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Basel III -säännösten myötä otetaan käyt-

töön ensimmäiset kansainvälisesti yhden-

mukaistetut pankkien maksuvalmius-

säädökset. Uudet säädökset ovat pitkälti 

seurausta viime vuosina koetusta rahoi-

tusmarkkinoiden myllerryksestä. Syksyllä 

2008 monet pankit joutuivat maksu-

valmiusongelmiin, kun lukuisien likvideik-

si luultujen arvopaperien ja rahoitus-

sopimusten markkinat lakkasivat toimi-

masta. Uusien säädösten tarkoitus on vel-

voittaa pankit suojautumaan tällaisilta 

ongelmilta. Tässä artikkelissa esitellään 

likviditeettiuudistuksen taustaa ja arvioi-

daan likviditeetinsääntelyä talousteoreet-

tisten mallien avulla.

 PPankkien maksuvalmiutta on ohjattu 

säädöksin jo pitkään. Esimerkiksi 

Yhdysvalloissa vuoden 1863 pankki-

laissa vaadittiin pankkeja pitämään 

reservejä määrä, joka oli vähintään 

25 % talletuksista ja pankin itsensä 

liikkeeseen laskemista seteleistä. Eräissä 

kaupungeissa tämä osuus oli jopa 

60 %. Reserveiksi kelpasivat mm. koli-

kot. Tästä reservivaatimuksesta tuli 

vasta myöhemmin rahapoliittinen 

vähimmäisvarantovaatimus.1 Esimer-

kiksi Suomessa vähimmäisvarantovaa-

timusta käytettiin maaliskuussa 1989 

anto lainauksen kasvun hidastamisessa.2  

Suomessa 1800-luvulla säädetyt 

ensimmäiset pankkilait eivät asettaneet 

pankeille juuri lainkaan maksuvalmiut-

ta tai vakavaraisuutta koskevia vaati-

muksia, mutta vuonna 1933 voimaan 

tulleessa liikepankkilaissa pankkien 

säätelyä lisättiin. Tuolloin mm. asetet-

tiin 20 prosentin kassavarantovaatimus. 

1  Feinman (1993).
2  Korhonen (2011, s. 187–191).  

Vuoden 1969 pankkilaeissa taas säädet-

tiin, että liikepankilla piti olla kassa-

varantoa vähintään 20 % vaadittaessa 

maksettavista ja 5 % muista veloista.3 

Euroopan keskuspankissa tehdyn 

selvityksen4 mukaan kahdeksan euro-

maata viidestätoista asetti 2000-luvun 

alussa sitovia, määrällisiä likviditeetti-

vaatimuksia. Myös Suomessa oli edel-

leen tällaisia määräyksiä. Luottolaitos-

lain pykälässä 67 esitettiin vaatimus 

kassavarannosta, johon laskettiin pan-

kin kassa, kuukauden kuluessa eräänty-

vät saamiset Suomen Pankilta ja siihen 

rinnastuvilta keskuspankeilta, kuukau-

den kuluessa erääntyvät saamiset 

luotto laitoksilta sekä helposti markki-

noitavat saamistodisteet Rahoitus-

tarkastuksen määräyksen mukaisesti. 

Kassavarannon oli oltava vähintään 

10 % pankin veloista, joista tosin 

vähennettiin mm. velat Suomen Pankil-

le. Tämä pykälä kumottiin vuonna 

2004 annetun hallituksen esityksen 

mukaisesti. Monet odottivat kumotun 

pykälän korvaavia ajanmukaisempia 

EU-tason säädöksiä, joita ei kuitenkaan 

tullut vielä vuosiin.

Jo kansainvälisen pankkisääntelyn 

alkuvaiheessa tavoitteena oli vahvistaa 

sekä pankkien vakavaraisuutta että 

maksuvalmiutta.5 Baselin komitean 

1970-luvulla luomat kansainväliset 

minimivaatimukset koskivat kuitenkin 

vain vakavaraisuutta. Goodhartin 

mukaan tämä johtuu siitä, että silloisis-

sa kriiseissä pääosassa olivat vakavarai-

suusongelmat. Vuonna 2007 alkanut 

finanssikriisi on ensimmäinen kehitty-

3  Halme (1996).
4  EKP (2002).
5  Goodhart (2011, s. 317).
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neitä maita koskeva laaja likviditeetti-

kriisi. Goodhart kritisoi (s. 581) lisäksi, 

että likviditeettisäädösten puuttumisen 

ohella alkuperäiset Baselin säädökset 

keskittyivät liiaksi yksittäisiin toimijoi-

hin eivätkä koko rahoitusjärjestelmään. 

