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Purpose of this study was to examine European banking sector performance and funding during pe-

riod 2010-2015. Study consist of 3 following areas: funding structures and development, performance 

structures and development and connection between funding and performance. Especially this study 

focus on area of retail deposits. 

Theoretical framework of this study consist a literature related to banking sector funding and perfor-

mance management. The empirical part of the study is conducted based on external financial state-

ments information. Based on a financial statements this study examines development and differences 

of funding and performance. Also this study examines the connection between funding and perfor-

mance by using a regression analysis. SAS-programme was used for statistical calculations in this 

study. 

Based on this study it can be concluded that there has been changes in performance and funding 

during the selected period. It can be also concluded that there are significant differences between the 

banking sectors of Euro area. Overall, this study creates a 20 different clusters based on performance 

and funding. Also based on this study it can be concluded that there is a connection between bank 

sector funding and performance. 
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1. JOHDANTO 

1.1. Taustaa 

Eurooppalainen pankkisektori on vuoden 2008 jälkeen kokenut useita kriisejä. Näistä merkittävimmät 

lienevät globaali finanssikriisi 2007–2008 ja eurooppalainen talouden kriisi 2011–2013. Tämän seurauk-

sena pankkijärjestelmä ajautui stressitilaan joka pakotti keskuspankit tukemaan toimivaa rahoitusjärjes-

telmää ja jopa joitain yksittäisiä toimijoita. (Bank for international settlements, 2014, s.5) 

Kirjallisuudessa on paljon tutkittu kuinka kriisit ovat vaikuttaneet erityisesti pankkien varainhankintaan ja 

kykyyn sopeutua muuttuneeseen toimintaympäristöön. Rixtel et al. ovatkin tutkimuksessaan kategorisoi-

neet pankkien toimintaympäristön tekijät makroekonomisiin, pankkikohtaisiin ja kansallisiin tekijöihin. 

Esimerkiksi Kreikan ja Irlannin valtioiden varainhankinnan kustannukset kasvoivat kriisin aikana merkit-

tävästi verrattuna esimerkiksi Saksaan. Valtioiden ja pankkisektoreiden välillä nähdään merkittävä yh-

teys varainhankinnan kustannuksissa ja kriisin aikana pankkisektorin toiminta myös vaikeutuu. (Rixtel et 

al., 2013) Myös Honkapohja korostaa että kriisien vaikutukset eri jäsenvaltoihin poikkeavat merkittävästi 

toisistaan (Honkapohja, 2013). 

Kriisin seurauksena pankkisektoreiden sääntelyä on myös muutettu ja erityisesti varainhankintaan on 

asetettu rajoituksia. Tämän seurauksena esimerkiksi talletusten, erityisesti kotitalouksien talletusten, 

arvo pankkien varainhankinnassa on noussut. (King, 2013) Tästä syystä kotitalouksien tarkastelu on 

otettu myös erityiseksi painopisteeksi tässä tutkimuksessa. 

Suorituskyvyn tarkastelu kirjallisuudessa puolestaan keskittyy pankkisektoreiden näkökulmasta usein 

verrattain rajattuun joukkoon, kuten esimerkiksi yksittäisten toimijoiden tai valtioiden sektoreiden analy-

sointiin. Tämä tutkimus pyrkii kontribuutiollaan osallistumaan laaja-alaiseen pankkisektoreiden väliseen 

varainhankinnan ja suorituskyvyn analysointiin. 

1.2. Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

Tutkimuksessa tarkastellaan varainhankintaa sekä suorituskyvyn johtamista. Tarkastelu tapahtuu erityi-

sesti pankkisektorin näkökulmasta. Tutkimus toteutetaan ulkoisen suorituskyvyn mittaamiseen tilinpää-

tösaineiston ja muun julkisesti saatavilla olevan aineiston perusteella. Tutkimuksen aihekategoria on 

vuosien 2010 ja 2015 välinen ajanjakso, mutta tutkimuksessa tarkastellaan aineistosta johtuen myös 

muita ajanjaksoja. Tutkimukseen on otettu vain ne euroalueen jäsenvaltiot, jotka ovat kuuluneet rahaliit-

toon koko tarkastelujakson ajan. 
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Tutkimuksen tavoite on selvittää pankkisektorin varainhankinnan ja suorituskyvyn muutoksia sekä tutkia 

onko näillä nähtävissä yhteyttä. Erityisesti tutkimuksessa tarkastellaan kotitalouksien talletusten asemaa 

varainhankinnassa ja sen merkitystä suorituskykyyn. 

Tämän perusteella pyritään vastaamaan tutkimuksen tutkimuskysymykseen: 

1. Onko eurooppalaisen pankkisektorin varainhankinnassa tapahtunut muutoksia – erityisesti koti-

talouksien näkökulmasta? 

2. Onko eurooppalaisten pankkisektoreiden kesken varainhankinnan rakenteissa eroa – erityisesti 

kun tarkastellaan kotitalouksien talletuksia ? 

3. Onko eurooppalaisten pankkisektoreiden välillä eroja ulkoisessa suorituskyvyssä? 

4. Onko mahdollisten pankkisektoreiden varainhankinnan muutosten ja mahdollisen suorituskyvyn 

muutoksen välillä yhteyttä? 

1.3. Tutkimusmetodologia 

Käytännön tutkimusprosessi jakautuu useaan vaiheeseen joista ensimmäinen on tutkimusongelman 

muotoilu ja toinen on soveltuvan tutkimusasetelman selkiyttäminen. Tutkimusasetelmalla voidaan tar-

koittaa eri asioita. Sen tehtävä on kuitenkin luoda tutkimusaineistolle mielekäs konteksti, jossa tuloksia 

on mahdollista tulkita mahdollisimman yksikäsitteisesti. (KvantiMOTV, 2017) Tutkimusasetelma kuvaa 

siis sitä kokonaisuutta jonka kautta asiaa tutkitaan. Toisaalta voidaan puhua myös tutkimusstrategiasta. 

”Tutkimusstrategia on tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen kokonaisuus, joka ohjaa tutkimuksen 

menetelmien valintaa ja käyttöä sekä teoreettisella että käytännöllisellä tasolla” (Jyväskylän yliopisto, 

2017a). Tutkimusstrategian ja tutkimusasetelman käsitteet ovat siis hyvin lähellä toisiaan. 

Tutkimusmenetelmillä puolestaan tarkoitetaan ”empiirisen tutkimuksen konkreettisia aineiston hankinta- 

ja analyysimetodeja tai – tekniikoita, jotka voidaan puolestaan luokitella laadullisiin ja määrällisiin mene-

telmiin” (Helsingin yliopisto, 2017). Tutkimusmenetelmä kuvaa siis niitä menetelmiä joita käytetään tut-

kimuksen suorittamiseen ja analysointiin tutkimusasetelman sekä tutkimusstrategian antamassa kon-

tekstissa.  

Tieteellisen tutkimuksen menetelmät jaettuna kahteen edellä mainittuun luokkaan soveltuvat hieman eri-

laisiin tutkimusasetelmiin. Seuraavassa taulukossa on kuvattu määrällisen ja laadullisen tutkimuksen 

erot Kaiston (2013, s4.) mukaan. 
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Taulukko1: Tutkimusmenetelmät (Kaisto, 2013, s4.) 

 

Tämän tutkimuksen tutkimusasetelma muodostuu Eurooppalaisen pankkisektorin suorituskyvyn ja va-

rainhankinnan analysoinnista. Tämä asettaa tutkimuksen relevanttiin kontekstiin, jossa erilaisia tutkimus-

menetelmiä hyödynnetään. Koska tämän tutkimuksen tarkoituksena on analysoida pankkisektorin suo-

rituskykyä ja varainhankinnan rakennetta, ovat tutkimuksen käyttämät menetelmät edellä mainitun luo-

kittelun mukaisesti määrällisiä menetelmiä. Aineisto perustuu saatavilla oleviin tilastoihin joiden perus-

teella pyritään vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Pankkisektorin suorituskyvyn ja varainhankinnan ana-

lysointi laadullisin menetelmin voisi osoittautua tämän tutkimuksen kannalta vaikeaksi toteuttaa. Edellä 

mainitut luokat eivät ole toisiaan poissulkevia. Tässä tutkimuksessa on keskitytty ainoastaan suoritusky-

vyn ja varainhankinnan analysointiin määrällisen tutkimuksen menetelmien avulla. 

Tämän tutkimuksen määrälliset menetelmät jakautuvat puolestaan kuvailevaan tutkimukseen ja vertai-

levaan tutkimukseen. Kuvaileva tutkimus on empiirisen tutkimuksen perusmuoto ja voi toimia jonkin 

muun tutkimuksen pohjana (Heikkilä, 2014, s.10). Tässä tutkimuksessa kuvaileva tutkimus tarkastelee 

varainhankinnan ja suorituskyvyn muutoksia koko Eurooppalaisen pankkisektorin tasolla. Kuvailevaan 

tutkimukseen sovelletaan valittujen muuttujien tarkastelua aikasarjojen kautta. 

Vertaileva tutkimus pyrkii puolestaan hahmottamaan valittujen tapauksien välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja 

(Jyväskylän yliopisto, 2017b). Vertaileva tutkimus luonnollinen osa tätä tutkimusta, koska tutkimuskysy-

myksiin kuuluu myös pankkisektoreiden erojen tutkiminen. Vertailevan tutkimuksen menetelmiä ovat ris-

tiintaulukointi klusterianalyysin perusteella sekä monimuuttujamenetelmistä regressioanalyysi. 

Kuvassa 1 on vedetty yhteen tämän tutkimuksen metodologian kuvaus. 
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Kuva 1: Tämän tutkimuksen metodologia 

1.4. Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta sekä empiirisestä tarkastelusta. Kirjallisuuskatsauksen en-

simmäisessä vaiheessa, luvussa 2, käsitellään pankkisektorin varainhankintaa. Luvussa käydään läpi 

pankkitoiminnan osa-alueet ja keskitytään pankkien varainhankintaan liittyvään kirjallisuuteen. Erityisesti 

tarkastellaan millaisia tekijöitä kirjallisuuden perusteella nähdään vuoden 2008 jälkeen pankkien toimin-

taympäristössä ja millaiset vaikutukset niillä on ollut varaihankintaan. 

Luvussa 3 käsitellään kirjallisuuden perusteella suorituskyvyn mittaamisen teoriaa ja erityisesti sitä mil-

laisilla tunnusluvuilla suorituskykyä voidaan mitata. Tämän lisäksi kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan 

millaisilla mittareilla pankkisektorin suorituskykyä voidaan tarkastella. Tutkimuksen kirjallisuuskatsauk-

sessa keskitytään ulkoisen suorituskyvyn mittareihin, koska tutkimus keskittyy koko pankkisektorin suo-

rituskykyyn. 

Empiirisen tarkastelun ensimmäisessä vaiheessa, luvussa 5, tutkitaan pankkisektorin varainhankinnan 

rakenteita ja muutoksia eurooppalaisella pankkisektorilla. Luvussa 5 tutkitaan euroalueen pankkisektoria 

kokonaisuutena ja tämän lisäksi eri jäsenvaltioiden välisiä eroja. Erityisesti luvussa 5 tutkitaan kotitalouk-

sien talletusten merkitystä pankkien varainhankintaan. Varainhankinnan ja kotitalouksien talletusten pe-

rusteella muodostetaan pankkisektoreiden varainhankinnan klusterit, joiden avulla pankkisektoreiden 

välisiä eroja pystytään tutkimaan. 

Luvussa 6 empiirisen tarkastelun kohteena ovat kirjallisuuskatsauksen perusteella valitut ulkoisen suo-

rituskyvyn mittarit ja niiden soveltaminen jäsenvaltioiden pankkisektorin suorituskyvyn analysointiin. 
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Suorituskyvyn mittareiden perusteella laaditaan eurooppalaisten pankkisektoreiden suorituskykykluste-

rit, joiden perusteella eroja suorituskyvyssä voidaan tutkia. Tämän lisäksi luvussa 6 tutkitaan suoritusky-

vyn ja varainhankinnan riippuvuutta regressioanalyysin keinoin. Regressioanalyysin avulla pyritään tun-

nistamaan missä määrin varainhankinnan muutokset selittävät suorituskykyä eurooppalaisten pankki-

sektoreiden aineiston perusteella. 

Luvussa 7 koostetaan tutkimuksen tulokset ja verrataan niitä tutkimuskysymyksiin. Saatujen tulosten 

perusteella tehdään johtopäätökset ja arvioidaan kuinka hyvin tutkimukselle asetetut tavoitteet saavutet-

tiin. Tämän lisäksi luvussa 8 esitetään tutkimuksen yhteenveto ja mahdolliset jatkotutkimuskohteet.  
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2. PANKKIEN VARAINHANKINTA JA MUUTOKSET VUODEN 2008 JÄLKEEN 

2.1. Pankkitoiminnan osa-alueet ja varainhankinta 

Pankkitoiminta on usein jaettu vähittäispankkitoimintaan ja tukkupankkitoimintaan. Vähittäispankkitoi-

minnalla tarkoitetaan kotitalouksien ja pk-yritysten pankkipalveluita. Tukkupankkitoiminnalle puolestaan 

tarkoitetaan laajamittaista kaupankäyntiä ulkomaisilla tai kotimaisilla raha- ja arvopaperimarkkinoilla. 

Pankkipalveluista puhuttaessa pankkitoiminnan ytimen muodosta kolme keskeistä tehtävää: 1) rahoituk-

sen välitys 2) maksuliike ja 3) riskienhallinta. Rahoituksen välitys tarkoittaa sitä että pankki lainaa varoja 

esimerkiksi tallettajilta ja lainaa ne rahoitusta tarvitseville. Erilaisten rahoitustarpeiden tyydyttäminen on 

mahdollista vain rahoitusmarkkinoiden ja rahoitusjärjestelmän avulla. (Kontkanen, 2009, s.10–13). Myös 

Suomen pankki on kuvannut rahoitusjärjestelmän tärkeimmäksi tehtäväksi rahoituksen kanavoimisen 

säästäjiltä investoijille. 

Rahoituksen välitykseen osallistuu Suomen pankin mukaan neljä toimijaa: lainanantajat, lainanottajat, 

rahoituksen välittäjät ja rahoitusmarkkinat. Näitä toimijoita on Suomen pankki kuvannut kuvassa 2. Lai-

nanantajien varat voidaan välittää lainanottajille kahta kautta. Suora rahoitus tapahtuu rahoitusmarkki-

noiden kautta, jossa lainanottajat hankkivat rahoituksen suoraan rahoitusinstrumentteja myymällä. Täl-

laisia rahoitusinstrumentteja voivat olla esimerkiksi liikkeeseen lasketut velkakirjat tai osakkeet. (Suomen 

Pankki, 2017) Pankkisektori voi olla usein toimijana myös suoran rahoituksen järjestelyssä. Tukkupank-

kitoiminta on voi hoitaa esimerkiksi yrityksen osakeantiin liittyviä tehtäviä (Choudhry, 2011, s.8). Epä-

suora rahoitus tapahtuu rahoituksen välittäjien kautta, jossa pankkisektorilla on keskeinen tehtävä. Epä-

suorassa rahoituksessa esimerkiksi luottolaitokset ovat lainanantajan ja lainanottajan vastapuolena. Ra-

hoitus ei siis kohdistu suoraan lainanantajalta lainanottajalle vaan rahoituksen välittäjä kanavoi rahoituk-

sen. (Suomen Pankki, 2017) 

Edellä mainitun perusteella voidaan siis todeta, että pankkisektorin toiminta perustuu siis markkinoiden 

epätäydellisyyteen siitä että rahoituksen tarjonta ja kysyntä eivät vastaa toisiaan. (Kontkanen, 2009, 

s.10–13). Suomen pankki onkin maininnut yhden rahoitusjärjestelmän tärkeimmiksi ominaisuuksiksi 

pääomien mahdollisimman suotuisan allokaation taloudellisen kasvun kannalta. (Suomen Pankki, 2017) 
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Kuva 2: Rahoituksen välitys rahoitusjärjestelmässä (Suomen Pankki, 2017) 

Maksuliikkeen kautta mahdollistetaan nykyaikaisen markkinatalouden toiminta, jossa maksut välitetään 

mahdollisimman nopeasti ja vähin kustannuksin. Käteisen rahan korvautuminen tilisiirtojen avulla mah-

dollistaa maksujen välityksen myös kansainvälisesti. (Kontkanen, 2009, s.10–13). Maksuliikettä esittää 

Suomen pankin kuvassa 2 kuvan ulkoreunat rajaava infrastruktuuri. Suomen pankin mukaan ”luotetta-

vasti ja häiriöttä toimivat maksu- ja selvitysjärjestelmät edistävät pääomien tehokasta liikkumista talou-

dessa ja tukevat rahoitusjärjestelmän vakautta” (Suomen Pankki, 2017) 

Riskien hallintapalvelut kattavat Kontkasen (Kontkanen, 2009, s.10–13) mukaan esimerkiksi korko- ja 

valuuttariskeiltä suojautumisen, sekä riskien hajauttamista koskevat suunnittelupalvelut. Pankkisektori 

tarjoaa asiakkaalleen esimerkiksi mahdollisuuksia valuuttariskiltä suojautumiseen, joka voi olla merkit-

tävä potentiaali esimerkiksi vientisektorin yrityksille. Myös esimerkiksi kotitalouksille voidaan tarjota si-

joituspalveluita, joissa sijoituksen riskiä hajautetaan useampaan eri kohteeseen. Vastaavasti myös koti-

talouksille voidaan tarjota palveluita korkoriskiltä suojautumiseen esimerkiksi osana rahoituksen välitys-

palvelua eli asuntolainaa. 

Choudhry (2011) on havainnollistanut pankkitoiminnan osa-alueita seuraavan kuvan 3 avulla. Kuvassa 

päällimmäisenä on vähittäispankkitoiminta ja alla investointipankkitoiminta. Kuvassa esitetyn vähittäis-

pankkitoiminnan osa-alueet liittyvät valtaosin epäsuoran rahoituksen järjestämiseen. Tällaisia ovat esi-
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merkiksi kotitalouksien lainat ja talletukset, yrityspankkitoiminta sekä leasing. Toisaalta myös vähittäis-

pankkitoiminnan osa-alueisiin kuuluu esimerkiksi yksityispankkitoiminta ja säilytyspalvelut, jotka mahdol-

listavat kuluttajan suoran rahoituksen. Investointipankkitoiminta osallistuu suoran rahoituksen järjestä-

miseen esimerkiksi listautumisten järjestelyn kautta. Kuten kuvasta nähdään, pankkitoimintaan kuuluu 

maksujen välittämisen ja rahoituksen järjestämisen lisäksi merkittävästi myös erilaiset neuvonta- ja asi-

antuntijapalvelut. 

 

Kuva 3: Pankkitoiminnan osa-alueet (Choudhry, 2011, s.8) 

Pankkitoiminnan taseen rakenne on luonnollisesti riippuvainen sen liiketoimintamallista, koosta ja siitä 

millaisia edellä kuvattuja osa-alueita sen liiketoimintaan sisältyy. Yleisesti pankkitoiminnan tasetta on 

kuvattu esimerkiksi Valtiovarainministeriön asetuksessa luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilin-

päätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (Valtiovarainministeriö, 2016). Kuvassa 

4 on esitetty tämän asetuksen määrittelemät taseen erät. Kotitalouksille myönnetyt lainat lasketaan va-

roissa saamisiin yleisöltä ja julkisyhteisöltä. Tämä erä siis kattaa laaja-alaisesti muut lainat kuin lainat 

keskuspankilta ja muilta keskuspankeilta. Muista pankkien varoista käteiset varat pitää sisällään kolikoi-

den ja setelien lisäksi myös keskuspankkiin tehty talletukset. Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saa-

mistodistukset muodostuvat sellaisista saamistodistuksista jotka keskuspankki on hyväksynyt vakuu-

deksi rahoitusta vastaan. Tällaisia saamistodistuksia voivat olla esimerkiksi valtioiden liikkeeseen laske-

mat velkakirjat. Pankkien voi olla hyödyllistä omistaa tällaisia eriä, joita se voi käyttää vakuutena rahoi-

tuksen saamiseksi esimerkiksi likviditeettikriisin aikana. Muut liikkeeseen lasketut velkakirjat, joita pankki 

on hankkinut, ovat kuvan 4 kohdassa saamistodistukset. Nämä voivat olla esimerkiksi yritysten tai mui-

den luottolaitosten saamistodistuksia. Pankkien taseessa merkittävän erän voivat muodostaa myös joh-

dannaissopimukset. Toisaalta johdannaisissa usein pankki voi hankkia vastaavan tyyppisen johdannai-

sen vastattaviin kirjattavaksi. Näin todellinen nettopositio voi olla pankin johdannaisissa pienempi kuin 
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pelkästään vastaavaa puolen tarkastelun perusteella voidaan nähdä. Muissa varoissa pankeilla voi olla 

aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä, leasingkohteita ja muita varoja.   

