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1. Johdanto 
 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana maailman taloustilanne on ollut hyvin vaihteleva 

ja se on pitänyt sisällään niin suuria nousujaksoja kuin vaikeampiakin jaksoja. 

Suomea koetteli 1990-luvun alussa lama, ja siitä noin kymmenen vuotta eteenpäin 

maailmalla levisi myös merkittävä talouskriisi niin sanotun teknokuplan puhkeamisen 

johdosta. Lähivuosien aikana suomalaisille on tullut tutuksi myös euroalueen 

velkakriisi jonka seurauksena myös Suomi on joutunut lainaamaan pelkästään 

Kreikalle miljardeja euroja (Tikkala, 2014). Teknokuplan ja velkakriisin väliin vuosille 

2007–2009 mahtuu myös yksi merkittävä talouden häiriötilanne. 2000-luvun 

alkupuolen taantuman jälkeen alkanut talouden nousujakso tuli päätökseen vuonna 

2007 alkaneeseen talouden syvään taantumaan joka levisi laajasti ympäri maailmaa. 

Tämä, aina vuoteen 2009 saakka kestänyt, finanssikriisi sai alkunsa Yhdysvalloista 

josta se levisi myös Suomeen saakka.  

Finanssikriisillä tarkoitetaan yleisesti rahoitusmarkkinoihin ja rahoituksen välitykseen 

liittyvää häiriötä (Suomen Pankki, 2011, 4). Tässä työssä on tarkoitus käsitellä 

vuosille 2007–2009 sijoittuva finanssikriisiä joka sai alkunsa Yhdysvaltain 

asuntomarkkinoilta, sekä niihin yhteydessä olevilta rahoitusmarkkinoilta (Sokala, 

2011). Taloudellisen globalisaation johdosta taloudet ja markkinat seuraavat helposti 

toisiaan. Etenkin Yhdysvaltain taloudella on suuri merkitys koko maailman talouden 

kehitykselle. Yhdysvaltain suuren koon seurauksena sen vaikutus muidenkin maiden 

talouksiin on merkittävä. Jos Yhdysvaltain kokoinen toimija joutuu vaikeuksiin, 

leviävät nämä ongelmat helposti myös muualle maailmaan. Näin kävi myös vuosien 

2007–2009 finanssikriisin aikana. Yhdysvaltain finanssimarkkinoilla alkanut 

pankkeihin kohdistunut luottamuspula ja siitä seurannut talouden taantuma levisi 

myös Eurooppaan, jossa se aiheutti myös merkittäviä ongelmia niin pankeille kuin 

myös muille yrityksille ja ihmisille. 

Vaikka finanssikriisi on suhteellisen tuore tapahtuma, on siitä jo ehtinyt vierähtää 

muutama vuosi ja näin ollen sitä onkin ehditty tutkia hyvin laajasti erilaisista 

näkökulmista. Finanssikriisin kiinnostavuutta tutkimusaiheena on varmasti lisännyt 

sen merkittävyys niin Suomen kuin koko maailman taloudelle. Juuri tämän takia 

aihetta on mielestäni edelleen tarve tutkia, jotta sen syyt ja seuraukset tunnettaisiin 
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paremmin ja näin ollen voitaisiin välttyä uusilta vastaavilta kriiseiltä. Finanssikriisin 

synnyssä pankeilla oli merkittävä rooli. Tämän takia tarkoituksenani on tässä työssä 

keskittyä pankkeihin ja etenkin niiden vakavaraisuuteen. Pankkitoiminnalle on 

oleellista että pankkien vakavaraisuus on riittävä jotta ne kykenevät toimimaan 

vaikeissakin tilanteissa, ja että ne säilyttävät asiakkaiden luottamuksen toimia 

vaikeina aikoina. Tarkoituksenani on etenkin keskittyä siihen kuinka finanssikriisi 

vaikutti pankkien vakavaraisuuden sääntelyn kehittymiseen. Finanssikriisi paljasti 

monia ongelmia pankkien vakavaraisuutta koskevassa lainsäädännössä ja siksi 

haluankin tutkia kuinka tätä sääntelyä on muutettu, ja millaisia parannusehdotuksia 

siihen on esitetty finanssikriisin jälkeisinä vuosina. Sääntelyn muutosten vaikutusten 

tutkiminen on mielestäni tärkeää, jotta tiedetään onko muutoksilla ollut pankkien 

vakavaraisuutta parantavia vaikutuksia.  

1.1 Finanssikriisin taustaa 
 

Finanssikriisille on olemassa erilaisia sitä hyvin kuvaavia määritelmiä. Esimerkiksi 

Claessens ja Kohe (2013, 5) kuvaavat finanssikriisiä tilanteeksi jossa taloudellisten 

instituutioiden ja omaisuuksien arvot putoavat nopeasti, ja johon usein liittyy laajalle 

leviävää velallisten maksukyvyttömyyttä sekä markkinoilla ilmeneviä ongelmia 

varojen allokoinnissa. Tässä työssä on tarkoitus käsitellä viimeisintä, vuosille 2007–

2009 sijoittuvaa, finanssikriisiä joka sai alkunsa Yhdysvaltain asuntomarkkinoilta ja 

niihin yhteydessä olevilta rahoitusmarkkinoilta (Sokala, 2011). Seuraavaksi 

tarkoituksenani on käydä läpi eri tekijöitä, jotka osaltaan vaikuttivat finanssikriisin 

syntyyn, sekä tarkastella millainen rooli pankeilla oli finanssikriisin synnyssä. 

Finanssikriisi sai alkunsa Yhdysvaltain asuntomarkkinoilta joille kehittyi niin sanottu 

asuntokupla, ja jonka puhkeaminen lopulta aiheutti taloudelle merkittäviä ongelmia.  

Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden kupla lähti kehittymään pankkien hyvin 

holtittomasta lainanannosta. Tällä tarkoitetaan sitä että pankit myönsivät lainaa 

käytännössä kaikille jotka sitä halusivat, vaikka heillä ei siihen todellisuudessa olisi 

ollut varaa (Ala-Nissilä 2011, 16–17). Tämä ei kuitenkaan ollut Ala-Nissilän (2011, 

16–17) mukaan ollut ongelma, sillä markkinoilla vallitse suuri optimismi joka johtui 

pitkään matalalla pysyneistä koroista ja alhaisesta inflaatiosta. Lisäksi asuntojen 

hinnat olivat olleet pitkään kasvussa, joka taas johti siihen että asuntoja pidettiin 

turvallisena sijoituksena.  
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Yksi asuntomarkkinoiden ylikuumenemiseen vaikuttavana tekijänä voidaan pitää 

myös Yhdysvaltain kotitalouksien tulojen kehittymistä. Robertsin (2012) mukaan 

Yhdysvaltain kotitalouksien tulot olivat selvässä nousussa ennen finanssikriisiä. 

Tämä tarkoittaa sitä että ihmisillä oli laittaa enemmän rahaa kalliimpiin asuntoihin 

joihin heillä aiemmin ei välttämättä olisi ollut varaa. Pitkään matalalla pysyneet korot 

johtivat osaltaan siihen, että ihmiset alkoivat kiinnostua lainasta entistä enemmän. 

Kun korot olivat pysyneet pitkään matalalla tasolla, syntyi ihmisille helposti ajatus 

siitä että ne pysyvät matalalla myös tulevaisuudessa, ja tämän takia he uskalsivat 

hankkia asunnon lainarahalla. Rileyn (2008) mukaan ohjauskorot olivat tippuneet 

2000 vuoden 6,5 prosentin tasolta jyrkästi siten, että vuonna 2003 ohjauskorko oli 

enää 1 prosentin tasolla. Ongelmaksi Ala-Nissilän (2011, 16-17) mukaan muodostui 

se, että ei otettu riittävästi huomioon mahdollisuutta että asuntojen hintojen nousu 

pysähtyy, tai kääntyy jopa laskuun. Näin kuitenkin lopulta kävi, jonka seurauksena 

finanssimarkkinat joutuivat merkittäviin ongelmiin. 

Kuten todettua pankit myönsivät finanssikriisiä edeltävinä vuosina asuntolainoja 

myös sellaisille henkilöille joiden maksukyky ei normaalisti olisi ollut riittävä 

lainansaantiin, eli niin sanottuja subprime lainoja. Bailyn, Litanin ja Johnsonin (2008, 

7) mukaan subprime-lainoilla tarkoitetaan lainoja, joilla välitettiin varoja sellaisille 

kotitalouksille joilla ei aikaisemmin ollut mahdollisuutta saada asuntolainaa. Heidän 

mielestään tämä johti lopulta siihen, että asuntojen kysyntä kääntyi nousuun, joka 

taas osaltaan johti asuntojen hintojen kohoamiseen. Tähän osaltaan vaikutti myös 

subprime-luottojen merkittävä määrä. Vuodesta 2003 alkaen on nähtävissä selvä 

muutos, kun subprime luottojen määrä kaikista asuntolainoista kääntyy jyrkkään 

nousuun.  Kun vuoden 2003 alussa subprime-luottojen suhteellinen määrä on noin 

neljän prosentin luokkaa, oli luottojen määrä noussut vuoden 2004 alkuun mennessä 

noin 11 prosenttiin kaikista asuntolainoista. Myös vuoden 2004 aikana subprime-

lainojen määrä lisääntyi, mutta kasvu vauhti alkoi jo hieman hiipua. Enimmillään 

subprime-luottoja suhteessa kaikkiin asuntoluottoihin oli vuoden 2006 loppupuolella. 

Tällöin niiden määrä nousi lähelle 14 prosenttia kaikista asuntolainoista. Tämä kuvaa 

hyvin kuinka nopeasti subprime-lainojen määrä nousi hyvinkin korkealle tasolle. (Fed 

San Francisco, 2009) 

Yhdysvalloissa, sekä myös muualla, tavallisten talletuspankkien toimintaa 

säännellään ja valvotaan hyvin tarkasti. Valvonnasta huolimatta pankit kuitenkin 
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pääsivät toimimaan hyvin kyseenalaisesti finanssikriisiä edeltäneenä ajanjakona. 

Osaltaan tämän mahdollisti Yhdysvalloissa syntynyt varjopankki järjestelmä, jonka 

avulla talletuspankkeihin kohdistunutta sääntelyä pystyttiin kiertämään. 

Yhdysvaltain pankki- ja finanssisektorilla toimi tavallisten talletuspankkien lisäksi 

myös investointipankkeja sekä muita erilaisia finanssialan yrityksiä, jotka eivät 

kuuluneet samanlaisen valvonnan ja sääntelyn piiriin kuin talletuspankit. 

Investointipankit yhdessä muiden alan toimijoiden, kuten erilaisten riski- ja 

sijoitusrahastojen, kanssa muodostivat niin sanotun varjopankkijärjestelmän. Sen 

piiriin kuuluneet yritykset toimivat huomattavasti vapaammin kuin tavalliset 

talletuspankit. Yhdysvaltain pankkisektorin siirtyminen kohti varjopankkijärjestelmää 

alkoi 1980-luvulla jolloin alettiin pyrkiä kiertämään pankkisektoria koskevaa 

sääntelyä. Yhdysvaltain pankkien sääntely oli ollut 1930-luvun lamasta alkaen hyvin 

tiukkaa. Syy tähän oli se, että sen avulla pyrittiin ylläpitämään taloudellista vakautta, 

ja estämään vastaavan kaltaisen laman syntyä. Sen lisäksi että pankkisektorilla 

toimivat yritykset pyrkivät kiertämään heihin kohdistuvaa sääntelyä, alettiin pankkien 

sääntelyä myös purkaa 1980-luvulla. Tämä oli osaltaan myös edesauttamassa 

varjopankkijärjestelmän muodostumista ja kasvamista. (Acharya ym. 2009) 

Ennen finanssikriisiä varjopankkijärjestelmä oli päässyt kasvamaan nopeasti 

merkittävän kokoiseksi suhteessa tiukemman sääntelyn piirissä oleviin pankkeihin. 

Krugmanin (2009, 170) mukaan viiden suurimman investointipankin yhteenlasketut 

taseiden loppusummat olivat noin 4000 miljardia dollaria. Kun tätä verrataan viiden 

suurimman liikepankin yhteenlaskettujen taseiden loppusummaan, joka Krugmanin 

(2009, 170) tekstin mukaan oli noin 6000 miljardia dollaria, voidaan nähdä kuinka 

merkittävästä järjestelmästä oli kysymys. Ennen finanssikriisiä Yhdysvaltain 

finanssisektorilla toimi siis heikosti säänneltyjä yrityksiä joiden merkitys koko 

sektorista oli kasvanut valtavaksi. Varjopankkijärjestelmä oli kasvanut niin suureksi 

että sen ajauduttua ongelmiin seurauksista pääsi muodostumaan merkittäviä koko 

maailman taloudelle 

Varjopankkijärjestelmä ja siihen oleellisesti liittyvät subprime-luotot toivat mukanaan 

myös uusia finanssialan innovaatioita jotka yleistyivät ennen finanssikriisiä, ja jotka 

olivat osaltaan luomassa monimutkaista järjestelmää joka lopulta romahti. 

Ensimmäinen investointipankki joka alkoi kehitellä lainoihin liittyviä uusia 
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innovaatiota, oli J.P. Morgan, joka 1990-luvun alkupuolella kehitteli credit default 

swapin eli CDS:n. Kyseessä on luottojohdannainen jolla pankit vakuuttivat antamiaan 

lainoja. Kyseisellä toimenpiteellä luotto vakuutetaan jonkin kolmannen osapuolen 

toimesta. Luotonantaja maksaa vakuuttajalle vakuutuksesta maksun jota vastaan 

vakuuttaja ottaa luottoon liittyvän riskin kannettavakseen. Näin ollen investointipankit 

pystyivät siirtämään ison osan luottoriskistään pois niiden omista taseista. 

Tilanteessa jossa luottoriski realisoituisi, joutuisi vakuuttaja maksamaan pankille 

vakuuttamansa luotot. Jotta pankit pystyivät vakuuttamaan suuria laina määriä, 

tarvitsi se tehokkaan kumppanin kolmanneksi osapuoleksi.  Tällainen osapuoli 

järjestyi siten, että pankit itse perustivat niin sanotun special purpoce vehiclen eli 

SPV:n. SPV:n tehtävänä oli vakuuttaa lainat, joita vastaan se sai pankeilta maksun.  

SPV taas kokosi luotoista pooleja ja jotka se myi sijoittajille ja näin sai hajautettua 

luottoihin liittyvät riskit markkinoille. Tämä toiminta koski alkuvaiheessa lähinnä 

erilaisia yritysluottoja. Tämä kuitenkin muuttui 1990-luvun loppupuolella, kun 

vastaavaa lainojen vakuuttamista alettiin toteuttaa myös asuntolainojen osalta. Nämä 

erosivat merkittävästi toisistaan, sillä yrityslainoihin verrattuna asuntolainoihin sisältyi 

vähäisemmästä informaatiosta johtuva suurempi riski.  (Kanniainen & Malinen 

2010,34) 

Merkittävässä osassa koko varjopankkijärjestelmää olivat myös luottoluokittajat, jotka 

antoivat erilaisille sijoitusinstrumenteille luottoluokituksen. Luottoluokituksella on 

tärkeä rooli välittää tietoa sijoituskohteen riskistä sijoittajille. Sijoittajien kannalta 

luottoluokitusten oikeellisuudella on suuri merkitys, sillä luokitus voi olla merkittävä 

tekijä sijoituspäätöstä tehtäessä.  

Kuten jo aiemmin tuli ilmi, olivat asuntolainoja sisältävät lainapoolit hyvin 

läpinäkymättömiä. Tämän takia markkinat olivat hyvin riippuvaisia luottoluokittajien 

antamista luokituksista. Muun muassa Yhdysvaltain hallitus hyödynsi näitä 

luokituksia omia arvioita tehdessään. Normaalisti arvioinnin kohteella ei ole 

mahdollisuutta vaikuttaa luokitukseen. Pankit pääsivät kuitenkin vaikuttamaan itse 

luottoluokitukseen erilaisten lainapoolien ja muiden sijoitusinstrumenttien 

tapauksessa, jonka seurauksena monet velkasitoumukset saivat korkean 

luottoluokituksen. Pankit maksoivat luottoluokittajille merkittäviä summia, ja jos ne 

eivät saaneet mielestään riittävän hyviä luokituksia, saattoivat he vaihtaa toiseen 

yhtiöön. Käytännössä tämä tarkoitti sitä että riittävästi maksamalla sai korkean 
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luottoluokituksen riippumatta siitä mikä sijoitusinstrumentin todellinen riski oli. 

Luokittajille tämä oli loistava tapa tehdä rahaa josta hyvä esimerkki on Moody’s, 

jonka tulos kolminkertaistui vuosina 2002–2006. (Baily, 2008, 35–36) 

Brunnermeierin (2009, 78) mukaan luo ja hajauta -malli kuvaa prosessia jossa riskejä 

siirretään pankin taseen ulkopuolelle erilaisia strukturoituja tuotteita hyödyntämällä.  

Ensimmäisessä vaiheessa kotitalous ottaa asuntolainan asuntoluottoja tarjoavalta 

pankilta. Lainan välittää erillinen myyntimies joka ottaa palkkion välitystyöstä. 

Seuraavaksi asuntoluottopankki siirtää lainan investointipankille, joka taas siirtää sen 

eteenpäin omalle erillisyhtiölle. Erillisyhtiö koostaa isosta joukosta lainoja poolin. 

Seuraavassa vaiheessa luottoluokittajalta hankitaan, maksua vastaan, korkea 

luokitus lainapooleille. Seuraavassa vaiheessa nämä myydään sijoittajille, jotka 

lopulta ottavat lainoihin kohdistuvan riskin kannettavakseen. Kun asuntovelalliset 

eivät enää kyenneet suoriutumaan velvoitteistaan, alkoi sijoittajilla olevien 

arvopapereiden arvot laskea ja niihin sisältynyt riski realisoitui. 

1.2 Tutkimusmetodit 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaisia seurauksia finanssikriisillä oli 

pankkien vakavaraisuuden sääntelyn kehitykseen. Tarkoituksenani on käydä läpi 

kuinka finanssisektoria oli säädelty ennen finanssikriisin leviämistä, ja tutkia kuinka 

sääntely on muuttunut sen jälkeen, sekä tarkastella millaisia muutos ehdotuksia 

pankkien sääntelylle on esitetty. Tämä osa on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. 

Erilaisia tutkimuksia ja muita kirjallisia lähteitä hyödyntämällä on selvitetty miten 

finanssikriisi lopulta vaikutti pankkien sääntelyyn. Tämän lisäksi tutkimuksessa on 

selvitetty kuinka finanssikriisi ja sen jälkeiset sääntelyn muutokset ovat vaikuttaneet 

pankkien vakavaraisuuden tasoon. Pankkien vakavaraisuuden kehitystä tässä 

tutkielmassa on tutkittu keräämällä pankeista erilaista kvantitatiivista dataa, ja sitä 

hyödyntämällä tarkastella pankkien toiminnan kehittymistä. Pääasiallisina lähteinä 

tässä empiirisessä osiossa on käytetty tarkasteltavien pankkien tilinpäätöstietoja 

vuosilta 2008–2014. Lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty finanssivalvonnan 

tarjoamia tilastoja suomalaisen pankkisektorin kehityksestä. 

1.3 Tutkimuksen rajaus 
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Itse finanssikriisi sijoittuu ajallisesti vuosiin 2007–2009 (Acharya ym. 2009). Tässä 

tutkielmassa pääpaino kohdistuu kuitenkin finanssikriisin jälkeisiin vuosiin ja siihen 

millaisia muutoksia pankkien sääntelyssä tapahtui kriisin jälkeisenä aikana. Myös 

pankkien vakavaraisuuden kehityksen tarkastelu ajoittuu finanssikriisin lopusta aina 

pankkien tämän hetkiseen tilanteeseen. Tutkimuksen empiirisessä osiossa 

tarkastellaan pankkien tunnuslukujen kehittymistä vuosien 2008–2014 välisenä 

aikana.  

Tämän lisäksi tutkielman tarkoituksena on tarkastella kuinka finanssikriisin keskiössä 

ollut pankkisektori ja muutamat yksittäiset pankit ovat kriisin jälkeen pärjänneet. 

Tähän tutkielmaan olen päättänyt valita muutamia pankkeja jotka toimivat 

esimerkkeinä siitä kuinka finanssikriisi ja sen aiheuttamat mahdolliset muutokset 

vakavaraisuuden sääntelyssä vaikuttavat pankkeihin. Pankit jotka olen valinnut tähän 

tutkimukseen, ovat Danske Bank (entinen Sampo pankki), Nordea Pankki sekä 

Pohjola Pankki. Näistä pankeista osa toimii useissa eri maissa. Tässä tutkimuksessa 

olen kuitenkin rajannut tarkastelun koskemaan Suomen pankkisektoria ja 

suomalaisia pankkeja. Näin ollen koko pankkikonsernien sijaan tässä tutkimuksessa 

on tarkoitus tutkia valittujen pankkien suomalaisia tytäryhtiöitä.  

 

1.4 Tutkimuskysymykset 
 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tarkastella pankkeja ja niiden 

sääntelyä finanssikriisin jälkeisinä vuosina. Tästä olen johtanut kaksi 

tutkimuskysymystä joihin tällä tutkimuksella pyritään löytämään vastaukset. Nämä 

tutkimuskysymykset ovat seuraavat. 

 

- Miten suomalaisten pankkien vakavaraisuuden sääntely muuttui 

finanssikriisin seurauksena? 

 

- Miten finanssikriisi ja siitä seuranneet sääntelyn muutokset vaikuttivat 

suomalaisten pankkien vakavaraisuuteen vuosina 2008–2014?  
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Ensin on siis tarkoitus perehtyä pankkien sääntelyn muutoksiin ja siihen kuinka 

viranomaisten vaatimukset ovat muuttaneet pankkien toimintaa finanssikriisin 

jälkeen. Tarkoitus on selvittää miten pankkeihin kohdistuvat vaatimukset ovat 

muuttuneet, sekä tämän lisäksi tarkastella erilaisia vaihtoehtoisia näkemyksiä 

pankkien sääntelyyn liittyen. Toisella tutkimuskysymyksellä on tarkoitus selvittää 

millaisia konkreettisia muutoksia suomalaisten pankkien vakavaraisuuteen on 

tapahtunut finanssikriisin jälkeisenä aikana. Pankkien tilinpäätöksistä kerättävien 

tietojen avulla on tarkoitus selvittää onko mahdolliset muutokset pankkien 

sääntelyssä aiheuttaneet muutoksia suomalaisten pankkien toiminnassa. 

1.5 Tutkimuksen rakenne 
 

Tämä pro gradu -tutkielma alkaa johdantokappaleella. Siinä käydään läpi tämän 

tutkimuksen metodit, rajaus, tutkimuskysymykset sekä tutkimuksen rakenne. Tämän 

lisäksi johdanto kappaleessa taustoitetaan hieman finanssikriisiä sen syntyyn 

vaikuttaneita tekijöitä. Toisessa kappaleessa tarkastellaan miten pankkien 

vakavaraisuutta säänneltiin finanssikriisiä edeltävänä ajanjaksona. Seuraavaksi 

kappaleessa kolme siirrytään selvittämään miten pankkien vakavaraisuuden sääntely 

muuttui finanssikriisin jälkeisinä vuosina ja millaisia ehdotuksia pankkien sääntelyyn 

on esitetty. Tämän jälkeen kappaleessa neljä on tarkoitus tutkia kuinka suomalaisten 

pankkien vakavaraisuutta kuvaavat tunnusluvut ovat muuttuneet finanssikriisin 

jälkeisinä vuosina. Lisäksi kappaleessa neljä tarkastellaan myös pankeille suoritettuja 

stressitestejä. Viimeiseksi kappaleessa viisi pohditaan tutkimuksessa saatuja tuloksia 

ja tehdään yhteenveto tutkimuksessa tarkastelluita asioista. Lisäksi viimeisessä 

kappaleessa pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita joita tästä tutkimuksesta 

nousee esiin. 
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2. Pankkien vakavaraisuuden sääntely ennen kriisiä 
 

Tässä kappaleessa minun on tarkoitus tarkastella kuinka pankkeja ja niiden 

vakavaraisuutta säänneltiin ennen finanssikriisiä. Tarkoituksenani on käydä aihetta 

läpi aiheeseen liittyvän kirjallisuuden ja aiemman tutkimuksen avulla. Tarkoituksenani 

on selvittää, minkälaista suomalaisten pankkien vakavaraisuuden sääntely oli 

finanssikriisiä edeltävänä aikana. Kun tutkitaan suomalaisten pankkien sääntelyä, on 

huomattava että niiden sääntely pohjautuu Euroopan Unionin alueen yhteiseen 

sääntelyyn, ja näin ollen suomalaiset pankit ovat jossain määrin verrattavissa myös 

muihin alueen pankkeihin.  

Pankkien roolin merkitys koko yhteiskunnassa on kasvanut erittäin merkittäväksi. Se 

tarjoaa erilaisia rahoituspalveluita niin yksityishenkilöille kuin myös yrityksille ja 

valtioille. Pankin ehkä oleellisimpia rooleja on toimia rahan säilytyspaikkana sekä 

tarjota maksunvälitysjärjestelmä jonka seurauksena käteisen rahan käyttö on 

vähentynyt merkittävästi. Lisäksi pankit ovat tärkeässä roolissa rahan välittäjinä eri 

osapuolten välillä. Pankkien yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi niiden ajautuminen 

ongelmiin vaikuttaa laajaan joukkoon ihmisiä ja yrityksiä. Pankkien kaatuminen tai 

ongelmien leviäminen laajalti pankkisektorille aiheuttaa suuria ongelmia suurelle 

joukolle ihmisiä. Tämän seurauksena on oleellista että pankeilla on kyky selviytyä 

vaikeussakin tilanteissa. Tämän takia pankkien vakavaraisuuden turvaaminen on niin 

tärkeää, että siihen kohdistuu tiukkaa sääntelyä.  Sääntelyllä pyritään myös 

turvaamaan ihmisten ja yritysten luottamus pankkeihin. Luottamus on 

pankkitoiminnan kannalta merkittävä. Jos pankkeihin ei luotettaisi, varallisuus 

säilytettäisiin jossain muualla. Tämä taas vaikeuttaisi rahan välitystä jos se 

hoidettaisiin muuten kuin pankkien luoman lainausjärjestelmän avulla. Wood (2005) 

tiivistää mielestäni hyvin pankkien sääntelyn tärkeimmäksi tehtäväksi 

pankkijärjestelmän vakautta ja luotettavuutta uhkaavien ongelmien ehkäisemisen.  

