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Työn tavoitteena on selvittää ja analysoida kohdeorganisaation vakavaraisuuden ja likvidi-

teetin stressitestausprosessin mahdolliset kehityskohteet. Löydetyille haasteille esitetään 

joko ratkaisumalli tai määritellään organisaation sisällä vastuuyksikkö, jonka tehtäväksi rat-

kaisun kehittäminen ohjataan. 

 

Työn rakenne koostuu kohdeorganisaation analysointiprojektin lisäksi kirjallisuuskatsauk-

sesta, joka tukee tutkimuskysymysten ratkaisua ja analysointiprojektissa ilmenneiden käsit-

teiden ymmärrystä kolmesta eri näkökulmasta: päätöksenteon, stressitestauksen ja pankki-

toiminnan organisoinnin näkökulmasta. Johdanto, johtopäätökset ja yhteenveto kiteyttävät 

tutkimusongelman esittelyn ja ratkaisun.  

 

Tärkeimpinä tuloksina voidaan todeta, että pankkitoiminta on hyvin säänneltyä, mikä vai-

kuttaa kohdeorganisaation kehityskohteiden painottumisen pankkiviranomaisten määrittele-

miin aihealueisiin. Toisaalta päätöksentekomenetelmien implementointi osoittautui usein 

aliarvioiduksi osaksi finanssisektorin toimintaa. Sekä kirjallisuuskatsauksessa että case-

osuudessa korostui finanssisektorin riskilajien integrointi ja vaikutus toisiinsa sekä stressi-

testauksen laajemmat ongelmakohdat taloustilanteen kokonaisarvioinneissa.    
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The aim of the work is to find out and analyze the possible development targets of the case-

organization’s solvency and liquidity stress testing process. Solution models are presented 

for the found challenges, or to responsibility unit is defined within the organization, whose 

task is to guide the development of the solution. 

 

In addition to the target organization's analysis project, the structure of the work consists of 

a literature review that supports the solution of research questions and the understanding of 

the concepts expressed in the analysis project from three different perspectives: decision-

making, stress testing and banking organization. The introduction, conclusions, and sum-

mary outline the presentation and solution of the research problems. 

 

The most important results are that banking is well regulated sector, which affects the focus 

of the organization’s development targets on the topics defined by the banking authorities. 

On the other hand, the implementation of decision-making methods is proved very often in 

banking industry to be underestimated by financial organizations. Both the literature review 

and the case section highlighted the integration and impact of risk types in the financial 

sector, as well as the broader problem areas of stress testing in overall assessments of the 

economic situation.  
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1 Johdanto 

Tämä diplomityö on toteutettu toimeksiantona eräälle Suomessa toimivalle finanssialan toi-

mijalle: työn julkinen versio ei sisällä kohdeorganisaation tunnistetietoja ja case-osuuden 

joitain yksityiskohtia on piilotettu anonymiteetin takaamiseksi. Kohdeorganisaatio on toteut-

tanut jo vuosia vakavaraisuuden ja likviditeetin stressitestausta. Kuitenkin muutokset las-

kentaperiaatteissa ja toimialalla ovat luoneet tarpeen tarkastella uudelleen sääntelymääräyk-

siä: myös sääntelyn muutokset tulevaisuudessa asettavat laitokselle mahdollisia lisävaati-

muksia, joita on tarpeellista analysoida etukäteen. Lisäksi tavoitteena on ollut kehittää pro-

sessia vastaamaan tulevia muutoksia organisaatiossa sekä sääntelystä tulevia uusia rahoitus-

laitoksen vaatimuksia vakavaraisuuden ja likviditeetin raportoinneissa.  

 

Stressitestauksen aihealuetta on tärkeä tutkia, sillä pankkitoiminnan vakaus ja merkityksel-

lisyys ovat yhä tärkeämmässä osassa nykyisessä yhteyskunnassa. Uutisartikkeleissa on vii-

meisen vuosikymmenen pohdittu pankkien tilannetta ja asemaa koko EU:n näkökulmasta: 

esimerkiksi Lassilan (2016) uutisartikkelin mukaan pankkien heikko riskienhallinta on ai-

kaisemmin johtanut veronmaksajien rahoilla suoritettuihin pelastuspaketteihin; koko kansa-

kunnan taloudellinen vakaus on uhattuna pankkien vakavaraisuuden pettäessä. Finanssikrii-

sin jälkeen luodut suojaustoimet ovat kuitenkin osoittautuneet monissa Etelä-Euroopan 

maissa riittämättömiksi ja pankkien toimintaan kohdistuu yhä enemmän huomiota. Haas-

teena on, etteivät yhdessä maassa alkaneet ongelmat pysy globalisaation myötä maan sisällä, 

vaan muiden EU-maiden tuki on usein välttämätöntä. (Lassila 2016) Myös monet uudet uhat 

esimerkiksi kyberriskit ovat nousseet merkittäviksi haasteiksi, joista pankkisektorillakaan ei 

ole pystytty välttymään: tämän vuoksi niiden integrointi stressitesteihin on välttämätöntä 

(Penttinen 2016). Pankkien on otettava huomioon myös niitä koskevan vakavaraisuussään-

telyn kiristyminen, jonka vaikutukset asiakkaiden marginaalimaksuihin ovat olleet kiistelyn 

aiheena (Vauhkonen, Putkuri et al. 2015).  
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Aikaisempi tutkimus on keskittynyt käsittelemään sääntelymuutosten vaikutuksia makrota-

loudelliseen tilanteeseen: tällä tutkimuksella pystytään varmistamaan näiden vaatimusten 

täyttyminen kohdeorganisaation operatiivisella tasolla. Suomen Kuvalehden (2021) mukaan 

finanssialan kilpailu on digitalisaation myötä kiristynyt ja liiketoiminnan muutoksiin sopeu-

duttava nopeasti, mikäli alalla aikoo pärjätä. Tämän vuoksi kehitysehdotusten olisi tärkeä 

myös tukea yrityksen kilpailukykyä pitkällä aikavälillä: pelkät pakolliset muutostarpeet ei-

vät riitä, vaan täyden hyödyn saavuttamiseksi tulee analysoida myös prosessien muita kehi-

tyskohteita. 

 

1.1 Tavoitteet ja tutkimusongelma 

Työn tarkoituksena on luoda kohdeorganisaatiolle analysointiprojekti, jossa keskitytään va-

kavaraisuuden ja likviditeetin stressitestiprosessien kehittämiseen useiden eri tutkimusme-

netelmien avulla: päämääränä on estää kohdeorganisaatiota ajautumasta ongelmiin niin 

sääntelyn kiristymisen myötä kuin mahdollisen talouskriisin vaikutusten realisoituessa. Ke-

hityskohteet ovat tässä työssä jaettu kahteen osaan: sääntelyn mukaisiin ja operatiivisiin pa-

rannusehdotuksiin. Nimensä mukaisesti sääntelyn vaatimat kehityskohteet on laitoksen 

pakko toteuttaa, operatiivisten aiheiden ollessa ehdotuksia, joilla pystytään tehostamaan lai-

toksen toimintaa esimerkiksi selkeyttämällä raportointia, vähentämällä virheiden esiinty-

mistä, tukemalla päätöksentekoa tai helpottamalla datanhakua. On kuitenkin huomattava, 

että esitellyt kaksi sääntelyryhmää ovat myös riippuvaisia keskenään: operatiivisilla ehdo-

tuksilla voidaan täyttää sääntelyn vaatimia ehtoja ja osa sääntelyn kohdista liittyy suoraan 

prosessin tekniseen suoritustapaan; tällaisten tilanteiden tullessa ilmi esimerkiksi datan ha-

kuun ja jalostukseen liittyvissä kohdissa. Analysoiduille kehitysehdotuksille luodaan joko 

toteuttamisehdotus, tai mikäli aihe vaatii muiden osastojen tukea, nimetään kohteille ratkai-

susta vastaavat yksiköt. Tässä analysointiprojektissa ilmenneitä kehityskohteita voidaan si-

ten soveltaa myöhemmin myös muihin yrityksessä suoritettaviin prosesseihin. Tarkoituk-

sena on, että yritys pystyy hyödyntämään uudistettua prosessia jo kuluvan vuoden aikana.  

 

Työn tekemisellä on siis kaksi tarkoitusta: varmistaa finanssilaitoksen täyttävän tarvittavat 

sääntelyvaatimukset ja tehostaa laitoksen prosessien toimintaa. Tutkimusongelma on 
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selvittää, mitä kehityskohteita stressitestauksessa ICAAP ja ILAAP raportoinnin yhteydessä 

voidaan toteuttaa. Diplomityön lukijalle on tarkoitus välittää kokonaisvaltainen ja realistinen 

kuva prosessista, joka on viimeksi toteutettu keväällä 2021: kohdelukijaryhmäksi luetaan 

kaikki prosessissa mukana olevat henkilöt, eikä ainoastaan johtoporrasta. Kehitysehdotusten 

teknisyydestä johtuen työtä ei ole ensisijaisesti tarkoitettu johtoryhmän tai hallituksen käyt-

töön, vaikka sen vaikutus heijastuukin myös heidän toimintaansa.  

 

Vaikka diplomityön päätarkoituksena on ollut selvittää kohdeorganisaation vakavaraisuuden 

ja likviditeetin stressitestauksen mahdolliset kehityskohteet, ei se ole työn ainoa osa-alue. 

Analysointiprojektin tutkimuskehikon ympärille on muodostettu kirjallisuuskatsaus, jonka 

tiedot tukevat tutkimusongelmaan vastaamista ja auttavat ymmärtämään case-osuudessa il-

menneitä taustatietoja ja käsitteitä. Kirjallisuuden avulla on pystytty ymmärtämään säänte-

lyn taustalla olevat toimijat, pankkijärjestelmän hierarkiat sekä päätöksenteon takana olevat 

toimintamallit ja työkalut. 