Myös säädöksien talousteoreettinen 

tausta jäi heikoksi.

Basel III ja EU:n uudet 
likviditeettisäädökset

Finanssikriisin puhjettua kävi ilmeisek-

si, että kansainvälisesti yhdenmukaiste-

tut Basel II -vakavaraisuusvaatimukset 

eivät olleet riittävän tiukat ja että myös 

maksuvalmiutta koskeville säädöksille 

on tarvetta. Baselin komitea esitti vuon-

na 2010 uuden suosituksen pankkeja 

koskeviksi vakavaraisuus- ja likviditeet-

tivaatimuksiksi.6 Euroopan parlamentti 

ja EU:n neuvosto ovat hyväksyneet 

uuden direktiivin (2013/36/EU) ja sii-

hen liittyvän asetuksen oikeudesta har-

joittaa luottolaitostoimintaa ja luotto-

laitosten ja sijoituspalveluyritysten 

vakavaraisuusvalvonnasta. Asetus on 

voimassa kaikissa EU-maissa tammi-

kuusta 2014 alkaen. Direktiivin vaati-

mukset sen sijaan sisällytetään erikseen 

Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. 

Nämä säädökset perustuvat suurelta 

osin Baselin komitean ehdotuksiin. 

Mukana ovat myös uudet likviditeet-

tisäädökset: maksuvalmiusvaatimus ja 

pysyvän varainhankinnan vaatimus.

Maksuvalmiusvaatimuksen 

mukaan pankin tulisi selviytyä kuukau-

den pituisesta likviditeettikriisistä.  Lik-

videjä varoja ja saatavilla olevaa rahoi-

tusta on oltava vähintään niin paljon, 

6  Baselin komitea (joulukuu 2010).

että pankki selviytyisi maksuvelvoitteis-

taan kuvitellussa stressitilanteessa, jossa 

rahoituksen uusiminen ei ole mahdollis-

ta, mutta kaikki potentiaalisetkin 

maksu velvoitteet on hoidettava. 

Likvideiksi varoiksi lasketaan 

keskus pankkiraha, valtioiden ja eräiden 

kansainvälisten järjestöjen velkakirjat 

sekä tiettyjä muita eriä. Katetut joukko-

velkakirjat lasketaan likvideiksi varoik-

si, joskaan ei täydestä arvostaan. Sen 

sijaan pankkien vakuudettomia joukko-

velkakirjoja ei lasketa mukaan. Yritys-

ten liikkeeseen laskemia velkainstru-

mentteja voidaan rajallisesti lukea likvi-

deihin varoihin vain, jos niillä käydään 

aktiivisesti kauppaa. 

Esimerkiksi muiden pankkien 

myöntämä vakuudeton luotto ei sen 

sijaan ole määritelmän mukaista saata-

villa olevaa rahoitusta, jos se erääntyy 

kuukauden kuluessa, sillä lainan uusi-

minen oletetaan mahdottomaksi. Myös 

osa vähittäistalletuksista oletetaan 

menetettäväksi. Lisäksi vastapuolten ja 

asiakkaiden oletetaan hyödyntävän 

osan luottolupauksista, jotka pankki on 

niille antanut. 

Toisaalta kriisitilanteessakin pank-

ki onnistuisi perimään merkittävän 

osan erääntyvistä saamisistaan, joten 

tietyin rajoituksin pankki voi ottaa ne 

huomioon. Nämä erääntyvät saamiset 

voivat kattaa enintään 75 % maksu-

velvoitteista. Esimerkiksi kuukauden 

kuluessa erääntyvästä antolainauksesta 

oletetaan, että puolet velallisista todella 

hoitaa maksuvelvoitteensa ajoissa. 

Olennainen osa sääntelyä on mah-

dollisuus poiketa sen asettamista vaati-

muksista.  Maksuvalmiusvaatimuksen 

takia pankin voisi joissain tilanteissa 

Finanssikriisin 

puhjettua kävi 

selväksi, että 

tarvitaan pankkien   

maksuvalmius-

sääntelyä.
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olla pakko lopettaa luottojen myöntä-

minen muille pankeille, mikä heikentäi-

si rahamarkkinoiden likviditeettiä. 

