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PÄÄKIRJOITUS

Makrovakausvälineistön puutteet
ja pankkisektorin muutokset
kasvattavat rahoitusjärjestelmän
riskejä
10.5.2017 11:00 • EURO & TALOUS 2/2017 • RAHOITUSVAKAUS

Suomessa ei ole havaittavissa rahoitusjärjestelmän suhdanneluonteisten riskien kasvua.Suomessa ei ole havaittavissa rahoitusjärjestelmän suhdanneluonteisten riskien kasvua.
Suomalaiset pankit ja vakuutusyhtiöt ovat vakavaraisia. Suomen rahoitusjärjestelmä onSuomalaiset pankit ja vakuutusyhtiöt ovat vakavaraisia. Suomen rahoitusjärjestelmä on
kuitenkin rakenteeltaan haavoittuva kotitalouksien suuren ja epätasaisesti jakaantuneenkuitenkin rakenteeltaan haavoittuva kotitalouksien suuren ja epätasaisesti jakaantuneen
velkaantuneisuuden vuoksi. Kotitalouksien lainanhoitokyvyn varmistamiseksi tarvitaanvelkaantuneisuuden vuoksi. Kotitalouksien lainanhoitokyvyn varmistamiseksi tarvitaan
nykyistä laajempaa makrovakausvälineistöä. Pankkisektorin rakennemuutokset voivatnykyistä laajempaa makrovakausvälineistöä. Pankkisektorin rakennemuutokset voivat
vaikuttaa riskien välittymiseen Pohjoismaiden välillä.vaikuttaa riskien välittymiseen Pohjoismaiden välillä.

Suomessa pitkään jatkunut heikon talouskasvun aika näyttäisi jäävän vähitellen taakse.
Vauhdittuva talouskasvu voi lisätä rahoitusjärjestelmän haavoittuvuuksia ja riskejä
matalan korkotason ympäristössä, kun rahapolitiikkaa toteutetaan ottaen huomioon
koko euroalueen inflaatiotavoite. Suomessa ei tällä hetkellä ole nähtävissä asuntojen
hintojen liiallista suhdanneluonteista nousua tai luotonannon kasvua.
Rahoitusjärjestelmä on kuitenkin kotitalouksien huomattavan velkaantuneisuuden
vuoksi rakenteellisesti haavoittuva. On tärkeää, että viranomaisilla on riittävät keinot
vaikuttaa kansallisin makrovakauspäätöksin siihen, että matalan korkotason aikana
mahdollisesti muodostuvat epätasapainot eivät pääse kasvamaan liian suuriksi.
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Laina-aikojen kohtuullisuus ja lainojen lyhentämisen perinne ovat tähän saakka
hillinneet suomalaisten kotitalouksien velkaantumista. Matala korkotaso on viime
vuosina helpottanut luotonhoitoa. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana laina-ajat
ovat pidentyneet myös Suomessa, vaikka ne ovatkin edelleen lyhempiä kuin esimerkiksi
Ruotsissa. Kotitalouksien velkaantuneisuus on Suomessa huomattava ja velkataakka on
jakautunut epätasaisesti kotitalouksien kesken. Suomen Pankki suhtautuu
varauksellisesti pankkien tarjouksiin entistä pidemmistä asuntolainoista. Asuntolainojen
säännöllisestä lyhentämisestä ja korkeintaan nykyisen mittaisista asuntolainoista on
syytä pitää kiinni jatkossakin.

Kotitalouksien suuri velkaantuneisuus on riski talouden kasvun ja vakauden kannalta.
Tätä riskiä hallitaan makrovakausvälineillä. Suomen Pankki on useaan otteeseen
kiinnittänyt huomiota käytössä olevien makrovakaustyökalujen kehittämistarpeisiin.
Viranomaisyhteistyötä välineistön kehittämiseksi on syytä jatkaa. Tässä valmistelutyössä
tarkastellaan eri vaihtoehtoja kotitalouksien lainanhoitokyvyn varmistamiseksi ja
arvioidaan laajasti tällaisten välineiden vaikutuksia. Tavoitteena on luoda riittävän
kattava makrovakausvälineistö turvaamaan Suomen rahoitusmarkkinoiden vakautta,
ehkäisemään ylivelkaantumista ja varmistamaan kotitalouksien velanhoitokykyä.
Samalla on tärkeää huolehtia Suomen asuntomarkkinoiden toimivuudesta.

Rahoitusmarkkinoiden sääntely on viime aikoina noussut esille kansainvälisessä ja
erityisesti Yhdysvalloissa käydyssä keskustelussa. Näissä yhteyksissä on esitetty
näkemyksiä rahoitussektorin sääntelyn purkamisen puolesta. Sääntelyn puutteet ja
riittämätön valvonta vaikuttivat keskeisesti finanssikriisin syntyyn. Sääntelyn puutteita
on sittemmin korjattu ja valvontaa vahvistettu. Riittävällä sääntelyllä huolehditaan
osaltaan siitä, että äskettäin koetun kaltaisilta finanssikriiseiltä ja niiden negatiivisilta
kokonaistaloudellisilta vaikutuksilta vältyttäisiin jatkossa. Tätä taustaa vasten
finanssisektorin sääntelyn laajamittainen purkaminen ei ole oikeansuuntainen ratkaisu
ja kansainvälisten sääntelyuudistusten viimeistelyn lykkääntyminen on huolestuttavaa.
Sääntelyn merkittävä purkaminen yhdistettynä elpyvään talouskasvuun ja matalaan
korkotasoon avaisi ovia uusien epätasapainojen syntymiselle rahoitusmarkkinoilla.
Sääntelyssä on kuitenkin syytä ottaa huomioon toiminnan laajuus ja riskillisyys.
Pienempien, systeemisesti ei-merkittävien luottolaitoksien tapauksessa olisi perusteltua
harkita esimerkiksi kevyempiä raportointivaatimuksia.

Rahoitussektorin muuttuessa sääntelyä on syytä arvioida ja tunnistaa muutoksista
aiheutuvia kehitys- ja tehostamistarpeita. Rahoitussektori on parhaillaan voimakkaan
muutospaineen alla, kun digitaaliset sovellukset ja uudet toimijat valtaavat alaa.
Haasteena on huolehtia sääntelyn toimivuudesta siten, että samalla varmistetaan
tasapuoliset toimintaedellytykset uusille ja nykyisille toimijoille. Mahdollisuuksia
ketterämmän sääntelyn ja lisääntyvän kilpailun suuntaan avaa muun muassa Euroopan
komission ehdotus, jonka mukaan uusien toimijoiden olisi mahdollista operoida
kevyemmän sääntelyn piirissä edellyttäen, että toiminta on pienimuotoista.
Monipuolistuva toimijakenttä luo yrityksille uusia rahoituskanavia ja tukee yritysten
rahoituksen saatavuutta edistäen näin EU:n pääomamarkkinaunionin tavoitteita. Uudet
toimijat ja toimintatavat tuovat mukanaan myös riskejä. Tämä korostaa riittävän
sijoittajansuojan ja kuluttajien talouslukutaidon merkitystä.

Eurojatalous.fi — Suomen Pankin ajankohtaisia artikkeleita taloudesta 4



Suomessa, kuten myös muissa Pohjoismaissa, pankki- ja vakuutustoiminta on
keskittynyt muutamille suurille yhtiöille. Suomen pankkisektorin rakenne on
muuttumassa merkittävästi, kun markkinaosuudeltaan suurimpiin kuuluvat pankit ovat
ryhtyneet muuttamaan konsernirakennettaan tytäryhtiöistä sivuliikkeiksi. Muutokset
Suomessa toimivien pankkikonsernien rakenteissa voivat vaikuttaa vakausriskien
välittymiseen ja rahoituksen saatavuuteen Suomessa. Näin voi käydä esimerkiksi, jos
pankki päättää ongelmatilanteessa rajoittaa luotonantoaan sivuliikkeen sijaintimaassa
turvatakseen kotivaltion toimintojen jatkuvuutta.

Rahoitusjärjestelmän vakauden, luottamuksen säilymisen ja toimijoiden
yhdenmukaisten toimintaedellytysten varmistamiseksi on tärkeää, että kaikkiin EU:ssa
toimiviin pankkeihin sovelletaan unionin yhteiseen sääntökirjaan perustuvia
yhdenmukaisia valvontakäytäntöjä. Pidemmällä aikavälillä rahoitusjärjestelmän
vakautta ja luottamusta vahvistaisi siirtyminen yhteiseen talletussuojaan. Yhteinen
talletussuojajärjestelmä edellyttää toteutuakseen kuitenkin, että siihen liittyvien
pankkien tase-erät ovat hyvälaatuisia ja pankkien vakavaraisuus on riittävä.

Pankkijärjestelmän muutokset korostavat viranomaisten välisen yhteistyön toimivuutta.
Yhteistyön edistämiseksi Pohjoismaiden keskuspankit, valvontaviranomaiset ja
valtiovarainministeriöt ovat laatineet yhteistoimintapöytäkirjoja, jotka sisältävät muun
muassa tiedonvaihtoon liittyviä periaatteita. Vaikka suomalaisten ja Suomessa toimivien
pohjoismaisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus on tällä hetkellä kunnossa,
ei mahdollisia poikkeustilanteita tulevaisuudessa voida täysin sulkea pois. Viranomaisten
yhteistyön toimivuus tulee sen vuoksi varmistaa mahdollisten poikkeustilanteiden
varalta.

Ongelma- ja häiriötilanteisiin on syytä varautua myös rahoitusmarkkinoiden
infrastruktuurin osalta. Suomen rahoitusmarkkinoita palvelevat maksu- ja
selvitysjärjestelmät ovat kansainvälisiä ja toimivat suurelta osin Suomen rajojen
ulkopuolella. Tämä tulee ottaa huomioon varautumistoimenpiteitä suunniteltaessa.
Suomen kansallinen varautuminen häiriötilanteisiin ei ole tällä hetkellä riittävällä
tasolla. Tilanteeseen on haettava huomattavaa parannusta yhteistyössä finanssialan
toimijoiden ja viranomaisten kesken. Rahoitusjärjestelmän vakaus perustuu
vakavaraisiin ja kannattaviin finanssialan toimijoihin ja edellyttää myös luotettavasti
toimivia maksu- ja selvitysjärjestelmiä.

Helsingissä 10.5.2017

Marja Nykänen
johtokunnan jäsen

Avainsanat

• makrovakausvälineet
• pankkijärjestelmä
• rahoitusvakaus
• sivuliike
• velkaantuminen
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VAKAUSARVIO

Pohjoismaiset kytkökset ja
velkaantuneet kotitaloudet
rahoitusvakauden riskeinä
10.5.2017 11:00 • EURO & TALOUS 2/2017 • RAHOITUSVAKAUS

Suomen rahoitusjärjestelmä on toiminut luotettavasti. Talous- ja luottosuhdanteisiinSuomen rahoitusjärjestelmä on toiminut luotettavasti. Talous- ja luottosuhdanteisiin
liittyvien vakavien häiriöiden todennäköisyys on lähiaikoina pieni. Rahoitusjärjestelmäliittyvien vakavien häiriöiden todennäköisyys on lähiaikoina pieni. Rahoitusjärjestelmä
on kuitenkin Suomessa nykyään rakenteellisesti aiempaa haavoittuvampi, silläon kuitenkin Suomessa nykyään rakenteellisesti aiempaa haavoittuvampi, sillä
kotitalouksien velkaantuneisuus on kasvanut ja pankkijärjestelmän rakenne onkotitalouksien velkaantuneisuus on kasvanut ja pankkijärjestelmän rakenne on
muuttumassa.muuttumassa.

Suomen talousnäkymät ovat parantuneet. Orastava talouskasvu, kuluttajien odotusten
vahvistuminen ja heikon talouskasvun vuosina mahdollisesti patoutuneen asuntojen
kysynnän purkautuminen saattavat kiihdyttää asuntomarkkinoita ja -luotonantoa
etenkin kasvukeskuksissa. Viranomaiset ovat tarvittaessa valmiit käyttämään
makrovakausvälineitä suhdannesidonnaisten vakausriskien torjumiseen.

Suomessa käytettävissä olevaa makrovakauspolitiikan keinojen valikoimaa olisi tarpeen
täydentää välineillä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa lainanhakijan
riittävä, tuloihin perustuva maksukyky. Näitä keinoja ovat esimerkiksi uusien
asuntolainojen tulosidonnainen lainakatto, asuntolainan enimmäispituus ja
lyhennysvelvoite.

Lainaehtoihin kohdistuvat makrovakausvälineet auttaisivat ylläpitämään perinteisiä ja
hyviksi havaittuja käytäntöjä luotonannossa. Pahimpien ylilyöntien, kuten asuntojen
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velkavetoisten hintakuplien ja hintaromahdusten, ehkäiseminen on nykyisten
asuntovelallisten, tulevien asunnonostajien ja koko kansantalouden etu.

Sääntelyn ja valvonnan puutteet olivat osaltaan syynä globaaliin finanssikriisiin. Siksi on
huolestuttavaa, että rahoitussääntelyn vastainen ilmapiiri on erityisesti Yhdysvalloissa
voimistunut ja kansainvälisten sääntelyuudistusten viimeistely on lykkääntymässä.
Sääntelyuudistusten vesittyminen voisi tuoda rahoitustoimialalle lyhyellä aikavälillä
pieniä kustannussäästöjä, mutta pitkällä aikavälillä finanssikriisien todennäköisyys
kasvaisi.

Pohjoismaisten pankkien tytäryhtiöiden muuttuminen sivuliikkeiksi muovaa
merkittävästi Suomen pankkisektoria. Kun pohjoismaiset kytkökset vahvistuvat,
finanssikriisit ja muut rahoitusjärjestelmän häiriöt voivat levitä aiempaa herkemmin
maasta toiseen.

Luottolaitosten sivuliikkeiden valvonnasta ja kriisinhoidosta vastaavat pääkonttorin
sijaintimaan viranomaiset. Sääntelyn ja valvonnan yhdenmukaisuus sekä viranomaisten
välinen tiivis yhteistyö ovat entistä tärkeämpiä, kun osa Euroopan suurista
rahoituslaitoksista toimii EU:n pankkiunionin ulkopuolella.

Rahoitusjärjestelmän vakaus edellyttää myös luotettavia ja turvallisia maksujärjestelmiä
sekä arvopapereiden selvitys- ja toimitusjärjestelmiä. Nämä kaikki ovat toistaiseksi
toimineet luotettavasti. Suomi on kuitenkin hyvin riippuvainen monista kansainvälisistä
järjestelmistä, jotka toimivat suurelta osin Suomen rajojen ulkopuolella. Tarvitaankin
nykyistä parempaa kansallista varautumista tilanteisiin, joissa kansainväliset
tietoliikenneyhteydet tai järjestelmät eivät olisi käytettävissä.

Rahoitustoiminnan digitalisoitumisen ja uusien toimijoiden markkinoilletulon myötä
kuluttajille tarjolla olevien rahoituspalveluiden kirjo on laajentunut nopeasti. Muun
muassa maksaminen on muuttumassa entistä laajemmin reaaliaikaiseksi ja
maksutapahtumat ovat kehittymässä huomaamattomiksi. Lisäksi
kulutusluottomarkkinoille on tullut uusia toimijoita, jotka markkinoivat palveluitaan
mm. verkossa.

Muuttuva ympäristö vaatii kuluttajilta hyvää talouslukutaitoa eli kykyä ymmärtää ja
hoitaa omaan taloudenpitoon liittyviä asioita. Rahoituspalveluiden tarjoajien ja
viranomaisten tulee osaltaan edistää kuluttajien talouslukutaitoa talouden
digitalisoituessa.

Euroopan pankkijärjestelmässä yhä riskejä

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan tasaisesti vuosina 2017–2019, mikä tukee
kansainvälisen rahoitusjärjestelmän vakautta. Sijoittajien optimismi ja
riskinottohalukkuus ovat kasvaneet ja osaltaan nostaneet rahoituslaitosten osakekursseja
(kuvio 1) sekä pienentäneet rahoituslaitosten liikkeeseen laskemien
joukkovelkakirjalainojen riskilisiä.

Maailmantalouden ennusteeseen kohdistuu kuitenkin myös merkittäviä heikomman
kehityksen riskejä. Nämä liittyvät kansainvälisen kaupan rajoitteiden lisäämiseen, Kiinan
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velkavetoisen kasvun ennakoitua nopeampaan hidastumiseen sekä Euroopassa eräiden
maiden pankkisektorin ja julkisen talouden heikkoon tilaan.

Vaarana on myös, että sijoittajien optimismi vaihtuu nopeasti riskin kaihtamiseksi,
mikäli taloudellinen tai geopoliittinen epävarmuus maailmalla lisääntyy. Tämä voisi
aiheuttaa suuria hintamuutoksia arvopaperimarkkinoilla ja kasvattaa pankkien, yritysten
ja valtioiden markkinavarainhankinnan kustannuksia (ks. Suurimmat kansainväliset
vakausuhat kohdistuvat arvopaperimarkkinoihin).

Kuvio 1.

Euroopan keskuspankin poikkeuksellisen keveä rahapolitiikka on välittynyt entistä laaja-
alaisemmin euroalueen pankkien antolainauskorkoihin. Pankkien myöntämien uusien
yritys- ja kotitalouslainojen keskikorot ovat alentuneet euroalueella, ja korkoerot
velkakriisistä eniten kärsineiden maiden ja hyvän luottoluokituksen saaneiden maiden
välillä ovat kaventuneet. Luotonannon ehdot ovat keventyneet, ja tämä parantaa
euroalueen talouskasvun edellytyksiä, vaikka luottokorkojen alentuminen ei vielä ole
juuri näkynyt yritysten investoinneissa.

Maailman ja Euroopan talouksien piristymisestä huolimatta Euroopan
pankkijärjestelmän ongelmat eivät ole poistuneet. Euroopan pankkiviranomaisen (EBA)
kokoamien tietojen perusteella eurooppalaisten suurten pankkien keskimääräinen
kannattavuus on huonohko ja heikentyi entisestään vuonna 2016. Pankkeja rasittavat
korkokatteiden pienuus ja palkkiotuottojen supistuminen sekä joissain maissa
pankkisektorin ylikapasiteetti ja järjestämättömien saamisten suuri määrä.

Pitkän aikavälin riskinä voivat puolestaan olla erityisesti Yhdysvaltain hallinnon esiin
nostamat, vielä täsmentymättömät suunnitelmat rahoituslaitosten sääntelyn
keventämiseksi. Pankkisääntelyn keventäminen ja globaalin sääntely-yhteistyön
heikentäminen voisivat lyhyellä aikavälillä pienentää rahoituslaitosten kustannuksia,
mutta pidemmällä aikavälillä heikennykset kasvattaisivat finanssikriisien uhkaa.
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Euroopan ja euroalueen pankkijärjestelmän riskinsietokykyä on vahvistettu
huomattavasti viime vuosina. Pankkien keskimääräiset vakavaraisuussuhteet ovat
kasvaneet entisestään (kuvio 2), ja pankeilla on aiempaa enemmän
maksuvalmiuspuskureita suojana likviditeettikriisejä vastaan. Lisäksi pankkien
varainhankinnasta aiempaa suurempi osa koostuu talletuksista ja pitkäaikaisista
joukkolainoista, jotka eivät häiriötilanteissa ehdy niin herkästi kuin lyhytaikainen
markkinarahoitus. Vuodesta 2014 toiminut pankkiunioni on puolestaan vahvistanut ja
yhtenäistänyt euroalueen pankkien valvontaa ja kriisinhoitoa.

Kuvio 2.

Pohjoismaisen pankkijärjestelmän yhdentyminen kasvattaa riskiä, että pankkikriisit ja
rahoituslaitosten muut vakavat ongelmat leviävät maasta toiseen. Siksi muiden
Pohjoismaiden talouden ja rahoitusjärjestelmän kehityksellä on entistä suurempi
merkitys Suomelle.

Pohjoismaisen pankki- ja rahoitusjärjestelmän tila on tällä hetkellä hyvä, mutta
järjestelmässä on merkittäviä rakenteellisia heikkouksia. Pohjoismaisen pankkisektorin
haavoittuvuuksina voidaan pitää sektorin suurta kokoa, keskittyneisyyttä,
kytkeytyneisyyttä, asuntolainojen suurta merkitystä rahoitusjärjestelmässä sekä
pankkien riippuvuutta kansainvälisestä markkinavarainhankinnasta.

Kotitaloudet ovat Pohjoismaissa huomattavan velkaantuneita tuloihinsa nähden. Maiden
väliset erot kotitalouksien velkaantuneisuudessa ovat kuitenkin suuria ja johtuvat mm.
siitä, että asuntolainojen takaisinmaksukäytännöt poikkeavat toisistaan.

Talouskasvun eritahtisuus on näkynyt suhdannekehityksen eriytymisenä myös
asuntomarkkinoilla. Asuntomarkkinoiden ylikuumenemisen merkkejä on havaittu mm.
Ruotsissa ja Norjassa, missä asuntojen reaaliset hinnat ovat viime vuosina nousseet
voimakkaasti (kuvio 3).
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Kuvio 3.

Suomen suhdannesidonnaiset vakausriskit vähäisiä

Suomen talous on viimein jättänyt pitkäaikaisen taantuman taakseen. Talouskasvun
nopeutumisen kääntöpuolena on usein ollut luotonannon kasvuun kytkeytyvien
vakausriskien lisääntyminen.

Suomen talous- ja luottosuhdanteisiin liittyvät vakausriskit arvioidaan lähiaikoina
edelleen vähäisiksi. Suomen Pankki ja Finanssivalvonta seuraavat
makrovakausanalyysissään riskejä ennakoivien mittareiden kehitystä. Näiden
mittareiden perusteella arvioituna rahoitusjärjestelmän vakavien häiriöiden
todennäköisyys on lähiaikoina pieni.

Yksityiselle sektorille myönnettyjen luottojen ja BKT:n suhteen trendipoikkeama on
kansainvälisesti seuratuin pankkikriisejä ennakoiva mittari. Sen arvo on tällä hetkellä
Suomessa tavanomaista pienempi (kuvio 4).
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Kuvio 4.

Asuntojen hintakehitys on jatkunut Suomessa maltillisena, mutta hintaerot
pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä ovat kasvaneet. Asuntojen hinnat suhteessa
palkansaajien ansiotasoon ovat lähellä pitkän aikavälin keskiarvoaan (kuvio 5).
Asuntoluotonannon vuotuinen kasvuvauhti oli vuoden 2017 alussa parin prosentin
tuntumassa.

Kuvio 5.
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Yritysten rahoituksen saatavuudesta erisuuntaisia
viestejä

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat Suomessa tärkeitä työllistäjiä. Erityisesti nuoret PK-
yritykset ovat merkittäviä työpaikkojen luomisessa.

Talouskasvun näkökulmasta on tärkeää, ettei rahoituksen heikko saatavuus estä yrityksiä
kasvamasta ja työllistämästä. Rahoitusvakauden näkökulmasta on puolestaan tärkeää,
ettei rahoituksen saatavuus vaihtele voimakkaasti suhdanteiden mukana ja että
rahoituksen hinta vastaa kannettuja riskejä.

PK-yritysten rahoituksen saatavuus on Suomessa pysynyt viime vuosien heikkoon
talouskehitykseen nähden keskimäärin hyvänä ja parempana kuin euromaissa

keskimäärin.[1] Pankkien uusien yrityslainojen keskimääräiset lainamarginaalit ovat
vaihdelleet 2 prosentin tuntumassa (kuvio 6). Pankkien yritysluottokannan kasvu on
myös ollut talouskehitykseen nähden kohtuullista.

Kuvio 6.

Yrityksille tehtyjen kyselytutkimusten perusteella varsin suurella osalla PK-yrityksistä on

kuitenkin ollut ongelmia rahoituksen saatavuudessa.[2] Pankkilainojen
vakuusvaatimukset ovat kiristyneet globaalin finanssikriisin jälkeisinä vuosina kaikissa
euromaissa, myös Suomessa. Viime aikoina rahoitusehtojen kiristyminen on tosin ollut
tasaantumaan päin.

Pankkien luotonantokykyä on viime vuosina vahvistettu vakavaraisuussääntelyn keinoin.
Sääntelyn tiukentuminen on jossain määrin kiristänyt pankkien yritysrahoituksen
ehtoja. Kriisikokemukset kuitenkin osoittavat, että ainoastaan vakavaraiset ja vahvat

1. Ks. Euroopan keskuspankin puolivuosittainen kysely euroalueen yritysten rahoitustilanteesta.

2. Ks. Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön Pk-yritysbarometri 1/2017.
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pankit pystyvät tarjoamaan yrityssektorille ja muulle taloudelle riittävästi rahoitusta
vaikeissakin taloustilanteissa.

Velkaantuneisuuden seuraukset paljastuvat
kriisitilanteissa

Suomen luottolaitossektori on rakenteensa ja liiketoimintansa haavoittuvuuksien vuoksi
pysyvästi altis luotonannon ja varainhankinnan riskeille. Sektorin rakenteellisia
haavoittuvuuksia ovat asuntoluotonannon suuri määrä suhteessa luottolaitosten omaan
pääomaan ja muuhun luotonantoon sekä luottolaitosten riippuvuus kansainvälisestä,
osin asuntolainavakuudellisesta tukkuvarainhankinnasta.

Luottolaitossektorin keskittyneisyyden ja kytkeytyneisyyden vuoksi rahoitusvakauden
horjumisella voisi olla Suomessa erityisen vakavat seuraukset. Luotonantoon liittyvät
järjestelmäriskit voisivat toteutuessaan vahingoittaa rahoituksenvälitystä ja talouskasvua
esimerkiksi, jos luottotappiot kasvaisivat, luottolaitosten varainhankinta vaikeutuisi ja
luotonanto alkaisi tyrehtyä, mikä supistaisi yksityistä kulutusta ja investointeja.