 

1.2 Rajaus ja tutkimuskysymykset 

Työ suoritetaan ulkoisen arvioinnin näkökulmasta. Tällaisen toimintamallin avulla analy-

soinnin harhoja pystytään välttämään: ulkopuolinen tarkastelu tarjoaa mahdollisuuden tar-

kastella kriittisesti toimintamalleja ilman kyseenalaistamisen painetta. Tutkimuskysymykset 

on jaettu päätutkimuskysymykseen ja kolmeen apututkimuskysymyksiin seuraavasti: 

 

• Mitkä ovat nykyisen stressitestiprosessin keskeisimmät kehityskohteet? 

o Mitä stressitestausprosessilla tarkoitetaan, mitkä ovat sen hyödyt ja millai-

nen on pankin nykyinen prosessi? 

o Millainen on sääntelykokonaisuus stressitestien taustalla ja millaisia muu-

toksia se edellyttää nykyiseen prosessiin? 

o Millaisia riskiluokkia finanssisektorilla on olemassa ja mitkä niistä tulee 

huomioida stressitestauksessa? 
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Päätutkimuskysymys kertoo työn keskeisen tavoitteen, jonka tulisi välittyä lukijalle doku-

mentin kautta. Ensimmäinen apukysymys pureutuu organisaation nykyasetelman esittelyyn 

sekä prosessin yleisesittelyyn kirjallisuuskatsauksen avulla. Toinen apukysymys kohdistuu 

sääntelyn vaatimien kehityskohteiden etsintään sekä selittämään sääntelyn taustalla olevan 

pankkijärjestelmän toiminnan ulottuvuudet. Kolmas kysymys täydentää ymmärrystä finans-

sijärjestelmästä, keskittyen riskiluokkien esittelyyn ja niiden suhteeseen stressitestaukseen 

liittyen.  

 

Koska työ käsittelee stressitestausta prosessikehityksen näkökulmasta, ei dokumentti sisällä 

varsinaista uutta stressitestilaskentaa. Lisäksi työ keskittyy vain vakavaraisuuden ja likvidi-

teetin stressitestaukseen sekä sen raportointiin, ottamatta kantaa laitoksen muihin prosessei-

hin tai johtoryhmän ja hallituksen työskentelykäytäntöihin. Kirjallisuuskatsauksessa työ on 

rajattu koskemaan samoja aihealueita, joita case-osuudessakin käsitellään: pankkijärjestel-

mää, riskiluokkia, stressitestausta ja päätöksentekoa. Kirjallisuuskatsauksessa pyritään kes-

kittymään erityisesti Suomen ja Euroopan finanssisektorin erityispiirteiden kuvaamiseen. 

Riskiluokkien esittelyssä kerrotaan vain pankkeihin vaikuttavista riskeistä, ottamatta kantaa 

riskienhallintaan yleisesti. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on siis tukea yhtenäisesti 

case-osuuden ymmärtämistä.  

  

1.3 Tutkimusmenetelmät, rakenne ja toteutus 

Työssä käytetään useita tutkimusmenetelmiä eri vaiheissa. Kirjallisuuskatsaus perustuu ko-

konaisuudessaan tieteellisten artikkeleiden, kirjojen ja tutkimusten referoinnille: tarkoitus 

on käyttää mahdollisimman tuoreita ja vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita. Erityisesti 

vuosi 2009 on merkittävä, sillä sen jälkeen esimerkiksi stressitestauksessa on pystytty huo-

mioimaan finanssikriisin vaikutukset tutkimusten tuloksissa. Sen lisäksi pankkijärjestelmän 

tutkinnassa on tärkeä käyttää uusinta tietoa, sillä järjestelmän hierarkia on kokenut useita 

muutoksia muun muassa Euroopan Unioniin liittymisen yhteydessä. Case-osuudessa puo-

lestaan on käytetty kolmea eri tutkimusmenetelmää. Tieteellisiä julkaisuja on hyödynnetty 

tulevan sääntelyn vaikutusten analysoinneissa, koska kokemusta aiheesta ei ole kertynyt 
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laitoksen sisällä. Viiden haastattelututkimuksen avulla on selvitetty prosessin nykytilaa sekä 

kartoitettu operatiivisia kehitysehdotuksia prosessissa viimeksi mukana olleiden avustuk-

sella. Sääntelyn analysointi perustuu laadullisen (kvalitatiivisen) tutkimuksen alaiseen kar-

toitustekniikoiden soveltamiselle: ryhmätyömenetelmän avulla sääntelyvaatimukset analy-

soidaan, arvioidaan ja ryhmitellään omiin lokeroihinsa. Tarkempi tekniikan menettelytapa-

kuvaus on selvitetty case-osuudessa.  

 

Työ rakentuu viidestä eri pääosa-alueesta: johdannosta, kirjallisuuskatsauksesta, case-osuu-

desta, johtopäätöksistä ja yhteenvedosta. Kirjallisuuskatsaus jakaantuu kolmeen alaosaan: 

finanssisektorin toimintaan ja riskienhallintaan, stressitestaukseen sekä päätöksentekoon. 

Näissä osiossa kuljetaan finanssialan yleisesittelystä kohti stressitestauksen ja päätöksenteon 

erityispiirteiden tarkempaa analysointia: näin aihepiiriin perehtymätön lukija pystyy sisäis-

tämään syvällisemmän tiedon. Case-osuuden alussa tarkastellaan nykyistä raportointikoko-

naisuutta ja stressitestausprosessia, joiden pohjalta analysoidaan uusia sääntelynmukaisia ja 

operatiivisia kehityskohteita. Operatiivisiin kohteisiin kuuluvat päätöksentekomenetelmien 

analyysit on erotettu luettavuuden varmistamiseksi omaksi kappaleekseen. Työssä ei käytetä 

kolmannen tason otsikoita, jotta työ pysyy helppolukuisena. Johtopäätöksissä ja yhteenve-

dossa vastataan tutkimuskysymyksiin ja kiteytetään työn ydinsanoma. Seuraavassa kuvassa 

on havainnollistettu työn edistymistä: 

 

Projekti aloitettiin suunnittelemalla tutkimuksen asettelu, tavoitteet ja tutkimuskysymykset, 

joista muodostettiin projektikuvaus ja -suunnitelma sekä johdanto. Ennen kirjallisuuskat-

sauksen luontia empiirinen (case) osuus suoritettiin valmiiksi aikataulullisista syistä: analy-

sointivaihe piti sisällään sääntelyn kvalitatiivisen tutkimuksen sekä haastattelut. Tällä tavalla 

kirjallisuuskatsaus pystyttiin toteuttamaan niin, että se tukee case-osuuden ymmärtämistä. 

Työ tehtiin valmiiksi suunnitellusti yhden lukuvuoden aikana. 

Kuva 1: Työn vaiheet aikajanalla 
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2 Finanssisektorin toiminta ja riskienhallinta 

Tämän luvun alussa käsitellään pankkijärjestelmän toimijoita, niiden suhteita toisiinsa sekä 

finanssialaa ohjaavia sääntelyperiaatteita, joilla on vaikutus case-yrityksen toimintaan. Lo-

puksi luodaan katsaus pankkeja koskeviin yleisimpiin riskilajeihin sekä niiden hallinnan eri-

tyispiirteisiin.  

 

2.1 Pankit ja finanssijärjestelmän toiminta 

Sana ”pankki” on peräisin italian kielen sanasta ”banco”, jolla on alun perin tarkoitettu vih-

reällä liinalla varustettua pöytää, jota käytettiin pankkitoiminnan kokouspaikkana satoja 

vuosia sitten (Hull 2010, 19). Suomessa ensimmäisten säästöpankkien historia ulottuu 1820-

luvulle asti. Ensimmäiset pankit maassamme olivat Suomen Hypoteekkiyhdistys, Suomen 

Yhdyspankki sekä Kansallis-Osake-Pankki. 1980-luvulla Suomen markkinalle saatiin sään-

telyn vapautumisen myötä lukuisia uusia finanssilaitoksia, mutta jo seuraavana vuosikym-

menenä pankkikriisin synnyttämä lama johti alan supistumiseen: alan uudelleenorganisointi 

johti nykypäiväisten kansainvälisten finanssikonsernien syntyyn. (Kontkanen 2015, 14) 

 

Pankkien ydintehtävän voi tiivistää lainauksien ja talletusten tekemiseen: liiketoiminnan 

kannattavuus perustuu lainoista maksettujen korkotuottojen suurempaan määrään kuin 

pankki itse maksaa talletusten koroista. Mikäli koroista saatu tuotto riittää kattamaan luotto-

tappiot ja hallinnolliset kulut, voidaan pankkiliiketoimintaa sanoa kannattavaksi. (Hull 2010, 

19) Tällaista korkotulojen ja -maksujen erotusta sanotaan korkomarginaaliksi, joka muodos-

taa korkokatelaskennan perustan. Lainojen korot ovat tyypillisesti niin sanottuja viitekor-

koja, jotka vaihtelevat yhteneväisesti markkinoiden korkomuutosten tahdissa, kun taas pan-

kin talletuksista maksettavat korot pysyvät melko vakaina, johtuen niissä käytössä olevista 

kiinteistä koroista. (Finanssialalle 2022) Alla olevassa taulukossa on koottu Finanssialalle-

verkkosivun (2022) mukaan pankkien eri tuottoja ja kuluja: 
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Taulukko 1: Pankkien tuotto- ja kulueriä 

Tuotot Kulut 

- Lainojen korkotuotot 

- Maksuliikenteen hoitomaksut 

- Arvopaperikauppa ja valuutanvaihto 

- Erilaiset palkkiot 

- Takaustoiminta 

- Pankin omaisuuden myynnit:  

omien arvopapereiden luovutusvoitot 

- Talletusten korkotuotot 

- Henkilöstön palkat 

- Markkinointikulut 

- Tietotekniikka ja ohjelmistot 

 

Kotimaassa erityisen iso osa pankin lainanmyönnöstä kohdistuu kotitalouksille ja asunto-

osakeyhtiöille myönnettävistä asuntoluotoista: ulkomailla asuntoja rahoitetaan vielä pitkälti 

kiinnitysluottolaitosten kautta. Asuntoluottojen takana pankkien suurimmat luottotuoteryh-

mät ovat opintolainat ja erilaiset kulutusluotot. Niin kuin taulukosta 1 selviää, kuuluu monen 

pankin toimintaan myös erilaisten arvopaperivälityksen suorittaminen sijoitus- ja varallisuu-

denhoitopalvelun varjolla. Lisäksi suurempien yritysten rahoittamisessa pankit ovat mukana 

mahdollisen luotonannon lisäksi mahdollistamalla yritysten joukkolainojen liikkeellelaskun. 

Nykyinen digitalisaation integrointi finanssialalle on nostanut siihen liittyviä investointiku-

luja. (Finanssialalle 2022) Suomen virallisen tilaston (2021) mukaan vuosien 2005-2021 vä-

lillä Suomessa toimivien pankkien valuuttamääräiset korkotuotot ovat pysyneet melko 

muuttumattomina, kun taas palkkiotuottojen osuus on kasvanut selkeästi erityisesti vuodesta 

2018 eteenpäin.   

