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Vuonna 2007 alkanut finanssikriisi 

on osoittanut, että rahoitusmarkki-

noilla esiintyy häiriöitä, joilla on 

huomattavia kansantaloudellisia 

vaikutuksia. Luottolaitoksia, vakuu-

tusyhtiöitä, johdannaismarkkinoita ja 

arvopaperikauppaa koskevia säädök-

siä on vaadittu uudistettaviksi rahoi-

tusvakauden edistämiseksi. Tässä 

artikkelissa tarkastellaan keinoja, 

joilla julkinen valta voisi sekä ehkäis-

tä finanssikriisejä rahoitusmarkkinoil-

la että pienentää mahdollisten 

häiriöiden kansantaloudellisia vaiku-

tuksia. Pääpaino on keinoissa kohen-

taa pankkijärjestelmän vakautta. 

Makrovakauspolitiikka ja sen 

välineet

Rahoitusmarkkinoiden toiminnan on 

usein sanottu voimistavan suhdanne-

vaihteluita. Noususuhdanteissa luot-

tojen voimakas tarjonta ja arvopape-

reiden hintojen nousu vahvistavat 

talouden kasvua, kun taas laskusuh-

danteessa rahoitusmarkkinoiden 

ongelmat pahentavat kansantalouden 

tilaa. Vaikutukset ovat voimakkaita, 

sillä pankeilla on taipumus ajautua 

samantapaisiin tilanteisiin yhtä aikaa. 

Pankit altistuvat samoille suhdanne-

vaihteluille, ja vaikeuksiin ajautunut 

pankki aiheuttaa ongelmia myös ter-

veille luottolaitoksille, sillä pankkien 

välillä on monenlaisia kytköksiä. 

Osake- ja kiinteistömarkkinoilla 

näyttää toisinaan muodostuvan kup-

lia, joissa hinnannousuodotukset yllä-

pitävät spekulatiivista kysyntää. Täl-

lainen kupla jää väkisinkin tilapäisek-

si, ja sen väistämätön puhkeaminen 

usein vaarantaa pankkijärjestelmän 

toimintakyvyn.

Vakavaraisuusvaatimukset edel-

lyttävät, että pankilla pitää olla omia 

varoja määrä, joka on vähintään kah-

deksan prosenttia laskennallisista ris-

keistä. Yksittäinen pankki voi lasku-

suhdanteessa kohentaa vakavarai-

suuttaan vähentämällä luotonantoa ja 

myymällä arvopapereita, jolloin se 

vapautuu näihin saamisiin liittyvistä 

laskennallisista riskeistä. Saamisiaan 

ja sijoituksiaan vähentävän pankin 

omat varat pysyvät suunnilleen ennal-

laan, joten omien varojen suhde ris-

keihin kohenee. Makrovakauden kan-

nalta tämä on kuitenkin vaarallinen 

ratkaisu, sillä sen laajamittainen käyt-

täminen on omiaan muuttamaan 

taantuman lamaksi. Luottojen tarjon-

nan heikkeneminen vähentää entises-

tään pankkirahoituksesta riippuvais-

ten yritysten investointeja laskusuh-

danteessa, ja arvopapereiden myynti 

alentaa sijoituskohteiden hintoja, 

mikä aiheuttaa ongelmia eläkerahas-

toille ja muille sijoittajille. 

Julkinen valta ei aiemmin ole 

yrittänyt systemaattisesti vähentää 

pankkitoiminnan käytäntöjen taipu-

musta voimistaa suhdannevaihteluita. 

Tilanne on kuitenkin muuttumassa, ja 

ns. makrovakauspolitiikkaa on alettu 

pitää aiempaa tärkeämpänä.