Euroopan järjestelmäriskikomitea varoitti Suomea vuoden 2016 lopulla erityisesti
kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta, johon liittyy keskipitkän aikavälin riskejä.
Suomalaiset kotitaloudet ovat ennätyksellisen velkaantuneita tuloihinsa nähden,
velkaantuneisuus on kasvanut jo pitkään, velka on pääosin vaihtuvakorkoista ja
asuntovelka on voimakkaasti keskittynyt osalle kotitalouksia (ks. Pitkissä ja suurissa
asuntolainoissa riskinsä – Ruotsin huoli on myös meidän).

Kotitalouksien liiallinen velkaantuminen on ollut historiassa yksi rahoitus- ja
talouskriisien keskeisimpiä taustatekijöitä. Suuri velkaantuneisuus lisää kotitalouksien
alttiutta supistaa kulutustaan tilanteessa, jossa talous kehittyy odotettua heikommin.
Tuloihinsa nähden voimakkaasti velkaantuneet kotitaloudet ovat erityisen haavoittuvia
korkojen nousun ja tulonmenetysten, kuten työttömyyden, suhteen. Varallisuuteensa
nähden voimakkaasti velkaantuneet kotitaloudet ovat puolestaan haavoittuvia asuntojen
hintojen laskun suhteen.

Kotitalouksien velkaantumistahdin hidastuminen 2010-luvulla on ollut myönteistä
rahoitusvakauden kannalta. Vuoden 2016 lopussa kotitalouksien velka suhteessa
käytettävissä olevaan vuosituloon oli 126,9 %, kun se vuotta aiemmin oli 124,5 % (kuvio
7). Velka ja riskit ovat kuitenkin jakautuneet hyvin epätasaisesti kotitalouksien kesken.
Hieman yli puolella kotitalouksista on rahoituslaitosten myöntämää velkaa. Puolet
velasta on kotitalouksilla, joilla on velkaa yli kolme kertaa käytettävissä olevan
vuositulonsa verran eli joiden velka-tulosuhde on yli 300 %. Näitä kotitalouksia on noin
10 % kaikista kotitalouksista ja viidennes velkaisista kotitalouksista.
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Kuvio 7.

Uusien asuntolainojen keskimääräiset takaisinmaksuajat ovat viime vuosina hieman
pidentyneet. Näiden lainojen keskimääräiset marginaalit ovat puolestaan supistuneet
(kuvio 8). Takaisinmaksuaikojen pidentyminen ja marginaalien supistuminen voivat
osaltaan kannustaa kotitalouksia ottamaan suurempia asuntolainoja (ks. Pitkissä ja
suurissa asuntolainoissa riskinsä – Ruotsin huoli on myös meidän).
Asuntomarkkinoiden vakauden näkökulmasta takaisinmaksuaikojen piteneminen
nykyisestä ei ole toivottavaa.

Kuvio 8.

Suomessa ei tule luopua asuntolainojen säännöllisestä ja muiden Pohjoismaiden
käytäntöihin verrattuna ripeästä takaisinmaksusta. Lainojen lyhentäminen on erityisen
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tärkeää laina-ajan alussa, jotta asuntovelalliset saavat kasvatettua taloudellista
joustovaraansa ja varallisuuspuskuriaan korkojen nousun tai asuntojen hintojen laskun
suojaksi.

Asuntolainoista aiheutuvat vuotuiset korkomenot ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen
pienet. Kotitalouksilla on kuitenkin myös kirjava joukko lyhytaikaisia,
korkeampikorkoisia kulutusluottoja, jotka ovat osin valvonnan ja tilastoinnin
ulottumattomissa. Näihin luottoihin liittyvät velanhoitovaikeudet ovat osaltaan lisänneet
maksuhäiriöitä. Positiivisen luottorekisterin perustaminen edistäisi kattavamman
kokonaiskuvan saamista kotitalouksien velkaantuneisuuden tasosta ja laadusta (ks.
Kokonaiskuva velkaantumisesta hämärtyy, kun kulutusluottojen tarjonta
monipuolistuu).

Vakaat rahoitusolot koko kansantalouden etu

Euroopan järjestelmäriskikomitea ja Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ovat
kiinnittäneet huomiota Suomen viranomaisten puutteellisiin keinoihin torjua
kotitalouksien velkaantumisen riskejä. Järjestelmäriskikomitea piti tähänastisia
Suomessa tehtyjä toimenpiteitä velkaantumiseen liittyvien riskien lievittämiseksi
tarkoituksenmukaisina mutta mahdollisesti riittämättöminä.

Suomen viranomaisilla ei ole käytettävissään eräissä maissa käyttöön otettuja
makrovakausvälineitä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa lainanhakijan
riittävä, tuloihin perustuva maksukyky. Näitä ovat esimerkiksi tulosidonnainen
lainakatto, asuntolainan enimmäispituus ja lyhennysvelvoite.

Järjestelmäriskikomitean ja IMF:n esiin nostamat keinot täydentäisivät Suomen nykyistä
makrovakausvälineistöä ja pitäisivät yllä perinteisiä ja hyviksi havaittuja käytäntöjä
luotonannossa. Asuntojen hintakuplien ja -romahdusten ehkäiseminen on nykyisten ja
tulevien asuntovelallisten, asuntojen omistajien ja koko kansantalouden edun mukaista.

Suomen Pankki ja Finanssivalvonta yhtyivät Euroopan järjestelmäriskikomitean
näkemykseen kotitalouksien velkaantumisen riskeistä. Viranomaiset ovat jo pitkään
korostaneet tarvetta monipuolistaa ja täydentää keinoja, joilla rahoitusvakautta
uhkaavien riskien ja haavoittuvuuksien kasvuun voidaan tarvittaessa puuttua.

Suomen valtionvarainministeriö korosti järjestelmäriskikomitealle antamassaan
vastineessa, että varoitus kotitalouksien velkaantumiseen liittyvistä riskeistä otetaan
vakavasti. Suomen hallitus ja viranomaiset arvioivat tilannetta ja ovat tarvittaessa
valmiita ryhtymään lisätoimiin.

EU-lainsäädäntöön perustuvien pakollisten makrovakausvälineiden lisäksi kansalliseen
sääntelyyn on mahdollista sisällyttää harkinnanvaraisesti myös muita
makrovakausvälineitä. Valtiovarainministeriö on parhaillaan valmistelemassa
lainsäädäntöä, jonka nojalla luottolaitoksille voitaisiin asettaa luottolaitossektorin
rakenteellisten haavoittuvuuksien perusteella järjestelmäriskipuskuri-niminen
lisäpääomavaatimus. Eräissä muissa maissa tämä vaatimus on jo käytössä.
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Vakuuksiin sidottu enimmäisluototussuhde, lainakatto, perustuu Suomen kansalliseen
sääntelyyn ja tuli voimaan heinäkuussa 2016. Lainakaton tavoitteena on varmistaa
asuntolainojen kohtuullinen koko suhteessa lainan vakuudeksi annettujen
varallisuuserien ja institutionaalisten takausten käypään arvoon.

Vakuuksiin sidottu, uusia asuntolainoja koskeva lainakatto ei kuitenkaan yksin estä
kotitalouksien ylivelkaantumista eikä tavoite asuntomarkkinoiden ylikuumenemisen
hillitsemisestä toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Soveltamalla nykyisiä
lainakattosäännöksiä ei juuri voida jarruttaa vaarallista kierrettä, jossa asuntojen
hintojen ja samalla vakuusarvojen voimakas nousu johtaa yhä suurempien
asuntolainojen hankkimiseen (ks. Miten asuntojen hintakuplien syntyä voidaan
jarruttaa?).

Vahva pankkisektori tukee talouden elpymistä

Suomen pankkisektorin vakavaraisuus on pysynyt viime vuosina vahvana.
Pankkisektorin omien varojen ja laskennallisen kokonaisriskin suhdetta mittaava
kokonaisvakavaraisuussuhde oli vuoden 2016 lopussa 23,9 %, kun se vuotta aiemmin oli
23,1 % (kuvio 9). Laadultaan parhailla omilla varoilla laskettu ydinvakavaraisuussuhde
oli 21,7 % (vuotta aiemmin 21,0 %).

Vakavaraisuuden paranemiseen vaikuttivat sekä kertyneet voittovarat että uuden
pääoman hankinta. Nämä vahvistivat myös omavaraisuutta eli omien varojen suhdetta
taseen kokoon.

Kotimaisen pankkisektorin vakavaraisuuslukuihin on kuitenkin tulossa muutoksia
vuoden 2017 aikana. OP Ryhmä tiedotti helmikuussa 2017 Euroopan keskuspankin
päätöksestä, jonka mukaan ryhmän vähittäisvastuiden riskipainoja korotetaan 18
kuukauden määräajaksi. Tämän lisäksi Nordea-konsernin rakennemuutoksen arvioidaan
heikentävän Suomen pankkisektorin raportoimia keskimääräisiä

vakavaraisuussuhdelukuja vuoden 2016 tilanteeseen verrattuna.[3]

3. Finanssivalvonta (2017) Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2017.
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Kuvio 9.

Suomen pankkisektorin keskimääräinen ydinvakavaraisuus täytti vuoden 2016 lopussa
selvästi luottolaitoksille asetut 7–9 prosentin vähimmäisydinpääomavaatimukset.
Luottolaitoksen on täytettävä 4,5 prosentin vähimmäisydinpääomavaatimus, 2,5
prosentin kiinteä lisäpääomavaatimus sekä luottolaitoskohtainen 0–2 prosentin
lisäpääomavaatimus, joka perustuu luottolaitoksen systeemiseen merkittävyyteen
kotimaisen rahoitusjärjestelmän kannalta. Joidenkin pankkien
vakavaraisuusvaatimuksia korottavat myös muiden maiden asettamat muuttuvat
lisäpääomavaatimukset, jotka koskevat saamisia näistä maista.

Makrovakautta vahvistavien lisäpääomavaatimusten lisäksi luottolaitoksilla voi olla
myös luottolaitoskohtaisia pääomavaatimuksia, jotka on asetettu ns. valvojan arvion
perusteella.

Finanssivalvonnan johtokunta totesi joulukuussa 2015, että vakavaraisuuslaskennassa
ns. sisäisiä malleja käyttävien luottolaitosten asuntolainojen riskipainot ovat pienet, kun
otetaan huomioon arviot mahdollisessa kriisitilanteessa aiheutuvista odottamattomista
luottotappioista useampana peräkkäisenä vuonna. Johtokunta päätti maaliskuussa 2017
valmistella 15 prosentin suuruista riskipainon alarajaa niille luottolaitoksille, jotka
käyttävät asuntoluottojen vakavaraisuusvaatimusten laskennassa sisäisiä malleja. Alaraja
koskee luottolaitoksen asuntolainakannan keskimääräistä riskipainoa, ja tavoitteena on
riskipainoalarajan käyttöönotto vuoden 2018 alusta alkaen.

Pankkisektorin vahva vakavaraisuus ja saamisten hyvä laatu ovat osaltaan pitäneet yllä
toimivaa rahoituksenvälitystä. Matala korkotaso ja kulujen kasvu ovat rasittaneet
pankkien tuloksentekokykyä, mutta kansainvälisessä vertailussa pankkitoiminnan
kannattavuus on kuitenkin pysynyt varsin hyvänä. Järjestämättömien saamisten osuus
luottokannasta oli vuoden 2016 lopussa edelleen hyvin pieni, 1,6 %.
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Pankkien yhtiörakenteen muutos vahvistaa
kytköksiä ja muuttaa valvontavastuita

Nordea Pankki Suomen muuttuminen vuoden 2017 alussa suomalaisesta tytäryhtiöstä
ruotsalaisen emopankin sivuliikkeeksi merkitsee suurta muutosta Suomen
rahoitusjärjestelmässä. Danske Bankin julkistamat vastaavat suunnitelmat oman
yhtiörakenteensa muutoksesta vahvistavat tätä kehitystä.

Näiden muutosten jälkeen Suomessa pääosin sivuliikepohjaisesti toimivien
pankkikonsernien osuudet kotitalouksien asuntolainoista, muista kotitalouksille ja
yrityksille myönnetyistä lainoista sekä talletuksista olisivat arviolta yli 40 % (kuvio 10).
Näin suuri sivuliikkeiden yhteenlaskettu markkinaosuus on Euroopan unionin maissa

hyvin poikkeuksellinen.[4]

Kuvio 10.

Pankkien yhtiörakenteen muutokset eivät sinänsä ole uhka rahoitusjärjestelmän
vakaudelle. Kytkökset Pohjoismaiden välillä kuitenkin vahvistuvat, ja ongelmat voisivat
levitä maasta toiseen aiempaa herkemmin ja suoraviivaisemmin.

Sivuliikemuotoisesti toimivien pankkien luotonanto yhdessä maassa on erityisen
riippuvaista sen liiketoiminnasta muissa maissa, koska pankit optimoivat pääoman
käyttöä ja luotonantoa koko konsernin tasolla. Kriisien lisäksi esimerkiksi sääntelyn tai
makrovakauspolitiikan muutokset yhdessä maassa voivat vaikuttaa luotonantoon

toisaalla (ks. Sivuliikkeiden Suomi – tältä näyttää pohjoismainen pankkisektori).[5]

Nordean johto ilmoitti maaliskuussa 2017 harkitsevansa pääkonttorin siirtoa pois
Ruotsista. Nordea on ainoa maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän kannalta

4. Ks. ESRB, s. 54, kuvio B. 3.

5. Ks. myös Nordean muutos sivuliikkeeksi – pohjoismainen kytkeytyneisyys lisääntyy.
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merkittäväksi luokiteltu pankki Pohjoismaissa. Nordean pääkonttorin siirtyminen
Suomeen tarkoittaisi Nordean siirtymistä pankkiunionin yhteisen pankkivalvonnan ja
kriisinratkaisun piiriin. Nordean valvonnan siirtyminen EKP:lle lisäisi niiden Suomessa
toimivien merkittävien pankkien joukkoa, joita valvottaisiin pankkiunionin jäsenmaiden
kesken sovituin yhdenmukaisin kriteerein.

Muutoksen myötä Suomen pankkisektorin koko suhteessa BKT:hen kasvaisi
merkittävästi. Sektorin koon kasvusta aiheutuvien rakenteellisten riskien lisääntymiseen
tulisi varautua. Pankkisektorin pohjoismaiset kytkökset säilyvät joka tapauksessa
tärkeinä ja edellyttävät viranomaisten tiivistä yhteistyötä pankki- ja
makrovakausvalvonnassa.

Pohjoismaiset viranomaiset ovat jo vahvistaneet keskinäistä yhteistyötään ja
rahoitusvakauden edellytyksiä laatimalla systeemisesti merkittävien sivuliikkeiden
valvontaan ja muihin maiden rajat ylittäviin toimintoihin liittyviä yhteistyöpöytäkirjoja.

EU:n vakavaraisuussääntely ei ota riittävästi huomioon systeemisesti merkittävän
sivuliikkeen sijaintivaltion valvontaviranomaisen tiedonsaantitarpeita ja tietojen vaihtoa
eri valvontaviranomaisten välillä. Sääntelyä tulisikin tältä osin kehittää suuntaan, jossa
isäntävaltion valvojan tarpeet otettaisiin paremmin huomioon. Sivuliikkeen valvoja ei
myöskään osallistu pankkiryhmän kokonaisvalvontaa koskeviin ns. ryhmätason
päätöksiin, vaikka niillä on suuri vaikutus sijaintivaltion rahoitusmarkkinoiden
vakauteen.

Rakenteilla oleva pankkiunionin kolmas pilari, yhteinen talletussuojajärjestelmä, tukisi
osaltaan rahoitusjärjestelmän vakautta. Siirtyminen yhteiseen talletussuojajärjestelmään
edellyttää kuitenkin, että siihen liittyvien pankkien tase-erien laatu on varmistettu ja
vakavaraisuus kunnossa.

Vakuutusyhtiöt ja työeläkelaitokset vakavaraisia

Suomalaiset henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt ovat pysyneet vakavaraisina, ja ne täyttävät

selvästi vuoden 2016 alussa voimaan tulleet uudet vakavaraisuusvaatimukset.[6]

Sijoitustoiminnan tuotot ovat tukeneet vakavaraisuutta, eikä sijoitusten jakaumassa näy
merkkejä kasvavasta tuottohakuisuudesta.

Vuonna 2016 vakuutusyhtiöille tehtyjen stressitestien kahdessa negatiivisessa
skenaariossa Suomen vakuutussektori pysyi vakavaraisena. Matala korkotaso rasittaa
suomalaisia henkivakuutusyhtiöitä huomattavasti vähemmän kuin EU:ssa toimivia
vastaavia yhtiöitä keskimäärin, sillä Suomessa yli kaksi kolmasosaa vastuuvelasta on
sijoitussidonnaista, ja määrättyyn tuottotasoon sidottu osuus vastuuvelasta on
suhteellisen pieni.

Suomalaisten työeläkelaitosten tilanne on niin ikään vakaa ja sijoitustuotot kasvattivat
työeläkevarojen määrää vuonna 2016. Vuoden 2017 alussa voimaan tulleiden muutosten
seurauksena yksittäisten eläkelaitosten mahdollisuudet osakeriskin kasvattamiseen ovat
lisääntyneet. Suuremmat osakepainot kasvattavat sijoitustuottojen vaihtelua.

6. Finanssivalvonta (2017) Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2017.
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Sijoitusriskien siirtyessä aiempaa enemmän koko työeläkejärjestelmän kannettaviksi on
tärkeää samalla arvioida ja analysoida koko työeläkesektorin riskien kasvua.

Infrastruktuurin toiminta turvattava kansallisesti

Moitteettomasti toimivat maksujärjestelmät sekä arvopapereiden selvitys- ja
toimitusjärjestelmät ovat vakaan rahoitusjärjestelmän edellytys. Tämä
rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri on toiminut luotettavasti.

Viime vuosien kehitys on johtanut siihen, että Suomi on riippuvainen monista
kansainvälisistä järjestelmistä. Tarvitaankin nykyistä parempaa kansallista varautumista
tilanteisiin, joissa kansainväliset tietoliikenneyhteydet tai järjestelmät eivät ole
käytettävissä (ks. Maksamisen sujuttava kaikissa tilanteissa).

Rahoituspalveluiden digitalisoituminen muokkaa myös maksamista ja
maksukäyttäytymistä. Maksamisen reaaliaikaisuus laajenee, ja maksaminen muuttuu
entistä helpommaksi ja huomaamattomammaksi. Uusien maksutapojen myötä
kuluttajien talouslukutaidon merkitys korostuu entisestään: seteleiden ja kolikoiden
loppuminen kukkarosta ei rajoita kuluttamista, mikä lisää yli varojen elämisen
mahdollisuuksia (ks. Maksaminen muuttuu reaaliaikaisemmaksi ja
huomaamattomammaksi).

Vakauspolitiikka ei sammaloidu

Muutoksen tuulet eivät puhalla vain Suomessa tai Pohjoismaissa. Ison-Britannian ero
Euroopan unionista vaikuttaa lähivuosina eurooppalaisiin rahoitusmarkkinoihin, kun
EU:n ulkopuolelle jäävät saarivaltion finanssiyritykset järjestelevät toimintojaan
uudelleen.

Eurooppalaisen sääntelyn ja valvonnan yhdenmukaisuuden sekä makrovakauspolitiikan
ja -välineistön kattavuuden merkitys korostuu tässä tilanteessa entisestään (ks. EU:n
makrovakauspolitiikan keskiössä asuntoluotot ja pankkisektorin rakenteelliset riskit).
EU:n jäsenvaltioiden keskinäinen kilpailu kevyemmän sääntelyn ja valvonnan avulla
vaarantaisi rahoitusvakauden ja tasapuolisen kilpailun lähtökohdat EU:n
rahoitusmarkkinoilla.

Luottolaitosten sääntelyn ja valvonnan kattavuudessa olisi syytä ottaa huomioon
luottolaitoksen toiminnan laajuus ja merkittävyys rahoitusjärjestelmän vakauden
kannalta. Pienemmille luottolaitoksille, jotka eivät ole systeemisesti merkittäviä, olisi
perusteltua harkita joiltain osin kevennettyjä vaatimuksia esimerkiksi
viranomaisraportoinnissa.

EU:n pääomamarkkinaunionin tärkeänä tavoitteena on monipuolistaa yritysten
rahoitusta ja siten tukea investointeja ja talouskasvua (ks. Pääomamarkkinaunioni tukee
talouskasvua ja työllisyyttä). Perinteisen pankkisektorin ulkopuolisen
rahoituksenvälityksen kasvua tulee tarkkailla ja tunnistaa siitä mahdollisesti nousevat
uudet rahoitusjärjestelmän haavoittuvuudet.
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Nykyisin käytettävissä olevilla makrovakausvälineillä voidaan pääasiassa vaikuttaa
luottolaitosten vakavaraisuusvaatimuksiin ja näiden laitosten myöntämien luottojen
ehtoihin. Makrovakauspolitiikkaa ja ‑välineistöä tulisi vastaisuudessa kehittää siten, että
toimenpiteet voitaisiin tarvittaessa kohdistaa yksittäisen instituutioryhmän sijasta
vakauden kannalta keskeisiin rahoitustoimintoihin, kuten luotonantoon. Tällöin
makrovakaustoimet kohdistuisivat kaikkiin kyseisen palvelun tarjoajiin, olivatpa nämä
luottolaitoksia tai muita yrityksiä.

Sääntelyn ja valvonnan on pysyttävä rahoitusjärjestelmän muutoksissa mukana.
Parhaiten tämä toteutuu, kun lainsäädäntöä ja makrovakauspolitiikkaa kehitetään
jatkossakin käytännön kokemusten ja säännöllisen arvioinnin perusteella sekä
maailmanlaajuisella yhteistyöllä.

Avainsanat

• järjestelmäriskit
• makrovakaus
• makrovakauspolitiikka
• rahoitusvakaus
• vakausuhat

Eurojatalous.fi — Suomen Pankin ajankohtaisia artikkeleita taloudesta 21

http://www.eurojatalous.fi/fi/avainsana/jarjestelmariskit/
http://www.eurojatalous.fi/fi/avainsana/makrovakaus/
http://www.eurojatalous.fi/fi/avainsana/makrovakauspolitiikka/
http://www.eurojatalous.fi/fi/avainsana/rahoitusvakaus/
http://www.eurojatalous.fi/fi/avainsana/vakausuhat/


Pitkissä ja suurissa
asuntolainoissa riskinsä – Ruotsin
huoli on myös meidän
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• Hanna Putkuri
Vanhempi ekonomisti

Kotitaloudet ovat Suomessa ja Ruotsissa ennätyksellisen velkaantuneita tuloihinsaKotitaloudet ovat Suomessa ja Ruotsissa ennätyksellisen velkaantuneita tuloihinsa
nähden. Kotitalouksien suuri velkaantuneisuus altistaa sekä rahoitusjärjestelmän ettänähden. Kotitalouksien suuri velkaantuneisuus altistaa sekä rahoitusjärjestelmän että
talouden riskeille. Suomessa asuntolainat tyypillisesti maksetaan pois nopeammin kuintalouden riskeille. Suomessa asuntolainat tyypillisesti maksetaan pois nopeammin kuin
Ruotsissa, minkä ansiosta Suomessa keskivertoasuntovelallinen on vähemmänRuotsissa, minkä ansiosta Suomessa keskivertoasuntovelallinen on vähemmän
velkaantunut. Vertailu ei kuitenkaan hälvennä kansallisia huolia vaan osoittaa, ettävelkaantunut. Vertailu ei kuitenkaan hälvennä kansallisia huolia vaan osoittaa, että
Ruotsin tien seuraaminen kasvattaisi velkaantuneisuutta ja riskejä entisestään.Ruotsin tien seuraaminen kasvattaisi velkaantuneisuutta ja riskejä entisestään.

Kotitaloudet velkaantuneempia kuin koskaan

Suomalainen keskivertokotitalous on jo pitkään ollut ennätyksellisen velkaantunut
kansallisen mittapuun mukaan. Yksi velkaantuneisuuden mittareista – kotitalouksien
yhteenlaskettu velka suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon – kipusi vuonna 2016
jälleen uusiin ennätyslukemiinsa, 127 prosenttiin. Velka on siis kasvanut pitkään
nopeammin kuin sen takaisinmaksuun sekä normaaliin kulutukseen ja säästämiseen
käytettävissä oleva tulo. Valtaosa velkaantuneisuuden kasvusta johtuu asuntovelasta,
jota suomalaisilla on noin 83 % suhteessa vuotuisiin tuloihin.

Koko kansantalouden tasolla on vaikeaa sanoa, kuinka paljon velkaa on liikaa.
1980-luvun jälkipuoliskolla – juuri ennen 1990-luvun alun talous- ja pankkikriisiä –
kotitalouksien velan ja tulojen suhde kasvoi nopeasti mutta oli suurimmillaankin
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huomattavasti nykyistä pienempi, alle 90 %. Velkaantumisen nopea kasvu osaltaan
vaikutti kriisin syntyyn ja vakavuuteen.

1980-luvun lopun nousukautta ja ylikuumentumista seurasi 1990-luvun alun lama, jonka
aikana korkotaso oli tuntuvasti nykyistä korkeampi, luottotappiot kasvoivat, luotonanto
osin tyrehtyi ja kotitaloudet vähitellen purkivat liiallista velkaantuneisuuttaan
maksamalla velkoja pois. Vuoteen 1997 mennessä velan suhde tuloihin pieneni 60
prosentin tuntumaan eli samalle tasolle kuin ennen 1980-luvun lopun ylilyöntiä.

