nan tuotot olivat vuonna 2009 hyviä ja 

tulokset ovat säilyneet varsin myönteisi-

nä myös tammi-syyskuussa 2010. Tämä 

kohensi vakuutusyhtiöiden sijoitusten 

markkina-arvojen muutokset huomioon 

ottavia kokonaistuloksia merkittävästi. 

Henkivakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu 

kokonaistulos oli vuonna 2009 runsaat 

miljardi euroa. Työeläkeyhtiöiden 

yhteenlaskettu kokonaistulos oli 5,5 

mrd. euroa. Tulosta kohensi ennen 

kaikkea osakekurssien vahva nousu 

vuosien 2009 ja 2010 aikana. Vahinko-

vakuutusyhtiöiden kokonaistulos oli 

runsaat 2 mrd. euroa. Niiden tulospa-

rannus oli pienempi kuin muilla yhtiöil-

lä vähäisempien osakesijoitusten vuoksi.          

Finanssikriisi heikensi vakuutusyh-

tiöiden vakavaraisuuslukuja huomatta-

8 Kapitalisaatiosopimus on kertamaksuinen ja määräai-
kainen sijoitusvakuutus, jossa ei ole vakuutettavaa riskiä.

vasti. Varallisuusarvojen nousu on vah-

vistanut vakuutusyhtiöiden vakavarai-

suutta, joka on tällä hetkellä keskimää-

rin hyvällä tasolla (kuvio 22). Toiminta-

pääomat ylittivät laissa vaaditut vähim-

mäismäärät syyskuussa 2010 monin-

kertaisesti (taulukko 1).9    

Varallisuusarvojen nousu lieventänyt 
vakuutussektorin riskejä

Vakuutustoiminnan riskit jaetaan kah-

teen pääryhmään: vakuutustoiminnan 

riskeihin ja markkinariskeihin. Vahin-

kovakuutustoimintaan liittyy riski, että 

saadut vakuutusmaksut eivät riitä 

vakuutuskorvauksien aiheuttamiin kus-

tannuksiin, tai että vastuuvelka ei riitä 

kattamaan vakuutussopimuksista mah-

dollisesti syntyviä korvauksia.

Henkivakuutustoiminnassa vakuu-

tuusriskejä ovat mm. vakuutussopimus-

ten keskeytys- ja takaisinostoriski sekä 

vakuutettujen eliniänodotteen pitenemi-

nen. Keskeytys- ja takaisinostoriskit ovat 

harvoin merkittäviä henkivakuutustoi-

9 Työeläkeyhtiöiden toimintapääomien vähimmäis-
vaatimus on 2 % vakavaraisuusrajan perusteena 
olevasta vastuuvelasta vuoden 2012 loppuun.

Kuvio 22.
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Lähde: Finanssivalvonta.
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Taulukko 1.

Henki, eläke ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus

9/2010 12/2009 12/2008 12/2007 12/2006

Henkivakuutusyhtiöt
Oma pääoma, milj. euroa 2 598 2 252 1 475 2 127 2 088
Toimintapääoma, milj. euroa 5 331 4 237 2 665 4 096 4 727
Vakavaraisuuspääoma, milj. euroa 5 503 4 407 2 864 4 274 4 893
Toimintapääoma vähimmäismäärästä, % 488,4 382,4 242,9 358,8 423,2
Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta, % 21,8 18,0 11,7 16,5 19,2

Työeläkevakuutusyhtiöt
Oma pääoma, milj. euroa 338 334 325 311 295
Toimintapääoma, milj. euroa 17 634 14681 8 952 17 663 17 107
Toimintapääoma vähimmäismäärästä, % 1 336,4 1 164,5 767 289,7 338,1
Toimintapääoma vastuuvelasta, % 26,7 23,3 15,3 29,9 31,3

Vahinkovakuutusyhtiöt
Oma pääoma, milj. euroa 1 776 1 737 1 387 1 686 1 465
Toimintapääoma, milj. euroa 2 646 2 208 1 760 2 244 2 064
Vakavaraisuuspääoma, milj. euroa 4 864 4 381 3 784 4 184 3 814
Toimintapääoma vähimmäismäärästä, % 427,4 360,6 288,5 374,8 353,9
Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta, % 60,8 58,1 51,8 59,4 56,2
Vakavaraisuuspääoma 12 kk:n vakuutus-
maksutuotoista, % 157,3 143,9 126,9 145,7 132,0

Lähde: Finanssivalvonta.

  

minnan riskejä. Väestön odotettua pidem-

pi elinikä saattaa sen sijaan olla merkittä-

vä riski henkivakuutusyhtiöille. Suomessa 

yksilöllisissä eläkevakuutuksissa pit-

käikäisyysriskit ovat kuitenkin yleensä 

vähäisiä, koska vakuutussopimukset ovat 

useimmiten määräaikaisia. Sen sijaan 

vahinkovakuutusten kattamia työkyvyt-

tömyys- tai sairauskorvauksia saatetaan 

joutua maksamaan eliniän nousun vuoksi 

pitempään kuin vakuutussopimuksen 

hinnoitteluhetkellä on laskettu. 

Henkivakuutusyhtiöillä vakuutus-

sopimukseen liittyvä laskuperustekorko 

on määritelty sopimusajaksi. Markkina-

korkojen lasku sopimusaikana voi joh-

taa tilanteeseen, jossa vastuuvelkaa jou-

dutaan täydentämään. Laskuperuste-

korkoisten vakuutussopimusten osuus 

on tällä hetkellä runsaat 60 % henkiva-

kuutusyhtiöiden vakuutuksista, joten 

henkivakuutusyhtiöiden diskonttokor-

koon liittyvä riski on varsin suuri. 

Vakuutusyhtiöiden toimintaa kos-

kevista riskeistä huomattavimpia ovat 

sijoitustoimintaan liittyvät markkina- ja 

luottoriskit. Erityyppisillä vakuutusyhti-

öillä sijoitustoiminnan riskit vaihtelevat 

huomattavasti sijoitussalkkujen erilais-

ten jakaumien vuoksi. Korkoriski on 

suurin vahinkoyhtiöillä, joiden yhteen-

lasketuista sijoituksista lähes 70 % on 

erilaisia korkosijoituksia. Myös henki-

vakuutusyhtiöillä korkoriski on keskei-

sin sijoitusriski. Eläkeyhtiöiden osake-

riskit ovat selvästi suuremmat kuin 

muilla vakuutusyhtiöillä. Osakkeiden 

osuus eläkeyhtiöiden sijoitusten riski-

perusteisesta jakaumasta oli syyskuun 

2010 lopussa 36 %.
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Vakuutusyhtiöiden luottoriskillä 

tarkoitetaan tappioita, jotka syntyvät 

niiden sijoitussalkuissa olevien velka-

kirjojen liikkeeseenlaskijoiden luotto-

kelpoisuuden heikkenemisestä tai kon-

kurssista sekä johdannais- tai jälleen-

vakuutussopimusten vastapuolen luot-

tokelpoisuuden huononemisesta tai 

konkurssista. Vakuutusyhtiöiden korko-

salkuissa yritysten liikkeeseen laske-

mien velkakirjojen osuus on ollut kas-

vussa. Yritysten kannattavuus on 

kohentunut, eikä luottoriskin osuus 

vakuutussektorilla ole kasvanut hälyttä-

vän suureksi. 

Vakuutusyhtiöiden maksuvalmius- 

tai jälleenrahoitusriskit ovat oleellisesti 

pienemmät kuin pankeilla. Vakuutus-

sektori on Suomessa keskittynyt ja jon-

kin suuren henki- tai vahinkovakuutus-

yhtiön ongelmat saattaisivat tarttua 

nopeasti myös pankkisektoriin mm. 

omistusrakenteiden kautta.
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Rahoitusmarkkinoiden 
infrastruktuuri 

mijoille puolestaan syntyy säästöjä 

mahdollisuudesta käyttää samoja järjes-

telmiä ja resursseja useammilla markki-

noilla. Integraatio voi nopeassakin tah-

dissa mahdollistaa pienille markkinoille 

sellaisia palveluita, joihin ei muutoin 

olisi mahdollisuutta.

Toisaalta järjestelmien integraatios-

sa joudutaan tyytymään kompromissei-

hin ja sopeutumaan myös ratkaisuihin, 

jotka sopivat vain tyydyttävästi kaikille 

osapuolille. Tämä voi johtaa aluksi jopa 

palvelutason laskuun, kun kansallisesti 

tehokkaista toimintatavoista luovutaan. 

Integraation syventyessä markkinatoi-

mijoiden tasapuoliseen kohteluun, pal-

veluiden tasoon ja laatuun on kiinnitet-

tävä huomiota. Näin integraation hyö-

dyt saadaan pidemmällä aikavälillä 

esiin.  

Suomen rahoitusmarkkinoiden  

infrastruktuuri on kansainvälistynyt voi-

makkaasti. Integraatio ei saisi johtaa sii-

hen, että syvällinen maksu- ja selvitys-

järjestelmiin liittyvä osaaminen katoaa 

Suomesta. Osaamisen katoaminen vai-

keuttaa uusien innovaatioiden syntymistä 

ja markkinoiden kehittämistä sekä johtaa 

helposti koko markkinoiden taantumi-

seen. Tällöin ei kyetä hyödyntämään kan-

sainvälistäkään infrastruktuuria. 

Integraation ohella palveluiden tai 

prosessien ulkoistaminen vaikuttaa  

infrastruktuurin toimintaan. Ulkoistet-

taessakin palveluntarjoajien on varmis-

tuttava, etteivät ulkoistukset alihankki-

joille tai fyysisen etäisyyden kasvami-

nen palveluntuottajaan heijastu ongel-

mina asiak kaille. Kokonaisvastuu asiak-

kaaseen nähden säilyy palveluntarjo-

ajalla huolimatta siitä, missä palvelu-

tuotanto sijaitsee. Palvelujen ulkoista-

Rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri 

tarkoittaa maksu- ja selvitysjärjestelmiä, 

joissa kaikki rahoitusmarkkinoiden 

tapahtumat konkreettisesti toteutetaan. 

Infrastruktuuri on siten talouden selkä-

ranka, jonka luotettava ja tehokas toimin-

ta on rahoitusjärjestelmän ja koko 

yhteiskunnan kannalta ehdottoman 

tärkeää. Mahdolliset häiriöt näkyvät 

nopeasti ihmisten arjessa. 

Keskuspankkien yhtenä tehtävänä 

on huolehtia siitä, etteivät maksu- ja 

selvitysjärjestelmät edesauta rahoitus-

markkinoiden kriisien syntyä ja leviämis-

tä. Finanssikriisin myötä käynnistyneet 

sääntelyhankkeet koskettavat myös infra-

struktuuria. Sääntely on pääosin euroop-

palaista, sillä rahoitusmarkkinoiden 

infrastruktuuri on voimakkaasti yhdenty-

nyttä. 

 

Integraatiohyödyt esiin

Maksu- ja selvitysjärjestelmissä integ-

raatiolla haetaan tehokkuutta. Luku-

määräisesti paljon tapahtumia käsittele-

vissä järjestelmissä saadaan suurtuotan-

non etuja. Se näkyy pienempinä tapah-

tumakustannuksina. Harvemmin kiinni-

tetään huomiota muihin integraation 

hyötyihin tai mahdollisiin negatiivisiin 

vaikutuksiin. Periaatteessa integraation 

tulisi johtaa siihen, että eri markkinoi-

den parhaat piirteet hyödynnetään. 

Markkinat eivät kuitenkaan ole täydel-

liset, mistä syystä sopeutujan rooli ja 

kustannukset jäävät helposti reuna- 

alueille.         

Integraatio tarkoittaa usein hal-

vempia palveluhintoja ja entistä kilpail-

lumpaa toimintaympäristöä uusien toi-

mijoiden myötä. Monikansallisille toi-
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minen ja keskittäminen ovat haaste 

myös Suomen viranomaisille ja korosta-

vat kansain välisen yhteistyön tärkeyttä. 

Selvitysjärjestelmät hakevat suuntaa

Keskusvastapuoliselvityksen käynnisty-

minen Suomessa runsas vuosi sitten 

muutti markkinoiden toimintatapoja.1 

Keskusvastapuolen tulo markkinoille 

sujui melko hyvin. Yllättävän moni sel-

vitysosapuoli hakeutui keskusvasta-

puolen suoraksi jäseneksi. Keskusvasta-

puolen suorittaman nettoutuksen myö-

tä selvitystapahtumien määrä arvopape-

rikeskuksessa supistui. Kun aikaisem-

min suurin osa tapahtumista selvitettiin 

toimitus maksua vastaan -periaatteella, 

nykyisin näin toimitaan vain nettota-

pahtumien tapauksessa. Vastoin odo-

tuksia keskusvastapuolen käyttöönotto 

laski selvästi selvitysastetta. Tilanne on 

tällä hetkellä parempi kuin vielä vuo-

den alkupuolella. Markkinaosapuolien 

on kuitenkin löydettävä keinoja tilan-

teen parantamiseksi edelleen.