 

Finanssialalla toimivia pankkeja on kuitenkin erilaisia: kaikki eivät ole profiloituneita sa-

malle alalle tai suunnalle: yksi pankki voi harjoittaa monta eri pankkitoiminnan osa-aluetta. 

Alla olevassa kaaviossa on kuvattu pankkien jakaantuminen toiminnoiltaan erilaisiin ryh-

miin. (Hull 2010, 19)  
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Liikepankeilla (eng. commercial banking) tarkoitetaan tavallista pankkitoimintaa, mikä kä-

sittää edellä kuvattujen talletusten ja lainausten suorittamisen (Hull 2010, 19). Investointi-

pankeilla (eng. investment banking) puolestaan on kolmen päätehtävää: ne suorittavat listau-

tumisanteja (eng. IPO: initial public offering), yritysjärjestelyjä ja antavat sijoitusneuvontaa 

esimerkiksi suuria eläkesijoittajia varten. Investointipankkien liiketoimintamalli perustuu 

asiakkaiden maksamiin palkkiotuottoihin: niiden tehtävä on toimia välittäjänä asiakkaiden 

ja pääomamarkkinoiden välillä. Maailman suurimpia investointipankkeja ovat esimerkiksi 

JPMorgan Chase, Goldman Sachs ja Morgan Stanley. (Hargrave, Boyle 2020)  

 

Liikepankkitoiminta jakaantuu vähittäispankkitoimintaan (eng. retail banking) ja tukku-

pankkitoimintaan (eng. wholesale banking). Nämä kaksi poikkeavat toisistaan niin tehtävä-

kuvauksien kuin tyypillisten asiakasryhmienkin kautta. Vähittäispankkitoiminta keskittyy 

henkilöasiakkaiden ja pk-yritysten jokapäiväisien pankkiasioiden hoitoon: näitä ovat talle-

tusten tekeminen, asuntolainojen anto, kulutusluotot sekä säästämis- ja sijoituspalvelut. Näi-

hin palveluihin lukeutuu lisäksi pankki- ja luottokorttien myöntäminen asiakkaille. Tukku-

pankkitoimintaan puolestaan kuuluu arvopaperi- ja valuuttakaupankäynti myös ulkomaan 

markkinoilla. Tehtävänä voi olla muun muassa pankin rahoitusvaateiden täyttäminen tai 

asiakasyritysten valuuttaostotoimeksiannon toteuttaminen. Tietoteknisen kehityksen lisäksi 

suomalaisen pankkisektorin suurin yksittäinen muutos liittyy niin sanottujen finanssikonser-

nien syntymiseen: yksittäinen finanssiyritys tarjoaa palveluita arkipäivän pankkipalveluista 

säästämisen kautta vakuutustoimintaan samassa yhteydessä, kun pankki- ja 

Kuva 2: Pankkitoiminnan jakautuminen 
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vakuutustoiminnan välillä ei ole enää tiukkaa, yksitulkintaista rajaa. Vähittäispankkiliiketoi-

minta voidaan jakaa talletuspankkeihin ja kiinnitysluottopankkeihin, joiden tehtävänä on va-

kuudellisten asuntoluottojen myöntäminen: kuitenkin Suomessa valtaosa asuntolainoista so-

vitaan talletuspankkitoiminnan kautta. (Kontkanen 2015, 11, 13, 16-19)     

 

Kaikki pankit eivät kuitenkaan ole samanlaisessa asemassa kuin toiset: yksi esimerkki on 

keskuspankkien toiminta. Ne ovat laitoksia, joilla on oikeus rahan painamiseen ja levittämi-

seen muille pankeille kuin myös ohjauskoroista päättämiseen, jolla ne pystyvät ohjailemaan 

inflaation kehitystä. Sen lisäksi ne toimivat muiden pankkien sääntelyn valvojina ja sen ke-

hittäjinä. Tämän vuoksi keskuspankeilla ei ole liiketoiminnallista velvollisuutta: ne ovat 

usein itsenäisiä, valtion toiminnasta ja politiikasta riippumattomia laitoksia. Näitä laitoksia 

ovat muun muassa Yhdysvaltain Keskuspankki (FED) ja Euroopan Keskuspankki 

(ECB/EKP). (Segal, Potters 2020)  

 

2.2 Riskilajit ja niiden hallinta 

Pankkien ja luottolaitosten riskienhallinnalla on tärkeä tehtävä: hallinnan pettäminen voi 

johtaa pahimmassa tapauksessa koko yrityksen maksukyvyttömyyteen ja sitä kautta kon-

kurssiin. Toisaalta ilman riskien ottamista, ei pankki myöskään pystyisi tekemään tuottoa 

omistajilleen. Pankit kohtaavat markkinaympäristössään samoja riskejä kuin muutkin yri-

tykset, suurimmaksi osaksi rahoituksen hoitoon ja välitykseen liittyviä riskejä. (Kontkanen 

2015, 84) Erityisesti rahanvälitykseen ja maksamiseen liittyviä riskejä nimitetään yhteisesti 

maksujärjestelmäriskeiksi, joille on tyypillistä riskien lyhyen olemassaolon lisäksi niiden 

jatkuva uusiutuvuus (Iivarinen, Leinonen et al. 2003, 34).  

 

Finanssialaan vaikuttavia riskejä voidaan luokitella ja niiden suhteita kuvata monesta eri 

lähtökohdasta: yksi keino on jaotella riskejä siten, vaikuttavatko ne pankin kohtaamiin luot-

totappioihin vai likviditeettiin liittyviin ongelmiin (Iivarinen, Leinonen et al. 2003, 36). 

Luottotappioilla tarkoitetaan tilannetta, jossa lainan vastapuoli ei pysty huolehtimaan lai-

navelvoitteistaan, jolloin pankki katsoo lainan kulujen koituvan heidän maksettavakseen 
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(Tuovila, Anderson et al. 2021). Likviditeetti-käsitteellä voidaan tarkoittaa kahta eri asiaa: 

jonkin omaisuuslajin muuntamisen helppoutta käteiseksi rahaksi (eng. market liquidity) tai 

yrityksen kykyä huolehtia omista maksuvelvoitteista esimerkiksi lainojen maksuista (eng. 

accounting liquidity) (Hayes, Scott et al. 2021). Riskilajeja voidaan jaotella myös joko ma-

temaattisesti mitattaviksi tai ei-mitattaviksi riskeiksi. Seuraavalla kuvalla on havainnollis-

tettu riskilajien suhteita (Kontkanen 2015, 85). 

 

Niin kuin yllä olevasta kuvasta nähdään, voidaan pankkitoiminnassa esiintyvät riskit jaotella 

neljään pääriskilajiin: luotto- ja markkinariskeihin sekä operatiivisiin ja strategisiin riskei-

hin. Kuvassa 3 olevan punaisen viivan sisällä olevat luotto- ja markkinariskit ovat matemaat-

tisten mallien avulla mitattavia riskejä, ja sen ulkopuolella olevat ei-mitattavia. Näillä riski-

lajeilla on selkeä riippuvuus toisistaan: esimerkiksi huonosti sopeutetun yrityksen strategian 

johdosta pankilla on merkittäviä puutteita eri liiketoimintaprosesseissa, jotka vaikuttavat 

suoraan markkinariskin toteutumisen todennäköisyyteen. Tämä puolestaan voi saada aikaa 

luottoriskin realisoitumisen. (Kontkanen 2015, 85-86) 

 

Luottoriskillä tarkoitetaan sellaisen tilanteen mahdollisuutta, jossa lainan vastapuoli ei 

maksa velvoitteitaan takaisin pankille: tällöin lainaajan koroista saatava kassavirta tyrehtyy 

ja sijoitettua pääomaa ei näin saada takaisin. Pankki ei tämän vuoksi suhtaudu kaikkiin lai-

naajiin samalla tavalla: realistisen maksusuunnitelman puute nostaa todennäköisyyttä 

Kuva 3: Finanssitoiminnan riskilajien riippuvuus, mukaillen (Kontkanen 2015, 85) 
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luottoriskin toteutumiselle, joten pankin on kompensoitava riskin nousua neuvottelemalla 

lainan korkoa suuremmaksi. (AccountingTools 2022) Vastapuolen luottoriskin toteutumista 

voidaan havainnollistaa luottoluokitusjärjestelmällä: arviointiin voidaan käyttää niin pankin 

sisäistä kuin ulkoista, riippumattoman luottoluokituslaitoksen antamaa arviota. Markkina-

riskeihin kuuluu muun muassa korkoriskit, arvonmuutosriskit, valuuttakurssiriskit sekä lik-

viditeettiriskit: toisin sanoen markkinariski liittyy pankin ulkoisten sijoitusten ja varojen 

epäedulliseen muutokseen, joita voidaan testata stressitestien kautta. (Kontkanen 2015, 87-

89) Markkinariskiä voidaan mallintaa VaR (eng. Value at risk) tunnusluvun avulla (Hull 

2010, 249, 531).  

 

Operatiivinen riski liittyy yrityksen sisäisten ongelmakohtien realisoitumiseen esimerkiksi 

henkilöstön eli henkilöriskien tai prosesseissa ilmenevien puutteiden takia. Nämä laadulliset 

riskit liittyvät inhimillisten vahinkojen toteutumiseen, joka vaikuttaa yrityksen maineeseen. 

Operatiivisiin riskeihin kuuluu erilaiset yritystä kohtaan tehdyt rikokset, työntekijöiden in-

himilliseen toimintaan liittyvät uhat sekä uusien teknologisten ratkaisujen implementointi. 