 

Kuva 4: Luottolaitoksen tilinpäätös (Valtiovarainministeriö, 2016). 

Kotitalouksien talletukset lasketaan vastattavaa osiossa kohtaan velat yleisölle ja julkisyhteisöille. Tämä 

käytännössä siis vastaa varoissa olevaa erää ja pitää sisällään kotitalouksien talletusten lisäksi myös 

talletukset yrityksiltä ja julkisyhteisöiltä. Vastattavaa sisältävät myös erän velat luottolaitoksille, johon 

kirjataan pankin velat muille luottolaitoksille. Tämän erän sisällä on pankkien muilta luottolaitoksilta hank-

kima rahoitus. Rahoitus joka on hankittu liikkeeseen laskettujen velkakirjojen kautta, lasketaan erään 

yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat. Pankkien liikkeeseen laskemia velkakirjoja voivat sijoittajien li-

säksi hankkia myös muut luottolaitokset. Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pi-

dettävät velat voivat pitää sisällään eriä, jotka voidaan nettopositiota laskettaessa olla huomattavasti 

pienempiä kun otetaan vastaavaa erät huomioon. Luonnollisesti pankin vastattavaa pitää sisällään myös 

tilinpäätössiirtojen kertymän ja oman pääoman. 

Pankki voi rahoittaa toimintaansa talletusten kautta mutta tämän lisäksi myös muita instrumentteja on 

käytössä. Demirguc-Kunt et al. (2013, s.630) on määritellyt varainhankinnan keinot talletusten lisäksi 

lyhyen sekä pitkän tähtäimen instrumentteihin. Lyhyen tähtäimen instrumentteja ovat esimerkiksi: pank-

kien välinen rahoitus, sijoitustodistukset sekä lyhyet liikkeeseen lasketut velkakirjat. Muita varainhankin-

nan instrumentteja ovat esimerkiksi muut liikkeeseen lasketut velkakirjat (Haan et al, 2013, s.168). King 

(2013, s.4146) on puolestaan tutkimuksessaan jakanut varainhankinnan erät uuden sääntelyn mukai-

seen luokitteluun. Tässä luokittelussa vakaata rahoitusta tarjoavat seuraavat kolme erää: talletukset, 

markkinaehtoinen rahoitus jonka maturiteetti on yli 1 vuosi sekä oma pääoma. Vastaavaan ydinvarain-

hankinnan määritelmään on myös käyttänyt tutkimuksessaan Hosung et al. (2015, s.63). 
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Kirjallisuuden perusteella voidaan siis edellä mainituista vastattavaa eristä nostaa esille velat luottolai-

toksille, velat yleisölle ja julkisyhteisöille, yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat sekä oma pääoma. 

Näiden avulla voidaan tarkastella pankkien varainhankinnan rakennetta, jota myös hyödynnetään tämän 

tutkimuksen empiirisessä osassa. 

Vuoden 2008 jälkeinen kirjallisuus käsittelee paljon pankkien varainhankintaan liittyviä näkökulmia ja 

erityisesti niitä seikkoja jotka johtivat kriisin syntymiseen. Kirjallisuus myös kiinnittää huomiota empiirisin 

keinoin siihen kuinka pankkisektori on mukauttanut varainhankintaansa muuttuneessa toimintaympäris-

tössä. Jotta voidaan ymmärtää pankkien varainhankinnan muutoksia, on tässä tutkimuksessa seuraa-

vaksi käsitelty finanssikriisin tyyppejä varainhankinnan muutoksen taustalla.  

2.2. Finanssikriisit muuttuneen varainhankinnan taustalla 

Finanssikriisit voidaan jakaa kolmeen kategoriaan joista kaksi on vaikuttanut sitten vuoden 2008 merkit-

tävästi pankkien varainhankinnan mahdollisuuksiin. Nämä kolme kategoriaa ovat: valuuttakriisi, pankki-

kriisi sekä valtioiden velkaantumisesta aiheutunut kriisi. Näistä kriiseistä kaksi jälkimmäistä ovat viimeksi 

vaikuttaneet merkittävimmin pankkien varainhankintaan. (Rixtel et al., 2013, s.2-3) 

Vuonna 2008 alkaneen pankkikriisin taustalla oli saatavien merkittävä arvonalentuminen pankkien ta-

seessa. Nämä saatavat muodostuivat tavallisista asuntolainoista joiden velallisten takaisinmaksukyky oli 

heikentynyt. Laajassa mittakaavassa nämä heikentävät pankkien taloudellista asemaa ja edellyttävät 

pankeilta oman pääoman puskureita. Liian pienet oman pääoman puskurit eivät mahdollista pankkien 

sopeuttaa taloudellista asemaansa saatavien arvon heikentyessä. 

Toisaalta pankkikriisin taustalla voidaan nähdä myös liian suuri luottamus markkinaehtoiseen rahoituk-

seen (Vazquez et al. 2015, s.2; Demirguc-Kunt et al. 2010, s.626). Markkinoilla esiintyvän epävarmuu-

den seurauksena lyhyen varainhankinnan saatavuus vähenee ja se vaikuttaa esimerkiksi pankkien väli-

seen vakuudettomaan rahoitukseen, takaisinostosopimusten (repo) markkinoihin sekä muihin markkina-

lähtöisiin rahoituksen keinoihin (Ritz et al., 2015, s.387). Kuten kuvasta 5 nähdään, pankkien välisen 

kolmen kuukauden rahoituksen hinta kasvoi merkittävästi vuoden 2008 loppupuolella. Vuodesta 2009 

alkaen pankkien välisen rahoituksen kustannus on merkittävästi pienentynyt eri valuutoissa. 
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Kuva 5: Pankkisektorin stressin indikaattorit (Rixtel et al., 2013, s.4). 

Valtioiden velkaantumisesta aiheutunut kriisi voi vaikuttaa usealla tavalla pankkien varahankintaan (Pa-

netta et al. 2011, s.37). Pankit saattavat pitää varoissaan merkittävää määrää kotimaansa valtion velka-

kirjoja, jotka nähdään uudessakin sääntelyssä erittäin likvideinä varoina. Valtion ajautuessa kriisiin näi-

den velkakirjojen arvon heikkeneminen voi vaikuttaa pankin taloudelliseen asemaan merkittävästi. Toi-

saalta valtiot ovat usein takaajina monille markkinalähtöisille sopimuksille. Mikäli valtion maksukyvyk-

kyyteen liitetään epävarmuuksia, voi se aiheuttaa näiden sopimusten vakuuksien arvostuksiin muutok-

sia. Tämä voi merkittävästi vaikeuttaa pankin varainhankintaa. Kolmantena tekijänä Rixtel & et al. (2015, 

s.16) mainitsee tutkimuksessaan ongelmat, jotka heijastuvat pankkeihin valtion velanmaksukyvyn hei-

ketessä. Näitä voivat olla esimerkiksi pankkien käyttämät valtion takaukset tai saatavilla oleva keskus-

pankkirahoitus. Kuten kuvasta 6 nähdään, valtioiden välillä on merkittäviä eroja kun vertaillaan liikkee-

seen laskettujen velkakirjojen swap-korkoja. Esimerkiksi Portugalin ja Espanjan valtioiden markkinaläh-

töinen korko on kohonnut voimakkaasti 2011-2012 aikana. Tämä näkyy myös merkittävästi pankkien 

pitkässä varainhankinassa kasvaneina korkokustannuksina. Näin valtioiden velkaantumiseen liittyvällä 

kriisillä on välittömiä vaikutuksia pankkien varainhankinnan kustannuksiin. 
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Kuva 6: Valtioiden ja vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen swap-korot (Rixtel & et al., 2013, s.16) 

Rixtel et al. (2013, s.10-11) on jakanut tutkimuksessaan varainhankintaan vaikuttaneet tekijät kolmeen 

kategoriaan: kansalliset tekijät, pankkikohtaiset tekijät sekä makroekonomiset tekijät. Nämä kolme teki-

jää vaikuttavat myös keskeisesti viimeisimmässä aiheeseen liittyvässä kirjallisuudessa. Tässä tutkimuk-

sessa hyödynnetään näitä kolmea kategoriaa varainhankinnan vaikutusten luokitteluun. 

2.3. Kansalliset ja pankkikohtaiset tekijät pankkien varainhankinnassa 

Pankkien varainhankinta on vahvasti sidoksissa valtion taloudelliseen asemaan, kuten edellä on mai-

nittu. Tämän lisäksi kansallisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi sääntely ja sen tulkinta paikallisesti (Rixtel 

& et al., 2015, s.10). Esimerkiksi Euroopan direktiiveissä koskien pankkien likviditeetin hallintaan liittyviä 

strategioita on mainittu: ”Nämä strategiat, toimintatavat, menettelyt ja järjestelmät on laadittava kullois-

tenkin liiketoiminta-alueiden, valuuttojen, sivuliikkeiden ja oikeushenkilöiden mukaan, ja niihin on sisäl-

lyttävä riittävät likviditeettikustannusten, -etujen ja -riskien kohdentamismenetelmät.” (Euroopan parla-

mentin ja neuvoston direktiivi, 2013, s. 45). Tämä tarkoittaa, että valvovan viranomaisen tulee sopeuttaa 

sääntely paikalliseen viitekehykseen jossa otetaan huomioon paikallinen lainsäädäntö, käytäntöjä sekä 

valuuttoihin liittyvät erityistekijät. Yksi esimerkki tästä voi olla esimerkiksi Venäjän ruplan erityinen näky-

vyys suomalaisilla markkinoilla. 

Kansallisina tekijöinä voidaan pitää myös esimerkiksi pankkisektorin rakennetta tai vallitsevaa käytäntöä 

(Rixtel & et al., 2015, s.10). Esimerkiksi Anderson et al. (2014, s.229) mainitsevat tutkimuksessaan, että 
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asiakkaiden korkea kynnys vaihtaa pankkia voi vaikuttaa talletuskorkojen hinnoitteluun. Lisäksi tutkimuk-

sen mukaan brittiläisillä markkinoilla kauemmin säilyneille talletuksille maksetaan matalampaa korkoa. 

Tämä tarkoittaa, että markkinoilla vallitseva asiakkaiden käyttäytyminen ohjaa myös pankkien varain-

hankinnan kustannuksia. Pankkien hinnoittelun taustalla voi siis olla kilpailu talletuksista. Uusia talletuk-

sia pyritään hankkimaan korkeammalla korolla, kuin koko kannalle maksetaan keskimäärin. Myös Meleis 

et al. (2009, s.26) vahvistavat että pankit yhä enemmän pyrkivät ymmärtämään paikallista markkinaa, 

asiakassegmenttiä sekä tuotevariaatioita hinnoitellessaan talletuksia.  

Pankkikohtaisista tekijöistä Rixtel & et al.(2015,s.10) mainitsee pankin koon, tyypin ja taloudellisen ase-

man. Pankin koko vaikuttaa esimerkiksi olennaisesti siihen millaista rahoitusta pankki voi hankkia. Ho-

sung et al. (2015, s.65) mainitsee, että koska pienillä pankeilla on rajatummat mahdollisuudet markki-

naehtoiseen rahoitukseen. Erityisesti likviditeettikriisin aikana talletukset ovat arvokkaampia pienille pan-

keille. Tämä siis tarkoittaa, että suurten pankkien mahdollisuus laskea liikkeeseen velkakirjoja parantaa 

niiden varainhankinnan vaihtoehtoja. Toisaalta kuten edellä havaittiin, valtion velan kriisi voi heijastua 

myös tähän varainhankinnan vaihtoehtoon merkittävästi. 

Pankkien liiketoimintamalli mahdollistaa myös sen, että pankki voi hajauttaa varainhankintaan liittyviä 

ongelmia. Demirguc-Kunt et al. (2010, s.627) toteaa tutkimuksessaan että viranomaisten näkökulmasta 

universaali liiketoimintamalli olisi suotuisampi. Tällöin yritys voi yhdistää laajan kirjon taloudellisia toi-

menpiteitä kuten vähittäispankkiliiketoiminta, investointipankkiliiketoiminta sekä vakuutustoiminta. Toi-

saalta myös pankin mahdollisuus rahoittaa toimintaansa markkinalähtöisesti antaa kuvan pankin luotto-

kelpoisuudesta, joka voi olla myös tallettajalle merkityksellinen. Erilaisten liiketoimintojen yhdistäminen 

voi myös tarjota optimoidumpaa tuottojen jakautumista, joka kärsii vähemmän yhden liiketoiminta-alueen 

haasteista. 

Kirjallisuudessa eniten esille nostettua asia viimeisimmän kriisin jälkeen on kuitenkin pankin riippuvuus 

markkinaehtoisesta rahoituksesta. Kriisi nosti esille haasteet joka liittyvät liialliseen lyhyen maturiteetin 

markkinaehtoisen rahoituksen käyttämiseen (Demirguc-Kunt et al.,2010, s.626; Hosung et al, 2015, s.62; 

King, 2013, s.4144; Vazquez et al., 2015, s.2). Mikäli pankki on riippuvainen lyhyestä markkinaehtoisesta 

rahoituksesta sen voi likviditeettikriisin aikana olla vaikeaa rahoittaa toimintaansa. Rahoituksen saata-

vuutta luonnollisesti vaikeuttaa mikäli pankin koko tai liiketoimintamalli ovat omiaan vaikeuttamaan ra-

hoituksen saatavuutta. Huang et al. (2011, s.259) on tutkimuksessaan käsitellyt tähän aiheeseen liittyviä 

ongelmakohtia. Heidän mukaan markkinaehtoisen rahoituksen käyttäminen voi hyödyntää perinteisiä 

toimijoita, mutta samaan aikaan se voi luoda merkittäviä riskejä moderneille pankeille. Erityisen ongel-

mallisia ovat Huang et al. (2011, s.259) mukaan äänekkäät signaalit, jotka aiheuttavat häiriötä markki-

naehtoisen rahoituksen saatavuuteen. Ongelmat liittyen markkinaehtoiseen rahoitukseen ovatkin kas-

vattaneet pankkien kiinnostusta talletuksia kohtaan (Schlueter et al.,2015, s.43). Kuten kuvasta 7 näh-

dään, pankkien eräpäivättömät talletukset ovat vuoden 2009 jälkeen kasvaneet merkittävästi. Tämä on 
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seurausta siitä, että pankit pyrkivät löytämään lyhyelle markkinaehtoiselle rahoitukselle vakaampia vaih-

toehtoja. Toisaalta sijoittajien kiinnostus talletuksia kohtaan voi kasvaa markkinoiden epävarmuuden li-

sääntyessä. 

 

Kuva 7: Talletusten kehitys 2000-2014 (Schlueter et al., 2015, s.44) 

2.5. Makroekonomiset sekä toimintaympäristön tekijät pankkien varainhankinnassa 

Makroekonomisia tekijöitä ovat Rixtel et al. (2015, s. 10-11) mukaan sellaiset tekijät jotka liittyvät varojen 

ja omien varojen kehitykseen. Pankkien kasvun rahoituksena toimivien velkakirjojen liikkeeseen laskun 

merkitys väheni kun varojen osalta jouduttiin tekemään kirjaamaan tappioita tulokseen. Makroekonomi-

sia tekijöitä ovat tutkineet myös Ritz et al. (2015, s.387). He toteavat tutkimuksessaan, että myös kes-

kuspankit ovat tehneet merkittäviä makroekonomisia toimia. Tällaisia ovat keskuspankkikorkojen laske-

minen lähelle nollaa tai varojen osto-ohjelmat. Riz et al. (2015, s.388) mukaan tällaiset toimenpiteet 

vähentävät varainhankintaan liittyvää epävarmuutta, jossa likviditeetin rauhoittamat markkinat stimuloi-

vat kysyntää. Tutkimuksessa myös alleviivataan, että markkinaehtoisen rahoituksen epävarmuus voi 

vaikeuttaa pankin tilannetta merkittävästi. Tämä siksi, että talletuksista saatetaan maksaa enemmän 

kuin markkinaehtoisesta rahoituksesta. Tällöin talletukset vaikuttavat olennaisesti pankin suoritusky-

kyyn.  

Toimintaympäristön tekijöistä keskeinen kirjallisuudessa mainittava tekijä on Basel 3 -komitean laatima 

pysyvän varainhankinnan vaatimus (Net Stable Funding ratio, NSFR). Tämän vaatimuksen keskeinen 

tarkoitus on rajoittaa pankin varainhankinnan riskejä, jotka aiheutuvat epäsuhdasta varainhankinnan ja 

varojen välillä (King, 2013, s.4144). Pysyvän varainhankinnan vaatimukseen Basel 3-komitea on esittä-

nyt seuraavan kaavan (Bank for international settlements, 2014, s.6). 
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    (1) 

Toisin sanoen pysyvän varainhankinnan vaatimus ohjaa pankkia hankkimaan yhä enemmän pitkäai-

kaista rahoitusta. Tällaiseksi pitkäaikaiseksi rahoitukseksi voidaan määritellä jo aiemmin määritellyt ydin-

varainhankinnan komponentit: talletukset, markkinaehtoinen rahoitus jonka maturiteetti on yli 1 vuosi 

sekä oma pääoma. Ydinvarainhankinnan komponentteja verrataan vaadittuun rahoitukseen, jonka kom-

ponentit muodostuvat taseessa olevista varoista. Näille varoille on sääntelyssä määritelty painoarvot, 

joiden perusteella pysyvän varainhankinnan vaatimus lasketaan. King et al. (2013) ovat määritelleet 

pankille strategioita parantaakseen pysyvän varainhankinnan suhdetta. Nämä strategiat on esitetty ku-

vassa 8. 

 

Kuva 8: Strategia parantaa pysyvän varainhankinnan vaatimusta (King, 2015, s.4147). 

Kuten kuvasta huomataan, pankilla on useita keinoja parantaa pysyvän varainhankinnan vaatimusta. 

Nämä keinot eivät välttämättä ole toisiaan poissulkevia ja strategioita voidaan toteuttaa samanaikaisesti. 

Niistä keinoista jotka King et al. ovat listanneet, pysyvän varainhankinnan määrän kasvattaminen voi 
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tapahtua kolmea kautta: talletusten määrän kasvattaminen, muilta pankeilta saadun rahoituksen matu-

riteetin pidentäminen ja oman pääoman lisääminen. Talletusten määrän kasvattaminen luonnollisesti 

lisää syntynyttä korkokulua ja talletuksista voi myös pankkien välillä olla kilpailua. Tämä voi johtaa nou-

seviin talletuskorkoihin esimerkiksi määräaikaistalletusten osalta. Toisaalta talletuksien kautta pankki voi 

lisätä myös muuta ansaintaa, jos se pystyy kasvattamaan asiakkuuksia laaja-alaisesti. Talletusten korot 

voivat olla kilpailtuja, mutta toisaalta vastapuoli on usein herkkä markkinatilanteen vaihtelulle. Jos pankki 

pyrkii kasvattamaan toisten pankkien kautta saatujen talletusten maturiteettia, se voi parantaa pysyvän 

varainhankinnan vaatimusta. Toisaalta näiden talletusten hinnoittelu voi poiketa muista talletuksista. 

Myöskin muiden pankkien halukkuus antaa yli vuoden mittaisia talletuksia voi vaihdella. Oman pääoman 

lisääminen puolestaan voi aiheuttaa pankille haasteita oman pääoman tuoton näkökulmasta. Pankki jou-

tuu heikentämään suorituskykyään, kun sitä mitataan oman pääoman tuotolla. Tarkemmin pankkisekto-

rin suorituskykyyn tunnuslukujen valossa palataan tässä tutkimuksessa luvussa 4.  

Kuten King et al. ovat esittäneet, pankki voi myös pyrkiä vähentämään vaadittua pysyvää rahoitusta. 

Tällaisia toimenpiteitä voivat olla varojen, kuten lainakannan koon pienentäminen. Toisaalta tämä ai-

heuttaa saman ilmiön kuin oman pääoman lisääminen. Pankki voi myös pienentää vaadittua pysyvää 

rahoitusta muuttamalla sen varojen rakennetta. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi alle vuoden 

pituisten arvopapereiden hankkiminen. Vastaavasti pankki voi myös muuttaa lainojen rakennetta siten, 

että lisätään esimerkiksi kotitalouksille myönnettyjen asuntolainojen osuutta kulutusluottojen asemesta.  