2.1 Kansainvälinen järjestelypankki ja Basel I 
 

Pankkien toimintaa säädellään monin eri tavoin. Yksi oleellisimpia sääntelyn kohteita 

on pankkien vakavaraisuuden sääntely. Pankkien vakavaraisuuden sääntelyä on 

yhtenäistetty ympäri maailmaa vuonna 1930 perustetun Kansainvälisen 
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järjestelypankin (Bank for international settlements, BIS) toimesta, joka on myös 

vanhin kansainvälinen finanssi-instituutio. Kansainvälisen järjestelypankin jäseninä 

on 55 eri keskuspankkia mukaan lukien Suomen pankki. Kansainvälisen 

järjestelypankin ehkä tärkein osa on Basel Committee on Banking Supervision eli 

Baselin komissio. Baselin komission tehtävänä on luoda sekä kehittää pankkien 

vakavaraisuussäännöksiä. Muun muassa Euroopan Unionin lainsäätäjät sekä sen 

alueen kansalliset lainsäätäjät noudattavat Basel komitean antamia ehdotuksia. Näin 

ollen myös Suomessa noudatetaan Baselin komitean antamia pankkien 

vakavaraisuus säännöksiä. Baselin komitean antamat säädökset vaikuttavasti 

laajasti yksittäisten pankkien toimintaan, kuin myös koko pankkisektorin toimintaan. 

(Valtiovarainministeriö, 2014) 

Kansainvälisen järjestelypankin luoman sääntelyn valvonnan hoitaa kunkin maan 

paikalliset viranomaiset itsenäisesti. Suomen tapauksessa valvonnasta vastaa 

finanssivalvonta. Finanssivalvonnan (2011) mukaan sääntelyn tavoitteena on muun 

muassa turvata valvottavien yritysten pääomien riittävyys sekä kannustaa niitä 

kehittämään omia riskienhallintajärjestelmiä, pääomastrategioitaan sekä 

liiketoimintamallejaan. Finanssivalvonnan (2011) mukaan sääntelyn tarkoituksena on 

korostaa valvonnan kohteena olevien tahojen omaa vastuuta. Finanssivalvonnan 

(2011) mukaan heidän tehtävänsä on valvoa että valvottava arvioi tarvitsemansa 

pääomat sekä riskinsä riittävän luotettavasti. Finanssivalvonta (2011) toteaa että 

valvontatyössä heidän niin sanottu valvojan arvion on tärkeässä osassa kun se arvioi 

onko valvottavat arvioineet niihin kohdistuvat riskit riittävän luotettavasti. 

Vuonna 1988 tuli voimaan Basel I -sopimus. Se toimi jatkumona kansainvälisen 

järjestelypankin aiempaan jo 1930-luvulta alkaneeseen rahapoliittiseen historiaan, 

joka jatkui aina 1970-luvulle. Sen tavoitteena oli 1930-luvulta saakka ollut Bretton 

Woods järjestelmän puolustaminen ja kehittäminen, jota se jatkoi siis aina 1970-

luvulle.  1980-luvun velkakriisi aiheutti sen että alettiin pohtimaan kansainvälisesti 

toimivien pankkien yhtenäisestä sääntelystä ja valvonnasta. Tästä seurasi lopulta 

Basel I –sopimus, josta tuli globaalisti hyväksytty käytäntö pankkien vakavaraisuus 

sääntelyyn. (BIS)  

Ensimmäisen Basel sopimuksen pyrkimyksenä oli lisätä pankkien ja pankkitoiminnan 

taloudellista vakautta. Tämän lisäksi pyrittiin yhtenäistämään kansainvälisesti 
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toimivien pankkien toimintaa, ja sitä kautta välttymään kansainvälisiltä talouskriiseiltä 

joita 1970- ja 1980-luvuilla oli ollut. Ensimmäisen Basel sopimuksen yhtenä 

tavoitteena oli myös pyrkiä vähentämään kansainväliseen kilpailuun liittyvää 

eriarvoisuutta joka oli syntynyt kansainvälisesti toimivien pankkien välille. Tämä johtui 

siitä että eri pankit toimivat eri maiden kansallisten säädösten mukaan. Tämän 

seurauksena jotkin pankit joutuivat heikompaan asemaan kilpailutilanteessa, riippuen 

siitä minkä maan säännöksiä se joutui noudattamaan. Yhtenäistämällä pankkien 

sääntely eri maissa, pystyttiin takaamaan pankkien välinen tasapuolinen kilpailu. Yksi 

seikka johon Baselin komitea uusilla säädöksillä pyrki vaikuttamaan, oli pankkien 

muuttuminen isoiksi finanssitavarataloiksi. joita haluttiin valvoa tarkemmin. Baselin 

komitean mielestä pankkien omistusrakenteiden muuttuminen monimutkaisemmiksi 

lisäisi pääomiin liittyvää riskiä. (Wood, 2005, 79-80) 

Ensimmäinen Basel sopimus koostuu kolmesta pääkohdasta joiden tarkoituksena on 

pyrkiä huolehtimaan pankkien vakavaraisuuden turvaamisesta. Näillä pääkohdilla 

määritetään miten pääomat ja saamiset luokitellaan sekä millaisen riskin ne 

sisältävät.  Seuraavassa on listattu Basel I -sopimuksen pääkohdat (BIS 1988) 

 

- Kuinka pankin pääomat luokitellaan 

- Riskien painotus 

- Tavoiteltu pääomasuhde 

 

Ensimmäisessä pääkohdassa Baselin komitea (1988) on jakanut pääomat kolmeen 

osaan jotka ovat ensisijaiset pääomat, toissijaiset omat pääomat sekä pääomista 

tehtävät vähennykset. Ensimmäisessä Basel sopimuksessa Baselin komitea asettaa 

vähimmäistason pankkien vakavaraisuudelle, niin sanotun Tier 1 tason joilla 

tarkoitetaan ensisijaisia pääomia. Komitea määritti mitkä kaikki varat sisältyvät Tier 1 

tasolle. Tier 1 taso sisältää pankin ensisijaisia varoja kuten kertyneet voitot sekä sen 

osakepääoman. Basel I -sopimuksessa määritettiin myös alempi vakavaraisuustaso 

Tier 2, johon sisältyi muita, alempi tasoisia, omiin varoihin laskettavia pääomia. 

Tällaisia pääomainstrumentteja ovat esimerkiksi tulevat voittovarat, erilaisia 

lainasaatavia, saatavia jotka ovat uudelleen arvostettu sekä erilaisia hybridi 
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pääomainstrumentteja.  Kolmantena kohtana pääomien luokittelussa Baselin komitea 

huomio erilaiset tekijät jotka vähentävät pääomien määrää. Tällaisia pääomista 

tehtäviä vähennyksiä on esimerkiksi taseessa oleva goodwill joka Basel sopimuksen 

mukaan tulee vähentää Tier 1 tason pääomasta. Myös omiin tytäryhtiöihin tehtyihin 

sijoituksiin liittyy vähennysvelvollisuuksia.  

Toiseksi pääkohdaksi ensimmäisessä Basel sopimuksessa Baselin komitea nosti sen 

kuinka pankkien myöntämiä lainojen riskejä tulisi painottaa. Pankkien myöntämiin 

lainoihin kohdistuu erisuuruinen riski riippuen siitä kuka on lainaajana. Mitä 

suuremmat riskit lainaan kohdistuu, sitä suuremmalla painoarvolla se otetaan 

huomioon pankin riskipainotettujen saamisten suuruutta määritettäessä. Pankkien 

riskipainotettujen saamisten määrittäminen mahdollisimman tarkasti on oleellista 

siksi, koska pankkien oman pääoman tavoitetaso määräytyy riskipainotettujen 

saamisten mukaan. Pankeilta vaadittava pääomientaso tulee olla kahdeksan 

prosenttia riskipainotetuista saamisista. Basel sopimuksessa määritetään tarkasti eri 

lainojen saamat painotukset kun riskipainotettujen saamisten suuruutta määritetään. 

Lainojen painokertoimet vaihtelevat 0-100 prosentin välillä niin, että matala riskiset 

saamiset voivat jäädä huomioimatta kokonaan kun taas korkein riskin saamiset 

voidaan huomioida kokonaisuudessaan riskipainotettuja saamisia määriteltäessä.  

Seuraavassa on koottu Wood:n (2005, 82) listaus siitä miten eri saamisten 

painokertoimet määräytyvät. 

 

- Valtionlainat, lainat jotka on myönnetty OECD-maiden keskuspankeille ja 

hallituksille sekä lainat joilla on jonkin OECD-maan myöntämä takaus saavat 

painokertoimeksi 0 prosenttia. Näitä saamisia pidetään hyvin matala riskisinä 

ja näin ollen niitä ei huomioida riskipainotettujen saamisten määrittelyssä 

ollenkaan. 

- Lainat jotka myönnetään kotimaiselle julkiselle sektorille lukuun ottamatta 

valtionlainoja, sekä lainat joilla on julkiselta sektorilta saatu takaus voivat 

saada paino kertoimeksi 0, 10, 20, 50 prosenttia. Se miten tarkka lukema 

määräytyy, riippuu kansallisesta harkinnasta.  

- Kansainvälisiltä kehityspankeilta, kuten EBRD, IADB, AfDB, EIB IBRD saadut 

lainat sekä niiden takaamat lainat, lainat jotka on saatu OECD-maissa 
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rekisteröidyiltä pankeilta tai joilla on niiden takaus, sekä lainat jotka on 

myönnetty OECD-maiden julkisille sektoreille kotimaata lukuun ottamatta, 

saavat riski painoksi 20 prosenttia. 

- Asuntolainat joilla on koko lainan vakuutena lainanottajan kokonaan omistama 

asuinkiinteistö saavat riskipainoksi 50 prosenttia. 

- Monet erilaiset saamiset kuten yksityiselle sektorille myönnetyt lainat, muiden 

pankkien tarjoamat pääomainstrumentit, julkisen sektorin omistamien 

kaupallisten yritysten lainat, lainat jotka on myönnetty muiden kuin OECD-

maiden hallituksille saavat riskipainoksi 100 prosenttia. Myös kaikki muut 

lainat joita ei ole listattu erikseen saavat painokertoimeksi 100 prosenttia. 

Käytännössä sadan prosentin riskikerroin tarkoittaa siis sitä että se 

huomioidaan täydellä painolla kun riskipainotettujen saamisten suuruutta 

määritellään. Pankit joutuvat pitämään siis täydet kahdeksan prosenttia 

pääomia kaikkia sellaisia lainoja kohden joiden painokerroin on täydet sata 

prosenttia. 

 

Ensimmäisen Basel sopimuksen kolmanneksi pääkohdaksi Baselin komitea (1988) 

nosti pääomien vähimmäismäärän määrittelyn suhteessa pankin riskipainotettuihin 

saamisiin. Kuten jo edellisessä kohdassa tuli esille Basel I -sopimuksessa pankeilta 

edellytetään pitämään hallussaan omia pääomia vähintään kahdeksan prosentin 

verran yhteenlasketuista riskipainotetuista saamisistaan. Basel komitea (1988) 

katsoo että tämä olisi riittävä vakavaraisuussuhde turvaamaan pankkien toiminnan. 

Kahdeksan prosentin vaatimukseen liittyy lisänä vielä se, että siitä määrästä 

vähintään puolen eli neljän prosentin tulee muodostua ensisijaisista omista 

pääomista eli niin sanotuista Tier 1 tason pääomista. 

Baselin komitean yhtenä tarkoituksen Basel I -sopimukselle oli pankkien 

kansainvälisen toiminnan ja kilpailun helpottaminen. Tämän tavoitteen kannalta 

Basel sopimusta voi pitää onnistuneena sillä se yhtenäisti kansainvälisesti toimivien 

pankkien pääomavaatimukset ja sai pienennettyä pankkien sääntelyn eroja eri 

maiden välillä. Basel sopimus myös varmisti sen, etteivät kansainvälisesti toimivat 

pankit pystyneet välttymään pankkivalvonnalta. Kansainvälisesti toimivat pankit olivat 

Basel I:n jälkeen tarkemmin valvottuja ja säänneltyjä joka tasoitti koko 
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pankkisektoria. Ensimmäisen Basel sopimuksen pääomavaatimuksilla Basel komitea 

onnistui myös vähentämään 1990-luvun alussa pankkikriisin mahdollisuutta. Näin 

ollen Basel I -säännökset vaikutavat onnistuneen tavoitteissaan joita Basel komitea 

niille asetti. Wood (2005, 79-80) 

2.2 Basel II 
 

Basel I sopimus pysy pitkään ilman suurempia muutoksia. Ensimmäiset suuremmat 

muutokset säännöksiin tehtiin Jokivuolle & Vauhkosen (2010, 9) mukaan vuonna 

1996, jolloin säännöksiin tehtiin tarkistus helpottamaan pankkien 

kaupankäyntivarastoon liittyvän riskin ja sen pääomavaatimusten määrittämiseen. 

Heidän mukaan tämän tarkistuksen seurauksena pankit saivat alkaa käyttää omia 

mallejaan määrittäessään markkinariskin suuruutta ja sitä kuinka suuren 

pääomavaatimuksen markkinariski niille asetti. Jokivuolteen ym. (2010, 9-10) 

mielestä tämä tarkoitti merkittävää filosofista muutosta, joka osaltaan edesauttoi 

suurempaa vakavaraisuus sääntelyn muutosta, joka tapahtui vuonna 2004 kun Basel 

II -sopimus julkaistiin. Tämä ei ollut ainoa syy miksi Basel säännöksiin haluttiin tehdä 

uudistuksia. Jokivuolle & Launiaisen (2003, 15-17) mukaan Ensimmäinen Basel 

sopimus oli saanut osakseen arvostelua siitä, ettei se huomioinut kaikkia riskejä joita 

pankkeihin kohdistui. Tällaisiksi riskeiksi tekstissään Jokivuolle ym. (2003, 15-17) 

mainitsevat muun muassa sellaiset toimintariskit jotka johtuivat pankkien 

henkilöstöstä, niiden järjestelmistä sekä niihin kohdistuvista ulkoisista riskeistä. 

Lisäksi aikaisemman Basel sopimuksen ongelmaksi Jokivuolteen ym. (2003 15–17) 

mukaan nähtiin myös se, että eri maiden pankeilta vaadittujen tietojen määrä sekä 

laatu erosivat maittain. Myös näitä riskejä haluttiin vähentää uudistamalla Basel 

sopimusta.  

Vuonna 1998 Basel komitea alkoi pohtia mahdollisia muutoksia Basel  sopimuksen 

edellyttämään vakavaraisuus säädäntöön ja valvontaan. Baselin komitean 

pyrkimyksenä oli lisätä entisestään pankkisektorin vakautta. Vuotta 1998 edeltävinä 

vuosina pankkien riskien hallinta ja mittaaminen kehittyivät nopeasti, joka johti siihen 

että vakavaraisuuslaskennan ei katsottu antavan riittävän tarkkaa kuvaa pankkien 

todellisista riskeistä. Koska pankeille asetetut vakavaraisuus vaatimukset olivat 

sidoksissa riskien määrään, eivät ne olleet riittäviä suhteessa todelliseen riskiin. 

Merkittävimpänä Basel II:n sisältämänä uudistuksena aikaisempaan sääntelyyn 
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voinee pitää sitä, että pankeilta voitiin vaatia entistä korkeampaa vakavaraisuuden 

tasoa. Basel II:n mukaan pankeilta voidaan, riippuen niiden riskien määrän ja riskien 

hallinnan tasosta, edellyttää että niiden vakavaraisuus on enemmän kuin kahdeksan 

prosenttia riskipainotetuista saamisista, joka siis oli rajana ensimmäisessä Basel 

sopimuksessa. (Jokivuolle ym. 2003, 15–17) 

Basel II sopimus hyväksyttiin Baselin komitean toimesta vuonna 2003 ja sen oli 

tarkoitus tulla voimaan kaikissa Euroopan Unionin maissa sekä Baselin 

pankkivalvontakomitean jäsenmaissa vuoden 2006 lopulla. Toisin sanoen myös 

Suomessa siirryttiin noudattamaan Basel II -säädöksiä niiden tultua pakollisiksi 

Suomen ollessa niin Euroopan Union kuin myös Baselin pankkivalvontakomitean 

jäsenmaa. Rakenteeltaan Basel II -sopimus jakaantuu kolmeen peruspilariin. Näihin 

kolmeen pilariin sisältyi säädöksiä joiden tarkoituksena oli parantaa pankkien omien 

varojen määrän arviointia sekä lisätä pankkien julkistamisvaatimuksia, jonka toivottiin 

lisäävän markkinakuria ja helpottavan valvontaa. Basel II -säädösten yksi 

keskeisimmistä tavoitteista oli saada pankit lisäämään riskienhallintaa sekä motivoida 

pankkeja parantamaan riskienhallintajärjestelmiään. Uusilla säädöksillä haluttiin 

parantaa pankkien mahdollisuutta siirtyä laadukkaampiin riskienlaskenta 

käytäntöihin, joilla mahdollistettiin parempi laatuisen tiedon saanti niistä riskeistä 

jotka pankkitoimintaan kohdistuvat. ( Jokivuolle ym. 2003, 15-17)  

Seuraavana kuvassa kaksi on esitettynä mitä Basel II säännösten kolme peruspilaria 

sisältävät.  
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Kuva 1: Basel II peruspilarit (Valtiovarainministeriö 2004, 17) 

Kuten kuvasta 1 nähdään, ensimmäinen pilari sisältää pankeille asetetut pääomien 

vähimmäisvaatimukset. Toisen pilarin on tarkoitus kuvata sitä prosessia jolla 

valvotaan sitä että pankit täyttämät niille annetut vakavaraisuuteen sekä muihin 

riskitekijöihin liittyvät vaatimukset. Kolmas peruspilari sisältää pankeille asetetut 

raportointiin liittyvät vaatimukset. Tällä pyritään luomaan ja parantamaan 

markkinakuria. Seuraavaksi tarkoituksena on tarkastella kutakin pilaria yksitellen 

tarkemmin. Tämän tutkielman tarkoituksena on perehtyä pankkien vakavaraisuuteen, 

joten pilari 1 tämän tutkimuksen kannalta oleellisin. Tarkastelen kuitenkin myös muita 

pilareita sillä ne liittyvät merkittävästi myös pankkien vakavaraisuuteen ja sen 

sääntelyyn. Basel II -sopimus kokonaisuudessaan pyrkii parantamaan pankkien 

vakavaraisuutta joten mielestäni on oleellista käsitellä sitä kokonaisuutena. 
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2.2.1 Pilari 1: Pankkien vakavaraisuus vaatimusten määrittely 

 

Basel II säännösten ensimmäisen pilari käsittelee siis pankeilta edellytettäviä 

pääomien vähimmäisvaatimuksia. Kontkasen (2011, 89) mukaan ensimmäinen pilari 

käsittelee pääoma vaatimusten laskentasäännöt. Hänen mukaan pääoma 

vaatimukset muodostuvat erilaisista pankkeihin kohdistuvista riskeistä joiden 

perusteella lasketaan kultakin pankilta vaadittavan pääoman määrä. Ehkä merkittävin 

Basel II –sopimuksen ensimmäisen pilarin mukanaan tuoma uudistus oli sen 

vaikutukset aikaisemmin kiinteänä pidettyyn kahdeksan prosentin vähimmäispääoma 

vaatimukseen. Jokivuolteen ym. (2003, 17) mukaan uudistus otti nyt huomioon 

velallisten luottoluokituksen, kun aikaisemmin velallisen luottoluokituksella ei ollut 

vaikutusta pääomavaatimuksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että paremman 

luottokuokituksen omaavan velallisen saamiset aiheuttavat pienemmän riskin kuin 

saamiset joiden velallisella on heikompi luottoluokitus, ja näin ollen tällaiselta 

saamiselta ei edellytetä yhtä suurta pääomaa kuin suuremman riskin saamisilta. 

Kontkasen (2011 89) mukaan ensimmäisen pilarin uudistusten myötä pankkien oli 

varauduttava riittävillä pääomilla jotta ne kykenivät vastaamaan velallisen riskin 

perusteella oletettaviin tappioihin, sekä odottamattomiin ja mahdollisesti äärimmäisiin 

tappioihin. Hänen mielestä Basel II tuoman muutoksen seurauksena pääoma 

vaatimukset olivat nyt tarkemmin sidottu pankkien saataviin liittyviin riskeihin. Lisäksi 

se hänen mielestään johti siihen että pankkien luottoriskin hinnoittelu siirtyi paremmin 

vastaamaan pankkien oletettujen kustannusten tasoa.  

Seuraavaksi kuvassa 2 on eriteltynä Basel II säännösten ensimmäisen pilarin sisältö 

tarkemmin. 
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Kuva 2: Basel II säädösten ensimmäinen pilari. (Jokivuolle ym. 2003,16) 

Kuvassa 2 on eriteltynä kolmeen osaan erilaiset riskit joita pankkien toimintaan 

kohdistuu. Nämä riskit on jaoteltu luottoriskeihin, markkinariskeihin sekä 

toimintariskeihin. Kunkin eri riskiluokan lisäksi ensimmäinen pilari sisältää erilaiset 

menetelmät joiden perusteella voidaan määritellä riskin suuruus. Riskien suuruuden 

perusteella määräytyy se kuinka paljon pankkien on pidettävä pääomia ollakseen 

valmiina selviytymään siitä mahdollisuudesta että riskit realisoituvat. 

Kuten kuvasta 2 voidaan havaita, pankeilla on siis erilaisia mahdollisuuksia laskea 

siihen kohdistuvien riskien edellyttämä pääomien vähimmäisvaatimus. 

Valtiovarainministeriön (2004, 13) mukaan pankeilla on mahdollisuus käyttää kolmea 

erilaista riskien laskentamenetelmää. Pankit eivät voi kuitenkaan täysin vapaasti 

valita mitä menetelmää he käyttävät. Pankkien käyttämään laskentamenetelmään 

vaikuttaa se kuinka hyvin he pystyvät hyödyntämään niiden sisäisiin luottoluokituksiin 

perustuvia käytäntöjä (valtiovarainministeriö 2004, 13). Valtiovarainministeriön 

(2004,13) mukaan pankit tarvitsevat erillisen luvan valitsemansa menetelmän 

käytölle, ja jos ne eivät saa valvojalta lupaa hyödyntää kehittyneempiä menetelmiä 

tulee pankkien käyttää yksinkertaisin laskentatapaa riskejä arvioitaessa.  
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Yksinkertaisin luottoriskin määrittelyyn käytettävä menetelmä on niin sanottu 

standardimenetelmä. Standardimenetelmässä arviot riskeistä perustuvat valvojan 

hyväksymien ulkopuolisten luottoluokittajien antamiin luokituksiin. Tällaisia 

luottoluokittajia on esimerkiksi Moody’s, Fitch sekä Standard & Poor’s. 

Standardimenetelmässä pankkien saatavat jaetaan omiin vastuuryhmiinsä ja 

jokaiselle vastuuryhmälle laskettava riskipaino määräytyy ulkoisten luokittajien 

antamiin luokituksiin. Laskentaperiaatteiltaan standardimenetelmä vastaa hyvin 

pitkälti samaa laskentatapaa jota käytettiin Basel I -säännöksissä, jossa myös 

eritasoiset saamiset saivat eri riskipainoja. Parhaimman luottoluokituksen saavien 

saamisten kohdalla riittää että pankit pitävät vain 1,6 prosentin edestä pääomia, 

mutta heikoimpien luokitusten kohdalla pääoma vaatimukset voivat olla jopa 12 

prosenttia saamisten arvosta (jokivuolle ym. 2003,17). Jos ulkopuolisilta 

luottoluokittajilta ei ole saatavana luokitusta jollekin tietylle vastuuryhmälle, on sen 

ryhmän saatavat huomioitava kokonaisuudessaan jolloin pääomia on oltava 

kahdeksan prosenttia tällaisista saatavista. (Valtiovarainministeriö 2004,13) 

Seuraavassa kuvassa 4 on esitetty eri luottoluokitusten saamat riskipainot 

standardimallia käytettäessä. Lisäksi kuvassa on vastaavat riskipainot kun 

laskentamenetelmänä on käytetty kehittyneempää vaihtoehtoa jota käsitellään 

seuraavaksi. 
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Kuva 3: Saamisten pääoma vaatimukset luottoluokittain (Jokivuolle ym. 2003, 17) 

Standardimenetelmän lisäksi ensimmäisessä pilarissa on määritelty myös 

vaihtoehtoinen laskentatapa vaadittavalle pääoman määrälle. Valtiovarainministeriön 

(2004, 17-18) mukaan vaihtoehtoinen Internal Ratings Based Approach eli IRBA 

menetelmä perustuu pankkien omiin sisäisesti tuottamiin luokitusjärjestelmiin. Niitä 

hyödyntämällä pankkien on mahdollista saada standardimenetelmää tarkempi ja 

riskiherkempi selvitys siihen kohdistuvista vakavaraisuusvaatimuksista. Jotta pankit 

voisivat ottaa käyttöön sisäisen luokitusjärjestelmän, on Jokivuolteen & Launiaisen 

(2003, 18) mukaan niiden saatava siihen lupa valvojalta. Tärkeänä tekijänä sille että 

valvoja myöntää luvan käyttää sisäisiä menetelmiä on valtiovarainministeriön (2004, 

14) mukaan se, että pankeilta löytyy riittävän kattavasti historiallista tietoa 

luottotappiosta.  

Sisäisiin luokitusmenetelmiin pohjautuvat käytännöt perustuvat erilaisiin 

riskiparametreihin, joista tärkeimpänä on lainanottajalle arvioitava 

maksukyvyttömyyden mahdollisuus. Sisäiset luokitusmenetelmät voidaan jakaa 

kahteen tasoon jotka ovat niin sanottu perusmenetelmä sekä edistynyt menetelmä. 
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Menetelmät eroavat siten että perusmenetelmässä käytetään Baselin komitean 

antamien parametreja lukuun ottamatta velallisen maksukyvyttömyyden 

todennäköisyyttä jonka pankki määrittää itse. Edistyneemmässä menetelmässä 

pankki voi määritellä itse kaikki riskeihin liittyvät parametrit, edellyttäen että se on 

saanut valvojalta siihen luvan. Edistyneempien menetelmien edellytyksenä on se että 

pankeilla on riittävästi tietoa menneiltä vuosilta niiden luottoihin kohdistuvista 

riskeistä. Basel II -säädöksissä on huomioitu pankkien pyrkimykset pienentää 

luottoriskejä esimerkiksi erilaisten takauksien, vakuuksien ja johdannaisten avulla. 

Etenkin sisäisissä luokittelumenetelmissä pankkien on mahdollista huomioida 

hyvinkin kattavasti erilaiset tekniikat joilla luottoriskiä pyritään vähentämään. 