(PK-RH 2022) Strategiset riskit eroavat operatiivisista riskeistä erilaisella katsontaperspek-

tiivillä: strategiset riskit keskittyvät liiketoiminnan kokonaisvaltaisten uhkien ja mahdolli-

suuksien ymmärtämisen pitkällä aikavälillä ilman yksityiskohtaista tarkastelua. Tällainen ti-

lanne voi olla esimerkiksi varautuminen asiakastottumusmuutoksiin tai äkillinen kilpailu-

asetelman muutos markkinoilla. (Glossop 2021)  

 

Pankkisektorin laajaan sidoksellisuuteen liittyy systeemi- eli järjestelmäriskin (eng. systemic 

risk) olemassaolo: koko finanssi- ja maksujärjestelmään liittyvä romahdus vaikuttaa myös 

yksittäisiin pankkeihin. Systeemiriskin olemassaoloa voidaan hallita tarvittaessa valtioiden 

tukipaketein ja globaalilla markkina-analyyseilla finanssikuplien kartoittamiseksi. (CFA 

Institute 2022) Pankit voivat hallita riskejä käyttämällä riskilimiittejä: niissä määritellään 

kuinka paljon pankki voi ottaa riskiä ilman, että sen realisoituminen uhkaa kaataa koko or-

ganisaation toiminnan. Riskilimiittien asettaminen tulisi aloittaa yrityksen hallituksesta, 

jonka jälkeen yrityksen eri markkinatoiminnoista vastaavat johtajat päättävät oman vastuu-

alueidensa rajat sekä niiden seurannan periaatteet, peilaukset toteutuneisiin tappioihin ja si-

ten riskilimiittien hienosäädöt. (Hull 2010, 441) 
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2.3 Finanssialan sääntely ja valvonta 

Sääntelyllä on merkittävä rooli pankkien toiminnan varmistamisessa. Sääntelyä tarvitaan 

varmistamaan riittävän pääoman pitäminen pankin taseessa, jolla riskien toteutumista voi-

daan kompensoida. Valtioiden perimmäinen ajatus sääntelyssä on säilyttää yritysten ja kan-

salaisten luottamus pankkijärjestelmään, mikä on ensiarvoisen tärkeää vakaan liiketoimin-

taympäristön luomisessa: vaikka pankkien konkursseja ei voi täysin estää, voidaan todennä-

köisyyttä pienentää huomattavasti. Sääntelyn voidaan katsoa olevan välttämätöntä, sillä tut-

kimukset ovat osoittaneet, etteivät pankit itse pidä yllä riittäviä pääoman suojaustasoja, joilla 

riskien laajeneminen voitaisiin estää. (Hull 2010, 221) Toisaalta Stenfors (2018, 227) mai-

nitsee, että finanssilaitoksen maineen vuoksi, myös yritys itse pyrkii luomaan sellaiset sisäi-

set säännöt, jotta heitä ei pystyttäisi syyllistämään lain rikkomisesta. Sääntelyssä on tärkeä 

ottaa kantaa luotto- ja likviditeettiriskien hallinnan lisäksi makroekonomisten riskien kar-

toittamiseen. Myös systeemiriskejä on hallittava erillisin instrumentein: viranomaisten on 

vältettävä tilanteita, joissa yhden pankin ongelmat alkavat heijastumaan koko järjestelmää 

uhkaavaksi dominoefektiksi. (Webb 2011) Ennen vuotta 1988 pankkijärjestelmän säänte-

lyssä keskityttiin koko taseen pääoman riittävyyden varmistamiseen: vuonna 1988 uudella 

sääntelysopimuksella 12 eri maan Basel-komitean epäyhtenäistä finanssilainsäädäntöä yhte-

näistettiin ja luotiin ohjeistus pankkien riskipainotettujen erien vaatimukselle eli niin sano-

tulle ”Cooke ratio” -luvun laskemiselle (Hull 2010, 222-223). Vuoden 2008-09 finanssikrii-

sin ylisuuren riskinoton jälkeen pankkeihin kohdistuvaa sääntelyä muutettiin entistä kiristy-

vämpään suuntaan: tällä pyritään suojelemaan tallettajien lisäksi itse pankkeja erilaisilta hui-

jauksilta. Toisaalta kirjoittaja mainitsee, että pankkien liiketoiminnassa pyritään luonnostaan 

ottamaan riskejä, oli sääntelytilanne millainen tahansa. (Stenfors 2018, 226) 

 

Euroopan Unionilla (EU) on keskeinen rooli luoda Euroopan laajuinen finanssialan sisä-

markkina-alue, joka edistäisi tasapuolista kilpailua koko alueella: unionin laajuinen koti-

markkina-alue parantaa talouskasvua ja työllisyyttä, samalla parantaen sijoittajien ja tallet-

tajien oikeusturvaa. EU:ssa sääntelyvaatimukset tuodaan julki kahdella eri tavalla: direktii-

vien ja asetusten avulla. (Koskenkylä 2004, 174) Asetuksilla tarkoitetaan säädöksiä, jotka 

tulevat kohdemaissa voimaan sellaisenaan: toisin sanoen asetuksessa ei ole jousto- tai tul-

kinnanvaaraa, vaan se sisältää yksityiskohteisen toimintaohjeen. Sen sijaan direktiivissä 
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määritellään vain yleisesti tavoiteltu lopputulema, jonka ympärille maat itse rakentavat yk-

sityiskohtaisen lainsäädännönsä. EU voi antaa myös suosituksia, jotka eivät ole sitovia oh-

jeita eikä siten juridisesti päteviä. (Euroopan Unioni 2022) EU:n finanssialan sääntelyn luo-

minen kuluu Euroopan komissiolle, jonka apuna toimii useita erilaisiin talouselämän osa-

alueisiin liittyviä komiteoita, esimerkiksi Euroopan arvopaperikomitea ESC. Näillä komite-

oilla on valtaa vaikuttaa asetusten ja direktiivien teknisiin yksityiskohtiin. Euroopan rahoi-

tusjärjestelmän integraatio alkoi vuonna 1999 rahoituspalveluiden toimintasuunnitelman 

(eng. Financial Services Action Plan, FSAP) käyttöönotolla. Vuonna 2001 EU:ssa otettiin 

käyttöön Lamfalussy-prosessi, jonka tavoitteena oli yhteisen finanssilainsäädäntöprosessin 

kehittäminen: neljällä eri päätöstasolla ehdotuksen yksityiskohtia ja valvontaperiaatteita tar-

kennetaan komiteoiden avustuksella. (Koskenkylä 2004, 175-177, 179-180) 

 

Euroopan pankkiviranomainen (EPV) (eng. European Banking Authority, EBA) toimii itse-

näisenä toimijana erillään Euroopan komissiosta, parlamentista ja unionin neuvostosta. EPV 

kuitenkin vastaa toiminnastaan edellä mainituille laitoksille: sen tehtävänä on EU:n alueen 

pankkisektorin sääntelyn ja valvonnan ylläpitäminen. Laitoksen tarkoituksena on säilyttää 

unionin sisäinen rahoitusvakaus turvaamalla finanssialan tehokkuus ja toiminta. Alla ole-

vassa kuvassa on havainnollistettu laitoksen asemaan unionin toimintaelimissä. (European 

Banking Authority 2018)  

Kuva 4: Euroopan pankkiviranomaisen asema unionin finanssivalvontajärjestelmä 

EFVJ:ssä 
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Niin kuin kuvasta 4 voi nähdä, toimii Euroopan pankkiviranomainen yhdessä kansallisten 

valvontaviranomaisten, arvopaperiviranomaisen sekä vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen 

kanssa yhteistyössä muodostaen valvontaviranomaisten rungon finanssivalvontajärjestel-

mässä, jota organisoi viranomaisten lisäksi eri komiteat. EPV:n ja kansallisten valvontavi-

ranomaisten välillä ei kuitenkaan ole ristiriitaa, sillä yksittäisiä pankkeja valvotaan edelleen 

kansallisella tasolla, EPV huolehtiessa sisämarkkinoiden toiminnan edellytyksistä, kehittä-

mällä sääntelyä ja valvontaa kohti tehokkaampaa ja yhdenmukaisempaa suuntaa. EPV laatii 

EU:n finanssilaitoksille yksityiskohtaiset tekniset standardit esimerkiksi vakavaraisuussään-

töihin ja stressitestaukseen liittyen, luomalla koko unionin laajuisen yhdenmukaisen sääntö-

kehikon. EPV toimii myös EU:n ulkopuolelle kohdistuvien ristiriitatilanteiden selvittelijänä 

ja neuvonantajana parlamentille ja komissiolle. EVP ei kuitenkaan päätä yksin sääntelystä, 

vaan ehdotuksista keskustellaan niin sisäisissä komiteoissa kuin julkisissa kuulemisissakin: 

muutoksista laaditaan myös hyöty-kustannusanalyysi, jolla pystytään perustelemaan ehdo-

tuksien järkevyyttä. (European Banking Authority 2018) EPV:n perustamisasetuksessa on 

määritelty, että laitoksen tehtäviin kuuluu stressitestijärjestelmän kehittäminen, jotta EPV:llä 

olisi kyky tunnistaa järjestelmäriskille ja muille markkinariskeille alttiit pankit. EPV infor-

moi kansallisia valvontaviranomaisia löydetyistä puutteista. (EU 2010)  

 

Suomen kansallisella tasolla finanssialan sääntelyä hoitaa Finanssivalvonta (FIVA), joka 

toimii itsenäisenä kansallisena valvontaviranomaisena pankkien sekä vakuutus- ja eläkeyh-

tiöiden toimintaa seuraavana tahona. Euroopan Keskuspankki (EKP) huolehtii itse kahden 

suurimman finanssitoimijan OP-Ryhmän ja Kuntarahoitus Oyj:n valvonnasta, kun taas Fi-

nanssivalvonnalle kuuluu kaikkien muiden, pienempien pankkien toiminnan arviointi. 

FIVA:n keskeinen tehtävä on turvata finanssimarkkinoiden luottamus varmistamalla kohde-

laitosten vakaa ja oikeanlainen toiminta. (Weuro 2022) Kansallisella tasolla lainaa myöntä-

vien pankkien toimintaa ohjataan luottolaitoslailla, joka ottaa huomioon vakavaraisuuteen 

liittyvän lainsäädännön (Kontkanen 2015, 26). 

 

Vakavaraisuuden sääntelyä varten on luotu Baselin pankkivalvontakomitea (eng. Basel 

Committee on Banking Supervision, BCBS), johon kuuluu 28 eri jäsenvaltiota tai unionia, 
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niin Euroopasta, Amerikasta kuin Aasiastakin (BIS 2016). Komitea toimii Kansainvälisen 

järjestelypankin (BIS) alaisuudessa, tavoitteena saada yhtenäistettyä maailman vakavarai-

suuden hallintaa koskeva lainsäädäntö (Kontkanen 2015, 29). Komitean nimen alkuperä on 

peräisin Sveitsin Baselin kaupungista, jossa komitea pitää kokouksiaan (Finanssiala 2022). 

On huomioitava, että komitean antaa vain suosituksia, joita jäsenmaat siirtävät omiin lain-

säädäntöihinsä: myös Euroopan Unionissa komitean suositukset ja päätökset implementoi-

daan pankkeja sitovaan lainsäädäntöön (Finanssivalvonta 2020). Yksi esimerkki tällaisista 

on vakavaraisuusasetus (CRR), jonka tehtävänä on luottolaitosten toiminnan varmistaminen 

tilanteissa, jossa pankkia uhkaa odottamattoman luottotappion realisoituminen (Eurooppa-

neuvosto 2021). 