Stressikausina laitokset voivat käyttää 

likvidejä varojaan nettomääräisten 

maksuvelvoitteiden kattamiseen. Euroo-

pan pankkiviranomaisen tehtävänä on 

määritellä, minkälaisessa tilanteessa 

pankeille voidaan sallia likvidien varo-

jen käyttäminen, vaikka maksuvalmius-

vaatimus ei enää täyttyisi.7 Vielä ei ole 

täysin selvää, millä taholla olisi valtuu-

det tehdä päätös vaatimuksen tilapäi-

sestä kumoamisesta. Maksuvalmiusvaa-

timus tulee asteittain voimaan vuosina 

2015–2018. 

Edellisestä poiketen pysyvän 

varainhankinnan vaatimukset ovat vielä 

osittain täsmentymättä, mutta Euroo-

pan pankkiviranomaisen tulee vuoden 

2015 loppuun mennessä raportoida 

Euroopan komissiolle, minkälaisia sää-

döksiä asiasta tarvitaan. Baselin komi-

tea julkaisi vuonna 2010 muistion, jon-

ka mukaan pitkäaikaisista sijoituksista 

tietty vähimmäisosuus olisi rahoitettava 

pitkäaikaisilla tai vakailla rahoitus-

lähteillä. Komitean ehdotuksen mukaan 

vakaaksi rahoitukseksi laskettaisiin 

mm. oma pääoma, yli vuoden päästä 

erääntyvät velat, 90 % talletussuojan 

kokonaan kattamista talletuksista ja 

puolet tukkumarkkinoilta saadusta 

lyhytaikaisesta rahoituksesta. 

Nämä säädökset keskittyvät yksit-

täiseen pankkiin. Ne eivät esimerkiksi 

sisällä kieltoja, joilla estettäisiin pank-

keja huolehtimasta omasta maksuval-

miudestaan tavoilla, jotka ovat omiaan 

aiheuttamaan likviditeettiongelmia 

7  Asetuksen artikla 481 h.

muille.  Yksittäinen pankki voi ylläpitää 

omaa maksuvalmiuttaan ja parantaa 

rahoitusasemaansa lopettamalla luotto-

jen myöntämisen muille pankeille ja 

luopumalla likvidiydeltään kyseen-

alaisista arvopapereista heti, jos suh-

danteet heikkenevät. Huonosti tunnet-

tujen liikkeeseenlaskijoiden vaikeasti 

myytävät joukkovelkakirjat päätyvät 

aina jonkin osapuolen haltuun, ja tuo 

osapuoli voi olla joko toinen pankki tai 

jonkin pankin velallinen, joka on ajau-

tumassa maksuvaikeuksiin. Lisäksi 

laaja mittainen myynti voi romahduttaa 

arvopaperin hinnan epälikvideillä 

markkinoilla.

Keskuspankit ja liikepankkien 
likviditeetti

Keskuspankkien rooli on keskeinen 

pankkien likviditeetin kannalta. 

Ny kyään suppein mahdollinen raha-

käsite on keskuspankkiraha, jolla käy-

tännössä kaikki pankkien välinen mak-

suliikenne hoidetaan. Normaali liike-

pankki on jokaisena arkipäivänä velvol-

linen maksamaan velkojaan keskus-

pankkirahalla, jota se ei pysty luomaan. 

Pankin keskuspankkiraha voi loppua, 

jolloin luottolaitos on maksukyvytön. 

Ainoastaan setelit ja keskuspankis-

sa olevat talletukset ovat keskuspankki-

rahaa. Nämä molemmat erät ovat kes-

kuspankin velkoja. Koska keskuspankin 

liikkeeseen laskema raha on ainoa lailli-

nen maksuväline, keskuspankki on suo-

jattu oman valuuttansa määräisiltä 

maksuvalmiusongelmilta. Tässä suh-

teessa keskuspankki eroaa kaikista 

muista talouden toimijoista, joilla voi 

ainakin periaatteessa olla vaikeuksia 

saada riittävästi keskuspankkirahaa. 
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Vakavaraisuus- ja kannattavuusongel-

mat ovat keskuspankillekin mahdolli-

sia, mutta pahinkaan mahdollinen 

vakavaraisuuskriisi ei aiheuta keskus-

pankille sen oman valuutan määräistä 

maksuvalmiusongelmaa. 