Keskusvastapuolipalveluita tarjoaa 

Suomen markkinoille hollantilainen 

European Multilateral Clearing Facility 

N.V. (EMCF). Suunnitelmat kahden 

uuden keskusvastapuolen aloittamisesta 

ovat siirtyneet. Toiminta voi käynnistyä, 

kun keskusvastapuolien välisten linkkien 

riskienhallinta on hyväksyttävällä tasol-

la. Suomen Pankki osallistuu kaikkien 

Suomen markkinoilla toimivien keskus-

vastapuolten yleisvalvontayhteistyöhön. 

Volyymien pieneneminen keskus-

vastapuoliselvityksen myötä näkyi Suo-

men arvopaperikeskuksen, Euroclear 

1  Myller, M. (2009) Keskusvastapuoliselvitys alkaa 
Helsingin pörssissä: Mikä muuttuu? BoF Online 
12/2009. 

Finlandin, tulovirrassa. Markkinoiden 

muuttuessa on edelleen kaikkien etu, 

että Suomessa on toimintakykyinen, 

tehokas ja asiakkaitaan palveleva arvo-

paperikeskus.   

Suomen arvopaperikeskus on osa 

Euroclear-konsernia. Vielä alkuvuodes-

ta Euroclear Finland tähtäsi Irlannin ja 

Ison-Britannian tietojärjestelmien hyö-

dyntämiseen. Nyt tästä suunnitelmasta 

on luovuttu ja on palattu etsimään kus-

tannustehokkuutta Ruotsin ja Suomen 

järjestelmien yhdistämisestä. Tarkoituk-

sena on yhdenmukaistaa toimintatapoja 

ja palveluita näillä kaksilla markkinoil-

la.  Työssä on otettava huomioon myös 

tulossa olevat koko Eurooppaa koske-

vat muutokset. 

Eurojärjestelmä on rakentamassa 

Kuvio 23.

Lähde: Suomen Pankki.

Arvopaperimarkkinoiden infrastruktuurin rakenne

Liikkeeseenlaskijat
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Clearing Facility (EMCF) 
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arvopaperikaupalle yhteistä selvitys-

alustaa. Tämä TARGET2-Securities-

hanke on edennyt puoliväliin, ja järjes-

telmä otetaan käyttöön suunnitelmien 

mukaan vuonna 2014. Hanketta on 

valmisteltu avoimesti, ja halukkailla on 

ollut mahdollisuus ilmaista näkemyk-

sensä ja vaikuttaa. T2S-hankkeen kes-

keiset päätökset hinnoittelusta, hallinto-

mallista ja sopimussuhteista saatetaan 

päätökseen lähiaikoina. Hinnoittelun 

selkeydyttyä on kotimaisten osapuolten 

aika valita T2S-järjestelmässä käytettä-

vä arvopaperitilimalli. Vaihtoehtoja on 

useita, ja ne eroavat kustannusvaiku-

tuksiltaan. Käynnissä oleva arvopaperi-

markkinalain uudistaminen voi tukea 

tehokasta toimintamallia. Vireillä olevia 

muutoksia on tarkasteltava kokonai-

suutena, koska ne vaikuttavat suoma-

laisen markkinainfrastruktuurin kilpai-

lukykyyn pidemmällä aikavälillä. 

Häiriöt asiakasmaksuissa

Maksu- ja selvitysjärjestelmät ovat toi-

mineet viime vuosina kokonaisuutena 

luotettavasti. Viime kuukausina (erityi-

sesti lokakuussa 2010) vähittäismaksu-

järjestelmissä kuitenkin esiintyi useita 

häiriöitä, jotka näkyivät pankkien asiak-

kaille ns. toistuvaissuoritusten, kuten 

palkkojen ja eläkkeiden, viivästymisenä. 

Häiriöihin ei ollut vain yhtä syytä, vaan 

ne johtuivat joko yksittäisten pankkien 

tai koko järjestelmän teknisistä ongel-

mista. (Tarkempi erittely Finanssivalvon-

nalle vuosina 2008–2010 raportoitujen 

häiriöiden syistä näkyy kuviossa 24.) 

Toistuvaissuoritukset on välitetty 

maksupalvelulain2 voimaantulon jäl-

keen kotimaisessa pankkien maksujen-

välitysjärjestelmässä (PMJ) yöaikaan. 

Siksi rahat tulevat nyt asiakkaiden 

tileille hieman aiempaa myöhemmin 

aamuyöllä. Järjestelmän öiset häiriöt 

voivat aiheuttaa maksuihin lisää viiväs-

tystä. Yhtenäisen euromaksualueen3 

SEPAn myötä kotimaiset toistuvaissuo-

ritukset ovat siirtymässä välitettäviksi 

EBA Clearingin ylläpitämään STEP2-

järjestelmään4. Kaikki osapuolet ovat 

sitoutuneet parantamaan toimintaansa, 

jotta järjestelmät toimisivat mahdolli-

simman häiriöttömästi ja koetun kaltai-

silta viivästymisiltä vältyttäisiin. 

STEP2-järjestelmä on Suomen kan-

nalta kriittinen vähittäismaksujärjestel-

mä, ja sen yleisvalvonta on yksi Suomen 

2   Maksupalvelulaki tuli voimaan 1.5.2010.

3 Yhtenäisestä euromaksualueesta enemmän, ks. esim. 
Finanssialan Keskusliitto, www.fkl.fi.

4 Eurooppalaisten pankkien yhteinen maksujenväli-
tysjärjestelmä, ks. www.ebaclearing.eu. Siirtymisen on 
suunniteltu toteutuvan pääosin vuoden 2010 aikana 
ja kuitenkin viimeistään lokakuun 2011 loppuun 
mennessä.

Kuvio 24.

25

20

15

10

5

0
 Järjes- Ohjel- Tieto- Hyök- Tieto- Laite- Inhimil- Prosessi- Ulkoinen Muu
 telmä- misto- liikenne- käysten kanta- rikko linen virhe häiriö syy
 virhe virhe häiriö aiheutta- virhe  virhe   
    mat häiriöt 

Järjestelmävirhe: virhe eräajojen hallinnassa tai muu tekninen järjestelmävirhe.
Hyökkäyksen aiheuttama häiriö: verkkourkinta tai haittaohjelman levittäminen.
Tietokantavirhe: tietokannan tila täyttynyt.
Prosessivirhe: ohjeistuksen vastainen toiminta.
Ulkoinen häiriö: sähkökatkos tai vesivahinko.

Lähde: Finanssivalvonta.

Raportoidut häiriöt vuosina 2008–2010 sekä häiriöiden syyt

1 2

1. 2010 2. 2009 3. 2008

Kpl; viimeinen havaintopäivä 15.11.2010

3

Esimerkkejä häiriöistä



Rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri Rahoitusjärjestelmän vakaus • 2010  35 

Pankin painopistealueista. Viranomais-

työssä korostuu kansainvälinen yhteis-

työ. Suomen Pankki osallistuu aktiivi-

sesti yleisvalvontaan Euroopan keskus-

pankin kanssa. Näin varmistetaan vai-

kutusmahdollisuudet sekä riittävien tie-

tojen saanti mm. Suomen kannalta tär-

keiden järjestelmien suorituskyvystä, 

toimintavarmuudesta, riskienhallinnas-

ta ja tulevista muutoksista.  

SEPAn käyttöönottoon saatava 
vauhtia

Siirtyminen yhtenäisen euromaksualueen 

SEPAn käyttöön etenee tilisiirtojen osal-

ta Suomessa nyt vauhdilla, kun suuri osa 

yrityksistä on päivittänyt maksuliikeoh-

jelmistonsa SEPA-yhteensopivaksi. Myös 

julkisen hallinnon siirtyminen uusiin pal-

veluihin edistää muutosta tehokkaasti. 

SEPAn käyttöönotto on yleisesti 

Euroopassa ollut odotettua hitaampaa. 

Tästä syystä Euroopan komissiossa on 

valmisteilla asetus, jolla siirtymiselle 

määritellään sitova takaraja. Sääntelyn 

on onnistuttava vauhdittamaan siirty-

mistä kaikkialla Euroopassa, jotta 

SEPAsta odotettavissa olevat tehok-

kuushyödyt saavutetaan täysimääräises-

ti. SEPA-kehitystyö on vaatinut yrityk-

siltä ja pankeilta runsaasti investointeja. 

Mahdollisena riskinä on vähittäismak-

samisen yhdenmukaistamisen jääminen 

puolitiehen, mikä tarkoittaisi mm. kus-

tannuksia pitkittyneestä rinnakkaisten 

maksujärjestelmien ylläpidosta. Tämä 

riski koskee erityisesti suomalaisia, jot-

ka ovat siirtymisen eturintamassa. 

Tehottoman maksujenvälityksen kus-

tannukset tulevat viime kädessä järjes-

telmien käyttäjien, kuluttajien ja yritys-

ten, maksettaviksi.

Suomalaisten maksujärjestelmien 

muu kehittäminen on ollut käytännössä 

pysähdyksissä jo useita vuosia, kun on 

valmistauduttu yhteiseurooppalaiseen 

järjestelmään. Muualla maailmassa on 

samaan aikaan kehitetty esimerkiksi 

reaaliaikaisia maksujärjestelmiä sekä 

maksamista kännykällä ja internetissä. 

SEPA-siirtymän vauhdittaminen samoin 

kuin uusien palveluntarjoajien, maksu-

laitosten, tulo markkinoille ovat myös 

tästä näkökulmasta suomalaisen loppu-

käyttäjän etu.

Likviditeettitilanne kertoo 
 markkinoiden tunnelmista

Likviditeetillä tarkoitetaan sitä pankin 

käytössä olevien varojen määrää, jolla 

pankki turvaa maksukykynsä. On yleis-

tä, että pankit hallinnoivat likviditeet-

tiään lainaamalla toisiltaan pankkien 

välisiltä rahamarkkinoilta. Finanssikrii-

sin aikana nämä markkinat lamaantui-

vat, sillä pankit eivät halunneet myön-

tää toisilleen luottoa. Samaan aikaan 

pankeilla on kuitenkin ollut TARGET2- 

Suomen Pankki -maksujärjestelmässä 

likviditeettiä jopa enemmän kuin nor-

maaliaikoina. 

Osapuolten likviditeetti koostuu 

niiden keskuspankkitileillä olevista 

varoista sekä vakuudellisesta limiitistä, 

joka mahdollistaa päivänsisäisen luoton 

saamisen. TARGET2- Suomen Pankki 

-järjestelmässä sekä tehtyjen maksuta-

pahtumien arvot että minimisaldot ovat 

kriisin alettua vaihdelleet enemmän 

kuin normaaliaikoina, mutta pankeilla 

on silti ollut runsaasti käyttämätöntä 

limiittiä (kuviot 25 ja 26). Myös käyttä-

mättömiä vakuuksia on ollut huomatta-

van paljon, eli osapuolilla olisi ollut 
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mahdollisuus kasvattaa limiittejään 

entisestään (kuvio 25). Ilmeisesti osa-

puolet haluavat keskuspankissa olevan 

ylimääräisen likviditeetin turvin varmis-

taa maksujen onnistumisen myös siinä 

tapauksessa, että jollakin toisella osa-

puolella olisi ongelmia eivätkä kaikki 

maksut saapuisi ajallaan.  

Vaihtoehtona rahamarkkinatalle-

tuksille pankit voivat sijoittaa ylimää-

räisen likviditeettinsä keskuspankkiin 

yötalletuksiksi. Näiden yötalletusten 

vaihtelut selittävät suuren osan keskus-

pankkitilien saldojen vaihteluista esi-

merkiksi kesäkuussa 2010 (kuvio 26). 

Markkinoilla vallinneen epävarmuuden 

ja likviditeetin kuivumisen vuoksi euro-

järjestelmä on rahapoliittisissa operaa-

tioissaan lainannut pankeille vakuuksia 

vastaan niiden haluaman määrän rahaa 

kiinteällä korolla lokakuusta 2008 

alkaen. Tämän jälkeen pankkisektori on 

ollut ylilikvidi. Suuri osa ylimääräisestä 

rahasta palautui keskuspankkiin yötal-

letuksiksi. Yötalletusten arvo näyttää 

1.7.2010 jälkeen ainakin toistaiseksi 

tasaantuneen. Keskuspankissa olevien 

talletusten määrä on edelleenkin runsas, 

mikä kuvastaa markkinoilla vieläkin 

vallitsevaa epävarmuutta sekä ylimää-

räisen likviditeetin määrää.

Kuvio 25.

Kuvio 26.
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Kuvio A.

Kuvio B.
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Lähde: Suomen Pankin laskelmat.

TARGET2- Suomen Pankki -järjestelmän osapuolten
likviditeetin käyttöaste

Kehikko 3.