 

Niin kuin aikaisemmin mainittiin, otettiin vuonna 1988 käyttöön ensimmäinen Basel I -sää-

dös, joka keskittyi oman pääoman minivaatimusten määrittelyyn: uudistusta kritisoitiin ai-

kanaan, sillä sen ajateltiin aiheuttavan talouden kokonaisvaltaista hidastumista ja pankkien 

toiminnan vaikeutumista (Chen, Kelly 2021). Vuonna 2004 Basel-komitea päivitti ensim-

mäistä säädöstään luomalla toisen Basel-kehikon (Basel II), joka koostui kolmesta osasta 

niin sanotuista pilareista. Ensimmäinen koskettaa vähimmäispääomavaatimusta (eng. mini-

mum capital requirements), jonka mukaan talletuspankilla tulisi olla taseessa varattuna yli 8 

% omaa pääomaa niin riskipainotettujen erien kuin myös taseen ulkopuolisten vastuiden ko-

konaismäärän yhteissummasta. Toinen pilari sisältää ohjeita yleiseen valvontaprosessike-

hikkoon liittyen, esimerkiksi tuomaan sääntöjä järjestelmä- ja likviditeettiriskin hallintaan. 

Kolmas pilari, niin sanottu markkinakuriohjeistus, sisältää tiedonanto-ohjeistuksia pankkien 

riskipositioista ja niiden arviointiprosesseista: tarkoituksena on lisätä pankkien avoimuutta 

sijoittajien suuntaan. (Chen, Mansa 2022) Seuraavassa kaavassa on esitelty pankin vakava-

raisuussuhteen laskenta, nimittäjän erien sisältäessä luotto- ja markkinariskipainotetut saa-

miset (Vauhkonen 2010, 21-22). 

𝑉𝑎𝑘𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 − % =  
𝑂𝑚𝑎𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡

𝑆𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡 
               (1) 

 

Ensimmäisen pilarin vähimmäisomavaraisuusvaatimuksessa vaadittavia pääomia ei käsi-

tellä Basel II-sääntelyssä tasavertaisesti, vaan vakavaraisuussuhteessa esiintyy monia eri 

pääomalajeja, joita arvioidaan niiden laadun mukaisesti, edellä mainitun 
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vakavaraisuusasetuksen (CRR) mukaan. Alla olevassa kuvassa on esitelty omien varojen 

hierarkia. (Finanssivalvonta 2018)  

 

Omat varat jakaantuvat ensisijaiseen pääomaan (T1) ja toissijaiseen pääomaan (T2), joista 

ensimmäinen jakaantuu ydinpääomaan (CET1) ja ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) (Fi-

nanssivalvonta 2018). Ensisijainen pääoma pitää sisällään muun muassa pankin omat osak-

keet, likvidit varat ja kertyneet voittovarat (Chen, Berry-Johnson 2020). Ensisijaisen pää-

oman riittävyys kertoo pankin yleisestä taloudellisesta terveydentilasta: kyseistä pääomaa 

käytetään luottotappioiden korvaamiseen ilman, että operatiiviseen pankkitoimintaan tarvit-

sisi puuttua. Toissijaisen pääoman (T2) erityispiirteenä pidetään epälikvidiyttä ja arvon mit-

taamisen hankaluutta: siihen sisältyy taseen ulkopuolisia erien lisäksi muun muassa luotto-

tappiovaraukset, arvostusrahastot ja hybridipääomainstrumentit. (Nickolas, Kelly et al. 

2021) Toissijainen pääoma on usein peräisin jo lopetetuista pankin toiminnoista, joilla pys-

tytään kuitenkin maksamaan velkoja maksukyvyttömyystilanteessa (Eurooppa-neuvosto 

2021). Ydinpääomalla (CET1) tarkoitetaan pääomaa esimerkiksi käteisvaroja ja osakkeita, 

joita käytetään ensimmäisenä luottotappioiden korvaamiseen. Ensisijaisen lisäpääoman si-

sältämät varat (AT1) voidaan hätätilanteessa muuttaa likvidiin muotoon, vaikka ne olisivat-

kin sidottuna muualle esimerkiksi hybridi-arvopapereiden muodossa. Alla olevassa kaavassa 

on esitelty ydinpääomasuhteen (CET1-%) laskenta. (Grant, Anderson 2021) 

                               𝐶𝐸𝑇1 − % =  
𝑌𝑑𝑖𝑛𝑝ää𝑜𝑚𝑎

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜𝑡𝑒𝑡𝑢𝑡 𝑒𝑟ä𝑡
                                                 (2) 

 

Kuva 5: Omien varojen lajit ja niiden vähimmäismäärät Basel II-säädöksessä, mukaillen 

(Finanssivalvonta 2018) 
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Kaavan nimittäjässä esiintyvän riskipainotettujen erien (eng. risk-weight assets, RWA) las-

kenta koostuu kahdesta komponentista: luottotappiolle alttiista vastuiden määrästä ja riski-

painokertoimesta (eng. risk-weight, RW), joka on luku 0-1 välillä. Nimittäjässä eri luotto-

vastuut voivat olla painotettu eri kertoimilla, joten nämä vastuuluokkien erät summataan 

yhteen: esimerkiksi käteisen ja asuntolainojen välillä on suuri ero riskipainoissa. (CFI 2022) 

Näiden riskipainojen laskentaan on olemassa kaksi erilaista laskentatapaa: standardimene-

telmä tai sisäisen luottoluokituksen menetelmä eli niin sanottu IRB-laskenta. Standardime-

netelmä jättää pankille hyvin vähän päätäntävaltaa riskipainojen valinnalle: viranomaiset 

määrittelevät kiinteät riskipainot tietyille vastuuerille, joita pankit laskennassaan tottelevat. 

IRB-laskennassa puolestaan pankit itse toteuttavat riskipainojen laskennan käyttäen apunaan 

laskentaparametrejä. Suomessa IRB-menetelmää hyödyntävien pankkien riskipainot asettu-

vat 6-13 % välille, kun taas esimerkiksi asuntoluottojen kiinteä riskipaino on hyvin paljon 

korkeampi 35 %, vastaavan vastuuerän IRB-riskipainon ollessa noin 7 %. Laskentamenetel-

mien eroavaisuus vaikuttaa siten suoraan pankkien tuotteiden hinnoitteluun ja siten kilpai-

luasetelmaan. Vaikka pankit pystyvätkin itse vaikuttamaan IRB-laskennan riskipainoihin, 

on viranomaisilla mahdollisuus muuttaa laskentaparametreja koskevaa sääntelyä, jolla on 

suora vaikutus lopulliseen riskipainoon. (Haajanen 2015) IRB-laskennassa odotettu luotto-

tappio (eng. expected loss, EL) voidaan laskea seuraavan kolmen komponentin kertomisen 

avulla, joita hyödynnetään ydinpääomasuhteen nimittäjän riskipainotettujen erien laskemi-

sessa (Hull 2010, 235, 237). 

𝐸𝐿 = 𝑃𝐷 × 𝐿𝐺𝐷 × 𝐸𝐴𝐷       (3) 

 

PD:llä (eng. probability of default) tarkoitetaan todennäköisyyttä sille tapahtumalle, että ve-

lallinen ajautuu maksukyvyttömyyteen seuraavan vuoden kuluessa. LGD (eng. loss-given 

default) luvun tarkoitus on kertoa, kuinka paljon pankki tekee tappiota maksukyvyttömyys-

tilanteen vakuuksien realisoimisen yhteydessä. EAD (eng. exposure at default) kertoo va-

luuttamääräisen lainan suuruuden pankille, sillä hetkellä kun asiakas on ajautunut maksuky-

vyttömyyteen. (Hull 2010, 235, 237) Ydinpääomasuhteen tunnusluvun lisäksi voidaan esit-

tää ensisijaisen pääoman suhdeluku (eng. Tier 1 Capital Ratio, TC-%), joka voidaan laskea 

alla olevalla kaavalla (Hayes, James et al. 2020). Suurin ero CET1-tunnusluvun laskentaan 

on, että osoittajassa on huomioitava myös ensisijainen lisäpääoma (AT1). 
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𝑇𝐶 − % =
𝐸𝑛𝑠𝑖𝑠𝑖𝑗𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑝ää𝑜𝑚𝑎

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜𝑡𝑒𝑡𝑢𝑡 𝑒𝑟ä𝑡
     (4) 

 

Vuoden 2008 finanssikriisi paljasti, ettei senhetkinen Basel II-sääntely ollut täydellinen: 

pankkien todellinen riskin toteutumisen sietokyky oli niin heikko, että valtiot joutuivat tu-

kemaan pankkeja, jotta ne eivät ajautuisi maksukyvyttömyyteen. Ongelmana tuolloin oli, 

että pankeilta ei vaadittu riittävästi laadukasta ensisijaista pääomaa: lisäksi omina varoina 

käytettiin helposti myös varsin epälikvidejä omaisuuslajeja, joita voitiin sääntelyn aukkojen 

avulla siirtää luotto- ja kaupintasalkkujen välillä. Ratkaisuna näihin ongelmiin alettiin kehit-

tää uutta Basel III-säännöstöä. Keskeinen muutosajuri on pankin vakavaraisuussuhteen 

(kaava 1) vaatimusten kiristäminen: uudistus koskettaa niin pääoman laatuvaatimuksia kuin 

sen kokonaismäärääkin. Tavoitteena on varmistaa vähennyserien kautta, että varat ovat riit-

tävän likvidejä kriisitilanteessa. Edellisten pääomavaatimusten rinnalle on esitelty uusi ylei-

nen pääomapuskurivaatimus (eng. capital conservation buffer), joka sisältää 2,5 % arvosta 

rajoituksettomia ensisijaisia varoja. Basel III-uudistus pyrkii myös vähentämään pankkien 

yhteistä järjestelmäriskiä uuden vastasyklisen pääomapuskurivaatimusten (eng. counter-cy-

clical capital buffer) avulla, joka sääntelee pankin kokonaisluototuksen tilaa. Basel-komi-

tean tarkoituksena on ollut ehkäistä pankkeja likviditeettiin liittyviltä riskeiltä: maksuval-

miusvaatimus-tunnusluvun (eng. Liquidity Coverage Ratio, LCR) riittävän korkealla tasolla 

pyritään takaamaa pankin maksuvalmius kuukauden mittaisessa likviditeettikriisissä. Pysy-

vän varainhankinnan vaatimuksella (eng. Net Stable Funding Ratio, NSFR) pyritään estä-

mään luottolaitosten liiallinen luotonanto, joka helposti johtaa rahoituskriisiin. (Vauhkonen 

2010) Basel III-uudistus nostaa ensisijaisen pääoman vaatimusta aikaisemmasta neljästä (4) 

prosentista kuuteen (6), kokonaispääomavaatimuksen noustessa kahdeksasta (8) yhteensä 13 

%:iin (Daugherty, Velasquez 2022). 