Keskuspankin erikoisaseman on jo 

pitkään katsottu tuovan myös velvolli-

suuksia, ja keskuspankkiin on usein tur-

vauduttu hätärahoittajana. Brittiläinen 

Henry Thornton esitti 1800-luvun alus-

sa ajatuksen, että setelinannon mono-

poli tuo myös velvollisuuksia, joiden 

takia keskuspankin on toimittava täysin 

toisin kuin oli totuttu pitämään nor-

maalina. Vaikeina aikoina keskuspan-

kin tulisi lisätä luotonantoaan, eikä 

suinkaan muiden pankkien tavoin 

vähentää sitä, vaikka antolainauksen 

riskit eivät ainakaan vähene suhdantei-

den heiketessä. Monet kyseenalaistivat 

omituisena pitämänsä ajatuksen, mutta 

sen mukaisesti kuitenkin toimittiin 

1800-luvun talouskriiseissä, usein 

pakon edessä. 

Myöhemmin Walter Bagehot 

korosti keskuspankin velvollisuutta toi-

mia liikepankkien viimeisenä luototta-

jana eli hätärahoittajana, joka takaa 

vakavaraisille pankeille mahdollisuuden 

saada aina rahoitusta vakuuksia vas-

taan, joskaan ei välttämättä edullisesti.8  

Liikepankkien maksuvalmiuden 

turvaaminen erilaisilla pankkikohtaisil-

la hätärahoitusjärjestelyillä on tavallista 

vain kriisitilanteissa, ja silloinkin luoto-

tus on yleensä vakuudellista. Tätä voi-

daan perustella sillä, että hätärahoituk-

sessa keskuspankin toimien tarkoituk-

sena on estää yksitäisen likviditeetti-

8 Ks. Humphrey – Keleher (1984). 

ongelmista kärsivän toimijan vaikeuk-

sien kärjistyminen systeemiseksi kriisik-

si, mutta ei ottaa tämän vakavaraisuus-

riskiä kantaakseen. 

Uusien likviditeettisäädösten vai-

kutuksista on esitetty alustavia arvioi-

ta.9 Bindseilin ja Lamootin mukaan 

rahapoliittinen järjestelmä ja etenkin 

keskuspankin vakuuspolitiikka vaikut-

tavat olennaisesti siihen, kuinka pankit 

ja markkinat reagoivat Basel III -sään-

nösten tuomiin uusiin säädöksiin ja 

kuinka helppoa vaatimusten täyttämi-

nen on. Keskuspankkiraha lasketaan 

likvidiksi varallisuudeksi, ja pankki-

järjestelmä voi saada sitä vain keskus-

pankeista. Tämän rahoituksen ehdot ja 

etenkään vakuusvaatimukset eivät kai-

killa valuutta-alueilla ole samat. Kes-

kuspankkirahoitus ja likviditeetinsään-

tely muodostavat monimutkaisen koko-

naisuuden. 

Likviditeetti talousteoriassa

Klassinen tapa tarkastella pankkia lik-

viditeettipalveluiden tuottajana on 

Diamon din ja Dybvigin malli.10 Se 

kuvaa pankin roolia laitoksena, jonka 

avulla voidaan rahoittaa pitkävaikuttei-

sia investointeja niin, ettei säästäjien 

tarvitse luopua mahdollisuudesta käyt-

tää varojaan maksuvälineinä yllättävis-

säkin tilanteissa jo paljon ennen kuin 

investoinnit ovat ehtineet tuottaa. 

Mallissa pankki ensin kerää ylei-

söltä talletuksia investoidakseen suu-

rimman osan pitkäkestoiseen kohtee-

seen, jonka voi kuvitella koostuvan 

vaikka antolainauksesta. Seuraavassa 

vaiheessa osa tallettajista kokee yllättä-

9 Bindseil – Lamoot (2011).
10 Diamond – Dybvig (1983).
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vän likviditeettisokin ja joutuu maksa-

maan odottamattomia menoja. Etu-

käteen tiedetään, että osa tallettajista 

kokee tällaisen sokin, mutta kukaan ei 

voi sanoa, keihin se kohdistuu. 

Pankki maksaa rahantarpeen yllät-

tämille asiakkaille näiden saamiset kor-

koineen. Investoinnin pitoajan lopussa 

pankki jakaa varansa niille asiakkaille, 

jotka eivät nostaneet talletuksiaan. 