(Valtiovarainministeriö 2004, 14) 

Pankkien saamisiin kohdistuvan riskin eli luottoriskin lisäksi, ensimmäisessä pilarissa 

huomioidaan myös markkinariskit sekä pankkien liiketoimintaan kohdistuvat 

operatiiviset riskit. Kuten luottoriskiä määriteltäessä, on myös markkinariskiä 

laskettaessa mahdollista käyttää sisäisiä laskentamenetelmiä standardimenetelmien 

lisäksi. Basel II -säännösten ensimmäisessä pilarissa uutena tekijänä huomioidaan 

myös operatiiviset riskit pääomavaatimuksia määriteltäessä. Näin ollen pankkien 

operatiivisiin liittyviin riskeihin kohdistuu pääomavaatimuksia joilla parannetaan 

pankkien vakavaraisuutta. Myös operatiivisia riskejä laskettaessa voidaan käyttää 

standardimenetelmiä, perusmenetelmiä tai kehittyneempiä menetelmiä. Erona näillä 

on se että kehittyneissä menetelmissä käytetään kehittyneempiä sisäisiä 

menetelmiä, kun muissa menetelmissä pankkien vakavaraisuus vaatimus lasketaan 

niiden tuottojen pohjalta.  (Valtiovarainministeriö 2004, 14) 

2.2.2 Pilari II: Pankkien vakavaraisuuden valvonta 

 

Basel II -säännösten toisessa pilarissa käsitellään kysymyksiä jotka liittyvät pankkien 

omien varojen riittävyyden arviointiin. Käytännössä toisen pilarin säännösten 

tarkoituksena on varmistaa se, että pankeilla on riittävästi pääomia suhteessa niihin 

kohdistuviin riskeihin ja niiden arviointimenetelmien laatuun. Toisen pilarin tehtävänä 

on arvioida pankin riskiprofiilia jossa huomioidaan muun muassa makrotaloudellista 

ympäristöä, suhdannetta, markkinoiden luonnetta sekä toiminnan keskittyneisyyttä ja 

kannattavuutta. Näiden lisäksi riskiprofiilia kartoitettaessa huomioidaan myös muita 
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kontrollitekijöitä, kuten organisaatio ja kuinka sitä johdetaan sekä se miten pankin 

sisäinen valvonta on järjestetty ja mikä sen taso on. (Jokivuolle ym. 2003, 19) 

Seuraavassa on listattu valtiovarainministeriön (2004, 15) näkemys neljästä toista 

pilaria ohjaavasta periaatteesta. 

 

- Ensimmäisenä periaatteena pankeilta edellytetään että ne asettavat 

tavoitetason pääomalleen, sekä niillä tulee olla strategia jolla valvotaan 

pääomatason pysymissä vaaditussa. Pankeilta edellytetään prosessia jolla se 

valvoo sen riskiprofiiliin suhteutettua vakavaraisuustasoa.  

- Valvojan on tarkastettava kuinka pankki hoitaa sisäisen 

pääomienhallintaprosessin, sekä sen strategian siitä kuinka se ylläpitää 

vakavaraisuus vaatimuksia. Lisäksi valvojan tulee tarkistaa kuinka pankit 

kykenevät noudattamaan ja seuraamaan vakavaraisuusvaatimuksia. 

Kokiessaan valvontaprosessin epätyydyttäväksi tulee valvojan ryhtyä 

tarvittaviin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. 

- Valvoja olettaa että pankit toimivat niille laskettujen vakavaraisuuden 

vähimmäismäärän ylittävällä pääoma tasolla. Lisäksi viranomaisilla tulee olla 

mahdollisuus asettaa pankkien omien pääomien vähimmäisvaatimus 

korkeammalle kuin mitä ensimmäinen pilari edellyttää. 

- Viimeisenä periaatteena valvontaa suorittavan viranomaisuuden on puututtava 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa huomatessaan epäkohtia pankkien 

toiminnassa. Tämän tarkoituksena on pyrkiä varmistamaan se, ettei pankkien 

oma pääoma pääse tippumaan alle niiltä riskiprofiilin perusteella vaaditun 

minimitason.  

 

Basel II säädösten toisessa pilarissa edellytetään että pankkien johdossa pidetään 

huolta siitä että siihen kohdistuvien riskien arviointi ja valvontakäytännöt ovat riittävät, 

ja että ne pystyvät arvioimaan oman pääoman riittävyyden oikein. Lisäksi johdon 

tehtävänä on huolehtia siitä että pankeilla on tarvittavan kriittiset arviot käytettävien 

prosessien ja järjestelmien valvonnassa. Pankkien johdon tehtävänä on varmistaa 

että tarvittavat vakavaraisuuden valvontaan ja järjestämiseen liittyvät käytännöt on 
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toteutettu. Valvojalle jää tehtäväksi tarkistaa että nämä ovat riittävän hyvin toteutettu. 

Valvoja tarkastaa pankkien valvonnan ja sen jälkeen tekee oman arvion sekä 

vertaisryhmäanalyysin joiden perusteella se ottaa kantaa siihen onko pankkien omien 

pääomien vaatimus määritetty oikein, ja onko pankki toteuttanut nämä 

vähimmäisvaatimukset. Tarkastus prosessin jälkeen valvoja voi tarpeelliseksi 

katsoessaan määrätä pankeille valvontatoimia. Tällaisia toimenpiteitä voi esimerkiksi 

olla määräys pankeille parantaa riskienhallinta käytäntöjään sekä mahdollisesti 

asettaa pankeille jopa korotuksia oman pääoman vaatimuksiin pankkien 

vakavaraisuuden varmistamiseksi. Sen lisäksi että valvoja varmistaa että pankit 

täyttävät ja valvovat niiden vakavaraisuuden vähimmäisvaatimuksia, valvoo se myös 

että ensimmäisessä pilarissa esillä olevat oman pääoman vähimmäismäärän 

laskentaan käytettäviä menetelmiä sovelletaan oikein. Valvojan tehtävä listalle 

kuuluu myös pankkien riskien tiedottamisen valvonta. Valvojan tulee varmistua siitä 

että pankit julkaisevat riittävästi tietoa niihin kohdistuvista kokonaisriskeistä, sekä 

siitä kuinka pankit ovat toteuttaneet niihin kohdistuneiden riskien minimoimisen. 

(Jokivuolle ym. 2003, 19) 

2.2.3 Pilari III: Pankkien tiedon julkistaminen ja markkinakuri 

 

Kolmannessa pilarissa käsitellään pankeilta vaadittavaa tiedon julkistamista jolla  

pyritään markkinakurin lisäämiseen. Kolmannen pilarin säännösten tarkoituksena on 

edellyttää pankkeja julkistamaan enemmän tietoa niihin kohdistuvasta 

kokonaisriskeistä sekä niiden toteuttamasta riskienhallinnasta. Kolmannen pilarin 

säädöksillä pyritään luomaan tehokkaampaa markkinakuria mikä tarjoaa pankeille 

voimakkaita kannustimia toimia mahdollisimman tehokkaasti sekä turvallisesti. Jotta 

markkinakuri olisi mahdollisimman tehokasta, tarvitaan mahdollisimman paljon tietoa 

joka on luotettavaa ja ajanmukaista. Luotettava tieto on oleellista että pankit ja 

markkinoiden muut osapuolet kykenevät tekemään riittävän tarkkoja riskeihin liittyviä 

arvioita. Näihin arvioihin perustuvat lopulta pankkien vakavaraisuudelle asetettavat 

vähimmäisvaatimukset ja saatavilla olevan tiedon avulla voidaan pyrkiä välttämään 

syntyviä tappioita. Kolmannen pilarin pääasiallisena tavoitteena voineekin pitää sen 

tavoitetta lisätä pankkien oman pääoman vähimmäisvaatimusten läpinäkyvyyttä ja 

selkeyttä. (Greuning & Bratanovic 2003, 120) 
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Kolmannen pilarin säädökset edellyttävät pankeilta entistä suurempaa avoimuutta 

niihin kohdistuvista riskeistä sekä niiden riskienhallinnasta. Kolmas pilari tuo 

mukanaan tehostetut vaatimukset joita pankit joutuvat noudattamaan julkisessa 

raportoinnissaan. Tällä on vaikutusta myös pankkien houkuttelevuuteen 

sijoituskohteena. Mitä parempaa informaatiota eri markkinaosapuolille kuten 

sijoittajille on tarjolla, sitä nopeampaa ja helpompaa sijoittajien muodostaa arvioita 

pankkien kiinnostavuudesta sijoituskohteena. Tämä taas luo kannustimen pankeille 

ja niiden johtohenkilöille kehittää omaa riskien hallintaa entistä luotettavampaan ja 

tehokkaampaan suuntaan. (Valtiovarainministeriö 2004, 16) 

2.2.4 Basel II säädökseen kohdistuva kritiikki ja sen heikkoudet 

 

Vaikka Basel II -säännökset uudistivatkin pankkien vakavaraisuussääntelyä ja 

lisäsivät vakavaraisuusvaatimusten ja riskin määrittelyn tarkkuutta, on siihen 

kohdistunut myös kritiikkiä. Esimerkiksi Danielsson, Jorgensen & Vries (2001, 1408) 

toteavat että Basel II -säännöksissä olevat ongelmat olivat olleet tiedossa vuosia 

mutta kukaan vain ei ollut huomioinut asiaa mitenkään. Aglietta & Scialomin (2009, 2) 

mukaan vuosiin 2007–2008 sijoittuneen finanssikriisin seurauksena paljastui 

mikrotason sääntelyn tehottomuus, heikkous ja jopa haitalliset vaikutukset. Aglietta 

ym. (2009, 2) mukaan finanssikriisistä seurasi se että niin sääntelijöiden 

keskuudessa, kuin myös akateemisissa piireissä Basel II -säännöksiin kohdistunut 

kritiikki ja ongelmat alettiin huomioida paremmin.  

Basel II säännöksillä voidaan nähdä olevan useita erilaisia heikkouksia joita on 

kritisoitu. Yksi Basel II:n ongelma, jota esimerkiksi Danielsson ym.(2001, 1423) ovat 

kritisoineet, on se että heidän mukaansa ei ollut tietoa siitä että Baselin komitea olisi 

huomioinut säännösten vaikutusta pankkien kannustimiin muuten kuin yleisellä 

tasolla. Danielsson ym. (2001,1423) toteavat tekstissään että erityisesti pankkien ja 

muiden yritysten mahdollisuus pyrkiä välttämään omien järjestelmien jakaminen 

valvojille on jäänyt Baselin komitealta huomioimatta. Heidän mielestään pankkien 

sääntelijät ja valvojat ovat sitä alttiimpia moraalikadolle mitä hienompia 

valvontajärjestelmiä pankit käyttävät.  Danielssonin ym. (2001, 1423) nostavatkin 

mielenkiintoiseksi tutkimuskohteeksi sen kuinka hyvin sääntelijät ja valvojat pystyvät 
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välttämään väärinkäytökset. Hänen mielestään tämän tutkimisen tärkeäksi tekee 

Basel II:n saama voimakas vastustus.  

Kuten jo todettua Basel II -säännöksien ehkä merkittävin rooli on pankkien pääomien 

vähimmäisvaatimusten säätely, jolla pyritään siihen että pankit välttäisivät vararikon 

ja vähentäisivät riskien ottamista, sekä se että valvojilla olisi paremmat 

mahdollisuudet valvoa ja tarvittaessa puuttua pankkien toimintaan. Basel II:ssa 

korostuu nimenomaan pankkien oman pääoman vähimmäismäärän merkitys.  Yhtä 

tärkeätä olisi kuitenkin myös se että se huomioisi miten talouden eri syklit vaikuttavat 

pankkien omien pääomien määrään sekä vaatimuksiin sen määrästä. Sääntelyn tulisi 

välttää sen prosyklisiä vaikutuksia, ja pyrkiä lisäämään oman pääoman 

vähimmäisvaatimuksiin sellaisia elementtejä joilla olisi vastasyklinen vaikutus. Juuri 

tämä on sellainen seikka josta Basel II -säännöksiä on kritisoitu, sillä niillä on katsottu 

olevan prosyklisiä vaikutuksia. Basel II:n prosyklisyyden seurauksena monet 

säännöksiä kritisoineet ovat jopa ehdottaneet että näistä säännöksistä luovuttaisiin. 

(FSA 2009, 59) 

FSA:n (2009, 59) mukaan säännösten prosyklisyyttä syntyy jos pankkien 

vakavaraisuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset laskevat samanaikaisesti kun 

pankit kasvattavat antolainauksen määrää Tällöin  sääntely voi johtaa talouden 

kasvun kiihtymiseen entisestään. Tekstissään FSA (2009,59) toteaa että 

vastakkaisessa tilanteessa jossa pankkien oman pääoman vähimmäisvaatimukset 

tiukkenevat samanaikaisesti kun pankit vähentävät antolainaustaan, syntyy tilanne 

josta seuraa talouden alamäen jyrkkeneminen entisestään. Tämän takia sääntelyn 

tulisi välttää prosyklisiä vaikutuksia. Se kuinka suuresti Basel II -säädöksillä on 

vaikutusta talouden syklien edistämisessä, riippuu FSA:n (2009,59) mukaan siitä 

minkälaisia menetelmiä pankit käyttävät kun ne määrittelevät oman pääoman 

vähimmäisvaatimusta. FSA:n (2009,59) tekstissä todetaan että silloin kun pankit 

arvioivat siihen kohdistuvia luottoriskejä vain tietyn ajanhetken tiedoilla lisää se 

prosyklisyyttä, ja näin ollen pankkien tulisikin käyttää mieluummin Basel II -

säännöksien suosimia pidemmän aikavälin tietoihin perustuvia menetelmiä, kun ne 

määrittävät niihin kohdistuva luottoriskejä. Catarineu,-Rabell, Jackson & Tsomocos 

(2003, 39) ovat sitä mieltä että pankkien vakavaraisuudelle asetetut vahvasti 

prosykliset vähimmäisvaatimukset voivat aiheuttaa merkittäviä seuraamuksia 

makrotaloudelle lisäämällä luottoriskejä, ja sitä kautta edesauttavat talouden 
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kehittymistä taantuman suuntaan. Lisäksi Catarineu-Rabell ym. (2003,39) toteavat 

että vastakkaisessa tilanteessa prosykliset vaatimukset vakavaraisuudelle voivat 

lisätä pankkien antolainaamista, josta taas voi pahimmillaan seurata talouskupla. 

Tekstissään Catarneu-Rabell ym. (2003,39) nostavat esille tärkeän poliittisen 

kysymyksen siitä tulisiko pankkien valita pidemmän aikavälin tietoon perustuva 

vakaampi menetelmä kun ne määrittelevät niiltä vaadittavia omien pääomien 

vähimmäismääriä.  Basel II -säännösten mahdollisen prosyklisen vaikutuksen on 

myöntänyt myös Baselin komitea (2002, 9), joka myös totesi että se on asia jota tuli 

seurata. Baselin komitean (2002, 9) mukaan prosyklisyyden takia ei kuitenkaan tulisi 

tinkiä tarkempaan riskien määrittämiseen perustuvaa sääntelyä. Komitea toteaa että 

se pitää haasteena kuinka pankit saadaan arvioimaan riskejä dynaamisemmin 

pidemmän aikavälin tietoa hyödyntämällä.  

Yksi ongelma josta Basel II -säännöksiä on kritisoitu, on se että se ei ota huomioon 

systeemiriskiä. Basel II säännökset pyrkivät varmistamaan että yksittäiset pankit 

huomioivat riskin ja pitävät riittävästi omia pääomia ja näin ollen olettavat että 

huolehtimalla pankeista yksittäin varmistetaan myös koko rahoitussektorin 

vakavaraisuus. Näin asia ei kuitenkaan ole, sillä yksittäisten pankkien vakavaraisuus 

ei pysty varmistamaan koko sektorin vakavaraisuutta. Pahimmillaan yksittäisen 

pankin käytännöt riskien hallitsemiseksi voivat jopa heikentää koko pankkisektorin 

vakautta. Tämä riski lopulta realisoitui voimakkaasti koko pankkisektorilla 

finanssikriisin iskettyä, koska pankkien valvontaa oli laiminlyöty ennen kriisiä. 

(Aglietta ym. (2009,4) 

Basel II:ta on kritisoitu myös siitä että se ei edellytä pankeilta riittävästi korkeamman 

laadun omaavia omia pääomia. Korkeampi laatuisten omien pääomien määrä saattoi 

alimmillaan olla vain kaksi prosenttia suhteessa pankkien riskipainotettuihin 

saamisiin. Tämä johti siihen että finanssikriisin aikana pankkien omista varoista 

aidosti käytettävissä oli vain pieni osa kahdeksan prosentin 

vähimmäisvaatimuksesta. Useiden riskilajien kohdalla ei vaadittu riittävästi omia 

pääomia ja joissain riskilajeissa niitä ei vaadittu ollenkaan. Tämä johti siihen että 

pankit pyrkivät kiertämään vakavaraisuussääntelyä erilaisilla finanssi-innovaatioilla ja 

näin vähentämään vaadittavaa omien pääomien määrää. Yksi tällainen tapa joilla 

pankit kiersivät vakavaraisuusvaatimuksia, oli siirtää epälikvidejä ja monimutkaisia 

rahoitusinstrumentteja luottosalkuistaan niin sanottuun kaupintasalkkuihin. Syy tähän 
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oli se että pankkien kaupintatarkoituksessa pitämiltä rahoitusinstrumenteilta vaadittiin 

vain vähäisiä omia pääomia. Näin ollen pankkien vakavaraisuusvaatimukset 

pienenivät verrattuna tilanteeseen jossa nämä rahoitusinstrumentit olisi pidetty 

luottosalkuissa, jolloin niitä vastaan olisi tarvittu enemmän omaa pääomaa. Näihin 

kaupintasalkkuihin siirretyt rahoitusinstrumentit olivat suurimmaksi osaksi 

arvopapereiksi muutettuja lainasaamisia joihin kohdistuneet riskit aliarvioitiin suuresti. 

Ongelmaksi muodostui myös se, että Basel II -säädöksillä ei pystytty rajoittamaan 

pankkien mahdollisuutta siirtää niihin kohdistuvia riskejä pois omista taseista 

erillisyhtiöihin. Siirtämällä omia riskejä erillisyhtiöihin pankit pystyivät pienentämään 

niihin kohdistuvia omien pääomien vähimmäisvaatimuksia. Tämä pankkien suosima 

käytäntö ei kuitenkaan poistanut niiden todellisia riskejä sillä erillisyhtiöt joihin riskit 

siirrettiin, olivat pankkien itsensä omistamia. Yksi ongelma josta Basel II -säännöksiä 

myös kritisoitiin, oli se ettei säännöksissä huomioitu riittävästi pankkien 

maksuvalmiuden sääntelyä. Pankkien oli mahdollista kasvattaa lyhytaikaista 

ottolainausta jonka seurauksena koko pankkijärjestelmä altistui maksuvalmiuskriisille. 

(Vauhkonen 2010, 21) 

Näistä edellä mainituista ongelmista johtuen pankkien todellinen kyky kattaa tappiota 

oli heikko mikä selvisi viimeistään finanssikriisin seurauksena, joka lopulta oli lähellä 

romauttaa koko kansainvälisen pankkijärjestelmän. Tämän seurauksena Baselin 

komitea aloitti säännösten uudistamisen. Basel III nimisen uudistuksen tarkoituksena 

korjata aiempaa sääntelyä sekä luoda kokonaan uusia sääntelyinstrumentteja, jotta 

tulevien rahoituskriisien mahdollisuutta ja suuruutta pystyttäisiin pienentämään. 

(Vauhkonen 2010, 21–22) 
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3. Pankkien sääntely ja valvonta finanssikriisin jälkeen 

 

Kuten edellä todettiin, Basel II säännöksistä paljastui selkeitä puutteita finanssikriisin 

levittyä vuosina 2007–2009. Tämän takia alettiin pohtia mahdollisia uudistuksia 

pankkien vakavaraisuuden sääntelyyn. Uudistyöstä seurasi lopulta se että Baselin 

komitea julkaisi uudet Basel III nimellä kulkevat säädökset 

Seuraavaksi tässä kappaleessa tarkoituksena on tutkia sitä kuinka pankkien 

vakavaraisuuden sääntelyä lopulta muutettiin sen jälkeen kun finanssikriisin 

paljastamat ongelmat oli havaittu. Suomen pankkien ja niiden 

vakavaraisuudensääntely perustuu Baselin komitean antamiin määräyksiin ja näin 

ollen tarkoituksenani on tutkia etenkin kuinka Basel III säädökset muuttivat 

aikaisempaa, finanssikriisiä edeltänyttä sääntelyä. Tarkoituksenani on tutkia 

sääntelyn muutoksia perehtymällä aiheesta tehtyyn kirjallisuuteen sekä tutkimukseen 

ja tämän kirjallisuuskatsauksen avulla selvittää miten pankkisääntely muuttui.  

Finanssikriisin seurauksena Baselin komitean sääntelyyn tekemille uudistuksille 

esitettiin myös erilaisia vaihtoehtoja joiden mukaan sääntelyä voisi muuttaa. Yksi 

tällainen Baselin komitean ulkopuolinen esitys pankkien sääntelystä on niin sanottu 

The Squam Lake Report jota laatimassa oli iso joukko kokeneita alan ihmisiä 

(French, Baily, Campbell, Cochrane, Diamond, Duffie, Kashyap, Mishkin, Rajan, 

Scharfstein, Shiller, Shin, Slaughter, Stein, Stulz 2010,3). Tässä kappaleessa 

käsitellään tätä sekä muita vaihtoehtoisia tapoja pankkien vakavaraisuuden 

sääntelylle. 

3.1 Basel III säännökset 

 

Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, kohdistui Basel II -säännöksiin paljon 

erilaista kritiikkiä. Viimeistään finanssikriisin seurauksena Basel II:sta paljastui 

selkeitä heikkouksia jotka osaltaan saattoivat jopa olla edesauttamassa kriisin 

kehittymistä säädösten prosyklisen luonteen seurauksena. Vauhkosen (2010, 21) 

mukaan finanssikriisin seurauksena G20 maiden johtohenkilöt antoivat Baselin 

komitealle valtuutuksen alkaa uudistamaan Basel II vakavaraisuussäännöksiä jotta 

vastaavankaltaisen kriisin todennäköisyys olisi tulevaisuudessa pienempi. Näillä 
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säännöksiin tehtävillä uudistuksilla eli Basel III -säännöksillä on Jokivuolteen 

(2011,32) mukaan tarkoituksena kasvattaa pankkien niin sanotun kovan oman 

pääoman määrää ja näin kasvattaa pankkien vakautta.  

Vuonna 2010 Baselin komitealta tuli vastaus G20 maiden johtajille. Tässä 

vastauksessaan Baselin komitea käsittelee niitä toimia joiden avulle se pyrkii 

parantamaan pankkien vakautta. Näiden sen listaamien toimien pohjalle muodostuu 

Basel III -säädökset. Seuraavassa on esitetty nämä Baselin komitean listaamat 

toimet. (Basel komitea 2010, 1-2) 

 

- Pankkien omien pääomien laatua kasvatetaan jotta pankit kykenevät 

paremmin kestämään mahdollisia tappioita.  

- Pääomakehikon riskin kattavuutta kasvatetaan etenkin sellaisten luottoriskien 

osalta, jotka kohdistuvat arvopaperistamiseen, taseen ulkopuolisiin varoihin, 

kaupankäyntiin tai johdannaisiin. 

- Pankkien omien pääomien vähimmäisvaatimuksia kasvatetaan siten että 

ensisijaisten omien pääomien vaatimusta nostetaan aikaisemmasta 2,5 

prosentista 4,5 prosenttiin, sekä yleinen pääomapuskuri 2,5 prosenttiin. Näin 

ollen ensisijaisten omien pääomien vähimmäismäärä kasvaa seitsemään 

prosenttiin.  

- Kehitetään kansainvälisesti yhtenäinen omien pääomien vähimmäisvaatimus 

jonka tarkoituksena on pysäyttää riskisistä pääomista johtuva liiallinen 

velkaantuminen. 

- Vaatimuksia jotka liittyvät viranomaisten valvontaprosessiin (pilari 2) ja 

tietoihin joita pankit julkaisevat (pilari 3) kasvatetaan. Lisäksi annetaan 

lisäohjausta liittyen muun muassa stressitesteihin, likviditeetti riskiin sekä 

yhtiöiden ohjaukseen ja palkitsemiseen. 

- Tuodaan kansainvälinen vähimmäisvaatimus likviditeetille niin lyhyelle kuin 

myös pidemmälle aikavälille. 

- Kehitetään omien pääomien puskureita hyvinä aikoina joita voidaan hyödyntää 

huonompina ajanjaksoina. Tällaisia puskureita on muun muassa yleinen oman 

pääoman puskuri sekä vastakkaissyklinen puskuri jonka tarkoituksena on 

suojella pankkeja aikoina jolloin luotonanto kasvaa liikaa. 
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3.1.1 Vakavaraisuus säädökset Basel III:ssa 

 

Vauhkosen (2010, 23) mukaan Basel III:n tarkoituksena oli siis parantaa pankkien 

kykyä kestää riskiä, kasvattamalla pankeilta vaadittavien omien pääomien määrä 

sekä niiden laatua. Basel III -säännöksissä omat pääomat jaotellaan Vauhkosen 

(2010, 23) mukaan kolmeen osaan pankkien vakavaraisuuden vähimmäistasoa 

määriteltäessä. Hänen mukaansa nämä kolme ryhmää ovat seuraavat: 

- Rajoituksettomat ensisijaiset omat pääomat 

- Rajoitetut omat pääomat 

- Toissijaiset omat pääomat 

 

Ensimmäiseen ryhmään sisältyy Vauhkosen (2010, 23) mukaan pankkien ensisijaiset 

omat pääomat. Hänen mukaansa ajoitetut ensisijaiset pääomat ovat laadukkaimpia 

ja pysyvimpiä omia pääomia joiden on oltava käytettävissä täysin vapaasti ja 

välittömästi jos pankin tarvitsee kattaa odottamattomia tappioita. Toisin kuin 

rajoitettujen pääomien tapauksessa, voivat pankit Vauhkosen (2010, 23) mukaan 

vapaasti päättää ensisijaisten rajoittamattomien omien pääomien takaisin maksusta 

tai niille jaettavasta osingosta. Tällaisia rajoittamattomasti jaettavia omia varoja on 

Finanssivalvonnan (2011a, 20) mukaan esimerkiksi erilaiset kertyneet rahastot, 

osakepääoma sekä pankkien voittovarat. Nämä ovat Finanssivalvonnan (2011a, 20) 

mukaan sellaisia varoja joiden määrälle ei ole rajoituksia, ja esimerkiksi 

osakepääomalla voi kattaa tappioita jatkuvasti ilman että toimintaa olisi tarpeellista 

lopettaa. Tekstissään Vauhkonen (2010, 24) toteaa että varoja jotka sisältyvät 

rajoittamattomiin ensisijaisiin varoihin ei makseta takaisin kuin korkeintaan konkurssi 

tilanteessa, ja silloinkaan varoja ei makseta kokonaisuudessaan. 