2000-luvulla kotitalouksien velkaantuneisuus on kasvanut lähes taukoamatta. Samalla
velan ja tulojen suhde on kaksinkertaistunut 20 vuoden takaiseen tilanteeseen nähden
(kuvio 1). Velkaantuminen jatkui myös 2010-luvun pitkällisen taantuman aikana, joskin
tahti oli silloin hitaampi. Ruotsissa kehitys on ollut samansuuntaista kuin Suomessa,
mutta velan ja tulojen suhde on ollut suurempi, vuoden 2016 lopussa noin 180 %. Miten
nykytilanteeseen oikein on tultu ja pitääkö siitä olla huolissaan?

Kuvio 1.

Tuplasti asuntovelkaa, tuplasti kauemmin

Kotitalouksien velkaantuneisuus kasvoi Suomessa nopeasti etenkin 2000-luvun
ensimmäisellä vuosikymmenellä, jolloin asuntovelkaantuminen yleistyi ja kotitaloudet
alkoivat ottaa aiempaa suurempia ja takaisinmaksuajaltaan pidempiä asuntolainoja.
Samalla asuntovelkaa alkoi kertyä yhä enemmän sekä asuntovelkaista kotitaloutta kohti
että suhteessa näiden kotitalouksien tuloihin.

Tätä nykyä noin joka kolmannella kotitaloudella on asuntovelkaa – noin 96 000 euroa
asuntovelkaista kotitaloutta kohti (kuvio 2). Kun asuntovelan määrä suhteutetaan
asuntovelkaisten – ei koko kotitaloussektorin – käytettävissä olevaan vuosituloon,
asuntovelan ja tulojen suhde on keskimäärin 181 % eli huomattavasti suurempi kuin
koko kotitaloussektorin tapauksessa (83 %). Vuonna 2002 asuntovelkaa oli keskimäärin
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44 000 euroa asuntovelkaista kotitaloutta kohti ja 121 % suhteessa asuntovelkaisten
tuloihin.

Kuvio 2.

Vielä 1990-luvun lopussa uudet asuntolainat olivat Suomessa kestoltaan tyypillisesti

noin 10–15 vuotta.[1] 2010-luvulla uudet asuntolainat ovat olleet tavallisesti noin 20 tai
25 vuoden pituisia, harvoissa tapauksissa 30-vuotisia tai sitä pidempiä. Samalla kun
asuntolainojen takaisinmaksuajat melkein tuplaantuivat vajaassa 20 vuodessa,
keskivertoasuntovelallisen asuntovelkaantuneisuuskin kaksinkertaistui (kuvio 3).

Myös Ruotsin nykytilanne antaa viitteitä pitkien laina-aikojen ja suuren
asuntovelkaantuneisuuden välisestä yhteydestä. Ruotsissa uusien asuntolainojen
alkuperäiset, lainasopimuksiin kirjatut takaisinmaksuajat ovat usein noin 30–50 vuotta.
Käytännössä kuitenkin vain noin puolet asuntovelallisista maksaa velkaansa

säännöllisesti takaisin.[2] Kertovertoasuntovelallisella on asuntovelkaa kolme kertaa
käytettävissä olevan vuositulonsa verran (kuvio 3).

Suomessa ei ole syytä seurata velkaantumisessa Ruotsin tietä, sillä Ruotsikin on jo
painamassa jarrua ja ottamassa uutta suuntaa. Ruotsissa otettiin kesällä 2016 käyttöön
uusi makrovakauspolitiikan väline, lainakohtainen lyhennysvaatimus, joka koskee uusia,
asunnon ostohintaan nähden suuria asuntolainoja. Asuntolainaa tulee lyhentää
säännöllisesti vähintään niin kauan, kunnes jäljellä oleva määrä on enintään puolet
lainalla hankitun ja lainan vakuutena olevan asunnon arvosta.

1. Uuden asuntolainan keskimääräinen alkuperäinen takaisinmaksuaika on pidentynyt Suomessa vuonna 1998

todetusta noin 11 vuodesta nykyiseen 19 vuoteen. Tiedot 1990-luvun lopun takaisinmaksuajoista ovat Finanssialan

Keskusliiton raportista Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat (2015).

2. Ölcer, D. – van Santen, P. (2016) The indebtedness of Swedish households: Update for 2016. Riksbank,

Economic Commentaries No. 5, 2016.
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Ruotsin makrovakauspolitiikasta päättävän finanssivalvojan (Finansinspektionen)
mukaan lyhennysvelvoite on saanut osan uusista asuntovelallisista ottamaan pienempiä

lainoja.[3] Isot laivat kääntyvät kuitenkin hitaasti, joten kotitalouksille jo kertynyt suuri
asuntovelkaantuneisuus on pitkäaikainen, rakenteellinen huoli.

Kuvio 3.

Mitä pidempi laina, sitä kalliimmaksi se tulee

Asuntolainojen takaisinmaksuaikojen pidentyminen ja korkotason madaltuminen ovat
mahdollistaneet velkaantuneisuuden kasvun ilman, että asuntovelallisten
kuukausittainen velanhoitorasitus on toistaiseksi merkittävästi lisääntynyt. Pidempi
laina-aika jakaa velanhoitorasituksen useammaksi vuodeksi, mutta kokonaisuutena laina
tulee kuitenkin aina sitä kalliimmaksi, mitä pidempi sen kesto on tai mitä korkeampi
korko on. Myös lyhennysvapaat pitkittävät takaisinmaksua ja siten kasvattavat koko
laina-ajan korkomenoja.

Asuntoveloista aiheutuneet korkomenot ja luottotappiot ovat olleet viime vuosina hyvin
pienet sekä Suomessa että Ruotsissa, vaikka asuntovelkaa onkin ennätyksellisen paljon.
Huomattavan velkaantuneisuuden riskit voivat kuitenkin toteutua kriisitilanteessa sekä
suurempina luottotappioina että kulutuksen supistumisena tavanomaiseen tilanteeseen
nähden. Voimakkaasti velkaantuneet kotitaloudet ovat muita alttiimpia pienentämään
kulutusmenojaan laskusuhdanteessa esimerkiksi työttömyyden tai asuntojen hintojen
laskun vuoksi.

Asuntolainojen vaihtuvakorkoisuuden vuoksi asuntovelallisten kyky hoitaa velkaansa ja
ylläpitää aiempaa kulutustaan voi joutua koetukselle myös noususuhdanteessa silloin,
kun korkotaso nousee. Suomessa asuntolainakannan keskikorko oli vuonna 2016
historiallisen matala, vain noin 1,1 %, ja korkomenot veivät kotitalouksien tuloista

3. Finansinspektionen (2017) The Swedish mortgage market.
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poikkeuksellisen pienen siivun. Lainan takaisinmaksutavasta riippuen korkojen nousu
joko kasvattaisi kotitalouden kuukausittaisia velanhoitomenoja tai pitkittäisi lainan
takaisinmaksua. Joka tapauksessa koko laina-ajan yhteenlasketut korkomenot
kasvaisivat.

Artikkelin Miten asuntojen hintakuplien syntyä voidaan jarruttaa? esimerkissä Korhoset
ottavat 180 000 euron asuntolainan ostaakseen 200 000 euron hintaisen asunnon. Kun
laina-aika on 25 vuotta ja lainakorko nykyiset noin 1,1 %, Korhosten velanhoitomenot
ovat 687 euroa kuukaudessa (ks. taulukko). Kun Korhosten käytettävissä oleva vuositulo
on 40 000 euroa, velanhoito vie kuukausittain runsaan viidenneksen heidän tililleen
saapuvista tuloista.

Taulukko.
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Mitä suurempi, pidempi tai korkeampikorkoinen laina, sitä kalliimmaksi se tulee

Asuntolaina,

euroa

Korko,

%

Kuukausierä,

euroa

Laina-

aika,

vuotta

Velkaantuneisuus,

%

Velanhoitorasitus,

%

Kokonaiskorko-

menot, euroa

Kiinteä tasaerälaina (kiinteä kuukausierä)

180 000 1,1 687 25 450 21 25 965

180 000 3,0 687 36 450 21 112 979

180 000 6,0 687 Ikuinen 450 21 Ääretön

200 000 1,1 763 25 500 23 28 850

200 000 3,0 763 36 500 23 125 532

200 000 6,0 763 Ikuinen 500 23 Ääretön

Annuiteettilaina (kiinteä laina-aika)

180 000 1,1 687 25 450 21 25 965

180 000 3,0 854 25 450 26 76 074

180 000 6,0 1 160 25 450 35 167 923

200 000 1,1 763 25 500 23 28 850

200 000 3,0 948 25 500 28 84 527

200 000 6,0 1 289 25 500 39 186 581

Velkaantuneisuus = asuntolaina suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon (40 000 euroa).

Velanhoitorasitus = kuukausierä suhteessa käytettävissä olevaan kuukausituloon (3 333 euroa).

Lähde: Suomen Pankin laskelmat.

Kiinteän tasaerälainan tapauksessa koron nousu 3 prosenttiin pidentäisi Korhosten

180 000 euron lainan takaisinmaksuaikaa 11 vuodella 36 vuoteen.[4] Samalla koko laina-
ajan korkomenot kasvaisivat yli nelinkertaisiksi, jos korko pysyisi 3 prosentissa koko 36
vuoden laina-ajan. Jos korko olisi yli 4,5 %, laina ei lyhenisi lainkaan, vaan kiinteän
kuukausierän tulisi olla alkuperäistä suurempi, jotta se riittäisi edes korkomenoihin.

4. Suomen Pankin suomalaisille luottolaitoksille tekemän kyselyn mukaan kiinteitä tasaerälainoja on

euromääräisesti noin 40 % asuntolainakannasta. Ks. myös Asuntovelalliset ovat hyötyneet matalasta korkotasosta.
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Annuiteettilainan tapauksessa lainan takaisinmaksuaika pysyy korkotasosta riippumatta
ennallaan, mutta koron noustessa kuukausittainen ja samalla koko laina-ajan
velanhoitorasitus voi kasvaa tuntuvastikin. Jos korko on esimerkiksi 3 %, kuukausierä
olisi lähes neljänneksen suurempi kuin siinä tapauksessa, että korko olisi 1,1 %, ja
velanhoito veisi Korhosten kuukausituloista noin 5 prosenttiyksikköä suuremman siivun.

Mitä suurempi laina on suhteessa tuloihin, sitä haavoittuvampia Korhoset ovat koron
nousun suhteen. Esimerkiksi 200 000 euron annuiteettilainan tapauksessa (eli kun
velan ja tulojen suhde on 500 %) velanhoitomenot veisivät jo lähes 40 % kotitalouden
kuukausituloista, mikäli korko olisi 6 % ja laina-aika 25 vuotta. Finanssivalvonta on
kehottanut pankkeja testaamaan jokaisen uuden asuntovelallisen maksukyvyn vähintään
tällaisen korko- ja takaisinmaksutilanteen varalta ja ottamaan sen huomioon
lainapäätöksessään.

Korhosten taloudellinen joustovara on sitä vastoin suurempi, jos laina on alun perin
pienempi suhteessa kotitalouden tuloihin tai lainaa on maksettu takaisin ennen kuin
korko nousee. Siksi lainan lyhentäminen on erityisen tärkeää laina-ajan alussa lainan
ollessa suurimmillaan.

Suomen asuntomarkkinat viileämmät kuin Ruotsin

Suomessa kotitalouksien velkaantumistahdin maltillistuminen 2010-luvulla on osaltaan
hillinnyt riskien ja haavoittuvuuksien kasvua. Asuntomarkkinoiden kuumemittareiden,
kuten asuntojen hintojen ja kotitalouksien tulojen suhteellisen kehityksen, perusteella
Suomen asuntomarkkinoilla ei ole tällä hetkellä nähtävissä ylikuumentumisen uhkaa
(kuvio 4). Suomen rahoitusjärjestelmä on kuitenkin pysyvästi altis asuntoluotonannon
riskeille (ks. Suomen Pankin vakausarvio).

Ruotsissa sen sijaan asuntomarkkinoiden haavoittuvuutta on lisännyt myös se, että
asuntojen hintojen nousu on ollut pitkään nopeampaa kuin kotitalouksien tulojen kasvu.
Asuntojen hintojen ripeä kohoaminen on herättänyt huolen hintatason kestävyydestä
pidemmällä aikavälillä erityisesti, jos korkotaso nousee. Krooninen pula asunnoista
etenkin kasvukeskuksissa on myötävaikuttanut hintojen nousuun varsinkin, kun
asuntolainojen saatavuus on ollut hyvä ja niiden korot poikkeuksellisen matalat. On
vaarallista, jos asuntojen hintojen kohoamisesta tulee itseään ruokkiva, liian
optimistisiin odotuksiin perustuva kierre.
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Kuvio 4.

Asuntovelka kasautunut osalle kotitalouksista

Sekä Suomessa että Ruotsissa rahoitusvakaudesta vastaavat viranomaiset yhtyivät
vuoden 2016 lopulla Euroopan järjestelmäriskikomitean varoitukseen, jonka mukaan
osalle kotitalouksista kasautuva suuri velkaantuneisuus on keskipitkällä aikavälillä
merkittävä riski sekä rahoitusvakauden että talouden kannalta. Komitea piti puutteena
sitä, että kansallisilla viranomaisilla ei ole valtuuksia hillitä luotonantoa kotitalouksien
tuloihin perustuvan velanhoitokyvyn mukaan.

Valtaosa kotitalouksien velasta on asuntovelkaa, ja huomattava osa tästä velasta on
kasautunut tuloihinsa nähden eniten velkaantuneille kotitalouksille. Suomessa puolet
asuntovelasta on kotitalouksilla, joilla on asunto- ja muuta velkaa yhteensä yli kolme
kertaa käytettävissä olevan vuositulonsa verran. Näitä tuloihinsa nähden melko runsaasti
velkaantuneita kotitalouksia on vajaa kolmannes (29 %) asuntovelkaisista
kotitalouksista. Velkaisista kotitalouksista näitä kotitalouksia on noin viidennes ja
kaikista kotitalouksista noin joka kymmenes.

Lähes 7 prosentilla asuntovelkaisista kotitalouksista velan ja tulojen suhde on yli 500 %,
ja näillä kotitalouksilla on noin 14 % kaikesta asuntovelasta. Näin voimakkaasti
velkaantuneiden kotitalouksien osuus asuntovelasta kasvoi merkittävästi 2000-luvun
ensimmäisellä vuosikymmenellä (kuvio 5). Sen sijaan 2010-luvulla tämä huolestuttava
kehitys on pysähtynyt, mikä on myönteistä rahoitusvakauden näkökulmasta.
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Kuvio 5.

Ruotsissa asuntovelkaisten suuret velat suhteessa tuloihin ovat yleisempiä kuin
Suomessa. Ruotsissa noin joka viidennellä asuntovelkaisella kotitaloudella on asunto- ja
muuta velkaa yli viisi kertaa käytettävissä olevan vuositulonsa verran (kuvio 6). Nämä
kotitaloudet ovat erityisen haavoittuvia sekä tulonmenetysten että korkojen nousun
suhteen ja siten alttiita supistamaan kulutustaan taloudellisesti tiukassa tilanteessa.

Ruotsin viranomaisten mukaan kotitalouksien suuri velkaantuneisuus on Ruotsissa

merkittävä kokonaistaloudellinen uhka.[5] Toteutuessaan riskien vaikutukset voisivat
levitä myös muihin Pohjoismaihin talouden ja pankkijärjestelmän kautta (ks. myös
Sivuliikkeiden Suomi – tältä näyttää Pohjoismainen pankkisektori).

5. Riksbank (2016) Financial stability report 2016:2. Finansinspektionen (2016) Stability in the financial system

2016:2.
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Kuvio 6.

Avainsanat
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Suomalaisten kotitalouksien velkaantuminen kasvaa nopeasti myös kulutusluottojenSuomalaisten kotitalouksien velkaantuminen kasvaa nopeasti myös kulutusluottojen
kautta. Suurin osa näistä lainoista otetaan yhä luottolaitoksilta, mutta luottoa tarjoaviakautta. Suurin osa näistä lainoista otetaan yhä luottolaitoksilta, mutta luottoa tarjoavia
kanavia tulee jatkuvasti lisää. Luotonanto on kasvanut sekä verkossa toimivienkanavia tulee jatkuvasti lisää. Luotonanto on kasvanut sekä verkossa toimivien
ulkomaisten luotontarjoajien että vertaislainapalveluiden kautta, ja kotitalouksienulkomaisten luotontarjoajien että vertaislainapalveluiden kautta, ja kotitalouksien
velkaantumista näistä lähteistä on vaikeaa seurata.velkaantumista näistä lähteistä on vaikeaa seurata.

Kulutusluotolla tarkoitetaan lainaa, joka myönnetään pääasiassa yksityiseen tavaroiden
ja palveluiden kulutukseen. Kun puhutaan kulutusluotoista, voidaan viitata moniin eri
lainamuotoihin ja käyttötarkoituksiin. Tavallisen kertalainan lisäksi kulutusluotto voi
olla tililuotto, jolloin luottoa voi tarvitessa nostaa enintään tilillä olevan arvon verran.

Suuret kulutusluotot ovat yleensä vakuudellisia, mutta pieniä lainoja voi saada eri
lähteistä hyvinkin nopeasti ja joustavasti ilman vakuuksia. Kulutusluottoa ottavat myös

luottokortin käyttäjät.[1] Lisäksi kaupoissa voi usein allekirjoittaa
kulutusluottosopimuksen esimerkiksi auton tai kodinkoneen oston yhteydessä. Luottoja
markkinoidaan myös erilaisten palveluiden, kuten lomamatkojen, oston yhteydessä.

1. Nollakorkoista maksuaikalainaa laskun eräpäivään asti ja pidennettyä luottokorttiluottoa, jos kortin saldoa ei

makseta kokonaan takaisin.
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Rahoituslaitoksilta otetuista luotoista poiketen vertaislainapalvelut ohjaavat kotitaloudet
lainaamaan suoraan toisiltaan. Lainaamisen muodot ja kanavat kehittyvätkin
digitalisoituvassa maailmassa nopeasti.

Kuten lainanotolla yleisestikin, myös kotitalouksien kulutusluotoilla on keskeinen
merkitys rahoitusvakauden kannalta. Ylisuuriksi kasvaneet kulutusluotot voivat yhdessä
muiden kotitalousluottojen – kuten asuntolainojen – kanssa pahimmillaan muodostaa
järjestelmäriskin rahoitusvakauden näkökulmasta.

Kulutusluottojen osuus kotitalouksien velasta
merkittävä

Vaikka kulutusluotot ovat tyypillisesti esimerkiksi asuntolainoihin verrattuna määrältään
pieniä ja maturiteetiltaan lyhyitä, on niiden osuus kotitalouksien yhteenlasketusta
velasta merkittävä, arviolta noin 12 %. Merkitykseensä nähden kulutusluottojen käytöstä
on saatavissa verrattain niukasti tietoa.

Finanssialan Keskusliiton (FK) kyselytutkimuksen[2] mukaan kulutusluottojen käyttö
näyttäisi olevan Suomessa melko yleistä, sillä kyselyyn vastanneista kulutusluottoa oli
lähes 40 prosentilla. Väestöön suhteutettuna tämä olisi noin 1,6 miljoonaa suomalaista.
Saman kyselytutkimuksen mukaan kulutusluotot jakaantuvat ikäryhmittäin tasaisemmin
kuin esimerkiksi asuntolainat.

Kulutusluottoja pidetään yhtenä merkittävänä syynä maksuhäiriömerkintöihin.
Asiakastiedon maksuhäiriötilastojen mukaan vuonna 2016 noin 12 %
maksuhäiriömerkinnöistä johtui kulutusluotoista.

Suurin osa suomalaisten kotitalouksien kulutusluotoista on Suomessa toimivien
luottolaitosten myöntämiä. Suomen Pankin keräämien tilastojen mukaan suomalaisilla
kotitalouksilla oli helmikuussa 2017 luottolaitosten myöntämiä kulutusluottoja yhteensä
14,6 mrd. euron arvosta. Luottolaitosten myöntämistä kulutusluotoista 31 % on tili- ja
korttiluottoja ja loput ovat muussa muodossa kulutukseen otettuja lainoja. Usein
luottolaitosten myöntämien kulutusluottojen vakuutena on kiinteistö, joskin yli puolet
luotoista on täysin vakuudettomia.

2. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat 2015.
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Kuvio 1.

Vaikka luottolaitokset myöntävät Suomessa merkittävän osan kulutusluotoista, näiden
laitosten luotoista koituvien järjestämättömien lainojen ja luottotappioiden osuus on
ollut vähäinen. Järjestämättömien – eli todennäköisesti saamatta jäävien –
lainasaamisten osuus kulutusluottokannasta oli 2,8 % helmikuussa 2017, ja
luottotappioita on kirjattu viimeisen 12 kuukauden aikana 0,7 % luottokannasta.

Kulutusluotoista kirjattujen luottotappioiden määrät ovat myös pienentyneet viimeisen

vuoden aikana.[3] Muissa kotitalouslainoissa ongelmalainoja on ollut kulutusluottojakin
vähemmän: järjestämättömiä näistä lainoista oli 1,4 % helmikuussa 2017 ja
luottotappioita oli 0,07 % lainakannasta viimeisen vuoden aikana. Kulutusluotoista
maksettavat korot ovat kuitenkin huomattavasti korkeampia kuin muiden
kotitalouslainojen korot, eikä lainojen keskikorko ole viime vuosien aikana laskenut
merkittävästi, toisin kuin muihin käyttötarkoituksiin otettujen lainojen korot.

Kulutusluottomarkkinoilla uusia toimijoita

Kulutusluottojen tarjonta on viime vuosina laajentunut merkittävästi pankkisektorin
ulkopuolelle. Perinteisesti kulutusluottoja ovat myöntäneet pankkien lisäksi mm.
erilaiset, ilman luottolaitoslupaa toimivat pankkien rahoitusyhtiöt tai autorahoitusta
tarjoavat yhtiöt. Viime vuosina kulutusluottoja ovat alkaneet tarjota myös erilaiset

pienlainoja myöntävät yhtiöt[4] ja aivan uusimpina vertaislainaajat.

Tietoa luottolaitosten ulkopuolisista kulutusluottomarkkinoista on kuitenkin niukasti.
Tilastokeskuksen tietojen perusteella suomalaisilla kotitalouksilla oli muilta
rahoituslaitoksilta otettuja kulutusluottoja vuoden 2016 lopussa arviolta 2,7 mrd.

3. Järjestämättömien lainojen osuus lainakannasta on kasvanut hiljalleen viime vuosien aikana, mutta osa

kasvusta selittyy sitä kautta, että järjestämättömän lainan määritelmää on tarkennettu.

4. Ns. pikavippiyhtiöt.
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euroa.[5] Näillä rahoituslaitoksilla ei ole luottolaitostoimilupaa, eivätkä ne ole
Finanssivalvonnan valvonnan alaisia. Toimintaa on alettu kuitenkin rekisteröidä
muutoin. Esimerkiksi vuoden 2017 alusta luottoja tarjoavat yhtiöt ja vertaislainaajat ovat
olleet velvollisia rekisteröitymään Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) ylläpitämään

rekisteriin.[6],[7] Vaikka pienlainojen määrästä ei ole tällä hetkellä saatavissa täydellistä
tietoa, Tilastokeskuksen pienlainatiedonkeruun mukaan toimialan yritysten myöntämien

luottojen kanta oli vuoden 2015 lopussa 119 milj. euroa.[8]

Valtiovarainministeriö (VM) puolestaan on joukkorahoituslain valmistelun yhteydessä

seurannut vertaislainausta[9] Suomessa. VM:n kyselyn mukaan kuluttajat ottivat
vertaislainoja 71,3 milj. euron edestä vuonna 2016 ja lainanoton volyymi on
merkittävässä kasvussa. Myös ulkomaisten luottolaitosten tarjoama online-lainaus on
yleistymässä. Tästä lainauksesta yli maiden rajojen on hyvin vähän tietoa käytettävissä,
mutta lainakannan yhteenlasketuksi kooksi voidaan toimijoiden julkistamien tietojen
perusteella arvioida joitakin satoja miljoonia euroja.

Huoli kalliiden kulutusluottojen aiheuttamista lieveilmiöistä on nostettu viime vuosina
usein esille. Asiakastiedon mukaan kulutusluotot usein käynnistävät
maksuhäiriömerkintöjen kierteen. Maksuhäiriömerkintöjen ja
maksuhäiriömerkintäisten asiakkaiden määrät ovat kasvaneet viime vuosina, vaikka
pienlainamarkkinoiden lainanantoa on pyritty hillitsemään asettamalla lainoille
korkokatto. Korkokattoa on kierretty mm. tarjoamalla suurempia lainoja ja limiittejä,
joita nykyinen korkokatto ei koske.

Pienlainatoiminnan kehitystä voidaan osittain arvioida Suomen Pankin tilastojen kautta,
sillä osa pienlainausta harjoittaneista rahoitusyhtiöistä on saanut luottolaitostoimiluvan
ja päätynyt tätä kautta luottolaitostilastoinnin piiriin. Kyseisen joukon erottaminen
muista luottolaitoksista antaa huomiota herättävän kuvan toiminnan luonteesta.