Edellä mainittujen toimenpiteiden käyttö parantaa pankin varainhankinnan asemaa, mutta toisaalta se 

voi asettaa myös haasteita suorituskyvylle. Pankille voi tulla muutoksia varoista saataviin tuottoihin tai 

veloista saataviin kuluihin. Toisaalta myös pankin oman pääoman tuotto voi heikentyä. Sääntelyllä voi 

olla siis merkittävä pankkien varainhankinnan rakenteisiin ja suorituskykyyn.  
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3. SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN JA TUNNUSLUKUANALYYSI 

3.1. Suorituskyvyn mittaamisen merkitys 

Yritystä johtavien henkilöiden vastuulla on saada aikaan tuottoa niille jotka omistavat yrityksen (Pyles, 

2014, s.16). Tämä tarkoittaa, että yrityksen toimivalla johdolla on velvoite osakkeen omistajia kohtaan ja 

yrityksen tavoitteena on tuottaa voittoa osakkeen omistajilleen. Siksi yrityksen suorituskyvyn mittaami-

nen ja johtaminen on yksi yrityksen keskeisistä toimintaedellytyksistä. Suorituskyvyn mittaamisen kehi-

tystä onkin ajanut yleisesti tarve parantaa laatua ja palvelua sekä saavuttaa asetetut kustannustavoitteet 

(Amaratunga & Baldry, 2002,s.2). Suorituskyvyn mittaamisen hyötyjä organisaatiolle on myös listattu 

artikkelissa, jonka ovat kirjoittaneet Aguinis et al. (2011, s.505). Tällaisia hyötyjä ovat esimerkiksi orga-

nisaation tavoitteiden kirkastaminen, muutoksen edistäminen, sitoutumisen parantaminen, johdon toi-

menpiteiden kohdentaminen ja henkilöstön sitoutuminen. Vaikka organisaation tavoite on tuottaa voittoa 

omistajilleen, Pyles (2014, s.17) korostaa myös että tämän voiton mittaaminen ei ole yksiselitteistä ja voi 

aiheuttaa ongelmia. Tällaisia ongelmia voivat olla esimerkiksi tunnuslukujen relevanttius ja keskittyminen 

vain lyhyen tähtäimen tuloksen optimointiin. Myös Devinney & et al. (2008, s.4) tutkimuksessaan totea-

vat, että yrityksen täytyy ottaa toiminnassaan huomioon useita sidosryhmiä. Siksi heidän mukaan on 

ristiriitaista että suorituskyvyn mittaaminen palvelisi ainoastaan osakkeenomistajien etuja. Tästä syystä 

tässä tutkimuksessa käsitellään suorituskykyä laajemmin kokonaisuutena ja pyritään tarkastelemaan ta-

loudellisten tunnuslukujen tuloksia eri näkökulmista. 

Yritystoimintaa ja siihen liittyviä prosesseja kuvataan taloustieteissä usein reaaliprosessin ja rahapro-

sessiin kautta. Reaaliprosessia tarvitaan, jotta yritys voi saada aikaan suoritteita. Reaaliprosessissa yri-

tys hankkii tuotannontekijöitä ja valmistaa suoritteita. Suoritteista saadut tulot kattavat menot ja suorite-

taan voitonjako. Rahoitusmarkkinoiden rooli on osaltaan toimia toiminnan mahdollistajana, kun menot 

syntyvät ennen tuloja. (Haverila et al., 2006, s.17-18) 
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Kuva 9: Yrityksen talousprosessi (Haverila et al., 2006, s.17) 

Edellä mainitun talousprosessin kautta tarkasteltuna suorituskyky siis liittyy siihen kuinka tehokkaasti 

yritys voi toimia suoritemarkkinoiden ja tuotannontekijämarkkinoiden välissä. Tästä voidaan käyttää 

myös termiä tuottavuus. Haverila et al. (2006, s.21) mainitsee, että tuottavuus yritystasolla mittaa kykyä 

yhdistää eri panostekijöitä toisiinsa mahdollisimman hyvän tuotantotuloksen aikaansaamiseksi. Samalla 

kuitenkin mainitaan, että tuottavuutta ei tulisi tarkastella kapea-alaisesti. Tarkastelun tulisi kattaa laaja-

alaisesti kaikki toiminnot. Talousprosessin linkkiä suorituskykyyn on tutkinut myös Saari (2006) teokses-

saan Tuottavuus – teoria ja mittaaminen liiketoiminnassa. Saaren mukaan reaaliprosessista saatu lisä-

arvo on yrityksen suorituskyvyn mitta. Se kuvaa yrityksen kykyä käyttää tuotantovälineitä tehtävien suo-

rittamiseen. Saaren mukaa ”kaikki muutokset reaaliprosessin tulonmuodostuksessa ovat suorituskyvyn 

muutoksia”. Saari (2006, s.107) Reaaliprosessin suorituskyvyn kehittämistä ja lisäarvoksi realisoitumista 

Saari kuvaa seuraavan kuvan avulla. Kuvassa suorituskyvyn määrittely tapahtuu yrityksen prosessien 

kautta jossa vastuu on operatiivisempi. 
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Kuva 10: Reaaliprosessin suorituskyvyn kehittäminen (Saari, 2006, s.107) 

Edellä mainitun perusteella suorituskyvyn mittaamisen tulee tarkastella laaja-alaisesti yrityksen toimin-

taa. Vaikka tässä tutkimuksessa käsitellään taloudellisten tunnuslukujen avulla suorituskyvyn mittaa-

mista, tulee tunnuslukujen laaja-alaisuus myös huomioida. Kirjallisuudessa laaja-alaista suorituskyvyn 

mittaamista ja johtamista on käsitelty paljon. Franco-Santos et al. (2012, s.95) mukaan suorituskyvyn 

positiiviset vaikutukset strategiaprosessiin voidaan tiivistää neljään kohtaan:1) sitouttaa johtajat strate-

giaprosessiin ja sen arviointiin 2) strategian implementointi operatiivisiksi termeiksi helpottuu 3) kannus-

taa johtajia strategian jatkuvuuteen 4) parantaa toimenpiteiden yhteensovittamista strategian mukaisiksi. 

Rantanen (2015) on kuvannut suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisen kokonaisuutta seuraavan kuvan 

avulla. Rantasen mukaan yrityksen strategia voidaan implementoida taktiseksi ja operatiiviseksi teke-

miseksi tavoitteiden kautta. Osakokonaisuuden tai prosessien mittaamisen tulee linkittyä yrityksen stra-

tegiaan ja suorituskyvyn ohjaamisen menetelmänä voidaan käyttää esimerkiksi Balance Scorecard – 

mittaristoa. Yrityksen operatiivisen ja taktisen tason keinot luovat linkin yrityksen suorituskykyyn strate-

gisella tasolla. Suorituskyvyn implementointia organisaatiossa on tutkinut myös Pulakos & O´leary (2011, 

s.161). Heidän mukaan suorituskyvyn mittaus ja ohjausjärjestelmän implementointi organisaatiossa tuot-

taa eniten arvoa jos se pystytään pitämään kaikilla tasoilla yksinkertaisena ja suoraviivaisena. 
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Kuva 11: Johtaminen ja mittaaminen (Rantanen, 2015) 

Kuten edellä mainittiin, suorituskykyä tulee tarkastella yrityksen eri tasoilla laaja-alaisesti. Taloudellisten 

ja muiden kuin taloudellisten mittareiden käyttämistä yritystason suorituskyvyn analysointiin ovat käsitel-

leet Popa et al. (2012, s.1) tutkimuksessaan. Heidän tutkimuksen mukaan suorituskyvyn mittaaminen 

pelkästään taloudellisten mittareiden kautta ei ole kestävää. Muita kuin taloudellisia mittareita voi tutki-

muksen mukaan olla esimerkiksi asiakastyytyväisyyden ja laadun mittarit tai henkilöstön työhyvinvoinnin 

mittarit. Tämän lisäksi tutkimuksessa todetaan, että yrityksen suorituskyvyn analysointi on monimutkai-

sen analyysin lopputulema jossa täytyy ottaa huomioon kaikkein relevanteimmat tiedon lähteet. Suori-

tuskyvyn mittaamiseksi tulee siis hyödyntää myös muuta kuin taloudellista tietoa. Tämä tukee edellä 

mainittua kirjallisuuden teoriaa osakokonaisuuksien ja prosessien mittaamisesta osana koko yrityksen 

suorituskykyä. 

Suorituskyvyn voi jakaa käsitteellisesti ulkoiseen ja sisäiseen suorituskykyyn (Rantanen, 2015). Tässä 

tutkimuksessa keskitytään arvioimaan suorituskykyä pankkisektorilla ja siksi saatavan tiedon määrä suo-

rituskyvyn analysointiin on rajattu. Suorituskykyä voidaan kuitenkin tarkastella ulkoisen tiedon perus-

teella eri menetelmin. Tällöin kyseessä on yrityksen tai toimialan ulkoisen suorituskyvyn analysointi, joka 

keskittyy kokonaisuuteen. Sisäinen suorituskyky puolestaan tarkastelisi yksittäistä toimijaa sen sisäisen 
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tiedon kautta ja pyrkisi yrityksen eri osien suorituskyvyn tarkasteluun. Seuraavassa kuvassa on Ranta-

sen (2015) esitys ulkoisen ja sisäisen suorituskyvyn analysointimenetelmistä. 

 

Kuva 12: Sisäinen ja ulkoinen suorituskyky (Rantanen, 2001, s.6) 

Koska tässä tutkimuksessa tarkastellaan toimialaa kokonaisuutena ja tarkastelijana on ulkopuolinen 

analysoija, käytetään tutkimuksessa tilinpäätösanalyysin menetelmiä suorituskyvyn arviointiin. Devinney 

et al. (2007) on tutkimuksessaan analysoinut useiden eri toimialojen suorituskykyä ulkoisen tiedon pe-

rusteella. Tutkimuksessaan he ovat pystyneet luomaan moniulotteisen mallin, jossa suorituskykyä tar-

kastellaan laaja-alaisesti, vaikka kyseessä on ainoastaan ulkoiseen informaation perustuva analyysi. 

Tutkimuksen lopputulemana voidaan luoda mittari, joka ottaa useita eri tunnuslukuja huomioon kun ana-

lysoidaan yrityksen suorituskykyä. Tämän tutkimuksen tarkoitus on myös analysoida tunnuslukuanalyy-

sin kautta pankkisektoreiden suorituskykyjä mahdollisimman laaja-alaisesti. 

3.2. Tunnuslukuanalyysin hyödyntäminen ulkoisen suorituskyvyn analysoinnissa 

Rantasen (2015) tunnuslukuja voidaan käyttää kolmeen tarkoitukseen: 1) yrityksen toiminnan analysoin-

tiin 2) yrityksen toiminnan vertaamiseen ja 3) yrityksen toiminnan ohjaamiseen. Rantasen mukaan tun-

nuslukujen käyttö ja mittaamisen tarve lisääntyvät yleensä yrityksen koon kasvaessa. Tunnuslukujen 

kautta voidaan hahmottaa monimutkaisempia kokonaisuuksia ja tuloksia voidaan hyödyntää johtami-

sessa. Vastaavaa ovat todenneet Erdoğan et al. (2015 s.35) tutkimuksessaan tunnuslukujen käytöstä 

suorituskyvyn mittareina. Heidän mukaan yritysten täytyy tehdä lukuisia eteenpäin katsovia päätöksiä, 
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jotta se saavuttaa asetetut tavoitteet. Erdoğan et al. linkittää johtamisen suoraan yrityksen suoritusky-

kyyn. Tunnuslukujen kautta yritys pystyy arvioimaan päätösten ja toimenpiteiden onnistumista tai epä-

onnistumista. Tärkeää on kuitenkin millaiset mittarit valitaan päätösten tueksi (Erdoğan et al., 2015,s.42). 

Kuten edellä on mainittu, tunnuslukujen käyttö ei kuitenkaan rajoitu pelkästään yrityksen johtamiseen ja 

toiminnan ohjaamiseen. Tunnuslukuanalyysin avulla voidaan myös vertailla yrityksiä tai mitä tahansa 

vertailukelpoista ryhmää (Pyles, 2014,s.40). Tämä perusteella tunnuslukuanalyysi on myös soveltuva 

mittari pankkisektorin suorituskyvyn vertailuun ja analysointiin. 

Itse tunnuslukuanalyysin juuret ulottuvat aina 1800-luvun puolivälin jälkeiseen aikaan, jolloin Pohjois-

Amerikassa yrityksen alkoivat käyttää ammattijohtoa yrittäjien asemesta. Tähän myös myötävaikutti ra-

hoitussektorin roolin kasvu. Näistä syistä johtuen tarvittiin parempaa informaatiota yrityksen suoriutumi-

sesta ja etenkin taloudellisesta suoriutumisesta. Yritysjohdon ja rahoittajan analyysin menetelmät kui-

tenkin poikkesivat toisistaan. Rahoittajan analyysissä keskityttiin yritykseen maksukykyyn, kun yritysjoh-

don suorituskykyä analysoitaessa keskityttiin puolestaan kannattavuuden analysointiin. 1900-luvun 

alussa tunnuslukuanalyysin näkökulmasta oli tapahtunut kolme keskeistä muutosta: 1) useita verrattain 

erilaisia tunnuslukuja oli luotu 2) merkittävimmän tunnusluvun käsite alkoi muovautua 3) huomattiin tarve 

yritysten väliseen suhteelliseen tunnuslukuun. Näistä muutoksista huolimatta tunnuslukujen käyttö oli 

vielä verrattain vähäistä. Tunnuslukujen kehitys ja käyttö laajeni 1900-luvun edessä kuitenkin merkittä-

västi. Eräs 1900-luvun alun merkittävimmistä innovaatioista tunnuslukuanalyysissä oli ns. DuPont-ana-

lyysi. (Horrigan, 1968, s.284–287) 

Narayanan (2010,s.10) mukaan DuPont-analyysin avulla yritys voi pyrkiä selvittämään sen vahvuuksia 

ja heikkouksia. Seuraavassa käsitellään tarkemmin, kuinka Narayanan kuvaa DuPont-analyysin kom-

ponentteja. Malli koostuu kolmesta osa-alueesta, joiden avulla voidaan arvioida oman pääoman tuoton 

muodostumista. 

1. Liikevoittoprosentti  

 

         (2) 

 

Tämän tunnusluvun (2) tarkoitus on kuvata kuinka paljon yritys voi tuottaa tulosta suhteessa liikevaih-

toon. Usein mitä suurempi tunnusluku on sitä parempi suorituskyky. Toisaalta yritykset voivat onnistu-

neesti kasvattaa myyntiään nettotulosta pienentämällä. 
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2. Pääoman kiertonopeus 

 

        (3) 

 

Pääoman kiertonopeus (3) kuvaa yrityksen varojen tehokkuutta. Toisaalta Narayanan (2010) mukaan 

tämä tunnusluku on usein kääntäen verrannollinen edellä esitetyn liikevoittoprosentin mukaan. 

 

3. Velkavivun määrä 

 

        (4) 

 

Mitä suurempi tunnusluku (4) on, sitä suurempi on yrityksen vieraan pääoman määrä. 

DuPont-analyysi pyrkii siis näiden kolmen mittarin avulla määrittämään mistä tekijöistä yrityksen oman 

pääoman tuotto muodostuu. Esimerkkitapauksessa yrityksen pääoman tuotto kasvaa, mutta se voi olla 

seurausta velkavivun määrän kasvusta. Tämä indikoi yrityksen riskin kasvusta ja tulee ottaa huomioon 

yrityksen suorituskyvyn analysoinnissa. Vaikka DuPon-analyysi on edelleen relevantti mittari, on tunnus-

lukuanalyysi laajentunut 1900-luvun alkupuolelta. Seuraavassa on vedetty yhteen joitain tunnuslukuja ja 

havainnollistettu tunnuslukujen erilaiset käyttötarkoitukset. Pyles (2014, s.43) jakaa tunnusluvut kahteen 

yläkategoriaan: ylläpitäviin ja edistystä kuvaaviin tunnuslukuihin. Ylläpitävät tunnusluvut kertovat yrityk-

sen olemassaolon edellytyksistä ja edistystä mittaavat tunnusluvut kertovat yrityksen kyvystä tuottaa 

voittoa omistajilleen. Ylläpitävien tunnuslukujen kautta voidaan arvioida yrityksen toiminnan jatkuvuuden 

mahdollisuuksia sekä edellytyksiä. 

Kun halutaan analysoida yrityksen kykyä kehittyä, tulee hyödyntää myös edistystä kuvaavia tunnuslu-

kuja. Edistystä kuvaavat tunnusluvut kertovat yrityksen kannattavuudesta ja kilpailukyvystä. Kuten edellä 

on todettu, yrityksen suorituskyvyn tulee heijastua yrityksen strategiaan. Viimekädessä strategian toteu-

tuminen näkyy ulkoisen suorituskyvyn analysoinnissa edistystä kuvaavien mittareiden kautta. Toisaalta 

Liang et al. (2014, s.570) tutkimuksessaan mainitsevat, että yrityksen konkurssiin arviointiin tulisi käyttää 

myös mittareita jotka ovat Pylesin (2014) mukaan edistystä kuvaavia mittareita. Tästä voidaan päätellä, 

että mittareiden kategoriat eivät ole kirjallisuuden mustavalkoisia vaan mittareita voidaan hyödyntää yri-

tyksen suorituskyvyn arvioinnissa laaja-alaisesti. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto ylläpitävistä ja 

edistystä kuvaavista mittareista Pylesin (2014, s.40-57) mukaan. 
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Taulukko 2: Ylläpitäviä ja edistystä kuvaavia tunnuslukuja (Pyles, 2014, s.40–52). 

Ylläpitävä/Edistys Kategoria Mittari 

Ylläpitävä Maksuvalmius Current 

Ylläpitävä Vakavaraisuus Kokonaisvelka 

Edistys Varojen hyödyntä-

minen 

Pääoman kiertono-

peus 

Edistys Kannattavuus Liikevoittoprosentti 

Edistys Markkina P/E 

Edistys Osinko Osingon maksu 

 

Tunnuslukuja voidaan hyödyntää yrityksen ulkoisen suorituskyvynanalysointiin ottamalla huomioon eri-

laisia mittareita. Tunnuslukujen mittaamiseen liittyy kuitenkin myös joitakin haasteita. Näitä haasteita 

ovat käsitelleet tutkimuksessaan myös Mankin & Jewell (2014). Tutkimuksen mukaan vain neljä tunnus-

lukua pystyttiin määrittelemään oppikirjojen mukaan samalla tavalla kaikissa lähteissä. Tämän lisäksi 

joistain tunnusluvuista oli tutkitussa aineistossa jopa 12 eri määritelmää, keskiarvon ollessa hyvin lähellä 

neljää. (Mankin & Jewell, 2015, s.207) Tämä tarkoittaa sitä, että tunnuslukujen käyttö ei ole kovin yksi-

selitteistä, varsinkin kun vertaillaan tutkimuksia toisiinsa. Luonnollisesti tunnusluvut ovat yhden tutkimuk-

sen sisällä muuttumattomat, mutta jos vertaillaan eri tutkimuksia ja analyysejä keskenään voidaan saada 

erilaisia tuloksia samalla ja käsitteellisesti samoilla tunnusluvuilla. Lisäksi tunnuslukujen käyttöön liittyy 

muitakin haasteita. Tällaisia ovat vaihtelevat kirjanpidon käytännöt ja tilastollisten menetelmien käyttö 

tunnuslukuja analysoitaessa (Faello, 2015, s.83).  
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4. SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN PANKKISEKTORILLA 

4.1. Pankkisektorin suorituskyvyn mittaaminen 

Pankkisektorin suorituskykyä analysoitaessa tulee arvioida kuinka paljon suorituskykyyn vaikuttaa ylei-

nen talouden kehitys. Faruk (2014, s.130) toteaa nimittäin, että sektorin suorituskykyyn vaikuttaa toi-

mialan lisäksi myös se millaisessa taloudellisessa ympäristössä se toimii. Tämä luonnollisesti pätee 

myös muihin toimialoihin, mutta pankkisektorin rooli on laaja-alaisesti kiinnittynyt talouden eri toimijoihin. 

Tästä perusteluna voidaan käyttää edellä mainittua kuvaa 9 yrityksen talousprosessista. Tässä kuvassa 

rahoitusmarkkinoilla on keskeinen rooli yrityksen toiminnan mahdollistajana tuotannontekijämarkkinoi-

den ja suoritemarkkinoiden välillä. Rahoitusmarkkinat, eli myös pankit, mahdollistavat tuotannontekijöi-

hin sidotun pääoman ja suoritteista saatavan rahavirran aikaeron hallinnan. Tämä tarkoittaa sitä että 

pankkisektori on rahoittanut usein monien toimialojen ja erikokoisten yritysten toimintaa ja mikäli yleinen 

talouden tilanne heikkenee, vaikuttaa se pankkien luottojen suorituskykyyn. Toisaalta pankkisektori mah-

dollistaa myös kotitalouksien investointeja, kuten asuntorahoitusta. Näin laaja-alaisen pankkisektorin 

suorituskykyä arvioitaessa tulisi myös huomioida yleinen talouden tilanne sen toimintaympäristössä. Eri-

tyisesti siis pankkisektorin suorituskykyyn vaikuttaa se riski, että yritykset tai kotitaloudet joutuvat ongel-

miin rahoituksen takaisinmaksussa. Kun arvioidaan pankkisektorin ulkoista suorituskykyä tase ja tulos-

laskelma tarjoavat tärkeää tietoa riskinotosta ja riskien hallinnasta (Faruk, 2014, s.130). Esimerkiksi mui-

den kuin korkotuottojen osuuden kasvu voi indikoida riskien kasvua toiminnan monimuotoistumisen 

myötä, mutta se voi myös samalla parantaa suorituskykyä (Demirguc-Kunt & Huizinga, 2010, s.627). 