Ensisijaisiin omiin varoihin verrattuna rajoitetut omat varat eivät ole yhtä pysyviä. 

Tällaiset rajoitetut omat pääomat ovat mahdollista maksaa takaisin sijoittajille tiettyjen 

ehtojen täyttyessä ja  jos siihen on saatu lupa pankkivalvojalta. Ennen finanssikriisiä 

joissakin maissa pankkien toimesta markkinoille laskettiin runsaasti erilaisia hybridi-

instrumentteja kuten pääomalainoja joissa yhdisteltiin oman ja vieraan 

pääomanehtoisia rahoitusinstrumentteja. Luottamus näihin instrumentteihin romahti 
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finanssikriisin myötä, jonka seurauksena hyväksymiskriteerejä rajoitetuille omille 

pääomille kiristetään Basel III -säännöksissä. Basel III:n mukaan rajoitettujen omien 

varojen on oltava jatkuvasti käytettävissä pankkien mahdollisten tappioiden 

kattamiseen. Ennen finanssikriisiä tämä vaatimus ei täyttynyt. (Vauhkonen 2010, 24) 

Toissijaiset varat ovat Vauhkosen (2010, 24) mukaan kaikkein heikkolaatuisimpia 

omia varoja, mitä tulee niiden pysyvyyteen ja kykyyn kattaa tappioita. Vauhkonen 

(2010, 24) mainitsee tällaisiksi toissijaisiksi omiksi pääomiksi muun muassa käyvän 

arvon rahaston sekä debentuurilainat. Muita toissijaisiin varoihin luettavia omia 

pääomia ovat myös muun muassa arvonkorotusrahasto, uudelleenarvostusrahasto 

sekä ikuiset lainat ja hybridi-instrumentit jos niitä ei ole lueta ensisijaisiin omiin 

varoihin. Koska nämä omat varat ovat muita heikompi laatuisia, saa niitä olla 

yhteensä vain niin paljon kuin pankilla on ensisijaisia omia varoja yhteensä. Lisäksi 

määräaikaisten lainainstrumenttien määrää rajoitetaan niin, että niitä saa olla vain 

puolet ensisijaisista omista varoista. Edellä mainittujen lisäksi pankilla voi olla myös 

muita omia varoja. Näitä saa käyttää ainoastaan markkinariskien kattamiseen. Basel 

III -säännöksissä toissijaiset varat jaetaan kahteen ryhmään, ylempiin ja alempiin 

toissijaisiin varoihin. Ylemmillä toissijaisilla varoilla ei ole määrällistä rajoitusta koska 

ne ovat pysyvämpiä ja pidempi aikaisia. Alemman tason toissijaisten omien varojen 

määrää taas on rajoitettu puoleen suhteessa ensisijaisiin omiin varoihin. Tämä johtuu 

siitä että nämä varat ovat määräaikaisia ja lyhyempiaikaisia eriä. (Finanssivalvonta 

2011a, 20,22) 

Basel III -säädöksissä vakavaraisuusvaatimuksiin uusina elementteinä tuli yleinen 

pääomapuskuri sekä vastasyklinen pääomapuskuri. Basel III -säädökset edellyttävät 

että pankeilla on yleinen pääomapuskuri jonka suuruus vastaa 2.5 prosenttia 

riskipainotetuista saamisista. Yleisen pääomapuskurin tulee sisältää rajoituksettomia 

ensisijaisia omia varoja. Pankkien tulee kerätä tämä puskuri talouden normaaleina 

aikoina ja pankit voivat käyttää puskuria tappioidensa kattamiseen. Näin ollen yleinen 

pääomapuskuri ei ole osa omien pääomien ehdotonta minimimäärää. Jos pankin 

yleinen pääomapuskuri laskee alle tavoitellun 2.5 prosentin tason, rajoitetaan sen 

palkitsemista sekä voitonjakoa aina siihen saakka että 2,5 prosentin tavoite taas 

täyttyy. Tämän puskurivaatimuksen tarkoituksena on varmistaa pankin 

vakavaraisuuden säilyttäminen kriisitilanteissa estämällä liiallisten bonusten ja 

osinkojen jakaminen, kuten finanssikriisin aikana tapahtui. Finanssikriisin jälkeisinä 
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vuosina useat pankit, sen sijaan että olisivat pyrkineet vahvistamaan omaa 

vakavaraisuuttaan, päättivätkin jakaa isoja osinkoja ja bonuksia. Yleisen 

pääomapuskurin tarkoituksena on estää tämänkaltainen toiminta. (Vauhkonen 2010, 

24–25) 

Basel III:ssa pankeilta uutena vaatimuksina edellytetään myös vastasyklistä 

pääomapuskuria. Tämän puskurin tarkoituksena on estää liiallinen luotonanto 

nousukaudella, sekä mahdollistaa luotonanto laskukaudella. Lisäksi vastasyklisellä 

pääoma puskurilla pyritään vahvistamaan pankkien kykyä selviytyä tappioista. 

Puskurin tavoitteena on siis vähentää luotonannon myötäsyklisiä vaikutuksia jotka 

vahvistavat talouden suhdanteen vaihteluita. Tällä puskurilla pyritään tasaamaan 

luottosyklejä muuttamalla pankkien lisäpääomavaatimusten tasoa syklin mukaan. 

Näin pankkisektori pyrkisi riskien välittämisen sijaan vaimentamaan talouteen 

kohdistuvia shokkeja. Pankeilla on 12 kuukauden aikajänne, jotta niillä olisi aikaa 

reagoida muutoksiin (Vauhkonen 2010,28). Jos pankki ei kykene täyttämään 

puskurivaatimuksia, voivat viranomaiset Vauhkosen (2010, 28) mukaan rajoittaa 

pankin palkitsemista sekä voitonjakoa. Vastasyklisen pääomapuskurin pääoma 

vaatimukset muuttuvat syklien mukaan ja se määritetään erikseen laskettavan 

trendipoikkeaman avulla. Vauhkosen (2010, 28) mukaan vastasyklinen 

pääomapuskuri on korkeintaan 2,5 prosenttia, mutta kansallisilla viranomaisilla on 

tarvittaessa mahdollisuus asettaa myös tätä korkeampi tai matalampi taso. (Lainà 

2013, 65,67) 

Näillä pankeille asetettavilla pääomapuskureilla voidaan nähdä olevan useita etuja. 

Ensinnäkin pääomapuskureiden pankkien epäonnistumista vähentävä vaikutus 

tapahtuu välittömästi. Tämän merkitys korostuu etenkin suurten ja monimutkaisten 

pankkien kohdalla. Pääomapuskureilla on myös parempi mahdollisuus vaikuttaa 

talouden syklejä pienentävästi, kuin esimerkiksi veroilla joista on vaikea saada 

riittävän riskiherkkiä. Verot vaikuttavat pankkeihin aina niiden kannattavuutta 

pienentämällä. Jos verotusta ei saada määriteltyä riittävän riskiherkäksi, on sillä 

riskinottoa lisääviä vaikutuksia. Pääomapuskureiden hyödyntäminen mahdollistaa 

sääntelijöille olosuhteiden huomioimisen yksilöllisemmin kuin esimerkiksi 

verottaminen.  Pääomapuskureiden hyödyntäminen systeemiriskiä säädeltäessä 

mahdollistaa myös kansainvälisen yhteistyön helpottamisen, antamalla sääntely 
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olemassa olevien sääntelyinstituutioiden haltuun. Tällainen voisi esimerkiksi olla 

Baselin komitea. (IMF 2010, 53) 

Basel III -säädösten myötä omien pääomien hyväksymiskriteerejä tiukennettiin. 

Tiukennuksia tehtiin myös omista varoista tehtävien vähennysten kirjaamiseen. Basel 

III:n myötä monet sellaiset erät jotka Basel II -säädöksissä hyväksyttiin omiin 

pääomiin, eivät Basel III säädöksien mukaan enää kelvanneet vakavaraisuutta 

laskettaessa omiksi varoiksi. Tämän lisäksi Basel III:n mukaan vähennykset tulee 

tehdä lähes kokonaisuudessaan ensisijaisista rajoittamattomista omista pääomista, 

toisin kuin aikaisemmin jolloin vähennykset kohdistuivat suunnilleen puoliksi 

ensisijaisiin ja toissijaisiin omiin pääomiin. Näiden edellä mainittujen muutoksen 

seurauksena pankkien todellinen kyky selviytyä riskeistä vastaa paremmin sen omien 

varojen määrää. (Vauhkonen 2010, 25) 

Finanssikriisiä edeltävänä aikana pankkien riskipainotetut omien pääomien 

vähimmäisvaatimukset antoivat todellisuutta paremman kuvan pankkien kyvyistä 

kantaa niihin kohdistuvat riskit. Pankkien todelliset omien pääomien varannot olivat 

liian pieniä suhteessa niiden taseisiin, siitäkin huolimatta että näytti siltä että niillä 

olisi reilusti omia pääomia. Tämän kaltaisen tilanteen välttämiseksi Basel III -

säännöksissä riskiperusteisten vakavaraisuus vaatimusten rinnalle tulee myös 

bruttoperusteinen vaatimus vähimmäisvakavaraisuusasteesta. Sen tarkoituksena on 

määritellä pankkien omien varojen määrä suhteessa pankin riskipainottamattomiin 

saamisiin, ja asettaa sille vähimmäistaso. Näihin mainittuiin riskipainottamattomiin 

saamisiin huomioidaan myös pankkien taseiden ulkopuolella olevia eriä. Tämä Basel 

III:n mukanaan tuoma uudistus tarkoittaa sitä että pankkien on täytettävä 

riskiperusteisen vähimmäisvakavaraisuuden lisäksi myös 

vähimmäisomavaraisuusvaatimus.  Vähimmäisomavaraisuusaste on Basel III:ssa 

tarkoitus asettaa niin että riskiperusteinen vähimmäisvakavaraisuusaste olisi yleensä 

näistä kahdesta suurempi. Vähimmäisomavaraisuusvaatimuksen on tarkoitus toimia 

varmistuskeinona tilanteissa joissa riskipainotetut vaatimukset ovat kainotekoisesti 

saatu liian matalalle. Näin ollen vähimmäisomavaraisuusaste toimii sääntelykeinona 

tilanteissa joissa rahoitusjärjestelmä on vaarassa ylikuumeta. (Vauhkonen 2010, 25-

26) 
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Seuraavassa kuvassa 4 on vielä tiivistetty kuinka Basel II:n ja Basel III:n 

vähimmäisvaatimukset pankkien vakavaraisuudelle eroavat eri pääoma ryhmien 

mukaan. 

Kuva 4: Pankkien omien varojen vähimmäismäärä (Vauhkonen 2010, 24) 

Kuvasta 4 on selkeästi havaittavissa Basel III -säännösten tuoma muutos 

aikaisempiin vakavaraisuuden vähimmäisvaatimuksiin.  Ensinnäkin kuvasta 4 on 

huomattavissa että ilman pääoma puskureita vaadittavan oman pääoman määrä on 

sama kahdeksan prosenttia molemmissa tapauksissa. Merkittävää on kuitenkin eri 

oman pääoman ryhmien välisten painotuserojen muutos tämän kahdeksan prosentin 

sisällä. Kuva 4 havainnollistaa kuinka rajoituksettomien ensisijaisten varojen 

vähimmäisvaatimus on noussut selkeästi. Kuvasta 4 on helposti myös havaittavissa 

että ensisijaisten omienvarojen määrä on pudonnut jonkin verran sääntelyn 

uudistumisen myötä. Sen sijaan Basel II vaatimuksissa suurimpana ryhmänä ollut 

omien varojen vähimmäismäärä on tippunut selkeästi. Merkittävänä uudistuksena 
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Basel III:ssa on havaittavissa yleinen pääomapuskuri sekä vastasyklinen 

pääomapuskuri joita Basel II -säädökset eivät edellyttäneet. Näiden pääoma 

puskureiden myötä pankeilta vaadittava vähimmäisvarojen taso voi nousta jopa 13 

prosenttiin suhteessa niiden riskipainotettuihin saamisiin.  

3.1.2 Maksuvalmius sääntely Basel III:ssa 

 

Ennen Basel III -säännöksiä Baselin komitea ei huomioinut maksuvalmiutta 

kovinkaan suuresti pankkien sääntelyssä. Pankkien maksuvalmius oli pankkien 

aikaisemmassa sääntelyssä yksi niistä tekijöistä jotka Baselin komitea jätti 

kansallisen säädännön haltuun. Finanssikriisi kuitenkin toi esille kuinka tärkeää 

pankeille on että niiden likviditeetti on riittävä tilanteissa joissa pankit menettävät 

markkinoiden luottamuksen, ja jonka seurauksena varoja aletaan nostaa pois 

pankeista. Tämän seurauksena Basel III -säädöksissä pankkien likviditeetin sääntely 

on otettu huomioon tuomalla pankeille kaksi kansainvälisesti yhtenäistä 

maksuvalmiusvaatimusta. Pankkien vähimmäismaksuvalmius perustuu testiin jonka 

tarkoituksena on simuloida rahoitusmarkkinoiden x kuukautta kestävä pysähtyminen, 

jonka aikana pankkien on erittäin vaikea kerätä uusia varoja samalla kun sen 

aikaisempien lainavastuiden maturiteetit erääntyvät. Pankeilla tulee olla riittävä 

maksuvalmius selviytyäkseen merkittävästä likviditeettihäiriöstä. (Elliot 2010) 

Pankkien yksi tärkeimpiä tehtäviä on maturiteettitransformaatio eli muuttaa sen 

saamia lyhytaikaisia talletuksia ja muuta lyhytaikaista rahoitusta pitkäaikaisiksi 

lainoiksi sen asiakkaille. Maturiteettitransformaation kasvaessa liikaa ja liian nopeasti 

voi seurata liiallista lainaamista ja sitä kautta varallisuushintojen liian nopeaa kasvua. 

Toinen pankkien maksuvalmiuteen liittyvä vaatimus on pysyvän varainhankinnan 

vaatimus (Net Stable Funding Ratio, NSFR) jonka tarkoituksena on estää edellä 

kuvatun kaltaiset, liian nopeasta maturiteettitransformaatiosta syntyvät ongelmat. 

Pysyvän varainhankinnan vaatimuksella pyritään saamaan pankkien pitkäaikainen 

antolainaus riittävän pitkäaikaisella rahoituksella. Sen tarkoituksena on suhteuttaa 

likvidien varojen määrä vuodessa tai alle sen erääntyviin velkoihin (Elliot 2010). Mitä 

vaikeampaa pankkien on muuttaa kriisin syntyessä varallisuuttaan likvidiin muotoon, 

eli mitä epälikvidimpiä pankin varat ovat, sitä suurempia määriä niiltä vaaditaan 

pysyvää pitkäaikaista rahoitusta. Basel III:lla pyritään siis ohjaamaan pankkeja 
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panostamaan suuremman likviditeetin omaavaan varallisuuteen (Elliot 2010). Mitä 

enemmän pankin taseesta löytyy esimerkiksi kotitalousluottojen kaltaisia epälikvidejä 

lainoja, sitä isomman osan pankin rahoituksesta tulee olla yli vuoden maturiteetilla. 

(Vauhkonen 2010, 27) 

3.1.3 Basel III säännöksin kohdistuva kritiikki 

 

Basel III:n tarkoituksena on parantaa ja lisätä pankkien vakavaraisuutta, mutta siinä 

nähdään olevan myös ongelmia. Esimerkiksi Kiema & Jokivuolle (2011, 7) ovat 

kritisoineet Basel III -säännöksiä ja etenkin niihin liittyvää omien pääomien 

vähimmäisvaatimusta. Heidän mukaansa finanssikriisi paljasti että monet pankkien 

sijoitussalkkujen ja taseiden ulkopuolisten varojen riskipainot olivat määritelty Basel II 

-säännöksissä hyvin matalalle, vaikka niiden todellinen riski oli merkittävästi 

suurempi. Kiema ym. (2011, 7) toteavat että tämä saattoi johtua joko pankkien niin 

sanotusta pelaamisesta jossa varoja siirreltiin pois pankkien taseista erillisyhtiöihin, 

tai sitten siitä että Basel II:n riskipainojen laskemisessa käytetystä malliriskistä. 

Kiema ym. (2011, 7) toteavatkin että omien pääomien vähimmäisvaatimus toimii 

lattiatasona josta voi syntyä niin ongelmia kuin myös hyötyjä. Heidän mukaan omien 

varojen vähimmäisvaatimuksella on mahdollista vähentää pankkien pelaamista riskiä 

sisältävillä sijoituksilla, mutta ne voivat myös aiheuttaa malliriskin jolloin omien 

varojen määrä ei ole oikeassa suhteessa todelliseen riskiin. Tekstissään Kiema ym. 

(2011, 7) toteavat myös että omien varojen vähimmäisvaatimus sekoittaa perusideaa 

riskiherkistä pääomavaatimuksista. Heidän mukaansa tämän seurauksena lisääntyvä 

omien varojen vähimmäistaso saattaa aiheuttaa matalamman riskin pääomien 

vähimmäisvaatimuksen nousun liian korkealle. Kieman ym. (2011, 7) mielestä tämä 

voisi johtaa siihen että pankit alkaisivat pitää entistä korkeampi riskisiä varoja matala 

riskisten sijaan. Tämä taas on juuri se mitä pankkien vakavaraisuuden sääntelyllä 

pyritään estämään.  

Basel III -säännöksiä on kritisoinut myös Peter Went joka nostaa esille sen että Basel 

III -säädöksiin sisältyy tekijöitä jotka heikentävät sen vaikutusvaltaa. Hänen 

mukaansa Basel III ei rajoita ja sääntele riittävästi varjopankkitoimintaa kuten erilaisia 

hedge rahastoja tai vakuutusyrityksiä jotka ovat merkittäviä rahoituksen tarjoajia sekä 

pankkien asiakkaita. Basel III ei sääntele tällaisten toimijoiden riskejä ja 
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johtamiskäytäntöjä. Lisäksi hän toteaa että monissa maissa on käytössä edelleen 

Basel II. Hänen mukaansa Basel III ei sido riittävästi kansallisia viranomaisia ellei 

heiltä löydy riittävää poliittista tahtoa toteuttaa Basel III:n tuomia uudistuksia. Näillä 

edellä mainituista ongelmista voi seurata se, ettei Basel III saa riittävän suurta 

vaikutusvaltaa ja näin ollen uudistunut sääntely voi jäädä hampaattomaksi. (Went 

2010, 11) 

Basel III säännöksiä ovat kritisoineet myös Allen, Chan, Milne & Thomas (2010). 

Heidän mielestään pankkitoiminnan koko rakenne on muuttunut ja tulee 

tulevaisuudessa vielä muuttumaan. Jotta uusien säännösten olisi mahdollista astua 

voimaan mahdollisimman vähin taloudellisin vahingoin, on Allenin ym. (2010, 3-4) 

mukaan huomioitava eri tekijöitä jotka liittyvät niin rahoitussektorin rakenteeseen kuin 

myös poliittisiin tekijöihin. Allenin ym. (2010, 4) mielestä Basel III 

vakavaraisuussäännösten tuomia uudistuksia ei tule välttämättä vastustaa. He 

kuitenkin nostavat esille joitakin tekijöitä jotka heidän mielestään tulisi huomioida 

sääntelyä uudistettaessa. Näitä Allenin ym. (2010, 4-5) esiin nostamia seikkoja ovat 

esimerkiksi seuraavat: 

 

- Basel III -säännösten myötä pankkien toimintamalli muuttuu vastuiden 

hallitsemisesta varojan hallintaan. 

- Basel III:n vaikutukset pankkien lainojen hintaan ovat hyvin vähäiset, mutta 

vaikutukset lainojen saatavuuteen ovat laskevia. Lisäksi lainojen kulut 

näyttäisivät kasvavan Basel III:n seurauksena. 

- Arvopaperistaminen olisi tärkeä seikka huomioida sääntelyssä, sille se oli yksi 

oleellisimpia tekijöitä finanssikriisin synnyssä. Näin ollen arvopaperistamiseen 

liittyvät markkinat tulee tervehdyttää. 

- Basel III -säädösten täytäntöönpano edellyttää merkittäviä muutoksia 

institutionaalisten sijoittajien sijoitussalkuissa. Sijoittajien on muutettava pitkä- 

ja lyhytaikaisten sijoitusten suhdetta, joka vaatii aikaa ja aiheuttaa 

mahdollisesti ongelmia markkinoille. 

- Uudet likviditeettiin liittyvät säännökset voivat luoda tahattomasti uusia 

systeemiriskejä. Etenkin ehdotukset siitä mitkä kaikki varat lasketaan 

likvideiksi varoiksi, tulisi määritellä tarkemmin. Basel III -säädökset keskittyvät 
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liikaa valtionvelkakirjoihin. Maksuvalmiuden vähimmäistasoon tulisi hyväksyä 

laajemmin erilaisia varoja jotta pankeilla olisi laajemmat mahdollisuudet 

ylläpitää maksuvalmiutta. Säännöksien tulee olla riittävän joustavat jotta pankit 

pystyvät turvaamaan maksuvalmiuden kriisitilanteissa. Säännöksissä tulisi 

myös määrittää selkeästi tilanteet milloin keskuspankkien tulee puuttua 

mahdollisiin ongelmiin ja varmistaa pankkien maksuvalmius. 

- Basel III:n vaatimat uudistukset pankkien taseille ja niiden liiketoimintamalleille 

ovat merkittäviä. Siirtyminen uusien säännösten vaatimaan tasapainoon voi 

pitkittyä ja se voi aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia taloudelle makrotasolla, 

etenkin lyhyellä aikavälillä. Siirtymä uusiin säännöksiin tulisi toteuttaa 

mahdollisimman joustavasti osana normaalia rahapoliittista ohjausta 

rahapoliittisten viranomaisten toimesta. 

 

Allen ym.(2010, 48) toteavat että vanhojen säännösten muuttaminen Basel III -

sääntelyn mukaiseksi tulee kestämään pitkän aikaa ja että se tulee vaikuttamaan niin 

pankkisektoriin kuin myös sen ulkopuolelle. Lisäksi he toteavat että uuteen 

sääntelyyn siirtyminen tulee aiheuttamaan pankeille merkittäviä kustannuksia. Allenin 

ym (2010, 48) mukaan luoton välittäminen saattaa häiriintyä uusien säädösten 

implementoinnin seurauksena, mikä taas voi johtaa pidemmän aikavälin ongelmiin 

talouden kasvussa jos pienillä yrityksillä ei ole riittäviä mahdollisuuksia saada 

rahoitusta.  

3.1.4 Basel III siirtymäsäännökset 

 

Basel III -säännösten on tarkoitus astua voimaan kokonaisuudessaan vuoden 2019 

alusta alkaen (liite 1). Siirtyminen uusien säädösten vaatimuksiin ei tapahdu 

pankeilta hetkessä. Tämän takia uusiin säännöksiin siirrytään vaiheittain usean 

vuoden kestävällä ajanjaksolla joka on esillä liitteessä yksi. Kuten liitteestä yksi 

huomataan, siirtyminen Basel III -määräyksiin on alkanut vuonna 2013 ja se siis 

jatkuu aina vuoteen 2019 saakka. Liitteessä yksi on nähtävissä miten eri vaatimukset 

kehittyvät siirtymäkauden aikana.  
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Euroopan Unionissa Basel III -määräykset tulevat voimaan vuonna 2011 CRD 

(capital requirements directive) IV päätöksen mukaisesti. Tämän direktiivin myötä 

Basel III:n uudistukset tulivat voimaan Euroopan Unionin alueella 2013 vuodesta 

alkaen. Tämän päätöksen mukaan pankkien tuli saavuttaa vakavaraisuus 

vaatimukset 2012 kesäkuuhun mennessä ja päätös edellytti että pankit olivat saaneet 

valvojalta hyväksynnän pääomasuunnitelmalleen vuoden 2011 aikana. Euroopan 

Unionin tarkempi aikataulu vastaa pitkälti Baselin komitean asettamaa aikataulu 

pienin täsmennyksin ja lisämääräyksin. Esimerkiksi Euroopan Unionin pankeilta 

vaaditaan tilapäistä yhdeksän prosentin ydinpääomaa joka tulisi saada omaa 

pääomaa lisäämällä, keräämällä varoja sijoittajilta tai esimerkiksi voittovaroja 

kasvattamalla. (Finanssivalvonta, 2011b) 

3.1.5 Uusien säännösten valvonta 

 

Finanssikriisin seurauksena paljastui että kansalliset viranomaiset eivät olleet 

kykeneviä tunnistamaan Euroopan Unionin rahoitusvakautta uhanneita riskejä 

riittävän tarkasti. Tämän seurauksena päätettiin Euroopan Unionissa perustaan elin, 

Euroopan järjestelmäriskikomitea, jonka tehtävä on valvoa koko 

rahoitusjärjestelmään kohdistuvia riskejä. Järjestelmäriskikomitea on osa Euroopan 

finanssivalvojien järjestelmää johon kuuluu myös kolme muuta uutta EU-tason 

valvontaelintä. Vuonna 2011 toimintansa aloittaneen järjestelmäriskikomitean 

tavoitteena on pyrkiä ennakoimaan Euroopan Unionin pankkijärjestelmään 

kohdistuvat järjestelmäriskit ennen kuin ne pääsevät realisoitumaan. Mahdollisen 

riskin havaitessaan ja sen realisoitumisen estämiseksi, on komitealla mahdollisuus 

antaa varoituksia tai toimenpide suosituksia valtiolle tai tietyille alueille, koko Unionille 

sekä Unionin että kansallisille rahoitusvalvonta viranomaisille. (Melolinna ym. 2011, 

55–56) 

Seuraavassa kuvassa 5 on esitetty tarkemmin miten Euroopan finanssivalvontaa 

hoitava järjestelmä ja siihen kuuluvat elimet on järjestetty. Siinä on eriteltynä niin 

makrovakausvalvonnasta kuin myös mikrovakausvalvonnasta vastaavat 

viranomaiset. 
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Kuva 5 Euroopan finanssivalvonta järjestelmä (Melolinna 2011, 56) 

Kuten kuvasta 5 nähdään, Euroopan finanssijärjestelmän valvominen jakaantuu 

makrovakausvalvontaan sekä mikrovakausvalvontaan. Makrotasolla 

finanssijärjestelmän valvonnasta vastaa järjestelmäriskikomitea. 