G30-ryhmän raportissa1 makro-

vakauspolitiikka määritellään keinoik-

1 G30-ryhmä (lokakuu 2010).

Juhana Hukkinen
ekonomisti
rahapolitiikka- ja 
tutkimusosasto

Karlo Kauko
tutkijaekonomisti
rahoitusmarkkina- ja 
tilasto-osasto



50  Euro & talous 4 • 2011 

si, joilla vähennetään rahoitusjärjestel-

män systeemiriskiä. Jotta makrova-

kautta voitaisiin edistää tehokkaasti, 

on löydettävä tähän tarkoitukseen 

sopivia välineitä. Tässä artikkelissa esi-

tellään sekä käytössä olleita että idea-

asteella olevia politiikkavälineitä, joilla 

tietoisesti tavoitellaan makrovakautta. 

Edellä mainitussa G30-ryhmän 

raportissa jaotellaan makrovakauspo-

litiikan keinot pysyviin ja vaihtuviin. 

Pysyvän järjestelyn tarkoituksena on 

muuttaa rahoitusjärjestelmän toimin-

taa siten, että taipumus myötäsykli-

syyteen vähenisi. Pysyvää keinoa käy-

tettäessä säädöksiä ei ole helppo 

muuttaa, eikä niitä ole tarkoituskaan 

vaihtaa esimerkiksi suhdannenäky-

mien muuttuessa. Esimerkiksi kirjan-

pito- tai verolainsäädäntöä tuskin 

voidaan hienosäätää neljännesvuosit-

tain suhdannetilanteen mukaisesti, 

vaikka säädösten muutoksilla voitai-

siin tavoitella makrovakautta. 

Sen sijaan vaihtuvat keinot 

perustuvat jatkuvaan seurantaan ja 

säännöllisiin muutoksiin julkisen val-

lan esittämissä vaatimuksissa. Päättä-

jien kyky ymmärtää vallitseva tilanne 

ja sen edellyttämät toimenpiteet on 

välttämätön ehto menestyksekkäälle 

vaihtuviin keinoihin perustuvalle 

makrovakauspolitiikalle.2 Esimerkiksi 

parhaillaan valmisteltava ns. vasta-

syklinen pääomapuskuri on tyypilli-

nen vaihtuva keino. 

2 Heidi Schauman ja Katja Taipalus käsittelivät 
makrovakaudellisten riskien tunnistamista artikke-
lissaan, joka ilmestyi Euro & talous -lehden nume-
rossa 1/2011.

Vastasyklinen pääomapuskuri

Tällä hetkellä tärkein valmisteilla ole-

va politiikkaväline lienee vastasyklinen 

pääomapuskuri. Ehdotus tämän väli-

neen käyttöönotosta esitettiin Englan-

nin pankin keskustelualoitteessa,3 ja 

Baselin komitea järjesti aiheesta oman 

julkisen kuulemisen heinäkuussa 

2010. Myös Euroopan komissio jul-

kisti oman konsultaatiodokumenttinsa 

samana vuonna.4 Vastasyklinen pää-

omapuskuri todennäköisesti hyväksy-

tään politiikkavälineeksi mm. EU-

maissa. Noususuhdanteessa viran-

omaiset vaatisivat pankkeja kasvatta-

maan vakavaraisuuttaan selvästi nor-

maalia minimitasoa suuremmaksi, 

mutta laskusuhdanteessa vakavarai-

suuden heikkeneminen sallittaisiin, 

jotta pankeille ei muodostuisi tarvetta 

supistaa antolainausta ja myydä arvo-

papereita. Noususuhdanteessa asetet -

tu lisäpääomapuskuri olisi enintään 

kaksi prosenttia laskennallisista ris-

keistä. 

Puskurivaatimus määräytyisi sen 

mukaan, mihin maahan pankki on 

myöntänyt luottoja. Jos pankilla on 

saamisia useista maista, lisäpääoma-

vaatimus muodostuisi saamisia kos-

kevien maakohtaisten vaatimusten 

painotettuna keskiarvona. Jokainen 

maa määrittää itse lisäpääomavaati-

muksen, joka edellytettäisiin kysei-

seen maahan myönnetyistä luotoista. 