Liikepankkeihin verrattuna vakuudettomiin kulutusluottoihin erikoistuneiden
luottolaitosten moninkertaiset vuosikorot ja luottotappioiden määrät kertovat
asiakaskunnan ja toimintamallien eroista. Vaikuttaa siltä, että näiden luottolaitosten
asiakkaiksi päätyy henkilöitä, joiden luottokelpoisuus on heikompi kuin liikepankkien
asiakkaiden. On todennäköistä, että myös osalla luottolaitossektorin ulkopuolisista
toimijoista on vastaavat korko- ja luottotappiotasot. Näkemystä tukee myös joidenkin

pienlainaajien ja vertaislainaajien tuottama tilastotieto.[10]

5. Arvio lainakannan koosta perustuu Tilastokeskuksen keräämiin tietoihin muiden rahoituslaitosten

kotitalouksille myöntämistä lainoista, eikä otos välttämättä ole kaikilta osin täysin kattava.

6. Rekisterissä oli 55 toimijaa 4.4.2017.

7. Aluehallintovirasto (AVI) valvoo yhdessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa kuluttajaluottojen markkinoinnin

ja luottosopimusten lainmukaisuutta.

8. Lainakannan vuosikasvu oli Tilastokeskuksen tietojen perusteella peräti 56 %. Tiedonkeruu on lopetettu.

9. Vertaislainat kuuluvat yhdessä muiden rahoituslaitosten tarjoamien kotitalouslainojen kanssa

kuluttajansuojalain piiriin.

10. Saatavissa oleva tiedon määrä ja sisältö vaihtelevat kuitenkin merkittävästi toimijoittain. Osa toimijoista ei

julkista mitään tietoja.
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Kuvio 2.

Uusien toimintamallien riskinsietokykyä ei ole
kunnolla testattu

Uudenlaisten toimintamallien kehittymisen, digitalisaation, vakiintuneiden
määritelmien ja luotettavan tiedon puutteen sekä lainsäädännön pirstaloituneisuuden
vuoksi kulutusluottojen seuraaminen on vaikeaa. Eri toimintamallien erot ja riskit voivat
jäädä kuluttajille epäselviksi.

Riskinä on, että uusien toimijoiden kulutusluottokanta kasvaa, mutta niiden
toimintamalleja ja riskinsietokykyä ei ole testattu talouden eri tilanteissa. Uusien
toimintamallien mahdollistama luotonannon nopea kasvu ja aggressiivinen mainonta
saattavat laajentaa luottojen myöntämisen asiakkaisiin, joiden kyky maksaa takaisin
korkeakorkoisia lainoja on heikko.

Yhdysvalloissa osa uusista toimijoista on jo törmännyt nopean kasvun tuomiin
ongelmiin. Luottotappioiden ennakoitua voimakkaampi kasvu onkin ehtinyt jo nostaa
epäilyjä hiljattain käyttöön otettujen toimintamallien kestävyydestä, ja esimerkiksi
vertaislainaajien myöntämien uusien kulutusluottojen määrä on pienentynyt
huomattavasti. Vertaislainaajien tapauksessa huolta herättävät myös sijoittajien
luottoriskit. Isossa-Britanniassa tehdyn selvityksen mukaan osalla sijoittajista ei näyttäisi

olevan selkeää käsitystä vertaislainaukseen liittyvistä riskeistä.[11]

Tällä hetkellä ei vielä näytä siltä, että kulutusluotoista aiheutuisi systeemistä riskiä mutta
sosiaalista kyllä. Kotitalouksilta vaaditaan tarkkaavaisuutta oman velkaantumisensa

hallinnassa.[12] Toisaalta kulutusluottokanta ja lainakanavat kehittyvät nopeaa vauhtia,

11. Deloitte (2016) Marketplace lending: A temporary phenomenon? An analysis of the UK market.

12. Samalla myös maksaminen muuttuu huomaamattomammaksi. Ks. tarkemmin Kari Kemppaisen artikkeli

Maksaminen muuttuu reaaliaikaisemmaksi ja huomaamattomammaksi. Euro & talous 2/2017.
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joten on aiheellista pohtia, kuinka kauan nykyinen tietomäärä kulutusluottomarkkinoista
on riittävä.

Vaikka uudet toimintamallit ja innovaatiot ovat tärkeitä, kehitys ei saisi lisätä
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Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan pankkisektoreilla on pääosin samat vahvuudet jaSuomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan pankkisektoreilla on pääosin samat vahvuudet ja
heikkoudet. Kaikissa maissa sektorin kannattavuus on hyvä, vakavaraisuus vankka jaheikkoudet. Kaikissa maissa sektorin kannattavuus on hyvä, vakavaraisuus vankka ja
luottotappiot ovat pitkään olleet historiallisen vähäiset. Toisaalta maiden pankkisektoritluottotappiot ovat pitkään olleet historiallisen vähäiset. Toisaalta maiden pankkisektorit
ovat suuria, keskittyneitä ja niiden järjestelmäriskit liittyvät pitkälti asunto- jaovat suuria, keskittyneitä ja niiden järjestelmäriskit liittyvät pitkälti asunto- ja
kiinteistömarkkinoiden luotottamiseen.kiinteistömarkkinoiden luotottamiseen.

Pohjoismaisen pankkijärjestelmän tarkastelu yhtenä kokonaisuutena on hyödyllistä,
koska pankkisektorin haavoittuvuudet ovat näissä maissa samankaltaisia ja koska samat
pankit toimivat näistä monessa. Vuoden 2017 alussa Pohjoismaiden suurin pankki,

Nordea, muutti Norjassa, Suomessa ja Tanskassa toimivat tytäryhtiönsä sivuliikkeiksi.[1]

Myös Danske Bank on ilmaissut aikeensa muuttaa toimintonsa Suomessa
sivuliikemuotoiseksi. Vaikka uudistukset näkyvät tavallisen kansalaisen arjessa vain
vähän, ne muuttavat olennaisesti pankkien viranomaisvalvontaa.

Maiden rajat ylittävällä pankkisektorin toiminnalla on Pohjoismaissa pitkät perinteet:
pohjoismaisia pankkeja on toiminut Suomessakin jo melko pitkään. Suomalainen Merita

1. Lokakuussa 2016 Nordea perusti Suomeen asuntoluottopankin, jota se käyttää katettujen lainojen

liikkeeseenlaskuissa.
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Pankki ja ruotsalainen Nordbanken yhdistyivät vuonna 1997. Konserniin liitettiin vielä
muita pohjoismaisia pankkeja ja nimeksi vaihdettiin lopulta Nordea. Jo tätä ennen
ruotsalainen Handelsbanken oli toiminut Suomessa vuodesta 1985. Tanskalainen
Danske Bank puolestaan osti suomalaisen Sampo-pankin kaikki toiminnot vuonna 2006.
Tämän lisäksi Suomessa on toiminut tai toimii edelleen muutamia muita, pienempiä
pohjoismaisia pankkeja, jotka ovat erikoistuneet esimerkiksi yritysrahoitukseen.

Koska sivuliikemuotoinen toiminta on yleistynyt, on entistä tärkeämpää tarkastella
suomalaista pankkijärjestelmää osana pohjoismaista pankkisektoria, kun varmistetaan
rahoitusjärjestelmän vakautta. Mahdollisia vakausuhkia selvitettäessä ei riitä, että
katsotaan vain oman maan rajojen sisäpuolelle, sillä pohjoismaiden pankkisektorit ovat
kytkeytyneet toisiinsa pankkien taseiden ja varainhankinnan kautta.

Tässä artikkelissa pohjoismaisen pankkijärjestelmän riskejä tarkastellaan käyttäen
Yhdysvalloissa kehitettyä ns. CAMELS-arviointijärjestelmää. Se koostuu kuuden osa-
alueen arvioinnista. Nämä ovat vakavaraisuus, lainasalkun laatu, johtaminen ja
organisaatio, kannattavuus, varainhankinta ja markkinariskit (CCapital adequacy, AAsset
quality, MManagement capability, EEarnings, LLiquidity, SSensitivity to market risk). Camels-
järjestelmää sovelletaan yleensä yksittäisiin pankkeihin. Tässä artikkelissa sitä
sovelletaan pankkisektoriin maatasolla, joten käsittely poikkeaa tavanomaisesta.
Esimerkiksi markkinariskien yhteydessä käsittelemme yksittäisten pankkien riskien
lisäksi myös järjestelmäriskejä.

Vakavaraisuus

Pohjoismaisen pankkisektorin vakavaraisuus on edelleen vahvistunut (kuvio 1). Taustalla
ovat pankkisektorin hyvä kannattavuus ja viranomaisten finanssikriisin jälkeen
asettamien vakavaraisuusvaatimusten kiristyminen mutta myös tase-erien
keskimääräisten riskipainojen pieneneminen. Kaikissa Pohjoismaissa on otettu käyttöön
2,5 prosentin kiinteä lisäpääomavaatimus sekä lisäpääomavaatimuksia systeemisesti
merkittäville pankeille. Lisäksi Norjassa ja Ruotsissa on vuodesta 2014 lähtien ollut
voimassa muuttuva lisäpääomavaatimus (ETA-maana myös Norja on suurelta osin EU:n
yhteisen lainsäädännön piirissä.) Riskipainojen pienenemisen taustalla on suurelta
osalta pankkien sisäisten luottoriskimallien käyttö vakavaraisuuslaskennassa (kuvio 2).
Norjassa ja Ruotsissa on kuitenkin korotettu asuntolainojen vähimmäisriskipainoja, ja
myös Suomen Finanssivalvonta ilmoitti riskipainojen nostotavoitteesta aiemmin keväällä
2017. Ruotsissa valvoja on toteuttanut riskipainojen korotukset kasvattamalla ns.
pilari II ‑vakavaraisuusvaatimusta, jolloin korotus ei vaikuta pankin
vakavaraisuuslukuihin.
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Kuvio 1.

Kuvio 2.

Lainasalkun laatu

Pankkien taseiden riskejä voidaan jaotella riskipainotettujen saamisten perusteella
luottoriskiin, markkinariskiin, operatiiviseen riskiin ja muihin riskeihin. Pääosa pankin
taseen riskistä on lainanantoon liittyvää luottoriskiä (kuvio 3). Markkinariski taas liittyy
yleensä pankkien arvopaperiomistuksiin ja -kaupankäyntiin, ja sen osuus oli vuoden
2016 lopulla suurin Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa.

Arvopaperikaupankäynnin riskien kannalta Pohjoismaille erityistä on monien suurten
pankkien toimiminen markkinatakaajana katettujen lainojen markkinoilla. Koska pankit
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lisäksi käyttävät toistensa liikkeeseen laskemia katettuja lainoja likviditeetinhallinnassa,
keskinäiset arvopaperiomistukset voivat olla merkittäviä. Esimerkiksi Ruotsissa
pankkien keskinäiset arvopaperiomistukset ovat maan keskuspankin tilastojen valossa
noin 30 % suhteessa pankkien omaan pääomaan. Näiden eri riskien lisäksi pankille
lasketaan myös operatiivinen riski sen eri liiketoimintojen koon mukaan.

Kuvio 3.

Pankit myöntävät lainoja kotitalouksille ja yrityksille (kuvio 4). Suurin osa
kotitalouslainoista on asuntolainoja, ja ne ovat asuntovakuutensa vuoksi
vähäriskisempiä kuin valtaosa muista pankin myöntämistä lainoista. Pohjoismaille
ominaisia ovat verrattain suuri asuntolainojen absoluuttinen määrä ja näiden lainojen
osuus pankkien lainanannosta. Tilastoissa yrityslainoilla tarkoitetaan yleensä muille kuin
rahoitusalan yrityksille myönnettyjä lainoja. Lisäksi pohjoismaiset pankit luotottavat
vähäisessä määrin myös vakuutusyhtiöitä, eläkeyhtiöitä ja muita rahoitusalan toimijoita.
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Kuvio 4.

Hoitamattomien lainojen ja luottotappioiden määrät ovat pitkään olleet pieniä lähes
kaikissa Pohjoismaissa (kuvio 5), mikä on tukenut pankkien kannattavuutta.
Poikkeuksena on Tanska, jossa finanssikriisiä seurasivat asuntomarkkinakuplan
puhkeaminen ja taantuma, joiden myötä etenkin monilla yrityksillä oli vaikeuksia
lainojen takaisinmaksussa. Seurasi pankkikriisi, jossa noin 60:n tyypillisesti
liikekiinteistötoimintaa rahoittaneen pienen pankin toiminta ajettiin alas. Sittemmin
hoitamattomien lainojen määrä on alkanut vähentyä ja luottotappioista on tullut
palautuksia, kun Tanskan talous on vahvistunut. Suomessa ja Ruotsissa
järjestämättömien lainojen osuudessa näkyy siirtymä vuonna 2014, kun
järjestämättömien lainojen määritelmää yhdenmukaistettiin Euroopassa.

Kuvio 5.
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Johtaminen ja organisaatio

Pohjoismaissa on monin eri tavoin järjestyneitä pankkiryhmiä. On suuria kansainvälisiä
liikepankkeja ja pienempiä, yleensä yhdessä maassa toimivia pankkiryhmiä. Lisäksi
Suomessa ja Tanskassa merkittävä osa pankkitoiminnasta on osuuskuntamuotoista ja
kaikissa Pohjoismaissa on paljon pieniä säästöpankkeja.

Kun katsoo Pohjoismaiden rajoja ylittäviä riippuvuuksia, erityistä huomiota on
kiinnitettävä useassa maassa toimiviin ruotsalaisiin ja tanskalaisiin suuriin pankkeihin.
Pankit optimoivat pääoman käyttöään ja luotonantoaan koko konsernin tasolla. Tämän
vuoksi monikansallisen pankin luotonanto yhdessä maassa on riippuvaista sen
liiketoiminnasta muissa maissa. Tutkimusten mukaan finanssikriisissä monikansalliset
pankit ja etenkin niiden sivuliikkeet ovat negatiivisen sokin myötä alttiimpia

vähentämään luotonantoaan kuin yhdessä maassa toimivat pankit.[2]

Kannattavuus

Viime vuosina vallinnut historiallisen matala korkotaso on rasittanut pohjoismaisen
pankkisektorin korkokatetta. Laina- ja talletusmäärien vaimea kasvu on antanut
korkokatteelle vain vähän tukea. Pankkisektorin kannattavuus on kuitenkin kehittynyt
kokonaisuudessaan verraten tasaisesti vuodesta 2013 lähtien.

Oman pääoman tuotolla mitattuna Norjan ja Ruotsin pankkisektorit ovat olleet
Pohjoismaiden kannattavimpia (kuvio 6). Tanskan pankkisektori on kohentanut
jatkuvasti kannattavuuttaan vuosien 2008–2010 ajan kestäneen pankkikriisin jälkeen, ja
vuonna 2016 se oli Suomen pankkisektoria kannattavampi.

2. De Haas – Van Lelyveld (2014) Multinational Banks and the Global Financial Crisis: Weathering the Perfect

Storm? Journal of Money Credit and Banking. Vol 46, 1, 333–364. Popov – Udell (2012) Cross-border banking,

credit access, and the financial crisis. Journal of International Economics. Vol. 8, 1, 144–161. Bank of England

(2015) On a tight leash: does bank organizational structure matter for macroprudential spillovers? Working Paper

No. 524.
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Kuvio 6.

Kulujen ja tuottojen suhteella mitattuna Norjan pankkisektori on ollut pitkään
Pohjoismaiden tehokkain, mutta Ruotsin pankkisektori ei jää enää kauas siitä.
Pohjoismaisessa vertailussa Suomen pankkisektorille ovat ominaisia
arvopaperikaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuottojen suuri osuus tuotoista
(kuvio 7) ja vastaavasti korkokatteen osuuden pieneneminen. Korkokatteen osuus
kokonaistuotoista on kutistunut yhtäjaksoisesti vuodesta 2012 lähtien, ja vuonna 2016 se
oli enää 40 % tuotoista. Tämä voi lisätä kokonaistuottojen vaihtelua, sillä
arvopaperikaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuottojen suuruus voi vaihdella
huomattavastikin vuodesta toiseen, kun taas korkokate on tyypillisesti ollut vakaampi.

Kuvio 7.
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Vuodenvaihteen rakennejärjestelyiden yhteydessä Nordea siirsi kaupankäyntisalkkunsa
Ruotsiin, minkä myötä Suomen tilanne voi todennäköisesti näyttää tuonnempana
erilaiselta.

Varainhankinta

Pohjoismaisessa pankkisektorissa lainojen suhde talletuksiin on kansainvälisesti
vertaillen suuri (kuvio 8). Pankkisektorin tulee siten kattaa rahoitusvajeensa oman
pääoman lisäksi markkinavarainhankinnalla, jossa katetuilla lainoilla ja Ruotsissa myös
lyhytaikaisella dollarimääräisellä rahoituksella on keskeinen merkitys. Lyhytaikainen
dollarimääräinen rahoitus altistaa Ruotsin pankkisektorin rahoitusriskille, kun
pitkäaikaisia luottoja rahoitetaan lyhytaikaisella varainhankinnalla. Lisäksi ongelmia voi
muodostua, jos valuutanvaihtosopimusten markkinat eivät toimi.

Kuvio 8.

Katetut lainat tarjoavat sijoittajalle kaksinkertaisen turvan: lainan kattaa yleensä sitä
varten varattu vakuus, yleisimmin korkealaatuinen asuntoluottosalkku, ja tarvittaessa
katteena ovat liikkeeseenlaskijan muut varat. Vaikka katettujen lainojen
luottoluokitukset ovat yleensä erittäin hyvät, näihin lainoihin liittyy järjestelmäriskejä.
Asuntomarkkinoihin kohdistuva voimakas stressi voi kasvattaa katettujen lainojen
riskilisiä, mikä suurentaisi varainhankinnan kustannuksia. Erääntyvien katettujen
lainojen uusiminen vaikeutuisi, jos asuntolainakannan luottoriski kasvaisi. Lisäksi
pohjoismaisten pankkien maksuvalmiuspuskureissa on runsaasti katettuja lainoja,
joiden arvon lasku vaikeuttaisi varainhankintaa edelleen. Siten rahoitusmarkkinoiden
vakauden lisäksi asuntomarkkinoiden vakauden säilyminen on tärkeää pankkien
varainhankinnan kannalta.

Pohjoismaisten erityispiirteiden vuoksi on tärkeä varautua varainhankinnan riskeihin.
Pankit ovat Pohjoismaissa varautuneet markkinavarainhankinnan häiriöihin pitämällä
puskureita yli minimimaksuvalmiusvaatimuksen, joka on Euroopan unionissa tällä
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hetkellä 80 % (CRDIV-direktiivi). Tähän on kannustanut mm. se, että useissa
Pohjoismaissa noudatetaan jo nyt Euroopan unionissa vuonna 2018 voimaan tulevaa 100
%:n minimimaksuvalmiusvaatimusta (kuvio 9).

Kuvio 9.

Markkinariskit

Pankkisektorin kokonaisriskistä eli riskipainotetuista saamisista markkinariski
muodostaa varsin pienen osan (kuvio 3), ja suurin osa markkinariskistä on korkoriskiä.
Korkoriskin toteutumisen vaikutus riippuu korollisten erien suuruudesta ja korkojen
muutoksista. Suomessa korkotason yleinen nousu kasvattaisi tyypillisesti pankkisektorin
korkokatetta, kun lainakorot kohoaisivat talletuskorkoja enemmän.

Korkoriskin toteutumisella voi olla myös makrovakaudellisia vaikutuksia. Markkinakorot
nousivat erittäin korkeiksi Suomessa 1990-luvun laman aikana ja heliborkorkoihin
sidotut lainakorot kasvattivat kotitalouksien korkomenoja. Suuret korkomenot ja
huomattava työttömyys kasvattivat kotitalouksien luottotappioita mutta silti selvästi
hitaammin kuin yrityslainojen luottotappioita.

Kotitaloudet sopeutuivat vaikeaan tilanteeseen vähentämällä kulutustaan, jotta ne
olisivat saaneet ainakin asuntolainansa hoidettua. Kulutuksen vähentäminen kuitenkin
pahensi makrotalouden tilannetta edelleen. Tästä syystä lainanottajilla tulisi olla
riittävän suuret puskurit lainanhoitoa varten etenkin, kun kotitalouksien korkoriski on
nykyään aiempaa suurempi. Euriborsidonnaisten asuntoluottojen osuus on kasvanut 90
prosenttiin.

Kotitalouksien velkaantuneisuus on suurta kaikissa Pohjoismaissa (kuvio 10).
Taloustieteellinen tutkimus on osoittanut vahvan yhteyden kotitalouksien

velkaantumisen ja rahoituskriisien välillä.[3] Jotta järjestelmäriskit ehkäistäisiin,
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Pohjoismaissa on keskipitkällä aikavälillä syytä pyrkiä hillitsemään kotitalouksien jo nyt
mittavan velkaantuneisuuden kasvamista.

Mikä sitten olisi sopiva velkaantumisen taso? Tähän ei ole lopullista totuutta, mutta
esimerkiksi Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) vuoden 2017 alussa julkaisemassa

työpaperissa[4] todetaan, että kotitalouksien velkaantuneisuuden pitkän aikavälin
haittavaikutukset alkavat voimistua, kun kotitalouksien velka suhteessa
bruttokansantuotteeseen kasvaa yli 60 prosentin.

Kuvio 10.

Pankkisektori vakavarainen, mutta pysyttävä
tarkkana

Kaiken kaikkiaan pohjoismainen pankkisektori on erittäin vakavarainen, osin sisäisten
luottoriskimallien riskipainojen pienuuden ja osin pankkien hyvän kannattavuuden ja
varautumisen ansiosta. Korkokatteen kutistumisesta huolimatta sektorin kannattavuus
on säilynyt hyvänä luottotappioiden vähäisyyden sekä kaupankäynti- ja palkkiotuottojen
ansiosta.

Luottotappioiden vähäisyyteen ei Pohjoismaissa pidä kuitenkaan tuudittautua, sillä
rahoitusjärjestelmässä on tunnistettavissa selviä haavoittuvuuksia. Kotitalouksien
huomattava velkaantuneisuus, paikoitellen voimakkaasti nousseet asuntojen hinnat ja
pitkälti kotimaisesta kysynnästä riippuva talous altistavat pankkijärjestelmän
keskipitkän aikavälin riskeille. Siihen, miten mahdolliset rahoitussokit välittyvät,
vaikuttavat Pohjoismaissa tyypillisesti mm. pankkisektorin suuri koko, keskittyneisyys,

3. Jordà – Schularick – Taylor (2015) Leveraged bubbles. Journal of Monetary Economics, 76, Supplement, pp.

S1–S20. Detken et al. (2014) Operationalising the countercyclical capital buffer: indicator selection, threshold

identification and calibration options. ERSB Occasional Paper Series No. 5 / June 2014.

4. BIS Working Paper (2017) The real effects of household debt in the short and long run.
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sivuliikkeet ja katetuista lainoista aiheutuvat kytkennät. Juuri näihin ominaisuuksiin
onkin kiinnitettävä huomiota.
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• pankit
• pankkisektori
• vakavaraisuus
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Miten asuntojen hintakuplien
syntyä voidaan jarruttaa?
10.5.2017 11:00 • EURO & TALOUS 2/2017 • RAHOITUSVAKAUS •

JUKKA TOPI, JUKKA VAUHKONEN

• Jukka Topi
Vanhempi neuvonantaja

• Jukka Vauhkonen
Vanhempi neuvonantaja

Asuntolainamarkkinoiden riskeihin on Suomessa varauduttu asettamalla lainoilleAsuntolainamarkkinoiden riskeihin on Suomessa varauduttu asettamalla lainoille
enimmäisluototussuhde. Lisäksi pankkien myöntämille asuntolainoille valmistellaanenimmäisluototussuhde. Lisäksi pankkien myöntämille asuntolainoille valmistellaan
parhaillaan vähimmäisriskipainoja. Näiden lisäksi olisi suositeltavaa harkita sellaisiaparhaillaan vähimmäisriskipainoja. Näiden lisäksi olisi suositeltavaa harkita sellaisia
lainanottoa hillitseviä välineitä, jotka ottavat huomioon myös kotitalouksien tulot. Tässälainanottoa hillitseviä välineitä, jotka ottavat huomioon myös kotitalouksien tulot. Tässä
artikkelissa havainnollistetaan yksinkertaisten esimerkkien avulla, kuinka tällaisillaartikkelissa havainnollistetaan yksinkertaisten esimerkkien avulla, kuinka tällaisilla
välineillä voitaisiin hillitä asuntoluotonannon ja kotitalouksien velkaantumisenvälineillä voitaisiin hillitä asuntoluotonannon ja kotitalouksien velkaantumisen
vaarallista kasvua, mutta ei oteta kantaa välineiden keskinäiseen paremmuuteen.vaarallista kasvua, mutta ei oteta kantaa välineiden keskinäiseen paremmuuteen.
Erilaiset välineet täydentävät toisiaan, eikä mikään yksittäinen väline ratkaise kaikkiaErilaiset välineet täydentävät toisiaan, eikä mikään yksittäinen väline ratkaise kaikkia
ongelmia.ongelmia.