Järjestelmäriskikomiteassa kansallisilla keskuspankeilla yhdessä Euroopan 

keskuspankin kanssa on merkittävä rooli. Esimerkiksi komitean johtajana toimii 

Euroopan keskuspankin pääjohtaja. Kansallisten keskuspankkien pääjohtajat taas 

kuuluvat Euroopan keskuspankin johtajien kanssa järjestelmäriskikomitean 

hallintoneuvostoon äänivaltaisina jäseninä. Järjestelmäriskikomitean antamien 

ohjeiden ja suositusten toteuttaminen on siirretty kansallisille viranomaisille, samoin 

kuin muu kansallinen makrotason vakauspolitiikka. Se miten makrovakauspolitiikka 

järjestetään eri maissa voi vaihdella suurestikin. Joissain maissa tämä tehtävä on 

annettu yhdelle tietylle viranomaistoimijalle, kun taas osassa maista on perustettu 

useista eri viranomaisista koostuva makrovakauskomitea. (Melolinna 2011, 56-57) 
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Mikrotason valvonta Euroopassa on jaettu kolmen eri toimijan hoidettavaksi, kuten 

kuvasta 5 on nähtävissä.  Nämä kolme viranomaista ovat siis Euroopan 

pankkiviranomainen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen sekä Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomainen. Kuten nimet kertovat, näiden viranomaisten 

tehtävä on vastata pankki-, vakuutus- sekä arvopaperimarkkinoidenvalvonnasta. 

Nämä kolme eri toimijaa tekevät keskenään yhteistyötä valvontaa suorittaessaan. 

Näissä kaikissa kolmessa viranomaisessa on edustettuna kansallisen tason 

viranomaisia. Nämä kolme viranomaista julkaisevat valvontaan liittyviä määräyksiä, 

sekä pitävät huolen että niitä noudatetaan yhtenäisesti koko Euroopan alueella. 

Määräysten noudattamisen varsinainen valvontatyö kuuluu kansallisille viranomaisille 

samoin kuin makrotason toimijoiden tapauksessa. 

3.2 Muut ehdotukset vakavaraisuuden sääntelylle 

 

Kuten jo aikaisemmin on tullut esille, Basel III -säännökset ovat saaneet osakseen 

paljon myös kritiikkiä. Kritiikin lisäksi eri tahoilta on tullut erilaisia ehdotuksia kuinka 

vakavaraisuus sääntely tulisi järjestää tai kuinka siihen tulisi tehdä muutoksia. 

Seuraavaksi tarkoitukseni on käsitellä muutamaa näistä vaihtoehtoisista, pankkien 

vakavaraisuuteen tai sen sääntelyyn suoraan tai välillisesti vaikuttavista ehdotuksista 

3.2.1 Systeemiriskin ja rahoitustransaktioiden verottaminen 

 

Systeemiriskillä tarkoitetaan riskiä joka kohdistuu yksittäisen pankin sijaan koko 

pankkijärjestelmään joka käsittää tavallisten pankkien lisäksi myös investointipankit, 

vakuutusyhtiöt, rahamarkkinarahastot sekä Hedge rahastot. Koko 

pankkijärjestelmään kohdistuvat riskit realisoituessaan voivat aiheuttaa merkittäviä 

ongelmia pankkien vakavaraisuuden ylläpitämisessä. On ehdotettu että pankkien 

systeemiriskiä kasvattavalle toiminnalle asetettaisiin vero. Sillä olisi kahdenlaisia 

vaikutuksia. Ensinnäkin veron seurauksena systeemiriskiä kasvattava toiminta 

vähenisi jolloin myös riski luonnollisesti laskisi. Toinen verotuksen tuoma etu olisi 

siitä saatavat tulot joita valtiot voisivat käyttää vakauttamaan taloutta mahdollisen 

kriisin uhatessa. Heidän mukaansa verovaroja voitaisiin hyödyntää vakavaraisiin 

pankkeihin joihin heikompien pankkien tappiot saattavat vaikuttaa sekä niillä voitaisiin 

tukea myös reaalitaloutta. Basel säännöksillä rajoitetaan yksittäisten pankkien riskiä. 
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Pankeilla on kannustin kasvattaa riskejä jotka jakautuvat myös muille alan toimijoille 

ja tämä riski poistuu vain sillä että tämä kannustin poistetaan. (Acharya ym. 2010)  

Systeemiriskin verottaminen tulisi tapahtua yhteenlaskettavien eri osien mukaan. 

Jokaista toimijaa tulisi verottaa sen mukaan kuinka suuren riskin ne aiheuttavat koko 

pankkijärjestelmälle eli pankkien tulee vastata niiden aiheuttamista negatiivisista 

ulkoisvaikutuksista. Näiden verottaminen tapahtuisi kahdella erillisellä komponentilla. 

Ensimmäinen veron suuruuteen vaikuttava komponentti olisi odotetut 

systeemikustannukset jolla mitattaisiin veron suuruutta. Tämä veron taso määräytyisi 

sen mukaan kuinka suuri systeemiriski minäkin hetkenä on ja kuinka suuret tappiot 

se voisi aiheuttaa. Toinen komponentti, yksittäisen pankin veron määrä mittaava osa, 

muodostuisi sen prosenttiosuuden mukaan joka vastaa pankin osuutta 

finanssisektorin tappiosta. Tällä komponentilla määritetään ne pankit jotka joutuisivat 

maksamaan suurempia veroja.  Acharya (2010) 

Yhtenä osana veron määräytymisen määrittelemisessä tulisi Acharya ym. (2010) 

mukaan olla pankeilla olevat valtion takaukset. He ovat sitä mieltä että pankkien 

kuuluisi maksaa niillä olevista valtioiden antamista takauksista. Acharya ym. (2010) 

kirjoittavat että näiden takausten arvot vaihtelevat yrityksittäin ja näin ollen pankit 

valitsevat itselleen optimaalisimman tason lainanotolle jonka seurauksena pankkien 

ottamat riskit pysyvät kohtuullisilla tasoilla.  

Edellä kuvatun kaltaista pankeilta vaadittavan veron määrittämistapaa on kritisoitu 

sen monimutkaisuuden takia. Verotuksen määrittämisessä käytettäviä tilastollisia 

menetelmiä pidetään niin monimutkaisia, etteivät ne sovellu käytettäväksi verotuksen 

tai ylipäätään sääntelyn määrittämisessä.  Vaihtoehdoksi näille monimutkaisille 

menetelmille on esitetty yksinkertaisempia lukuja joilla systeemiriskiä voitaisiin 

mitata. Tällaisiksi mittareiksi on ehdotettu muun muassa lainan määrä, maturiteettien 

epäsuhta sekä pankkien koko. Näiden lisäksi on useiden maiden toimesta ehdotettu 

että pankeille, sekä muille finanssialan toimijoille kuten vakuutusyhtiöille, asetettaisiin 

sellaisia veroja joilla voitaisiin kattaa tulevien finanssikriisien aiheuttamia ongelmia. 

Näiden ehdotusten mukaan kerättävät verot voitaisiin koota rahastoon tai että ne 

voisivat mennä valtioille. (IMF 2010,13, 49–50) 

Pankeille ja finanssisektorille kohdistettavan veron tulisi kattaa mahdollisimman suuri 

osa koko finanssisektorista. Muussa tapauksessa muille toimijoille joita vero ei koske, 
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syntyisi kannustin kasvattaa omia riskejä muiden kustannuksella. Kaikki pankit ja 

muut finanssialan yritykset hyötyvät siitä että talous toimii vakaasti. Näin ollen vero 

tulisi asettaa kaikille jotka hyötyvät finanssisektorin vakaudesta. Lisäksi vero tulisi 

asettaa kaikille siksi, ettei osalle pankeista ja muista toimijoista synny käsitystä että 

niiden epäonnistumisen mahdollisuudet olisivat muita pienempiä, ja sitä kautta 

synnytä moraalikato ongelmaa. Sen lisäksi että eri toimijoiden aiheuttama riski 

määrittää veron suuruutta, tulisi veron määrässä myös huomioida koko 

finanssijärjestelmän riskiprofiili sekä aiemmista finanssikriiseistä saadut kokemukset 

siitä, millaisia kustannuksia kriisit voivat aiheuttaa. Ehdotuksen mukaan aluksi vero 

voisi olla kaikilla alan toimijolla samansuuruinen, mutta ajan myötä siirryttäisiin 

entistä enemmän yksittäisen toimijan riskin huomioivaan verotukseen. Finanssikriisin 

vaikutusten suuruus vaihtelee maittain. Näin ollen veron suuruuden tulisi vaihdella 

sen mukaan minkä tasoiset finanssisektorit eri mailla on. Esimerkiksi kehittyneiden 

teollisuusmaiden kohdalla joiden finanssisektorit vastaavat isompaa osaa maan 

bruttokansantuotteesta kuin esimerkiksi kehitysmailla, tulisi huomioida niiden 

suurempi riski. Näin ollen esimerkiksi teollisuusmaiden ja kehitysmaiden verotasot 

tulisivat eroamaan merkittävästi. (IMF 2010, 13–15) 

Myös Baselin komitea on huomioinut isojen ja kehittyneiden pankkien suuren 

vaikutuksen systeemiriskin määrässä. Vauhkosen (2010, 29) mukaan Baselin 

komitea harkitseekin että näiden systeemin kannalta merkittävien pankkien 

aiheuttama riski huomioitaisi tarkemmin, ei tosin verottamalla kuten edellä on esitetty. 

Hänen mukaansa Baselin komitea harkitsee erilaisten lisävaatimusten asettamista 

merkittävimmille pankeille. Vauhkonen (2010, 29) toteaa että Baselin komitea on 

harkinnut etenkin lisäpääomavaatimuksen asettamista näille pankeille, koska niiden 

omien varojen määrittelyssä hyödyntämät laskentatavat ovat kehittyneempiä. Tästä 

taas seuraa Vauhkosen (2010, 29) mukaan se että näiden pankkien 

vakavaraisuuden vähimmäisvaatimukset ovat keskimääräistä pienemmät. Hän toteaa 

että tämän hetkisen käsityksen mukaan isompien pankkien vakavaraisuusvaatimus 

tulisi olla korkeampi kuin pienten pankkien niiden suuremman systeemiriskin takia. 

Toisin sanoen Basel komitea on huomioinut saman ongelman kuin veroa vaativat 

tahot. Sen näkemyksen mukaan vero ei kuitenkaan ole oikea tapa ratkaista tätä 

ongelmaa, vaan se pyrkii hyödyntämään pankeille asetettavia vakavaraisuuden 

vähimmäisvaatimuksia, kuten se tekee myös muussa säädännössään. 
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On myös ehdotettu että rahoitustransaktioille asetettaisiin vero. Yhtenä esimerkkinä 

tästä on valuutansiirtovero joka mahdollistaisi suurten verotulojen keräämisen. 

Rahoitustransaktioiden verottamista ei kuitenkaan pidetä parhaana keinona 

vakauttaa pankkijärjestelmää ja sitä kautta pankkien vakavaraisuutta.  Tällaisella 

verolla ei olisi mahdollista korjata systeemiriskin ja muun taloudellisen epävakauden 

varsinaisia aiheuttajia. Tämän lisäksi pankit ja muuta finanssialan toimijat 

todennäköisesti siirtäisivät tämän veron suoraan asiakkaiden maksettavaksi jolloin 

sen vaikutukset itse pankkeihin olisivat vähäiset. (IMF 2010, 20) 

Verotuksella voidaan nähdä olevan useita etuja kuin myös erilaisia ongelmia. Kuten 

jo aikaisemmin pääomapuskureita käsiteltäessä tuli esiin on olemassa näkemyksiä 

joiden mukaan verottaminen on huonompi vaihtoehto pankkien vakavaraisuuden ja 

koko pankkijärjestelmän turvaamisessa kuin Basel III -säännöksissä edellytetyt 

pääomapuskurit. Veroja kritisoitiin muun muassa siitä että ne vaikuttivat suoraan 

pankkien kannattavuutta pienentämällä. Verot kohtelevat kaikkia toimijoita 

lähtökohtaisesti tasapuolisesti. joten olosuhteiden yksilöllinen huomioinen, ei 

verotuksella ole niin toimivaa. Verottamisella saattaa olla myös riskejä lisäävä 

vaikutus, jos verotusta ei ole saatu määriteltyä riittävän riskiherkäksi. 

Verotuksen käytölle löytyy myös monia sitä puoltavia etuja. Yhtenä verotuksen etuna 

voidaan nähdä mahdollisuudet kohdentaa se koskemaan jotain tiettyä toimintaa. 

Verotus voidaan ohjata koskemaan esimerkiksi jotain sellaista tekijää jonka tiedetään 

aiheuttavan systeemiriskiä ja luoden sitä kautta myös riskin pankkien 

vakavaraisuuden ylläpitämiselle. Jotta pääomapuskureilla pystyttäisiin saavuttamaan 

vastaavat vaikutukset, tarvittaisiin erittäin tarkkaa tietoa eri instituutioiden 

pääomankustannuksista. Riittävän tarkan tiedon hankkiminen voi kuitenkin olla 

ongelmallista sillä pääomakustannukset vaihtelevat eri instituutioiden välillä. Mikäli 

pankkien pääomakustannukset nousevat korkeiksi, voi niille asetetut pääoman 

minimivaatimukset aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Tästä voi seurata se että 

omien pääomien vähimmäisvaatimukset aiheuttavat pankkien lisävelkaantumista 

sekä tätä kautta lisätä talouden syklien voimakkuutta. Tämä tarkoittaa että vero 

tarjoaisi pankeille enemmän joustavuutta kuin pääomapuskurit. Lisäksi verojen 

käytön yhtenä etuna on nähty niiden tasaisin väliajoin toistuvat tasaiset maksut jotka 

tarjoavat pankeille ennakoitavuutta ja tasaisuutta. Yksi verojen etuna nähty tekijä on 

mahdollisuus hyödyntää niitä vakuutena joilla viranomaiset pystyvät korjaamaan 
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kriisitilanteista syntyneitä ongelmia. Tämä tarjoaa julkiselle hallinnolle hyvinkin 

tehokkaan keinon jonka avulla se pystyy reagoimaan markkinoilla ilmeneviin 

ongelmiin ja näin ollen vähentämään koko pankkisektorin ongelmia ja riskejä. 

Varojen keräämiseen vakuus tarkoituksessa liittyy kuitenkin ongelmia, aivan kuten 

vakuuksiin yleensäkin liittyy. Vakuuksien vaarana on lisätä moraalikato ongelmaa ja 

näin ollen se onkin syytä huomioida tarkoin pankkien koko finanssisektorin verotusta 

suunniteltaessa. (IMF 2010, 51-52) 

3.2.2 Markkinoiden mukaan ohjautuva sääntely 

 

Yhtenä vaihtoehtona julkiselle säätelylle, näin ollen myös Basel III -säännöksille on 

esitetty sääntelyä joka ohjautuisi markkinoiden mukaan. Tämä perustuisi jokaisen 

finanssisektorilla toimivan yrityksen ottamaan vakuutukseen riskien ja tulevaisuuden 

uhkien varalle. Näin ollen vakuutuksesta saatavilla rahoilla voitaisiin paikata 

mahdollisesta kriisistä seuraavia tappioita. Jos syntyisi tilanne jossa vakuutukset 

tulisivat maksuun, eivät niistä saatavat varat menisikään yrityksille, vaan ne 

ohjattaisiin viranomaisille joiden tehtävä olisi vakauttaa finanssisektori. Tässä 

ehdotuksessa pankeilta vaadittavan vakuutuksen suuruus ei välttämättä olisi sama 

kuin tilanteessa jossa vastaavat maksut kerättäisiin verolla. Vakuutuksia käyttämällä 

yrityksille määräytyvät maksut perustuisivat kahteen eri komponenttiin. Maksun 

suuruuteen vaikuttaisi se kuinka merkittävät kustannukset yritys aiheuttaisi kriisi 

tilanteessa sekä se kuinka suuri sen suhteellinen osuus on koko 

finanssijärjestelmästä. (Acharya 2010, 15) 

Se että vakuutusten avulla pystyttäisiin keräämään riittäviä pääomia vakauttamaan 

koko finanssijärjestelmä kriisin aikana, ei itse asiassa edes ole vakuutusten 

pääasiallinen tarkoitus. Vakuutusten päätavoitteena voidaan pitää sitä että 

vakuutuksen myöntävät yksityiset yritykset joutuisivat tutkimaan tarkoin jokaiseen 

vakuutuksen ottajaan kohdistuvaa riskiä.  Tämä taas synnyttäisi vakuutuksen 

ottajalle kannustimen pyrkiä pienentämään itseensä kohdistuvaa riskiä sekä 

kasvattaa omaa läpinäkyvyyttä. Näin toimimalla pankeilla on itsellään mahdollisuus 

pienentää heille kohdistuvan vakuutusmaksun suuruutta. Vakuutuksien käyttäminen 

helpottaa myös julkista hallintoa ja eri viranomaisia kun he valvovat koko 

finanssijärjestelmään kohdistuvaa riskiä. Seuraamalla yksityisen sektorin määrittämiä 
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vakuutusten hintoja saavat viranomaiset helposti seurattua minkälainen riski pankki- 

ja finanssijärjestelmään kohdistuu kulloisellakin hetkellä. Näin toimimalla 

viranomaiset tavallaan ulkoistaisivat heille kuuluvan valvontatyön osittain yksityiselle 

sektorille. (Acharya ym. 2009, 295) 

Oleellisena tekijänä tässä vakuutuksiin pohjautuvassa käytännössä olisi se, että 

markkinat määrittäisivät kuinka suuri osuus vakuutuksesta kohdistuisi kullekin 

finanssialan yritykselle. Tämän kaltainen käytäntö loisi pankeille ja muille yrityksille 

kannustimia vähentää omaa osuuttaan pankkijärjestelmään kohdistuvasta riskistä. 

Lisäksi tämän käytännön seurauksena markkinat määrittelisivät vakuutuksen hinnan 

eli riskin määrän, jonka seurauksena tarve monimutkaisille vakavaraisuuden 

vähimmäisvaatimuksen laskentamenetelmille vähenisi. Koska pankit eivät itse saa 

vakuutus maksuja takaisin, vähentää tämä käytäntö myös moraalikadon 

mahdollisuutta. Vakuutuksiin perustuvassa markkinoiden ohjaamassa sääntelyssä 

markkinoiden pääasialliseksi rooliksi jäisi vakuutuksen hinnan määrittäminen. Tämä 

siksi että yksityisen sektorin mahdollisuudet tarjota riittäviä määriä vakuuksia ja 

tämän seurauksena suurin osa vakuuksista tulisi valtioilta ja vain pieni osa tulisi 

markkinoilta. (Acharya 2010,15–16) 

3.2.3 The Squam Lake Report 

 

The Squam Lake raportti on 15 johtavan ekonomistin laatima raportti jossa he 

esittelevät oman näkemyksensä siitä kuinka rahoitusjärjestelmää tulisi muuttaa ja 

korjata. Se on ehkä kattavimpia vaihtoehtoisia esityksiä pankkien sääntelyn 

järjestämiseksi. Frenchin ym. (2010, 3) mukaan joukkoon kuuluvilta henkilöiltä löytyy 

kattavasti kokemusta niin akateemiselta puolelta kuin myös yksityiseltä sekä 

julkiselta sektorilta. Tekstissään he toteavat aloittaneensa raportin laatimisen jo 

finanssikriisin aikana, mutta raportin tarkoituksena on kuitenkin keskittyä pidemmällä 

aikavälillä kohdattaviin ongelmiin. Frenchin ym. (2010, 3) raportin tarkoituksena oli 

kehittää tarkat ehdotukset rahoitusjärjestelmän muuttamiseksi, jotka olivat suunnattu 

päättäjille ympäri maailman. Frenchin ym. (2010, 6) raportissa käsitellään aluksi 

vuosien 2007–2009 finanssikriisin syitä ja seurauksia sillä raportin antamat 

ehdotukset pohjautuvat osaltaan siihen.  Seuraavaksi tarkoituksenani on käydä läpi 

joitain The Squam Lake raportissa käytäviä ehdotuksia rahoitusjärjestelmän 
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korjaamiseksi. Käsittelen etenkin niitä raportin ehdotuksia jotka liittyvät lähimmin 

pankkien vakavaraisuuteen joko suorasti tai epäsuorasti.  

Ensimmäisenä uudistuksena raportissa ehdotetaan uuden, koko rahoitusjärjestelmän 

kattavan, valvontaelimen muodostamista. Uutena valvontaelimenä voisi toimia joku 

alan tämän hetkisistä viranomaisista ja raportissa ehdotetaankin että tämä tehtävä 

annettaisiin keskuspankeille. Tämän uuden valvontaelimen pääasiallisena 

tarkoituksena olisi estää uusien finanssikriisien syntyminen. Sille on useita eri 

tehtäviä joita toteuttamalla se pyrkisi pääsemään tähän sen tavoittelemaan 

pääasialliseen tarkoitukseensa. Ensinnäkin tämän uuden valvontaelimen tulisi kerätä 

analysoida sekä raportoida koko rahoitussysteemiin liittyvää informaatiota. 

Raportissa korostetaan informaation merkitystä ja todetaan että tieto on 

merkityksetöntä jos sitä ei analysoida, joka raportin mukaan olisi luonnollinen tehtävä 

uudelle valvontaelimelle. Tiedon merkitystä pankkien sääntelyssä raportti korostaa 

niin paljon että sille on siinä jopa on kappaleensa. Korostaakseen yleistä tietoisuutta 

koko pankkijärjestelmää ja sen riskejä kohtaan raportissa ehdotetaan että uuden 

valvojan tulisi laatia lainsäätäjille vuosittainen raportti rahoitusjärjestelmää koskevista 

riskeistä. (French 2010, 24–26) 

Toiseksi tehtäväksi uudelle valvontaelimelle raportti asettaisi myös kokonaan uuden 

koko rahoitusjärjestelmää koskevan lainsäädännön luomisen sekä täytäntöönpanon. 

Pankeilta vaadittavan vakavaraisuuden tulisi olla sidottuna sen koko 

pankkijärjestelmälle aiheuttamaan riskiin. Pankeilta joilla on paljon epälikvidejä varoja 

ja lyhyen maturiteetin lainaa, tulisi vaatia suurempia omien pääomien määriä. 

Raportin mielestä uuden valvontaelimen tehtävänä tulisi olla näiden omien pääomien 

vähimmäisvaatimusten määritteleminen yhdessä eri maiden päättäjien kanssa niin 

että ne olisivat kansainvälisesti yhtenevät. Lisäksi uuden valvontaelimen tuli asettaa 

muita standardeja ja vaatimuksia joilla vaikutettaisiin koko finanssijärjestelmään. 

Uuden valvojan kolmanneksi tehtäväksi raportti nostaisi myös johtajan roolin 

mahdollisen kriisin selvittelyssä. Raportin mukaan pankeilla tulisi olla 

hybridiarvopapereita jotka normaalioloissa vastaisivat pitkäaikaista velkaa mutta kriisi 

tilanteessa ne voitaisiin muuttaa pankin pääomiksi. Valvontaelimen tehtävänä olisi 

määrittää milloin talous on ajautunut kriisin jonka takia mahdolliset velat tulisi 

konvertoida omiksi pääomiksi. Kriisi tilanteessa kansalliset viranomaiset olisivat 

edelleenkin vastuussa julkisista varoista mutta valvontaelin tulisi avustamaan näitä 
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viranomaisia, sekä se koordinoisi poliittisia toimia joilla mahdollista finanssikriisiä 

tultaisiin korjaamaan. Tämä raportin ehdotus vaikuttaisi pankkeihin niin että se loisi 

kokonaan uuden valvontaelimen jonka tehtäväksi tulisi määrittää pankkien 

vakavaraisuus vaatimukset sekä luoda niille muitakin säännöksiä. (French 2010, 24–

26) 

The Squam Lake raportin viides kappale on pankkien vakavaraisuuden sääntelyn 

kannalta mielenkiintoisin sillä se käsittelee pankkien pääomien 

vähimmäisvaatimuksia.  French ym. (2010, 43) toteavat että pankkien 

vakavaraisuudelle asetetut vaatimukset huomioivat pankit yksittäisinä erillisinä 

yksikköinä ilman että niiden mahdollisten tappioiden vaikutuksia koko 

pankkisysteemille huomioitaisi riittävästi. Raportin laatijoiden mielestä vakavaraisuus 

vaatimuksia asetettaessa tulisi huomioida sen vaikutukset koko systeemille. French 

ym. (2010, 44) nostavat finanssikriisin esille myös pääoma vaatimuksia käsiteltäessä. 

Heidän mukaansa pankeille aiheutuneet tappiot tiputtivat monilla pankeilla niiden 

omia pääomia niin paljon että ne eivät enää täyttäneet vähimmäisvaatimuksia. 

Raportissa todetaan että pankit voivat korjata tämän tilanteen joko lisäämällä omia 

pääomia tai vähentämällä velkaa.  

Raportti antaa kolme pankkien vakavaraisuuden sääntelyyn liittyvää suositusta. 