TARGET2- Suomen Pankki -jär-
jestelmän osapuolet ovat kaiken 
kaikkiaan hallinneet maksuval-
miuttaan eli likviditeettiään hy-
vin. Eri osapuolten likviditeetin-
hallinnassa on kuitenkin eroja. 
Jokin toimija saattaa vaihdella 
likviditeettinsä määrää aktiivi-
sesti ja käyttää päivänsisäistä 
keskuspankkiluottoa, kun taas 
toinen saattaa tuoda keskus-
pankkitililleen kerralla niin pal-
jon varoja, että ne varmasti riit-
tävät maksujen sujuvaan suorit-
tamiseen. Likviditeetin niukkuus 
saattaa myös viitata osapuolen 
ongelmiin selviytyä velvoitteis-
taan. Oheisessa eri osapuolten 
toteutunutta likviditeetinhallin-
taa esittävässä kuviossa (kuvio 
A) musta väri kertoo joidenkin 
osapuolten  käyttäneen lähes 
kaiken käytettävissä olevan likvi-
diteettinsä, kun taas vihreä väri 
paljastaa, mikä osuus toimijoista 
on käyttänyt likviditeetistään 
maksimissaan 30 %.

Normaalitilanteessa pankit 
tasaavat likviditeettiään pank-
kien välisillä rahamarkkinoilla. 
Mikäli yksi osapuoli joutuu 
maksamaan osapuolten toisilleen 
myöntämästä yön yli -luotosta 
muita kalliimpaa hintaa, tämä 
voi olla merkki epäluottamuk-
sesta tätä toimijaa kohtaan. Kos-
ka näitä tietoja ei raportoida, 
Suomen Pankissa on kehitetty 
menetelmää, jonka avulla mak-
sujärjestelmäaineistosta pysty-
tään arvioimaan osapuolten 
toisilleen maksamia yön yli -luo-
ton korkoja (kuvio B). Kun tämä 

tieto yhdistetään toteutuneeseen 
likviditeetinkäyttöön, saadaan 
indikaattori, joka kertoo mah-
dollisesti ongelmiin ajautumassa 
olevasta osapuolesta. Mikäli 
jonkin osapuolen maksama kor-
ko kohoaisi samalla, kun musta 
alue kuviossa A lisääntyisi, tämä 
voisi kertoa epäluottamuksesta 
ja ongelmista. Tällainen nopeasti 
havaittu muutos käyttäytymises-
sä ohjaa valvojan tarkastelemaan 
osapuolen toimintaa tarkemmin.

Yleisvalvontaa kehitetään 
kaiken aikaa kvantitatiivisem-
maksi, ja tavoitteena on, että 

syntymässä olevat ongelmat 
havaittaisiin mahdollisimman 
nopeasti. Maksujärjestelmistä 
saatavan tiedon analysointiin 
tarvitaan työkalu, ja Suomen 
Pankissa kehitetty maksujärjes-
telmäsimulaattori sopii tähän 
tehtävään erittäin hyvin. Lisäksi 
Suomen Pankin työkalun pohjal-
ta on kehitetty eurojärjestelmän 
analyysityöhön simulaattori, 
jolla mallinnetaan TARGET2-
järjestelmän toimintaa eri tilan-
teissa.
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Rahoitusjärjestelmäpolitiikka

Rahoitussääntelyn kansainvälinen uudista-

minen etenee vauhdilla. Pankkien uusi 

vakavaraisuussäännöstö, Basel III, hyväksyt-

tiin marraskuussa 2010. Rahoitussääntelyä 

on kiristettävä rahoituskriisien uhkan 

pienentämiseksi. Viranomaisilla tulee 

vastaisuudessa olla nykyistä vahvemmat 

valtuudet ja työkalut hillitä liiallista luo-

tonantoa ja velkaantumista. Keskuspankeil-

la tulee olla keskeinen rooli tässä ns. 

makrovakauspolitiikassa. Moraalikadon 

vähentämiseksi mikään rahoituslaitos ei 

vastaisuudessa saisi olla liian suuri kaatu-

maan. 

Rahoitussääntelyä kiristetään 
tuntuvasti

Rahoitussääntelyä on yleensä kiristetty 

suurimpien rahoituskriisien jälkeen. 

Hyvä esimerkki tästä on Yhdysvalloissa 

vuonna 1933 voimaan astunut Glass-

Steagall Act -laki,  jolla talletus- ja 

investointipankkitoiminta erotettiin toi-

sistaan. Rahoitussääntely oli kireää 

myös toisen maailmansodan jälkeen. 

Kireä sääntely selittänee ainakin osal-

taan rahoituskriisien vähäisyyttä 

1940-luvun alusta 1970-luvun alkuun 

ulottuneella ajanjaksolla (kuvio 27). 

Miksi rahoitussääntelyä tasaisin 

väliajoin lievennetään, kun sääntelyn 

avulla näytettäisiin pystyvän pienentä-

mään rahoituskriisien todennäköisyyt-

tä? Ensinnäkin nousukausien aikana 

tyypillisesti väitetään, ettei liian tiukasti 

säännelty rahoitusjärjestelmä pysty 

välittämään rahoitusta tehokkaasti, 

mikä rajoittaa talouskasvua. Toiseksi 

rahoitusjärjestelmän osapuolet ovat 

aina onnistuneet kiertämään niille ase-

tettuja sääntöjä, mikä on ajan kuluessa 

rapauttanut sääntelyä. Sääntelyarbitraa-

si voi jopa johtaa pahempiin vääristy-

miin kuin ne vääristymät, joihin säänte-

lyn oli alun perin tarkoitus kohdistua. 

Kolmanneksi poliittiset paineet lieven-

tää sääntelyä voivat kasvaa hyvässä 

taloustilanteessa liian suuriksi. Rahoi-

tuskriisien estämiseksi sääntelyä tulisi 

kuitenkin kiristää pysyvästi.

Kansainvälisen rahoitusjärjestelmän 
riskialttius on lisääntynyt

Valtioiden julkilausumaton lupaus 

pelastaa rahoituslaitokset, joiden tulki-

taan olevan liian suuria kaatumaan, on 

lisännyt pankkien riskinottohalukkuut-

ta (moraalikato). Liian suuri kaatu-

maan -ongelmasta on tullut liian suuri 

ongelma. On varmistettava, että myös 

suuret rahoituslaitokset voivat kaatua 

uhkaamatta rahoitusjärjestelmän 

vakautta, jotta veronmaksajien ei vas-

taisuudessa tarvitsisi maksaa rahoitus-

yritysten pelastamisen kustannuksia (ks. 

luku Liian suuri kaatumaan -ongelmaa 

on pienennettävä).

Järjestelmäriski on viime vuosi-

kymmeninä kasvanut aivan uusiin mit-

Kuvio 27.
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Menace. NBER Working Paper 13901.
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toihin. Rahoitusyritysten väliset kyt-

kökset ovat lisääntyneet ja monimut-

kaistuneet, mikä on lisännyt tartuntaris-

kiä. Lisäksi epätietoisuus monimutkais-

ten rahoitusinstrumenttien todellisesta 

arvosta ja riskistä sekä vastapuolien 

luottokelpoisuudesta on kasvanut, mikä 

voi kriisitilanteissa johtaa markkinaosa-

puolten välisen luottamuksen romahta-

miseen. Läpinäkyvyyden lisääminen 

onkin yksi sääntelyuudistuksen tär-

keimmistä tavoitteista. Lisäksi yksityi-

sen sektorin velkaantumisen poikkeuk-

sellisen nopea kasvu lisää järjestelmäris-

kiä, kuten viimeisin rahoituskriisi osoit-

ti (ks. luku Makrovakausvalvontaa 

tehostetaan).

Sääntelyuudistuksilla on 
 kunnianhimoiset tavoitteet

Rahoitussääntelyä ollaan uudistamassa 

useilla osa-alueilla (taulukko 2).1

1 Tässä julkaisussa ei tarkemmin käsitellä rahoituslai-
tosten palkitsemisjärjestelmiä ja riskienhallintaa 
koskevia sääntelyuudistuksia.

Taulukko 2.

Yhteenveto sääntelyhankkeista ja niiden ensisijaisista tavoitteista

                  Tavoite

       Sääntelyhanke

Pienentää 
liian suuri 
kaatumaan 
-ongelmaa

Pienentää järjestelmäriskiä Hillitä 
riskinottoa 

ja lisätä 
pitkäjäntei-

syyttä

Parantaa 
kriisinsieto-

kykyä

Varmistaa, 
etteivät 

kustannuk-
set jää 

veronmaksa-
jien makset-

tavaksi

Vähentää 
rahoitus-
laitosten 

keskinäisiä 
kytköksiä

Lisätä 
läpinäky-
väisyyttä

Vaimentaa 
luottosykliä

Basel III

Vakavaraisuutta parannetaan • •
Velkaantu miselle asetetaan   
yläraja • • •
Määrälliset maksuvalmiusvaati-
mukset otetaan käyttöön • • •
Vastasyklinen pääomapuskuri-
vaatimus otetaan käyttöön • •
Systeemisesti merkittäville rahoi-
tuslaitoksille asetetaan  lisävaati-
muksia

• •

Sääntelyä laajennetaan perinteisen 
pankkitoiminnan ulkopuolelle

Johdannaisinstrumenttien kau-
pankäyntiä säännellään • •
Riski- ja pääomasijoittaja-
rahastoja säännellään • • •
Luottoluokitus laitoksia säännel-
lään ja valvontaa kiristetään • •

Uusi kriisinhallintakehikko avuksi 
ongelmapankkien hoitoon • • •
Rahoitussektoriin kohdistuva vero •
Rahoituslaitosten palkitsemis-
järjestelmää muutetaan •
Rahoituslaitosten tulee parantaa 
riskien hallintaansa • •
Lähde: Suomen Pankki.
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Pankkien vakavaraisuussääntelyä 
kiristetään

Uudet pankkien vakavaraisuussäännök-

set, ns. Basel III -säännöstö, hyväksyt-

tiin G20-maiden kokouksessa Etelä-

Koreassa marraskuussa 2010.2 

Uudistuksella kiristetään pankkien 

omien varojen laatuvaatimuksia. Pan-

keilla tulee vastaisuudessa olla laaduk-

kaimpia omia varoja, kuten osakepää-

omaa, vähintään 4,5 % suhteessa nii-

den riskipainotettuihin saamisiin nykyi-

sen 2 prosentin sijasta.

Toiseksi omien varojen vähimmäis-

vaatimusta suhteessa riskipainotettuihin 

saamisiin kasvatetaan. Pankeille asetetaan 

nykyisen 8 prosentin vähimmäispääoma-

vaatimuksen lisäksi uusi 2,5 prosentin 

suuruinen yleinen pääomapuskurivaati-

mus. Uudet vähimmäisvaatimukset tule-

vat asteittain voimaan vuodesta 2013 

alkaen, ja pankkien tulee noudattaa niitä 

vuoteen 2019 mennessä (kuvio 28).

2 Basel III -uudistuskokonaisuuden sisällöstä yksityis-
kohtaisemmin, ks. Vauhkonen, J. (2010) Basel III 
-uudistus parantaa pankkien riskinkantokykyä. 
Euro & talous 3/2010. 

Kolmanneksi vakavaraisuussäänte-

lyn riskien kattavuutta parannetaan. 

Erityisesti suhteessa markkinariskeihin 

vaadittavien omien varojen määrää lisä-

tään huomattavasti. Myös arvopaperis-

tettujen rahoitusinstrumenttien vakava-

raisuuskohtelu kiristyy.

 Neljänneksi pankkien velkaantu-

miselle asetetaan yläraja. Uusi vaatimus 

vähimmäisomavaraisuusasteesta (leve-

rage ratio) määrittelee pankkien omien 

varojen ja riskipainottamattomien saa-

misten suhteen vähimmäistason. Vähim-

mäisomavaraisuusastetta koskeva vaati-

mus toimii ”hätäjarruna” sellaisia tilan-

teita varten, joissa riskiperusteiset pää-

omavaatimukset ovat keinotekoisen 

pienet. Tällainen tilanne syntyy toden-

näköisimmin voimakkaassa noususuh-

danteessa, kun riskit yleisesti aliarvioi-

daan. Näin ollen vähimmäisomavarai-

suusaste voisi parhaimmillaan toimia 

rahoitusjärjestelmän ylikuumenemista 

jäähdyttävänä sääntelykeinona.

Viidenneksi uusilla määrällisillä 

maksuvalmiusstandardeilla pyritään 

parantamaan pankkien kykyä selviytyä 

maksuvalmiuskriiseistä. Maksuvalmius-

vaatimus (Liquidity Coverage Ratio, 

LCR) edellyttää pankkien pitävän 

taseissaan riittävän määrän nopeasti ja 

pienin kustannuksin käteiseksi muun-

nettavissa olevia varoja. Pysyvän varain-

hankinnan vaatimuksella (Net Stable 

Funding Ratio, NSFR) pyritään puoles-

taan hillitsemään pankkien liian nopeas-

ti kasvavaa lyhytaikaista velkaantumista, 

joka voisi johtaa liialliseen luotonantoon 

ja varallisuushintojen kestämättömän 

nopeaan nousuun.