 

Basel III-uudistuksen suunnittelu ja implementointi on kestänyt hyvin pitkään: suunnittelu 

aloitettiin jo vuonna 2009 ja silti talvella 2022 prosessi on edelleen toteuttamisvaiheessa: 

täyden implementoinnin ollessa suunnitelmien mukaan valmis vuonna 2028 (Bloomenthal, 

Margaret 2022). Toimeenpano tulee todennäköisesti alkamaan vuoden 2023 alkupuolis-

kolla: haasteita ilmaantuu erityisesti tiedon käsittelyyn ja tietojärjestelmiin liittyvissä erityis-

piirteissä (Englund, Kauppi 2021). Uusi Basel IV-uudistus, joka tunnetaan myös nimellä 
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Basel 3.1, rakentuu aikaisempien uudistusten päälle, ja sen alkuperäisenä aikatauluna oli 

käyttöönoton suoritus 2022 vuoden aikana, mutta prosessi on myöhästynyt tästä aikatau-

lusta, uuden tavoitteen ollessa vuodessa 2023 (Daugherty, Velasquez 2022). 
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3  Stressitestaus 

Tässä kappaleessa keskitytään stressitestauksen määritelmään, niiden tuloksiin sekä testauk-

sen erityspiirteisiin akateemisessa tutkimuksessa. Aluksi selvitetään mitä stressitestauksella 

tarkoitetaan ja miksi se on tärkeää pankkisektorilla. Sen jälkeen tuodaan tuloksia ilmi eri 

maailman pankeista, ja miten nämä tulokset ovat ajan saatossa kehittyneet niin Euroopassa 

kuin sen ulkopuolella. Lopussa luodaan katsaus stressitestauksen erityispiirteisiin ja akatee-

miseen tutkimukseen aiheesta. 

 

Vakavaraisuudenhallintaprosessilla (eng. Internal Capital Adequacy Assessment Process, 

ICAAP) tarkoitetaan pankin pakollista, Basel II-säädöksen toisessa pilarissa määriteltyä pro-

sessikehikkoa, jossa valvotaan pankin omien varojen määrää, tyyppejä ja jakautumista ris-

kiprofiileittain sekä otetaan kantaa sisäisten prosessien toimivuuteen ja valvontaan. ICAAP-

prosessia voidaan pitää alkuaskeleena valvojan Pilari II:n vaatimusten täyttämiselle. (Open 

Risk Manual 2020) Samankaltaista likviditeetin hallinnan prosessia kuvataan nimellä 

ILAAP (eng. Internal Liquidity Adequacy Assessment Process, ILAAP). Nämä kaksi pro-

sessia muodostavat yhdessä valvojan vuotuisesti suorittaman SREP-kokonaisuuden (eng. 

Supervisory Review and Evaluation Process). (KPMG 2017) 

 

3.1  Stressitestauksen tavoitteet, menetelmät ja erityispiirteet 

Pankeilla on useita mahdollisuuksia tutkia esimerkiksi markkinariskien vaikutuksia ja tule-

via ennustuksia. Yksi näistä on jo edellisessä ensimmäisen tason kappaleessa esitelty VaR 

(eng. Value-at-risk) -tunnusluvun käyttäminen: siinä muutaman viimeisen vuoden dataan 

hyödynnetään ennustamaan seuraavien päivien liikkeitä. Erityyppiset VaR-laskennan muo-

dot pystyvät ottamaan myös huomioon markkinoiden volatiliteetin vaihtelut ja tarkemman 

tappiolaskennan, mutta niihin kaikkiin pätee sama, vain historiaan katsomiseen liittyvä pe-

rusongelma: laskenta ei ota huomioon tulevaisuuden odottamattomia ja uniikkeja tapahtu-

mia. Pankkitoiminnassa, kuin myös muissakin yritystoiminnassa, organisaatiot pyrkivät op-

pimaan menneistä virheistä: täten esimerkiksi vuoden 2008 finanssikriisin toistuminen 
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samanlaisena on hyvin epätodennäköistä, vaikka jonkinlainen rahoituskriisi on todennäköi-

sesti tulevaisuudessa edessä. Tällaisten tapauksien laskemista varten on kehitetty stressites-

timenetelmät, joidenka tarkoituksena on odottamattomien tapahtumien analysointi ja vaiku-

tusten arviointi pankin taloudelliseen asemaan peilaten. (Hull 2010, 353, 355) Edellä mai-

nittu Pilari II -sääntelyn mukainen vakavaraisuuden riittävän hallinnan tueksi pankin on luo-

tava stressitestejä oman riskiprofiilin ja riskitekijöiden analysointia varten osana edellä mai-

nittuja ICAAP ja ILAAP-prosesseja. Nämä stressitestit koskettavat niin määrällisten kuin 

laadullistenkin riskien arviointia. (Rahoitustarkastus 2006) 

 

Quagliariellon (2009) mukaan stressitestejä on suoritettu maailmanlaajuisesti 90-luvun al-

kupuolelta lähtien ja vuodesta 1996 alkaen niiden suorittaminen tuli pakolliseksi: testeillä 

on haluttu varmistaa esimerkiksi pankin sisäisten mallien estimaattien toimivuus. Alkupe-

räisenä tarkoituksena on ollut varmistaa pankin pitävän kriisitilanteissa riittävästi pääomaa 

puskurissa: testeillä mitataan pankin taloustilanteen muuttumista tietyissä tapahtumissa. Tä-

män lisäksi testejä käytetään myös ylimääräisten pääomapuskureiden määrittelemiseen epä-

todennäköisiä markkinatilanteita varten sekä mittaamaan estimointiprosessin pääomavaati-

musten suhdanne- eli syklisyysvaihteluiden astetta, suhdanneherkkyyden luonnollisesti luo-

dessa korkeamman taloudellisen vaatimustason. Stressitestauksella on kaksi markkinan laa-

juuteen viittaavaa implementointitasoa: mikrotasolla tarkastellaan yksittäisen pankin portfo-

lioiden rakennetta ja makrotasolla viranomaisten kykyä vaikuttaa pankkien kriisivalmiuteen, 

mikä on noussut viime vuosina yhä keskeisempään merkitykseen. Stressitestaus voidaan ja-

kaa skenaario- ja herkkyysanalyyseihin, joissa voidaan käyttää joko yhtä tai useamman ris-

kitekijän (eng. risk factor) analyysejä. Testejä voidaan lähteä laskemaan kahdesta eri näkö-

kannasta: ensimmäisessä keinossa eli alhaalta ylös -lähestymistavassa (eng. bottom-up ap-

proach) määriteltyä skenaariota tarkastellaan pankkikohtaisesti, josta valvoja luo kokonais-

kuvan pankkisektorin tilanteesta. Päinvastaisessa eli ylhäältä alas -metodissa (eng. top-down 

approach) valvojat itse suorittavat testauksen ja tarkastelevat alan kokonaiskuvaa sen perus-

teella. (Quagliariello 2009, 19, 22-24)  

 

Skenaariopohjaisella testaamisella pystytään havainnollistamaan organisaatiota koskevien 

uhkien lisäksi mahdollisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia: innovatiivisen ajattelutapa 
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tukee uusien ideoiden syntymistä. Skenaariotestaamisen tarkoituksena keksiä, joko histori-

allista dataa apuna käyttäen tai ilman, yritykseen vaikuttavia tapahtumia ja laskea siltä poh-

jalta tulevat vaikutukset. Tällaisia esimerkkejä on muun muassa korkojen tasoihin liittyvät 

muutokset tai raaka-aineiden hinnanvaihtelut. Vaikutuksia tutkitaan useamman, yleensä kol-

men vuoden aikaperiodien avulla. (Wernz 2020, 13-15)  

 

Rahoitustarkastuksen (2006) standardissa 4.2 on määritelty yleisiä periaatteita vakavaraisuu-

den stressitesteille. Skenaarioiden luonnissa tulee huomioida mitattavan tapahtuman realis-

tisuus: skenaarion tapahtuman todennäköisyys voi olla pieni, mutta sen tapahtumisen tulee 

kuitenkin olla mahdollista. Siksi täysin hypoteettisten, mutta mahdollisen, skenaarioiden 

luominen on täysin suotavaa, vaikkakin historiallista tietoa voidaan käyttää päätöksenteon 

tukena. Testien tarkoitus ei ole arvioida vain yksittäisiä riskejä, vaan erityisesti niiden ver-

kostovaikutuksia: esimerkiksi luottoriskikeskittymien sidosvastuiden testauksella voidaan 

päätellä mahdolliset negatiiviset riippuvuudet heikon taloustilanteen aikana tarkastelemalla 

riskilimiittien toimintaa. Stressitestien avulla pankki pystyy paremmin hahmottamaan omat 

taloudelliset kehittämiskohteet ja realiteetit kriisitilanteessa niin ulkoisten kuin sisäisten ris-

kien paineen alla. Riskiluokilla ei ole merkitystä stressitestauksessa: pankin on tarkasteltava 

kaikkia toimintaansa vaikuttavia merkittäviä riskejä suhteuttaen ne riskiluokan toteutumisen 

vakavuuteen. Vaikka riskiluokkia käsitellään tasapuolisesti, ei sama tilanne kosketa kaikkia 

markkina-alueita: pankin on osattava analysoida toiminta-alueen erityispiirteitä ja pankki-

sektorin adaptoitumisen tasoa omien toimintamaidensa kohdalla. Tällaiset tilanteet saattavat 

vaatia räätälöityjen stressitestien tekemistä. Kuitenkaan talouden kokonaisvaltaista kehitystä 

kuvaavissa testeissä pankin ei tarvitse käyttää monimutkaisia mallinnusmenetelmiä. (Rahoi-

tustarkastus 2006) 

 

Pelkkä stressitestien tulosten laadinta ei vielä riitä vaan tuloksien yhteenvetoja tulee käsitellä 

pankin johdossa sekä testien tuloksien tulee myös osaltaan vaikuttaa operatiivisiin ja strate-

gisiin päätöksiin ja riskilimiitteihin. Stressitestien tulokset vaikuttavat siten muun muassa 

likviditeetin varautumissuunnitelman sisältöön. Lisäksi IRB-laskennan soveltamisen edelly-

tyksenä on stressitestien säännöllinen suorittaminen. Stressitestien suoritusväliksi mainitaan 

yksi (1) vuosi. (Rahoitustarkastus 2006) 
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Stressitestaus ei kuitenkaan ole ollut metodologisesta näkökulmasta ongelmatonta ja sen tu-

lokset ovat usein jääneet laihoiksi. Stressitestien kyky indikoida finanssikriisejä on ollut epä-

varmaa, pankkijärjestelmässä piilevistä heikkouksista huolimatta. Tämän vuoksi ne antoivat 

päättäjille ja markkinatoimijoille valheellisen turvallisuudentunteen ja olivat siten osa pää-

töksenteon ongelmaa. Haasteet ja rajoitukset liittyivät niin testien teknisessä toteutuksessa 

käytettyjen mallien simulointiin kuin myös testin laajempaan suoritusympäristöön. On epä-

todennäköistä, että nykyiset mallit pystyvät antamaan realististen kuvan nykymarkkinoiden 

dynamiikasta: kaikkien skenaarioiden ja näkökantojen huomioiminen on hankalaa spesifioi-

mattomilla malleilla, mikä näin johtaa kohonneeseen malliriskiin ja tulosten epävarmuuteen. 