Ensimmäiseksi suositukseksi raportissa todetaan että mitä isompi pankki, joko 

taseen kaikilla varoilla tai riskipainotetuilla varoilla mitattuna on, sitä suuremmaksi 

siltä vaadittava oman pääoman vähimmäismäärä tulee olla. Jos kriisi tilanteen 

seurauksena syntyy tilanne jossa iso pankki joutuu myymään sen varallisuutta 

muuttaakseen sen likvidiksi, joutuu se myymään mahdollisesti merkittäviä määriä 

omaisuuttaan. Mitä enemmän pankit joutuvat myymään varallisuuttaan sitä suurempi 

on sen negatiivinen vaikutus hintoihin. Tästä taas seuraa se että myös muiden 

pankkien varojen markkina-arvot pienenevät. Jos pienempi kokoinen pankki joutuu 

myymään varallisuuttaan kriisin seurauksena, ei se pysty aiheuttamaan samanlaisia 

vaikutuksia markkinahintoihin. Pankkien koolla voi kriisi tilanteessa olla myös 

muunlaista merkitystä. Jos iso pankki joutuu ongelmiin eikä se pysty suoriutumaan 

tappioistaan, on sillä paljon suurempi vaikutus myös velkojille ja muille pankeille, kuin 

vastaaviin ongelmiin joutuvalla pienemmällä pankilla. Raportin mukaan riskien 

hajauttaminen useille pienille pankeille muutaman ison sijaan olisi pankkijärjestelmän 

kannalta paras vaihtoehto. Ison pankin mennessä nurin siitä aiheutuu merkittäviä, 
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samaan aikaan realisoituvia, tappioita jotka usein kohdistuu vain pienelle joukolle 

muita yrityksiä. Kun ison pankin kaatumisen suuret vaikutukset kohdistuvat velkojille, 

on myös niillä suuri riski kaatua. Jos samat tappiot jakautuisivat suuremmalle joukolle 

pieniä pankkeja, olisi yhden pankin kokemat tappiot pienempiä ja näin ollen osa 

näistä saattaisi selvitä. Lisäksi raportissa todetaan myös että vaikka kaikki 

pienemmätkin pankit kaatuisivat kriisi tilanteessa, jakautuisi niiden konkurssit 

pidemmälle ajalle jolloin vaikutukset koko pankkisysteemiin olisivat pienempiä ja 

viranomaisilla olisi enemmän aikaa reagoida tilanteeseen. Edellä kuvatun kaltainen 

tilanne on se syy jolla raportissa perustellaan sitä miksi isommilta pankeilta tulisi 

vaatia suurempaa vakavaraisuusastetta kuin pienemmiltä pankeilta. Suurempien 

pankkien koko pankkisysteemille aiheuttaman merkittävästi suuremman riskin 

seurauksena, niiden vakavaraisuus vaatimusten tulisi olla merkittävästi korkeampia 

kuin pienemmillä ja näin ollen pankkisysteemille vähäriskisemmillä pankeilla. (French 

2010, 45) 

Toisessa suosituksessa The Squam Lake raportti nostaa esille pankkien likviditeetin 

merkityksen. Raportissa suositellaan että pankkien vakavaraisuudelle asetettava 

vähimmäismäärä riippuisi siitä kuinka likvidejä pankin varat olisivat.  Kuten edellä 

todettiin, kun pankki joutuu nopealla aikataululla myymään suuren position jotain sen 

varallisuuserää, voi sillä olla merkittäviä vaikutuksia kyseisen varallisuusmuodon 

markkinahintaan. Se kuinka suuresti myynti vaikuttaa kyseisen varallisuusmuodon 

markkinahintaan riippuu siitä kuinka likvidistä varallisuudesta on kysymys. Raportissa 

on todettu että joillain varoilla, kuten vaikka lyhyen maturiteetin valtionlainoilla, ei 

välttämättä ole vaikutusta markkinahintoihin ollenkaan vaikka niitä joutuisi myymään 

suuriakin määriä. Vertailuksi he nostavat esinevakuudelliset lainat joiden 

nopeamyynti voi edellyttää suuriakin hinnan alennuksia. Tämän kaltaisesta 

toiminnasta voi aiheutua merkittäviä ongelmia koko pankkijärjestelmälle. Sen takia 

raportti esittääkin että mitä likvidimpää pankkien varallisuus on, sitä pienempiä 

määriä niiltä vaaditaan omia pääomia. Jos taas pankkien varallisuus koostuu 

ennemminkin vaikeasti realisoitavasta omaisuudesta joutuvat ne pitämään 

korkeampaa vakavaraisuudentasoa, kattaakseen riskit joita ne aiheuttavat 

pankkisysteemille. (French 2010, 45) 

Kolmas The Squam Lake raportin esittämä vakavaraisuus suositus liittyy pankkien 

ottamien lainojen maturiteetteihin. Raportissa ollaan sitä mieltä että pankeilta 
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vaadittavien omien pääomien määrän tulisi olla korkeampi sen mukaan kuinka suuri 

osa pankin lainoista on maturiteetiltaan lyhytaikaista suhteessa sen lainojen 

kokonaismäärän. Raportissa nostaa tässä kohtaa esille niin sanotun agentti 

ongelman. Agentti ongelmalla tarkoitetaan tilannetta jossa pankkien tai muiden 

yritysten johtohenkilöillä on jonkinlainen kannustin toimia yrityksen 

osakkeenomistajien etujen vastaisesti. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi yrityksen 

riskien kasvattamista jos henkilö hyötyy siitä jotenkin. Raportin laatijoiden mukaan 

agentti ongelma voi etenkin rahoitusalan yrityksissä muodostaa merkittävän 

ongelman. Pankeilla on mahdollisuus sijoittaa varojaan erilaisiin kohteisiin jotka 

voivat olla likvidejä ja läpinäkyviä valtionlainoja, mutta ne voivat olla myös 

korkeariskisempiä sijoituksia kuten esimerkiksi epälikvidejä yksityislainoja. Nämä 

korkeariskisemmät sijoitukset tarjoavat pankeille mahdollisuuden suurempiin 

voittoihin, joita yritysten johtajat luonnollisesti pyrkivät saavuttamaan. Tästä seuraa 

se että pankkien johtajilla on kannustin kasvattaa yrityksensä riskiä 

mahdollistaakseen suuremmat voitot. Pankkien osakkeenomistajien voi olla vaikeaa 

valvoa millaisiin investointeihin yritys käyttää varallisuuttaan, sillä heillä on 

merkittävästi vähemmän tietoa millaisiin investointeihin pankeilla on mahdollisuus 

sijoittaa. Toinen kannustin joka saa johtajat investoimaan epälikvideihin projekteihin 

liittyy niiden vaatimaan osaamiseen. Johtajat voivat sitoutua pitkäaikaisiin ja 

epälikvideihin sijoituksiin jotka vaativat heidän erityisosaamistaan ja näin vakiinnuttaa 

omaa asemaansa yrityksen johdossa. Näitä edellä kuvatun kaltaisia agentti ongelmia 

on mahdollista vähentää pankkien lyhyt aikaisemmilla lainoilla. Kun pankeilla on 

lainoista merkittävä osa lyhyellä maturiteetilla, pakottaa se pankit keräämään 

jatkuvasti uutta rahoitusta jotta ne pystyvät suoriutumaan erääntyvistä lainoistaan. 

Tämä johtaa siihen että pankkien johtajat joutuvat operoimaan markkinoilla 

aktiivisemmin jolloin mahdollisuudet rikastua pankin omistajien kustannuksella 

pienenevät. Tämä lyhyen maturiteetin omaavien lainojen tuoma etu luokin ristiriidan 

sille että raportin laatijat suosittelevat pankeille rahan hankkimista pidemmän 

maturiteetin lainoilla. (French 2010, 45–46) 

Vaikka French ym. (2010, 46) mukaan lyhyempien lainojen suosimista voi perustella 

niiden pankeille tuomien sisäisten hyötyjen vuoksi, toteavat he myös että tämä voi 

aiheuttaa koko pankkijärjestelmän riskin kasvamista. Talouden ajautuessa 

finanssikriisin kaltaisiin ongelmiin voi pankeille tulla ongelmia lyhyen maturiteetin 



 

56 
  

lainojen erääntyessä. French ym. (2010, 46) raportin mukaan tämä taas johtaa 

helposti siihen että muuttaessaan varallisuuttaan likvidimpään muotoon, pankit 

tiputtamaan omaisuuserien hintoja jolloin myös niiden markkinahinnat voivat laskea. 

Heidän mukaan tämän seurauksena muut pankit voivat joutua ongelmiin kun niiden 

varojen arvot putoavat ja näin ollen koko järjestelmä joutuu ongelmiin. Raportissaan 

French ym. (2010, 46) kuitenkin toteavat että oli pankkien omiin varallisuuksiin 

liittyvät maturiteetit miten pitkiä tahansa, voivat ne joutua muuttamaan niitä paremmin 

likvideiksi selviytyäkseen lyhytaikaisista veloistaan.  

Näiden suositusten kautta raportissa Blinderin (2010, 11) mukaan halutaan korostaa 

että pankkien vakavaraisuusvaatimuksia säädettäessä tulisi huomioida pankkien 

koko pankkisysteemille aiheuttamat riskit. Tämä siitäkin huolimatta että lyhyen 

maturiteetin lainoilla on positiivisia vaikutuksia niiden vähentäessä pankkien sisäisiä 

agentti ongelmia. Frenchin ym. (2010, 46) raportin mukaan pankeilta edellytettävät 

omien pääomien vähimmäisvaatimukset tulisi asettaa sitä korkeammalle mitä 

suurempi pankki on, mitä enemmän pankit käyttävät lyhyitä lainoja toiminnan 

rahoittamisessa ja mitä epälikvidimpää niiden varallisuus on.  He epäilevät että pankit 

tulisivat vastustamaan näitä uudistuksia niistä aiheutuvien kustannusten takia, mutta 

raportin mukaan säätelystä vastaavien viranomaisten tulisi siltä toteuttaa nämä 

uudistukset jotka huomioisivat koko pankkisektorille kohdistuvat riskit. 

Edellä käsitellyt The Squam Lake raportin ehdotukset pankkien vakavaraisuudelle 

asetettavista on tämän tutkimuksen kannalta oleellisin osio. Raportti esittää kuitenkin 

myös muita uudistus ehdotuksia pankkien sääntelylle jotka ainakin osittain liittyvät 

myös pankkien vakavaraisuuteen ja sen sääntelyyn, jos ei suoraan niin välillisesti. 

Yksi näistä uudistus ehdotuksista joka pyrkii vähentämään pankkien riskiä, ja sitä 

kautta vakavaraisuusvaatimuksia, liittyy johdon palkitsemisen rajoittamiseen. 

Oleellisimpana seikkana Frenchin ym. (2010, 48) nostavat sen että valtioiden ei tulisi 

puuttua siihen kuinka pankit palkitsevat johtohenkilöitään. Raportissaan he kuitenkin 

esittävät että palkkioihin tulisi lisätä viive niin että osa johdon palkkioista pidettäisiin 

yrityksessä useita vuosia eräänlaisena panttina. French ym. (2010, 47) ovat sitä 

mieltä että jos pankki ajautuisi konkurssiin, panttina olevien palkkioiden tulisi jäädä 

pankille. Heidän mukaansa tämä vähentäisi johdon kannustimia ottaa merkittäviä 

riskejä. Lisäksi French ym. (2010, 50) suosittelevat että johtohenkilöiden 

palkitsemisessa ei tulisi hyödyntää osakkeita eikä optioita jotka myös kannustavat 
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kasvattamaan pankkien riskejä. Tämän sijasta he suosittelevat että palkitseminen 

tulisi toteuttaa suoraan rahalla. 

The Squam Lake raportissa yhdessä kappaleessa käsitellään ehdotusta 

uudenlaisesta mekanismista jolla pankkeja pystyttäisiin pääomittamaan 

kriisitilanteessa. Blinderin (2010, 16) mukaan yksi raportin ratkaisevimpia ehdotuksia 

on että pankit hankkisivat lainaa markkinoilta uudenlaisella hybridiarvopaperilla. He 

toteavat että normaalitilanteissa tällainen hybridiarvopaperi vastaisi tavallista 

pitkäaikaista lainaa, mutta ajautuessaan taloudellisiin ongelmiin pankit voisivat 

muuttaa nämä lainat omaksi pääomaksi. Tämä instrumentti jolla pankit voisivat 

parantaa vakavaraisuuttaan, lisäisi Frenchin ym. (2010, 53) mielestä tehokkuutta 

läpinäkyvyyttä sekä vähentäisi veronmaksajille kohdistuvia kustannuksia. Ehdotus 

hybridiarvopaperista on saanut kehuja, mutta siinä nähdään myös ongelmia. Blinder 

(2010, 17) esimerkiksi toteaa pitävänsä ajatuksesta, mutta pelkää että niiden 

kustannukset ovat liian korkeita. 

Käytännössä hybridi arvopaperit toimisivat niin että kun taloudessa menee hyvin 

pankit laskisivat liikkeelle arvopaperin joka voidaan pääomittaa vasta kun pankki 

ajautuu taloudelliseen kriisin. Tällöinkin velan saa muuttaa omaksi pääomaksi vain 

jos kaksi ehtoa täyttyy. Ensinnäkin rahoitusjärjestelmää valvovan viranomaisen tulee 

antaa ilmoitus että koko rahoitussysteemiin kohdistuu merkittävä systeemiriski. Tällä 

halutaan rajoittaa muutos ainoastaan kriisitilanteisiin jotta velan mukanaan tuoma 

kuri säilyy. Pankkien pääomarakenteen näkökulmasta velka on tärkeää siksi että se 

toimii eräänlaisena kurinpitäjä johtohenkilöille. Jos pankit voisivat konvertoida 

hybridiarvopaperit omaksi pääomaksi aina kun ne tekevät tappiota, menettää velka 

sen johtoa valvovan vaikutuksen. Toinen edellytys jonka tulee täyttyä että laina 

voidaan muuttaa omaksi pääomaksi, on se että pankin tulee rikkoa kovenanttia joka 

on määritelty hybridiarvopaperisopimuksessa. Tämä vaatimus perustuu siihen että 

koko pankkijärjestelmää koskevan kriisin julistamiseen liittyy vahvasti poliittiset 

paineet. Näin ollen poliittiset vaikuttimet eivät yksissään riitä siihen että pankit 

saisivat muuttaa hybridiarvopaperit omiksi pääomiksi. Kovenattien rikkomisen 

edellyttämisellä varmistetaan myös se, etteivät sellaiset pankit jotka eivät ole 

ongelmissa joudu muuttamaan hybridilainojaan omiksi pääomiksi. Jos muutos 

edellytys perustuisi vain pelkästään siihen että pankkisysteemissä on kriisi joutuisivat 

terveetkin pankit suorittamaan muutosprosessin.  (French 2010, 55–56) 
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Blinder (2010, 14) toteaa tekstissään että yksi The Squam Lake raportin periaatteista 

on pankkien pelastamiseen käytettävien menojen minimoiminen. Hänen mukaansa 

raportin laatijat tavoittelevat talousjärjestelmään joka olisi riittävän kestävä että 

yksittäisten pankkien voitaisiin antaa mennä nurin. Frenchin ym. (2010, 58) mukaan 

finanssikriisi paljasti että viranomaisten valtuutukset eivät olleet riittäviä tarvittavien 

pelastustoimien tarjoamiseksi pankeille. Raportti ehdottaa kahta toimenpidettä tämän 

ongelman ratkaisuksi. Ensinnäkin Frenchin ym. (2010, 58–59) raportissa ehdotetaan 

valvovien viranomaisten valtuuksien lisäämistä. Heidän mielestään valvojilla tulisi olla 

valtuudet jopa muuttaa joitain pankin osia likvideiksi tai uhrata joitain pankin osia, 

jotta muut osat olisi mahdollista pelastaa. Valvojat voisivat esimerkiksi myydä jonkin 

sellaisen osan pankista jota ei ole mahdollista pelastaa ja siitä saatavilla varoilla 

voitaisiin pyrkiä tukemaan pankin muiden osien vakavaraisuutta. Tämä mahdollistaisi 

sen että jäljelle jäävän osan pääomat riittäisivät toiminnan jatkumiseen ja näin koko 

pankin konkurssi olisi mahdollista välttää. 

Viranomaisten valtuuksien lisäämisen ohella Frenchin ym. (2010, 60) raportti 

ehdottaa että isoilta pankeilta alettaisiin vaatia omia, neljä kertaa vuodessa valvojille 

toimitettavia suunnitelmia, siltä varalta että pankki joutuu taloudelliseen kriisiin. 

Heidän mukaansa tämän testamentiksikin raportissa nimetyn suunnitelman tulisi 

sisältää selvitys kuinka konkurssi tilanteessa pankki itse hoitaisi velvoitteensa. 

Heidän mielestä tätä suunnitelmaa hyödyntämällä viranomaisilla olisi parempi 

mahdollisuus päättää kannattaako pankkia yrittää pelasta vai tulisiko se ajaa alas. 

Lisäksi suunnitelma antaisi Frenchin ym. (2010, 60) mukaan valvojille myös 

mahdollisuuden huomata ja puuttua mahdollisiin ongelmiin jo etukäteen. 

Raportissaan French ym. (2010, 61) myös ehdottavat valvojille mahdollisuutta 

sakottaa pankkeja jos ne eivät toimita riittäviä suunnitelmia neljännesvuosittain. 

Tämä pankkien laatiman suunnitelman myötä niin pankit itse kuin myös valvojat 

olisivat etukäteen tietoisia niistä osista joiden vakavaraisuus ei välttämättä kestä 

kriisiä ja kuinka niitä voisi tarvittaessa hyödyntää että muiden osien riittävät omat 

pääomat pystytään varmistamaan.  

Investointipankeilla oli merkittävä rooli finanssikriisin kehittymisessä ja The Squam 

Lake raportissa esitetäänkin säännösehdotuksia niiden toiminnan parantamiseksi. 

French ym (2010, 72–73) ovat raportissa sitä mieltä että investointipankkien tulisi 

erotella asiakkaidensa varat omille tileilleen. Heidän mukaansa tämän avulla 
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asiakkaiden varat joihin heillä on lain turvaama oikeus päästä, pystytään kriisi 

tilanteessa erottelemaan yrityksen varoista. Tämän lisäksi French ym. (2010, 75) 

ovat sitä mieltä että investointipankeille tulee määrätä korkeammat 

likviditeettivaatimukset. Heidän mukaansa lyhyenaikavälin rahoitus joka on saatu 

asiakkaiden erotelluista varoista, tulisi jättää huomioimatta kun 

likviditeettivaatimusten täyttymistä määritetään.  

The Squam Lake raportti saa Blinderilta (2010, 2) kiitosta siitä että se on käsitellyt 

kattavasti monia kysymyksiä joista monia pidetty hyvin kiistanalaisina. Raportissa on 

monia ehdotuksia joilla varmasti olisi positiivisia vaikutuksia pankkien 

vakavaraisuuden sääntelylle. Siihen on kuitenkin kohdistunut myös kritiikkiä. Yhtenä 

raportin heikkoutena voinee kuitenkin nähdä sen että se ei ole ottanut kantaa moniin 

pankkisääntelyn kannalta oleellisiin seikkoihin.  Esimerkiksi Blinder (2010, 3-6) monia 

sellaisia asioita joita raportissa ei käsitelty. Tällaisiksi tekijöiksi hän listaa muun 

muassa seuraavat.  

 

- Innovointi vs. turvallisuus 

- Liian iso kaatumaan 

- Omaan lukuun tehtävä kauppa 

- Kuluttajien suojelu 

- Sääntely viranomaisten määrä 

- Luottoluokittajat 

- Suhdanteita voimistavat pääomavaatimukset 

- Pankkien riskinhallintajärjestelmien korjaaminen 

 

Tämän tutkimuksen kannalta näistä The Squam Lake raportin puutteista 

mielenkiintoisimmat kohdat ovat mielestäni pankkien riskienhallintajärjestelmien 

korjaaminen sekä suhdanteitä voimistavat pääomavaatimukset.  Blinder (2010, 5) 

pitää ihmeellisenä, ettei raportissa käsitellä pankkien vakavaraisuudelle asetettavien 

vaatimusten talouden syklejä voimistavia vaikutuksia. On kuitenkin huomattava että 

Basel komitea on huomioinut vaatimusten vaikutukset sykleihin ja Basel III -

säännöksissä mukana olevilla puskureilla niitä pyritäänkin vähentämään. Blinder 
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(2010, 5) on myös sitä mieltä että pankkien riskienhallintajärjestelmiä olisi tullut 

käsitellä raportissa. Kun mietitään kuinka merkittävä tekijä pankkien toiminnan sekä 

vakavaraisuuden vähimmäisvaatimusten kannalta riskit sekä niiden hallinta on, olisi 

ollut perusteltua käsitellä myös niitä.  Raportti tuo esille monia tärkeitä seikkoja jotka 

pankkien sääntelyssä huomioida, mutta monien puutteiden vuoksi se jää kuitenkin 

lähinnä yksittäisten neuvojen tarjoajaksi. Näin ollen pankkisääntelyn kattava reformi 

ei olisi sen neuvoilla mahdollinen. Se tehtävä jääkin Basel III -säännösten tehtäväksi. 
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4. Pankkien vakavaraisuuden tilanne tällä hetkellä 
 

Tässä kappaleessa neljä tarkoituksenani on tutkia kuinka yksittäisten pankkien sekä 

pankkisektorin vakavaraisuus on kehittynyt finanssikriisin jälkeisinä vuosina sekä 

tarkastella niiden tämän hetken tilannetta. Tarkoituksenani on perehtyä pankkeihin 

pääasiassa Suomen tasolla mutta aion myös laajentaa tarkastelua hieman Euroopan 

Unionin tasolle. Tarkoituksenani on selvittää onko viime vuosien aikana pankkien 

vakavaraisuuden tasolla tapahtunut merkittäviä muutoksia samalla kun uusia Basel 

III vakavaraisuus säädöksiä on asteittain implementoitu Euroopan Unionin alueella.  

Tarkoituksenani on tarkastella pankkien vakavaraisuuden kehittymistä niin 

pankkisektoria yleisellä tasolla kuin myös yksittäisten pankkien näkökulmasta. Olen 

valinnut kolme isoa Suomessa toimivaa pankkia joiden kautta tarkastelen yksittäisten 

pankkien vakavaraisuus tilannetta. Nämä pankit ovat Nordea Danske Bank sekä Op 

Pohjola. Yksittäisten pankkien tarkastelu tulee tapahtumaan muutaman esimerkki 

pankin näkökulmasta. Pankkien vakavaraisuuden kehittymistä aion tarkastella 

erilaisia taloudellisia tunnuslukuja hyödyntämällä sekä eri valvontaviranomaisten ja 

pankkien omien raporttien pohjalta. Tämän lisäksi tässä kappaleessa on tarkoitus 

selvittää pankkien taloudellista tilannetta niille tehtyjen stressitestien pohjalta.  

4.1 Eurooppalaisten pankkien stressitestit 

 

Stressitestit ovat pankki- ja vakuutussektoria valvovien viranomaisten hyödyntämä 

työkalu, jonka avulla pyritään analysoimaan yritysten kykyä selviytyä erilaisissa 

taloudellisissa ongelma tilanteissa. Stressitestit ovat eteenpäin katsovia keino 

analysoida kuinka pankkien vakavaraisuus tulisi kestämään jos talous ajautuisi 

ennustettua heikompaan tilanteeseen. Testeillä voidaan arvioida onko tarvetta 

toimenpiteille joiden avulla pankkien ja vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta ja niiden 

kykyä kantaa riskiä tarvitsisi kasvattaa. Stressitesteillä testataan pankkien 

vakavaraisuutta niin Eurooppalaisella kuin myös kansallisella tasolla. Näiden lisäksi 

kansainvälinen lainsäädäntö vaati valvonnan kohteilta myös säännöllisesti tehtäviä 

omia testejä. Nämä huomioidaan samalla kun valvonta viranomaiset valvovat 

pankkien riskien ja vakavaraisuuden hallinnan laatua. Stressitesteillä voidaan testata 



 

62 
  

yksittäisiä valvottavia erikseen. Yksittäisiä valvottavia ja niiden vakavaraisuutta 

voidaan arvioida myös yhtenäisien stressitestien pohjalta. (Fiva 2011c, Fiva2012) 

Suomessa kansallisesta stressitestauksesta vastaa finanssivalvonta. Euroopan 

tasolla tämä tehtävä taas kuuluu Euroopan pankkiviranomaiselle (European Banking 

Authority, EBA). Testien tarkoituksena on toimia valvontaviranomaisten säännöllisesti 

hyödynnettävänä apuvälineenä. Stressitesteillä saadaan vakavaraisuutta mittaavalle 

tunnusluvulle vähimmäisarvo joka pankkien tulisi saavuttaa jotta niiden 

vakavaraisuus olisi riittävän korkea testissä kuvatussa kriisi tilanteessa. Tämän 

jälkeen pankkien toteutunutta vakavaraisuutta verrataan vähimmäisarvoon joka 

vaaditaan kriisistä selviämiseksi. Testeissä voidaan luoda erilaisia talouden 

ääriolosuhteita jäljitteleviä skenaarioita joihin pankit pahimmillaan voivat joutua. 

Testeillä voidaan arvioida kuinka pankit selviävät tilanteista joissa yksi tai useampi 

niihin kohdistunut riskitekijä realisoituu. Stressitesteissä testattavien olosuhteiden 

tulee olla vakavia, mutta niiden on myös oltava sellaisia joiden on mahdollista 

toteutua todellisuudessa. Seuraavassa on listattu joitain esimerkkejä tilanteista joita 

stressitesteissä voidaan pyrkiä ennustamaan. (Fiva 2011c, Fiva 2012) 

 

- Reaalitaloudessa tapahtuva merkittävä muutos.  Tällainen voi olla esimerkiksi 

vaikka hintadeflaatio tai bruttokansantuotteen negatiivinen kasvu. 

- Varallisuusarvojen merkittävä alentuminen. Tällaisia voi olla esimerkiksi 

osakkeiden hintojen nopea ja merkittävä putoaminen tai asuntoihin ja muihin 

kiinteistöihin kohdistuva hintashokki joka tiputtaa niiden arvoja merkittävästi. 

- Korkotasojen merkittävä nousu. Tällaisia voi olla esimerkiksi tilanteet joissa 

pitkät tai lyhyet korot noussevat merkittävästi, tai että eri maiden välisten 

saamisten korkoerot kasvavat. 

 

Edellä mainitut ovat vain joitain esimerkkejä mahdollisista testattavista skenaarioista. 

Testauksella voidaan myös arvioida pankkien selviämistä muunlaisissa talouden 

muutostilanteissa.   

Euroopassa pankkien stressitestaamisesta vastaa Euroopan pankkiviranomainen eli 

EBA.  Viimeisin Euroopan laajuinen pankkien stressitestaus suoritettiin vuoden 2014 
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aikana. Koko Euroopan laajuisilla testeillä pyritään saamaan vertailukelpoista tietoa 

eri maiden pankeista. Lisäksi testien tarkoituksena on antaa valvonta viranomaisille 

mahdollisuus arvioida pankkien muiden finanssialan yritysten kykyä kestää 

markkinoiden epäsuotuisaa kehitystä. Vuoden 2014 stressitestissä testattavaksi 

joutui yhteensä 124 pankkien niin että jokaisen maan pankkisektorista vähintään 

puolet joutui testattavaksi. Stressitestit perustuivat pankkien vuoden 2013 lopun 

tilanteeseen (Paasi 2014). Vuonna 2014 toteutetuissa testeissä testattiin erilaisia 

pankkeihin kohdistuvia riskejä kuten markkinariskiä, luottoriskiä, maariskiä sekä 

rahoituskuluja. Testeissä otetaan huomioon niin kaupankäynnin kuin myös 

rahoitustoiminnanvarat. Tämän lisäksi EBA:n vuoden 2014 testeissä huomioidaan 

pankkien taseiden ulkopuolelle siirretyt riskit. Kansallisilla viranomaisilla oli myös 

mahdollisuus lisätä testiin ylimääräisiä riskejä tai muita maakohtaisia tekijöitä, 

edellyttäen että julkaistavissa tuloksissa nämä muista eroavat seikat oli tuotu selvästi 

esille jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia. (EBA 2014a) 

EBA:n vuoden 2014 stressitestin tarkoituksena oli etsiä pankkien haavoittuvuuksia ja 

arvioida niiden kykyä selviytyä hypoteettisista ulkoisista häiriöistä, sekä parantaa 

Eurooppalaisten pankkien vastuiden läpinäkyvyyttä samalla kun koko alueen 

pankkien sääntelyä ollaan uudistamassa. Stressitesteissä korostettiin sitä että sen 

toteutus niin määrittelyjen, oletuksien kuin toteutustavan osalta tulee olla yhtenäinen 

jotta pankkien vertailu koko Euroopan Unionin alueella olisi mahdollista ja näin 

helpottaisi pankkivalvojien tehtäviä. Vuoden 2014 pankkien arviointi oli 

kokonaisuudessaan hyvin kattava, sillä varsinaisten stressitestien yhteydessä 

arvioitiin myös pankkien taseiden sisällöt tarkemmin (Paasi, 2014). Stressitestien 

toteutuksen oletuksena oli että pankkien taseet ovat staattisia jotta pankkien on 

vaikeampi vaikuttaa niihin ja näin saada todellista parempia tuloksia. Tämän lisäksi 

testejä varten muun muassa määriteltiin tarkasti kuinka erilaiset tunnusluvut kuten 

riskipainotetut varat tulee laskea. Stressitesteillä pyrittiin simuloimaan tilannetta jossa 

pankin taseen kaikkiin varoihin kohdistuu merkittävä shokki. Näiden lisäksi myös 

varallisuuteen liittyviin rahoituskustannuksiin kohdistettiin shokki. (EBA 2014b) 

 Vuoden 2014 stressitesteissä testattujen eri skenaarioiden tarkoituksena oli pyrkiä 

kuvaamaan niitä riskejä joiden uskottiin uhkaavan Euroopan Unionin pankkisektoria 

juuri sillä hetkellä.  Tällaisiksi riskeiksi Euroopan pankkiviranomainen on listannut 

seuraavat tekijät. (EBA 2014b) 
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- Riskiarvioiden äkillisten muutosten vaikutukset kansainvälisten joukkolainojen 

tuottoihin.  