Kotitalouksien velkaantuminen ja Suomen asuntomarkkinoiden rakenteelliset
haavoittuvuudet ovat huolestuttaneet viranomaisia jo pitkään. Riskeihin onkin jo alettu
varautua. Uusien asuntolainojen vakuuksiin suhteutettua enimmäiskokoa rajoittava
enimmäisluototussuhde (lainakatto) tuli voimaan heinäkuussa 2016. Finanssivalvonta
puolestaan valmistelee asuntolainojen vähimmäisriskipainojen asettamista pankeille

niiden vakavaraisuuslaskennassa.[1]

1. Ks. lehdistötiedote Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/

Lehdistotiedotteet/Pages/05_2017.aspx.
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Enimmäisluototussuhteella muun muassa pienennetään todennäköisyyttä, että
kotitalouden asuntovarallisuuden arvo putoaa asuntovelkojen arvoa pienemmäksi, jos
asuntojen hinnat laskevat voimakkaasti (kuvion ”turvakolmion” oikea kärki). Mitä
varmemmin kotitalouksien asuntovarallisuuden arvo pysyy velkoja suurempana, sitä
pienempi on myös luottotappioiden riski pankeille. Enimmäisluototussuhteella pyritään
myös osaltaan ehkäisemään asuntojen hintojen liiallista vaihtelua.

Vähimmäisriskipainoilla puolestaan ylläpidetään pankkien tappionkanto- ja
luotonmyöntökykyä asuntomarkkinoiden vakavissa häiriötilanteissa (turvakolmion alin
kärki). Samaan suuntaan vaikuttavat muut pankkien pääomavaatimuksia vahvistavat
päätökset.

Kuvio.

Suomen viranomaisilta kuitenkin puuttuvat sitovat keinot kotitalouksien
velanhoitokyvyn varmistamiseksi (turvakolmion vasen kärki). Seuraavat
yksinkertaistetut esimerkit havainnollistavat, että tällaisia välineitä voitaisiin tarvita
erityisesti voimakkaassa asuntomarkkinoiden noususuhdanteessa, jossa asuntojen
vakuusarvojen kasvu ja asuntoluotonanto alkavat ruokkia toinen toisiaan. Ajauduttuaan
kestämättömäksi tällainen nousukierre voi suhdanteen kääntyessä purkautua
vakuusarvojen voimakkaana laskuna, joka kärjistää talousongelmia kasvattamalla
pankkien luottotappioita ja supistamalla velkaantuneiden kotitalouksien kulutusta.
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Asuntojen hintojen nousu ruokkii kotitalouksien
lainanottokykyä

Tarkastellaan esimerkkitapausta, Korhosten kotitaloutta, joka suunnittelee asunnon
hankintaa. Korhosilla on säästöjä 20 000 euroa. Hankittava asunto on ainoa
omaisuuserä, joka heillä on tarjota asuntolainansa vakuudeksi (taulukko 1).

Taulukko 1.

Korhosten asuntolainan enimmäissuuruus ja asunnon
enimmäishinta lähtötilanteessa

Omarahoitusosuus 20 000 €

Enimmäisluototussuhde 90 %

Asuntolainan enimmäissuuruus 180 000 €

Hankittavan asunnon enimmäishinta 200 000 €

Lähde: Suomen Pankki.

Jos asuntolainan enimmäisluototussuhde on 90 %, Korhoset pystyvät hankkimaan
enintään 200 000 euron hintaisen asunnon käyttämällä säästönsä (20 000 €) asunnon
omarahoitusosuudeksi ja ottamalla lainaa lainakaton salliman enimmäismäärän 180 000
euroa (0,9 x 200 000 = 180 000 €). Rajoittamalla Korhosten ja muiden samassa
tilanteessa olevien kotitalouksien asuntolainan kokoa lainakatto voi hillitä
asuntolainojen myöntämistä ja asuntojen hintojen nousua.

Oletetaan kuitenkin, että Korhoset hankkivat asuntonsa juuri ennen kuin asuntojen
yleinen hintataso lähtee nopeaan 5 prosentin nousuun, joka kasvattaa Korhosten
asunnon arvon 210 000 euroon. Korhoset päättävät hyödyntää asuntonsa (vakuus)arvon
nousun ja hankkia entistä suuremman asuntolainan ja asunnon.

Korhoset myyvät asuntonsa ja maksavat asuntovelkansa pois, jolloin heille jää 30 000
euroa omarahoitusosuudeksi uuden asunnon hankintaa varten. Tämä kasvanut
omarahoitusosuus, jonka tulee olla vähintään 10 % asunnon kokonaishinnasta,
mahdollistaakin Korhosille nyt 270 000 euron suuruisen lainan ottamisen ja 300 000

euron arvoisen asunnon hankinnan.[2], [3]

2. Enimmäisluototussuhteen (LTV) mukainen asuntolainan euromääräinen enimmäissuuruus kotitaloudelle i,

Li
LTV, saadaan kaavasta Li

LTV = ORi X {[100 %/(100 % – LTV)] – 1}. Siinä ORi tarkoittaa tarkasteltavan

kotitalouden i omarahoitusosuutta (euroina) ja LTV enimmäisluototussuhteen suuruutta (prosentteina). Kaavasta

nähdään, että asuntojen vakuusarvojen nousu ja siten omarahoitusosuuksien suureneminen kasvattavat

lineaarisesti enimmäisluototussuhteen mukaista lainan enimmäiskokoa.
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Taulukko 2.

Asuntojen hintojen nousu paisuttaa asunnon omistavien
kotitalouksien lainanottokykyä

Lähtötilanne
Asuntojen hinnat nousevat

5 %

Omarahoitusosuus, euroa 20 000 30 000

Asuntolainan

enimmäissuuruus, euroa
180 000 270 000

Hankittavan asunnon

enimmäishinta, euroa
200 000 300 000

Lähde: Suomen Pankki.

Esimerkissä asuntojen hintojen nousu 5 prosentin verran ”vivuttaa” Korhosten
lainanottokykyä peräti 50 % eli 180 000 eurosta 270 000 euroon. Esimerkki ilmentää,
kuinka asuntojen hintojen ja samalla vakuusarvojen nousu voi johtaa yhä suurempien
asuntolainojen hankkimiseen. Lainojen koon kasvu puolestaan ruokkii asuntojen
kysyntää, mikä edelleen nostaa asuntojen hintoja ja vakuusarvoja ja kannustaa entistä
kiivaampaan lainanottoon. Toki alentamalla enimmäisluototussuhde esimerkiksi 85
prosenttiin voitaisiin hillitä Korhosten ja muiden kotitalouksien lainanottoa. Toisaalta
kiristys voisi lisätä rajoitteen kiertämistä ja johtaa esimerkiksi asuntolainan
täydentämiseen kulutusluotolla.

Tulosidonnaisen lainakaton soveltaminen jarruttaa
vaarallista kierrettä

Useissa maissa rajoitetaan uusien asuntolainojen enimmäissuuruutta suhteessa
kotitalouden tuloihin. Sääntelyllä voidaan esimerkiksi rajoittaa hankittavan 1)
asuntolainan tai 2) kotitalouden kaikkien lainojen enimmäissuuruutta suhteessa
kotitalouden vuosittaisiin (säännöllisiin) käytettävissä oleviin tuloihin (ns. loan-to-
income cap, LTI, ja debt-to-income cap, DTI).

Oletetaan, että Suomessa olisi nykyisen enimmäisluototussuhteen lisäksi käytössä
asuntolainan ja käytettävissä olevien vuositulojen suhdetta (LTI) koskeva 500 prosentin
suuruinen tulosidonnainen lainakatto. Oletetaan lisäksi, että Korhosten perheen
käytettävissä olevat vuositulot ovat 40 000 euroa.

Tulosidonnainen lainakatto rajoittaisi Korhosten asuntolainan enimmäissuuruuden

200 000 euroon.[4] Tulosidonnaisella lainakatolla ei siten olisi lähtötilanteessa

3. Korhoset eivät todellisuudessa automaattisesti saa näin suurta lainaa, jos pankit esimerkiksi arvioivat lainan

liian suureksi suhteessa Korhosten lainanhoitokykyyn.
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vaikutusta Korhosten asunnonhankintaan, koska 90 prosentin suuruinen
enimmäisluototussuhde jo muutenkin rajoittaisi heidän lainansa enimmäissuuruuden
180 000 euroon. (Taloustieteellisen terminologian mukaisesti enimmäisluototussuhde
olisi Korhosille lähtötilanteessa ns. sitova rajoite.)

Sen sijaan tulosidonnaista lainakattoa koskevien säännösten soveltaminen jarruttaisi
asuntojen hintojen ja lainanoton toisiaan ruokkivaa dynamiikkaa tehokkaammin kuin
enimmäisluototussuhde (taulukko 3). Oletetaan edellä esitetyn esimerkin mukaisesti,
että Korhosten asunnon arvo kasvaisi 210 000 euroon ja että Korhoset tämän
innostamina alkaisivat hankkia uutta asuntoa. Asuntojen hintojen nousu ei vaikuta
tulosidonnaiseen lainakattoon, jonka perusteella Korhoset saisivat edelleenkin lainaa
enintään 200 000 euroa. Tällä he voisivat hankkia enintään 230 000 euron arvoisen
asunnon (asuntolaina plus 30 000 euron omarahoitusosuus).

Taulukko 3.

Tulosidonnaisen lainakaton (LTI) käyttö hillitsee asuntojen
hintojen ja asuntolainanannon toisiaan ruokkivaa kierrettä

Enimmäisluototussuhde

90 %

Tulosidonnainen lainakatto

500 %

Asuntolainan

enimmäissuuruus

lähtötilanteessa, euroa

180 000 200 000

Hankittavan asunnon

enimmäishinta

lähtötilanteessa, euroa

200 000 220 000

Asuntolainan

enimmäissuuruus, kun

hinnat nousevat 5 %, euroa

270 000 200 000

Hankittavan asunnon

enimmäishinta, kun

asuntojen hinnat nousevat

5 %, euroa

300 000 230 000

Lähde: Suomen Pankki.

Vaikka tulosidonnainen lainakatto muistuttaa enimmäisluototussuhdetta, se soveltuu
rakenteeltaan paremmin hillitsemään lainanantoa tilanteessa, jossa asuntojen hinnat

4. Tulosidonnaisen lainakaton (LTI) mukainen asuntolainan enimmäissuuruus kotitaloudelle i, Li
LTI saadaan

kaavasta Li
LTI = (LTI/100 %) X Ii, jossa LTI tarkoittaa asuntolainan ja kotitalouden käytettävissä olevien

vuositulojen enimmäissuhdetta (prosentteina) ja Ii kotitalouden i käytettävissä olevia vuosituloja.
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ovat nopeassa nousussa. Tulosidonnainen lainakatto sitoo lainanannon määrän
käytettävissä olevien tulojen kehitykseen, joka on tyypillisesti asuntojen hintojen
kehitystä vakaampi.

Pelkkä tulosidonnaisen lainakaton soveltaminen ei myöskään rajoittaisi niiden
kotitalouksien lainanottoa, joilla on vain vähän omaa pääomaa mutta riittävät tulot
lainanhoitoon. Tällöin se ei siis myöskään estäisi tilannetta, jossa kotitalouden
asuntovarallisuus jäisi sen asuntovelkoja pienemmäksi. Tällaiset kotitaloudet jäisivät
hyvin alttiiksi omaan talouteensa tai kokonaistalouteen kohdistuville häiriöille, mikä
lisäisi myös pankkien luottotappioiden kasvun todennäköisyyttä. Näin ollen olisi
perusteltua soveltaa yhtäaikaisesti sekä tulosidonnaista lainakattoa että
enimmäisluototussuhdetta.

Maksuvaravaatimukset ja
enimmäisvelanhoitorasitteet ovat tulosidonnaisia
lainakattoja

Finanssivalvonta antoi vuonna 2010 suomalaisille pankeille edelleen voimassa olevan
suosituksen maksuvaralaskelman tekemisestä uusien asuntolainojen hakijoille.
Suosituksen mukaan pankin tulisi selvittää asiakkaan maksuvara tilanteessa, jossa
luoton korko on 6 % ja luotto maksetaan takaisin (säännöllisin lyhennyksin) enintään 25
vuodessa. Finanssivalvonta suosittelee, että pankit ottavat maksuvaralaskelman
huomioon luottopäätöstä tehdessään.

Useissa maissa maksuvaravaatimus on asetettu sitovaksi (sitovaksi asetettua
maksuvaravaatimusta kutsutaan myös nimellä enimmäisvelanhoitorasite, debt-service-
to-income ratio, DSTI) ja sitä käytetään makrovakausvälineenä. Myös
enimmäisvelanhoitorasitteella rajoitetaan välillisesti uuden asuntolainan
enimmäissuuruutta suhteuttamalla se lainaa hakevan kotitalouden tuloihin (taulukko 4).

Oletetaan esimerkiksi, että Finanssivalvonnan maksuvarasuositus olisikin sitova siten,
että uuden asuntolainan kuukausittaiset hoitomenot (lainanlyhennykset ja korkomenot)
eivät maksuvaralaskelman mukaisessa tilanteessa saisi ylittää 40:tä prosenttia
kotitalouden kuukausittaisista tuloista. Tämän rajoitteen mukaisesti Korhoset voisivat

saada enintään noin 207 000 euron suuruisen asuntolainan.[5]

Taulukko 4.

5. Enimmäisvelanhoitorasitteen mukaan DSi(Li)/Ii
kk ≤ DSTI/100 %, jossa DSi tarkoittaa lainanhakijakotitalouden

i kuukausittaisia ”stressattuja” asuntolainan hoitomenoja, jotka ovat asuntolainan suuruuden kasvava funktio.

Muuttuja Ii
kk tarkoittaa kotitalouden kuukausittaisia käytettävissä olevia tuloja ja DSTI viranomaisen asettaman

enimmäisvelanhoitorasitteen suuruutta prosentteina. Esimerkkitapauksessamme DSTI = 40 % ja Korhosten

kuukausittaiset käytettävissä olevat tulot 40 000/12 = 3 333 euroa/kk. Siten Korhosten kuukausittaiset stressatut

asuntolainan hoitomenot saavat olla enintään noin 1 333 euroa kuukaudessa. Näitä hoitomenoja vastaavan lainan

suuruus voidaan yksinkertaisimmin selvittää esimerkiksi pankkien verkkosivuilta löytyvien lainalaskureiden

avulla sijoittamalla laskuriin laina-ajaksi 25 vuotta, lainan koroksi 6 %, lyhennystavaksi kiinteä annuiteettilaina ja

kokeilemalla, mikä lainan suuruus tuottaa kuukausittaiseksi lyhennykseksi 1 333 euroa.
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Kuinka käytettävissä olevan vuositulon kasvu vaikuttaa sitovan
maksuvaravaatimuksen mukaiseen asuntolainan
enimmäissuuruuteen?*

Käytettävissä olevat vuositulot, euroa Asuntolainan enimmäissuuruus, euroa

30 000 155 000

40 000 207 000

50 000 259 000

* Laskelmassa oletetaan laina annuiteettilainaksi, jonka korko on 6 % ja laina-aika 25

vuotta.

Lähde: Suomen Pankki.

Sitova maksuvaravaatimus hillitsisi tulosidonnaisten lainakattojen tavoin asuntojen
hintojen ja lainanoton tosiaan ruokkivaa haitallista dynamiikkaa, koska asuntojen
hintojen nousu ei kasvata kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja. Jotta sitova
maksuvaravaatimus ei johtaisi asuntolainojen pituuden haitalliseen kasvuun, voisi sen
yhteydessä olla tarpeen rajoittaa myös asuntolainan enimmäiskestoa.

Lainojen lyhennysvaatimukset ja enimmäispituudet
hillitsevät velkaantumista

Joissakin maissa kotitalouksien velkaantumista ja asuntolainojen kokoa hillitään
lainojen enimmäispituuksilla tai lyhennysvaatimuksilla. Asuntolainojen
lyhennysvaatimusten vaikutuskanava kotitalouksien riskinsietokyvyn kannalta on
samankaltainen kuin Suomessa nykyisin käytössä olevan enimmäisluototussuhteen.

Enimmäisluototussuhteella varmistetaan uusien asuntoluottojen luototussuhteiden
kohtuullisuus suhteessa asunnon (ja muiden vakuuksien) arvoon lainan myöntöhetkellä
(kuvion turvakolmion oikea kärki). Lainojen säännöllinen ja ripeä lyhentäminen
puolestaan pienentää lainojen luototussuhteita lainojen takaisinmaksun aikana ja siten
kasvattaa kotitaloussektorin riskipuskureita.

Asuntolainojen keskimääräisten takaisinmaksuaikojen pidentyminen näyttäisi aiemmin
olleen vahvassa yhteydessä kotitaloussektorin velkaantumisen kasvuun (pitkiin
asuntolainoihin liittyvistä riskeistä lähemmin artikkelissa Pitkissä ja suurissa
asuntolainoissa riskinsä – Ruotsin huoli on myös meidän). Lainojen enimmäispituuden
rajoittaminen (täydennettynä vaatimuksella lainan säännöllisestä lyhentämisestä) olisi
siten viranomaisille yksi mahdollisista keinoista jarruttaa asuntolainojen keskimääräisen
koon kasvua ja siihen liittyvää kotitaloussektorin velkaantumista.
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Seuraavaksi tarkastellaan, kuinka asuntolainojen keston piteneminen voi kasvattaa
uusien asuntolainojen kokoa (taulukko 5). Oletetaan edellisen esimerkin mukaisesti, että
Korhoset ovat valmiit käyttämään asuntolainansa kuukausittaiseen hoitoon enintään
1 333 euroa kuukaudessa. Lisäksi Korhoset ovat valmiit ottamaan niin pitkän lainan kuin
lainsäädäntö sallii.

Mitä pidempiä ovat sallitut asuntolainat, sitä suuremman lainan Korhoset ottavat. Jos
suuri osa kotitalouksista toimii Korhosten tavoin, laina-aikojen piteneminen lisää
kotitalouksien velkaantumista. Laina-aikojen enimmäispituuksien rajoittaminen
puolestaan vähentää tai jarruttaa velkaantumista.

Taulukko 5.

Laina-aikojen pidentyminen kasvattaa asuntolainojen kokoa*

Asuntolainan enimmäispituus (vuotta) Korhosten asuntolainan koko (euroa)

20 186 000

25 207 000

30 222 000

* Asuntolainan koko saadaan sijoittamalla lainalaskuriin asuntolainan pituuksiksi

taulukossa esitetyt asuntolainan enimmäispituudet, lainan (stressatuksi) koroksi 6 % ja

kokeilemalla, mikä lainan koko tuottaa lainanhoidon kuukausieräksi 1 333 euroa.

Lähde: Suomen Pankki.

Kansainvälisistä kokemuksista otettava opiksi

Tässä hahmotellut esimerkkitapaukset kertovat siitä, että asuntomarkkinoiden riskit ja
haavoittuvuudet voivat kasvaa eri tavoin ja että riskien torjumiseen voidaan tarvita useita
erilaisia välineitä. Ilmiö ei rajoitu Suomeen, vaan se on tunnistettu myös useissa muissa
maissa. Osassa on jo otettu käyttöön useita asuntolainanantoon vaikuttavia rajoitteita.
Kokemuksia on syytä arvioida tarkasti, kun pohditaan Suomen välineistön
täydentämistä.

Useissa maissa asuntolainamarkkinoiden kehitykseen on ensin puututtu suosituksin tai
muulla viestinnällä, mutta myöhemmin suositukset on katsottu parhaaksi korvata sitovin
toimenpitein. Tuore esimerkki tästä on Slovakia, jossa annettiin asuntoluotonantoa
monin tavoin hillitsevä suositus vuonna 2014. Vuoden 2017 alusta tätä suositusta on
täydennetty ja muutettu lakiin perustuvaksi sitovaksi rajoitteeksi. Samaan tapaan
toimittiin Suomessa, jossa sitovaa enimmäisluototussuhdetta edelsi ensin vastaava
suositus. Sen sijaan Suomessa on yhä voimassa Finanssivalvonnan antama
maksuvaralaskelmaa koskeva suositus.
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Jukka VauhkonenJukka Vauhkonen
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Vaikka sitovien välineiden käyttö on yleistynyt, on merkille pantavaa, että pankeille on
tyypillisesti myönnetty mahdollisuus poiketa rajoitteista määrätyssä osassa niiden
myöntämistä asuntolainoista. Poikkeukset antavat pankkien liiketoiminnalle
joustavuutta samalla, kun välineellä voidaan ehkäistä kokonaisluotonannon ylilyöntejä.

Yksi edelläkävijä asuntolainamarkkinoiden riskejä torjuvien välineiden käytössä ja
analyysissa on Irlanti, jossa otettiin vuonna 2015 käyttöön sekä enimmäisluototussuhde
että tulosidonnainen lainakatto. Välineiden toimivuutta tarkasteltiin vuoden 2016 lopulla
julkistetussa arviossa. Tarkastelun perusteella joitakin välineiden ehtoja muutettiin,
mutta yleisarvio oli, että välineet ovat asianmukaisia ja tehokkaita tulevien kriisien
todennäköisyyden ja vaikutusten pienentämiseksi. Irlannin lisäksi sekä
enimmäisluototussuhde että tulosidonnainen lainakatto ovat nykyisin voimassa muun
muassa Alankomaissa, Liettuassa ja Virossa sekä useissa Keski-Euroopan maissa.

Avainsanat

• asuntolainat
• kotitaloudet
• makrovakausvälineet
• velkaantuminen

Kirjoittajat
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EU:n makrovakauspolitiikan
keskiössä asuntoluotot ja
pankkisektorin rakenteelliset riskit
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• Tuulia Asplund
Vanhempi ekonomisti

Euroopan unionissa on harjoitettu noin kahden vuoden ajan EU-lainsäädäntöön pääosinEuroopan unionissa on harjoitettu noin kahden vuoden ajan EU-lainsäädäntöön pääosin
pohjautuvaa ja kansallisiin oloihin mitoitettua makrovakauspolitiikkaa. Toimet ovatpohjautuvaa ja kansallisiin oloihin mitoitettua makrovakauspolitiikkaa. Toimet ovat
enimmäkseen olleet kiristäviä ja kohdistuneet pankkisektorin rakenteellisiin riskeihinenimmäkseen olleet kiristäviä ja kohdistuneet pankkisektorin rakenteellisiin riskeihin
sekä asuntoluototukseen. Sääntelyuudistuksilla ja makrovakaustoimilla on parannettusekä asuntoluototukseen. Sääntelyuudistuksilla ja makrovakaustoimilla on parannettu
EU:n pankkikeskeisen rahoitusjärjestelmän riskinsietokykyä. Työ makrovakauspolitiikanEU:n pankkikeskeisen rahoitusjärjestelmän riskinsietokykyä. Työ makrovakauspolitiikan
kohdentamiseksi myös pankkijärjestelmän ulkopuolella syntyviin vakausriskeihin onkohdentamiseksi myös pankkijärjestelmän ulkopuolella syntyviin vakausriskeihin on
vasta alussa.vasta alussa.

Maailmanlaajuinen finanssikriisi ja Euroopan valtionvelkakriisi osoittivat tarpeelliseksi
uudistaa rahoitusmarkkinoiden sääntelyä ja parantaa markkinoiden valvontaa. Laaja-
alaisissa uudistuksissa luotiin rahoitusjärjestelmän vakautta ylläpitäviä instituutioita
sekä otettiin käyttöön uusi talouspolitiikan osa-alue, makrovakauspolitiikka.
Makrovakauspolitiikka tarkoittaa aktiivista viranomaistoimintaa, jolla ehkäistään ja
lievennetään rahoitusjärjestelmää uhkaavia järjestelmäriskejä.

Euroopan unionissa makrovakauspolitiikka perustuu vuonna 2014 voimaan tulleisiin
vakavaraisuusasetukseen ja luottolaitosdirektiiviin sekä jäsenmaiden kansalliseen
lainsäädäntöön ja Euroopan järjestelmäriskikomitean (European Systemic Risk Board,
ESRB) suosituksiin. Suurimmassa osassa EU-maita on nyt pääosin tehty
makrovakauspolitiikan institutionaaliset järjestelyt, nimetty makrovakausviranomainen
ja luotu päätöksentekoprosessi sekä makrovakausvälineistö. Pankkiunionin luomisen
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myötä Euroopan keskuspankki sai roolin makrovakausviranomaisena, joka arvioi ja voi

tarvittaessa kiristää kansallisten viranomaisten tekemiä makrovakaustoimenpiteitä.[1]

Makrovakauspolitiikan päätöksentekoprosessi ja toteutus ovat monivaiheisia.
Rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavat riskit ja haavoittuvuudet on tunnistettava ja
niihin on pyrittävä kohdistamaan täsmällisiä makrovakaustoimenpiteitä.
Toimenpiteiden vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä mahdollisia sivuvaikutuksia
analysoidaan säännöllisesti. Makrovakausviranomaisten keinovalikoimaan kuuluu sekä
lainsäädäntöön pohjautuvia sitovia, ns. kovia makrovakausvälineitä että pehmeitä
keinoja, kuten varoituksia ja suosituksia.

Aktiivista, EU-sääntelyyn perustuvaa makrovakauspolitiikkaa on harjoitettu nyt noin

kahden vuoden ajan.[2] EU-maiden kansallisella tasolla toteuttama
makrovakauspolitiikka on toistaiseksi kohdistunut pääosin pankkeihin ja niihin liittyviin
järjestelmäriskeihin. Tämä johtuu Euroopan rahoitusjärjestelmän ja
makrovakauspolitiikkaa koskevan lainsäädännön pankkikeskeisyydestä.

Suhdannesidonnaisia välineitä käytetty toistaiseksi
vähän

Vuonna 2016 EU:n makrovakauskehikko ja ‑välineistö täydentyivät, kun viimeisetkin
jäsenmaat saivat täysimääräisesti käyttöön muuttuvaa lisäpääomavaatimusta koskevat
järjestelyt. Muuttuva lisäpääomavaatimus on suhdanneluonteisiin järjestelmäriskeihin
kohdistettava väline, jolla luottolaitoksia ohjataan kasvattamaan riskinsietokykyään
silloin, kun luotonanto kasvaa nopeasti. Tämä tehdään vakavaraisuusvaateita
kiristämällä.