Kuudenneksi pankeille asetetaan 

vaatimus ns. vastasyklisistä pääomapus-

Kuvio 28.
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kureista. Näiden puskureiden ensisijai-

sena tavoitteena on suojata kansallisia 

pankkijärjestelmiä liiallisen kokonais-

luotonannon seurauksilta. Vastasykli-

nen pääomapuskuri voi myös osaltaan 

hillitä luotonantoa ja siten loiventaa 

luottosykliä. Kiinteän 2,5 prosentin 

suuruisen yleisen pääomapuskurin 

lisäksi kansalliset viranomaiset voivat 

asettaa pankeille enintään 2,5 prosentin 

suuruisen harkinnanvaraisen kansalli-

sen pääomapuskurivaatimuksen, kun 

kokonaisluotonanto on poikkeukselli-

sen voimakasta. Puskurivaatimuksen 

asettamisen lähtökohtana tulisi käyttää 

Baselin komitean määrittelemää tun-

nuslukua: yksityisen sektorin luotto-

kanta jaettuna nimellisellä BKT:llä suh-

teutettuna tämän osamäärän trendiin. 

Täysin mekaanisesti sovellettuna tämän 

tunnusluvun mukainen vastasyklinen 

pääomapuskuri olisi ollut täysimittai-

sesti käytössä Suomessa vuosina 1991–

93 sekä vuodesta 2005 eteenpäin 

(kuvio 29).

Baselin komitean harkinnassa on 

lisäksi mm. lisäpääomavaatimusten ja 

mahdollisten muiden lisävaatimusten 

asettaminen suurille, ns. systeemisesti 

merkittäville pankeille.

Uudet kriisinhallintamenetelmät 
avuksi ongelmapankkien hoitoon

Euroopan komissio julkisti lokakuussa 

2010 tiedonannon EU:n kriisinhallinta-

menetelmistä. Tiedonannossa hahmotel-

laan periaatteet, joiden pohjalle komis-

sio tulee rakentamaan varsinaisen 

direktiiviesityksen keväällä 2011. 

Komission tavoite on selkeä: vastaisuu-

dessa kaikki rahoitusinstituutiot tulee 

voida päästää konkurssiin tai niiden 

toiminnot järjestää uudelleen ilman, 

että siitä aiheutuu vaaraa rahoitusjär-

jestelmän vakaudelle tai kustannuksia 

veronmaksajille. Yhtenäisen kriisienrat-

kaisujärjestelmän laatiminen EU-alueel-

le on välttämätön edellytys suurten, 

maiden rajat ylittävien pankkien kriisien-

hallinnan onnistumiselle. 

Viranomaisilla tulee olla riittävät 

välineet ja valtuudet tehdä vakavissa 

vakavaraisuusvaikeuksissa oleville pan-

keille tarvittavia tervehdyttämis-, uudel-

leenjärjestely- tai alasajotoimenpiteitä.  

Komission suunnitelmissa viran-

omaisten kriisienhallintatoimet jaetaan 

kolmeen osa-alueeseen.  Ensimmäiseen 

osa-alueeseen kuuluvat valmistelevat ja 

ennalta ehkäisevät toimet käsittävät 

mm. valvontaviranomaisten toiminnan 

tehostamisen, omaisuudensiirrot (pank-

ki)konsernien sisällä, toimintojen alas-

ajosuunnitelmat (”living wills”) sekä 

mahdollisuudet puuttua pankin liialli-

seen riskinottoon esim. rajoittamalla 

lainanantoa tai kieltämällä kokonaan 

pankin jokin liiketoiminta. 

Toisen osa-alueen muodostavat 

varhaista väliintuloa koskevat valtuu-

Kuvio 29.
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det.  Ne lisäisivät merkittävästi viran-

omaisten mahdollisuuksia puuttua pan-

kin toimintaan ennen kuin pankki on 

ajautunut liian suuriin ongelmiin. Val-

vontaviranomainen voisi esim. vaihtaa 

pankin johdon, asettaa pankkiin oman 

väliaikaisen hallinnon tai vaatia jatku-

vuussuunnitelmien toteuttamista. 

Kolmannessa osa-alueen muodos-

tavat kriisinratkaisutoimet. Niiden ensi-

sijaisena tavoitteena olisi pankin toi-

minnan lopettaminen normaalissa kon-

kurssimenettelyssä. Jos tämä ei olisi 

mahdollista ja rahoitusmarkkinoiden 

vakaus olisi uhattuna, pankki voitaisiin 

pilkkoa osiin ja omaisuus myydä tai 

siirtää erityisiin ”väliaikaisiin pankkei-

hin”. Äärimmäisenä toimenpiteenä kaa-

vaillaan myös velkojen mitätöimistä ja 

muuttamista osakepääomaksi. Tällai-

nen vaihtoehto voisi tulla kyseeseen 

lähinnä suurten monikansallisten insti-

tuutioiden ollessa kyseessä. 

Komissio on esittänyt uutena krii-

sienhallintatoimenpiteenä kansallisten 

kriisinratkaisurahastojen perustamista. 

Rahastojen toiminta rahoitettaisiin pan-

keilta etukäteen perittävillä vakausmak-

suilla. Rahastoihin kerättyjä varoja voi-

taisiin hyödyntää kriisienratkaisutoi-

menpiteiden yhteydessä, mutta moraali-

kato-ongelmien välttämiseksi niiden 

avulla ei voitaisi suoraan tukea ongel-

mapankkeja. Rahastojen perustamisella 

varmistetaan, että kriisinhallintamene-

telmät ovat työvälineinä uskottavia 

myös käytännössä.

Rahoitussektoriin kohdistuva vero 

Vakausmaksujen lisäksi harkinnassa 

ovat pankkeihin kohdistuvat verot. 

Yhteiskunnan tarjoamat pankkien tur-

vaverkot, kuten talletussuoja, ja impli-

siittinen valtion takaus systeemisesti 

merkittävien pankkien velkarahoituk-

selle hyödyttävät pankkien osakkeen-

omistajia ja johtoa. Pankkiverojen yhte-

nä tavoitteena on verottaa tätä pank-

kien saamaa epäsuoraa julkista tukea. 

Vaihtoehtoisia veromalleja ovat 

mm. rahoitustransaktioihin perustuva 

vero (Financial Transaction Tax, FTT) ja 

pankkien voittoihin tai palkkioihin 

perustuva vero (Financial Activities Tax, 

FAT). Rahoitustransaktiovero kohdistuu 

yritysten välisiin transaktioihin. Veron 

haittapuolena on se, että se vääristää yri-

tysten liiketoimintapäätöksiä, millä olisi 

talouskasvua rajoittava vaikutus. On 

myös näyttöä siitä, että rahoitustransak-

tiovero) lisäisi rahoitusmarkkinoiden 

vaihtelua, kasvattaisi rahoituskustan-

nuksia ja lisäisi rahoitusinnovaatioiden 

käyttöä veronkiertämiseen.3 

Pankkien voittoihin tai palkkioihin 

perustuva vero on rinnastettavissa arvon-

lisäveroon. Se ei vääristä rahoitusmarkki-

noiden rakennetta samalla tavalla kuin 

rahoitustransaktiovero, koska siihen ei 

vaikuta, mistä toiminnoista tulos tai palk-

kiot ovat syntyneet. Mahdollinen vero 

tulisi kilpailuvääristymien välttämiseksi 

toteuttaa yhdenmukaisesti eri maissa.

Makrovakausvalvontaa tehostetaan

Rahoituskriisin taustalla oli useita syitä, 

mutta yksi merkittävimmistä oli koko 

rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaa-

vien järjestelmäriskien puutteellinen 

valvonta. Rahoitusvalvonta on perustu-

nut yksittäisten instituutioiden valvon-

3 Ks. esim IMF (2010) A fair and substantial contri-
bution by the financial sector: final report for the 
G20, s. 19–21.
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taan, eikä riittävää huomiota ole kiinni-

tetty rahoitusjärjestelmään kokonaisuu-

tena. Makrovakausvalvonnan keskei-

nen tehtävä on tunnistaa rahoitusjärjes-

telmän vakautta uhkaavat järjestelmä-

riskit ja varmistaa, että eri instituutioi-

den ja markkinoiden väliset riskikeskit-

tymät ja vuorovaikutukset ymmärre-

tään ja mahdollisiin ongelmiin puutu-

taan ennen kuin on liian myöhäistä. 

Euroopassa toimintansa vuoden 

2011 alussa aloittava uusi rahoitusmark-

kinoiden valvontajärjestelmä koostuu 

kahdesta osasta. Euroopan keskuspan-

kin yhteydessä toimivan Euroopan jär-

jestelmäriskikomitean (European Syste-

mic Risk Board, ESRB) tehtävä on seura-

ta ja analysoida järjestelmäriskien kehit-

tymistä sekä antaa makrovakautta kos-

kevia varoituksia ja suosituksia. Vastaa-

vasti Euroopan finanssivalvontaviran-

omaiset4 tulevat tehostamaan suurien 

finanssikonsernien sekä arvopaperi-

markkinoiden valvontaa. Uusien EU- 

valvontaorganisaatioiden luominen on 

vastaus tarpeeseen seurata rahoitusjär-

jestelmää kokonaisuutena sekä valvoa 

yli maiden rajojen ulottuvaa rahoitustoi-

mintaa entistä tehokkaammin. Kansalli-

sella tasolla valmistaudutaan tukemaan 

EU:n valvontajärjestelmiä sekä samalla 

kehittämään omia kansallisia valvonta-

järjestelmiä.          

Makrovakausvalvonnan työkalut 
hahmottumassa 

Makrovakauspolitiikalla on kaksi yleis-

tä tavoitetta: 1) koko rahoitusjärjestel-

4 Euroopan finanssivalvontaviranomaiset muodostu-
vat kolmesta valvontaorganisaatiosta: Euroopan 
pankkiviranomainen, Euroopan arvopaperimarkkina-
viranomainen sekä Euroopan vakuutus- ja lisäeläke-
viranomainen.

män vakauden parantaminen tunnista-

malla riskikeskittymiä ja heikkoja koh-

tia rajoitusjärjestelmässä sekä 2) talou-

den entistä vakaampi toiminta mm. 

tasoittamalla luottosyklejä.   

Makrovakauspolitiikan tavoittei-

den toteuttaminen vaatii joukon työka-

luja. Basel III -sääntelyuudistukseen 

sisältyvät vastasykliset pääomapuskurit 

(kuvio 30) ovat tärkein työkalu, jolla 

pyritään varmistamaan pankkien riittävä 

omien pääomien määrä myös laskusuh-

danteessa (ks. luku Pankkien vakavarai-

suussääntelyä kiristetään). Puskureiden 

kerryttäminen saattaa myös osaltaan hil-

litä taloussyklejä voimistavaa pankkien 

liiallista luotonantoa, koska pääomavaa-

timusten lisääminen tekee luotonannosta 

aiempaa kalliimpaa ja siten hillitsee luo-

tonottoa. Vastaavasti talouden taantues-

sa pääomapuskureita voidaan purkaa ja 

siten jarruttaa luotonannon hiipumista. 

Muita keinoja vaikuttaa pankkien 

liialliseen riskinottoon tai luotonantoon 

ovat esim. oman pääoman ja velkamää-

rän suhteen rajoittaminen uudella 

Kuvio 30.

Noususuhdanne:
riskipainotetut pääoma-
vaatimukset pienenevät

1.   Vastasyklinen puskuri 

2.   Yleinen pääomapuskuri

3.   Rajoituksettomien omien varojen vähimmäismäärä

Lähteet: Baselin pankkivalvontakomitea ja Euroopan keskuspankki.

Rajoituksettomien omien varojen vähimmäismäärä 
ja pääomapuskurit

2

3

1

Laskusuhdanne:
riskipainotetut pääoma-
vaatimukset kasvavat

Vastasyklistä puskurivaatimusta kasvatetaan

Vastasyklinen puskurivaatimus poistetaan
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vähimmäisomavaraisuusastevaatimuk-

sella, vakuudellisen luotonannon 

vakuusvaatimusten kiristäminen, tietyn-

tyyppiselle luotonannolle asetetut erityi-

set pääomavaatimukset sekä aiempaa 

suurempien luottotappiovarausten ker-

ryttäminen talouden nousuvaiheessa 

(ns. dynaamiset luottotappiovaraukset).        

Monet suunnitelluista makrova-

kausvalvonnan työkaluista ovat luon-

teeltaan epäsuoria ja vaikuttavat vii-

peellä pankkien liialliseen luotonantoon 

tai riskinottoon. Tämän lisäksi viran-

omaiset tarvitsevat työkaluja, joiden 

avulla systeemisesti merkittävien pank-

kien toimintaan voidaan tarvittaessa 

puuttua nopeasti ennen kuin nämä pan-

kit aiheuttavat ongelmia rahoitusmark-

kinoiden vakaudelle. Komission finans-

sisektorin kriisienhallintasuunnitelma 

sisältää varsinaisten kriisienhallintatoi-

mien lisäksi joukon ennalta ehkäiseviä 

sekä varhaisen väliintulovaiheen val-

tuuksia, joita voitaisiin hyödyntää 

(soveltuvin osin) myös makrovakaus-

työkaluina. Esimerkiksi mahdollisuus 

rajoittaa systeemisesti merkittävän 

 instituution luotonantoa tai kieltää 

jokin liiallista riskinottoa sisältävä toi-

minta antaisi viranomaiselle mahdolli-

suuden ehkäistä ennalta riskikeskitty-

mien syntymistä. Näin laaja puuttumi-

nen instituution toimintaan olisi kuiten-

kin äärimmäinen toimenpide ja edellyt-

täisi, että toiminta selkeästi uhkaa 

rahoitusmarkkinoiden vakautta. 