Lisäpääomavaatimuksen voisi täyttää 

ainoastaan kaikkein kiistattomimmil-

3 Bank of England (marraskuu 2009).

4 Euroopan komissio (lokakuu 2010). 
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la ensisijaisilla omilla varoilla, esimer-

kiksi osakepääomalla. 

Pääomavaatimusta koskevan 

viranomaispäätöksen tulisi normaalisti 

perustua luottokanta–bruttokansan-

tuote-suhdeluvun trendipoikkeamaan. 

Lisäpääomavaatimus voisi periaattees-

sa riippua muustakin tekijästä, esimer-

kiksi varallisuushintojen kehityksestä.5 

Pääomapuskurin soveltamiseen 

voi liittyä ongelmia. Kannattavia lii-

ketoimintamahdollisuuksia ja yleisön 

luotonsaantia rajoitavan puskurivaa-

timuksen asettaminen noususuhdan-

teessa olisi vaikeaa, koska sitä vastus-

tettaisiin kiivaasti, kun riskit vaikut-

tavat vähäisiltä. Taantumassa esiintyi-

si toisenlaisia ongelmia: markkinoi-

den luottamuksesta riippuvainen 

pankki ei ehkä anna näkyvästi rapor-

toidun vakavaraisuutensa heikentyä, 

vaikka lakisääteistä minimipääomi-

tusta supistettaisiin. Taantuman kes-

toa on vaikea ennustaa, joten pankki 

ei voisi optimoida puskurinsa käyttöä 

siten, että ylimääräinen vakavaraisuus 

olisi käytetty loppuun juuri silloin, 

kun nousu alkaa. 

Vähimmäisvarantovelvoite

Suomessa havaittiin 1980-luvun lopul-

la, että pankkien luotonannon kasvu 

oli liian nopeaa. Tilanteen rauhoitta-

miseksi harkittiin muitakin keinoja, 

mutta lopulta luotonkasvua päätettiin 

hillitä kassavarantovelvoitteella.6 Suo-

men Pankki sai maaliskuussa 1989 

5 Goodhart, C. (2005). 

6 Korhonen, T. (2011) s. 187. 

mahdollisuuden korottaa kassavaran-

tovelvoitetta 12 prosenttiin, mistä kah-

deksan prosenttia ylittävä osuus oli 

korotonta. Lisävarantovelvoite olisi 

ollut pankkikohtainen ja riippunut 

pankin antolainauksen kehityksestä. 

Kyseessä oli siis eräänlainen sakko, 

koska pankin varoja olisi sidottu 

korottomaan talletukseen, eikä niitä 

olisi voinut sijoittaa tuottavasti.7 Toi-

menpide ei ollut puhtaasti makrova-

kaudellinen, sillä lisätalletusvelvoite oli 

pankkikohtainen. 

Toimenpiteellä on voinut olla toi-

vottu vaikutus, sillä samoihin aikoihin 

lähes kaikkien pankkien antolainaus-

kannan kasvu alkoi selvästi hidastua.8 

Asuntojen hintakupla alkoi purkautua 

suunnilleen samoihin aikoihin. 

Periaatteessa on mahdollista, 

että esimerkiksi euroalueella jokin 

koroton lisävähimmäisvarantovelvoi-

te riippuisi kunkin pankkiryhmän 

antolainauksen kasvusta joidenkin 

makrotalouden ylikuumenemista mit-

taavien indikaattoreiden mukaisesti. 

Keino olisi nykyään todennäköisesti 

tehottomampi kuin 1980-luvun 

lopulla, koska nimelliskorot ovat sel-

västi tuolloista alemmat, joten velvol-

lisuus tehdä korottomia talletuksia 

olisi aiempaa pienempi lisäkustannus. 

Taseiden ulkopuolinen rahoituksen-

välitys jäisi järjestelyn ulkopuolelle, 

mikä heikentäisi menetelmän tehoa. 