- Jatkuva luottojen laadun heikkeneminen sellaisissa maissa joissa kysyntä on 

heikkoa. 

- Uudistusten viivästymisestä johtuva luottamuksen heikkeneminen julkisia 

talouksia kohtaan. 

- Markkinoilta saatavan kohtuuhintaisen rahoituksen vaarantuminen joka johtuu 

puutteellisista taseeseen kohdistuvista korjaustoimenpiteistä.  

 

Testeissä kuvattiin tilannetta jossa Euroopan Unionin bruttokansantuote putoaa 

kumulatiivisesti normaalitilanteesta niin että vuonna 2014 pudotusta on 2,2 prosenttia 

josta se vuonna 2015 putoaa 5,6 prosentin tasolle ja lopulta vuonna 2016 pudotusta 

on kerääntynyt jo 7 prosenttia normaali tilanteeseen verrattuna. Tämän lisäksi myös 

alueen työllisyys tilanne kääntyy vastaavalla tavalla laskuun niin että vuonna 2014 

työttömyysaste kasvaa 0,6 prosenttiyksikköä, vuosina 2015–2016 työttömyysaste 

nousee 1,9 ja 2,6 prosenttiyksikköä. Näiden lisäksi testeissä huomioidaan sellaisia 

shokkeja kuten liikekiinteistöjen hintojen laskua sekä ulkomaisiin pörsseihin 

kohdistuva shokki. (EBA 2014b) 

Pankeille vuoden 2014 aikana suoritettujen stressitestien tulokset julkaistiin lopulta 

lokakuussa 2014. Finanssivalvonnan johtavan Anneli Tuomisen mielestä 

stressitestien tuloksiin voi olla tyytyväisiä sille tulokset vahvistavat luottoa alueen 

pankkeihin. Hänen mielestään tuloksia voi pitää hyvänä etenkin kun huomioidaan 

kuinka kovin pankkeja testattiin. Stressitestien myötä pankeista saatiin paljon uutta 

tietoa joka Tuomisen parantaa luottamusta pankkijärjestelmään. Stressitestien 

tulosten perusteella suurin osa testatuista pankeista selviäisi hyvin vaikka talous 

kokisikin merkittäviä ongelmia. Vaikka stressitestien perusteella Euroopan Unionin 

pankkien taloudellista tilannetta voidaan pitää hyvänä, nousi testissä kuitenkin esiin 

myös joitain ongelmia. Ennen tulosten julkistamista oli esitetty arvioita joiden mukaan 

11–25 pankkia ei tule läpäisemään stressitestejä. Lopulta hylättyjä pankkeja oli 

yhteensä 25.  Näiden hylättyjen pankkien yhteenlaskettujen omien pääomien vajaus 

oli noin 25 miljardia euroa. Entisen talouskomissaari Olli Rehnin mielestä tämä 25 

miljardia euroa on niin pieni summa että se pystytään keräämään yksityisiltä 
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sijoittajilta eikä näiden puutteiden paikkaamiseen tarvita verovaroja (Teittinen, 

Pietiläinen & Lassila 2014) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6: Omien pääomien vajaus maittain (EBA 2014c, 22) 

Kuvassa 6 on esitetty kuinka tämä 25 miljardin euron vajaus jakaantuu eri maiden 

pankeille. Kuten kuvasta on todettavissa ylivoimaisesti suurimmat omien pääomien 

puutteet löytyvät Italian ja Kreikan pankeista jotka yhdessä kattavat vajauksesta yli 

18 miljardia euroa. Näiden jälkeen suurimmat vajaukset löytyvät Kyproksen 

Portugalin ja Itävallan pankeista. Näiden kohdalla puutteet ovat kuitenkin jo 

merkittävästi pienempiä kuin Italialla ja Kreikalla.  

Omien pääomien vajallisuuden lisäksi stressitesti osoitti myös muita puutteita 

pankkien toiminnassa. Pankkien taseiden tarkastelu osoitti että pankeilta löytyi 136 

miljardin euron verran lainoja joita pankit eivät aikaisemmin olleet huomioineet. Näin 

ollen ongelmalainojen määrä oli 879 miljardia euroa. Stressitestit nostivat esille myös 

tarpeen lainojen alaskirjauksille. Suurimmat alaskirjaus tarpeet kohdistuivat Italian ja 

Kreikan pankkeihin joilla oli jo muitakin ongelmia. Näiden jälkeen suurimmat 

alaskirjaus tarpeet löytyivät Saksalaispankeilta. (Paasi, 2014) 
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Kuten jo todettua, stressitestien tuloksia voidaan muutamista hylätyistä pankeista 

huolimatta, pitää yleisesti ottaen varsin hyvinä. Yksi positiivinen seikka joka 

stressitestien tuloksista on huomattavissa, on se että pankkien rajoittamattomien 

ensisijaisten omien varojen eli Core Tier 1 varojen kehityksessä on havaittava 

kasvava trendi.  

Kuva 7: Pankkien ensisijaisten omien varojen määrän kehitys (EBA 2014c, 18) 

Euroopan pankkiviranomainen aloitti pankkien stressitestaukset vuonna 2011. 

Kuvassa 7 on esitetty miten pankkien ensisijaisen omien pääomien määrät ovat 

kehittyneet 2011 vuoden lopusta alkaen. Kuvasta on selkeästi havaittavissa että 

Core Tier 1 varat ovat kasvaneet jokaisella mittauskerralla. Pankit ovat siis 

viimevuosina parantaneet riskinsietokykyään kasvattamalla sen kannalta 

laadukkaimpien omien pääomien määrää. Tämä positiivinen kehitys parantaa 

pankkien mahdollisuuksia selviytyä mahdollisista tulevista finanssikriiseistä entistä 

enemmän.  

4.2 Suomalaisten pankkien stressitestit 

 

Suomalaisista pankeista stressitesteissä mukana olivat OP-Pohjola, Danske Bank 

sekä Nordea. Suomalaisten pankkien vakavaraisuus on stressitestien perusteella 

hyvällä tasolla. Kaikki nämä pankit ylittivät vakavaraisuudelle asetetut 

vähimmäisvaatimukset selvästi. Testatussa tilanteessa Suomalaisten pankkien 

vakavaraisuudet putoaisivat keskimäärin saman verran kuin muillakin testatuilla 

pankeilla. Heikossa taloudellisessa tilanteessa suomalaisten pankkien 

ydinvakavaraisuuden taso säilyi korkeammalla kuin testatuilla pankeilla keskimäärin. 
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Vähimmäisvaatimuksena ydinvakavaraisuudelle pidettiin 5,5 prosenttia. 

Stressitestien perusteella Kaikilla Suomalaisilla pankeilla tämä luku säilyisi 

heikossakin tilanteessa yli kymmenessä prosentissa.  Seuraavassa kuvassa 8 on 

kuvattu suomalaisten pankkien saamat Core Tier 1 tason ensisijaisten omien 

pääomien lukemat stressitestissä kuvatussa tilanteessa. (Fiva 2014)  

Kuva 8: Suomalaispankkien ydinvakavaraisuus stressitestissä (Fiva 2014) 

Kuvassa 8 on ensin listattu suomalaispankkien ydinvakavaraisuus 2013, sen jälkeen 

olevat luvut kuvaavat ydinvakavaraisuutta sen jälkeen kun pankkien taseet oli arvioita 

ja yhtenäistetty. Kolmannessa luvussa kuvataan pankkien vakavaraisuutta 

stressitestissä oletetussa heikossa taloustilanteessa. Kaikki suomalaiset pankit 

ylittävät vaaditun tason selkeästi. Kaikkein parhaimmin talouden ongelma tilanteessa 

vakavaraisuuden pystyisi säilyttämään Danske Bank Oyj. Isoin tiputus tapahtuisi OP-

Pohjolan vakavaraisuudessa, mutta sekin säilyisi silti erinomaisella tasolla. Kaiken 

kaikkiaan suomalaisten pankkien vakavaraisuus tilanne näyttäisi stressitestin 

perusteella olevan erinomainen.  

Euroopan pankkiviranomaisen suorittamien stressitestien lisäksi finanssivalvonta on 

suorittanut Suomessa kansallisentason stressitestejä. Näillä finanssivalvonnan 

stressitesteillä arvioidaan Suomen pankki- ja finanssisektorin kykyä selvitä 

mahdollisista ongelmista taloudessa. Toisin kuin EBA:n testissä, kansallinen 

stressitesti huomioi koko talletuspankkisektorin. Viimeisimmän kansallisen 

stressitestin finanssivalvonta suoritti vuonna 2013. Tämän stressitestin perusteella 

suomalainen pankkisektorin ydinvakavaraisuus säilyisi testissä kuvatuissa 

olosuhteissa hyvänä noin 14 prosentin tasolla vaikka vakavaraisuustaso tippuisikin. 

Tuloksissa oli pankkikohtaisia eroja mutta yleisesti ottaen suomalainen 

pankkisektorin tilanne oli hyvä. (Fiva 2013) 
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4.3 Suomalaisten pankkien vakavaraisuuden kehitys 

 

Tutkimuksen toteutus 

Seuraavaksi käsitellään kuinka erilaiset vakavaraisuuteen vaikuttavat tekijät ovat 

muuttuneet finanssikriisin jälkeisenä aikana. Tämä on tarkoitus toteuttaa 

tarkastelemalla onko finanssikriisillä tai sen jälkeisillä sääntelyn muutoksilla ollut 

vaikutusta erilaisiin vakavaraisuuteen vaikuttaviin tunnuslukuihin. Vakavaraisuuteen 

vaikuttavien tekijöiden muutosten tarkastelussa käytän kolmea esimerkki pankkia 

jotka ovat Nordea Pankki Suomi, Pohjola Pankki sekä Danske Bank Oyj. 

Määrällisesti kolme pankkia käsittävää otosta voisi pitää pienenä. Valitut pankit ovat 

kuitenkin Suomen suurimpia ja niiden yhteenlaskettu markkinaosuus on pitkälti yli 

puolet koko markkinoista (Finanssialan keskusliitto, 2014). Eri tunnuslukujen 

kehitystä on tarkoitus tarkastella vuodesta 2008 alkaen. Tiedot on kerätty yritysten 

tilinpäätöksistä ja koottu taulukoihin jotka on esitetty liitteiden kohdassa kaksi. 

Seuraavat kuvat, joilla tunnuslukujen muutosta kuvataan, on muodostettu näistä 

taulukoihin kerätyistä tilinpäätöstiedoista. Näiden taulukoiden pohjalta on tarkoitus 

tehdä johtopäätöksiä siitä kuinka pankkien vakavaraisuus on kehittynyt. 

Tilinpäätösten lisäksi dataa on myös kerätty finanssivalvonnan julkaisemista koko 

pankkisektoria kuvaavista tilastoista. Nämä tiedot on myös koottu taulukoiksi jotka on 

saatavissa liitteiden kohdasta kaksi.   

Suomen pankkisektorin vakavaraisuus 

Stressitestien lisäksi Finanssivalvonta valvoo finanssisektorin toimintaa jatkuvasti ja 

julkaisee säännöllisesti tietoa sen valvottavien riskeistä ja taloudellisesta tilasta. 

Viimeisimmät tiedot suomalaisten pankkien vakavaraisuuden tilanteesta julkaistiin 

huhtikuussa 2015. Sen hetkisen tiedon mukaan suomalaisten pankkien 

vakavaraisuus on edelleen hyvällä tasolla ja se jopa parani vuoden 2014 lopulla. 

Tämä parannus perustui pankkien parantuneeseen kannattavuuteen sekä siihen että 

talouden riskit eivät realisoituneet merkittävästi. Vuoden 2014 15,8 lopulla Suomen 

pankkisektorin kokonaisvakavaraisuussuhde oli 17,3 prosenttia ja 

ydinvakavaraisuussuhde oli 15,8 prosenttia. Näitä molempia lukuja voi pitää hyvänä 

ja tämän lisäksi ne molemmat asettuvat pitkän ajan keskiarvon yläpuolelle. (Fiva 

2015) 
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Suomen pankkisektorin vakavaraisuus tilanne on ollut hyvällä tasolla jo pidemmän 

aikaa. Finanssivalvonta julkaisee muutaman kerran vuodessa koko sektorin 

taloudellista tilaa kuvaavia tilastoja. Seuraavassa kuvassa on näistä tilastoista 

koostettuna Suomen pankkisektorin vakavaraisuuden kehittyminen. 

Kuva 9: Suomen pankkisektorin vakavaraisuuden kehittyminen (%) 

Kuvassa 9 on esitetty kokonaisvakavaraisuussuhteen sekä ydinvakavaraisuus 

suhteen kehittyminen vuosina 2008–2015. Kuvasta on selkeästi nähtävissä kasvava 

trendi lukuun ottamatta pientä notkahdusta vuosina 2010–2011. Tällä hetkellä 

Suomalaisten pankkien vakavaraisuus näyttää olevan korkeimmalla tasolla 

finanssikriisin jälkeisenä aikana. Finanssikriisin ajoista pankkisektori on pystynyt 

kasvattamaan vakavaraisuuttaan useita prosenttiyksiköitä.  

Suomen pankkisektorin tappiopuskuri 

Finanssivalvonta kerää paljon erilaista tietoa pankkien vakavaraisuuteen liittyen. Yksi 

tämä tutkielman kannalta oleellinen tilasto kuvaa Suomen pankkisektorin 

tappiopuskuria. Sillä tarkoitetaan sitä summaa jolla pankkien omat pääomat ylittävät 

niiden omien varojen vähimmäisvaatimuksen. Toisin sanoen tämä summa kuvaa sitä 

kuinka paljon pankkien omat varat voivat laskea ilman että ne joutuvat ongelmiin 

vakavaraisuusvaatimusten kanssa. Nämä tiedot on koottu liitteistä löytyvään 

taulukkoon jonka tuloksia kuvataan kuvassa 11. 
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Kuva: 10 Suomen pankkisektorin tappiopuskurin kehitys (milj. €) 

Kuten kuvasta 10 on huomattavissa, Suomen pankkisektorin omien varojen määrä 

on ylittänyt sille asetetun vähimmäisvaatimuksen reilusti koko finanssikriisin 

jälkeisenä aikana. Sen lisäksi että omien varojen määrä on ylittänyt 

vähimmäisvaatimuksen, on tappiopuskuri ollut kasvussa vuodesta 2008 eteenpäin 

lukuun ottamatta hetkellisiä notkahduksia. On huomattavaa että Suomen 

pankkisektorin omien pääomien määrä on ollut jo finanssikriisin aikoihin erittäin 

hyvällä tasolla. Korkea tappiopuskuri on näin ollen luonut suomalaisille pankeille 

vakautta myös vaikeina taloudellisina aikoina. Tämän lisäksi pankkisektorin 

tappiopuskuri on kasvanut entisestään ja näin ollen näyttääkin siltä että suomalaiset 

pankit ovat valmistautuneet mahdollisiin ongelmiin jo etukäteen. Vaikka Suomen 

pankkisektori kohtaisikin ongelmia, ei sillä ole akuuttia hätää joutua tilanteeseen 

jossa se olisi vaarassa alittaa vakavaraisuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset.  
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Yksittäisten pankkien vakavaraisuussuhteen kehitys 

Kuva 11: Yksittäisten pankkien vakavaraisuussuhteen kehitys (%) 

Kuten kuvasta 11 on helppo todeta, ei yksittäisillä pankeilla 

kokonaisvakavaraisuussuhteen kehitys ole ollut yhtä tasaista kuin koko 

pankkisektorilla. Yksittäisten vuosien välillä pankeille saattaa olla merkittäviäkin 

muutoksia vakavaraisuussuhteessa. Parhaimman vakavaraisuus tilanteen näistä 

suurista pankeista viimeisimmän tiedon mukaan näyttäisi omaavan Nordea. Nordea 

on näistä pankeista myös ainoa jonka vakavaraisuussuhde yli 18 prosentin eli ylittää 

koko pankkisektorin keskiarvon joka oli esitetty kuvassa 9. Heikoimmillaankin 

Nordean vakavaraisuussuhde finanssikriisin jälkeisinä vuosina on ollut noin 14 

prosentin tasolla mikä on sekin erinomainen. Suurin yksittäinen yhdessä vuodessa 

tapahtunut muutos löytyy myös Nordealta. Nordealla vakavaraisuussuhde vuonna 

2011 ole noin 14 prosentin tasolla kun se oli noin 20 prosentin tasolla. Vuoden sisällä 

tapahtuvaksi nousuksi tämä vaikuttaa melko korkealta ja sille löytyykin 

poikkeuksellinen selittäjä. Nordea Pankki Suomi Oyj tilinpäätöksen sai vuonna 2012 

emoyritykseltään merkittävän takauksen kattamaan tarvittaessa yritysluotoista 

syntyviä arvonalentumisia.  
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Nordean lisäksi myös Danske Bankilla sekä OP-Pohjolalla vakavaraisuussuhde 

vaikuttaisi viimeisten tietojen mukaan olevan hyvällä tasolla. Danskella noin 15 

prosenttia ja OP-Pohjolalla yli 16 prosenttia. Finanssikriisin jälkeisinä vuosina 

alimmillaan vakavaraisuussuhde on käynyt OP-Pohjolalla jolla se putosi alle 12 

prosentin tason vuonna 2011. Näistä kolmesta pankista OP-Pohjolalla vakavaraisuus 

pysyi pitkään matalimmalla tasolla aina vuoteen 2014 saakka jolloin se ohitti Danske 

Bankin. Tästäkin huolimatta myös OP-Pohjolan vakavaraisuus on säilynyt hyvänä 

koko finanssikriisin jälkeisenä aikana. Kuvasta 12 Danske Bank Oyj:n kohdalla on 

huomattavissa eräs muista poikkeava seikka joka kiinnittää huomion. Toisin kuin 

muilla pankeilla Danske Bankin vakavaraisuussuhde vuonna 2014 oli tippunut 

edeltävää vuotta alemmalle tasolle. Viimeisimmän tiedon mukaan muut pankit olivat 

kasvattaneet vakavaraisuuttaan, kun taas Danske Bankilla vakavaraisuus oli 

kääntynyt laskuun. Vakavaraisuussuhteen laskusta huolimatta Danske Bankin 

vakavaraisuus vaikuttaisi olevan hyvällä tasolla. Lisäksi on huomioitava että yhden 

vuoden kehityksen perusteella ei ole syytä huolestua sillä muillakin pankeilla on ollut 

vaihtelua vakavaraisuussuhteen tasossa. Tulevaisuuden kannalta on kuitenkin syytä 

seurata jatkuuko Danske Bankin kehitys edelleen alaspäin. Jos näin on, lienee syytä 

alkaa pohtimaan keinoja jolla se pysähtyy ennen kuin vakavaraisuus laskee liian 

alas.  

Vakavaraisuussuhde lasketaan suhteuttamalla pankkien omat pääomat niiden 

riskipainotettuihin saamisiin. Tarkastelemalla näitä kahta komponenttia saadaan vielä 

tarkempi selvyys kuinka nämä kaksi eri tekijää ovat vaikuttaneet pankkien 

vakavaraisuussuhteen kehittymiseen. Kuten liitteen kaksi taulukoista on nähtävissä, 

Nordean kohdalla vakavaraisuuden parantumista selittää  enemmän sen 

riskipainotettujen saamisten määrän putoaminen. Vaikka Nordean kohdalla omien 

varojen määrä on hieman pudonnut finanssikriisin jälkeisinä vuosina, on sen lasku 

ollut hyvin maltillista. Sen sijaan Nordean riskipainotettujen saamisten määrä on 

pudonnut selkeästi vuoden 2008 tasosta. Näin ollen pienentämällä saamisista 

aiheutuvia riskejä Nordea on kyennyt kasvattamaan omaa vakavaraisuussuhdettaan, 

joka myös kuvasta 12 on nähtävissä.  

Kun Nordean kohdalla molemmat tekijät ovat olleet laskusuunnassa, on taas 

Pohjolan tapauksessa molemmat luvut tasaisesti kasvaneet finanssikriisin jälkeisinä 

aikoina. Vaikka Pohjolan kohdalla niin omat varat kuin myös riskipainotetut erät ovat 
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olleet kasvussa, on molemmissa tunnusluvuissa ollut pieniä heittelyjä eri vuosien 

välillä. Tästä johtuu se että vakavaraisuussuhde on eri vuosien välillä heitellyt ja jopa 

tippunut hetkellisesti. Yleinen trendi kuitenkin on ollut kasvava finanssikriisin 

jälkeisinä vuosina. Tämän selittää se että Pohjolan omien pääomien määrä on 

kasvanut enemmän suhteessa riskipainotettuihin eriin. Etenkin vuoden 2014 kohdalla 

omien varojen kasvu on ollut suhteellisesti suurempi kuin riskipainotettujen 

saamisten. Pohjolan tapauksessa vakavaraisuussuhteen parantumista selittävä tekijä 

on siis täysin päin vastainen kuin Nordealla.  

Danske Bankin tapauksessa omien pääomien kehitys on ollut hieman laskevaa, 

mutta se on kuitenkin pysynyt hyvin tasaisena koko tarkasteltavan ajanjakson. 

Dansken kohdalla vakavaraisuussuhde oli kasvusuunnassa useana vuonna joka 

selittyi sillä että sen riskipainotettujen saamisten määrä pieneni. Kuten Nordea, myös 

Danske Bank paransi vakavaraisuussuhdettaan pienentämällä riskiä kun taas 

Pohjola teki sen kasvattamalla omia pääomia. Dansken kohdalla oli kuitenkin 

huomattavaa, että sen vakavaraisuussuhde heikkeni vuonna 2014. Tämä selittyy sillä 

riskipainotettujen saamisten määrä kääntyi nousuun vaikka samalla kun omien 

varojen määrä putosi hieman edellisvuodesta. Näitä kolmea pankkia tarkastelemalla 

voi todeta että vakavaraisuussuhteeseen vaikuttavien tekijöiden merkitys on 

pankkikohtaista. Nordealla ja Danskella siihen vaikutta riskipainotettujen saamisten 

määrä selkeästi enemmän, kun taas Pohjolan tapauksessa omien varojen 

kasvattaminen oli suuremmassa roolissa vakavaraisuussuhteen nousussa. 

Pankkien ulkopuoliset sitoumukset 

Finanssikriisiä edeltävänä aikana oli yleistä että pankit siirsivät niihin kohdistuneita 

riskejä pois omista taseistaan. Näin pankkien riski saatiin näyttämään pienemmälle 

kuin se todellisuudessa oli. Tämä on myös yksi seikka johon uudessa pankki 

sääntelyssä on kiinnitetty huomiota. Seuraavaksi kuvassa 13 on esitetty 

tarkasteltavien pankkien taseiden ulkopuolisten sitoumusten kehitys finanssikriisin 

jälkeisenä aikana.  
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Kuva 12: Pankkien ulkopuolisten sitoumusten kehitys (milj. €) 

Ensimmäinen seikka joka kuvasta 12 nousee esiin, on se että Nordealla on selkeästi 

enemmän taseen ulkopuolisia vastuita kuin kahdella muulla pankilla. Danske Bankilla 

taseen ulkopuolisten sitoumusten määrä on pienestä kasvusta huolimatta pysynyt 

matalimmalla tasolla määrällisesti. On kuitenkin huomattava että vuodesta 2013 

vuoteen 2014 taseiden ulkopuolisten vastuiden määrä lähes kaksinkertaistui. Lisäksi 

eri vuosien välillä on suhteellisesti suuria vaihteluita. Pohjolan tapauksessa taseen 

ulkopuoliset sitoumukset pysyivät tasaisesti matalalla tasolla aina vuoteen 2014 asti. 

Vuonna 2014 Pohjolan taseen ulkopuoliset vastuut kääntyivät jyrkkään kasvuun. 

Nordean kohdalla kehitys on ollut hyvin samankaltainen kuin Danske Bankilla. Eri 

vuosien välillä on ollut jonkin verran muutoksia mutta muutosten suuruus on ollut 

suhteellisesti pienempää kuin Danskella. Myös Nordean tapauksessa taseen 

ulkopuolisten vastuiden määrä kääntyi vuonna 2014 kasvuun. Kuvaa tarkastelemalla 

on selkeästi huomattavissa että kaikkien tarkasteltavien kohdalla taseiden 

ulkopuolisten sitoumusten taso vuonna 2014 on korkeammalla kuin vuonna 2008. 

Näin ollen voikin todeta että taseiden ulkopuoliseen toimintaan finanssikriisillä ja siitä 

seuranneilla sääntelyn uudistuksilla ei ole ollut laskevaa vaikutusta. 
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Pankkien järjestämättömät saamiset 

Yksi oleellinen tekijä joka vaikuttaa pankkien riskiin ja sitä kautta niiden 

vakavaraisuuteen on niiden järjestämättömien saamisten määrä. Näillä tarkoitetaan 

erääntynyttä saamista joka on ollut maksamatta 90 päivää. Mitä enemmän pankeilla 

on järjestämättömiä saamisia, sitä suurempi on riski joutua kirjaamaan näitä saamisia 

luottotappioihin, joka taas oleellisesti liittyy pankkien vakavaraisuuteen.  