Tällaisia tuottoja voivat olla esimerkiksi kaupankäyntitoiminnan tuottojen kasvu.  

4.2. Tunnusluvut pankkisektorin suorituskyvyn mittareina 

Pankkisektorin suorituskykyä voidaan mitata kuin minkä tahansa yrityksen tai toimialan suorituskykyä. 

Ulkoista suorituskykyä tarkasteltaessa voidaan käyttää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja osavuo-

sikatsauksen informaatiota. Näitä tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi tunnuslukuanalyysissä. 

Kontkanen (2009, s.80–81) on teoksessaan maininnut pankkien toiminnan vertailun kannalta neljä kes-

keistä tunnuslukua: 

1) Oman pääoman tuotto (ROE) 

2) Koko pääoman tuotto (ROA) 

3) Kulu/tuotto-suhde (C/I) 

4) Vakavaraisuus 
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Oman pääoman tuotto kertoo kuinka paljon pankki pystyy omille pääomille hankkimaan tuottoa. Kontka-

sen mukaan yleisesti kannattavina pidetään pankkeja joiden oman pääoman tuotto ylittää 10%. Yli 15% 

oman pääoman tuotto on Kontkasen mukaan erittäin hyvä. Koko pääoman tuotto kertoo sekin pankin 

kannattavuudesta. Se kertoo kuinka paljon pankki pystyy muodostamaan tuottoja suhteessa kaikkiin 

käytössä oleviin tasevaroihin. Kontkasen mukaan ”yleisesti kannattavana pankkina pidetään sellaista 

pankkia, jonka ROA-tunnusluku on suurempi kuin 1”. Tällä Kontkanen tarkoittaa yhden prosentin koko 

pääoman tuottoa. Koko pääoman tuotto ei voi olla 100%, koska 15 prosentin oman pääoman tuottovaade 

on Kontkasen mukaan erittäin hyvä. 

Kulu/tuotto-suhde kuvaa puolestaan pankin tehokkuutta, eli sitä kuinka paljon rahaa on käytetty tuottojen 

aikaansaamiseksi. Kulu/tuotto-suhde voi olla herkkä satunnaisille erille, mutta Kontkasen mukaan erit-

täin tehokkailla pankeilla kulu/tuotto-suhde on alle 50. Kun tarkastellaan näitä Kontkasen esittämiä tun-

nusluja, huomataan, että ne keskittyvät pankin kannattavuuteen ja tehokkuuteen. Vakavaraisuus mittaa 

puolestaan pankin omien varojen suhdetta riskipainotettuihin saamisiin. Kontkanen mainitsee, että pan-

killa täytyy olla 8% omia varoja suhteessa riskipainotettuihin saamisiin. 

Kirjallisuudessa on kuitenkin esitetty muitakin mittareita ja myös pankkisektorin osalta voisi olla järkevää 

tarkastella esimerkiksi maksuvalmiutta. Faruk (2014) onkin tutkimuksessaan käyttänyt kannattavuuden 

lisäksi seuraavia current ratio (maksuvalmius), vakavaraisuusriski ja DuPont-analyysi. Faruk (2014) on 

siis oman pääoman tuoton asemesta käyttänyt DuPont-analyysiä hahmottamaan oman pääoman tuoton 

eri komponenttien muutoksia. Toisaalta tutkimuksessa on edelleen käytetty oman pääoman ja kokopää-

oman tuoton mittareita, vaikka DuPont-analyysin tarkoitus on hahmottaa jo tässä työssä aiemmin esitel-

tyjä osa-alueita. 

Pankkien suorituskykyä on tutkinut kandidaatin tutkimuksessaan myös Nyman (2010). Nyman on tutki-

nut kotimaisten pankkien suorituskykyä ja käyttänyt tutkimuksessaan myös Kontkasen mainitsemia kol-

mea mittaria ja sen lisäksi vakavaraisuutta ja omavaraisuusastetta. Nymanin tutkimuksen mukaan pank-

kien suorituskyky on laskenut finanssikriisin aikaan 2008. Tämä on tietysti luonnollista, kun finanssikriisin 

taustalla oli nimenomaan pankkisektori. Kuitenkin Nymanin mukaan pankkien kykyyn suoriutua kriisin 

aikana vaikuttaa myös pankin koko.  Erityisesti kulu/tuotto-suhde näyttää olevan altis koon tuomille eroa-

vaisuuksille. Koska tässä tutkimuksessa analysoidaan pankkisektoreiden suorituskykyä, tällä voi luon-

nollisesti olla vaikutusta myös tähän tutkimukseen. 
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5. EUROALUEEN PANKKISEKTORIN VARAINHANKINNAN RAKENTEET JA KOTITA-

LOUSTEN TALLETUSTEN MERKITYS 

5.1. Eurooppalaisen pankkisektorin tarkastelu kokonaisuutena 

Tässä tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan eurooppalaisen pankkisektorin varainhankintaa ja suori-

tuskykyä. Kuten edellä on mainittu, sääntelyn, kriisien ja muiden tekijöiden vaikutuksesta eurooppalaisen 

pankkisektorin varainhankinnan rakenne on voinut muuttua merkittävästi vuosien 2010–2015 välisenä 

aikana. Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi talletusten osuuden muutokset, kotitalouksien talletusten 

osuuden muutokset tai oman pääoman muutokset. 

Luvussa 5 tutkitaan ensin pankkisektorin varainhankintaa kokonaisuutena ja sen jälkeen millaisia eroja 

pankkisektoreiden välillä on. Tämä toteutetaan ulkoisen tilinpäätösaineiston perusteella. Tutkimuksessa 

laaditaan varainhankinnan rakenteita kuvaavat aikasarjat sekä pankkisektoreiden klusterianalyysi. Tar-

kastelu jakautuu siis kahteen osaan: varainhankinnan muutokset luvussa 5.1.1. ja kotitalouksien merki-

tys varainhankinnassa 5.1.2. Myöhemmin luvussa 5.2. tarkastellaan millaisia muutoksia havaitaan eri 

euromaiden kesken.  

Luvussa 6 jatketaan suorituskyvyn tutkimista edellä mainitun aineiston perusteella. Lähtökohtana on se, 

että toimintaympäristön muutokset ovat voineet vaikuttaa pankkisektoreiden suorituskykyyn. Suoritusky-

vyn analysointi luvussa 6.1. ja 6.2. tapahtuu kirjallisuuden perusteella valittujen tunnuslukujen kautta 

hyödyntäen edellä mainittua aineistoa. Tämän lisäksi luvussa 6.3. tutkitaan regressioanalyysin avulla 

selittääkö pankkisektorin varainhankinta sen suorituskyvyn muutoksia. 

5.1.1. Varainhankinnan muutokset 

Empiirisen vaiheen ensimmäinen osuus koostuu koko eurooppalaisen pankkisektorin varainhankinnan 

rakenteen tutkimisesta. Varainhankinnan rakenteiden tutkimiseksi on tässä tutkimuksessa hyödynnetty 

Euroopan keskuspankin julkaisemaa aineistoa pankkisektorin tuloslaskelmasta ja taseesta. Euroopan 

keskuspankki on koonnut tilastotietokantaansa kootusti eri taseen eriä. Tarkasteluun voidaan valita yk-

sittäinen valtio tai koko eurooppalainen pankkisektori. Tässä tutkimuksessa on pankkien varainhankin-

nan tutkimiseksi valittu saatavilla olevasta tilastoaineistosta kirjallisuudessa mainitut varainhankinnan 

erät: 

1) Talletukset luottolaitoksilta 

Talletukset luottolaitoksilta kuvaa pankkien saama rahoitusta muilta pankeilta ja keskuspankeilta. 

2) Talletukset muilta kuin luottolaitoksilta 
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Talletukset muilta kuin luottolaitoksilta koostuu rahoituksesta joka on kotitalouksien, yritysten ja muiden 

kuin luottolaisten antamaa. Tässä erässä on vielä erikseen tarkasteltu kotitalouksien talletusten erää. 

3) Liikkeeseen lasketut velkakirjat 

Liikkeeseen lasketut velkakirjat voivat olla joko maturiteetiltaan lyhyitä tai pitkä saamistodistuksia. 

4) Oma pääoma 

Kuten edellä on mainittu, oma pääoma muodostaa merkittävän rahoituksen erän pankille. Tämän lisäksi 

omaan pääomaan, kuten myös muihin edellä mainittuihin eriin, on voinut tulla merkittäviä muutoksia 

tarkastelujakson aikana. 

Tilastoaineisto on saatavilla Euroopan keskuspankin kotisivuilta. Tässä tutkimuksessa on käytetty taulu-

kossa 3 parametreja varainhankinnan tietojen keräämiseen. Tiedot on hankittu tietolähteestä kolmessa 

osassa, jotta ne pystyttiin siirtämään suoraan Excel-ohjelmaan analysointia varten. Kuten taulukosta 

nähdään, tiedot on saatavilla kuukausittain ja ne on tätä tutkimusta varten valittu 2010:stä 2016 lokakuu-

hun saakka. Valuuttana on käytetty euroa ja valittuna joukkona on koko euroalue. Tilastoa ei ole oikaistu 

kausittain tai työpäivien mukaan. Kaikkien erien kohdalta on otettu mukaan euroalueelta luottolaitokset 

pois lukien Euroopan keskuspankki. Tiedon tyyppi on taseen loppusumma tarkastelujakson lopulla. Vas-

tapuolista on valittu kaikki vastapuolet, mutta talletuksista on laskettu mukaan vain euroalueen vasta-

puolet. Tämä tarkoittaa, että muiden kuin euroalueen toimijoiden tekemät talletukset eivät ole mukana 

aineistossa.  
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Taulukko 3: Eurooppalaisen pankkisektorin varainhankinnan analysointiin käytetyt parametrit. Euroopan 
keskuspankki, 2016 

 

Tietojen analysointi tapahtui Excel-ohjelmiston taulukkolaskennassa, jossa tiedot muokattiin ensin ana-

lysoinnin kannalta sopivaan muotoon. Tämän jälkeen tiedot koostettiin siten, että erien osalta laskettiin 

taseen vuosittainen keskiarvo valitulle ajanjaksolle. Kun tiedot koostetaan yhtenäiseen taulukkoon, saa-

daan muodostettua aikasarjatarkastelu varainhankinnan erien muutokselle. Kuvassa 13 on esitetty koko 

eurooppalaisen pankkisektorin varainhankinnan rakenne valittujen tietojen perusteella. Taseen erät on 

esitetty kuvassa aikasarjana, josta nähdään sekä varainhankinnan kokonaissumman muutos ja erien 

keskinäiset muutokset. Tämän lisäksi kuvassa on myös esitetty viivalla muiden kuin luottolaitosten talle-

tusten osuus koko varainhankinnasta. Tämä on esitetty prosentuaalisena osuutena ja kuvan oikeassa 

akselissa. 
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Kuva 13: Eurooppalaisen pankkisektorin varainhankinnan rakenne 2010–2016 

Kuten kuvasta nähdään, on varainhankinnan määrä pysynyt tarkastelujakson ajan melko vakaana. Poik-

keuksena ovat vuodet 2012–2013 jolloin varainhankinnan määrä on hieman kasvanut. Tuona ajanjak-

sona nähdään että kaikkien erien määrä on hetkellisesti kasvanut. Suurinta kasvu on ollut pankkien 

saamissa talletuksissa muilta luottolaitoksilta. Toisaalta tasot ovat palautuneet nopeasti vuoden 2012 

jälkeen. Koko varainhankinta on pienentynyt 2% vuodesta 2010 vuoteen 2016. Jotta voitaisiin arvioida 

tarkemmin mistä pudotus johtuu, täytyisi taseen vastaavaa myös analysoida laajemmin. Syitä voisivat 

olla esimerkiksi saatavien arvonalentumiset, joka selittäisi taseen erien pienentymisen. Tämän tutkimuk-

sen tarkoituksena on kuitenkin keskittyä tarkastelemaan pankin varainhankinnan muutoksia. 

Kuvasta 13 huomataan, että talletukset muilta kuin luottolaitoksilta ovat kasvaneet koko tarkastelujakson 

ajan. Vuoden 2010 aikana muiden kuin luottolaitosten tekemien talletusten osuus on ollut 45%, kun se 

vuoden 2016 aikana on noussut 51%:n. Euromääräisiä tasoja vertailemalla saadaan vuosien 2016 ja 

2010 väliseksi kasvuksi 13%. Toisin sanoen näiden erien suhteellinen osuus on kasvanut merkittävästi 

pankkien varainhankinnassa. 

Tämän lisäksi nähdään että myös oman pääoman määrä on kasvanut reilusta 1500 miljardista eurosta 

lähes 1900 miljardiin euroon. Oma pääoma on siis kasvanut jopa muita kuin luottolaitosten talletuksia 

nopeammin. Vuosien 2010 ja 2016 välinen kasvu on ollut 25% oman pääoman osalta. Oman pääoman 

määrää suhteessa muuhun varainhankintaan on siis kasvanut kriisien aikana ja jälkeen. 
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Talletukset luottolaitoksilta on laskenut tarkastelujaksolla 16% ja liikkeeseen lasketut velkakirjat ovat las-

kenut tarkastelujaksolla 22%. Pankit ovat siis korvanneet markkinaehtoista rahoitusta hankkimalla va-

kaampia erä taseeseensa. Kuten edellä kirjallisuuskatsauksessa on mainittu, tällaisia arvioita on ollut 

nähtävillä sääntelyn ja muiden tekijöiden vaikutuksesta. Tässä tutkimuksessa pystytään vahvistamaan 

näiden muutosten olemassaolo. Taulukossa 4 on vielä yhteenveto eri varahankinnan erien muutoksista 

vuosien 2016 ja 2010 välillä. 

Taulukko 4: Varainhankinnan erien muutokset 2016–2010 

 

Edellä mainitut tutkimustulokset tästä luvusta voidaan tiivistää neljään seuraavaan havaintoon. 

a) Varainhankinnan määrä on pysynyt vakaana 

b) Talletukset muilta kuin luottolaitoksilta on kasvanut koko tarkastelujakson ajan 

c) Oma pääoma on kasvanut koko tarkastelujakson ajan 

d) Muiden erien määrä ja osuus on pienentynyt 

5.1.2. Kotitalouksien talletusten muutokset 2010–2016 

Tutkittaessa pankkisektorin varainhankinnan muutoksia kotitalouksien näkökulmasta otettiin tilastoai-

neisto Euroopan keskuspankin tilastotietokannasta. Tässä vaiheessa tutkimusta käytettiin edelleen koko 

euroalueen tietoja. Näin voidaan muodostaa kuva millainen merkitys kotitalouksien talletuksilla on koko 

pankkisektorin näkökulmasta. Samalla voidaan myös tutkia onko tässä tapahtunut muutoksia tarkaste-

lujakson aikana. 

Kotitalouksien talletusten tutkimista varten haettiin tilastotietokannasta taulukossa 5 esitetyt tiedot. Jotta 

tiedot voitiin koostaa tutkimusta varten, jouduttiin tilastoaineistoa keräämään useasta saatavilla olevasta 

tietokannasta. Kotitalouksien talletusten osalta tietoa oli saatavilla eri talletustyypeittäin. Talletustyypit 

tietosisällössä olivat: yön yli – talletukset, määräaikaistalletukset sekä ilmoituksesta nostettavissa olevat 

talletukset. Yön yli – talletuksilla tarkoitetaan normaaleja kotitalouksien talletuksia, jotka ovat milloin ta-

hansa nostettavissa. Määräaikaistalletukset ovat nostettavissa sovittuna aikana. Ilmoituksesta nostetta-

viin talletuksiin voi puolestaan liittyä joitain ehtoja, jotka rajoittavat talletusten nostomahdollisuuksia. 
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Tiedot talletuksista oli saatavilla kuukausittain. Tämän lisäksi kotitalouksien talletuksista oli saatavilla 

talletusten keskikorot, jonka avulla pystyttiin laskemaan pankille aiheutuneet varainhankinnan kustan-

nukset. Myös nämä tiedot oli saatavilla kuukausittain, mutta tätä tutkimusta varten kuukausittaiset tiedot 

on muutettu koko vuoden tasolle. Muut korkokustannukset saatiin pankkien tuloslaskelmien tilastokanta-

aineistosta. Tämän perusteella pystyttiin muodostamaan laskelma siitä millainen merkitys kotitalouksien 

talletuksilla on pankkisektorin korkokuluihin. 

Taulukko 5: Tietosisältö kotitalouksien talletusten analysointia varten 

 

Kun tarkastellaan kuvassa 14 kotitalouksien talletusten jakautumista eri talletustyypeittäin, nähdään että 

tarkastelujakson 2007–2016 aikana on tapahtunut jonkin verran muutoksia. Kotitalouksien talletuksista 

oli vuoden 2007 aikana 38% yön yli –talletuksissa, mutta niiden suhteellinen osuus on kasvanut merkit-

tävästi vuoden 2013 jälkeen. Muita talletustyyppejä tarkastelemalla huomataan, että muutos on tapah-

tunut ennen kaikkea määräaikaistalletusten kustannuksella.  

 
Kuva 14: Kotitalouksien talletusten jakautuminen 2007-2016 
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Kuvan 14 perusteella voidaan todeta, että pankit ovat hankkineet enenemässä määrin talletuksia, joilla 

ei ole noston eräpäivää ja ovat siten heti nostettavissa. Ilmoituksesta nostettavissa olevat talletukset ovat 

talletuksia jotka voidaan eräännyttää ennalta määrätyn ajan kuluttua ilmoituksesta. Koska nämä eivät 

kuitenkaan ole määräaikaisia talletuksia. Niiden käsittely likviditeetin hallinnan näkökulmasta voi olla 

pankille hankalaa. Niiden suhteellinen osuus kotitalouksien talletuksista on kuitenkin pysynyt tarkastelu-

jakson aikana melko vakaana. 

Jotta voidaan muodostaa kuva siitä millainen osuus pankkien talletuksista on kotitalouksilta, verrattiin 

tutkimuksessa edellä mainittua aineistoa aikaisempaan aineistoon pankkien talletuksista. Kuvan 15 pe-

rusteella nähdään, että kotitalouksien talletusten osuus on ollut merkittävä koko tarkastelujakson ajan. 

Vuoden 2010 aikana kotitalouksien talletusten osuus on ollut 53%. Vuosien 2010 ja 2012 aikana talle-

tusten osuus on pysynyt melko vakaana, mutta vuoden 2013 jälkeen kotitalouksien talletusten osuus 

kaikista talletuksista on hieman kasvanut. Tosin vuoden 2014 jälkeen osuus on pysynyt samalla tasolla. 

Kuvasta 15 kuitenkin nähdään, edellä mainittu ilmiö yön yli – talletusten osuuden noususta. Vuonna 2016 

kotitalouksien yön yli talletukset ovat olleet 25% kaikista talletuksista. 

 
Kuva 15: Kotitalouksien talletusten osuus kaikista talletuksista 2010–2016 

Seuraavaksi tutkittiin millainen merkitys kotitalouksien talletuksilla on ollut varainhankintaan kokonaisuu-

tena. Kotitalouksien talletuksia verrattiin edellä mainittuun aineistoon pankkisektoreiden kokonaisvarain-

hankinnasta sisältäen muut talletukset, talletukset luottolaitoksilta, liikkeeseen lasketut velkakirjat sekä 

oma pääoma. 
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Kuvassa 16 on esitetty kotitalouksien talletusten osuus pankkien varainhankinnasta vuosien 2010 ja 

2016 välillä. Kuten kuvasta nähdään, kotitalouksien talletusten osuus on vuosien 2010–2012 aikana py-

synyt hieman alle 25%:n. Vuoden 2013 jälkeen kotitalouksien talletusten osuus varainhankinnasta on 

kuitenkin kasvanut vuosittain aina vuoteen 2016 saakka.  

Vuoden 2013 jälkeen talletusten osuus varainhankinnasta on kasvanut ja samaan aikaan kotitalouksien 

talletusten osuus varainhankinnasta on myös kasvanut. Pankit ovat siis siirtyneet, ei vain hankkimaan 

lisää talletuksia, mutta myös kasvattamaan kotitalouksien talletusten osuutta varainhankinnastaan. Vuo-

den 2016 aikana kotitalouksien talletusten osuus kaikesta varainhankinnasta on ollut 29%. Kotitalouk-

sien talletusten osuuden kasvulla on siten ollut merkittävä kontribuutio varainhankinnan rakenteiden 

muutokseen. 