Vapauttamalla lisäpääomavaatimusta luottolaitoksia voidaan vastaavasti
laskusuhdanteessa kannustaa ylläpitämään luotonantoa, mikä tukee talouskasvua.
EU:ssa tämä enimmillään 2,5 prosentin suuruinen riskipainotettuihin saamisiin

suhteutettu lisäpääomavaatimus[3] oli vuoden 2016 loppuun mennessä asetettu nollasta

poikkeavaksi vain neljässä maassa.[4]

Toistaiseksi saadut kokemukset muuttuvan lisäpääomavaatimuksen käytöstä osoittavat,
että välineen aktivointitarpeen arvioimiseksi määritelty ensisijainen riskimittari näyttää

ohjaavan päätöksiä odotettua vähemmän.[5] Ensisijaisen riskimittarin arvon eli yksityisen

1. EKP voi kiristää niitä kansallisesti toteutettuja makrovakaustoimia, jotka perustuvat EU-lainsäädäntöön.

2. Euroopan järjestelmäriskikomitea on julkaissut EU:n makrovakauspolitiikkaa käsittelevän englanninkielisen

katsauksen vuosiksi 2014, 2015 ja 2016. Katsauksia on käytetty tämän artikkelin lähteinä.

3. Lisäpääomavaatimus lasketaan suhteessa kyseiseen maahan kohdistuvien luottovastuiden riskipainotettuun

määrään.

4. Maat ovat Britannia, Ruotsi, Slovakia ja Tšekki sekä EU:n ulkopuolelta Norja. Britanniassa muuttuva

lisäpääomavaatimus kuitenkin laskettiin takaisin 0 prosenttiin vain muutamia kuukausia nostopäätöksen jälkeen

reaktiona vaikutuksiin, joita maan EU-jäsenyydestä pidetyn kansanäänestyksen tuloksella mahdollisesti on

rahoitusvakauden kannalta.

5. Päätöksenteon pohjana viranomaiset käyttävät useimmiten myös muita, esimerkiksi kokonaistalouden kehitystä

ja luottosuhdannetta kuvaavia indikaattoreita. Suomessa päätöksenteossa käytettävät täydentävät tekijät on

määritelty valtiovarainministeriön asetuksella.
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sektorin luottokanta-BKT-suhteen trendipoikkeaman ja päätetyn
lisäpääomavaatimuksen suuruuden välillä ei EU:n laajuisessa tarkastelussa ole havaittu
selvää yhteyttä. Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen toistaiseksi vähäinen käyttö
kuvastaa useimpien EU-maiden viime vuosien vaimeaa luottosuhdannetta ja
talouskasvua.

Rakenteellisiin riskeihin suunnatut toimet yleisiä

EU:n pankkikeskeisen rahoitusjärjestelmän riskinsietokykyä vahvistettiin edelleen
vuonna 2016, kun loputkin jäsenmaat saivat yksilöityä kansallisen rahoitusjärjestelmän
kannalta merkittävät luottolaitoksensa. EU:ssa ja Norjassa oli vuoden 2016 loppuun

mennessä nimetty yhteensä 202 systeemisesti merkittävää instituutiota.[6] Suurimmalle
osalle näistä instituutioista on asetettu systeemisesti merkittävään luottolaitokseen
kohdistettava enimmillään 2 prosentin lisäpääomavaatimus joko asteittain tai kerralla

täytettäväksi.[7]

Tällä hetkellä hajonta systeemisesti merkittävien luottolaitosten lisäpääomavaatimusten
tasossa on melko suuri EU-maiden välillä. Osa hajonnasta selittyy sillä, että suurin osa
EU-maista asettaa lisäpääomavaatimukset voimaan asteittain viimeistään vuoteen 2022
mennessä. Lainsäädännön suomaa mahdollisuutta pitkään siirtymäaikaan ovat
käyttäneet erityisesti ne maat, joiden pankkisektorin tila on finanssi- ja velkakriisien
jäljiltä ollut vaikea. Osa hajonnasta perustuu myös eroavaisuuksiin viranomaisten
tavassa määritellä luottolaitosten systeemisen merkittävyyden aste.

Systeemisesti merkittävien luottolaitosten lisäpääomavaatimuksen lisäksi yksi useimmin
käytettyjä makrovakausvälineitä EU:n jäsenmaissa on rahoitusjärjestelmän

rakenteellisiin riskeihin kohdistuva järjestelmäriskipuskuri.[8] Yleensä enimmillään 5
prosentin järjestelmäriskipuskurivaateella, joka lasketaan suhteessa määriteltyihin
riskipainotettuihin saamisiin, voidaan lievittää riskejä, joita rahoitusjärjestelmän
haavoittuvasta rakenteesta aiheutuu rahoitusjärjestelmän ja kansantalouden

vakaudelle.[9] Moneen muuhun välineeseen verrattuna järjestelmäriskipuskuria pidetään
joustavana. Osin tästä syystä puskurin käytön kohde, tapa ja perustelut vaihtelevat
suuresti maittain. Järjestelmäriskipuskuria käytetään EU-maissa myös esimerkiksi

täydentämään ja korvaamaan muita makrovakausvälineitä.[10]

6. Näistä instituutioista 14 on määritelty myös globaalin rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviksi, ja niihin

kohdistuu 1–3,5 prosentin lisäpääomavaatimus.

7. Britanniassa ei ole asetettu systeemisesti merkittävän instituution lisäpääomavaatimusta muille kuin globaalin

rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäville pankeille.

8. Järjestelmäriskipuskurin käyttö on lainsäädännöllä mahdollistettu kaikissa muissa EU-maissa paitsi Italiassa,

Suomessa ja Britanniassa. Näistä ainakin kahdessa jälkimmäisessä valmistellaan

järjestelmäriskipuskurivaatimuksen sisällyttämistä lainsäädäntöön.

9. Kansallisesti tai globaalisti systeemisesti merkittävien instituutioiden lisäpääomavaatimuksista ja

järjestelmäriskipuskurivaatimuksesta lähtökohtaisesti suurin on sitova.

10. Esimerkiksi Tšekki ja Tanska käyttävät järjestelmäriskipuskuria rahoitusjärjestelmän kannalta systeemisesti

merkittävistä pankeista aiheutuvien riskien ja haavoittuvuuksien lieventämiseksi.
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Asuntoluotonantoon kohdistuva välineistö
laajentunut

EU-lainsäädäntöön perustuvien lisäpääomavaatimusten lisäksi kansalliset viranomaiset
ovat käyttäneet aktiivisesti myös erilaisia asuntoluotonantoon ja asuntomarkkinoihin
suunnattuja makrovakausvälineitä. Asuntoluototukseen kohdistuva
makrovakauspolitiikka heijastelee pitkän ajan kuluessa muotoutuneita kansallisten
asunto- ja asuntoluottomarkkinoiden rakenteellisia ja toimintaan liittyviä eroja.
Asuntoluototukseen tai asuntomarkkinoiden toimintaan kohdistetun
makrovakausvälineistön laajuus vaihtelee maittain, sillä suurin osa näistä välineistä
perustuu kansalliseen lainsäädäntöön.

Noin kaksi kolmasosaa EU-maista on toistaiseksi ottanut käyttöön jonkinlaisen
asuntolainan ja luoton vakuuden välistä suhdetta rajoittavan enimmäisluototussuhteen.
Noin puolessa jäsenmaista viranomaiset ovat puolestaan asettaneet rajoituksia lainan
määrälle tai velanhoitomenoille suhteessa velallisen tuloihin. Samoin noin puolessa EU-
maista on vahvistettu luottolaitosten vastustuskykyä asunto- tai
asuntoluottomarkkinalähtöisiin riskeihin nähden esimerkiksi nostamalla
asuntoluottojen riskipainoja tai käyttämällä muita kohdistettuja keinoja.

Alueittainen tarkastelu osoittaa, että asuntoluotonantoon kohdistuvia
makrovakausvälineitä on käytössä eniten Pohjoismaissa ja pienimmissä Keski-Euroopan
maissa. Etelä-Euroopan ja suuret Keski-Euroopan maat eivät puolestaan ole juurikaan
tehneet asuntoluototukseen kohdistuvia makrovakaustoimenpiteitä.

Asuntoluotonanto oli myös EU:n yhteisen makrovakauspolitiikan keskiössä vuonna
2016, kun Euroopan järjestelmäriskikomitea varoitti kahdeksaa EU:n jäsenmaata niiden
asuntomarkkinoihin liittyvistä keskipitkän aikavälin haavoittuvuuksista ja mahdollisesta
järjestelmäriskistä. Nämä ensimmäiset järjestelmäriskikomitean julkistamat varoitukset
liittyivät kotitalouksien velkaantumiseen ja useimmissa maissa myös asuntojen hintojen

kalleuteen tai nopeaan nousuun.[11] Kaikki varoituksen saaneet maat ovat käyttäneet
ainakin jotain edellä mainituista asuntoluototukseen kohdistetuista
makrovakausvälineistä, mutta järjestelmäriskikomitea piti toimia mahdollisesti
riittämättöminä.

Makrovakauspolitiikan reagoitava ketterästi
muutoksiin

Finanssikriisin jälkeiset sääntelyuudistukset ja noin kahden vuoden ajan harjoitettu
aktiivinen makrovakauspolitiikka ovat vahvistaneet eurooppalaista rahoitusjärjestelmää
ja parantaneet erityisesti pankkien tappionkantokykyä. Useimpien EU-maiden
kansallisilla viranomaisilla on jo vakiintuneet prosessit ja välineistö siihen, kuinka ne
toteuttavat pankkijärjestelmään kohdistuvaa ja EU-lainsäädäntöön perustuvaa,
kansallisiin olosuhteisiin mitoitettua makrovakauspolitiikkaa käytännössä.

11. Varoituksen saivat Belgia, Britannia, Itävalta, Luxemburg, Ruotsi, Tanska, Hollanti ja Suomi. Näistä muiden

kuin kahden viimeksi mainitun saamissa varoituksissa kiinnitettiin erityistä huomiota asuntojen hintatasoon tai

sen nousuun.
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Myös eurooppalaiset makrovakauden valvojat EKP ja järjestelmäriskikomitea ovat
vakiinnuttaneet asemansa makrovakauspolitiikassa. Jatkossa rajat ylittävän
viranomaisyhteistyön tarve politiikan vaikuttavuuden varmistamiseksi korostuu, kun
rahoitusmarkkinoiden integraatio syvenee. Politiikan toteutuksesta saatujen kokemusten

perusteella Euroopan komissio arvioi parhaillaan[12], millaisia kehitys- tai muutostarpeita
makrovakaussääntelyssä, -välineistössä ja päätöksentekoprosesseissa on.

Työ pankkisektorin ulkopuolisten järjestelmäriskien ja haavoittuvuuksien
analysoimiseksi ja torjumiseksi on vasta alussa. Rahoitussektori muuttuu jatkuvasti, ja
makrovakauspolitiikalla tulee pyrkiä lievittämään myös perinteisen pankkitoiminnan
ulkopuolella syntyvien vakausriskien vaikutuksia. Eurooppalaisen
makrovakauspolitiikan reagointikykyä sekä sääntelyn ja valvonnan yhdenmukaisuutta
saattavat lähitulevaisuudessa koetella myös esimerkiksi Britannian EU-eron aiheuttamat
muutokset rahoitusjärjestelmässä. Makrovakauspolitiikan vakiinnuttaessa rooliaan
talouspolitiikan osa-alueena on tärkeää, että ketteryys reagoida muuttuvaan
toimintaympäristöön säilyy.

Avainsanat

• EU
• makrovakauspolitiikka
• makrovakausvälineet
• rahoitusjärjestelmän vakaus

Kirjoittajat

12. Ks. Euroopan komission syksyn 2016 konsultaatio EU:n makrovakauskehikosta (englanniksi).
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Suurimmat kansainväliset
vakausuhat kohdistuvat
arvopaperimarkkinoihin
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KIMMO KOSKINEN, HELINÄ LAAKKONEN

• Kimmo Koskinen
Vanhempi ekonomisti

• Helinä Laakkonen
Vanhempi ekonomisti

Sijoittajien optimismi rahoitusmarkkinoilla voi kääntyä nopeasti riskin kaihtamiseksi,Sijoittajien optimismi rahoitusmarkkinoilla voi kääntyä nopeasti riskin kaihtamiseksi,
jos taloudellinen tai poliittinen epävarmuus maailmalla lisääntyy. Pitemmän aikavälinjos taloudellinen tai poliittinen epävarmuus maailmalla lisääntyy. Pitemmän aikavälin
velkaantumiseen ja asuntomarkkinoihin liittyvät riskit ovat suuria etenkin nousevissavelkaantumiseen ja asuntomarkkinoihin liittyvät riskit ovat suuria etenkin nousevissa
talouksissa, mutta esimerkiksi myös Pohjoismaat ovat haavoittuvaisia. Pankkisektorin jatalouksissa, mutta esimerkiksi myös Pohjoismaat ovat haavoittuvaisia. Pankkisektorin ja
julkisen talouden tila huolestuttaa erityisesti eräissä euroalueen maissa. Lisäksijulkisen talouden tila huolestuttaa erityisesti eräissä euroalueen maissa. Lisäksi
epävarmuudet rahoitussääntelyssä ovat lisääntyneet Yhdysvalloissa.epävarmuudet rahoitussääntelyssä ovat lisääntyneet Yhdysvalloissa.

Kansainväliset rahoitusmarkkinat toimivat ilman suuria häiriöitä vuoden 2017
ensimmäisen neljänneksen ajan. Maailmantalouden kasvunäkymien koheneminen ja
odotukset Yhdysvaltojen elvyttävästä finanssipolitiikasta ylläpitivät sijoittajien
riskinottohalukkuutta. Sijoittajien optimismi näkyi erityisesti osakemarkkinoilla, joilla
epävarmuutta kuvastava volatiliteetti laski poikkeuksellisen matalalle tasolle, ja hinnat
nousivat etenkin Yhdysvalloissa. Riskinoton lisääntyminen näkyi myös
yritysjoukkolainamarkkinoilla, jossa jo valmiiksi matalat riskilisät matalan ja korkean
riskin joukkolainojen välillä laskivat edelleen.

Vuoden toisen neljänneksen alussa sijoittajien riskimielialaa on koetellut geopoliittisen
epävarmuuden lisääntyminen mm. Syyrian ja Pohjois-Korean tilanteiden vuoksi.
Osakemarkkinoilla odotettu volatiliteetti on kohonnut sekä Yhdysvalloissa että
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Euroopassa. Samalla turvallisempien sijoitustuotteiden, kuten pitkien valtionlainojen,
kysyntä on kasvanut. Euroalueella epävarmuutta on lisännyt myös Ranskan huhti-
toukokuiset presidentinvaalit, mikä on kasvattanut volatiliteettia valtion
joukkolainamarkkinoiden lisäksi myös osake- ja valuuttamarkkinoilla.

Suomen Pankin tuoreen kansainvälisen ennusteen mukaan Yhdysvaltojen, Euroopan ja
Japanin talouskasvuodotukset ovat hienoisesti parantuneet, mutta Kiinan kasvun
vaimeneminen hillitsee maailmantalouden kasvua. Maailmantalouden ennustetaan
jatkavan seuraavat kolme vuotta reilun kolmen prosentin kasvuvauhtia, mutta
ennusteeseen liittyy heikomman kehityksen riskejä. Nämä riskit liittyvät kansainvälisen
kaupan rajoitteiden lisäämiseen, Kiinan velkavetoisen kasvun ennakoitua nopeampaan
hidastumiseen ja Euroopassa eräiden maiden pankkisektorin heikkoon tilaan ja julkisen

talouden näkymiin. Rahoitusvakauden näkökulmasta vaarana[1] on, että sijoittajien
riskinottohalukkuus heikkenee merkittävästi, mikäli odotukset Yhdysvaltojen
talouspolitiikasta eivät toteudukaan, reaalitalouden alasuuntaisten riskien toteutumisen
todennäköisyys kasvaa tai geopoliittiset jännitteet edelleen lisääntyvät.

Kuvio 1.

1. Järjestelmäriski tarkoittaa sellaisen häiriön vaaraa rahoitusjärjestelmässä, joka saattaa vaikuttaa huomattavan

kielteisesti reaalitalouteen ja hyvinvointiin. Finanssikriisi syntyy usein monen haavoittuvuuden ja usean

laukaisevan tekijän monimutkaisena yhdistelmänä tai ketjuna. Haavoittuvuudet kasaantuvat yleensä pitkän ajan

kuluessa ilman että riski realisoituu. Riskin realisoitumisen aiheuttavaa sokkia ja siten riskin realisoitumisen

ajankohtaa on yleensä hyvin vaikeaa ennakoida. Jos haavoittuvuudet ovat tarpeeksi suuria, pienikin sokki voi

laukaista kriisin. Tässä artikkelissa käydään läpi kansainvälisen rahoitusjärjestelmän haavoittuvuuksia ja niistä

syntyviä riskejä. Esitetyt riskit eivät ole ennusteita, vaan ne edustavat epätodennäköisiä mutta mahdollisia

tapahtumakulkuja, jotka voisivat vaarantaa kansainvälisen ja sitä kautta Suomen rahoitusjärjestelmän vakauden.
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Eurooppalaisten pankkien kannattavuushaasteet
ennallaan

Sijoittajien luottamus eurooppalaisia pankkeja kohtaan on kohentunut viimeisen puolen
vuoden aikana. Jyrkempi korkokäyrä ja parantuneet talousnäkymät ovat kohentaneen
kannattavuusnäkymiä, mikä puolestaan on kohottanut rahoitussektorin osakkeiden
arvoa maailmanlaajuisesti. Sama vaikutus on ollut myös rahoitussektorin sääntelyn
purkamisaikeilla erityisesti Yhdysvalloissa. Osakekurssien nousun lisäksi
eurooppalaisten pankkien luottoriskillisyyttä heijastelevat CDS-hinnat (CDS, Credit
Default Swap) ovat laskeneet. Myös markkinarahoituksen hinta on pysynyt alhaisena ja
saatavuus hyvänä valtaosalle pankeista. Viimeisen vuoden aikana erilaiset kohonneen
epävarmuuden jaksot rahoitusmarkkinoilla ovat heijastuneet ainoastaan eurooppalaisten
pankkien riskillisimpien (alisteisten) velkakirjalainojen tuottoihin.

Kuvio 2.

Vaikka sijoittajien luottamus on kohonnut, pankkien pitkän aikavälin kannattavuuteen
liittyy edelleen merkittäviä haasteita. Euroopan pankkiviranomaisen EBA:n mukaan
suurten eurooppalaisten pankkien oman pääoman tuotto (ROE) oli vuoden 2016
viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 3,3 %, kun se edellisvuonna vastaavaan aikaan oli
4,5 %. Noin 15 % Euroopan suurista pankeista teki vuoden 2016 neljännellä
neljänneksellä tappiollisen (tai nolla-)tuloksen. Pankkien tulevaisuuden näkymiin liittyy
edelleen epävarmuuksia, sillä EBA:n viimeisimmän riskikyselyn mukaan alle 20 %
vastanneista pankeista näkee kannattavuutensa paranevan seuraavan 6–12 kuukauden
aikana (EBA, 2017). Heikon kannattavuuskehityksen taustalla ovat olleet etenkin
korkokatteiden ja palkkio- ja komissiotuottojen heikko kehitys sekä erilaiset
rakenteelliset ongelmat.
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Useissa velkakriisistä kärsineissä euroalueen maissa pankkien kannattavuutta
heikentävät edelleen kriisin perintönä taseisiin jääneet suuret määrät hoitamattomia
lainoja, jotka vaikeuttavat pankkien toimintakykyä rahoituksen välityksessä. Euroopan
yhteisen pankkivalvontamekanismin (SSM) mukaan euroalueen suurilla pankeilla on
taseissaan 880 mrd. euron arvosta järjestämättömiä lainoja, mikä on noin 8,2 %
vähemmän kuin vuosi sitten. Ongelmalainojen määrissä on suuria eroja pankkien ja
maiden välillä. Merkittävimmät ongelmat ovat keskittyneet Italian, Portugalin, Kreikan
ja Kyproksen pankkeihin. Saksassa laivaliikenteeseen liittyvät ongelmaluotot vaivaavat
etenkin yritysrahoitukseen erikoistuneita pankkeja.

Kuvio 3.

Euroopan pankkisektori on talouteen nähden kooltaan suuri, ja osassa suurista maista
pankkikonttoreita on paljon. Pankkisektorilla on edelleen ylikapasiteettia ja
tehottomuutta. Myös kiristynyt kilpailu laskevista tuotoista heikentää pankkien
kannattavuutta. EBA:n viimeisimmän riskikyselyn mukaan noin 40 % vastanneista
pankeista on pyrkinyt helpottamaan kannattavuusongelmaa aloittamalla erilaisia
kustannusten leikkaus- ja tehostusohjelmia. Tästä huolimatta tehottomuutta mittaava
pankkien kustannus-tuottosuhde on edelleen korkea useissa maissa.

Kannattavuushaasteista huolimatta pankkien vakavaraisuus on parantunut tasaisesti.
Eurooppalaisten pankkien keskimääräinen Tier 1 -vakavaraisuussuhde oli EBA:n
mukaan vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä 15,5 % ja se on lähes kaksinkertaistunut
finanssikriisin jälkeen. Pankkien vakavaraisuus on parantunut sekä lisääntyneen
pääoman että vähentyneiden riskipainotettujen saamisten kautta. Vakavaraisuuden
kohenemisen lisäksi pankkien rahoitusrakenne on nykyään vakaampi kuin ennen
rahoituskriisiä. Talletusten osuus pankkien varainhankinnasta on aiempaa suurempi ja
markkinarahoitus on juoksuajaltaan pitempää. Vahvasti markkinarahoitukseen nojaavat
erilaiset erikoisluottopankit, investointipankit ja useat pohjoismaiset pankit voivat
kuitenkin olla herkkiä voimakkaille markkinarahoituksen häiriöille. Riskilisien nopea ja
voimakas kasvu saattaisi vaikuttaa negatiivisesti pankkien kykyyn hankkia rahoitusta
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kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta ja nostaa rahoituksen hintaa samalla, kun se
heikentäisi pankkien omistamien velkakirjalainojen arvostuksia ja laskisi pankkien
komissio- ja palkkiotuottoja. Esimerkiksi Pohjoismaissa pankkien
uudelleenrahoitusriskejä on pyritty vähentämään mm. lisäämällä pankeilta vaadittavien
likviditeettipuskurien kokoa.

Kuvio 4.

Korkojen nousu voi aiheuttaa tappioita
turvallisuutta arvostaville sijoittajille

Pitkään jatkunut hitaan talouskasvun ja alhaisen inflaation aika päätalousalueilla on

painanut[2] yleisen korkotason matalalle. Korkotuottoja saadakseen sijoittajan on
täytynyt hyväksyä joukkolainamarkkinoilla korkeampaa riskiä, ja kasvanut kysyntä on
laskenut joukkolainojen luotto- ja korkoriskilisiä matala- ja korkeariskisten
joukkolainojen välillä. Tämä taas on kannustanut yrityksiä ja valtioita laskemaan
liikkeeseen velkakirjoja pidemmissä maturiteeteissa. Esimerkiksi vuonna 2016
euroalueella laskettiin liikkeeseen yli miljardin euron lainoja, jotka olivat tavanomaista
selvästi pidempiä, kuten Itävallan 70 vuoden sekä Italian, Espanjan, Belgian ja Ranskan
50 vuoden valtionlainat.

Pidemmän juoksuajan velkakirjat ovat rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta hyvä
asia, sillä ne vähentävät velkojen uudelleenrahoitukseen liittyvää riskiä korkotason
noustessa. Samalla ne kuitenkin kasvattavat sijoittajien korkoriskiä. Joukkovelan hinnan

2. Domanski et al. (2017) mukaan turvallisten pitkien valtiolainojen hyvin matalalle painuneet korot voivat myös

olla pitkän aikavälin sijoittajien, kuten eläke- ja henkivakuutusyhtiöiden lyhyen aikavälin riskinhallinnan

toimenpiteiden seurausta. Pitkien korkojen laskiessa vakuutusyhtiöiden taseen velkojen maturiteetti nousee

nopeammin kuin saatavien. Kompensoidakseen syntyvän maturiteettieron vakuutusyhtiöiden täytyy lisätä

arvopaperiportfolioonsa pitempiä joukkolainoja. Kun korot laskevat, kysyntä pitkille valtionlainoille kasvaa ja

vakuutusyhtiön kysyntäkäyrästä tulee nouseva: korkeampi hinta lisää kysyntää. Tämä saattaa johtaa negatiiviseen

kierteeseen ja yhä laskeviin korkoihin.
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ja koron epälineaarisesta riippuvuudesta johtuen joukkovelan arvo on herkempi
koronmuutoksille silloin, kun korot ovat matalalla tasolla. Tämä saattaa johtaa
suhteellisen pienilläkin korkotason muutoksilla suuriin arvonmuutoksiin etenkin pitkän
juoksuajan joukkoveloissa. Nouseva korkotaso voi siten aiheuttaa arvostustappioita
etenkin pitkiin valtionlainoihin painottuvissa sijoitusportfolioissa, jollaisia on

tyypillisesti pankeilla, vakuutus- ja eläkevakuutusyhtiöillä[3].