Kuva 13: Pankkien järjestämättömien saamisten kehittyminen (%) 

Kuvassa 13 on esitetty tarkasteltavien pankkien järjestämättömien saamisten määrä 

suhteessa kaikkiin saamisiin. Danske Bank erottuu kahdesta muusta pankista sillä 

että sen järjestämättömien saamisten määrä on hieman korkeammalla kuin muiden 

pankkien. Huomattavaa on kuitenkin että sillä samoin kuin Nordealla ja Pohjolalla 

järjestämättömien saamisten määrä kaikista saamisista on hyvin matala. Vuodesta 

2008 eteenpäin pankkien järjestämättömien saamisten taso on pysynyt hetkellisiä 

vuosittaisia muutoksia lukuun ottamatta hyvin samalla tasolla aina vuoteen 2013 

saakka. Järjestämättömiä saamisia tarkasteltaessa vuosi 2014 nousee selkeästi 

esille. Kaikilla kolmella pankilla järjestämättömät saamiset kääntyivät selvään 

nousuun vuonna 2014. Merkittävää on että nousu koskee kaikkia pankkeja sekä se 

että nousu on merkittävä verrattuna edeltävän vuoden tasoon. Se että kaikilla 

pankeilla nousu on samanaikaista ja suuntaista viittaisi että sama tekijä vaikuttaa 
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kaikkiin samalla tavalla. Nousun suuruudesta johtuen pankkien järjestämättömien 

saamisten määrä tuskin on noussut hetkessä näin merkittävästi. Tämä viittaisi 

enemmänkin siihen että järjestämättömien saamisten määrittelyyn on tullut 

muutoksia uudistuneen sääntelyn myötä joka selittäisi näin merkittävän ja nopean 

kasvun. Tässä on mielestäni nähtävissä hyvin selkeästi finanssikriisistä seuranneen 

sääntelyn uudistamisen seuraukset.  

Pankkien saamisten arvonalentumiset 

Kuten todettua järjestämättömät saamiset ovat erääntyneitä saamisia joista maksu 

on saamatta. Kun varmistuu että pankit eivät näitä saamisia tule saamaan seuraa 

niistä arvonalentumistappioita. Seuraavaksi kuvassa 15 on esitetty tarkasteltavien 

pankkien arvonalentumistappioiden määrän kehittyminen. 

Kuva 14: Pankkien saamisten arvonalentumistappiot (milj. €) 

Kuvasta 14 on selvästi havaittavissa että pankit joutuivat tekemään merkittäviä 

alaskirjauksia ensimmäisinä finanssikriisin jälkeisinä vuosina. Etenkin Nordealla ja 

Danskella syntyi finanssikriisin seurauksena suuria saamisten 

arvonalentumistappioita, kun taas Pohjolalla määrät olivat hieman matalammalla. 

Merkittävää on kuitenkin huomata että näiden suurten alaskirjausten jälkeen 

pankkien saamisten arvonalentumiseen liittyvät tappiot ovat pudonneet merkittävästi. 
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Kaikkien pankkien taso on laskenut merkittävästi ja viime vuosien suunta on ollut 

jatkuvasti alaspäin. Tämä viittaisi siihen että pankkien saamisiin kohdistuvat riskit 

ovat laskeneet finanssikriisin jälkeisinä vuosina. Vaikuttaisi siltä että finanssikriisin ja 

siitä seuranneet sääntelyn muutokset ovat johtaneet osaltaan siihen että pankkien 

saamisista aiheutuneet tappiot ovat kääntyneet laskuun. Tässä tapauksessa on toki 

huomattava että osa voi selittyä taloudellisen tilanteen paranemisesta. Uudet 

tiukentuneet säännökset joilla pankkien riskejä pyritään pienentämään, ovat varmasti 

osaltaan kuitenkin vaikuttaneet siihen, ettei saamisiin kohdistuneet riskit ole 

realisoituneet arvonalentumistappioina enää niin merkittävästi.   

Pankkien velat ja varat joiden maturiteetti alle 30 vrk 

Viimeisenä seikkana haluan nostaa tarkasteluun sen onko finanssikriisillä ja siitä 

seuranneilla muutoksilla ollut vaikutusta pankkien velkojen ja saamisten 

maturiteettiin. The Squam Lake raportissa nostettiin esille velkojen maturiteettien 

vaikutus pankkien riskiin ja sitä kautta vakavaraisuuteen. Raportin mukaan olisi 

parempi mitä vähemmän pankeilla on lyhyen maturiteetin velkaa. Toisaalta pankin 

kannalta olisi parempi jos sen saamiset olisivat lyhyemmällä maturiteetilla jolloin ne 

saavat ne nopeammalla aikavälillä omaan käyttöön esimerkiksi taloudellisesti 

vaikeissa tilanteissa. Lyhyen maturiteetin ansiosta pankkien maksuvalmius on 

paremmalla tasolla. Kuvissa 16 ja 17 onkin tarkasteltu pankkien alle 30 päivän 

maturiteetin omaavien saamisten ja velkojen suhdetta kokonaistasoon nähden. 
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Kuva 15: Pankkien velat joiden maturiteetti alle 30 vrk kaikista veloista (%) 

Kuvassa 15 on esitetty kuinka suuri osa pankkien veloista on alle 30 vuorokauden 

maturiteetilla suhteessa niiden kaikkiin velkoihin. Kuten kuvasta voidaan huomata, 

Danske Bankilla on selkeästi enemmän lyhyen maturiteetin velkoja verrattuna 

kahteen muuhun pankkiin. Sen veloista merkittävä osa on maturiteetiltaan alle 30 

vuorokautta. Näin ollen siihen kohdistuu myös suurempi riski kuin kahteen muuhun 

pankkiin.  Yleisenä huomiona voi todeta että kaikkien pankkien lyhyen maturiteetin 

velkojen suhde kaikkiin velkoihin on pysynyt hyvin tasaisena. Millään pankilla ei ole 

tapahtunut merkittäviä muutoksia lyhyen maturiteetin velkojen määrässä. 

Huomattavaa on kuitenkin että kaikkien pankkien kohdalla lyhyen maturiteetin 

velkojen määrä on laskenut hieman finanssikriisin jälkeisinä vuosina. Nordean ja 

Pohjolan kohdalla trendi näyttää myös jatkuvan laskevana, eli näihin pankkeihin 

kohdistuvat riskit ovat myös laskusuuntaan velkojen maturiteetilla mitattuna. Danske 

Bankin tapauksessa tilanne on kuitenkin toinen, vaikka silläkin lyhyen maturiteetin 

velkojen määrä on laskenut finanssikriisin ajoista. Vuoden 2013 tilinpäätös on 

viimeisin jossa Danske Bank on eritellyt alle 30 vuorokauden maturiteetin velat. 

Merkittävää on että sen laskusuunnassa ollut trendi kääntyi selkeään nousuun 

vuonna 2013. Viimeisimmän tiedon mukaan Dansken velkojen maturiteetteihin 

kohdistuva riski olisi siis kasvu suunnassa. Vaikka kaikkien pankkien kohdalla lyhyen 

maturiteetin velkojen suhde kaikkiin velkoihin on laskenut, ovat niiden muutokset 
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kuitenkin pieniä. Näin ollen uudistuva pankkisääntely ei ainakaan vielä ole 

vaikuttanut merkittävästi tähän tilastoon. 

Kuva 16: Pankkien saamiset joiden maturiteetti alle 30 vrk kaikista saamisista (%) 

Kuvassa 16 on esitetty kuinka pankkien alle 30 vuorokauden maturiteetin saamisten 

määrä on kehittynyt finanssikriisin jälkeisinä vuosina. Toisin kuin velkojen 

tapauksessa saamisten suhteen, pankkien maksuvalmiuden kannalta on parempi 

mitä enemmän sen saamisista on lyhyellä maturiteetilla. Lyhyen saamisten määrä 

kaikilla pankeilla on selvästi vähemmän kuin niiden lyhyen maturiteetin velkojen 

määrä. Danske Bankilla lyhyen maturiteetin saamisia on tarkasteltavista pankeista 

eniten. On kuitenkin huomattavaa että ero on paljon pienempi kuin velkojen 

tapauksessa. Näin ollen lyhyen maturiteetin saamisten ja velkojen välinen ero on 

Danskella kaikkein suurin. Ongelma tilanteessa sille tulisi siis myös suurimpia 

ongelmia lyhyen välin veloista. Velkoihin verrattuna saamisten kohdalla on 

huomattavissa suurempia heittelyjä eri vuosien välillä. Ainoa pankki jonka lyhyen 

maturiteetin saamiset ovat kasvaneet vuoden 2008 tasosta vuoteen 2014 verrattuna, 

on Pohjola, eikä silläkään ole tapahtunut merkittävää muutosta. Danskella ja 

Nordealla lyhyen maturiteetin saamiset ovat taas pudonneet. Nordean tapauksessa 

tätä pudotusta kuitenkin kompensoi lyhyen maturiteetin velkojen määrän putoaminen. 

Vaikka tässäkin tilanteessa on tapahtunut muutoksia, ovat ne olleet hyvin pieniä. 
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Näin ollen mielestäni voi todeta että finanssikriisillä ja siitä seuranneella säännöstelyn 

uudistamisella ei ainakaan vielä ole ollut vaikutusta lyhyen maturiteetin velkojen ja 

saamisten määrään. 

Edellä on tarkasteltu erilaisten tunnuslukujen avulla kuinka suurten suomalaisten 

pankkien vakavaraisuus ja niihin läheisesti liittyvät tekijät ovat muuttuneet 

finanssikriisin jälkeisinä vuosina. Näistä selkein nähtävissä oleva muutos tapahtui 

järjestämättömissä saamisissa joihin kohdistui selkeä ja yhtenäinen muutos vuonna 

2014. Toinen jossa oli huomattavissa merkittävä muutos oli saamisiin kohdistuneet 

arvonalentumistappiot. Myös tässä tapauksessa kaikkien pankkien kohdalla oli 

tapahtunut selkeä muutos.  

Kaiken kaikkiaan pankkien vakavaraisuus ja siihen liittyviin tekijät eivät ole kokeneet 

mitään merkittäviä muutoksia kokonaisuutena. Tähän on mielestäni olemassa kaksi 

selittävää tekijää. Ensinnäkin on huomattava että Basel III -säädökset joita 

suomalaisten pankkien tulee alkaa noudattamaan astuvat kokonaisuudessaan 

voimaan vasta tulevina vuosina. Siirtyminen uusiin säädöksiin ja niiden vaatimuksiin 

tapahtuu portaittain ja toistaiseksi ollaan vasa prosessin alkuvaiheessa. Jos tämä 

vastaava tarkastelu toteutettaisiin uudestaan vaikka viiden vuoden kuluttua kun Basel 

III -säännöksiin on siirrytty kokonaan voisi muutokset olla merkittävämpiä. 

Toistaiseksi uusien säännösten vaikutus on pientä ja huomattavissa vasta osassa 

tarkastelluissa tunnusluvuissa. Toinen selittävä tekijä miksi finanssikriisin jälkeen 

suomalaiset pankkien vakavaraisuuteen liittyvät tunnusluvut eivät ole merkittävästi 

muuttuneet on mielestäni pankkien lähtötilanteessa. Suomalaisten pankkien 

vakavaraisuus tilanne oli hyvä ennen finanssikriisiä jonka takia finanssikriisi ei 

aiheuttanut niiden vakavaraisuuteen suuria ongelmia. Suomalaisten pankkien 

vakavaraisuus tilanne finanssikriisistä huolimatta pysyi kohtuullisen hyvällä tasolla ja 

näin ollen niiden ei ole tarvinnut tehdä niin merkittäviä toimia vakavaraisuuden 

parantamiseksi. Jos suomalaisten pankkien vakavaraisuudet olisivat kärsineet 

isommista ongelmista, uskon että finanssikriisin jälkeen olisi nähty suurempia 

muutoksia pankkien vakavaraisuuden kehittymisessä. Nyt siihen ei ollut suurta 

tarvetta. 
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5. Johtopäätökset ja yhteenveto 
 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia kuinka vuosien 2007–2009 finanssikriisi 

vaikutti pankkien vakavaraisuuteen ja siihen miten vakavaraisuus sääntely muuttui. 

Yhdysvaltain asuntomarkkinoilta leviämään lähteneeseen ja sieltä eri puolille 

maailmaa levinneeseen kriisiin liittyy vahvasti pankkisektori. Pankit olivat omalta 

osaltaan merkittävässä roolissa siinä että kriisi pääsi eskaloitumaan niinkin laajaksi. 

Vaikka kriisi sai alkunsa Yhdysvalloista, oli myös Euroopassa toimivien pankkien 

toimet osaltaan edistämässä ongelmien leviämistä Eurooppaan. Kriisi sai alkunsa 

pankkisektorilta mutta sieltä se levisi myös eri aloille sekä aiheutti vaikeuksia myös 

valtioiden talouksille. Tästä oli luonnollista että kriisin syntyyn vaikuttaneen 

pankkisektorin toiminnan sääntelyyn alettiin pohtia uudistuksia jotta vastaavanlainen 

tilanne voitaisiin välttää tulevaisuudessa. Syitä miksi finanssikriisi syntyi ja kasvoi niin 

suureksi on useita. Mielestäni on mahdotonta osoittaa tiettyä yhtä syytä jonka 

seurausta kriisi oli. Nämä kriisin syiksi nimetyistä tekijöistä muodostui yhdessä 

monimutkainen kokonaisuus joka lopulta kaatui kuin korttitalo.  

Pankkien rooli finanssikriisin syntyyn oli hyvin merkittävä. Niiden holtittomasti 

myöntämien subprime -lainojen seurauksena Yhdysvaltain asuntomarkkinat 

ylikuumenivat. Kun asuntojen hinnat kääntyivät laskuun, alkoi pankkien luoma 

monimutkainen järjestelmä kaatua. Pankit olivat pyrkineet kiertämään sääntelyä 

erillisyhtiöiden avulla joilla siirrettiin luottoihin liittyviä riskejä sijoittajille. Tämän 

seurauksena kriisi pääsi leviämään laajasti koko finanssimarkkinoille.  

Edellä kuvatun perusteella on helppo todeta että pankkien toiminnan valvonta ja 

sääntely ole selvästi puutteellista mahdollistaessaan tämän kaltaisen toiminnan. On 

selvää että pankkien luotonantoa olisi tullut kiristää jotta kriisin suuruutta olisi voinut 

vähentää. Tämän lisäksi pankkien todellisten riskien valvonta ja rajoittaminen olisi 

tullut olla tiukempaa, jotta pankkien vakavaraisuuden riittävyys olisi ollut riittävän 

korkea kestämään luottosaamisista syntyviä alaskirjauksia.  

Pankkien sääntelyn kannalta merkittävä uudistus tapahtui 1980-luvun lopulla kun 

Suomessa ja Euroopassa pankkien sääntely siirtyi pohjautumaan Baselin komitean 

laatimiin Basel I säännöksiin. Näillä säännöksillä oli tarkoitus kiinnittää huomiota 

siihen kuinka pankkien varat ja riskit määritellään. Näiden tarkka määrittely pankeille 
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asetetut vakavaraisuuden vähimmäismäärät perustuivat näihin. Pankkien 

vakavaraisuuden sääntely perustui pitkään Basel I säännöksiin. 1990-luvun 

loppupuolilla alettiin pohtia uudistuksia joilla pankkijärjestelmän vakautta pystyttäisiin 

lisäämään entisestään. Tämän seurauksena 2000-luvun alkuvuosina tuli voimaan 

Basel II säännökset. Basel II säännöksillä pyrittiin lisäämään selvyyttä pankkien 

todellisista riskeistä jonka seurauksena myös pankeilta vaadittava vakavaraisuuden 

vähimmäistaso kasvoi.  

Vakavaraisuuden ja riskien merkitys pankeille on selkeästi tiedostettu ennen 

finanssikriisiä ja niille oli myös asetettu säädöksiä. Säännöksiä oi myös pyritty 

uudistamaan jotta ne vastaisivat paremmin pankkeihin kohdistuvia todellisia riskejä. 

Ennen finanssikriisiä oli selkeästi myös tiedostettu tarve tiukentaa pankeilta 

vaadittavaa vakavaraisuutta. Ongelmaksi finanssikriisin tapauksessa muodostui 

kuitenkin se että pankkien sääntely ei uudistuksista huolimatta ollut riittävän tiukkaa. 

Lisäksi selkeä ongelma oli se että investointipankit ja muut varjopankkijärjestelmän 

toimijat olivat sääntelyn ulkopuolella. Sääntely mahdollisti myös sen että pankit 

siirsivät riskejä omien taseiden ulkopuolelle jolloin ne pystyivät täyttämään niille 

asetetut vakavaraisuuden vähimmäisvaatimukset. 

Toinen tutkimuskysymyksistä johon tässä tutkimuksessa pyrittiin löytämään vastaus, 

oli se kuinka pankkien vakavaraisuus sääntely muuttui finanssikriisin jälkeen. On 

selvää että finanssikriisi paljasti merkittäviä puutteita pankkien 

vakavaraisuusvaatimuksissa ja riskien seurannassa. Tämän seurauksena Baselin 

komitea alkoi jälleen uudistaa pankkien sääntelyä jonka seurauksena uusia Basel III -

säännöksiä alettiin implementoimaan portaittain. Uusilla säännöksillä pyritään 

parantamaan pankkien vakavaraisuutta entisestään uusilla pääomapuskureilla. 

Vakavaraisuusvaatimusten lisäksi Basel III säädöksillä huomioitiin myös niiden 

talouden syklejä voimistavat vaikutukset. Puskureilla pyritään myös vähentämään 

prosyklisiä vaikutuksia. Näillä uudistuksilla on varmasti pankkisektoria vakauttavia 

vaikutuksia ja ne parantavat varmasti myös luottoa pankkeihin ja niiden kykyyn 

selviytyä taloudellisista ongelmista. Tulevaisuudessa onkin mielenkiintoista seurata 

onko nämä toimet riittäviä jos pankit joutuvat ongelmiin. Tutkimuskysymykseen 

vastaukseksi voi siis mielestäni tiivistää että kokonaisuudessaan pankkien 

vakavaraisuus säädöksiä tiukennettiin merkittävästi finanssikriisin jälkeen, jotta 

vastaavanlainen kriisi voitaisiin tulevaisuudessa välttää.  
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Vakavaraisuus sääntelyn tiukentamisesta Basel III -säännöksiin on myös kohdistunut 

kritiikkiä ja niille on esitetty paljon erilaisia vaihtoehtoja ja muutossuosituksia. Ehkä 

kattavimmin Basel III säännöksille vaihtoehtoja tarjoaa The Squam Lake raportti. Se 

muun muassa esittää suurille pankeille tiukempia vakavaraisuusvaatimuksia sekä 

kiinnittää enemmän huomiota pankkien likviditeettiin. Basel III -säännösten lisäksi 

pankeille on myös ehdotettu erilaisia veroja. Pankkeja voitaisiin esimerkiksi verottaa 

sen mukaan kuinka suuren riskin ne aiheuttavat koko pankkijärjestelmälle.  

Mielenkiintoinen kysymys onkin että onko Basel III oikeanlainen tai riittävä tapa 

järjestää pankkien vakavaraisuuden sääntely. Basel III on kattava kokonaisuus jota 

noudatetaan laajasti, mutta voisiko se ottaa huomioon joitain muutosehdotuksia. 

Mielestäni vaihtoehtoisista sääntelykeinoista mikään ei yksinään pysty tarjoamaan 

kunnollista vaihtoehtoa Basel III:le. Basel III -säännöksiin voitaisiin kuitenkin tehdä 

parannusehdotusten mukaisia lisäyksiä jolloin se voisi parantaa entisestään 

pankkisektorin vakautta. 

Toinen tutkimuskysymys johon tällä tutkimuksella haluttiin löytää vastaus, oli se 

miten suomalaisten pankkien vakavaraisuus on kehittynyt finanssikriisin jälkeen. 

Tällä hetkellä suomalaiset pankit vaikuttaisivat olevan riittävän vakavaraisia. Tämän 

lisäksi Tämän hetken tiedon mukaan pankkien suhteen voi olla melko luottavainen. 

Suomen pankkisektorin vakavaraisuudessa on viime vuosina ollut kasvava trendi. 

Pankkien vakavaraisuussuhteella mitattuna suomalaisten pankkien vakavaraisuus on 

selkeästi kasvanut finanssikriisin jälkeisinä. Muilla vakavaraisuutta ja riskejä 

kuvaavilla tunnusluvuilla mitattuna tilanne ei ole noussut yhtä paljon. Oikeastaan 

ainoa tunnusluku jossa oli havaittavissa selkeä muutos oli pankkien järjestämättömät 

saamiset. Nämä kääntyivät kaikilla pankeilla tarkastelujakson lopussa selkeään 

kasvuun, joka viittaisi että sääntelyn muutoksilla voisi olla vaikutusta näiden 

saamisten määrittelyyn. Yleisesti ottaen Suomen pankkisektorin tilanne on pysynyt 

hyvin vakaana finanssikriisin jälkeisinä vuosina. Osin tähän vaikuttaa se että 

suomalaisten pankkien tilanne pysyi myös finanssikriisin aikana hyvällä tasolla joten 

niillä ei ole ollut tarvetta merkittäviin muutoksiin. Toinen seikka miksi 

vakavaraisuustilanne ei ole muuttunut merkittävästi lienee se että uusia säännöksiä 

ollaan vasta ottamassa käyttöön ja näin ollen ne eivät ole täysin ehtineet vaikuttaa 

pankkien toimintaan.  
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Kaiken kaikkiaan voinee todeta että finanssikriisi toi merkittäviä uudistuksia pankkien 

vakavaraisuuden sääntelyyn ja valvontaan. Viimeisin finanssikriisi oli taloudellisilta 

vaikutuksiltaan niin radikaali että sen uusiutuminen tulevaisuudessa olisi syytä estää. 

Tällä hetkellä pankkien sääntelyn ja valvonnan tiukentumisen perusteella vaikuttaisi 

myös siltä että tähän on myös viranomaisilla kova halu. Pankkien valvontaa on 

kuitenkin syytä jatkaa tiiviisti ja mahdollisten epäkohtien ilmetessä niihin tulee puuttua 

nopeasti, jotta uutta finanssikriisiä ei pääsisi syntymään. Jos pankkien 

vakavaraisuudelle asetetut vaatimukset ja valvonta olisi ollut näiden uudistusten 

mukaisella tasolla, olisi vuosien 2007–2009 voinut olla vähemmän radikaali kuin se 

lopulta oli. 
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vakavarauussuhde Ydinvakavaraisuussuhde

2008 13,6 12,1

2009 14,5 13,4

2010 14,4 13,2

2011 14,2 13,1

2012 15 13,9

2013 16 14,8

2014 17,3 15,8

2015 18 16,6

Liitteet 
 

Liite 1: Basel III säännösten siirtymä aikataulu.  

Liite 2: Pankkien tunnuslukujen kehitystä kuvaavat taulukot. (Nordea Pankki Suomi, 

Pohjola Pankki, Danske Bank Oyj tilinpäätökset, Fiva) 

 

 

 

 

 

 

Pankkisektorin vakavaraisuussuhde ja ydinvakavaraisuussuhde 
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Tappiopuskuri

2008 8 536

2009 9 416

2010 9 612

2011 9 145

2012 10 172

2013 9 776

Nordea Pankki Suomi Oyj OP-Pohjola-ryhmä Danske Bank Oyj

2008 13,9 12,2 14,7

2009 15,2 14,2 16,2
2010 14,7 14,1 15,6

2011 13,8 11,4 15,6

2012 20 13,8 15,9

2013 16,6 13,4 18,5

2014 18,6 16,5 14,9

Nordea Pankki Suomi Oyj Omat varat Riskipainotetut erät yhteensä

2008 10,62 76,33

2009 10,3 67,58

2010 10,44 70,77

2011 10,46 75,72

2012 8,16 40,71

2013 8,37 50,45

2014 8,52 45,96

Pohjola Pankki Omat varat Riskipainotetut erät yhteensä

2008 1,61 13,24

2009 1,84 13

2010 1,92 13,6

2011 1,65 14,51

2012 2,13 15,4

2013 2,17 16,15

2014 3,47 21

 

 

 

 

 

Pankkisektorin tappiopuskuri 

 

 

 

 

 

 

Pankkien ydinvakavaraisuus 

 

 

 

 

 

 

Nordea Pankin omat varat ja riskipainotetut erät 

 

 

 

 

 

 

Pohjola Pankin omat varat ja riskipainotetut erät 
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Danske Bank Oyj Omat varat Riskipainotetut erät yhteensä

2008 2,73 18,53

2009 2,59 15,98

2010 2,71 17,36

2011 2,63 16,91

2012 2,59 16,3

2013 2,54 13,74

2014 2,39 15,98

Nordea Pankki Suomi Pohjola Pankki Danske Bank Oyj

2008 30,96 6,38 4,36

2009 32,83 7,3 4,94

2010 34,53 6,96 7,88

2011 34,84 7,73 9,82

2012 30,26 8,22 6,03

2013 29,81 7,73 5,17

2014 32,66 19,86 8,9

Nordea Pankki Suomi OyjPohjola Pankki Danske Bank Oyj

2008 0,1 0,2 0,6

2009 0,2 0,2 1

2010 0,2 0,2 0,8

2011 0,2 0,4 1

2012 0,3 0,2 0,8

2013 0,2 0,2 0,9

2014 1,3 1,7 2,6

Nordea Pankki Suomi Pohjola Pankki Danske Bank Oyj

2008 133 28 52

2009 381 129 42

2010 272 104 297

2011 70 60 308

2012 144 57 64

2013 53 37 50

2014 60 25 40

 

 

 

 

 

Danske Bank Oyj:n omat varat ja riskipainotetut erät 

 

 

 

 

 

 

Pankkien taseiden ulkopuoliset sitoumukset 

 

 

 

 

 

 

Pankkien järjestämättömät saamiset 

 

 

 

 

 

 

Pankkien saamisten arvonalentumistappiot 
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Nordea Pankki Suomi Pohjola Pankki Danske Bank Oyj

2008 51 55 81

2009 56 53 79

2010 54 53 79

2011 45 55 71

2012 45 53 70

2013 49 53 77

2014 43 51

Nordea Pankki Suomi Pohjola Pankki Danske Bank Oyj

2008 30 31 30

2009 33 29 25

2010 33 28 24

2011 28 33 24

2012 29 41 26

2013 33 29 20

2014 28 32

 

 

 

 

 

Pankkien velat joiden maturiteetti alle 30 vrk suhteessa kaikkiin velkoihin 

 

 

 

 

 

 

Pankkien saamiset joiden maturiteetti alle 30 vrk suhteessa kaikkiin saamisiin 