 
Kuva 16: Kotitalouksien talletusten osuus kaikesta varainhankinnasta 2010–2016 

Edellä mainitun perusteella voidaan osoittaa kotitalouksien talletusten rakenteellisia muutoksia ja millai-

nen merkitys kotitalouksien talletuksilla on ollut pankkien varainhankintaan. Kuitenkin on syytä tarkas-

tella millainen merkitys kotitalouksien talletuksilla on ollut, paitsi euromääräiseen rahoitukseen, mutta 

myös siihen millainen merkitys tällä on ollut korkokuluihin. Vasta tämän perusteella voidaan muodostaa 

kokonaiskuva kotitalouksien talletusten merkityksestä varainhankintaan. 
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Tutkimuksessa hyödynnettiin kotitalouksien talletusten keskikorkoja valitulta ajanjaksolta. Tämän ja tal-

letusten määrän perusteella pystyttiin laskemaan kotitalouksien talletuksista maksettu korko. Tätä kor-

kokulua verrattiin Euroopan keskuspankin aineistoon koko pankkisektorin korkokuluista. Kuvassa 17 on 

esitetty kotitalouksien talletusten osuus korkokuluista ja osuus kaikesta varainhankinnasta. Koska kor-

kokulutietoa ei ole saatavilla vuoden 2016 osalta, on kuvassa 17 esitetty ainoastaan vuosien 2010 ja 

2016 välinen kehitys. 

Vuosien 2010 ja 2011 aikana kotitalouksien talletusten osuus korkokuluista on 14%:n tasolla. Vastaa-

vasti vuoden 2012 ja 2013 aikana korkokulut ovat väliaikaisesti nousseet aina 18% tasolle. Vuosien 2014 

ja 2015 aikana korkokulut ovat puolestaan laskeneet ja ovat vuoden 2015 osalta päätyneet hieman 

2010–2011 välistä tasoa matalammalle. Vuoden 2015 aikana kotitalouksien talletusten osuus on ollut 

enää 12% korkokuluista. 

Samaan aikaan kun kotitalouksien talletusten osuus korkokuluista on lähtenyt vuonna 2014 laskuun, on 

osuus kokonaisvarainhankinnasta silti kuitenkin kasvanut. Pankit ovat siis pystyneet hankkimaan kotita-

louksien talletuksia muuta varainhankintaa edullisemmin vuosien 2014–2015 välisenä aikana. Kuten 

edellä on todettu, pankit ovat kasvattaneet vastaavana aikana yön yli – talletusten osuutta kotitalouksien 

talletuksista, kaikista talletuksista sekä kokonaisvarainhankinnasta. Osuus kotitalouksien talletuksista on 

kasvanut määräaikaistalletusten kustannuksella. 

 
Kuva 17: Kotitalouksientalletusten osuus varainhankinnasta ja korkokuluista 2010–2015 
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Edellä mainitut tutkimustulokset tästä luvusta voidaan tiivistää kuuteen seuraavaan havaintoon. 

a) Yön yli –talletusten osuus kotitalouksien talletuksista on kasvanut merkittävästi 

b) Määräaikaistalletusten osuus kotitalouksien talletuksista on laskenut 

c) Kotitalouksien talletusten osuus talletuksista on kasvanut 

d) Kotitalouksien talletusten osuus varainhankinnasta on kasvanut 

e) Kotitalouksien talletusten osuus korkokuluista kasvoi 2010–2013 

f) Kotitalouksien talletusten osuus korkokuluista laski 2014–2015 ja lähtötasoa matalammalla ta-

solla 

5.2. Pankkisektorikohtainen varainhankinnan ja kotitalouksien talletusten vertailu 

Luvussa 5.1. on esitetty koko eurooppalaisen pankkisektorin tutkimuksen tuloksia varainhankinnan ja 

erityisesti kotitalouksien talletusten näkökulmasta. Tässä luvussa tarkastellaan millaisia muutoksia va-

rinhankinnassa ja kotitalouksien talletuksissa on nähtävissä kun tarkastellaan euroalueen jäsenvaltioi-

den välisiä eroja. 

Tutkimuksen aineisto perustuu edellä mainittuihin lähteisiin pankkisektorin varainhankinnasta. Euroopan 

keskuspankin julkaiseman aineiston perusteella on mahdollista tarkastella yksittäisen jäsenvaltion osalta 

valittuja eriä. Tätä tutkimuksen vaihetta varten kuukausikohtaiset taseluvut on muutettu vuosikeskiar-

voiksi. 

Ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin valittujen erien osalta varainhankinnan rakenteita ja niiden muutoksia 

tarkastelujakson 2010–2016 aikana. Tämän vaiheen tulokset on esitetty seuraavassa luvussa 5.2.1. Tä-

män jälkeen tarkasteltiin erikseen kotitalouksien talletusten osuutta eri jäsenvaltioiden varainhankin-

nassa. Nämä tulokset on esitetty luvussa 5.2.2. 

5.2.1. Pankkisektorikohtainen varainhankinnan rakenne 

Pankkisektorikohtaista varainhankinnan rakenteen ja muutoksen vertailua varten otettiin tarkasteluun jo 

aiemmin tässä tutkimuksessa mainitut erät: talletukset luottolaitoksilta, talletukset muilta kuin luottolai-

toksilta (talletukset yleisöltä), liikkeeseen lasketut velkakirjat ja oma pääoma. Näiden tietojen perusteella 

tarkasteltiin kahta tekijää: 

1) Varainhankinnan yleinen rakenne tarkastelujaksolla 

Varahainhankinnan yleisellä rakenteella tarkoitetaan sitä jakaumaa miten eri edellä mainitut varainhan-

kinnan erät painottuvat jäsenvaltioiden kesken. Tutkimuksessa pyritään siis tarkastelemaan onko varain-

hankinnan rakenteissa eroavaisuuksia näiden erien osalta. 

2) Varainhankinnan rakenteiden muutokset 
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Kuten edellä osoitettiin, varainhankinnan rakenteet ovat muuttuneet tarkastelujaksolla koko eurooppa-

laisen pankkisektorin tasolla. Tämä voi tarkoittaa, että myös pankkisektoreiden varainhankinnan kehi-

tyksessä on tapahtunut muutoksia. Tämän tekijän tarkastelun kautta tutkimuksessa pyrittiin löytämään 

onko eri varainhankinnan erien kehityksessä jäsenvaltiokohtaisia eroja. 

Jotta jäsenvaltioiden varainhankinnan rakenteita ja rakenteiden muutoksia voitiin tarkastella, täytyi ottaa 

jokaisen jäsenvaltion eri erän kehitys tarkasteluun. Tätä varten Excel-ohjelmistossa yhdistettyiin Euroo-

pan keskuspankin aineisto jäsenvaltioiden varainhankinnan eristä. Tietojen yhdistämisen jälkeen lasket-

tiin vuosikohtaiset keskiarvot jokaiselle erälle jäsenmaittain. Tämän lisäksi laskettiin myös varainhankin-

nan summa laskemalla valitut taseen erät yhteen. Näin voitiin laskea jokaisen taseen erän osuus ko. 

jäsenvaltion pankkisektorin varainhankinnasta valittuna tarkastelujaksona. 

Kun jäsenvaltiokohtaiset tiedot pankkisektorin varainhankinnasta oli saatavilla, laskettiin vuoden 2010 ja 

2016 muutos. Tämä muutos siis kuvaa varainhankinnan valitun erän suhteellisen osuuden muutosta ko. 

olevassa jäsenvaltiossa. Se siis antaa kuvaa siitä miten jäsenvaltion pankkisektorin varainhankinnan 

rakenne on muuttunut. Muutos siis kuvaa edellä mainituista tutkittavista tekijöistä kohtaa 2) varainhan-

kinnan rakenteiden muutokset. 

Muutoksen lisäksi analyysiin valittiin vuoden 2016 varainhankinnan rakenne. Tämä kuvaa edellä maini-

tuista tutkittavista tekijöistä kohtaa 1) Varainhankinnan yleinen rakenne tarkastelujaksolla. 

Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa jäsenvaltiokohtaiset tiedot ladattiin SAS-ohjelmistoon klusteriana-

lyysiä varten. SAS-ohjelmiston klusterianalyysin perusteella voitiin tulostaa kuvan 18 mukainen kluste-

reiden etäisyys. 
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Kuva 18: Klusterit pankkisektoreiden varainhankinnan rakenteen ja muutoksen perusteella. SAS-ohjel-

miston tulokset. 

SAS-ohjelmiston tulokset tulostettiin jatkokäsittelyä varten Excel-työkirjaan. Klusterianalyysin perusteella 

muodostetiin klusterit, joiden neliöllinen keskiarvon etäisyys on pienin. Valittuja klustereita muodostui 8. 

Koska jäsenvaltioiden joukosta erottuu tällä menetelmällä joitain yksittäisiä valtioita, on osassa kluste-

reita vain yksi jäsenvaltio. Liitteessä 1 on kuvattu jäsenvaltiot klustereittain taulukkomuodossa. Kluste-

reiden nimetään siten että klusterin ensimmäinen numero tarkoittaa tutkimuksen osa-aluetta ja toinen 

kyseessä olevan osa-alueen muodostettua klusteria. 

Klustereiden muodostamisen jälkeen tutkittiin edellä mainittuja varainhankinnan eriä klustereittain. Tar-

kastelu muodostuu jäsenvaltioiden keskiarvosta, eikä niitä ole painotettu. Tämä tehtiin siksi, että kaikki 

jäsenvaltiot halutaan yhdenvertaisina tutkimukseen. Tuloksia tule painottaa taseen koon mukaan, koska 

tarkoitus on tarkastella jäsenvaltioiden varainhankinnan suhteellisia muutoksia. 
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Taulukossa 5 on kuvattu varainhankinnan rakenteet klustereittain vuoden 2016 tietojen perusteella sekä 

varainhankinnan rakenteen muutokset 2010–2016. Taulukon sarakkeissa on kuvattu jäsenvaltiokohtai-

sen keskiarvon perusteella eri varainhankinnan erän osuus kokonaisvarainhankinnasta ja muutos tar-

kastelujakson aikana. Taulukossa on myös laskettu kaikkien jäsenvaltioiden painottamaton keskiarvo 

sekä varainhankinnan rakenteen että muutoksen osalta. Seuraavassa on kuvattu klusteritarkastelun 

keskeiset tulokset klustereittain. 

Klusteri 1 (CL1.1) muodostuu vain yhdestä jäsenvaltiosta, Kreikasta. Klusterin 1 varainhankinnan ra-

kenne poikkeaa kaikkien jäsenvaltioiden keskiarvosta ennen kaikkea luottolaitosten talletusten suhteel-

lisen suurella osuudella. Kokonaisuuteen suhteutettuna, klusterin 1 talletukset yleisöltä ja liikkeeseen 

lasketut velkakirjat ovat myös matalammalla tasolla. Oman pääoman osuus on klustereista toiseksi kor-

kein. Tarkastelujakson aikana juuri nämä kaksi erää ovat muuttuneet merkittävästi. Talletukset yleisöltä 

on laskenut ja lähes vastaava muutos nähdään oman pääoman kasvuna. Muutos on poikkeava muista 

klustereista erityisesti sen osalta että muiden kuin luottolaitosten talletukset ovat merkittävästi laskeneet. 

Tällaista muutosta ei ole nähtävillä yhdessäkään muussa klusterissa. Pankkisektori on siis joutunut 

hankkimaan lisää pääomaa yleisön talletusten tilalle. 

Klusteri 2 (CL1.2) niin ikään muodostuu yhdestä jäsenvaltiosta, Maltasta. Klusterin 2 talletusten osuus 

yleisöltä on kaikista klustereista toiseksi korkein. Vastaavasti myös talletukset luottolaitoksilta on kes-

kiarvoa korkeammalla tasolla. Liikkeeseen laskettujen velkakirjojen osuus puolestaan on kaikkien jäsen-

valtioiden keskiarvoa merkittävästi matalammalla tasolla. Kun tarkastellaan klusterin 2 muutoksia tar-

kastelujakson aikana, nähdään että talletukset yleisöltä ovat kasvaneet merkittävästi. Kasvu on ollut 

suurempaa kuin yhdessäkään muussa klusterissa tarkastelujakson aikana. Vastaavasti oman pääoman 

ja luottolaitosten talletusten osuus varainhankinnasta on pienentynyt. Pankkisektori on siis kasvattanut 

yleisön talletusten kautta saatavaa rahoitusta ja suhteellisesti pystynyt pienentämään luottolaitosten 

sekä oman pääoman kautta saatavaa rahoitusta. 

Klusterin 3 (CL1.3) muodostavat Kypros ja Irlanti. Oman pääoman osuus on klustereista kaikista suurin 

klusterissa 3. Liikkeeseen laskettujen velkakirjojen osuus on puolestaan verrattain pieni, samassa ta-

sossa klusteri 2:n kanssa. Talletukset yleisöltä ja luottolaitoksilta ovat melko lähellä kaikkien jäsenvalti-

oiden keskiarvoja. Kuitenkin juuri talletuksiin yleisöltä ja luottolaitoksilta on myös klusteri 3:n osalta tullut 

eniten muutoksia tarkastelujaksolla. Talletukset yleisöltä osuus on kasvanut tarkastelujaksolla merkittä-

västi, kun puolestaan talletukset luottolaitoksilta on pienentynyt erittäin merkittävästi. Liikkeeseen lasket-

tujen velkakirjojen osuuden pysyessä lähes samalla tasolla, on oman pääoman osuus myös kasvanut 

tarkastelujaksolla. Oman pääoman osuus on itse asiassa kasvanut kaikista klustereista eniten. Voidaan 

siis tulosten perusteella sanoa että klusteri 3 on tarkastelujakson aikana korvannut merkittävästi luotto-

laitosta saatavaa rahoitusta omalla pääomalla ja yleisön talletuksilla. 
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Klusterin 4 (CL1.4) muodostavat Belgia, Viro, Liettua, Latvia, Slovenia ja Slovakia. Tämän klusterin 

osalta puolestaan talletukset yleisöltä on kaikista klustereista korkeimmalla tasolla. Vastaavasti myös 

talletukset luottolaitoksilta on kaikista klustereista matalimmalla tasolla. Myös liikkeeseen lasketut velka-

kirjat ovat matalalla tasolla verrattuna muihin klustereihin. Oma pääoma on kaikkien jäsenvaltioiden kes-

kiarvon tasolla. Yleisöltä saatujen talletusten korkeaa osuutta selittää sen osuuden kasvu tarkastelujak-

sona. Toisaalta yleisöltä saadut talletukset ovat olleet verrattain korkealla jo lähtötilanteessa sillä kasvu 

ei ole ollut erityisen suurta verrattuna muihin klustereihin. Myös klusteri 4 on suhteellisesti vähentänyt 

eniten luottolaitoksilta saatavaa rahoitusta. Liikkeeseen lasketut velkakirjat ja oma pääoma ovat nimittäin 

pysyneet verrattain samalla tasolla tarkastelujakson aikana. 

Klusterin 5 (CL1.5) muodostavat Suomi ja Hollanti. Klusterin 5 merkittävä poikkeama muista jäsenvalti-

oista on suuri liikkeeseen laskettujen velkakirjojen osuus varainhankinnasta. Tämä on kaikista kluste-

reista korkein ja lähes kaksinkertainen verrattuna kaikkien jäsenvaltioiden keskiarvoon. Kun tarkastel-

laan varainhankinnan rakenteiden muutoksia, huomataan, että varainhankinnan rakenne on pysynyt 

melko vakaana koko tarkastelujakson ajan. Varainhankinnan rakenteiden suhteelliset muutokset mah-

tuvat kaikki yhden prosenttiyksikön sisään. Näin pientä varainhankinnan rakenteen muutosta ei näy min-

kään muun klusterin tiedoissa. Voidaan siis sanoa, että pankkisektorin varainhankinta on pysynyt va-

kaana tarkastelujakson aikana. Pankkisektorin ei ole tarvinnut sopeuttaa toimintaansa varainhankinnan 

muutoksista johtuen. 

Klusterin 6 (CL1.6) muodostaa Luxemburg. Klusterin 6 varainhankinnasta jäsenmaiden keskiarvoa suu-

rempi osa tulee luottolaitosten kautta saatavasta rahoituksesta. Tämä erä kompensoi matalampaa ylei-

sön talletusten osuutta, joka on keskiarvoa matalammalla tasolla. Liikkeeseen laskettujen velkakirjojen 

ja oman pääoman osuus on verrattain lähellä kaikkien jäsenvaltioiden keskiarvoa. Tarkastelujakson ai-

kana klusteri 6 muutokset ovat vastaavia, joita olemme nähneet muidenkin klustereiden kehityksessä. 

Yleisöltä saatavien talletusten osuus on suhteellisesti kasvanut ja sen seurauksena luottolaitoksilta saa-

tava rahoitus on pienentynyt. Koska luottolaitoksilta saatu rahoitus on pienentynyt, ja se on silti keskiar-

von yläpuolella, on tarkastelujakson alussa varainhankinnasta merkittävä osa ollut riippuvainen luotto-

laitosten kautta saatavasta rahoituksesta. 

Klusterin 7 (CL1.7) muodostaa yksi jäsenvaltio, Ranska. Varainhankinnan rakenteen tarkastelun perus-

teella nähdään, että varainhankinnasta keskiarvoa suurempi osuus tulee liikkeeseen lasketuista velka-

kirjoista. Myös luottolaitosten talletusten kautta saatava varainhankinta on klusteri 6:n kanssa kluste-

reista korkeimmalla tasolla. Kotitalouksien talletusten osuus on puolestaan kaikista klustereista matalim-

malla tasolla. Kun tarkastellaan muutoksia tarkastelujakson aikana, huomataan, että varainhankinnan 

rakenne on pysynyt verrattain vakaana tarkastelujakson aikana. Ainoastaan yleisöltä saadut talletukset 

ovat hieman kasvaneet ja pienentäneet luottolaitoksilta ja liikkeeseen laskettujen velkakirjojen kautta 
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saatavaa rahoitusta. Klusteri 7:n pankkisektori on siis pysynyt verrattain vakaana tarkastelujakson ai-

kana. Rakenteessa on kuitenkin nähtävissä selvä ero muihin klustereihin. 

Klusterin 8 (CL1.8) muodostaa jäsenvaltiot Itävalta, Saksa, Espanja, Italia ja Portugali. Varainhankinnan 

rakenteen tarkastelun perusteella klusterin 8 varainhankinta on lähellä kaikkien jäsenvaltioiden keskiar-

voa. Vaikka klusterissa 8 on kokonsa puolesta merkittäviä pankkisektoreita, tulosten lähekkäisyyttä se 

ei selitä. Kuten edellä mainittiin, jäsenvaltioiden keskiarvo on laskettu painottamatta jäsenvaltion pank-

kisektorin kokoa. Kun tarkastellaan varainhankinnan muutoksia tarkastelujakson aikana, huomataan, 

että se on myös pysynyt varsin muuttumattomana. Muutokset ovat linjassa sen yleisen kehityksen 

kanssa että yleisöltä saatavien talletusten osuus on suhteellisesti hieman kasvanut. Luottolaitoksilta saa-

tava rahoitus on hieman laskenut. Liikkeeseen laskettujen velkakirjojen osuus on kuitenkin pienentynyt 

eniten kaikista klustereista. Muutos ei ole erityisen suuri jos verrataan sitä joiden klustereiden muiden 

erien muutoksiin. Selvästi kuitenkin klusteri 8:n pankkisektorit ovat vähentäneet riippuvuutta markkinaeh-

toisesta rahoituksesta yleisöltä saatavien talletusten kasvun seurauksena. 

Taulukko 6: Varainhankinnan jakautuminen klustereittain 2016 

 

Tulosten perusteella varainhankinnan rakenteissa voidaan nähdä eroja pankkisektoreiden välillä. Vaikka 

joiden klustereiden taustalla on vain yksi jäsenvaltio, on myös eroja useiden jäsenvaltioiden muodosta-

missa klustereissa. Myös varainhankinnan rakenteiden muutoksissa on nähtävissä selviä muutoksia tar-

kastelujakson aikana. Yleinen kehitys on ollut se, että luottolaitosten talletuksia on korvattu yleisön talle-

tuksilla. Tuloksista voidaan kuitenkin nähdä, että pankkisektorit ovat olleet varainhankinnan näkökul-

masta tarkastelujaksolla erilaisissa tilanteissa. Tällä voi olla vaikutusta myös mahdollisiin pankkisekto-

reiden välisiin suorituskyvyn poikkeamiin. Edellä mainitut tutkimustulokset tästä luvusta voidaan tiivistää 

kolmeen seuraavaan havaintoon. 
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a) Pankkisektoreiden välillä on eroja varainhankinnan rakenteissa 

b) Pankkisektoreiden välillä on eroja siinä kuinka varainhankinnan rakenne on muuttunut 

c) Klusterianalyysin perusteella voidaan löytää 8 erilaista varainhankinnan rakennetta ja muutosta 

5.2.2. Pankkisektorikohtainen kotitalouksien talletusten merkitys varainhankinnassa 

Kuten edellä havaittiin, pankkisektoreiden välillä on eroja varainhankinnan rakenteessa. Koska tämän 

tutkimuksen tarkoitus on keskittyä erityisesti kotitalouksien talletusten tutkimiseen, tutkimuksen seuraa-

vassa vaiheessa tarkasteltiin miten kotitalouksien talletukset näyttäytyvät eri jäsenvaltioiden varainhan-

kinnassa. Kotitalouksien talletusten osalta aineisto koostui edellä mainitusta Euroopan keskuspankin 

tilastotietokannasta saadusta aineistosta. Tiedoissa oli saatavilla jäsenvaltioittain kotitalouksien talletus-

ten kuukausittaiset taseet. 