 Koska osa tuotosta on jo maksettu lik-

viditeettisokin kokeneille asiakkaille, 

loppuun saakka odottaneet tallettajat 

saavat vähemmän tuottoa kuin siinä 

tapauksessa, että olisivat sijoittaneet 

suoraan eivätkä pankin välityksellä.  

Pankki on siis eräänlainen vakuu-

tuslaitos, joka tarjoaa turvaa äkillisen 

rahantarpeen varalta. Pankin avulla 

jopa äkillisten menojen yllättämät sääs-

täjät voivat saada lyhytaikaisille talle-

tuksilleen tuottoa, vaikka tarjolla olevat 

investointikohteet ovat pitkäaikaisia. 

Valitettavasti jonkin aikaa vallitsee 

tilanne, jossa pankki on alttiina talletus-

paon riskille. Jos tallettajat tulevat epä-

luuloisiksi kesken investoinnin pitoajan, 

kaikki yrittävät nostaa talletuksensa 

ennen kuin tuottoja on saatu. Pankille 

on jo muodostunut koronmaksuvelvol-

lisuutta, mutta ei vielä tuottoja, joten se 

ei selviydy velvoitteistaan. Pankki on 

vakaalla pohjalla vain, jos siihen luote-

taan, mutta mahdollinen talletuspako-

odotus toteuttaa itse itsensä. 

Tämän teoreettisen viitekehyksen 

perusteella uudet likviditeettisäädökset 

ovat hyvinkin tarkoituksenmukaisia. 

Pankkiahan vaaditaan varautumaan 

pieneen talletuspakoon ja etenkin nii-

den lyhytaikaisten rahoittajien paniik-

kiin, jotka eivät ole talletussuojan piiris-

sä. Diamondin ja Dybvigin mallin 

valossa olennaista on eliminoida talle-

tuspaon alut, joista paniikki voisi lähteä 

liikkeelle. Talletussuojasta nauttivilla 

vähittäisasiakkailla ei ole syytä nostaa 

varojaan ennen kuin he tarvitsevat nii-

tä. Rahoituksen kerääminen näiltä 

asiak kailta on siis järkevää ja pienentä-

nee jopa tukkumarkkinoilla uhkaavan 

sijoittajapaon riskiä tekemällä pankin 

vakaamman oloiseksi myös niiden 

rahoittajien silmissä, jotka eivät ole tal-

letussuojan piirissä. 

On myös markkinalikviditeettiin 

suoraan soveltuvia vakiintuneita teo-

rioita. Näissä teorioissa epäsymmetri-

nen informaatio on keskeinen elementti. 

Epäsymmetrisen informaation teorioi-

hin on melko harvoin viitattu likviditee-

tinsääntelyä kehitettäessä, mutta joitain 

tulevia vaatimuksia voi hyvin perustella 

näiden mallien avulla. Tyydyttävän 

vakavarainen pankki on lähes suojassa 

maksuvalmiusongelmilta, jos se voi 

todistaa olevansa vakavarainen, mutta 

läheskään aina se ei siihen pysty.     

Epäsymmetrisen informaation on 

esitetty olevan omiaan johtamaan tilan-

teeseen, jossa hinnan sopeutuminen 

kysynnän ja tarjonnan mukaan ei tasa-

painota markkinoita.11 Jos molemmat 

osapuolet tietävät, että ainoastaan myy-

jä on perillä kauppatavaran todellisesta 

laadusta, korkeatasoisten tuotteiden 

markkinoita ei synny. Ostaja epäilee 

saavansa huonolaatuista tavaraa ja on 

halukas maksamaan vain huonon tava-

ran hinnan. Tällä hinnalla myyjän ei 

kannata myydä laadukasta tavaraa. Jos 

molemmat osapuolet tietäisivät olevan-

11 Akerlof (1970).

Toimivia 

arvopaperi-

markkinoita

ei voi syntyä, 

ellei myyjilllä ja 

ostajilla ole 

yhtäläisiä

käsityksiä kaupan

kohteena olevien 

instrumenttien 

laadusta.
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sa yhtä hyvin perillä tuotteen laadusta, 

kaupankäynnille ei olisi esteitä, sillä 

kummallakaan osapuolella ei olisi 

aihetta suhtautua vastapuolen tarjouk-

siin epäluuloisesti. Olennaista on siis 

osapuolten välinen ero tiedon määrässä, 

ei tiedon puute sinänsä. Kukaan ei pys-

ty laatimaan luotettavia ennusteita 

osakkeiden tai raaka-aineiden hinta-

kehityksestä, mutta näihin kohde-

etuuksiin perustuvien johdannaisten 

markkinat ovat kasvaneet valtaviksi, 

sillä kaikki ovat suunnilleen yhtä tietä-

mättömiä tulevista hinnoista. 