Tietysti voisi ideoida jonkin muun 

7 Aaltonen, E. – Aurikko, E. – Kontulainen, J. 
(1994) s. 76–77 sekä Bank of Finland Monthly 
Bulletin (4/1989) s. 13.

8 Kullberg, R. (1996).

Nimelliskorkojen 

ollessa alhaiset

vähimmäisvaranto-

velvoitteen teho 

makrovakaus-

politiikan välineenä 

on vähäinen.
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määräisessä suhdannetilanteessa. 

Kunkin velallisen riskipaino perustui-

si tähän arvioon.

3) Otetaan tämänhetkisen luot-

totappioriskin lisäksi huomioon kun-

kin velallisen suhdanneherkkyys: 

velallinen, jonka luottokelpoisuus 

todennäköisesti kärsisi enemmän las-

kusuhdanteesta, saa suuremman riski-

painon.

Suhdanteista riippumattomissa 

luottoluokituksissa riskin tilapäiset, 

suhdanneluonteiset vaihtelut pitäisi 

pystyä nopeasti erottamaan pysyvistä 

muutoksista tyydyttävällä tarkkuu-

della. Toisaalta on hyvin vähän näyt-

töä siitä, että yksittäisen yrityksen 

konkurssitodennäköisyydessä olisi 

erillinen, aaltoliikettä muistuttava 

suhdannekomponentti, joka ei aiheu-

ta pysyviä muutoksia konkurssi-

todennäköisyydessä.10 Käytössä ole-

vat suhdanteista riippumattomat luo-

kitukset perustuvat usein historialli-

siin keskiarvoihin, joiden perusteltu 

käyttö edellyttää  aitoja, palautuvia 

suhdannesyklejä. Julkisia luottoluoki-

tuksia antavien laitosten periaatteena 

on yleensä antaa suhdanteista riippu-

mattomia luokituksia, mutta ilmeises-

ti tehdyt luokitukset pikemminkin ali-

reagoivat uuteen informaatioon ja 

antavat vanhentuneen kuvan tilan-

teesta kuin tasoittavat luottoriskin 

tilapäisiä vaihteluita.11 

10 Kauko, K. (2010).

11 Altman, E. – Rijken, H. (2005).

tavan asettaa ylimääräisiä rasitteita 

pankeille, joiden luotonkasvu vaikut-

taa liialliselta noususuhdanteessa. 

Suhdanteista riippumattomat 

luottoriskimallit

Basel II- ja Basel III -vakavaraisuus-

järjestelmissä pankit voivat olla 

käyttämättä annettuja riskipainoja ja 

arvioida itse valvontaviranomaisten 

luvalla yksittäisten velallisten luotto-

riskejä. Tähän on arveltu liittyvän 

suhdanteiden kärjistymisen ongelma, 

koska luottoriski ja siitä aiheutuva 

pääomavaatimus ovat suhdanneherk-

kiä. Mallien osoittamat luottoriskit 

pahenevat laskusuhdanteessa, jolloin 

pankkijärjestelmän kyky myöntää 

luottoja heikkenee, mikä syventää las-

kusuhdannetta. Toisensuuntainen 

kierre voi käynnistyä noususuhdan-

teessa.9 

Yhtenä ratkaisuna ongelmaan 

voisi olla siirtyminen suhdanteista 

riippumattomiin luottoluokituksiin 

pankkien vakavaraisuuslaskelmissa. 

Riippumattomuudella suhdanteista 

voidaan tarkoittaa ainakin seuraavia 

asioita:

1) Arvioidaan, mikä olisi kun-

kin velallisen luottotappioriski lasku-

suhdanteessa, ja määritetään kunkin 

velallisen riskipaino tämän mukaan. 

Todellista, vallitsevaa suhdannetilan-

netta ei oteta huomioon.