Aineisto muokattiin Excel-taulukkolaskennassa siten, että muodostettiin kuukausikohtaisista taseista 

vuoden keskiarvotase tarkastelujaksolle 2010–2016. Kotitalouksien tasetta verrattiin puolestaan jo tutki-

muksessa aiemmin muodostettuun aineistoon jäsenvaltioiden varainhankinnasta ja yleisöltä saaduista 

talletuksista. Näin pystyttiin muodostamaan taulukot siitä, millainen on ollut kotitalouksien talletusten 

osuus kaikesta jäsenvaltion varainhankinnasta ja yleisöltä saaduista talletuksista vuosittain. 

Tutkimuksen seuraava vaihe toteutettiin kuten edellä toteutettu klusterianalyysi. SAS-ohjelmiston klus-

terianalyysiä varten valittiin tiedot kotitalouksien osuudesta varainhankintaan ja yleisön talletuksiin vuo-

den 2016 tilanteen perusteella. Tämän lisäksi analyysiä varten otettiin mukaan näiden suhteellisten 

osuuksien muutokset tarkastelujakson aikana. Kuten edellä, myös siis kotitalouksien talletuksia tutkitta-

essa pyrittiin tunnistamaan kaksi tekijää. Ensimmäiseksi onko kotitalouksien talletusten osuudessa va-

rainhankinnasta ja yleisön talletuksista eroja jäsenvaltioiden kesken. Toiseksi onko kotitalouksien talle-

tusten osuudessa varainhankinnasta ja yleisön talletuksista tapahtunut muutoksia tarkastelujaksolla jä-

senvaltioiden kesken. 

SAS-ohjelmiston klusterianalyysin perusteella voitiin muodostaa ryhmät, joiden neliöllinen keskiarvon 

etäisyys on pienin. Tarkoituksena on siis muodostaa sellaiset ryhmät, joiden jäsenvaltioiden väliset teki-

jät muistuttavat toisiaan. SAS-ohjelmiston tulokset on esitetty alla olevassa kuvassa 19. Valittujen klus-

tereiden lista löytyy liitteessä 2. 
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Kuva 19: Pankkisektoreiden klusterit kotitalouksien talletusten perusteella 

SAS-ohjelmiston tuloksia jatkettiin edelleen Excel-taulukkolaskennan avulla. Muodostetuista klustereista 

laskettiin klusterikohtaiset keskiarvot. Tuloksia ei painotettu jäsenvaltion pankkisektorin koon mukaan. 

Näin saatiin kuva millaisia erot ovat jäsenvaltioiden välillä, eikä tarkastelu pyri antamaan kuvaa koko 

pankkisektorin kotitalouksien osuuksista. Klusterikohtaisesti laskettiin millainen osuus kotitalouksien tal-

letuksilla on varainhankinnasta ja yleisön talletuksista vuoden 2016 tietojen perusteella. Lisäksi laskettiin 

myös muutokset lähtötilanteeseen, eli vuoteen 2010 verrattuna. Nämä tulokset on esitetty klustereittain 

taulukossa 7. 

Taulukko 7: Klusterit kotitalouksien talletusten osuudesta varainhankintaan 
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Taulukosta 7 nähdään, että kaikkien myös tällä tarkastelulla kotitalouksien talletusten osuus varainhan-

kinnasta ja yleisön talletuksista on kasvanut. Vuoden 2016 tietojen perusteella jäsenvaltioiden kotita-

louksien talletukset olivat 36% varainhankinnasta ja 60% talletuksista yleisöltä. Osuus varainhankin-

nasta on kasvanut 7% ja myös osuus yleisön talletuksista on kasvanut 2%. Seuraavassa on kuvattu 

klustereittain kotitalouksien osuudet ja niiden muutokset. 

Klusterin 1 (CL2.1) muodostaa yksi jäsenvaltio Luxemburg. Sen luvut poikkeavat selvästi muista jäsen-

valtioista ja muodostetuista klustereista. Klusterin 1 kotitalouksien osuus varainhankinnasta on keskiar-

voa selvästi matalammalla. Sama pätee myös osuuteen yleisön talletuksista. Varainhankinnasta osuus 

on hieman tarkastelujaksolla noussut, mutta yleisöltä saatavista talletuksista laskenut. Voidaan siis sa-

noa, että kotitalouksien talletusten rooli on hieman pienentynyt. Pankkisektorin varainhankinnasta mui-

den erien on osuutta laskettu, mutta samaan aikaan muiden kuin kotitalouksien määrä on suhteellisesti 

kasvanut. 

Klusterin 2 (CL2.2) muodostaa Liettua ja Latvia. Tämä klusteri on aineiston perusteella ääripää verrat-

tuna klusteri 1:n. Klusterin 2 kohdalla kotitalouksien talletusten osuus on erittäin merkittävä. Tämä kos-

kee sekä osuutta varainhankinnasta ja osuutta yleisöltä saaduista talletuksista. Kuten tulosten perus-

teella nähdään, on kotitalouksien talletusten osuus kasvanut tarkastelujaksolla merkittävästi. Osuus tal-

letuksista on kuitenkin kasvanut hieman vähemmän kuin osuus varainhankinnasta. Voidaan siis sanoa, 

että klusteri 2:n jäsenvaltioille kotitalouksien talletusten osuus on merkittävän korkea verrattuna jäsen-

valtioiden keskiarvoon. Tämän lisäksi kotitalouksien talletusten merkitys varainhankinnassa on merkittä-

västi kasvanut tarkastelujakson aikana. 

Klusterin 3 (CL2.3) muodostaa jäsenvaltiot Suomi ja Kreikka. Kotitalouksien talletusten osuus varain-

hankinnasta on tämän klusterin osalta varsin matala, kun sitä verrataan kaikkien jäsenvaltioiden keskiar-

voon. Kuitenkin jos tarkastellaan osuutta yleisön talletuksista, huomataan, että osuus on hieman suu-

rempi kuin jäsenvaltioilla keskimäärin. Toisin sanoen merkitys varainhankinaan on keskimääräistä pie-

nempi, mutta merkitys talletuksista saatavaan varainhankintaan keskimääräistä suurempi. Tuloksista 

nähdään että kotitalouksien talletusten osuus on laskenut merkittävästi tarkastelujaksolla. Osuus varain-

hankinnasta on pienentynyt klustereista eniten. Myös osuus yleisön talletuksista on pienentynyt. 

Klusterin 4 (CL2.4) muodostaa yksi jäsenvaltio, Malta. Tämän klusterin osalta nähdään, että kotitalouk-

sien talletusten osuus varainhankinnasta ja yleisön talletuksista on lähes jäsenmaiden keskiarvon ta-

solla. Kuitenkin tarkastelujakson aikana on tapahtunut merkittävää muutosta. Osuus varainhankinnasta 

on kasvanut tarkastelujakson aikana, mutta toisaalta osuus yleisön talletuksista on laskenut. Klusterin 4 

osalta pankkisektorin varainhankinnassa on siis tapahtunut muutos. Muiden kuin yleisöltä saatavien tal-

letusten osuus on pienentynyt, mutta yleisön talletuksista kotitalouksien talletusten osuus on laskenut. 
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Klusterin 5 (CL2.5) muodostaa lukuisa joukko jäsenvaltioita. Nämä ovat Kypros, Portugali, Belgia, Saksa, 

Espanja, Slovakia ja Slovenia. Myös tämän klusterin osalta kotitalouksien talletusten osuudet varainhan-

kinnasta ja yleisön talletuksista ovat varsin lähellä jäsenvaltioiden keskiarvoa. Klusterin 5 osalta myös 

muutokset tarkastelujakson aikana muistuttavat yleistä varainhankinnan kehitystä. Kotitalouksien talle-

tusten osuus varainhankinnasta on kasvanut ja samaan aikaan myös osuus yleisön talletuksista on kas-

vanut. Voidaan siis sanoa, että nämä jäsenvaltiot kuvastavat varsin hyvin sitä kehitystä joka nähdään 

kun tarkastellaan kotitalouksien talletuksia koko eurooppalaisen pankkisektorin näkökulmasta. 

Klusterin 6 (CL2.6) muodostaa niin ikään useampi jäsenvaltio. Nämä jäsenvaltiot ovat Ranska, Italia, 

Itävalta, Viro, Hollanti ja Irlanti. Vaikka klusterin 6 muodostaa usean jäsenvaltion joukko, huomataan 

tuloksista että ne poikkeavat jonkin verran jäsenvaltioiden keskiarvosta. Kotitalouksien talletusten osuus 

varainhankinnasta on keskimääräistä matalammalla tasolla ja sama pätee myös osuuteen yleisön talle-

tuksista. Kun tarkastellaan muutoksia tarkastelujakso aikana, huomataan, että osuus varainhankinnasta 

on kasvanut. Kuitenkin nähdään myös että osuus yleisön talletuksista on laskenut. Tämä siis tarkoittaa, 

että muiden kuin yleisön talletusten osuus on laskenut mutta yleisön talletuksista muilla kuin kotitalouk-

sien talletuksilla on merkittävä rooli. 

Tulosten perusteella voidaan siis sanoa, että kuten varainhankinnan rakenteissa ja muutoksessa myös 

kotitalouksien talletuksissa voidaan nähdä muutoksia jäsenvaltioiden välillä. Kotitalouksien talletusten 

kehitys seuraa joidenkin jäsenvaltioiden osalta koko eurooppalaisen pankkisektorin kotitalouksien talle-

tusten kehitystä - mutta ei kaikkien. Edellä mainitut tutkimustulokset tästä luvusta voidaan tiivistää kol-

meen seuraavaan havaintoon. 

a) Pankkisektoreiden välillä on eroja kotitalouksien talletusten näkökulmasta 

b) Pankkisektoreiden välillä on eroja siinä kuinka kotitalouksien talletukset ovat kehittyneet 

c) Klusterianalyysin perusteella voidaan löytää 6 erilaista kotitalouksien talletusten rakennetta ja 

muutosta 
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6. EUROALUEEN PANKKISEKTORIN SUORITUSKYKY JA VARAINHANKINTA 

6.1. Pankkisektorin suorituskyvyn tarkastelu tunnuslukuanalyysin perusteella 

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää pankkisektoreiden suorituskyvyn välisiä eroja ulkoisen suorituskyvyn 

viitekehyksessä. Tätä varten hyödynnetään Euroopan Keskuspankin aineistoa, josta on saatavilla kes-

keiset kirjallisuuden esittämät tunnusluvut. Kirjallisuuden perusteella pankkisektorin keskeiset tunnuslu-

vut ovat oman pääoman tuotto, koko pääoman tuotto sekä kulu/tuottosuhde. Tämän lisäksi kirjallisuu-

dessa on käytetty myös maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta kuvaavia tunnuslukuja arvioimaan pankin 

suorituskykyä. Kuten aiemmin mainittiin, suorituskyvyn mittarit voidaan jakaa ylläpitäviin ja edistäviin 

mittareihin. 

Maksuvalmius ja vakavaraisuus ovat kirjallisuuden mukaan ylläpitäviä tunnuslukuja, jotka kertovat pan-

kin olemassa olon edellytyksistä ja jatkuvuudesta. Oman pääoman tuotto, koko pääoman tuotto sekä 

kulu/tuottosuhde ovat puolestaan edistystä kuvaavia mittareita, joiden tarkoituksena on kuvata kuinka 

hyvin pankki on pystynyt kehittämään suorituskykyään. Kuten kirjallisuuskatsauksessa on esitetty, suo-

rituskyky muodostuu kehityshankkeista jotka parantavat prosesseja. Reaaliprosesseista saadut muutok-

set heijastuvat suorituskyvyn muutoksina, joten esimerkiksi kulu/tuottosuhteen kautta voidaan kuvata 

kuinka hyvin pankki on pystynyt parantamaan tehokkuuttaan. Tämän tutkimuksen empiirisen osan en-

simmäisessä vaiheessa tarkastellaan Euroalueen pankkisektoria kokonaisuutena. Tarkastelu tapahtuu 

kirjallisuuden perusteella valituilla keskeisillä tunnusluvuilla. Tämän jälkeen tarkastellaan sitä, kuinka 

pankkisektorin voidaan jakaa erilaisiin suorituskykyklustereihin tunnuslukujen perusteella ja millaisia 

eroja huomataan. Empiirinen osa perustuu Euroopan keskuspankin julkaisemaan aineistoon pankkien 

tunnusluvuista, taseista ja tuloslaskelmista vuosilta 2007–2015. 

Kun tarkastellaan koko Euroalueen pankkisektoreiden oman pääoman tuottoa maakohtaisesti, huoma-

taan että mediaanituotto on ollut noin 4,4% ja tuoton keskiarvo noin -1,4%. Sekä 2008 alkaneen finans-

sikriisin jälkeen ja 2012 eurokriisin aikoihin nähdään kuitenkin merkittäviä eroja pankkisektoreiden välillä. 

Vuosina 2009–2013 pankkien välinen keskihajonta on ollut keskimäärin 22,5. Kirjallisuuden mukaan 

kannattavana voidaan pitää pankkia, jonka oman pääoman tuotto ylittää 10% ja erittäin kannattavana 

pankkia jonka oman pääoman tuotto ylittää 15%. Erittäin kannattava raja ylittyy koko aineistossa vain 

kolme kertaa. Viron pankkisektori on ylittänyt 15% oman pääoman tuoton vuosina 2008 ja 2011 sekä 

Liettuan pankkisektori vuonna 2011. 10% oman pääoman tuoton ylittää keskimäärin 11% pankkisekto-

reista tarkastelujaksona. Aineiston ja kirjallisuuden perusteella voidaan siis sanoa, että pankkisektorin 

oman pääoman tuotto ei ole ollut erityisen kannattava. Vielä vuonna 2008 pankkisektoreista 32% ylitti 

kirjallisuuden esittämän kannattavuuden rajan, mutta vuonna 2015 vain 11%. Jotta pystyttäisiin muodos-

tamaan kuva koko Euroalueen pankkisekotorin suorituskyvystä oman pääoman tuoton mittarilla, on las-

kettu keskimääräisen bruttokansantuotteen suhteen painotettu keskiarvo oman pääoman tuotosta. 



 

53 
 

Kuten alla olevasta taulukosta nähdään, on keskimääräisen bruttokansantuotteen suhteen painotettu 

oman pääoman tuotto parantunut vuosina 2013–2015. Vuonna 2015 oman pääoman tuotto oli jo 4,2% 

joka on selvästi parempi kuin edeltävinä vuosina. Tämä voi olla merkkinä siitä että pankit, erityisesti 

suuremmissa kansantalouksissa, ovat pystyneet sopeuttamaan toimintaansa matalaan korkotasoon ja 

mahdolliset tappiot ovat pienentyneet. Vuonna 2008 ja 2012 nähdään bruttokansantuotteella painotetun 

keskiarvon negatiivisia arvoja. Vuonna 2008 keskiarvoon negatiivisesti vaikuttaa erityisesti Saksan (-

10%) ja Belgian (-45%) pankkisektorit joiden oman pääoman tuotot ovat olleet merkittävästi negatiivisia. 

Vuonna 2012 merkittävin vaikutus on ollut Espanjan pankkisektorilla, jonka oman pääoman tuotto on 

ollut -25%. Espanjan pankkisektorin suorituskyky on kuitenkin tällä mittarilla elpynyt vuosina 2013–2015. 

Vuosina 2011 ja 2013 puolestaan oman pääoman tuottoa on alentanut merkittävästi Italian pankkisek-

tori, jonka oman pääoman tuotto on ollut -12%. 

Taulukko 8: Euromaiden pankkisektoreiden oman pääoman tuotto 2008–2015 

 

Koko pääoman tuottoa tarkasteltaessa suhteutetaan pankkisektorin tulos taseen kokoon. Tulokset ovat 

varsin yhteneviä oman pääoman tuoton kanssa. Mediaani koko pääoman tuotto on tarkastelujaksolla 

0,29% ja keskiarvo 0,03%. Keskihajonta on myös melko suurta (1,18), joten pankkisektoreiden välillä on 

suorituskyvyssä suuria eroja. Kirjallisuuden mukaan pankin kannattavuutta voidaan pitää hyvänä, mikäli 

koko pääoman tuotto ylittää 1%. Tarkastelujaksolla tähän on yltänyt noin 8% pankkisektoreista. Tämä 

on melko yhtenevä osuus kun verrataan sitä 10% oman pääoman tuoton ylittävien pankkisektoreiden 

osuuteen. Kun suhteutetaan koko pääoman tuotto bruttokansantuotteeseen, nähdään samansuuntaisia 

tuloksia kuin oman pääoman tuoton mittarilla. Vuosina 2008 ja 2011–2013 koko pääoman tuotto on ollut 

matalammalla tasolla, ja jopa negatiivinen. 

Taulukko 9: Euromaiden pankkisektoreiden koko pääoman tuotto 2008–2015 
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Kulu/tuottosuhteen tarkastelussa verrataan pankin kuluja suhteessa tuottoihin. Tunnusluku kuvaa kuinka 

tehokkaasti pankki voi generoida tuottoja suhteessa kuluihin. Pankkisektoreiden kulu/tuottosuhteen me-

diaani on ollut vuosina 2008–2015 noin 58, kun keskiarvo on ollut vastaavana ajankohtana 61. Aineiston 

perusteella huomataan, että pankkisektorin kulu/tuottosuhde on yhdenmukaistunut vuosina 2014 ja 

2015. Keskihajonta on ollut suurta finanssikriisin ja eurokriisin aikana, mutta se on sittemmin tasaantu-

nut. Kun suhteutetaan kulu/tuottosuhde bruttokansantuotteeseen, nähdään, että pankkisektorin suori-

tuskyky tällä mittarilla on pysynyt melko vakaana. 

Vuonna 2008 kulu/tuottosuhde on ollut merkittävästi korkeammalla kuin vuosina 2009–2015. Tämän 

taustalla on erityisesti Saksan ja Hollannin pankkisektorit, joiden vuoden 2008 kulu/tuottosuhde on mer-

kittävästi korkeammalla vuonna 2008 kuin seuraavina vuosina. Saksan pankkisektorin suorituskyky tällä 

mittarilla vaikuttaa merkittävästi kokonaistuloksiin myös vuosina 2009–2015. Saksan pankkisektorin 

kulu/tuottosuhde on ollut keskimäärin koko tarkastelujaksolla 73, joka on 12 yksikköä enemmän kuin 

koko aineiston keskiarvo (61). Myös Ranskan pankkisektorin kulu/tuottosuhde (69) on vaikuttanut mer-

kittävästi aineistoon, kun otetaan huomioon bruttokansantuotteen koko. Irlannin kulu/tuottosuhde on ollut 

tarkastelujakson keskiarvona 102, ja siihen vaikuttaa erityisesti vuoden 2010 huippulukema 412. Kuiten-

kin Irlannin bruttokansantuote on ollut verrattain pieni ja siksi sen vaikutus on ollut tähän tarkasteluun 

vähäisempi. 

Taulukko 10: Euromaiden pankkisektoreiden kulu/tuottosuhde 2008–2015 

 

Voidaan siis sanoa, että näiden kolmen tunnusluvun perusteella tulokset ovat varsin yhtenäiset kun ver-

rataan koko pääoman tuottoa ja oman pääoman tuottoa. Kulu/tuottosuhde on mittarina erilainen ja siksi 

tulokset poikkeavat hieman näistä kahdesta edellä mainitusta.  

Edellä mainitut tutkimustulokset tästä luvusta voidaan tiivistää kuuteen seuraavaan havaintoon. 

a) Pankkisektorin suorituskyky on pysynyt kirjallisuuden vertailuarvoja matalammalla tasolla tar-

kastelujakson ajan 

b) Pankkisektoreiden oman pääoman tuoton keskiarvo on parantunut tarkastelujakson aikana 

c) Pankkisektoreiden kulu/tuottosuhteen keskiarvo on parantunut tarkastelujakson aikana 

d) Tunnuslukujen tulokset ovat varsin yhtenäisiä, vaikka eroja esiintyy 
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6.2. Pankkisektoreiden suorituskykyklusterit 

Kuten edellä on havaittu, nähdään että pankkisektoreiden suorituskyvyssä on näillä muuttujilla merkittä-

viä eroja. Seuraavaksi tarkastellaan pankkisektoreiden mahdollisia ryhmittelyjä. Apuna ryhmittelyssä 

käytetään SAS-ohjelmiston klusterianalyysiä, jonka perusteella voidaan tutkia millaisiin ryhmiin pankki-

sektorit jakautuvat. Vuosikohtainen aineisto on muunnettu siten että käytetään maakohtaisia keskiarvoja 

vuosilta 2008–2015. SAS-ohjelmiston klusterianalyysi on esitetty liitteessä 3. Tutkimuksessa on kluste-

rianalyysin perusteella valittu 6 klusteria, johon pankkisektorit voidaan oheisten tunnuslukujen perus-

teellä ryhmitellä. Ryhmittelyn avulla voidaan hahmottaa kuinka suorituskyky jakautuu eri maiden pank-

kisektoreissa. Vertailuun on otettu mukaan kulu/tuottosuhde ja oman pääoman tuotto, sillä kuten aiem-

min on todettu, on oman pääoman tuoton ja koko pääoman tuoton tulokset varsin yhteneviä. Kuvassa 

20 on esitetty ryhmittelyn tulokset. 