Arvostustappiot eivät kuitenkaan määräydy suoraan hallussa olevien velkakirjojen
määrän mukaan, vaan niiden suuruuteen vaikuttaa se, milloin arvopaperit on hankittu,
kuinka ne on arvostettu taseessa ja miten korkoriskiltä on suojauduttu esimerkiksi
johdannaisia käyttämällä. Lisäksi, korkojen nousulla on myös positiivisia vaikutuksia
esimerkiksi pankkien ja vakuutusyhtiöiden tuloksentekokykyyn ja tulevien sijoituksien
tuottoihin, mikä kompensoi mahdollisia arvostustappioita korkosijoituksista.

Odotukset yleisestä korkotason noususta saattavat vaikuttaa arvopaperimarkkinoiden
arvostustasoihin myös laajemmin. Valtionlainojen korkojen nousu voi kasvattaa
riskillisempien yritysjoukkolainojen korkoja, koska ne hinnoitellaan yleensä preemiolla
valtionlainojen korkotason päälle. Osakkeiden ja muiden riskillisempien arvopaperien tai
markkina-alueiden suhteellinen suosio sijoituskohteena voi myös kärsiä, kun
matalamman riskin sijoituskohteiden tuottotasot nousevat. Vaarana on, että muuttuvat
odotukset tulevasta korkotasosta johtavat laaja-alaiseen sijoittajien
portfolioallokaatioiden muutokseen ja sitä kautta epävarmuuden kasvuun
rahoitusmarkkinoilla. Tähänastinen pitkien valtionlainojen korkojen nopea nousu
esimerkiksi Yhdysvalloissa ei kuitenkaan ole tähän johtanut. Tätä voi selittää mm. se,
että valtionlainojen käyttö eri markkinaoperaatioiden vakuutena ja sääntelyn asettamat
rajoitteet joidenkin rahoitustoimijoiden sijoituksen kohteille ylläpitävät niiden kysyntää
muuttuvassakin markkinatilanteessa. Korkotason noustessa riskillisemmän pään
arvopaperien kuten osakkeiden ja yritysjoukkolainojen kysyntää taas tukevat kohenevan
talouskasvun mukana pienenevät luottoriskit.

Velkaantumiseen ja kiinteistömarkkinoihin liittyvät
haavoittuvuudet paikoin suuria

Yksityisen sektorin velkaantuminen ja kiinteistömarkkinoiden ylikuumentuminen ovat
rahoitusvakauden kannalta vaarallisimpia pitkällä aikavälillä kehittyviä haavoittuvuuksia
(Tölö et al., 2017). Rahoituskriisiä seurannut rahoitustoimialan sääntelyn merkittävä
kiristäminen ja kriisin perintönä jääneet yksityisen ja julkisen sektorin korkeat velkatasot
ovat hillinneet velkaantumisen kehitystä useassa kehittyneessä taloudessa. Samaan
aikaan haavoittuvuudet ovat kuitenkin kasvaneet finanssikriisiltä välttyneissä maissa.
Yksityisen sektorin velkaantuminen on ollut finanssikriisin jälkeen nopeaa etenkin
nousevissa talouksissa, joissa yritysten velkaantuminen on BKT:hen suhteutettuna
noussut aggregaattitasolla korkeammaksi kuin kehittyneissä talouksissa.
Velkaantumisen vauhti on ollut erityisen nopeaa etenkin Kiinassa, jossa myös
velkaantumisen taso on poikkeuksellisen korkea etenkin yritysten kohdalla.

3. Pankkien, vakuutusyhtiöiden ja eläkevakuutusyhtiöiden riskinkantokykyä korkoriskejä vastaan testataan

säännöllisesti stressitesteillä.
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Kuvio 5.

Rahapolitiikan kiristyminen Yhdysvalloissa saattaa kiristää rahoitusoloja myös
Yhdysvaltojen ulkopuolella, sillä Yhdysvaltojen ulkopuolisilla velallisilla on
dollarimääräistä velkaa yhteensä 10,5 biljoonaa. Tästä noin kolmannes on nousevien
talouksien velallisilla. Dollarimääräisen velan osuus on suuri etenkin nousevien
talouksien joukkolainamuotoisessa velassa. BIS:n arvion mukaan keskimäärin 33 %
valtioiden joukkolainoista ja 57 % yritysjoukkolainoista ovat dollarimääräisiä, mutta
kaikesta yritysvelasta dollariosuus on suuri vain muutamissa maissa.

Dollarivelan aiheuttamien riskien arvioiminen on haastavaa johtuen mm. tilastojen

epätäydellisyydestä[4]. Dollarilainojen määrä ei myöskään itsessään vielä kerro
varsinaisesti riskin tasosta, sillä siihen vaikuttavat kokonaisvelkaantumisen ja muiden
haavoittuvuuksien taso sekä dollarivelkojen riskejä vastaan otetut suojaukset, joista ei
ole tilastotietoa. Vaarana kuitenkin on, että dollarin vahvistuessa ja dollarikorkojen
noustessa dollarimääräisten velkojen velanhoitokulut kasvavat ja saatavuus heikkenee,
jolloin velkojen uudelleenrahoitukseen liittyvät riskit kasvavat.

Dollarin vahvistuminen ja dollarikorkojen nousu kasvattaa myös pankkien omia
dollarivarainhankinnan kustannuksia ja voi heikentää pankkien mahdollisuuksia tarjota
dollarimääräistä rahoitusta ja valuuttasuojaustuotteita sijoittajille, velallisille ja toisilleen
(Avdjiev et al., 2016). Koska valuuttasuojaustuotteiden maturiteetti on kustannussyistä
yleensä sen kohdetta lyhempi, vaikuttaa valuuttasuojauksen kustannusten nousu heti
velallisten velanhoitokustannuksiin, vaikka velat itsessään olisivat pitkäaikaisia.
Valuuttasuojauksen kustannusten nousu voi myös heikentää dollarimääräisten
sijoitusten houkuttelevuutta sijoittajien näkökulmasta ja laskea siten dollarimääräisen
rahoituksen tarjontaa.

4. BIS on jo pitkään pyrkinyt määrätietoisesti analysoimaan Yhdysvaltain dollarin merkitystä ja sen luomia

haavoittuvuuksia kansainvälisessä rahoitusjärjestelmässä. Katso esim. Chui et al., (2014); McClauley et al., (2015);

Borio et al., (2016); Shin (2016).
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Yksityisen sektorin korkea velkaantumisen taso luo rahoitusvakauden haavoittuvuuden
myös useissa kehittyneissä talouksissa, kuten esimerkiksi Pohjoismaissa. Pohjoismainen
pankkijärjestelmä on hyvin keskittynyt, linkittynyt ja erittäin riippuvainen
kansainvälisestä varainhankinnasta. Pohjoismaiden vakavaraiset pankit ja valtiot
lukeutuvat turvallisimpien sijoituskohteiden joukkoon, mutta käsitys vakaasta
järjestelmästä saattaa muuttua, mikäli haavoittuvuudet entisestään kasvavat. Useissa
korkean velkaantumisen maissa on myös merkkejä kiinteistömarkkinoiden
yliarvostuksesta, jota mitataan esimerkiksi suhteuttamalla asuntohinnat vuokriin tai
kotitalouksien tuloihin. Euroopan järjestelmäriskikomitea ESRB antoi viime syksynä

varoituksen[5] asuntomarkkinoihin ja kotitalouksien velkaantumiseen liittyvistä
haavoittuvuuksista kahdeksalle EU-maalle (Itävalta, Belgia, Alankomaat, Luxemburg,
Tanska, Suomi, Ruotsi ja Iso-Britannia).

Kuvio 6.

Haavoittuvuuksien korkea taso ei välttämättä aina johda rahoituskriisiin, vaan siihen
vaikuttavat myös sokin suuruus eli se, miten nopeasti haavoittuvuudet purkautuvat, ja
rahoitusjärjestelmän riskinkantokyky. Useimmissa kehittyneissä maissa, joissa
velkaantumiseen ja asuntomarkkinoihin liittyvät haavoittuvuudet ovat koholla,
pankkisektori on vakavarainen ja valtiontalous on hyvässä kunnossa. Lisäksi
velkaantumiseen liittyvät haavoittuvuudet on tunnistettu ja niiden kehitystä on pyritty
hillitsemään makrovakauspolitiikalla.

Euroalueella julkisen talouden tila aiheuttaa huolta reaalitalouden tilan kohenemisesta
huolimatta. Julkinen velka euroalueella supistuu hitaasti. Alueen suurista maista vain
Saksassa julkisen sektorin velkaantuneisuuden odotetaan vähenevän selvästi, kun taas
Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen

5. ”Warnings on medium-term vulnerabilities in the residential real estate sector”, ESRB, September 2016.

Suomen saaman varoituksen syynä oli kiinteistöhintojen ylikuumenemisen sijaan kotitalouksien korkea

velkaantuneisuus.
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pysyy suunnilleen ennallaan. Tilanne on haastavin niissä velkakriisistä kärsineissä
maissa, joissa talouskasvu on yhä heikkoa ja pankkisektorin haavoittuvuudet suuria.
Euroopan valtionlainamarkkinoita varjostaa myös poliittinen epävarmuus, jota aiheuttaa

Iso-Britannian ero Euroopan Unionista sekä vilkas vaalivuosi[6].

Kuvio 7.

Rahoitussektorin sääntelyn purkaminen lisäisi
pitkän aikavälin riskejä

Yhdysvalloissa eräät hallinnon ja republikaanipuolueen edustajat ovat lausuneet muun
muassa yhdysvaltalaisten pankkien olevan ylisäänneltyjä tarjoamaan luottoa sekä
kritisoineet Yhdysvaltojen pankkisektoriin kohdistuvaa Dodd-Frank-lainsäädäntöä.

Helmikuisessa presidentin määräyksessä[7] korostetaan mm. tarvetta välttää
rahoituslaitosten pelastamista verovaroin ja Yhdysvaltojen eduista huolehtimista
kansainvälisissä rahoitusjärjestelmän sääntelyä koskevissa neuvotteluissa.

On vielä liian varhaista arvioida, miten sääntely Yhdysvalloissa muuttuu ja mitä
vaikutuksia muutoksilla voi pitkällä aikavälillä olla. Sääntelyn keventäminen tai
purkaminen ei itsessään johda finanssikriisiin, mutta se voi johtaa pankkien ja muiden
rahoitustoimijoiden riskinkantokyvyn heikkenemiseen ja haavoittuvuuksien kasvuun
lisääntyvän riskinoton kautta. Yhdysvaltain sääntelyepävarmuus voi myös heijastua
esimerkiksi Baselin pankkivalvontakomitean neuvotteluihin, joissa viimeistellään
pankkien vakavaraisuussääntelyä koskevia kansainvälisiä Basel III -suosituksia.

6. Laakkonen et al. (2014) mukaan valtion luottoluokitukseen vaikuttavat taloudellisen tilan lisäksi hallinnon

toimivuus ja päätöksentekokyky. Tutkimuksessa mitattiin päätöksentekokykyä hallituksen ministerisalkkujen

keskittyneisyyttä kuvaavalla indeksillä ja havaittiin, että puoluekentältään hajanaisempi hallitus vaikuttaa

negatiivisesti valtion luottoluokitukseen.

7. “Presidential Executive Order on Core Principles for Regulating the United States Financial System”, White

House, 3.2.2017.
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Laajempi rahoituspohja erityisesti kasvuhakuisille PK-yrityksille lisäisi talouskasvua jaLaajempi rahoituspohja erityisesti kasvuhakuisille PK-yrityksille lisäisi talouskasvua ja
työllisyyttä. Maiden rajat ylittävät pääomavirrat lisäisivät yksityistä riskien jakoatyöllisyyttä. Maiden rajat ylittävät pääomavirrat lisäisivät yksityistä riskien jakoa
Euroopassa. Euroopan komissio onkin suunnitellut ja osin toteuttanutEuroopassa. Euroopan komissio onkin suunnitellut ja osin toteuttanut
pääomamarkkinaunionia, joka tukisi näitä tavoitteita. Tähän mennessä unioninpääomamarkkinaunionia, joka tukisi näitä tavoitteita. Tähän mennessä unionin
rakentaminen on ollut suhteellisen nopeaa, mutta nyt edessä on vaikeita asioita, kutenrakentaminen on ollut suhteellisen nopeaa, mutta nyt edessä on vaikeita asioita, kuten
verotuksen ja maksukyvyttömyyslainsäädännön yhdenmukaistaminen. Unioninverotuksen ja maksukyvyttömyyslainsäädännön yhdenmukaistaminen. Unionin
rakentaminen ei saisi pysähtyä, vaikka vaikeasti ratkaistavat asiat ovatkin vasta edessä.rakentaminen ei saisi pysähtyä, vaikka vaikeasti ratkaistavat asiat ovatkin vasta edessä.

Pääomamarkkinaunionia tarvitaan kasvuyritysten
rahoittamiseen

Pääomamarkkinoiden merkitys on Euroopassa huomattavasti vähäisempi rahoituksen

välityksessä kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa.[1] Euroopassa rahoitus tulee pääosin
pankeilta, mutta kriisiaikoina pelkästään pankkeja laajempi rahoituspohja olisi

komission mukaan kestävämpi rahoituksen jatkuvuuden kannalta.[2] Yhdessä pankit ja
pääomamarkkinatoimijat pystyisivät tarjoamaan rahoitusta tavalla, joka olisi riittävä ja
kestäisi parhaiten talouden heilahteluja.

1. Lisäpohdintoja Euroopan pankkisektorin koosta löytyy esimerkiksi Euroopan järjestelmäriskikomitean (ESRB)

raportista.

2. Aiheesta enemmän Euroopan komission analyysipaperissa pääomamarkkinaunionin taloudellisesta

arvioinnista.
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Tällä hetkellä talouskasvu ja suuri osa uusista työpaikoista syntyvät pienissä ja
keskisuurissa kasvuyrityksissä. Niinpä näiden yritysten rahoitus on olennaista
positiivisen talouskehityksen jatkumisen kannalta. Moni tämän päivän kasvuyrityksistä
toimii palvelusektorilla ilman merkittävää omaa pääomaa tai reaaliomaisuutta. Ilman
vakuuksia, merkittävää liikevaihtoa tai perinteistä liiketoimintamallia nämä toimijat
eivät helposti saa lainaa pankeilta. Siksi niiden rahoitus olisi saatava
pääomamarkkinoilta. Valitettavasti monissa Euroopan maissa pääomamarkkinat ovat
ohuet, ts. ne eivät pysty tarjoamaan merkittävää rahoitusta. Pankkienkin tilanne joissain
maissa voi olla niin heikko, että niiden kyky tukea taloutta on rajallinen.

Suomessa PK-yritysten rahoitustilanne ei ole yhtä vaikea kuin joissain muissa EU-
maissa. Kiitos tästä kuuluu muun muassa julkisille toimijoille, kuten Finpro, Finnvera,
Tekes ja Suomen Teollisuussijoitus – sekä vakavaraiselle pankkisektorille. Silti yllä
lueteltujen syiden takia varsinkin aikaisen vaiheen yritysrahoituksen saaminen voi olla
Suomessakin hankalaa. Tällä hetkellä yksityiset ns. enkeli- tai pääomasijoittajat eivät
pysty rahoittamaan kaikkia lupaavia kohteita.

Jotta edellä mainitut kaksi ongelmaa, pääoman saatavuus ja rahoituksen jatkuvuus,
saataisiin ratkaistuksi, tarvitaan elinvoimaisia ja toimivia pääomamarkkinoita.
Pääomamarkkinaunioni on Euroopan komission ja EU:n jäsenvaltioiden aloite, jonka
tarkoitus on laajentaa markkinaehtoista rahoitusta sekä lisätä pankkirahoitusta
erityisesti PK-yrityksille ja infrastruktuuriprojekteille. Tässä aloitteessa kansalliset ja EU-
viranomaiset luovat sääntelyjärjestelmän, jossa yksityiset toimijat voivat toteuttaa
pääomamarkkinaunionin. Kunnianhimoinen tavoite on saada tämä järjestelmä valmiiksi

vuoteen 2019 mennessä.[3]

Pääomamarkkinaunionia koskevassa aloitteessa on mukana 33 pienempää
kokonaisuutta lähtien selvityksistä ja konsultaatioista aina lainsäädäntömuutoksiin.
Aiheina ovat mm. maiden rajat ylittävien, kuluttajille tarjottavien rahoituspalveluiden
kehittäminen sekä konkurssilainsäädännön ja yritysverotusperusteiden sekä
osinkoverotuskäytäntöjen yhtenäistäminen. Hankkeeseen sisältyvien toimien
erilaisuudesta johtuu, että aloitetta on vaikea tiivistää ymmärrettävästi ja kattavasti.

Pääomamarkkinat täydentävät pankkien tarjoamaa
rahoitusta

Finanssikriisin jälkeen pankkien ja markkinoiden toimintaan alettiin kiinnittää
huomiota entistä tarkemmin. Ymmärrettiin, että vain vakavarainen pankkisektori
kykenee välittämään rahoitusta kestävällä tavalla. Pankkien sääntelyyn, erityisesti
vakavaraisuussääntelyyn, tuotiin nopealla aikataululla vaatimus ottaa koko
pankkisektorin riskit huomioon. Siten yksittäisen pankin ongelmat eivät leviäisi koko
pankkisektorin ongelmiksi.

3. Pääomamarkkinaunioni ei ole yksittäinen aloite, vaan täydentää esim. pankkiunionia ja digitaalisia

sisämarkkinoita. Lisäksi pääomamarkkinaunioni luonnollisesti kehittyy jatkuvasti, mutta tavoite kuitenkin on, että

vuoteen 2019 mennessä sen runko alkaisi olla pääosin valmiina.
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Uuden sääntelyn tarkoitus oli, että pankit eivät niin helposti joutuisi ongelmiin – ja jos
kuitenkin joutuisivat, julkisia varoja ei jatkossa tarvitsisi käyttää pankkien
pelastamiseen. Sääntelyn myötä pankeissa on kuitenkin vähennetty kaikkein
riskillisimpiä toimintoja. Samaan aikaan Euroopan pääomamarkkinat eivät ole olleet
riittävän kehittyneitä paikkaamaan tätä pankkien toiminnan vähenemistä. Tästä on
seurannut vajausta erityisesti kasvuyritysten rahoituksessa, koska pankit ja
pääomamarkkinat eivät ole voineet tukea niitä riittävästi.

Pääomamarkkinaunionin onkin tarkoitus kasvattaa markkinaehtoisen rahoituksen
osuutta ja laajentaa rahoitusta tarjoavien toimijoiden joukkoa. Yksi merkittävimmistä
aiheista on huolehtia, että näiden toimijoiden sääntely on riittävää ja ottaa toiminnan
riskit huomioon. Sääntely ei kuitenkaan saisi olla liian raskasta, jotta pääomamarkkinat
voivat tarjota rahoitusta kohtuullisella hinnalla. Kuten pankkirahoituksessa, myös
pääomamarkkinoiden rahoituksessa on muistettava, että hieman pienempi mutta
kestävä kasvu on aina parempi kuin hieman isompi kasvu, jota seuraavat huomattavat
romahdukset tasaisin väliajoin.

Pääomamarkkinaunionin myötä myös pankkien infrastruktuurisijoitusten riskipainoja
pyritään keventämään, samoin kun PK-sektorin lainoille jo nyt tehdään. Periaatteessa
näiden kevennysten pitäisi lisätä pankkien antolainaamista infrastruktuurisijoituksille ja
PK-sektorille. Samalla tämä muutos kuitenkin tarkoittaa, että puhtaasti laskennallinen
riskipainoperuste ei enää päde, vaan riskipainoja tarkastellaan myös suhteessa
toiminnan yhteiskunnalliseen tärkeyteen. Tästä periaatteesta varmasti puhutaan myös
pääomamarkkinaunioniin liittyvässä kestävän rahoituksen lisäämistä koskevissa
keskusteluissa.

Uudelleenarvioinnin kohteena pääomamarkkinaunionissa on myös oman pääoman
verokohtelu suhteessa velkaan. Tällä hetkellä yritykset voivat vähentää verotuksessaan
kuluja, joita niille tulee velkojen hoitamisesta. Tätä vähennysoikeutta voidaan käyttää
verosuunnitteluun, mutta jopa ilman tätä ulottuvuutta epäsuhta velan ja oman pääoman
välillä on selkeä. Pääomamarkkinaunionin myötä on tarkoitus, että velan ja oman
pääoman verokohtelu olisi jatkossa samanlaista, mikä lisäisi omaa pääomaa ja vähentäisi
yritysten velkaa. Verotuksen muuttaminen ei kuitenkaan tule olemaan helppoa, vaikka
tavoite olisi hyvä.

Pääomamarkkinaunioni ulottuu kansallisen
lainsäätäjän alueelle – hyvästä syystä?

Jotta EU olisi oikeasti pääomamarkkinaunioni, tulisi lainsäädännön ja -tulkinnan olla
riittävän samanlaista kaikissa maissa. Osin tämä saavutetaan säätelemällä asetuksia ja
jättämällä direktiiveihin mahdollisimman vähän liikkumavaraa kansallisiin tulkintoihin.
Osin tämä silti vaatii myös yhtenäistämään niitä alueita, joita on perinteisesti
pidetty kansallisen lainsäädännön alaisina. Tällaisia ovat mm.
maksukyvyttömyyslainsäädäntö (insolvenssioikeus) sekä verotus.

Yksi keskeinen aloite pääomamarkkinaunionissa on ensin selvittää ja sitten mahdollisesti
yhtenäistää käytännöt, jotka liittyvät siihen, miten kauan velkojalla kestää päästä
realisoimaan velkojen vakuutena oleva omaisuus velallisen
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maksukyvyttömyystilanteessa. Lyhimmillään tämä aika on joissain maissa joitain
kuukausia, kun taas pisimmillään aika voi olla lähemmäs kymmenen vuotta. On aivan
selvää, että mikäli erot ovat suuria ja joissain maissa prosessiin liittyy epäselvyyksiä,
maiden rajoja ylittävät pääomavirrat jäävät rajallisiksi. Myös pankkien hoitamattomista
lainoista mahdollisesti aiheutuvat tappiot ja sitä kautta näiden lainojen markkina-arvot

kehittyisivät suotuisasti, mikäli pisimpiä realisointiaikoja saataisiin lyhennettyä.[4]

Pääomamarkkinaunionissa halutaan myös yhtenäistää periaatteet, joilla hetkellisissä
talousvaikeuksissa olevat mutta muuten terveellä pohjalla toimivat yritykset saataisiin
selvitettyä niin, että niiden toimintaa voitaisiin jatkaa. Samalla halutaan varmistaa, että
rehelliset yrittäjät saisivat toisen mahdollisuuden, mikäli heidän aiempi liiketoimintansa
epäonnistuu.

Yhtenäinen EU:n laajuinen lainsäädäntö, myös maksukyvyttömyys- ja verotusasioissa,
olisi omiaan lisäämään maiden rajat ylittäviä sijoituksia ja rahoituspalveluiden tarjontaa.
Tämä ohjaisi resursseja tehokkaammin ja lisäisi yksityistä riskienjakoa Euroopassa,
koska pääomaylijäämäisiltä alueilta virtaisi pääomia alijäämäisille alueilla. Yksityinen

taakanjako olisi julkista yhteisvastuuta markkinaehtoisempi ratkaisu.[5]

Samalla kun yhtenäistetään kansallisia lainsäädäntöjä ja käytäntöjä, tulee myös
pääomamarkkinoiden valvonta saattaa yhtenäiseksi ja tasoltaan riittäväksi. Merkittävä
osa EU:n pääomamarkkinatoiminnoista sijaitsee Britanniassa mutta maan EU-eron
jälkeen osa näistä toiminnoista siirtynee usean eri maan kansallisen valvojan alle. Eri
maiden lainsäädännöt ja valvontakäytännöt ovat osin erilaisia, mikä voi olla hidaste
integraation kannalta. Siksi pääomamarkkinaunionin olennaisena osana on myös
pääomamarkkinavalvonnan yhtenäistäminen.

Monista eduistaan huolimatta näiden monimutkaisten ja perinteisesti kansallisiksi
ajateltujen asioiden yhtenäistämisen ennakoidaan osoittautuvan erittäin vaikeaksi.
Pääomamarkkinaunionia koskevan aloitteen edistymisen kannalta on tärkeää, että
vaikeat asiat eivät silti estä koko hankkeen etenemistä. Komissio itse katsoo tällä

hetkellä, että 33 aloitteesta 19 on jo hoidettu.[6]

Liialliseen tyytyväisyyteen ei ole varaa, sillä Eurooppa tarvitsee pääomamarkkinaunionia
– ja erityisesti brexitin jälkeen siitä ollaan kaukana. Komission tiekartta on kuitenkin
selkeä. Nyt sama tahtotila pitäisi löytyä myös kansallisella tasolla.

Avainsanat

• pk-yritykset
• pääomamarkkinaunioni

4. Tämä ei tarkoita velallisen aseman kohtuutonta heikentämistä, jos prosessit ovat läpinäkyviä ja kaikkien

tiedossa ja jos sopivat minimiehdot ja kuluttajansuoja ovat olemassa.

5. Kun yksityinen sijoittaja yhdessä maassa sijoittaa useaan eri maahan, ei yhden maan kohtaama riski vaikuta

kuin osaan sijoittajan sijoituksista. Tappiot jakautuvat useissa maissa oleville sijoittajille, mikä vähentää maiden ja

niissä olevien sijoittajien välistä riippuvuutta. Tämän yksityisen riskienjaon ansiosta rahoitusjärjestelmä on

kokonaisuutena kestävämpi.