Kun likvideiksi oletettujen sijoitus-

kohteiden joukkoa on määritelty Basel 

III -säännöksissä, mukaan on otettu 

vain sellaisia arvopapereita, jotka men-

neen kokemuksen valossa ovat säilyttä-

neet likvidiytensä jopa vaikeissa olosuh-

teissa. Nämä ovat yleensä sellaisia inst-

rumentteja, joiden todellisesta arvosta 

ostaja ja myyjä voivat olettaa olevansa 

suunnilleen yhtä hyvin perillä. Suhdan-

teiden heiketessä tällaisten arvopaperei-

den hinnat voivat muuttua, mutta 

markkinat säilyvät.

Akerlofin teoria ei ehkä sellaise-

naan sovellu lainanantoon, mutta epä-

symmetrinen informaatio tarjoaa hyvän 

lähtökohdan myös luottomarkkinoiden 

epälikvidiyden analysoinnille. Tähän 

analyysiin perustuvan teorian mukaan 

lainojen ylikysyntä on normaali tasa-

painotilanne markkinoilla, joilla pankil-

la on vain puutteellista tietoa luoton-

hakijoista, mutta luotonhakijat tuntevat 

oman tilanteensa ja suunnitelmansa.12   

Stiglitzin ja Weissin teorian 

mukaan lainanhakija ei pysty muuttu-

maan houkuttelevaksi sopimuskumppa-

12 Stiglitz – Weiss (1981).

niksi tarjoutumalla maksamaan kor-

keampaa korkoa. Osa lainanhakijoista 

aikoo käynnistää vähäriskisiä mutta 

heikkotuottoisia yrityksiä, kun taaskin 

joillain on suunnitelmissa potentiaali-

sesti hyvin tuottoisa uhkapeli, joka 

onnistuu vain harvoin. 

Rahoituksen kalleus saisi suhteelli-

sen varmoihin mutta heikkotuottoisiin 

kohteisiin investoivat yrittäjät luopu-

maan hankkeistaan, joiden tuotto ei 

missään tapauksessa riittäisi rahoitus-

kustannusten kattamiseen. Luotonanta-

jan ei siis kannata hyödyntää mahdol-

lista ylikysyntää nostamalla korkoja, 

koska tämä aiheuttaisi haitallista vali-

koitumista ja saisi vähäriskiset lainan-

hakijat vetäytymään markkinoilta. 

Suostumalla korkeaan korkoon lainan-

hakija profiloituu epäilyttäväksi. Anto-

lainauskorkoa nostamalla pankki hei-

kentää lainasalkkunsa laatua.

Stiglitzin ja Weissin mallia voi hel-

posti soveltaa myös pankkien välisiin 

markkinoihin. Jos pankki aikoo ostaa 

hyvän luottoluokituksen saaneen val-

tion obligaatioita, joiden korko on esi-

merkiksi 2 %, se ei ota lainaa 3 prosen-

tin korolla tämän hankinnan rahoitta-

miseksi. Sen sijaan suuririskisiä mutta 

potentiaalisesti tuottoisia investointeja 

tekevä pankki voi hyvin ottaa kallista-

kin tukkurahoitusta, joten korkeaa kor-

koa tarjoava pankki on vastapuolen 

silmissä epäilyttävä. 

Rahoitusta tarvitseva pankki ei 

esimerkiksi syksyllä 2008 saanut luot-

toa muilta pankeilta ainakaan korkeaa 

korkoa tarjoamalla. Ja jos pankki on jo 

ajautumassa kriisiin, se ehkä yrittää 

hankkia epäedullistakin rahoitusta mil-

lä keinolla hyvänsä, vaikka vain aikaa 

Basel III 

-säännöksissä 

likvideiksi sijoitus-

kohteiksi on 

määritelty vain 

arvopapereita, 

jotka ovat 

säilyttäneet 

likvidiytensä myös

vaikeissa rahoitus-

oloissa.
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voittaakseen, joten korkean koron tar-

joaminen on huono signaali. Markkina-

mekanismi ei siis löydä korkoa, jolla 

rahamarkkinat tasapainottuisivat siten, 

että pankkien välisten luottojen kysyn-

tää ja tarjontaa olisi yhtä paljon, joten 

toisilta pankeilta lainaaminen ei ole toi-

miva rahoituslähde epäluulon levitessä. 