Tuloksista nähdään että Irlanti (CL3.1) muodostaa varsin selvästi oman klusterin. Irlannin kulu/tuotto-

suhde ja oman pääoman tuotto ovat selvästi muista pankkisektoreista poikkeavat. 

Klusterin 2 (CL3.2) muodostavat Kypros ja Slovenia, joiden kulu/tuottosuhde ovat merkittävän matalalla, 

mutta oman pääoman tuotto on negatiivinen tarkastelujaksolla. Tämä kertoo pankkisektoreiden toimivan 

tehokkaasti, mutta esimerkiksi luottotappiot painavat oman pääoman tuoton huomattavan negatiiviseksi. 

Klusterissa 3 (CL3.3) jonka muodostavat Suomi, Luxembourg, Liettua, Espanja ja Slovakia, on vielä 

edellistä ryhmää parempi keskimääräinen tehokkuus. Tehokkuus lähestyy jo kirjallisuuden mainitsemaa 

50:n kulu/tuottosuhdetta. Oman pääoman tuottokin on muodostetuista klustereista paras 5,4. 

Lähelle klusterin 3 oman pääoman tuottoa nousee myös klusteri 4 (CL3.4), jonka muodostavat Viro ja 

Malta. Tämän klusterin kulu/tuottosuhde on selvästi kaikista muodostetuista klustereista paras 38,6. 

Suorituskyvyn näkökulmasta voidaan sanoa, että klusterit 3 ja 4 muodostavat tehokkaimmat pankkisek-

torit ja joiden oma pääoman tuotto on korkeimmalla.  

Klusterin 5 (CL3.5) muodostavat Italia, Portugali, Latvia ja Kreikka. Tämän klusterin tehokkuus on hie-

man heikompi kuin aiempien klustereiden (pl. klusteri 1,Irlanti). Myös pääoman tuotto on ollut tarkaste-

lujaksolla negatiivinen. Molemmat mittarit siis indikoivat suorituskyvyn haasteista klusterin 5 osalta. Kes-

kimääräistä heikomman kulu/tuottosuhteen lisäksi negatiivinen oman pääoman tuotto kertoo kannatta-

vuuden haasteista, jotka syntyvät esimerkiksi luottotappioista. Klusterissa 5 onkin joitain Eurooppalaisen 

pankkikriisin kriisimaita. 

Vielä klusteria 5 heikompi tehokkuus on klusterilla 6 (CL3.6). Klusterin 6 muodostavat Ranska, Belgia, 

Saksa ja Hollanti. Tämän klusterin tehokkuus on kaikista ryhmistä heikoin, kun ei lasketa mukaan klus-

teria 1. Myös klusterin oman pääoman tuotto on varsin matala. Tehokkuuden haasteet voivat siis myös 

heijastua oman pääoman tuottoon. 
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Kuvassa 20 on esitetty muodostetut pankkisektoreiden suorituskykyklusterit. Sen perusteella nähdään, 

että joidenkin klustereiden suorituskyky on ollut oman pääoman tuoton suhteen negatiivinen. Tämä ker-

too merkittävistä suorituskyvyn ongelmista. Tämän lisäksi nähdään, että osalla klustereista kulu/tuotto-

suhde on lähellä verrattain korkea. Tämä siis tarkoittaa, ettei pankkisektori pysty kunnolla kattamaan 

toiminnastaan syntyneitä kuluja. 

 

Kuva 20: Pankkisektoreiden ryhmittely ulkoisen suorituskyvyn perusteella 

Edellä mainitut tutkimustulokset tästä luvusta voidaan tiivistää kahteen seuraavaan havaintoon. 

a) Pankkisektoreiden välillä on merkittäviä eroja suorituskyvyssä 

b) Joidenkin klustereiden osalta tunnusluvut antavat erisuuntaisia tuloksia 

6.3. Pankkisektorin suorituskyvyn ja varainhankinnan regressioanalyysi 

Aiemmissa luvuissa on kuvattu kuinka pankkisektorin varainhankinta on muuttunut ja tarkasteltu sitä 

erityisesti kotitalouksien talletusten näkökulmasta. Lisäksi on tarkasteltu myös millaisia eroja varainhan-

kinnassa ja kotitalouksien talletusten osuudessa on tapahtunut. Seuraavaksi tutkimuksessa pyritään tar-

kastelemaan onko varainhankinnan ja erityisesti kotitalouksien talletusten osuudella merkitystä pankki-

sektorin suorituskykyyn. 

Tutkimus tehtiin siten että edellä mainittuja suorituskyvyn mittareita ja tietoja varainhankinnasta verrattiin 

keskenään. Tiedot suorituskyvyn ja varainhankinnan riippuvuuden tutkimista varten perustuivat Euroo-

pan keskuspankin julkaisemiin aineistoihin pankkisektoreista. Kuten edellä on kuvattu, suorituskyvyn 

mittarit koostuvat vuosittaisesta tuloslaskelman ja taseen tiedoista. Varainhankinnan tiedot puolestaan 

perustuvat kuukausittaiseen aineistoon. Tätä tutkimusta varten kuukausittaisista tiedoista laskettiin jä-
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senvaltiokohtaisesti vuosikeskiarvot. Valittujen varainhankinnan tietojen joukkoon valittiin erityisesti ko-

titalouksien talletusten osuuksia kuvaavia tietoja. Tämän lisäksi valittiin neljä varainhankinan rakennetta 

yleisesti kuvaavaa tietoa. 

Tutkimuksen kohteena olivat seuraavat tiedot: 

a) Kotitalouksien talletusten osuus yleisöltä saaduista talletuksista 

b) Kotitalouksien talletusten osuus varainhankinnasta 

c) Liikkeeseen laskettujen velkakirjojen osuus varainhankinnasta 

d) Oman pääoman osuus varainhankinnasta 

e) Luottolaitosten tekemien talletusten osuus varainhankinnasta 

f) Muiden kuin luottolaitosten tekemien talletusten osuus varainhankinnasta 

g) Kulu/tuottosuhde 

h) Oman pääoman tuotto 

i) Koko pääoman tuotto 

Nämä tiedot koostettiin tutkimusta varten aluksi Excel-ohjelmistossa yhtenäiseen taulukkoon. Tarkaste-

lujakson 2010–2015 ajalta käytettävissä siis oli edellä mainitut tiedot jäsenvaltiokohtaisesti vuositasolla. 

Tämän Excel-ohjelmistossa laskettiin omiksi sarakkeikseen tiedot, jossa suorituskyvyn tunnusluvut ovat 

viivästetty yhdellä vuodella. Tämä laskenta tehtiin sitä varten, että pystyttiin vertaamaan onko varain-

hankinnan muutoksilla seuraavan vuoden suorituskykyyn. Näiden tietojen analysointia varten tarkaste-

lujakso siis rajoittui vuosiin 2010–2015. 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään varainhankinnan ja suorituskyvyn välistä yhteyttä. Tätä varten 

edellä mainitut tiedot ladattiin SAS-ohjelmistoon. SAS-ohjelmistossa aineistoa tutkittiin ensin korrelaati-

oiden kautta. Taulukossa 11 on esitetty SAS-ohjelmiston tuottamat korrelaatiokertoimet tutkimuksen 

kohteena oleville tiedoille. Varsinainen SAS-ohjelmiston tuloste on esitetty liitteessä 4. 
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Taulukko 11: Pearsonin korrelaatiokertoimet suorituskyvyn ja varainhankinnan valituista tiedoista 

 

Korrelaatiokertoimia hyödynnettiin muuttujien valinnassa regressioanalyysiä varten. Korrelaatiokertoi-

mien perusteella tutkimuksessa valittiin muuttujat ja näiden osalta suoritettiin SAS-ohjelmistolla regres-

sioanalyysi. 

Ensin tutkittiin tarkemmin oman pääoman tuoton korrelaatiokertoimia ja suoritettiin regressioanalyysi. 

Kuten tuloksista nähdään, oman pääoman tuoton kohdalta korrelaatiokertoimet ovat varsin matalia. Suu-

rin korrelaatiokerroin on luottolaitosten talletusten osuudella varainhankinnasta. Muiden korrelaatioker-

toimien arvo oli alle 0,2. Koska varainhankintaa kuvaavat muuttujat muodostavat 100% yhteenlasket-

tuna, ei kaikkia tietoja ole relevanttia tutkia regressioanalyysin avulla. Koska oman pääoman osuus va-

rainhankinnasta saa korrelaatiokertoimeltaan matalimman arvon, jätettiin se pois regressioanalyysistä. 

Seuraavaksi tutkittiin tarkemmin SAS-ohjelmiston regressioanalyysin avulla oman pääoman tuottoa. 

Regressioanalyysin avulla tutkitaan selitettävien muuttujien vaikutusta selitettävään muuttujaan, tässä 

tapauksessa oman pääoman tuottoon. Selittävät muuttujat analyysissä olivat seuraavat 6 muuttujaa: 

a) Kotitalouksien talletusten osuus yleisöltä saaduista talletuksista 

b) Kotitalouksien talletusten osuus varainhankinnasta 

c) Liikkeeseen laskettujen velkakirjojen osuus varainhankinnasta 

d) Oman pääoman osuus varainhankinnasta 

e) Luottolaitosten tekemien talletusten osuus varainhankinnasta 

f) Muiden kuin luottolaitosten tekemien talletusten osuus varainhankinnasta 

Regressioanalyysin tulokset SAS-ohjelmiston tulosteena on esitetty erillisessä liitteessä 5. Taulukossa 

12 on esitetty regressiomallin yhteenveto. 
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Taulukko 12: Oman pääoman tuoton regressioanalyysi 

 

Regressioanalyysin F-testi yleisnollahypoteesille on, että varainhankinnan muuttujien regressiokertoimet 

ovat nollia, eli ne eivät selitä mitään oman pääoman tuoton vaihtelusta. F-testin pienin merkitsevyystaso 

jolla nollahypoteesi jolla voidaan vielä hylätä 0,0016. Yleisnollahypoteesi on siis selvästi hylätty ja reg-

ressioanalyysi on tilastollisesti merkitsevä. Tuloksista nähdään, että yhteiskorrelaatiokerroin on 0,1667. 

Analyysiin valitut selittävät tekijät siis selittävät 17% oman pääoman tuoton vaihtelusta. Jäännöstermin 

hajonnan estimaatti on kuitenkin 18,8. Tämä on käytännön kannalta varsin suuri tulos ja pankkisektorei-

den erilaiset tilanteet voivat selittää tuloksia. Malli ei siis välttämättä ole käytännön kannalta kovin käyt-

tökelpoinen. 

Kun tutkitaan tarkemmin selittävien muuttujien tietoja, huomataan, että p-arvot poikkeavat melko paljon 

toisistaan. Ainoastaan luottolaitosten talletusten osuus varainhankinnasta on 5% merkitsevyystasoltaan 

riittävä mallin kannalta. Muiden muuttujien t-arvot ovat yli 0,05 ja näiden osalta nollahypoteesia ei voida 

hylätä. 

Edellä olevan perusteella voidaan siis nähdä, että varainhankinnan rakenteella on vaikutusta oman pää-

oman tuottoon. Näyttää siltä, että erityisesti pienempi luottolaitosten talletusten osuus varainhankinnasta 

parantaa oma pääoman tuottoa. Seuraavaksi tutkimuksessa tarkasteltiin oman pääoman tuottoa vuo-

delle viivästetyille tiedoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa tarkasteltiin esimerkiksi vuoden 2015 

oman pääoman tuottoa mutta varainhankinnan rakenteen tiedot olivat vuodelta 2014. Näin pyrittiin tutki-

maan onko taseen rakenteella viivästettyä vaikutusta suorituskykyyn. 

Oman pääoman viivästettyä tutkimusta varten suoritettiin edellä mainitun analyysin kaltainen regressio-

analyysi. Selitettävänä muuttujana oli oman pääoman tuotto vuonna vuosilta 2015–2011 ja taseen erät 

vuosilta 2014–2010. Tiedot yhdistettiin jäsenvaltiokohtaiseen taulukkoon Excel-ohjelmistossa, josta ne 

ladattiin SAS-ohjelmistoon analyysiä varten. 

SAS-ohjelmistossa suoritettiin regressioanalyysi käyttäen edellä mainittuja selittäviä tekijöitä. Analyysin 

tulokset on esitetty taulukossa 13 ja varsinainen SAS-ohjelmiston tuloste on esitetty liitteessä 6. 
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Taulukko 13: Oman pääoman tuoton regressio analyysi vuodella viivästettynä 

 

Kuten tuloksista nähdään, on mallin selitysaste hieman kasvanut edellisestä. Mallin selitysaste on nyt 

27% kun se edellisessä oman pääoman tuoton regressioanalyysissä oli 17%. Mallin selitysaste on siis 

parantunut edellisestä regressioanalyysistä. Samalla nähdään että F-testi yleisnollahypoteesille on alle 

0,0001. Tämä tarkoittaa että kyseinen malli on tilastollisesti merkitsevä. Kuten oli myös edellinen oman 

pääoman regressioanalyysi. Jäännöstermin hajonnan estimaatti on silti varsin suuri 18,2. Tämä ei mer-

kittävästi laskenut edelliseen tarkasteluun verrattuna. 

Kun tarkastellaan selittäviä muuttujia, huomataan, että tässä regressioanalyysissä lähes kaikki 5% mer-

kitsevyystasoltaan pitäviä. Ainoa poikkeus tästä on liikkeeseen laskettujen velkakirjojen osuus varain-

hankinnasta. Voidaan siis sanoa, että muiden kuin liikkeeseen laskettujen velkakirjojen osalta mallin 

tuloksia voidaan pitää hyvinä. Verrattuna edelliseen regressioanalyysiin, näyttää siltä, että vuodella vii-

västetty oman pääoman tuotto antaa parempia tuloksia suorituskyvyn ja varainhankinnan rakenteiden 

välisitä yhteyksistä. 

Analyysin regressiokertoimien tuloksista voidaan tehdä seuraavia havaintoja. 

a) Kun kotitalouksien talletusten osuus talletuksista nousee, se laskee oman pääoman tuottoa seu-

raavana vuonna 

b) Kun kotitalouksien talletusten osuus varainhankinnasta nousee, se parantaa oman pääoman 

tuottoa seuraavana vuonna 

c) Kun luottolaitosten talletusten osuus varainhankinnasta nousee, se heikentää oman pääoman 

tuottoa kuluvana ja seuraavana vuonna 

d) Kun muiden kuin luottolaitosten talletusten osuus varainhankinnasta nousee, se heikentää oman 

pääoman tuottoa seuraavana vuonna 

Oman pääoman regressioanalyysien perusteella voidaan siis sanoa, että varainhankinnan rakenne näyt-

tää selittävän oman pääoman tuottoa jossain määrin. Kun tarkastellaan viivästettyä varainhankinnan 

rakenteen vaikutusta oman pääoman tuottoon, saadaan parempia tuloksia. Lisäksi voidaan sanoa, että 

varainhankinnan eri tarkastelluilla erillä näyttää olevan erilainen vaikutus oman pääoman tuottoon. 
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Seuraavaksi tutkimuksessa analysoitiin toista kirjallisuudessa mainittua ulkoisen suorituskyvyn mittaria, 

kulu/tuottosuhdetta. Analyysi toteutettiin vastaavalla tavalla, kuin oman pääoman tuoton osalta. Ensin 

tiedot kerättiin Excel-ohjelmistossa yhtenäiseen taulukkoon, joka sen jälkeen ladattiin analysoitavaksi 

SAS-ohjelmistoon. 

Tämän jälkeen suoritettiin korrelaatioanalyysi, jonka tulokset esiteltiin jo aiemmin taulukossa 9. Korre-

laatioanalyysin perusteella valittiin kulu/tuottosuhteen osalta selittäviksi muuttujiksi seuraavat muuttujat: 

a) Kotitalouksien talletusten osuus yleisöltä saaduista talletuksista 

b) Kotitalouksien talletusten osuus varainhankinnasta 

c) Liikkeeseen laskettujen velkakirjojen osuus varainhankinnasta 

d) Muiden kuin luottolaitosten talletusten osuus varainhankinnasta 

Näiden muuttujien perusteella suoritettiin regressioanalyysi, jonka tulokset on esitetty taulukossa 14. 

SAS-ohjelmiston tuloste on esitetty liitteessä 7. 

Taulukko 14: Kulu/tuottosuhteen regressioanalyysi 

 

Tuloksista nähdään että yhteiskorrelaatiokerroin on 0,1657. Valitut selittävät tekijät siis selittävät 17% 

kulu/tuottosuhteen vaihtelusta. F-testi yleisnollahypoteesille on 0,0013, joten regressioanalyysiä voidaan 

pitää tilastollisesti merkitsevänä. Jäännöstermin hajonnan estimaatti on kuitenkin todella korkea. 

Selittävien muuttujien osalta nähdään, että muiden kuin luottolaitosten talletusten osuus varainhankin-

nasta ja kotitalouksien talletusten osuus varainhankinnasta p-arvo ylittää 5% merkitsevyys tason. Näiden 

osalta nollahypoteesia ei siis voida hylätä. Liikkeeseen laskettujen velkakirjojen osuus varainhankin-

nasta ja luottolaitosten talletusten osuus varainhankinnasta näyttää puolestaan olevan 5% merkitsevyys-

tason sisällä. Tulosten perusteella voidaan siis sanoa, että jos liikkeeseen laskettujen velkakirjojen tai 

luottolaitosten talletusten osuus varainhankinnasta kasvaa, se kasvattaa myös kulu/tuottosuhdetta. Kas-

vanut kulu/tuottosuhde siis indikoi heikommasta suorituskyvystä. 
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Jotta nähdään millainen vaikutus kulu/tuottosuhteeseen on viivästetyllä tarkastelulla, suoritettiin seuraa-

vaksi edellä kuvatun kaltainen regressioanalyysi viivästetyllä varainhankinnan tiedolla. Analyysin peri-

aate oli vastaava kuin aiemmin esitetyssä oman pääoman tuoton viivästetyssä regressioanalyysissä. 

Viivästetyn kulu/tuottosuhteen osalta SAS-ohjelmiston regressioanalyysillä saatiin taulukossa 15 esitetyt 

tulokset. Varsinainen SAS-ohjelmiston tuloste on esitetty liitteessä 8. 

Taulukko 15: Kulu/tuottosuhteen regressioanalyysi vuodella viivästettynä 

 

Taulukosta 15 nähdään, että vuodella viivästetty kulu/tuottosuhteen regressioanalyysi antaa edellistä 

kulu/tuottosuhteen regressioanalyysiä lupaavampia tuloksia. Mallin selitysaste on noussut 52%:n, ja F-

testi yleisnollahypoteesille on 0,0001. Malli on siis tilastollisesti merkitsevä ja selitysaste on kasvanut 35 

prosenttiyksikköä. Jäännöstermin hajonnan estimaatti on silti huomattavan suuri. Tämän vuoksi malli voi 

olla käytännön kannalta heikko. 

Selittävien muuttujien tarkastelusta nähdään, että tulokset ovat edellisen regressioanalyysin kanssa var-

sin yhteneviä. Liikkeeseen laskettujen velkakirjojen ja luottolaitosten talletusten osuuden kasvu varain-

hankinnasta kasvattaa kulu/tuottosuhdetta ja täten heikentää suorituskykyä. Tässä viivästetyssä tarkas-

telussa kuitenkin myös muiden kuin luottolaitosten talletusten osuus varainhankinnasta on p-arvoltaan 

5%:n merkitsevyystason sisällä. Tämä tarkoittaa että myös muiden kuin luottolaitosten talletusten osuu-

den kasvu varainhankinnasta kasvattaa kulu/tuottosuhdetta ja näin heikentää suorituskykyä. Kotitalouk-

sien talletusten osalta nollahypoteesia ei voida hylätä. 