2) Arvioidaan, mikä olisi kun-

kin velallisen luottotappioriski keski-

9 Tästä aiheesta julkaistua kirjallisuutta ovat 
esitelleet Gordy ja Howells (2006) sekä Drumond 
(2009).
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Tobin-vero

James Tobin ehdotti vuonna 1972 

valuuttamarkkinoille asetettavaa 

transaktioveroa. Alkuperäinen ajatus 

oli turvata rahataloudellinen autono-

mia sekä vähentää spekulatiivista 

valuuttakauppaa, joka oletuksen 

mukaan voimistaa vaihtelua markki-

noilla. Kurssivaihtelun vähentäminen 

voisi hyvinkin vähentää myös pank-

kien riskejä, joten veroa voisi pitää 

myös makrovakaustyökaluna. Ajatus 

on saanut tukea monilta tahoilta. 

Ehdotusta on kuitenkin myös kri-

tisoitu. Vero ei paljonkaan vähentäisi 

onnistuneesta valuuttaspekulaatiosta 

saatavaa voittoa, jos kyse on todella 

suurista kurssimuutoksista. Veroa olisi 

helppo kiertää veroparatiisien avulla.12 

Veron vaikutus volatiliteettiin on vai-

keasti arvioitavissa etukäteen, koska 

vero ajaisi markkinoilta sekä volatili-

teettia aiheuttavia ns. noise trader 

-tyyppisiä sijoittajia että hyvin infor-

moituja ja rationaalisia toimijoita, joi-

den läsnäolo todennäköisesti vähentää 

volatiliteettia.13 Laboratoriokoetta var-

ten luoduilla keinotekoisilla valuutta-

markkinoilla transaktiovero itse asias-

sa lisäsi kurssivolatiliteettia ja olisi siis 

huonontanut markkinoiden vakautta.14 

Suomessa poistettiin pörssikauppojen 

leimavero toukokuussa 1992, mutta 

mitään tasosiirtymää pörssikurssien 

volatiliteetissa ei tuolloin ilmennyt.

12 Suvanto, A. (2001).

13 Shi, K. – Xu, J. (2009).

14 Mannaro, K. – Marchesi, M. – Setzu, A. (2008). 

Konvertoitava velka ja 

pääomavakuutus

Yksi mahdollinen makrovakaudelli-

nen keino olisi pankin velkojen muun-

taminen osakepääomaksi tarpeen vaa-

tiessa. Muuntaminen koskisi vain vel-

koja, joihin on jo liikkeeseen lasket-

taessa sisällytetty tällainen ehto. Täl-

laisia instrumentteja on käyttänyt 

ainakin brittiläinen Lloyds-pankki. 

Pankki vaihtoi joulukuussa 2009 huo-

nomman etuoikeuden velkaansa jouk-

kovelkakirjoiksi, jotka muuttuvat 

automaattisesti osakkeiksi, jos pankin 

ensisijaisten omien varojen perusteella 

laskettu vakavaraisuus heikkenee alle 

viiteen prosenttiin. Alkuvuonna 2011 

sveitsiläinen Credit Suisse laski liik-

keeseen velkainstrumentteja, jotka 

muuntuvat osakkeiksi pankin ensisi-

jaisten omien varojen perusteella las-

ketun vakavaraisuuden mahdollisesti 

heikennyttyä erikseen määriteltyjen 

tasojen alapuolelle. Myös hollantilai-

nen Rabobank on laskenut liikkeeseen 

samantapaisen instrumentin. Näiden 

instrumenttien kysyntä on ollut vil-

kasta, mutta Goodhart15 on esittänyt 

skeptisiä kommentteja järjestelystä: 

konversion ainoa suora kassavirta-

vaikutus on pakollisen koronmaksun 

loppuminen, ja finanssikriisissä saadut 

kokemukset velan ja osakerahoituk-

sen välimuodoista ovat huonoja. 