Teorian kannalta on siis perusteltua olla 

luokittelematta vakuudetonta ja talle-

tussuojan piiriin kuulumatonta tukku-

markkinavelkaa vakaaksi rahoitus-

lähteeksi.

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on 

esitetty teoreettisia perusteluja säädök-

sille, joilla edellytetään vakaiden rahoi-

tuslähteiden käyttämistä lyhytaikaisen 

markkinarahan sijasta.13 Pankki ei pää-

töksenteossaan ota huomioon omien 

riskiensä vaikutusta muihin toimijoihin, 

joten sillä on taipumus hyväksyä suu-

rempia riskejä kuin olisi kansantalou-

dellisesti toivottavaa. Luotonannon 

vaarallisen nopea kasvattaminen on 

vaikeaa, jos se on rahoitettava osake-

pääomalla ja pitkäaikaisilla lainoilla 

eikä ”kuumalla” markkinarahalla. 

Myös lyhytaikaisen markkinarahan 

käytön verottaminen voi teorian 

mukaan olla perusteltua. Jos pankeilla 

on vähän menetettävää ja erityisen voi-

makkaat kannustimet riskinottoon, 

pysyvän varainhankinnan vaatimus on 

tehokkaampi keino, sillä markkina-

rahalle asetettu vero ei suoranaisesti 

vähennä riskinottomahdollisuuksia. Sen 

sijaan Perottin ja Suarezin mukaan vaa-

timus pitää likvidejä varoja maksu-

valmiuspuskurina ei ehkä vaikuta pan-

kin toimintaan: ääritapauksessa pankki 

13 Perotti – Suarez (2011).

vain ottaa lainaksi lisää markkinarahaa 

ja sijoittaa sen kohteeseen, joka täyttää 

likvidien varojen määritelmän. 

Yhdenmukaiset 
likviditeettisäädökset tarpeen

Rajallinen ja harkittu likviditeettiriskin 

ottaminen kuuluu olennaisena osana 

pankkitoimintaan. Maturiteettitransfor-

maatio eli pitkäaikaisten lainojen 

rahoittaminen lyhytaikaisilla talletuksil-

la on pankin tärkeimpiä tehtäviä. Tästä 

aiheutuvat riskit on kuitenkin pidettävä 

kohtuullisina. Viime vuosien ja etenkin 

syksyn 2008 kokemukset osoittavat, 

että kaikista finanssi-innovaatioista 

huolimatta likviditeettiriskejä on edel-

leen olemassa, ja maksuvalmius on 

nykyäänkin ensiarvoisen tärkeä kysy-

mys pankeille. Maksuvalmiuden laske-

minen yhden rahoituslähteen varaan 

osoittautuu usein virheratkaisuksi vai-

keiden aikojen koittaessa. 

Tulossa olevan laajan sääntely-

uudistuksen kaikkia vaikutuksia ei ehkä 

voida luotettavasti arvioida edes jäl-

keenpäin, mutta likviditeettivaatimus-

ten ottaminen osaksi pankkisääntelyä 

on perusteltua. Koska eri puolilla EU:ta 

toimilupansa saaneilla pankeilla on 

mahdollisuus tarjota palveluita koko 

unionin alueella, on myös perusteltua 

yhdenmukaistaa likviditeettisäädökset. 

Ilman tällaista maidenvälistä yhden-

mukaistamista säädösten noudattami-

sesta tulisi käytännössä vapaaehtoista. 

Toiminnot voitaisiin aina sijoittaa sii-

hen jäsenvaltioon, jonka lainsäädäntö 

asettaa vähiten esteitä. Sijoittautumis-

päätös ei vaikuta edes siihen, mihin 

jäsenvaltioihin palveluita voidaan 

markkinoida, joten puhtaan kansallises-

Koska eri puolilla 

EU:ta toimi-

lupansa saaneilla 

pankeilla on 

mahdollisuus 

tarjota palveluita 

koko unionin 

alueella, on myös 

perusteltua 

yhdenmukaistaa 

likviditeetti-

säädökset. 
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ti toteutettu sääntely ei EU-maan 

ta pauk sessa olisi tarkoituksenmukainen 

ratkaisu. 

Asiasanat: likviditeetti, maksuvalmius, 

pankkisääntely
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