Makrovakausvalvonnan toimivalta-
kysymykset ratkaistava kansallisella 
tasolla

Euroopan järjestelmäriskikomitean 

perustaminen on tärkeä askel kohti 

tehokasta makrovakausvalvontaa. 

Komitea tulee olemaan Euroopan tasol-

la keskeinen makrovakautta edistävä 

elin, ja kansalliset keskuspankit ja val-

vojat tukevat omalta osaltaan sen toi-

mintaa. 

Makrovakausvalvonnan organi-

sointi kansallisella tasolla on jätetty pit-

kälti jäsenvaltioiden itsensä päätettä-

väksi. Tämä antaa mahdollisuuden 

rakentaa kunkin maan tarpeisiin par-

haiten soveltuva valvontajärjestelmä.  

Useiden EU-maiden lainsäädännös-

sä keskuspankeille on säädetty yleinen 

rahoitusmarkkinoiden seurantavelvoite, 

mutta ilman valtuuksia puuttua havait-

tuihin ongelmiin. Tällainen on tilanne 

myös Suomessa. Laissa Suomen Pankis-

ta määritellään keskuspankin rooli 

rahoitusmarkkinoiden valvonnassa var-

sin yleisellä tasolla. Suomen Pankin teh-

tävänä on huolehtia osaltaan maksu- ja 

muun rahoitusjärjestelmän luotettavuu-

desta ja tehokkuudesta sekä osallistua 

sen kehittämiseen.5 Erityisiä valtuuksia 

tai työkaluja tehtävän hoitamiseen ei 

ole säädetty. Samantapainen ongelma 

liittyy vastaisuudessa mahdollisten 

Euroopan järjestelmäriskikomitean 

antamien varoitusten ja suositusten 

toteuttamiseen. 

Suomalaiset viranomaiset ovat 

sitoutuneet ottamaan järjestelmäriski-

komitean suositukset huomioon toimin-

nassaan, mutta nykyisten valtuuksien 

puitteissa monien suositusten toteutta-

minen rahoitusalan toimijoita velvoitta-

vana voi olla mahdotonta. Suomalaisil-

la viranomaisilla ei esimerkiksi ole tällä 

hetkellä oikeutta vaatia pankkeja rajoit-

5 Laki Suomen Pankista, 3 §.
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tamaan luotonantoaan vetoamalla 

rahoitusmarkkinoiden yleiseen vakau-

teen, talouden ylikuumenemiseen tai 

komitean suosituksiin.    

Makrovakausvalvonta voidaan 

organisoida kansallisesti eri tavoin. 

Tehokas tapa järjestää makrovakaus-

valvonta on tarvittavien työkalujen ja 

valtuuksien keskittäminen yhdelle insti-

tuutiolle. Instituutio voi olla yksittäinen 

viranomainen tai mahdollisesti usean 

viranomaisen muodostama ”makrova-

kauskomitea”. Komitearakenteen etuna 

olisi kaikkien asianomaisten viran-

omaisten osallistuminen makrovakautta 

koskevien päätösten tekemiseen. Lisäksi 

yhteisen komitean perustaminen mah-

dollistaisi helpommin valtuuksien kes-

kittämisen yhteen paikkaan. Näin laajo-

ja valtuuksia käyttävän komitean toi-

minnan olisi kuitenkin oltava läpinäky-

vää ja avointa. 

Makrovakausvalvonnalle on ase-

tettu kunnianhimoiset tavoitteet. 

Tavoitteisiin pääseminen edellyttää 

tehokkaita työkaluja sekä riittävän laa-

joja viranomaisvaltuuksia.  Viranomai-

silla pitää olla mahdollisuus puuttua 

ongelmiin ajoissa, ja jos ongelmia syn-

tyy, järjestelmän pitää myös kyetä sel-

vittämään ne tehokkaasti. 

Liian suuri kaatumaan -ongelmaa 
on pienennettävä

Jo ennen rahoituskriisiä rahoitusmark-

kinoilla uskottiin, että lukuisat suuret 

rahoitusyritykset olivat tulleet ”liian 

suuriksi kaatumaan”. Tämän uskomuk-

sen mukaan veronmaksajat pelastavat 

systeemisesti merkittävät rahoitusyri-

tykset ja niiden velkojat kriisitilanteissa. 

Rahoituskriisin valossa uskomus oli 

oikea: suurimmista ongelmiin ajautu-

neista rahoitusyrityksistä ainoastaan 

Lehman Brothers -investointipankin 

annettiin kaatua syksyllä 2008. Lehman 

Brothers -päätös oli romahduttaa koko 

kansainvälisen rahoitusjärjestelmän, 

minkä jälkeen viranomaiset ovat pelas-

taneet käytännöllisesti katsoen kaikki 

vakaviin maksuvalmius- tai vakavarai-

suusongelmiin joutuneet merkittävät 

rahoitusyritykset.

Liian suuri kaatumaan -ongelma 

on todennäköisesti edelleen pahentunut 

rahoituskriisin jälkeen. Maailman suu-

rimmista rahoitusyrityksistä on tullut 

entistä suurempia. Esimerkiksi maail-

man kymmenen suurimman pankin 

saamisten osuus maailman tuhannen 

suurimman pankin yhteenlasketuista 

saamisista oli 14 % vuonna 1999, 

19 % vuonna 2007 ja 26 % finanssi-

kriisin jälkeen vuonna 2009.6  

Liian suuri kaatumaan -ongelma 

on Euroopassa erityisen vakava, koska 

pankkijärjestelmät ovat useimmissa 

Euroopan maissa hyvin keskittyneitä. 

Useimmissa Euroopan maissa muuta-

mat suuret pankit hallitsevat kansallisia 

markkinoita (kuvio 31). 

Liian suuri kaatumaan -ongelma 

heikentää rahoitusjärjestelmän vakautta 

ja rahoituksen tehokasta kohdentumis-

ta usealla eri tavalla. Ensiksi liian suu-

riksi kaatumaan tulkitut rahoitusyrityk-

set vääristävät kilpailua. Ne saavat vel-

karahoitusta keinotekoisen edullisesti, 

koska velkojien ei aidosti tarvitse pelätä 

menettävänsä sijoituksiaan. Keinotekoi-

sen halpa rahoitus kannustaa rahoitus-

6 Goldstein – Veron (2010) Too big to fail: the tran-
satlantic debate, Peterson Institute for International 
Economics. Muistio, s. 3.
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Kuvio 31.
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Lähde: Euroopan keskuspankki.

yrityksiä kasvamaan ja velkaantumaan 

liiallisesti.  

Toiseksi näiden yritysten kannusti-

met hallita riskejään ovat riittämättö-

mät, koska yritykset voivat aina luottaa 

valtioiden julkilausumattomaan lupa-

ukseen pelastaa ne hätätilanteessa. 

Ennen finanssikriisiä ajateltiin, että suu-

ret rahoitusyritykset olisivat turvalli-

sempia kuin pienet, koska suuret yrityk-

set pystyvät paremmin hajauttamaan 

riskinsä. Rahoituskriisi osoitti tämän 

väitteen toiveajatteluksi: tosiasiassa use-

at suurimmista finanssiyrityksistä tuhla-

sivat nämä hajautushyötynsä entistä 

suurempaan riskinottoon.  

Aiempaa suuremmiksi kasvaneiden 

rahoitusyritysten hallitsematon riskin-

otto voi vastaisuudessakin synnyttää 

samankaltaisia rahoituskriisejä kuin vii-

meisin kriisi. Viime rahoituskriisiin oli 

useita syitä, mutta suurten ja monimut-

kaisten rahoitusyritysten isolla velkavi-

vulla ottamat riskit olivat niistä epäile-

mättä tärkeimpiä.   

Liian suuri kaatumaan -ongelma 

voitaisiin kenties hyväksyä rahoitusjär-

jestelmän lieveilmiönä, jos hyvin suuret 

pankit olisivat merkittävästi kustannus-

tehokkaampia kuin pienet, toisin 

sanoen, jos pankkitoimintaan liittyisi 

huomattavia suurtuotannon (economies 

of scale) tai yhteistuotannon etuja (eco-

nomies of scope). Empiiristen tutkimuk-

sissa ei kuitenkaan ole juuri löydetty 

näyttöä kustannuseduista.7  

Rahoituskriisin valtavien koko-

naistaloudellisten kustannusten pienen-

tämiseksi suurtenkin rahoitusyritysten 

tulee vastaisuudessa voida kaatua 

ilman, että rahoitusjärjestelmän vakaus 

tai veronmaksajien rahat vaarantuvat. 

Tätä tavoitellaan EU:n komission suun-

nitelmalla uusista kriisinratkaisumene-

telmistä (ks. luku Uudet kriisinhallinta-

menetelmät avuksi ongelmapankkien 

hoitoon). Kaatumisen ei tarvitse tar-

koittaa rahoitusyrityksen kaikkien toi-

mintojen lopettamista. Esimerkiksi suu-

ren pankin tarjoamia maksupalveluita 

ei ole mahdollista keskeyttää pitkäksi 

aikaa ilman suuria kustannuksia yhteis-

kunnalle. Elinkelvottoman rahoitusyri-

tyksen tärkeät toiminnot ja terveet osat 

tulee kuitenkin pystyä irrottamaan sen 

epäterveistä osista siten, että kustan-

nukset tästä rahoitusyrityksen uudel-

leenjärjestelystä koituvat ensisijaisesti 

rahoitusyrityksen osakkeenomistajille  

ja muille velkojille kuin talletussuojan 

piirissä oleville tallettajille.8

7 Ks. esim. Amel ym. (2004) Consolidation and effi-
ciency in the banking sector: a review of the interna-
tional evidence. Journal of Banking and Finance 28.

8 Vakausneuvosto (Financial Stability Board) esittää 
raportissaan ”Reducing the moral hazard posed by 
systemically important financial institutions” yksityis-
kohtaiset suosituksensa siitä, mitä muutoksia viran-
omaisten työkaluihin ja yhteistyöjärjestelyihin tulisi 
tehdä, jotta globaalilla tasollakin systeemisesti merkit-
tävät pankit voitaisiin hallitusti päästää konkurssiin. 
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Systeemisesti merkittäville pankeille on 
asetettava lisäpääomavaatimus

Ongelmapankkeja koskevien kriisinrat-

kaisumenetelmien uudistaminen lievit-

tää osaltaan liian suuri kaatumaan 

-ongelmaa ja parantaa markkinakurin 

toimintaedellytyksiä. Kriisien 

ehkäiseminen ennalta tulee kuitenkin 

yhteiskunnalle edullisemmaksi kuin 

kriisien seurausten korjaaminen. Rahoi-

tussääntelyllä tuleekin kannustaa rahoi-

tusyrityksiä vähentämään aiheutta-

miaan järjestelmäriskejä.  

Vastaisuudessa systeemisesti merkit-

täviin rahoitusyrityksiin kohdistuvien 

säännösten tulee olla kireämpiä kuin 

muita rahoitusyrityksiä koskevien sään-

nösten. Nykyisin näin ei ole. Esimerkiksi 

nykyiset Basel II -vakavaraisuussäännök-

set ovat suosineet suuria pankkeja, kos-

ka niille vähimmäisvakavaraisuusvaati-

musten laskennassa sallitut kehittyneet 

riskinmittausmenetelmät ovat tuottaneet 

keskimääräistä pienemmät vakavarai-

suusvaatimukset. Vastaisuudessa suurten 

pankkien vakavaraisuusvaatimusten tuli-

si olla kireämmät kuin pienten pankkien, 

koska suurten aiheuttamat järjestelmäris-

kitkin ovat suuremmat. Esimerkiksi 

Sveitsin viranomaisten asettama asian-

tuntijaryhmä ehdottaa, että Sveitsin sys-

teemisesti merkittäville pankeille asete-

taan selvästi suuremmat vähimmäispää-

omavaatimukset ja pääomapuskurivaati-

mukset kuin muille pankeille.9   

Ehdollinen pääoma: keino liian suuri 
kaatumaan -ongelman lievittämiseksi

Rahoituskriisiä pahensi se, että pankit 

olivat kyvyttömiä ja haluttomia hankki-

9 Ks. http://www.sif.admin.ch/dokumentati-
on/00514/00519/00592/index.html?lang=en.

maan lisää omia varoja siinä vaiheessa, 

kun ne alkoivat tuottaa tappioita ja nii-

den omat varat alkoivat huveta. Pank-

kien vähäinen pääomittaminen aiheutui 

todennäköisesti sekä sijoittajien riskin-

ottohalukkuuden nopeasta vähenemi-

sestä että siitä, että uuden osakepää-

oman hankkiminen vakavaraisuudel-

taan heikkoon pankkiin olisi hyödyttä-

nyt enemmän pankin velkojia kuin sen 

vanhoja osakkeenomistajia (ns. debt 

overhang -ongelma).   