Seuraavassa on listattu kulu/tuottosuhteen regressioanalyysin havainnot: 

a) Kun liikkeeseen laskettujen velkakirjojen osuus varainhankinnasta nousee, se kasvattaa 

kulu/tuottosuhdetta kuluvana ja seuraavana vuonna 

b) Kun luottolaitosten talletusten osuus varainhankinnasta nousee, se kasvattaa kulu/tuottosuh-

detta kuluvana ja seuraavana vuonna 

c) Kun muiden kuin luottolaitosten talletusten osuus varainhankinnasta nousee, se kasvattaa 

kulu/tuottosuhdetta seuraavana vuonna 
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Edellä mainitut tutkimustulokset tästä luvusta voidaan tiivistää seuraaviin havaintoihin. 

a) Varainhankinnan ja suorituskyvyn välillä on olemassa yhteys 

b) Varainhankinnan rakenteet voivat vaikuttaa viiveellä yrityksen suorituskykyyn 

c) Kotitalouksien talletusten merkitystä rajoittuu ainoastaan oman pääoman tuottoon 

d) Kotitalouksien talletusten osuuden kasvu voi vaikuttaa sekä positiivesti että negatiivisesti suori-

tuskykyyn 

e) Luottolaitosten talletusten osuuden kasvu heikentää oman pääman tuottoa 

f) Muiden kuin luottolaitosten talletusten osuuden kasvu heikentää oman pääoman tuottoa 

g) Liikkeeseen laskettujen velkakirjojen osuuden kasvu heikentää kulu/tuottosuhdetta 

h) Luottolaitosten talletusten osuuden kasvu heikentää kulu/tuottosuhdetta 

i) Muiden kuin luottolaitosten talletusten osuuden kasvu heikentää kulu/tuottosuhdetta 
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7. TUTKIMUSTULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää pankkisektorin varainhankinnan sekä suorituskyvyn muutoksia ja 

tutkia onko näillä nähtävissä yhteyttä. Erityisesti tutkimuksessa tarkasteltiin kotitalouksien talletusten 

asemaa varainhankinnassa ja sen merkitystä suorituskykyyn. Tutkimuksessa tarkasteltiin varainhankin-

nan ja suorituskyvyn muutoksia koko pankkisektorin tasolla ja sen jälkeen jäsenvaltioittain. Tämän lisäksi 

tutkimuksessa tarkasteltiin suorituskyvyn ja varainhankinnan välistä yhteyttä. Tässä luvussa tarkastel-

laan tutkimuskysymysten kautta tutkimuksen tuloksia. 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli onko eurooppalaisen pankkisektorin varainhankinnassa tapahtunut 

muutoksia. Erikseen haluttiin tarkastella erityisesti kotitalouksien talletusten muutoksia. Tätä tarkasteltiin 

tutkimuksen luvussa 5.1. Tutkimus perustui tilastoaineistoon pankkisektorin tilinpäätöksistä vuosilta 

2010–2016. Tutkimuksen kohteena olivat seuraavat varainhankinnan erät: talletukset luottolaitoksilta, 

talletukset muilta kuin luottolaitoksilta, liikkeeseen lasketut velkakirjat ja oma pääoma. 

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että varainhankinnan rakenteessa on tapahtunut tarkastelujak-

solla muutoksia. Kun tarkastellaan varainhankinnan määrää kokonaisuutena, se on valittujen erien 

osalta laskenut vain 2 prosenttia. Muutos ei ole erityisen suurin kun samaan aikaan huomioidaan että 

pankkisektoriin on kohdistunut kirjallisuudessa mainittuja muutospaineita. Kuitenkin tuloksista nähdään, 

että varainhankinnan rakenteessa on tapahtunut tarkastelujaksolla muutoksia. Varainhankinnan eristä 

oma pääoma on kasvanut 25 prosenttia ja talletukset muilta kuin luottolaitoksilta on kasvanut 13 pro-

senttia. Tämän perusteella nähdään että pankkisektori on kasvattanut yleisöltä saatavien talletusten 

osuutta ja oman pääoman osuutta. 

Luvun 5.1.1. perusteella voidaan myös sanoa että riippuvuus markkinaehtoisesta rahoituksesta on tar-

kastelujaksolla pienentynyt merkittävästi. Liikkeeseen lasketut velkakirjat ovat tarkastelujaksolla pienen-

tyneet 22 prosenttia ja talletukset luottolaitoksilta 16 prosenttia. Markkinaehtoisen rahoituksen pienenty-

misen taustalla voivat olla kaikista kolmesta kirjallisuuden mainitsemaa varainhankinnan muutostekijää: 

kansalliset tekijät, pankkikohtaiset tekijät sekä markoekonomiset tekijät. Tässä tutkimuksessa ei kuiten-

kaan tarkastella syitä muutoksen taustalla vaan todetaan, että tutkimuksen perusteella varainhankin-

nassa on Eurooppalaisella tasolla tapahtunut rakenteellisia muutoksia. 

Luvussa 5.1.2. tarkasteltiin ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta erityisesti kotitalouksien talletuk-

sen muutoksia. Aineisto koostui kotitalouksien talletuksien eristä ja niille maksettavista koroista. Kotita-

louksien talletukset jaettiin tutkimuksessa aineiston perusteella yön yli – talletuksiin, määräaikaistalletuk-

siin ja ilmoituksesta nostettavissa oleviin talletuksiin. Tiedot kotitalouksien talletuksista keskittyivät tar-

kastelujaksolle 2007–2016. 
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Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että kotitalouksien talletusten rakenteessa on tapahtunut tar-

kastelujaksolla muutoksia. Yön yli talletusten osuus on kotitalouksien talletuksista kasvanut 9 prosent-

tiyksikköä ja samaan aikaan määräaikaistalletusten osuus on pienentynyt 8 prosenttiyksikköä. Samaan 

aikaan nähdään että kotitalouksien talletusten osuus kaikista yleisöltä saatavista talletuksista on kasva-

nut 3 prosenttiyksikköä. Osuus varainhankinnasta on puolestaan kasvanut 5 prosenttiyksikköä. Voidaan 

siis sanoa että kotitalouksien talletusten merkitys varainhankintaan on kasvanut tutkimuksen tulosten 

perusteella. 

Kun tarkastellaan kotitalouksien talletuksille maksettuja korkoja 2008–2015, nähdään tutkimuksen pe-

rusteella että osuus korkokuluista on kasvanut hieman vuosien 2009 ja 2014 välisenä aikana. Kuitenkin 

vuoden 2015 osalta osuus korkokuluista on laskenut lähes vuoden 2008 tasolle. Korkeimmillaan kotita-

louksien talletusten osuus korkokuluista oli vuonna 2012, jolloin se oli 17%. Keskimäärin kotitalouksien 

talletusten osuus korkokuluista on ollut 14% tarkastelujaksolla. Kun tarkastellaan erityisesti varainhan-

kintaan vaikuttavia tekijöitä kirjallisuuden perusteella, huomataan, että osuus korkokuluista ajoittuu sa-

moihin ajanjaksoihin jolloin Eurooppalaiseen pankkisektoriin on kohdistunut merkittäviä epävarmuuste-

kijöitä. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ole tutkittu tekijöitä ilmiöiden taustalla, vaan tutkimuksen pe-

rusteella voidaan sanoa että kotitalouksien talletusten rakenteessa ja korkokuluissa on tapahtunut tar-

kastelujaksolla muutoksia. 

Tutkimuksen toinen tutkimuskysymys käsitteli pankkisektoreiden välisiä eroja varainhankinnan raken-

teissa: ”Onko eurooppalaisten pankkisektoreiden kesken varainhankinnan rakenteissa eroa – erityisesti 

kun tarkastellaan kotitalouksien talletuksia?”. Tähän tutkimuskysymykseen pyrittiin löytämään vastaus 

luvussa 5.2. Tutkimus koostui pankkisektorikohtaisesta tase- ja tuloslaskelma-aineistosta sekä tiedoista 

kotitalouksien talletuksista. Luvussa 5.2.1. tarkasteltiin ensin pankkisektorien välisiä eroja varainhankin-

nassa samojen erien kautta kuin aiemmin luvussa 5.1. Tarkastelun kohteena varainhankinnan eroissa 

olivat yleiset varainhankinnan rakenteet ja toisaalta varainhankinnan rakenteissa tapahtuneet muutok-

set. 

Pankkisektoreiden välinen vertailu toteutettiin klusterianalyysin menetelmin jossa pankkisektorit jaettiin 

kahdeksaan eri klusteriin. Tämän jälkeen jokaisen valitun klusterin osalta tutkittiin varainhankinnan ra-

kennetta ja siinä tapahtuneita muutoksia. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että pankkisektorei-

den varainhankinnan rakenteissa on eroja. Merkittävimmät löydökset tässä tutkimuksessa olivat, että 

varsinkin yleisön talletusten ja oman pääoman suhteen pankkisektorit poikkeavat toisistaan. Voidaan siis 

sanoa, että osa pankkisektoreista ovat enemmän riippuvaisia markkinalähtöisestä varainhankinnasta 

kuin toiset. Myös merkittäviä eroja yleisön talletusten osuudessa varainhankinnasta voidaan huomata. 
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Tämän lisäksi luvun 5.2.1. perusteella voidaan sanoa, että pankkien varainhankinnan muutokset tarkas-

telujaksolla myös poikkeavat toisistaan. Kuten edellä kuvattiin, pankkisektori kokonaisuutena on vähen-

tänyt riippuvuutta markkinalähtöisestä varainhankinnasta. Toisaalta tutkimuksessa pystyttiin tunnista-

maan klustereita joissa tämä muutos on ollut varsin maltillista tai olematonta. Vastaavasti joidenkin klus-

tereiden osalta muutos on ollut huomattava. 

Toisen tutkimuskysymyksen osalta myös pyrittiin tarkastelemaan onko kotitalouksien talletuksissa eroja 

pankkisektoreiden välillä. Tätä käsiteltiin luvussa 5.2.2. vastaavalla klusterimenetelmällä kuin luvussa 

5.2.1. Kotitalouksien talletusten osalta tutkittiin kotitalouksien talletusten osuutta varainhankinnasta ja 

osuutta yleisön talletuksista. Tämän lisäksi tutkittiin muutosta tarkastelujakson aikana. Tämän perus-

teella pankkisektorit voitiin jakaa kuuteen eri klusteriin, joiden tulokset poikkeavat merkittävästi toisis-

taan. Poikkeamia esiintyy sekä varainhankinnan rakenteissa että muutoksissa tarkastelujakson aikana. 

Tämän perusteella voidaan sanoa, että pankkisektoreiden välillä on eroja siinä millaista roolia kotitalouk-

sien talletukset näyttelevät varainhankinnassa ja yleisöltä saatavassa varainhankinnassa. 

Luvuissa 6.1. ja 6.2. pyrittiin vastaamaan kolmanteen tutkimuskysymykseen euroalueen pankkisektorin 

suorituskyvystä ja mahdollisista eroista pankkisektoreiden välillä. Tutkimus perustui pankkisektoreiden 

ulkoisen suorituskyvyn analysointiin tilinpäätösaineiston perusteella. Kirjallisuuden perusteella valittiin 

oman pääoman tuotto ja kulu/tuottosuhde jota tarkasteltiin tässä tutkimuksessa vuosien 2008 ja 2015 

välisenä aikana. Tulosten perusteella voidaan sanoa että pankkisektorin suorituskyky on pysynyt kirjal-

lisuuden vertailuarvoja matalammalla tasolla koko tarkastelujakson ajan. Kuitenkin voidaan nähdä, että 

sekä oman pääoman tuoton että kulu/tuottosuhteen osalta on tapahtunut suorituskyvyn parantumista 

tarkastelujakson aikana. 

Jotta voidaan myös vastata siihen osaan kolmatta tutkimuskysymystä joka koskee pankkisektoreiden 

välisiä eroja suorituskyvyssä, toteutettiin myös suorituskyvyn analysoimiseksi klusterianalyysi. Luvussa 

6.2. esitettiin pankkisektoreiden suorituskykyklusterit, joita on kaiken kaikkiaan kuusi kappaletta. Kun 

klusterianalyysin perusteella tarkastellaan oman pääoman tuoton ja kulu/tuottosuhteen tunnuslukuja, 

voidaan todeta että pankkisektoreiden välillä on merkittäviä eroja suorituskyvyssä. Joidenkin klusterei-

den osalta suorituskyky on varsin matala. Joitakin ristiriitaisia tuloksia esiintyy tunnuslukujen tulosten 

kesken, vaikka tulosten perusteella voidaan sanoa että molemmat valitut tunnusluvut antavat varsin yh-

teneviä tuloksia. Tällaisia ovat esimerkiksi klusterin 4 verrattain matala kulu/tuottosuhde mutta suhteelli-

sen korkea oman pääoman tuotto. 

Tutkimuksen viimeistä tutkimuskysymystä käsiteltiin luvussa 6.3. Tutkimuksen täytyi siis selvittää onko 

pankkisektoreiden varainhankinnan muutosten ja suorituskyvyn muutosten välillä yhteyttä. Jotta voitiin 

tutkia suorituskyvyn ja varainhankinnan yhteyttä tässä tutkimuksessa hyödynnettiin menetelmänä reg-
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ressioanalyysiä. Edellä kuvatun aineiston perusteella valittiin vuosittaiset tiedot pankkisektoreiden va-

rainhankinnan eristä. Tämän lisäksi tutkittiin myös kotitalouksien talletusten osuutta varainhankinnasta 

ja yleisöltä saaduista talletuksista. Suorituskyvyn muuttujiksi regressioanalyysiä varten valittiin edellä 

mainitut oman pääoman tuotto sekä kulu/tuottosuhde. 

Analyysin lähtökohta oli siis tutkia regressioanalyysin avulla suorituskyvyn selittäviä tekijöitä. Näitä selit-

täviä tekijöitä olivat eri parametrit varainhankinnan osa-alueista. Tutkimuksen suorittamiseksi toteutettiin 

kaiken kaikkiaan neljä erilaista regressioanalyysiä. Näistä kaksi tutki oman pääoman selitettävyyttä va-

rainhankinnan parametreillä ja kaksi vastaavasti kulu/tuottosuhteen selitettävyyttä varainhankinnan pa-

rametreillä. Nämä kaksi regressioanalyysiä vielä jakautui analyysiin joissa suorituskyvyn ja varainhan-

kinnan tiedot olivat samalta vuodelta ja analyysiin jossa suorituskyvyn tiedot perustuvat seuraavaan vuo-

teen verrattuna varainhankinnan tietoihin verrattuna. Näin tutkittiin siis myös vaikuttaako varainhankinta 

viivästetysti suorituskykyyn. 

Luvun 6.3. tulosten perusteella voidaan sanoa, että varainhankinnan ja suorituskyvyn välillä on olemassa 

yhteys. Regressiomallin selitysasteet parantuivat merkittävästi, kun tutkittiin vuodella viivästettyä aineis-

toa. Voidaan siis sanoa, että varainhankinnan rakenteet vaikuttavat pankkisektorin suorituskykyyn vii-

västetysti. Kaikkien neljän mallin osalta tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä. Kotitalouksien talletusten 

osalta tutkimuksessa saatiin ristiriitaisia tuloksia. Ensinnäkin kotitalouksien talletusten merkitys näyttää 

pätevän vain oman pääoman tuoton osalta. Toisaalta kotitalouksien talletusten osuuden kasvu varain-

hankinnasta parantaa suorituskykyä, kun osuuden kasvu talletuksista heikentää sitä. Lisäksi tutkimuk-

sen perusteella voidaan todeta, että markkinaehtoisen rahoituksen kasvu heikentää yleisesti ottaen sekä 

oman pääoman tuottoa että kulu/tuottosuhdetta. 
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8. YHTEENVETO 

Sitten vuoden 2008 pankkisektorin toimintaympäristö on kokenut muutoksia. Muutokset ovat vaikutta-

neet eri tavalla euroalueen jäsenvaltioiden pankkisektoreihin. Tämän seurauksena keskuspankit joutui-

vat tukemaan koko rahoitusjärjestelmää ja jopa joitain yksittäisiä toimijoita. Kriisien aiheuttamat muutok-

set pankkien toimintaympäristössä on myös laajalti kirjallisuudessa tutkittu aihe. Kirjallisuudessa on 

paitsi tutkittu kriisien syitä, myös sitä millaisia muutoksia pankkien varainhankinnassa on tapahtunut. 

Tutkimuksen tavoite on ollut selvittää pankkisektorin varainhankinnan sekä suorituskyvyn muutoksia ja 

tutkia onko näillä nähtävissä yhteyttä. Tarkasteltu on tehty eurooppalaisen pankkisektorin tasolla sekä 

jäsenvaltioiden välillä. Koska aiheeseen liittyvä kirjallisuus usein tarkastelee yksittäistä toimijaa tai valtion 

toimialaa, tämä tutkimus pyrkii ottamaan laajemman näkökulman varainhankintaan ja suorituskykyyn. 

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa on käsitelty keskeiset pankkisektorin varainhankinnan näkökulmat 

ja suorituskyvyn johtamisen elementit. Varainhankintaan kirjallisuuden perusteella on viime aikoina vai-

kuttanut eniten pankkikriisi sekä valtioiden velkaantumisesta aiheutunut kriisi. Pankkikriisin taustalla voi-

daan kirjallisuuden perusteella nähdä erityisesti riippuvuus markkinaehtoiseen rahoitukseen. Valtioiden 

velkaantumisesta aiheutunut kriisi puolestaan voi kirjallisuuden puolestaan vaikuttaa usealla tavalla 

pankkien varainhankintaan. Tämän seurauksena pankit ovat olleet pakotettuja lisäämään vakaampaa 

rahoitusta, kuten kotitalouksien talletuksia. 

Suorituskyvyn johtaminen on kirjallisuuden perusteella yrityksen keino parantaa laaja-alaisesti tuotta-

vuutta. Suorituskyvyllä on vaikutus yrityksen strategiaprosessiin positiivisia vaikutuksia ja se luo viiteke-

hyksen operatiivisen tekemisen ja strategian välille. Tämän sisäisen suorituskyvyn tarkastelun lisäksi 

voidaan suorituskykyä tarkastella myös yrityksen ulkopuolelta. Tällöin on kyse ulkoisen suorituskyvyn 

mittaamisesta, johon tämän tutkimus on keskittynyt. Kirjallisuuden perusteella keskeisiä ulkoisen suori-

tuskyvyn mittareita pankkisektorille ovat: oman pääoman tuotto, koko pääoman tuotto ja kulu/tuotto-

suhde. Näiden mittareiden perusteella voidaan tarkastella pankkisektorin kykyä toimia tehokkaasti, sekä 

tuottaa voittoa suhteessa omaan pääomaan. 

Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin tutkimalla ulkoista tilinpäätösaineistoa. Euroopan keskuspankin 

julkaiseman tilastotietoakannan kautta saatavat tiedot jäsenvaltioiden pankkisektoreiden taseista ja tu-

loslaskelmista muodostivat tutkimuksen aineiston. Aineiston tutkimiseksi valittiin määrällinen tutkimus. 

Määrälliset menetelmät muodostuivat kuvailevasta ja vertailevasta tutkimuksesta. Luvussa 5 tutkittiin 

aineiston perusteella pankkisektorin varainhankintaa ja kotitalouksien talletusten merkitystä. Lisäksi 

klusterianalyysin perusteella muodostettiin varainhankinnan ja kotitalouksien talletusten klusterit jäsen-

maiden välisten erojen tutkimiseksi. Luvussa 6 puolestaan tutkittiin edellä mainitun aineiston perusteella 
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pankkisektorin suorituskykyä kokonaisuutena ja eroa jäsenvaltioiden kesken. Tämän lisäksi luvussa 6 

tutkittiin varainhankinnan ja suorituskyvyn välistä yhteyttä regressioanalyysin avulla. 

Tutkimuksen perusteella eurooppalaisen pankkisektorin varainhankinnassa ja suorituskyvyssä nähdään 

muutoksia sekä eroja jäsenvaltioiden kesken. Pankkisektori on kokonaisuutena vähentänyt riippuvuutta 

markkinaehtoisesta rahoituksesta, mutta jäsenvaltioiden pankkisektoreiden varainhankinnan tulokset 

poikkeavat tässä tutkimuksessa toisistaan. Lisäksi myös nähdään, että suorituskyky on yleisesti jäänyt 

varsin matalalle tasolle kun sitä verrataan kirjallisuuden määrittelemiin tasoihin. Kuitenkin suorituskyky 

on parantunut tarkastelujakson loppua kohti. Myös merkittäviä eroja suorituskyvyssä jäsenvaltioiden 

kesken on nähtävillä. 

Tutkimuksen perusteella voidaan myös sanoa, että varainhankinta selittää osan suorituskyvyn muutok-

sista. Varainhankinnalla on vaikutusta sekä oman pääoman tuottoon että kulu/tuottosuhteeseen, vaikka 

tutkimuksen regressioanalyysin selitysasteet jäivät verrattain mataliksi. Tämän lisäksi voidaan tutkimuk-

sen perusteella todeta, että kotitalouksien talletusten merkitys suorituskykyyn on hieman vähäisempi. 

Tämä tutkimus keskittyi tarkastelemaan varainhankinnan rakenteita ja suorituskykyä yleisellä ja euroop-

palaisten pankkisektoreiden välillä. Se ei tutki suorituskyvyn ja varainhankinnan kausaliteetteja, ja siksi 

mahdollinen jatkotutkimuksen kohde voisi olla kvalitatiivinen analyysi pankkisektorin muutoksista. Toi-

saalta myös jatkotutkimuksen kohteena voisi olla ulkoisen suorituskyvyn tarkempi analysointi, jolloin 

mahdolliset erot suorituskyvyssä ja varainhankinnassa olisi mahdollista selvittää. 
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