(Borio, Drehmann et al. 2014) Huono indikointi ei tarkoita pelkästään tulevien kriisien nä-

kymättömyyttä, vaan myös väärien hälytyssignaalien antamista, josta esimerkki koettiin Aa-

sian pankkisektorilla vuosina 2011-14 (Goldstein 2018, 105-107).  

 

Toinen stressitesteihin liitetty kritiikki, mikä liittyy vahvasti testien ennustekyvyttömyyteen, 

koskee sen käyttökelpoisuutta rahoituskriisien aikaisen markkinadynamiikan hahmottami-

seen: testeillä ei pystytä riittävästi hahmottamaan markkinoiden korkeatasoisia riippuvuuk-

sia, epävarmuuksia, epälineaarisuuksia tai palautevaikutuksia, jotka tekevät rahoituskriisistä 

entistä syvemmän. Nykyisessä pankkijärjestelmässä riskit leviävät instituutiosta, omaisuus-

lajista ja maasta toiseen aiheuttaen pahimmillaan sijoitusten paniikkimyyntejä. (Goldstein 

2018, 107) Nykyinen suhtautuminen stressitestaukseen liittyy edelleen vahvasti niin sanot-

tuun mikronäkökulmaan: testeissä keskitytään yksittäisten pankkien tuloksiin ottamatta huo-

mioon laajempaa, sidosvaikutukset kattavaa näkökulmaa (Bookstaber, Cetina et al. 2014). 

Ongelmakohdat liittyvät laskennan tulkinnasta myös riskipainotettujen pääomien laskenta-

sääntöihin, jota käytetään esimerkiksi ydinpääomasuhteen nimittäjässä. Tutkittaessa vuosien 

2007-09 finanssikriisiä, on huomattu, että riskipainotettujen erien käyttämisellä stressitesti-

laskennassa johti epätarkkaan ennustukseen jopa yksinkertaiseen nettovelkaisuustunnuslu-

vun suoriutumiseen verrattuna. (Mariathasan, Merrouche 2014) Tämän vuoksi ei ole aina 

itsestään selvää, että stressitestit tuovat automaattisesti lisäarvoa pankin toiminnasta. Tutki-

muksissa on kuitenkin huomattu, että stressitestit tuovat positiivista informaatiovaikutusta: 

ne toimivat sijoittajien apuna vakavaraisuusselvityksen lähteenä. Testeillä on vaikutus sel-

keyttää pankkien epävarmuutta niitä koskevissa vakavaraisuussäädöksissä, vaikka 
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julkisuuteen päätynyt tieto voi aiheuttaa yrityksen osakkeen arvon epäsuotuisan kehityksen. 

(Morgan, Peristiani et al. 2014) 

 

Oikeanlaisten stressitestitulosten saamiseksi testien tekijöiden tulisi ottaa makrotaloudelli-

sen ilmiöt huomioon niille tarkoitetuissa testeissä monesta näkökannasta: kun skenaario on 

keksitty, tulisi tässä vaiheessa laskea vaikutus kokonaisvaltaiseen talouteen ennen sovelta-

mista sisäiseen laskentamalliin. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, sillä taloudelliset seuraukset 

eivät ole kerrannaisvaikutuksia. Testien tuloksia tulisi käyttää uudelleen arvioitaessa alun 

kokonaisvaltaista talousarviota: kuinka paljon skenaarion toteutuminen omassa pankissa lo-

pulta vaikuttaa alun kokonaismarkkina-analyysiin. Pankin on huomioitava laskennassa 

myös vastapuolen maksuvaikeuksien riski lopullisessa arviossa. (Borio, Drehmann et al. 

2014)  

 

Koneoppiminen tarjoaa vaihtoehtoisen mallinnusmenetelmän stressitestilaskennan tueksi: 

tekniikkaa voidaan käyttää sekä tulosten laskentaan kuin myös kartoittamaan eri lähitulevai-

suuden ratkaisuvaihtoehtoja heikkouksien paikkaamiseksi. Opittu malli pystyy tarjoamaan 

tarkan ennusteen pankin taloudellisesta tilanteesta suhteutettuna muihin vastaaviin laitok-

siin: laskennan avulla voidaan selvittää mitkä pankit ovat lähimpänä maksukyvyttömyyttä, 

vaikka niiden taloudellisessa tilanteessa ei tällä hetkellä löytyisikään moitittavaa. (Gogas, 

Papadimitriou et al. 2018)  

 

3.2  Stressitestaus erilaisissa finanssiympäristöissä 

Tässä kappaleessa keskitytään stressitestausten ominaisuuksiin eri puolilla maailman finans-

sijärjestelmiä: tarkoituksena on tuoda erityisesti esille testien erityispiirteitä ja vaikutuksia 

alueen kokonaistalouteen ja pankin tuottoihin. Tuloksissa tarkastellaan erityisesti uudempia, 

vuosien 2007-09 finanssikriisin jälkeiseen aikaperiodiin liittyviä, julkistuksia alati muuttu-

neen sääntelyn vuoksi.  
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Vaikka Finanssivalvonnan (2021) julkistuksessa EU:n viimeisimmät stressitestit osoittavat, 

että Suomen pankkijärjestelmän pienimmätkin toimijat kestäisivät hyvin negatiiviset shokit, 

niin suhtautuminen itse prosessiin ei ole ollut aina yhtä optimistinen. Nimittäin ensimmäiset 

EU:n laajuiset stressitestit kärsivät uskottavuuden puutteesta, sillä kriiseihin varautumisen 

hallinta oli tehotonta ja Euroopan Keskuspankin vakavaraisuusvaatimukset epäjohdonmu-

kaisia: vaatimukset velkaisia euroa käyttäviä pankkeja kohtaan olivat suhteellisen tuntuvia 

muihin verrattuna. Kirjoittajan mukaan Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on myös kär-

sinyt aikaisemmin resurssien vajavaisuudesta sekä vakuuttavuuden puutteesta ja ennen kaik-

kea kyvyttömyydestä pakottaa heikosti pärjänneet pankit muuttamaan toimintatapojaan. 

Nämä tekijät erottavat EBA:n esimerkiksi Yhdysvaltain Keskuspankin (FED) valvontatoi-

minnasta. Tämä on huono yhdistelmä erityisesti huomioiden sen, että Eurooppalaiset pankit 

ovat toimintamaidensa bruttokansantuotteeseen suhteutettuna suurempia kuin vastaavat Yh-

dysvaltalaiset kilpailijansa. (Goldstein 2018, 39-40, 249-250)  

 

Stressitestien tulosten korrelaatioita osakekurssien kehitykseen ovat tutkineet Georgoutsos 

ja Moratis (2020) artikkelissan, Euroopan laajuisten vuosien 2016 ja 2018 valvojan stressi-

testien pohjalta: tutkimuksella pyrittiin osoittamaan testien tärkeys eurooppalaisten sijoitta-

jien näkökulmasta. Yksimuuttujamenetelmää soveltamalla testien suorittaminen ei vaikutta-

nut poikkeavasti pankin osakkeiden keskimääräiseen tuottoon. Vaikka monimuuttujamene-

telmä antoikin positiivisia korrelaatiotuloksia, niiden vaikutus ei koskenut euroa valuutta-

naan käyttämiä kohteita: esimerkiksi nettotuloksen vaikutus osakekurssin kehitykseen on 

huomattavasti suurempi kuin stressitestien antamat tulokset. (Georgoutsos, Moratis 2020) 

Toisaalta muissa tutkimuksissa on huomattu, että EBA:n stressitestauksen alla olevat pankit 

tuottivat poikkeuksellisen hyvin sen ulkopuolisiin kilpailijoihin nähden lyhyellä aikavälillä, 

kun tieto testien tekemisestä oli julkistettu. Kuitenkin vaikutus muuttui negatiiviseksi itse 

tulosten tullessa julki. (Gerhardt, Vander Vennet 2017) Luottoluokittajan FitchRatingin 

(2021) mukaan Eurooppalaisten pankkien valvojien suorittamilla stressitesteillä tulee tule-

vaisuudessa olemaan yhä enemmän vaikutusta sijoittajien päätöksiin, sillä stressitestit tule-

vat ohjailemaan yhä enemmän pankin pääomien hallintaa.  
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Eri maissa stressitestiskenaarioita voidaan käyttää mallintamaan myös pankkien toiminnasta 

riippumattomia tekijöitä. Venäjällä makrotason stressitestausta on käytetty pankkisektorin 

lisäksi arvioimaan öljyn hinnan muutoksien vaikutusta bruttokansantuotteeseen ja siten ylei-

seen talouskehitykseen: taustalla on maan kehityksen voimakas riippuvuus öljy- ja maakaa-

sutuotteista. Stressitestaus on tällöin tärkeää, koska vain pieni osatekijöiden kombinaation 

pystyy hetkessä muuttamaan alan suunnan täysin. (Kuzminov, Bereznoy et al. 2017) Iranin 

makrotaloutta ovat jo vuosikymmeniä häirinneet rahapolitiikan jatkuvat muutokset sekä ul-

komaiden pakotteet. Maahan kohdistuvassa stressitestaustutkimuksessa huomattiin, että 

maan inflaation ja työttömyyden välillä oli selvä korrelaatio maksukyvyttömyystodennäköi-

syyteen verrattuna, kun taas yhteys bruttokansantuotteeseen oli päinvastainen. Näiden teki-

jöiden nopeat muutokset kärjistävät taloudellista alamäkeä entisestään. Moni kehittyvä maa 

on täysin taloudellisesti riippuvainen öljytuloista: tämä ajaa tuottajamaat kontrolloimaan ly-

hytnäköisesti raaka-aineiden hintatasoa inflaation hillitsemiseksi, mikä aiheuttaa makrota-

loudellista epävakautta, joka ilmenee pankkisektorin riskitason nousuna. (Abdolshah, 