Viime aikoina on saanut paljon 

huomiota ehdotus, joka voisi helpottaa 

pankkien pääomittamista kriisitilan-

teessa. Ehdotuksen mukaan pankkeja 

vaadittaisiin normaaliaikoina laske-

maan liikkeeseen ns. ehdollista pää-

omaa eli velkakirjoja, jotka kriisitilan-

teessa muunnettaisiin pankin osakepää-

omaksi. Viranomaiset voisivat päättää, 

milloin ja millä ehdoilla muuntaminen 

toteutetaan. Vaihtoehtoisesti pää-

omainstrumentin sopimuksessa määri-

teltyjen ehtojen toteutuminen laukaisisi 

muuntamisen.10 

Ehdollinen pääoma voisi olla hyö-

dyllinen uusi työkalu kriisipankkien 

pääomittamiseksi ja markkinakurin 

vahvistamiseksi. Sveitsin viranomaisten 

työryhmä esittää, että maan systeemi-

sesti merkittäville pankeille ehdotetusta 

19 prosentin vähimmäispääomavaati-

muksesta jopa 9 prosenttiyksikköä voisi 

olla ehdollista pääomaa.

Ehdollisen pääoman käyttöönotol-

la voi olla kuitenkin myös haitallisia 

seurauksia. Vaarana voi olla, että vel-

10 Ensimmäisen vaihtoehdon mukaisesta ehdollisesta 
pääomasta käytetään nimitystä ”bail-in capital” ja 
jälkimmäisestä ”contingent convertible capital” eli 
”CoCo”. 
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kainstrumenttien muuntaminen kriisiti-

lanteessa kärjistää kriisiä entisestään. 

Tämä ongelma on erityisen suuri, jos 

näitä instrumentteja ostaneet sijoittajat 

ovat muita pankkeja. Yksittäisen pan-

kin ehdollisen pääomainstrumentin 

muuntaminen voi myös synnyttää pel-

koa muiden pankkien liikkeeseen laske-

mien vastaavien instrumenttien muun-

tamisesta ja johtaa näiden instrumenttien 

arvon romahtamiseen. Ei ole myöskään 

selvää, olisiko ehdollisen pääoman kal-

taisille rahoitusinstrumenteille riittäväs-

ti kysyntää pankkisektorin ulkopuolel-

la.11 Näistä avoimista kysymyksistä 

huolimatta ehdollinen pääoma on har-

kinnanarvoinen keino liian suuri kaatu-

maan -ongelman lievittämiseksi.

Pankkimaksut ja -verot epäoptimaali-
sia keinoja vähentää pankkien riskin-
ottokannustimia     

Pankkimaksut ja -verot ovat saaneet 

viime aikoina paljon huomiota (ks. 

myös luku Rahoitussektoriin kohdistu-

va vero). Eurooppa-neuvosto päätti 

kesäkuun 2010 kokouksessaan, että 

EU:n jäsenmaiden tulisi asettaa rahoi-

tuslaitoksille pankkiveroja ja -maksuja, 

jotta rahoitussektori saataisiin katta-

maan oikeudenmukainen osuus tulevien 

rahoituskriisien kustannuksista ja jotta 

rahoituslaitoksille luotaisiin kannusti-

met pienentää järjestelmäriskejä.

Talousteorian valossa pankkiverot 

voisivat olla tehokas keino vähentää 

pankkitoiminnan haitallisia ulkoisvai-

kutuksia. Pankkitoiminta tuottaa hyö-

tyjä pankkien työntekijöille, tallettajille, 

11 Ehdollisten pääomainstrumenttien käyttöönottoon 
liittyvistä mahdollisista ongelmista tarkemmin esim. 
artikkelissa Goodhart (2010) Are CoCos from Cloud 
Cuckoo-Land?, www.voxeu.org. 

lainanottajille ja sijoittajille, mutta 

pankkikriisien takia suuria haitallisia 

ulkoisvaikutuksia muulle yhteiskunnal-

le. Esimerkiksi ympäristöpolitiikassa  

on käytetty haittaveroja vähentämään 

saastuttamisen ulkoisvaikutuksia.  

Periaatteessa haittaveroilla voitaisiin 

yrittää vähentää myös pankkitoiminnan 

ulkoisvaikutuksia. 

Reaalimaailmassa, joka on täynnä 

epävarmuutta ja epätäydellistä infor-

maatiota, sääntely ja suorat rajoitukset 

ovat kuitenkin luotettavampia keinoja 

vaikuttaa pankkien kannustimiin. Pank-

kiverojen vaikutusmekanismit ovat epä-

varmat. On mahdollista, että pankkive-

rojen tulisi olla hyvin ankaria, jotta niil-

lä olisi merkittävä ohjaava vaikutus 

pankkien toimintaan. 

Pääomavaatimusten etuna suhtees-

sa pankkiveroihin on myös se, että pää-

omapuskurit vähentävät suoraan yksit-

täisen rahoituslaitoksen kaatumisen ris-

kiä. Rahastoidut pankkiverot sen sijaan 

jakavat rahoituskriisien kustannuksia 

vasta jälkikäteen rahoituslaitosten ja 

veronmaksajien välillä.12 Rahoituskrii-

sien valtavien kustannusten takia krii-

sien ennaltaehkäisyn tulisi olla rahoi-

tusjärjestelmäpolitiikan ensisijainen 

tavoite. Vaikka pankkiverot ja -maksut 

eivät olisikaan tehokkaita keinoja 

rahoituskriisien riskin pienentämiseksi, 

niillä voi kuitenkin olla huomattava 

merkitys EU:ssa suunnitellun pankkien 

uudelleenjärjestelymekanismin rahoi-

tuskeinona (ks. edellä).

12 IMF:n raportissa (2010) A fair and substantial 
contribution by the financial sector: final report for 
the G-20 vertaillaan liitteessä 3 yksityiskohtaisemmin 
pankkiveroja ja pääomavaatimuksia keinoina vähen-
tää rahoituslaitosten tuottamia ulkoisvaikutuksia. 
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Pankkien liiketoiminnan rajoitukset 
vielä harkittavana 

Erityisesti anglosaksisissa maissa on esi-

tetty väitteitä, etteivät valmisteilla ole-

vat rahoitussääntelyn muutokset ole 

riittäviä liian suuri kaatumaan -ongel-

man ratkaisemiseksi: ainoa ratkaisu on 

radikaalisti rajoittaa liian suureksi kas-

vaneiden rahoitusyritysten kokoa, 

rakennetta tai liiketoimintoja. Keskuste-

lussa on ehdotettu mm. ylärajoja pank-

kien taseiden koolle ja markkinaosuuk-

sille eri liiketoiminta-alueilla, suurten 

pankkien pilkkomista sekä talletus- ja 

investointipankkitoiminnan irrottamis-

ta toisistaan.13  

Yhdysvalloissa heinäkuussa 2010 

hyväksytyllä rahoitussääntelyuudistuk-

sella (Dodd-Frank Wall Street Reform 

and Consumer Protection Act) pankkien 

koolle ja liiketoiminnalle asetetaan joita-

kin rajoituksia. Pankeilta mm. kielletään 

omaan laskuun tehtävä kaupankäynti 

tietyin poikkeuksin. Myös pankkien 

sijoituksia riski- ja private equity -rahas-

toihin rajoitetaan. Talletuspankeilta ja 

systeemisesti merkittäviltä muilta rahoi-

tuslaitoksilta kielletään sellaiset fuusiot, 

joiden seurauksena syntyneen yrityksen 

taseen velkaerien summa ylittäisi 10 % 

kaikkien rahoitusyritysten velkaerien 

yhteenlasketusta summasta.14

Euroopassa on suhtauduttu anglo-

saksisia maita viileämmin pankkien lii-

13 Mahdollisia vaihtoehtoja pankkien liiketoiminnan 
rajoittamiseksi tarkastellaan mm. Ison-Britannian 
valtiovarainministeriön asettaman Independent Com-
mission on Banking -työryhmän raportissa (”The 
Vickers Report”), http://bankingcommission.indepen-
dent.gov.uk/bankingcommission/.   

14 Dodd-Frank Actin keskeisestä sisällöstä ks. esim. 
Davis-Polk (2010) Summary of the Dodd-Frank Wall 
Street Reform and Consumer Protection Act. Passed 
by the House of Representatives on June 30, 2010. 
Davis-Polk, Washington DC, July.  

ketoiminnan rajoittamiseen. Pankkien 

merkitys Euroopan maiden rahoitusjär-

jestelmässä on suuri. Pankkien liiketoi-

mintojen rajoittaminen on järein keino 

pankkitoiminnan riskien hillitsemiseen. 

On lisäksi epäselvää, missä määrin 

pankkien yksittäisten liiketoimintojen 

rajoittamisella voidaan vähentää pank-

kien ja rahoitusjärjestelmän kokonais-

riskejä. Tällaiset rajoitukset voivat olla 

joko tehottomia, koska pankit voivat 

halutessaan lisätä riskinottoa muissa lii-

ketoiminnoissaan, tai näennäisiä, jos 

riskinotto siirtyy pankkisektorilta sen 

ulkopuolelle. Tärkeintä olisikin vähen-

tää pankkien yleisiä riskinottokannusti-

mia edellä esitettyjen keinojen avulla.        

Rahoitusmarkkinoiden infrastruk-
tuurin erityiskysymyksiä

Markkinainfrastruktuurin alueella on 

menossa merkittäviä eurooppalaisia ja 

kansallisia sääntelyhankkeita, joista tär-

keimmät koskevat yhtenäistä euromak-

sualuetta SEPAa, arvopaperikeskuksia, 

keskusvastapuolia ja johdannaisinstru-

menteilla käytävää kauppaa.

Yhtenäisen euromaksualueen 

kehittyminen on viime aikoina hidastu-

nut, vaikka siitä olisi hyötyä koko 

Euroopalle. Suomessa yhtenäistä maksu-

aluetta on edistetty määrätietoisesti, 

mutta Euroopan maiden epätahtisuus  

on uhka markkinoidemme tehokkuu-

delle. Siksi on tärkeää saada lainsää-

dännöllinen takaraja yhtenäisen 

euromaksu alueen toteutumiselle.

Arvopaperimarkkinoiden integraa-

tion vielä jäljellä olevia juridisia esteitä 

pyritään poistamaan valmisteilla oleval-

la EU-sääntelyllä. Tärkeimmät arvopa-

perialueen lainsäädäntöhankkeet koske-
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Kehikko 4.

Basel III:ksi kutsutun laajan pank-
kisääntelyuudistuksen makrota-
loudellisia vaikutuksia on arvioitu 
useissa selvityksissä. Olennaisia 
vaikutuksia lienee kaksi.

1) Koska oman pääoman 
ehtoinen rahoitus koetaan kalliik-
si, vakavaraisuusvaatimusten 
kiristäminen nostaa pankkien 
antolainauksen korkoja, vähentää 
investointeja ja hidastaa taloudel-
lista kasvua normaaliaikoina. 
Tätä korosti Institute of Interna-
tional Finance kesäkuisessa ra-
portissaan.1

2) Vakavaraisuusvaatimus-
ten kiristäminen pienentää pank-
kikriisien ja niiden aiheuttamien 
taantumien todennäköisyyttä. 
Baselin pankkivalvontakomitea 
on teettänyt raportin, jonka tu-
losten mukaan nämä hyödyt ovat 
tärkein tekijä pitkän aikavälin 
vaikutuksia arvioitaessa.2 

Suomen Pankissa on tehty 
karkeita laskelmia, joissa saman-
tapaisia menetelmiä sovellettiin 
Suomeen. Laskelmat perustuivat 
olettamukseen, että kansantalou-
den ja pankkisektorin rakenteet 
pysyvät suunnilleen nykyisenkal-
taisina. 

Useimpien suomalaisten 
pankkien pääomitus on jo nyt 
riittävä. Laskelmiin otetuista 
viidestä pankkiryhmästä vain 
kahdessa pitäisi lisätä omia varo-

1 Interim Report on the Cumulative Im-
pact on the Global Economy of the Propo-
sed Changes in the Banking Regulatory 
Framework.

2  BIS (elokuu 2010) An assessment of the 
long-term economic impact of stronger 
capital and liquidity requirements.

ja. Sen sijaan maksuvalmiutta 
koskevia tulevia vaatimuksia 
pankkisektori ei nykyisellään 
täytä.3 Kaikkien pankkiryhmien 
oletettiin joutuvan lisäämään 
likvidejä sijoituksiaan noin kol-
manneksella vaatimusten täyttä-
miseksi. 

Uudistuksen vaikutus anto-
lainauksen hintaan laskettiin 
mallilla, jota käytettiin myös 
Baselin komitean teettämässä 
selvityksissä. Kahden pankin 
tarve lisätä omia varoja ja likvi-
dien varojen lisäys kaikissa pan-
keissa syötettiin laskentakehik-
koon. Laskentakaavoissa on ole-
tettu, että pankkien omien pää-
omien tuottovaatimus pysyy sa-
mana kuin menneisyydessä keski-
määrin. Markkinakorkojen ja 
pankkien antolainauskorkojen 
ero suurenisi noin 0,25 prosent-
tiyksikköä, mikä johtuu käytän-
nössä kokonaan likviditeettisään-
telystä. Muutos tapahtuisi noin 
neljässä vuodessa. 