6. Ks. komissaari Dombrovskisin puhe 25.4.2017.
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Jotta rahoitusjärjestelmä olisi luotettava, on maksujärjestelmien sekä arvopaperikaupanJotta rahoitusjärjestelmä olisi luotettava, on maksujärjestelmien sekä arvopaperikaupan
selvitys- ja toimitusjärjestelmien toimittava moitteettomasti. Tämä ns.selvitys- ja toimitusjärjestelmien toimittava moitteettomasti. Tämä ns.
rahoitusjärjestelmän infrastruktuuri on viime vuosina käynyt läpi murrosta. Suomestarahoitusjärjestelmän infrastruktuuri on viime vuosina käynyt läpi murrosta. Suomesta
on tällä vuosituhannella tullut entistä riippuvaisempi kansainvälisistä järjestelmistä.on tällä vuosituhannella tullut entistä riippuvaisempi kansainvälisistä järjestelmistä.
Siksi on tärkeää varmistaa, että esimerkiksi maksuliikenne ja korttimaksaminen toimivatSiksi on tärkeää varmistaa, että esimerkiksi maksuliikenne ja korttimaksaminen toimivat
myös silloin, jos tietoliikenneyhteydet muihin maihin ovat poikki.myös silloin, jos tietoliikenneyhteydet muihin maihin ovat poikki.

Maksujärjestelmät ja arvopaperikaupan selvitys- ja toimitusjärjestelmät ovat keskeisiä
talouden toimivuuden ja rahoitusmarkkinoiden vakauden kannalta.
Rahoitusjärjestelmän infrastruktuuri esimerkiksi pitää huolen, että raha siirtyy
henkilöltä tai yritykseltä toiselle. Arvopaperikaupassa puolestaan tarvitaan järjestelmiä,
joiden avulla arvopaperi saadaan siirrettyä myyjältä ostajalle ja rahat ostajalta myyjälle.

Rahoitusjärjestelmän infrastruktuuri toimii talouden taustalla ja jää oikein toimiessaan
usein huomaamatta. Jos taas ilmenee ongelmia, yhteiskunnan arki vaikeutuu nopeasti.
Suomen rahoitusjärjestelmän infrastruktuuri on toiminut kuluneen vuoden aikana

luotettavasti.[1]

Viime vuosina rahoitusjärjestelmän infrastruktuuri on kuitenkin muuttunut
voimakkaasti. Erityisesti maksamisen tavat ja Suomessa käytettävät maksujärjestelmät
ovat kansainvälistyneet vauhdikkaasti viimeisen 15 vuoden aikana. Ensin markoista ja

1. Lisätietoja Suomessa käytettävistä järjestelmistä.
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penneistä siirryttiin käyttämään euroa. Sitten kotimainen pankkikortti katosi ja alettiin
käyttää kansainvälisiä maksukortteja ja eurooppalaisen standardin mukaisia tilisiirtoja.
Samalla taustalla toimivat maksujärjestelmät muuttuivat kotimaisista kansainvälisiksi.
Arvopaperikaupan jälkeen käytettävät järjestelmät ovat niin ikään muuttuneet paljon.

Suomessa käytetään esimerkiksi kansainvälisten keskusvastapuolten[2] palveluita ja
tullaan siirtymään eurooppalaisen arvopaperien selvitysalustan (Target2 Securities, T2S)
käyttäjiksi.

Järjestelmien kansainvälistyminen ja integraatio lisäävät tehokkuutta.
Kustannustehokkuuden näkökulmasta Suomen kaltaisen pienen maan ei välttämättä
kannata itse ylläpitää kaikkia järjestelmiä. Jatkuvuuden ja varautumisen näkökulmasta
riippuvuus kansainvälisistä tietoliikenneyhteyksistä ja järjestelmistä on kuitenkin
ongelmallista. Tarvitaan nykyistä parempaa varautumista tilanteisiin, joissa ei voida
luottaa kansainvälisten järjestelmien toimivuuteen.

Myös maksamisen ongelmatilanteissa tai kriisiaikoina maksujen tulisi välittyä pankista
toiseen ja korttien käydä maksuvälineinä. Ihmisten on saatava eläkkeet sovitusti ja
palkat palkkapäivänä. Pankkitilillä olevaa rahaa täytyy myös voida käyttää vaikkapa
sähkölaskun maksamiseen tai ruuan ja lääkkeiden ostamiseen. Siksi korttimaksamisen ja
tilisiirtojen häiriöttömyys on ensiarvoisen tärkeää nyky-yhteiskunnassa.

Suomessa onkin herätty pohtimaan, miten esimerkiksi maksuliikenteen hoitaminen
vakavien häiriöiden iskiessä tulisi ottaa lainsäädännössä nykyistä paremmin huomioon.

Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän[3], jonka tehtävänä on esittää tarpeelliset
muutokset rahoitusalan varautumisvelvollisuutta koskevaan sääntelyyn.

Kansainvälisen riippuvuuden ohella järjestelmiin liittyy muitakin, järjestelmien
luonteesta kumpuavia riskejä. Joissain järjestelmissä on esimerkiksi luottoriskiä
osapuolten välillä. Tällöin rahat voivat jäädä saamatta, jos esimerkiksi jokin pankeista
kaatuu. Likviditeettiriski puolestaan tarkoittaa, että vastapuolelta loppuvat rahat
tilapäisesti ja maksusuoritus viivästyy sovitusta.

Luotto- ja likviditeettiriskin hallinta korostuu esimerkiksi pikamaksujärjestelmissä, joita
Suomeenkin on syntymässä tämän vuoden aikana. Luonnollisesti myös operatiiviset
riskit ovat keskeisiä. Järjestelmän toiminta voi keskeytyä esimerkiksi odottamattoman
teknisen vian tai inhimillisen virheen vuoksi.

Digitalisaatio on nostanut esiin uudenlaisia haavoittuvuuksia. Yhä enemmän puhutaan
yhteiskunnan eri toimintoja uhkaavista kyberriskeistä. Kyberriskit ovat luonteeltaan
globaaleja, ja niiden torjunta edellyttää kansainvälistä yhteistyötä. Panostaminen
kyberturvallisuuteen on äärimmäisen tärkeää myös maksu- ja arvopaperijärjestelmien
kannalta.

2. Keskusvastapuoli asettuu arvopaperikaupan selvityksessä ostajaksi myyjälle ja myyjäksi ostajalle.

3. Ks. http://vm.fi/documents/10623/3779937/

Varautumisty%C3%B6ryhm%C3%A4n+asettamisp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s/

b18b4c94-7849-45da-944a-856d918b4b26
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Tehokas tapa rampauttaa yhteiskunnan toimintaa olisi suunnata vakava kyberisku
keskeiseen rahoitusjärjestelmän infrastruktuuriin. Toiminta voisi keskeytyä tai – mikä
vielä pahempaa – esimerkiksi tiedot ihmisten veloista ja varoista saattaisivat vääristyä.
Monien käytännön asioiden hoitaminen hankaloituisi merkittävästi, jos pankkitilien
saldoihin ei voisi luottaa.

Rikolliset voivat tehdä kyberhyökkäyksiä paitsi häiritäkseen myös ansaintamielessä.
Esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden merkittävimmän sanomavälityspalvelun tarjoajan,
SWIFTin, palveluja käyttäviin osapuoliin on kohdistunut kyberhyökkäyksiä, ja SWIFT on

tästä syystä ryhtynyt moniin toimenpiteisiin vastaisen varalle.[4]

Teknologian kehittyessä myös järjestelmiä uusitaan ja ajantasaistetaan, mihin liittyy
omat riskinsä ja haasteensa. Esimerkiksi Suomen arvopaperikeskus, Euroclear Finland,
on vienyt eteenpäin mittavaa järjestelmähanketta. Järjestelmien uudistaminen on
kestänyt vuosia, ja aikatauluja on jouduttu tarkistamaan useita kertoja. Suomen
markkinoiden liittyminen eurojärjestelmän T2S-selvitysalustan käyttäjäksi ei toteudu
alun perin suunnitellussa aikataulussa. Osana yleisvalvontatyötään Suomen Pankki
seuraa tiiviisti järjestelmäuudistusta ja tukee osaltaan Suomen markkinoiden siirtymistä
T2S-alustan käyttäjäksi.

Keskeistä järjestelmien toiminnassa on erilaisten riskien hallinta ja luottamuksen
säilyminen. Luottamuksen voi menettää hetkessä, mutta sen luominen uudelleen,
esimerkiksi kyberiskun jälkeen, vie paljon aikaa. Suomen Pankin yleisvalvonta pyrkii
osaltaan varmistamaan järjestelmien häiriöttömän toiminnan niin normaalioloissa kuin
ongelmatilanteissakin.

Varautuminen ennalta arvaamattomiin tilanteisiin edellyttää yhteispeliä viranomaisilta
ja toimialalta, sillä järjestelmien sujuva toiminta riippuu kaikista osapuolista. Yhteisesti
sovittujen varautumistoimenpiteiden tärkeyttä korostaa se, että infrastruktuurin
toiminta on elintärkeää koko yhteiskunnan kannalta.

Oman lisähaasteensa varautumiselle asettaa myös digitalisaatio, joka muovaa pelikenttää
voimakkaasti (ks. tarkemmin Kari Kemppaisen artikkeli: Maksaminen muuttuu
reaaliaikaisemmaksi ja huomaamattomammaksi). Maksu- ja arvopaperijärjestelmien
turvallisuuden ja luotettavuuden täytyy olla kunnossa myös tulevaisuuden alati
muuttuvassa maailmassa.

Avainsanat

• arvopaperien selvitys- ja toimitusjärjestelmät
• kyberturvallisuus
• maksujärjestelmät
• varautuminen

4. Ks. https://www.swift.com/myswift/customer-security-programme-csp_
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Maksaminen muuttuu
reaaliaikaisemmaksi ja
huomaamattomammaksi
5.5.2017 09:00 • EURO & TALOUS 2/2017 • RAHOITUSVAKAUS • KARI KEMPPAINEN

• Kari Kemppainen
Vanhempi neuvonantaja

Uudet toimijat ja toimintatavat rynnivät maksamisen markkinoille. Euroopassa kehitystäUudet toimijat ja toimintatavat rynnivät maksamisen markkinoille. Euroopassa kehitystä
vauhdittaa myös lainsäädännön päivitys, kun uudistettu maksupalveludirektiivi tuleevauhdittaa myös lainsäädännön päivitys, kun uudistettu maksupalveludirektiivi tulee
vuonna 2018 voimaan. Maksamisen kolme keskeistä trendiä ovat markkinoidenvuonna 2018 voimaan. Maksamisen kolme keskeistä trendiä ovat markkinoiden
pirstaloituminen, maksamisen reaaliaikaistuminen ja maksamisen muuttuminenpirstaloituminen, maksamisen reaaliaikaistuminen ja maksamisen muuttuminen
huomaamattomaksi taustaprosessiksi. Näiden muutosten keskellä keskuspankinhuomaamattomaksi taustaprosessiksi. Näiden muutosten keskellä keskuspankin
tehtävänä on varmistaa, että maksaminen säilyy luotettavana ja turvallisena myöstehtävänä on varmistaa, että maksaminen säilyy luotettavana ja turvallisena myös
tulevaisuudessa.tulevaisuudessa.

Digitalisaatio muovaa voimallisesti monia toimialoja, eikä finanssiala ole tästä poikkeus.
Lukuisat finanssiteknologia-alan (ns. fintech) toimijat ovat jo tulleet tai tulossa
markkinoille kilpailemaan perinteisten rahoituspalveluyritysten kanssa. Uusien ketterien
fintech-yritysten ohella perinteisten toimijoiden pelitilaa kaventavat globaalisti toimivat
internetjätit omilla finanssialan palveluillaan. Yhteistä näille molemmille
finanssimarkkinoiden uusille toimijoille on pyrkimys tuottaa mahdollisimman
miellyttävä ja helppo asiakaskokemus. Helppokäyttöisyys, ns. 24/7-saatavuus ja
reaaliaikaisuus ovat tulevaisuuden finanssipalveluiden avainominaisuuksia.

Maksaminen on oleellinen, miltei kaikkiin finanssipalveluihin linkittyvä osa. Myös se on
altis digitalisoitumisen mukanaan tuomille muutosvoimille. Tämän näkee selvästi, kun
tarkastelee maksamisen tilastoja Suomessa (kuvio 1). Suomessa, kuten yleisesti
muissakin Pohjoismaissa, sähköiset maksutavat ovat olleet viime vuosina vauhdikkaassa
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kasvussa. Tällä hetkellä korttimaksaminen on yleisin maksamisen muoto ja myös
tilisiirtoja käytetään paljon.

Kuvio 1.

Sähköisten maksutapojen käytön kasvaessa käteisnostot ovat vähentyneet. Vaikka
käteisen käytöstä ei ole absoluuttisen luotettavia tilastoja, voidaan senkin olettaa
vähentyneen (kuvio 2). Uudet maksamisen sovellukset, kuten lähimaksaminen
vilauttamalla korttia maksupäätteellä ja puhelinnumeron avulla henkilöltä henkilölle
hoidettava mobiilimaksu, vähentävät osaltaan käteisen käyttöä. Silti on todennäköistä,
ettei käteinen ole katoamassa maksamisen markkinoilta ainakaan lähivuosina.

Kuvio 2.
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Digitalisaation vaikutukset maksamisessa

Maksamiseen ja eri maksutapojen käyttöön vaikuttavat koko yhteiskunnassa jylläävät
megatrendit ja muutosajurit. Digitalisaatio on jo muovannut perinteisiä toimintatapoja
voimallisesti uusiksi monilla eri aloilla: esimerkiksi matkojen varaaminen ja musiikin
ostaminen hoidetaan jo hyvin pitkälti verkossa. Tämä asiakaskäyttäytymisen muutos on
ravisuttanut näiden toimialojen perinteisiä toimintamalleja kokonaan uuteen muottiin.

Samanlaiset kehityskulut ovat mahdollisia myös maksamisessa. Kun maksamisen ns.
loppukäyttäjien – kuluttajien, yritysten, julkisyhteisöjen – odotukset ja tottumukset
muuttuvat, myös maksutapoihin ja niiden ominaisuuksiin kohdistuvat vaatimukset
muuttuvat.

Näitä tulevaisuuden maksutapoihin liittyviä odotuksia ja ennusteita luodattiin Suomen

Pankin maksuneuvoston[1] hankkeena työstetyssä e-kirjasessa ”Millä tavoin maksamme
2020-luvulla? Näkökulmia tulevaisuuden maksamistapoihin”. Kirjaseen on koottu
yhteen maksamisen eri sidosryhmien (käyttäjät, palveluntuottajat ja viranomaiset)
lyhyitä kirjoituksia, joissa nämä esittävät näkemyksiään tulevaisuuden maksamisesta.
Kirjasen kolme keskeistä tulemaa maksamisen trendeistä ovat seuraavat:

1) maksamisen markkinat pirstaloituvat uusien toimijoiden myötä

2) maksaminen reaaliaikaistuu

3) maksaminen muuttuu aiempaa huomaamattomammaksi ja sulautuu ostoprosessiin.

Maksamismarkkinoiden pirstaloituminen

Maksamisen markkinoiden pirstaloituminen näkyy markkinoilla jo olevien
maksamissovellusten suurena määränä ja tulokkaiden virtana. Etenkin erilaisten
mobiilimaksamissovellusten määrä on viime aikoina lisääntynyt voimakkaasti.

Yhtäältä uusien maksamissovellusten tulo lisää kilpailua markkinoilla ja tuo kuluttajille,
kaupoille ja yrityksille lisää valinnanvapautta. Toisaalta pirstaleiset markkinat tuovat
mukanaan myös haasteita mm. sen suhteen, mitä kaikkia uusia maksutapoja kuluttajan
tulisi ottaa käyttöönsä ja kauppiaan puolestaan hyväksyä.

Maksutapojen valintaan vaikuttaa voimakkaasti maksamismarkkinoiden
verkostoluonne. Menestyäkseen uuden maksutavan on saatava käyttäjikseen niin
kuluttajat, kaupat kuin yrityksetkin. Mitä enemmän maksutavalla on käyttäjiä, sitä
halukkaampia kaupat ja yritykset ovat ottamaan sen käyttöön. Tämän vuoksi onkin
odotettavissa, että ajan myötä markkinoiden pirstaloituminen vähenee ja kuluttajien
lompakkoihin ja mobiililaitteisiin sekä kauppojen ja yritysten maksupäätteisiin jää
lopulta jäljelle muutama suosittu maksutapa.

1. Ks. https://www.suomenpankki.fi/fi/raha-ja-maksaminen/maksujarjestelmat/suomen-pankki-katalystina-

maksuneuvosto/.
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On myös syytä huomata, että pirstaloituminen on koskenut tähän mennessä lähinnä
maksamissovellusten markkinoita, ei niinkään niiden takana olevia maksujärjestelmiä.
Maksamisen innovaatiot ovatkin yleensä olleet käyttämisen helppoutta lisääviä
sovelluksia, joilla käynnistetään maksutapahtuma.

Maksujen toteuttamisessa käytettävät maksujärjestelmät eivät juuri ole vielä
muuttuneet. Useimmiten uusien maksamissovellusten taustalla käytetään edelleen
korttimaksuja ja tilisiirtoja. Menossa on lukuisia eri hankkeita, joilla pyritään
selvittämään uusien tekniikoiden, kuten mm. lohkoketjujen, soveltuvuutta
maksujärjestelmien uudistamiseen. Suuria läpimurtoja ei ole kuitenkaan vielä
saavutettu.

Maksamisen reaaliaikaistuminen

Maksamisen reaaliaikaistuminen on toinen keskeinen viimeaikainen maksamisen trendi.
Reaaliaikaistumisen vaatimus kytkeytyy osaltaan digiajan yleisiin odotuksiin palveluiden
24/7-saatavuudesta ilman viikonloppujen tai lomapäivien aiheuttamia katkoksia.

Reaaliaikaisen maksunvälityksen mahdollistavia järjestelmiä on ollut jo jonkin aikaa
käytössä joissakin maissa (mm. Ruotsi, Tanska, Puola, Iso-Britannia ja Meksiko), ja
euromaksualueen vähittäismaksuneuvosto on edistänyt osaltaan tavoitetta, jonka
mukaan yleiseurooppalainen reaaliaikainen maksaminen otettaisiin käyttöön
marraskuussa 2017. Euroopan laajuisesti reaaliaikaisesti toimivia maksamisratkaisuja
työstetään paraikaa, ja mm. EBA Clearing pyrkii tuomaan oman ratkaisunsa
markkinoille loppuvuodesta.

Myös meillä Suomessa on maaliskuun 2017 alussa aloittanut toimintansa Siirto-
mobiilimaksujärjestelmä, jossa pankkien väliset rahasiirrot toteutetaan reaaliaikaisesti.
Yleisesti vaikuttaa siltä, että jonkinlaisen reaaliaikaisen maksamisratkaisun tulo
markkinoille on vääjäämätöntä miltei jokaisessa maailmankolkassa.

Maksamisen sulautuminen ostotapahtumaan

Maksamisen sulautuminen huomaamattomaksi toiminnoksi ostotapahtuman taustalla
on kolmas keskeinen ja voimistuva maksamisen trendi. Luonnollisesti tämä helpottaa ja
sujuvoittaa ostamista: kuluttajan tarvitsee esimerkiksi antaa vain kertaalleen
maksukorttinsa tiedot palveluntarjoajalle, minkä jälkeen ostojen veloitukset hoituvat
automaattisesti ilman erillistä maksutoimeksiantoa.

Palveluiden entistä parempi käyttävyys sekä sujuvampi ja helpompi ostaminen ovat
sinänsä positiivisia kehityssuuntia. Samaan aikaan on kuitenkin pidettävä huoli, että
maksupalvelun tuottajien tietoturvaratkaisut ovat riittävän laadukkaita. Lisäksi
maksamisen häviäminen ostotapahtuman sisään voi pahimmillaan hämärtää kuluttajan
tietoisuutta ja ymmärrystä budjettirajoitteistaan. Hieman kärjistäen voidaan todeta, ettei
setelien loppuminen lompakosta toimi enää fyysisenä rajoitteena. Helppokäyttöinen ja
piilossa hoituva maksaminen korostaa osaltaan digiaikana tarvittavaa uutta

talouslukutaitoa.[2]
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Lainsäädännön vaikutukset maksamiseen

Maksamisen megatrendien ohella tulevaisuuden maksamismarkkinoiden kehitykseen
vaikuttaa luonnollisesti myös lainsäädännön muuttuminen. Euroopan unionissa
merkittävin maksamiseen liittyvä lainsäädäntöhanke on ollut ns.
maksupalveludirektiivin (Payment Services Directive 2, PSD2) uudistaminen. Uudistettu
direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä 13.1.2018 mennessä, ja sitä
täydennetään Euroopan pankkiviranomaisen (European Banking Authority, EBA)
teknisillä standardeilla ja ohjeilla. Direktiivin tavoitteena on saattaa erilaiset
maksupalvelut nykyistä laajemmin sääntelyn piiriin sekä ajantasaistaa maksupalvelujen
sääntelyä vastaamaan markkinoilla tapahtunutta kehitystä.

Uudistetussa lainsäädännössä määritetään maksamisen pelikentän rajat ja luodaan
pelisäännöt niin vanhoille kuin uusillekin pelaajille. Uuden maksupalveludirektiivin
keskeisiä muutoksia ovat ns. kolmansien palveluntarjoajien (maksutoimeksiantopalvelun
tarjoajat ja tilitietopalvelun tarjoajat) tuominen sääntelyn ja valvonnan piiriin sekä
pankkien rajapintojen avaaminen, mikä merkitsee, että tilinpitäjäpankkien on tarjottava
kolmansille palveluntarjoajille pääsy asiakkaiden tileille, mikäli asiakas antaa tähän
suostumuksensa. Lisäksi direktiivissä edellytetään asiakkaan vahvaa tunnistamista
verkkomaksamisessa ja tilin online‑käytössä.

Kaiken kaikkiaan maksupalveludirektiivin voimaantulo muovaa maksamismarkkinoita
varmastikin siten, että kilpailu uusien toimijoiden myötä kiristyy. Tämä pakottaa kaikkia
maksupalveluntarjoajia – niin perinteisiä kuin uusiakin – kehittämään omia palveluitaan
digiajan vaatimusten näkökulmasta. Palveluiden tulee olla helppokäyttöisiä, vaivattomia
ja luotettavia.

Miten eri toimijat tässä onnistuvat ja miten maksamismarkkinat muuttuvat, tulee
nähtäväksi vasta lainsäädännön voimaantulon jälkeisinä vuosina. Jo nyt markkinoilla on
ollut nähtävissä lisääntyvää yhteistyötä perinteisten ja uusien toimijoiden välillä. Tästä
hyötyvät todennäköisesti molemmat osapuolet.

Suomen Pankin rooleista

Maksujärjestelmien yleisvalvojan[3] roolissaan Suomen Pankki seuraa ja analysoi tarkasti
maksamismarkkinoiden muutoksia. Jo toiminnassa olevista ja toimintaansa aloittavista
ns. systeemisesti merkittävistä maksujärjestelmistä tehdään säännölliset yleisvalvonta-

arviot joko kansallisesti tai yhteistyössä eurojärjestelmässä.[4] Näillä pyritään
varmistamaan järjestelmien luotettava ja turvallinen toiminta kaikissa olosuhteissa.

2. Digitalisaation vauhdittama kehitys rahoitusmarkkinoilla luo haasteita kuluttajien talouslukutaitovaatimuksille

myös muiden kanavien kautta. Mm. kulutusluottojen tarjonta on viime vuosina laajentunut merkittävällä tavalla

pankkisektorin ulkopuolelle uusien toimijoiden ja toimintamallien myötä, ja erilaisten toimintamallien erot ja

riskit voivat jäädä kuluttajille epäselviksi. Tätä analysoidaan tarkemmin Kimmo Koskisen ja Olli Tuomikosken

artikkelissa Kokonaiskuva velkaantumisesta hämärtyy, kun kulutusluottojen tarjonta monipuolistuu (julkaistaan

10.5.2017). Euro & talous 2/2017.

3. Ks. tarkemmin Heli Snellmanin artikkeli Maksamisen sujuttava kaikissa tilanteissa. Euro & talous 2/2017.

4. Ks. tarkemmin Suomen rahoitusmarkkinoiden kannalta merkittävä infrastruktuuri.
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Vanhempi neuvonantaja
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Maksuliikkeen edistäjän eli ns. katalystin roolissaan Suomen Pankki pyrkii puolestaan
auttamaan markkinakehitystä eteenpäin siten, että Suomessa on käytettävissä koko
yhteiskunnan kannalta luotettavat ja tehokkaat maksuratkaisut. Osaltaan tätä työtä
tehdään Suomen Pankin johdolla maksuneuvostossa, joka on vähittäismaksamista
kehittävä kansallinen yhteistyöelin. Maksuneuvosto kokoaa yhteen maksupalveluiden
käyttäjät, tuottajat ja viranomaiset. Se selvittää ja arvioi toimintaympäristön muutoksia,
menossa olevia maksamiseen liittyviä hankkeita sekä sääntelyn vaikutuksia.

Digitalisaation vauhdittama muutos maksamisen pelikentällä korostaa eri sidosryhmien
välisen avoimen vuoropuhelun ja ajatustenvaihdon tärkeyttä. Viime kädessä
maksujärjestelmien luotettavuus, turvallisuus ja tehokkuus riippuvat kaikkien
maksuketjun osapuolten sujuvasta yhteistoiminnasta.

Avainsanat

• digitalisaatio
• maksaminen
• maksujärjestelmät

Kirjoittajat
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