Kashyap, Rajan ja Stein ehdotti-

vat eräänlaista pankkikriisivakuutus-

ta.16 Jos pankkisektorin tappiot olisivat 

15 Goodhart, C. (kesäkuu 2010). 

16 Kashyap, A. – Rajan, R. – Stein, J. (2008).
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jotakin tiettyä rajaa suuremmat, 

vakuutuksen myyjä maksaisi sovitun 

korvauksen vakuutuksen ottaneelle 

pankille. Pankki voisi siis ottaa vakuu-

tuksen koko pankkisektorin tappioi-

den varalta, mutta ei omien vaikeuk-

siensa varalta, jotta pankille ei muo-

dostuisi kannusteita olla piittaamatta 

omista tappioistaan. Vakuutuksen 

myyjän olisi asetettava vakuudeksi 

mahdollisimman vähäriskisiä korkoa 

tuottavia arvopapereita, jotka talletet-

taisiin suljetulle arvo-osuustilille. Jon-

kin määrän pääomavakuutuksia pank-

ki voisi laskea omiin varoihinsa vaka-

varaisuuslaskennassa jo normaaliaikoi-

na. Sijoittajalle instrumentti olisi pää-

asiassa vakaa korkosijoitus, jolle saisi 

normaalin koron ohella lisätuottoa 

vakuutusmaksuista, mutta epätoden-

näköisissä tilanteissa sijoitus tuottaisi 

runsaasti tappiota. Ehdottajat arveli-

vat, että markkinoilla on runsaasti 

kysyntää sijoituskohteille, jotka tuotta-

vat useimmissa tapauksissa riskitöntä 

korkoa paremmin, mutta aiheuttavat 

jossain epätodennäköisessä tilanteessa 

runsaasti tappiota. Toisaalta esimerkik-

si Goodhart arveli konvertoitavan 

velan osalta tämän olevan erittäin epä-

houkutteleva tuottoprofiili.17

Etenkin pankkikriisivakuutukses-

sa ongelmana voisi myös olla sellaisten 

halukkaiden sijoittajien löytäminen, 

joiden osallistuminen tällaiseen toi-

mintaan ei vaarantaisi vakautta 

muualla ja joiden mahdolliset tappiot 

olisivat yhteiskunnallisesti melko vaa-

17 Goodhart, C. (kesäkuu 2010). 

rattomia. Jos esimerkiksi työeläke-

rahastot myisivät näitä vakuutuksia, 

niin mahdollisen pankkikriisin kustan-

nuksista osa päätyisi eläkerahastojen 

maksettavaksi tilanteessa, jossa monis-

ta muistakin kohteista tulisi tappioita. 

Mieluiten vakuutuksen myyjän pitäisi 

olla jokin taho, jonka kaikki muu toi-

minta on kaukaisessa maassa, jonka 

suhdannevaihtelut korreloivat mah-

dollisimman vähän vakuutuksia otta-

van pankin kotimaan kanssa ja jonka 

mahdolliset tappiot ovat yhteiskunnal-

lisesti melko vaarattomia.

EU-säädöksiin vaikuttaminen 

keskeistä

Useimpia mahdollisia välineitä ei voi-

si toteuttaa pelkästään Suomen kan-

sallisena ratkaisuna. Monissa asioissa 

EU-tason säädökset estävät kansalli-

set ratkaisut juridisesti. Valtaosaa 

Suomen pankkitoiminnasta hallitse-

vat pohjoismaisten pankkikonsernien 

tytäryhtiöt. Näiden konsernien toi-

minnasta suuri osa on muissa maissa 

sijaitsevissa yksiköissä, joita Suomen 

lainsäädäntö ei koske. Pohjoismais-

balttilainen yhteistyö niissä asioissa, 

joista ei päätetä EU-tasolla vaan kan-

sallisesti, on ollut vähäistä. Suomen 

kannalta järkevä etenemistie siis on 

ainakin vaikuttaminen EU-tason sää-

döksiin. 

Asiasanat: makrovakauspolitiikka, 

järjestelmäriski, pankkisääntely, suh-

dannevaihtelut

Pääomavakuutuksella 

pankki voisi varautua 

koko pankkisektorin 

ongelmiin, mutta ei 

suojautua omilta 

tappioiltaan.
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