Pankkiluottojen kallistumi-
sen vaikutus kansantalouteen 
laskettiin käyttäen dynaamista 
yleisen tasapainon mallia, joka on 
esitelty Suomen Pankin keskuste-
lualoitteessa 5/2010. Luottojen 
kallistumisen seurauksena brutto-
kansantuote jäisi pahimmillaan 
useaksi vuodeksi noin 0,3 % alle 
tason, jolla se muuten olisi. Jos 
pankkiluotot kallistuisivat yllät-
täen heti, bruttokansantuotteen 
kasvuvauhti hidastuisi ensimmäi-
senä vuonna 0,2 prosenttiyksik-

3 Finanssivalvonnan valvottavatiedote 
21/2010.

köä ja toisena 0,1 prosenttiyksik-
köä. Jos muutos tapahtuu vähitel-
len ja ennakoitavasti, bruttokan-
santuotteen kasvun hidastuminen 
jakautuisi tasaisemmin useam-
malle vuodelle. Seuraavissa las-
kelmissa oletetaan, että BKT jäisi 
pysyvästi 0,3 prosenttiyksikköä 
pienemmäksi.

Baselin komitean selvityksen 
mukaan vakavaraisuusvaatimuk-
silla ei ole vaikutusta pankkikrii-
sien vakavuuteen, vaan ainoas-
taan niiden esiintymistiheyteen.  
Jos tuotanto palaa kriisin jälkeen 
aiemmalle trendiuralleen, kumu-
latiivinen tuotannon menetys 
tyypillisessä kriisissä on noin 
20 % vuotuisesta bruttokansan-
tuotteesta. 

Suunnitellut maksuvalmius-
vaatimukset pienentäisivät pank-
kikriisin alkamisen vuotuista 
todennäköisyyttä arviolta noin 
puolella prosenttiyksiköllä, jos 
pankit ovat yhtä vahvasti pää-
omitettuja kuin Suomessa.4

Suomen kansantalous on 
yksi Euroopan suhdanneherkim-
mistä. Yksinkertaisen tunnuslu-
vun valossa Suomessa suhdanne-
vaihteluiden voimakkuus on ollut 
noin kaksinkertainen verrattuna 
nykyiseen euroalueeseen.5 Jos 
tämä on rakenteellinen ominai-
suus, kotimainen pankkikriisi 

4 Ks. Baselin komitean selvitys (taulukko 
3).

5 Reaalisen bruttokansantuotteen logarit-
min HP-filtterillä lasketun trendipoikkea-
man itseisarvojen keskiarvo oli tarkastelu-
jaksolla Suomessa 0,021 ja vertailuryhmäs-
sä 0,009. Neljännesvuosiaineisto kattoi ajan 
vuoden 1985 alusta vuoden 2010 puolivä-
liin.

Sääntelyuudistusten pitkän aikavälin vaikutukset Suomessa todennäköisesti positiivisia
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aiheuttaisi muutamassa vuodessa 
tuotannon menetyksiä 40 % 
yhden vuoden bruttokansantuot-
teesta. Puolen prosentin pienene-
minen kriisin alkamisen todennä-
köisyydessä siis nostaisi tuotan-
non odotusarvoa 0,2 prosenttiyk-
sikköä.

Sääntelyuudistuksen vaiku-
tuksia arvioivassa Kanadan kes-
kuspankin selvityksessä6 päädy-
tään lopputulokseen, että ulko-
maisten, lähinnä yhdysvaltalais-
ten pankkikriisien harvinaistumi-
nen vaikuttaisi maan tulevan 
bruttokansantuotteen odotusar-
voon yli kaksi kertaa niin paljon 
kuin kotimaisen pankkisektorin 
vahvistuminen. Myös Suomen 
vientiteollisuus kärsii päämarkki-
na-alueiden pankkikriiseistä, sillä 
ne aiheuttavat helposti eriasteisia 
taantumia ja välillisesti heikentä-
vät lähes kaikkien hyödykkeiden 
kysyntää. Sääntelyuudistus vä-
hentää uusien kriisien todennä-
köisyyttä sekä Pohjoismaissa että 
muualla, ja nämä molemmat teki-
jät on otettava erikseen huomioon. 

Jos bruttokansantuotteen 
uskotaan palaavan entiselle kas-
vu-uralleen aiemman dynamiik-
kansa mukaisesti, Suomen kan-
santalous olisi toipunut vuonna 
2007 alkaneesta kriisistä alku-
vuonna 2014. Finanssikriisi ai-
heuttaisi Suomessa tuotannon 
menetyksen, joka on noin 31 % 
vuoden 2011 bruttokansantuot-
teen trendiarvosta. Baselin komi-
tean selvityksen valossa sääntely-

6 Strengthening International Capital and 
Liquidity Standards: A Macroeconomic 
Impact Assessment for Canada, Elokuu 
2010.

uudistus pienentäisi kriisin alka-
misen todennäköisyyttä euro-
alueella jopa 3,5 prosenttiyksik-
köä vuodessa. Tämä nostaisi 
Suomen bruttokansantuotteen 
odotusarvoa 1,1 %, jos meneil-
lään olevaa kriisiä pidetään tyy-
pillisenä.

Laskemalla kotimaisten ja 
kansainvälisten kriisien harvinais-
tumisen vaikutukset yhteen ja 
vähentämällä luvusta investointi-
rahoituksen kallistumisesta ai-
heutuva menetys päädytään lop-
putulokseen, että keskimääräinen 
tuotanto on noin prosentin suu-
rempi kuin ilman sääntelyuudis-
tusta. Vaikutus on ulkomaisiin 
selvityksiin verrattuna voimakas 
kansantalouden suhdanneherk-
kyyden vuoksi. Samalla suhdan-
nevaihtelut vaimenisivat kriisien 
käydessä harvinaisemmiksi. 

Tämänkaltaisiin laskelmiin 
kannattaa suhtautua varauksella, 
ja lopputulos on parhaimmillaan-
kin vain karkea arvio. Käytetyt 
tilastolliset relaatiot ovat päteneet 
menneisyydessä, mutta ne voivat 
muuttua. Vakavaraisuuden ja 
likviditeetin vaikutus pankkikrii-
sien esiintymiseen on monimut-
kainen kysymys, jota ei voida 
perusteellisesti selvittää. Pankkien 
vakavaraisuuden hyödyllisyys 
kriisien ehkäisykeinona riippuu 
monista kansantalouden ominai-
suuksista, eikä tästä aiheesta ole 
juuri lainkaan tutkimusta. Krii-
sien vaikutus bruttokansantuot-
teeseen on myös vaikeasti analy-
soitavissa. Laskelmissa on oletet-
tu rahoituksen kallistumisen ne-
gatiivinen vaikutus bruttokansan-

tuotteeseen pysyväksi, toisin kuin 
käytetty makromalli ennustaisi.

Kaikkia vaikutuskanavia ei 
ole voitu ottaa huomioon: esi-
merkiksi suhdannevaihteluiden 
vaimeneminen vähentää inves-
tointien riskiä, mikä on omiaan 
kiihdyttämään kasvua. 

Jos pankin vakavaraisuus 
kasvaa, liiketoiminnan riskiä on 
jakamassa enemmän pääomia. 
Osakepääoman tuotosta tulee 
vakaampi, jolloin järkevä sijoitta-
ja olisi valmis merkitsemään pan-
kin osakkeita pienempienkin 
tuotto-odotusten oloissa. Lisäksi 
vakavaraisempi pankki on luotto-
kelpoisempi ja saanee lainoja 
edullisemmin. Laskelma siis luul-
tavasti liioittelee uudistuksen 
vaikutuksia pankkien antolai-
nauksen korkoihin ja investoin-
teihin normaaliaikoina. 

Sääntelyn kiristyminen voi 
johtaa lisääntyvään rahoituksen-
välitykseen pankkien taseiden 
ulkopuolella, millä voi olla mer-
kittäviä makrotaloudellisia vaiku-
tuksia. Pohjoismaisten pankkien 
tytäryrityksiä Suomessa pidettiin 
laskelmassa erillisinä pankkeina. 
Konsernien käsittely kokonai-
suuksina olisi voinut johtaa toi-
senlaisiin tuloksiin. 

Yllä kuvatuissa laskelmissa 
käsiteltiin pelkästään pitkää aika-
väliä ottamatta huomioon mah-
dollisesti hankalaa siirtymävai-
hetta. Jos pankit sopeutuvat uu-
siin säädöksiin nopeasti vähentä-
mällä voimakkaasti antolainaus-
taan, siirtymän negatiiviset vaiku-
tukset tuotantoon ovat edellä 
arvioitua suuremmat.
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vat keskusvastapuolia ja arvopaperikes-

kuksia. Niiden yhtenäiset sääntelymene-

telmät luovat juridisen perustan tasa-

puolisille kilpailuedellytyksille ja palve-

luiden tarjoamiselle maasta toiseen. 

Sääntelyllä pyritään myös vahvista-

maan toimijoiden vakavaraisuutta, 

mikä edistää rahoitusmarkkinoiden 

vakautta. Vaikka infrastruktuurit ovat 

kriisin aikana toimineet käytännössä 

moitteetta, niiden tarkempi sääntely 

tukee muuta rahoitusmarkkinoiden 

sääntelyä. Kannustamalla keskusvasta-

puoliselvitykseen tehostetaan likviditee-

tin käyttöä sekä helpotetaan vastapuoli-

riskien hallintaa. Myös kriisin aikana 

ongelmallisiksi osoittautuneet johdan-

naiset pyritään vastaisuudessa saamaan 

keskusvastapuoliselvitykseen. Sääntelyl-

lä on varmistettava, ettei keskusvasta-

puolista itsestään synny ongelmallisia 

riskikeskittymiä. 

Arvopaperijärjestelmille on luotu 

uusi valvontaviranomainen, Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomainen 

(European Securities and Markets Aut-

hority, ESMA). Tälle viranomaiselle 

tulee merkittävä rooli tarkentavan EU-

sääntelyn luomisessa ja arvopaperitoi-

mijoiden valvonnassa. Euroopan arvo-

paperimarkkinaviranomainen lisää glo-

baalien toimijoiden valvonnan tehok-

kuutta ja edistää yhteneväistä sääntelyä. 

Valvonnan tehokkuuden vuoksi on kui-

tenkin huolehdittava, että kansallisilla 

viranomaisilla säilyvät riittävät valvon-

ta- ja vaikutusmahdollisuudet suhteessa 

kaikkiin omien markkinoidensa kannal-

ta relevantteihin toimijoihin. Kansalli-

sella tasolla on lisäksi tärkeää luoda 

kaikkien toimivaltaisten viranomaisten 

välille toimiva yhteistyö.   

Integraation edistyessä on huoleh-

dittava kotimaisten pääomamarkkinoi-

den toimintaedellytysten turvaamisesta. 

Vuonna 2009 Suomen Pankki julkaisi 

vähimmäisvaatimukset ulkomaisten 

 infrastruktuurien käytölle Suomen 

markkinoilla. Näiden mukaan rahoitus-

markkinoiden infrastruktuurin tulee 

mm. 1) täyttää viranomaisten asettamat 

vaatimukset, 2) turvata toiminnan jat-

kuvuus ja kriisien tehokas hallinta ja 

3) varmistaa kansallisten markkinoiden 

luotettavuus, tehokkuus ja vastaavuus 

tarpeisiin.15 Lisäksi integraation hyöty-

jen tulee ulottua loppukäyttäjille: mak-

sajille ja maksunsaajille sekä loppusi-

joittajille saakka. Nykyisin Suomen 

markkinoille palveluita tarjoavat järjes-

telmät vastaavat viranomaisten vaati-

muksia varsin hyvin.   

Suomessa toimiva arvopaperikes-

kus suunnittelee teknistä yhdentymistä 

ja toimintojen yhdenmukaistamista 

Ruotsissa toimivan arvopaperikeskuk-

sen kanssa. Hanketta voidaan tukea, 

mikäli arvopaperikeskus täyttää edellä 

mainitut vähimmäisvaatimukset ja rat-

kaisu mahdollistaa arvopaperimarkki-

noiden kehittymisen. Integroitumisessa 

tulee hyödyntää molempien markkinoi-

den parhaita toiminnallisuuksia. Sen 

tulee hyödyttää markkinaosapuolia ja 

loppuasiakkaita sekä tukea mahdollista 

siirtymistä tulevaisuudessa Euroopan 

laajuiseen arvopaperiselvitysinfrastruk-

tuuriin. Tämä onnistuu parhaiten tur-

vaamalla paikallinen päätöksentekoval-

ta ja tasapuoliset tiedonsaanti- ja vaiku-

tusmahdollisuudet niin suomalaisille 

kuin ruotsalaisillekin osapuolille.     

15 Euro & talous: Rahoitusmarkkinoiden vakaus, 
erikoisnumero 2009. 
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Suomen arvopaperimarkkinat ovat 

Euroopassa sikäli erikoiset, että lainsää-

däntömme edellyttää Suomen kansalai-

silta arvopapereiden nk. suoraa omis-

tusta. Muualla Euroopassa käytetään 

tyypillisesti nk. epäsuoran omistuksen 

mallia.16 Epäsuoran omistuksen sallimi-

sesta olisi selkeitä kansantaloudellisia 

hyötyjä, kuten on tuotu esiin valtiova-

rainministeriön selvitysmiehen raportis-

sa.17 Valtiovarainministeriön alainen 

työryhmä uudistaa parhaillaan Suomen 

arvopaperimarkkinalainsäädäntöä. 

Uudistukseen sisältyy ehdotus, jonka 

mukaan epäsuora omistus sallittaisiin 

myös suomalaisille sijoittajille suoran 

omistuksen rinnalla. Suomen arvopape-

rimarkkinoiden tehokkuuden, kilpailu-

kyvyn ja kehittymisen turvaamiseksi 

epäsuoran omistuksen tulisi olla mah-

dollista. Viranomaisten riittävä tietojen 

saanti on kuitenkin turvattava, jottei 

epäsuoran omistuksen salliminen joh-

taisi harmaan talouden laajenemiseen.  

Suomalainen rahoitusmarkkinoi-

den infrastruktuuri integroituu yhä tiu-

kemmin muuhun Eurooppaan. Koti-

maanmarkkinoiden toimintaedellytyk-

set on varmistettava riippumatta siitä, 

käytetäänkö kotimaista vai ulkomaista 

infrastruktuuria. Tarvitaan yhteinen 

kansallinen näkemys siitä, miten tämä 

taataan. Maksamisen osalta tällaista 

keskustelua käydään maksufoorumis-

16 Suorassa omistuksessa kunkin sijoittajan arvopape-
rit ovat sijoittajan omalla arvopaperitilillä. Epäsuoras-
sa omistuksessa usean sijoittajan arvopaperit pidetään 
yhdellä arvopaperitilillä (nk. laaritili), ja kunkin 
sijoittajan osuudet tästä laaritilistä sijaitsevat säilyttä-
jän omassa kirjanpidossa.

17 Arvopaperien moniportaisen hallinnan ja hallinta-
rekisteröinnin laajentamisen taloudelliset vaikutukset. 
Selvityshenkilön raportti. Valtiovarainministeriö 
32/2010, http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asia-
kirjat/01_julkaisut/07_rahoitusmarkkinat/20100602A
rvopa/name.jsp.

sa.18 Arvopaperimarkkinoiden tulevai-

suutta voisi edistää vastaavankaltainen 

foorumi, jossa olisi riittävän laaja ja 

korkeatasoinen edustus kaikista pää-

omamarkkinoiden kannalta tärkeistä 

ryhmistä, kuten infrastruktuuritoimitta-

jista, pankeista, sijoittajista, liikkeeseen-

laskijoista, yrityksistä ja viranomaisista. 

Foorumi tarjoaisi puitteet keskustelulle 

ja yhteisille linjauksille kotimaan pää-

omamarkkinoiden kannalta tärkeissä 

asioissa.     

18 Suomen Pankin Maksufoorumi http://www.suo-
menpankki.fi/fi/rahoitusmarkkinat/km_yhteistyo/mak-
sufoorumi_2010.htm.
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Liite
Suomen rahoitusmarkkinoiden kannalta merkittävä infrastruktuuri

Järjestelmä Kuvaus Yleisvalvontavastuu Arvio

TARGET2 Eurojärjestelmän teknisesti 
keskitetty, yhteiseen laitealus-
taan perustuva RTGS-järjestel-
mä.

EKP (pääyleisvalvoja), 
eurojärjestelmä.

Ensimmäinen yleisvalvonnan perusperiaatteita noudattava 
kokonaisarvio järjestelmän suunnittelusta ja käyttöönotosta 
hyväksyttiin EKP:n neuvostossa 2009. Järjestelmän jatkuvuus-
suunnittelun on arvioitu täyttävän asetetut vaatimukset. Järjes-
telmän toiminta on ollut luotettavaa.

TARGET2 - 
Suomen Pankki 
 -järjestelmä

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

Järjestelmälle tehty riskiarvio vuonna 2009. Toiminta on ollut 
luotettavaa.

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 kattaa 17 valuuttaa, ja toiminta on laajen-
tunut myös pörssin ulkopuolisten luottojohdannaisten toimituk-
seen. CLS on itsearviossaan vuonna 2007 todennut täyttävänsä 
yleisvalvonnan perusperiaatteet. CLS on toiminut pääosin 
luotettavasti, ja sen merkitys valuuttakaupan riskien hallinnassa 
on korostunut rahoitusmarkkina myllerryksen aikana.

EBA EURO1 EBA Clearingin omistama 
euro määräisten suurten maksu-
jen välitysjärjestelmä.

EKP (pääyleisvalvoja), 
eurojärjestelmä.

Arvioitu perusperiaatteita noudattaen vuonna 2001. Todettu 
systeemisesti merkittäväksi suurten maksujen järjestelmäksi. 
Järjestelmän jatkuvuussuunnittelu arvioitu vuonna 2009. Koko-
naisuutena järjestelmä täytti vaatimukset. Yleisvalvonnan koko-
naisarviota tehty vuoden 2010 aikana. Toiminta on ollut luotet-
tavaa, ei merkittäviä häiriöitä. EURO1 aloitti katteensiirrot 
TARGET2-liitännäisjärjestelmänä kesäkuussa 2010.

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

Suomen Pankin 
yleisvalvonta.

Arvio tehty perusperiaatteita noudattaen vuonna 2004; arvioitu 
täyttävän vaatimukset. Järjestelmän jatkuvuussuunnittelu arvioi-
tu vuoden 2009 aikana. Suunnitelmissa ei puutteita. Järjestelmä 
on toiminut luotettavasti. Tapahtumavolyymit ovat laskussa. 

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

EKP (pääyleisvalvoja), 
eurojärjestelmä.

Arvioitu merkittäväksi vähittäismaksujärjestelmäksi. Toiminta on 
 ollut melko luotettavaa. Tulevaisuudessa Suomen kannalta 
systeemisesti merkittävä vähittäismaksujen järjestelmä. Suomen 
Pankki osallistuu aktiivisesti yleisvalvontayhteistyöhön EKP:n ja 
EBAn kanssa.

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. Järjestelmän jatkuvuussuunnittelu on 
arvioitu vuonna 2009. Vuoden 2010 aikana yöclearingissä on 
ollut joitakin häiriöitä, jotka ovat myöhästyttäneet toistuvaissuo-
rituksia. SEPAn seurauksena maksut siirtyvät EBAn STEP2-
järjestelmään.

ACH Finland Eräiden suomalaisten pankkien 
perustama maksukeskus, joka 
aloitti toimintansa maaliskuus-
sa 2009.

Suomen Pankin 
yleisvalvonta.

Yleisvalvonta on käynnistynyt. Järjestelmän jatkuvuussuunnitte-
lu on arvioitu vuoden 2009 aikana. Järjestelmän  yleisvalvonta-
arvio valmistuu vuonna 2010. Järjestelmä on toiminnut luotetta-
vasti.

European 
Multilateral 
Clearing Facility, 
EMCF

Keskusvastapuolipalvelun 
tarjoaja NASDAQ OMX:n 
pohjoismaisille pörsseille.

Alankomaiden viran-
omaisten johtama 
valvontaryhmä.

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

Euroclear 
Finlandin 
(ent. APK) 
järjestelmät

Osake- ja rahamarkkina-
instrumenttien toimitusjärjes-
telmät.

Suomen Pankin 
yleisvalvonta.  

Toiminta on ollut luotettavaa. Joukkolainajärjestelmä (Ramses) 
ja siihen liittyvä vakuushallintapalvelu on arvioitu eurojärjestel-
män käyttäjästandardien  perusteella; arvioitu täyttävän vaati-
mukset 2009. EKPJ–CESR-suosituksiin perustuva kokonais-
arvio yhteistyössä FIVAn kanssa on käynnistymässä.

Euroclear SA:n 
järjestelmät

Euroclear-ryhmän ohjelma 
ryhmän arvopaperikeskusten 
palvelujen yhdenmukaistami-
seksi.

Belgian viranomaisten 
koordinoima 
valvonta-
yhteistyöryhmä.

Hanke on haasteellinen. Ryhmän arvopaperikeskusten valvonta 
säilyy kansallisena. Suomen Pankki on liittynyt yhteistyöhön 
Euroclear-ryhmää ja sen hankkeita arvioivien kansallisten 
viranomaisten kanssa. Suomen ja Ruotsin arvopaperikeskusten 
järjestelmien yhdistäminen on tarkastelussa.

Tietoverkot

SWIFT Rahoitusmarkkinoiden merkit-
tävin sanomavälityspalvelun 
tarjoaja, joka on jäsentensä 
hallinnoima yhteisö. 

Belgian keskus pankin 
vetämä yleisvalvonta-
ryhmä (ks. Belgian 
keskuspankin vakaus-
julkaisu 2010,  s. 99). 

SWIFT on rahoitusmarkkinoitten infrastruktuurin kriittinen 
palveluntarjoaja, jonka toiminta on ollut pääosin luotettavaa. 
SWIFT on itsearviossaan vuonna 2008 todennut täyttävänsä 
yleisvalvonnan sille asettamat vaatimukset. SWIFT on vahvista-
nut toimintavarmuuttaan avaamalla uuden palvelukeskuksen 
Eurooppaan.  

Pankkiverkko 3 Kotimainen pankkien välinen 
 suljettu verkko, jota käyttävät 
mm. PMJ ja POPS.

Suomen Pankin 
yleisvalvonta.

Yleisvalvonnan seurantakohde. Toiminta ollut luotettavaa.

Automaatti- 
verkot

Yksityishenkilöiden käteishuol-
lon kannalta merkittävät verkot.

Suomen Pankin 
yleisvalvonta.

Yleisvalvonnan seurantakohde tiedonsaannin varmistamiseksi ja 
kriisinhallintavalmiuden turvaamiseksi. 
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tilasto-osasto
Kimmo Virolainen

• Vakaustoimisto
• Yleisvalvontatoimisto

Tilastoyksikkö
• Maksutasetoimisto
• Rahoitustilastotoimisto

• Tilastojärjestelmä-
 toimisto

Pankkitoimintaosasto
Harri Lahdenperä

• Markkinaoperaatioiden
  toimisto

• Sijoitustoimisto • Maksuliiketoimisto

Maksuvälineosasto
Mauri Lehtinen

• Aluekonttorit
Kuopio, Oulu, Tampere,
Vantaa

• Rahahuoltotoimisto • Rahahuollon 
tukitoimisto

Johdon	sihteeristö
Antti Suvanto

Kansainvälinen	yksikkö
Lakiasiain	yksikkö
Viestintäyksikkö

Strategia- ja  organisaatio-
ryhmä

Johtokunnan sihteeri- 
palvelut -ryhmä

Hallinto-osasto
Pirkko Pohjoisaho-Aarti

•   Henkilöstötoimisto
•   Kieli- ja julkaisupalvelutoimisto
•   Riskienvalvontatoimisto

•   Sisäiset palvelut -toimisto
• Taloushallintotoimisto

IT-yksikkö
Turvallisuus-	ja	
kiinteistöyksikkö

Sisäinen	tarkastus
Erkki Kurikka

Erkki	Liikanen
johtokunnan puheenjohtaja

Pentti	Hakkarainen		
johtokunnan varapuheenjohtaja

Seppo	Honkapohja
johtokunnan jäsen

Rahapolitiikan  valmistelu  
ja toteutus,  

kotimaan talouspolitiikka, 
EKP:n neuvoston ja  

yleisneuvoston jäsenyys.

Rahoitusmarkkinoiden vakaus
kysymykset, rahahuoltopalvelut, 
 taloushallinto, riskienvalvonta, 

Finanssivalvonnan   
johtokunnan puheenjohtajuus.

Tutkimustoiminta,  
rahoitusvarallisuuden  

sijoittaminen  
ja hallinto.

Johdon sihteeristön ja  
pankkitoimintaosaston 
 osastopäälliköiden sekä  

tarkastuspäällikön esimies.

Rahoitusmarkkina- ja  
 tilasto-osaston sekä  
maksuvälineosaston   

osastopäälliköiden esimies. 

Rahapolitiikka- ja  
tutkimusosaston  

sekä hallinto-osaston 
osastopäälliköiden esimies.



Julkaisut

Täydellinen julkaisuluettelo löytyy Suomen Pankin verkkopalvelusta 

(http://www.suomenpankki.fi/ > Julkaisut).

Verkkosivuilla on maksuton palvelu, josta voi tilata Suomen Panin verkkojulkaisuja.  

Tilaaja saa sähköpostiinsa tiedon tilaamastaan julkaisusta sen ilmestyttyä. Verkko

julkaisuja voi tilata osoitteessa  

www.suomenpankki.fi > Julkaisut > Sähköisten julkaisujen tilaaminen.

Euro & talous ja Bank of Finland Bulletin erikoisnumeroineen sekä Suomen Pankin 

vuosikertomus suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ilmestyvät myös painettuina. 

Niitä voi tilata osoitteessa  

http://www.suomenpankki.fi > Julkaisut > Painettujen julkaisujen tilaaminen. 

Samasta osoitteesta voi tilata aiemmin ilmestyneitä painettuja julkaisuja sekä joitakin 

Euroopan keskuspankin julkaisuja.





Suomen Pankki
Bank of Finland
PO Box 160
FI-00101 HELSINKI
FINLAND
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