Moshiri et al. 2021) 

 

Yhdysvaltain finanssisektorilla stressitestaus kestää noin neljä kuukautta ja se vaatii huo-

mattavaa sitoutumista sekä valvojilta että valvottavilta: testaus perustuu aktiiviseen tietojen-

vaihtoon, mitä FED hyödyntää suorittamissaan stressitestimalleissa. Lopullisessa keskus-

pankin antamissa pääomavaatimuksissa hyödynnetään sekä pankin omia liiketoimintasuun-

nitelmia ja -laskelmia että FED:n sisäisiä analyysejä. Vuosien 2007-09 finanssikriisin jäl-

keen stressitestauksella on maan pankkien vakavaraisuutta saatu nostettua finanssikriisiä 

korkeammalle tasolle: stressitestauksesta on tullut välttämätön osa teollisuusmaiden talou-

den kokonaishallintaa. (Covas, Rump et al. 2014)    
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4 Päätöksenteko organisaatiossa 

Tässä kappaleessa esitellään diplomityön case-osuudessa käsiteltävien ryhmäpäätöksen-

teko- ja päätösanalyysimenetelmien keskeiset toimintaperiaatteet ja erityispiirteet. Eri kar-

toitusmenetelmien lisäksi kappaleessa esiteltävät päätöksentekomenetelmät ovat seuraavat: 

AHP, KJ, NGP ja Delphi. Lopuksi käsitellään päätöksentekoa erityisesti finanssialalla: mil-

laiset menetelmät ovat yleisiä ja millaisia virheitä väärillä päätöksentekomenetelmillä on 

mahdollista saada aikaan.  

 

March (1994) esittää tutkimuksessaan neljä keskeisintä päätöksentekotason ryhmittymää, 

jotka liittyvät ihmisen toimintaan päätöksentekotilanteissa. Ensimmäinen näistä pohjautuu 

näkemykseen siitä, pidetäänkö päätöksiä valinta- vai sääntöpohjaisina (eng. choice-based or 

rule-based). Valinta riippuu kirjoittajan mukaan siitä, pitävätkö päätöksentekijät tärkeinä 

valintojen mahdollisia seurauksia verraten niitä aikaisemiin kokemusperäisiin preferens-

seihinsä, vai painaako vaakakupissa enemmän valinnan soveltuvuus ja tarkoituksenmukai-

suus niihin tilanteisiin, joihin valinta todennäköisesti kohdistuu. Toisena kohtana päätöksen-

tekoon liittyy valinnan jouhevuuteen liittyvä näkökulma: halutaanko painottaa enemmän 

päätöksen suoraviivaisuutta ja selkeyttä vai onko valinta enemmän monikäsitteinen ja sitä 

kautta myös tulkinnanvarainen ja epäselkeä. Kolmas näkökanta liittyy päätöksen tulkitse-

vuuteen: käytetäänkö valinnassa esimerkiksi laskennallista mittausapua vai luotetaanko vain 

päätöksenteon sosiaaliseen aspektiin. Viimeisenä näkökulmana tulee selvittää päätöksente-

koprosessin lopputulosten toimintamekanismi: vaikuttiko lopputulokseen enemmän yksilöi-

den mielipiteet ja toiminta vai systeemin kokonaisvaltainen ja vuorovaikutteinen toiminta-

malli. Toisien sanoen kuinka paljon yksilön edut vaikuttivat lopulliseen päätökseen, päätök-

sen organisaation yhteensopivuuden kustannuksella. (March 1994) Näiden neljän näkökul-

man tarkoituksena ei siis ole ottaa kantaa yksittäisiin päätösprosesseihin vaan antaa näkö-

kulma tarkastella valintojen rinnakkaisvaikutuksia, jossa jokainen päätös tukee tai vahvistaa 

aina edellistä (Shapira 1997, 10). 
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Ihmisen suorittamaan rationaaliseen päätöksentekojärjestelmään kuuluu teorian kautta aina 

seuraavien neljän asian määrittely: vaihtoehtojen kartoittaminen, vaihtoehtojen seuraukset, 

johdonmukaiset vertailumallit ja lopullisen valinnan päätösmekanismi. Rationaaliseen yksi-

löiden päätöksentekopreferensseihin vaikuttaviin tekijöihin kuuluu kolme eri tyyppiä: epä-

varmuus, monitulkintaisuus ja riskinottokyky. Epävarmuus leimaa prosessia sen jokaisessa 

eri vaiheessa: alussa ennusteiden todennäköisyyden arviointi aiheuttaa epävarmuutta valin-

tojen seurauksien kartoituksessa sekä näiden seurauksien vaikutusten arvioinnissa. Ihmisen 

osallistuminen päätöksentekoon lisää epävarmuutta, sillä yksilön kyky hahmottaa tai tulkita 

tarkasti päätöksentekotilanteita on altis virheille ja harhapäätelmille. Epävarmuus kohdistuu 

esimerkiksi eri ratkaisuvaihtoehtojen löytämiseen: uusien innovatiivisten vaihtoehtojen löy-

täminen helposti rajataan vain olemassa olevan tiedon etsinnän varaan, tällaisen toiminnan 

tukahduttaessa todellisuudessa uusien luovien vaihtoehtojen löytämisen. (Shapira 1997, 11-

12) 

 

Monitulkintaisuuden vaikeus liittyy erityisesti yksilön mieltymysten arviointiin: valintapää-

töksissä preferenssien tulisi olla vakaita, tarkkoja, johdonmukaisia sekä valinnoista riippu-

mattomia. Kuitenkin yksilöiltä puuttuu taito ja mielenkiinto ratkaista omia sisäisiä ristiriitai-

suuksia omien valintapreferenssiensä väliltä, eikä osalle omista valinnoista pystytä antamaan 

tarkkoja perusteluja. Samalla tavalla mieltymykset saattavat vaihdella ajan mittaan, joita on 

hyvin vaikea ennustaa. Riskinottohalussa päätöksentekoa ohjaavia ajureita voidaan tarkas-

tella kolmen eri osan kautta: ensinnäkin päätöksentekijät arvioivat riskejä, jotka päätettä-

västä asiasta voi johtua. Toiseksi päätöksentekijöillä voi olla erilainen riskiottohalukkuus 

riippuen päätöstilanteiden aikaisemmasta menestyksestä tai virhepäätelmistä. Näiden lisäksi 

riskinottohaluun vaikuttaa yrityksen organisaation toiminnan luotettavuus: epäluotettavuu-

den lisää työntekijöiden riskinottohalua. (Shapira 1997, 13-15) 

 

Organisoituja päätöksentekomenetelmiä tarvitaan nimenomaan välttämään päätöksenteko-

harhoja. Yhtenä esimerkkinä näistä on ryhmäajattelun (eng. group thinking) esiintyminen: 

Janiksen (1973) mukaan, sillä tarkoitetaan tilanteita, joissa henkilökohtaisten mielipiteiden 

esittäminen vaikeutuu, yksilön karttaessa päätöksentekotilanteisiin mahdollisesti liittyviä 

konflikteja. Tällainen arvioinnin ja konfliktin haun puute näkyy niin muiden kuin myös 
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omien mielipiteiden kriittisen tarkastelun laiminlyöntinä. Tällainen toiminta ei edistä pää-

töksentekoa, vaikka ryhmän jäsenet saattavat tuntea itsensä hyväksytyksi muiden silmissä. 

(Janis 1973) Yhtenä tosielämän johtamisesimerkkinä voidaan pitää Nokiassa 2000- ja 2010-

luvuilla vallinnutta pelon ilmapiirin ylläpitämistä, jossa kokouksissa ei suosittu avointa ky-

seenalaistamista sen enempää kuin hyviä käytöstapojakaan. Haasteena tällaisessa tilanteessa 

oli vahva johtaja, jota ei vuosien menestymisen varjolla osattu ja uskallettu haastaa. Entisen 

hallituksen puheenjohtajan mukaan ongelmana oli myös johtamistyyli, jossa tietojen vaihto 

keskitettiin liiaksi hallituksen puheenjohtajan kautta. (Sajari 2018)  

 

Finkelstein et al. (2009) esittelee artikkelissaan erityisesti päättäjien menneisyyden koke-

muksien painolastin vaikutusta nykyisissä päätöksissä. Johtajat näkevät usein uudenlaisen ja 

isomman, esimerkiksi hankintapäätöksen rakenteeltaan tai riskiltään samanlaisena kuin pie-

nemmätkin erityisesti, mikäli päätöksentekijälle on kertynyt vastaavista tilanteista vuosien 

positiivinen kokemus. Tällaiset harhaanjohtavat muistikuvat syntyvät siitä huolimatta, 

vaikka uudessa tilanteessa esiintyisi ratkaisevia eroja yhtäläisyyksien rinnalla. Lisäksi yri-

tysjohtajien huonoille päätöksille löytyy selityksenä eturistiriidat omissa tulospalkkioissa: 

johtajan omana intressinä on kasvattaa riskinottoa, sillä se nostaa hänen saamaansa tulos-

palkkiota, vaikka tämä olisi pitkällä aikavälillä vahingollinen toimintamalli yritykselle. Toi-

saalta myös yritysten sisäiset tuotto- tai myyntitavoitteet voivat ajaa päätöksentekijän tilan-

teeseen, jossa heidän on pakko ottaa ylimääräistä riskiä ilman tuottokompensaation saman-

suuntaista kasvua. (Finkelstein, Whitehead et al. 2009) 

 

4.1  Päätöksentekomenetelmät 

Päätöksentekomenetelmät voidaan jaotella monimuuttujamenetelmiin (eng. multi-criteria 

decision making) eli MCDM-menetelmiin sekä yksimuuttujamenetelmiin (eng. single-crite-

ria decision making). Alla olevassa taulukossa on lueteltu mallien keskeisimmät erot Thak-

karin (2021) mukaan. 
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Taulukko 2: Päätöksentekomenetelmien väliset erot, mukaillen (Thakkar 2021, 5) 

 Yksimuuttuja Monimuuttuja 

Määritelmä Päätöksenteon mittarina käytetään 

vain yhtä kriteeriä tai kokonaisuutta. 

Tällaisia voi olla esimerkiksi hank-

keen kustannukset tai käytetty aika.  

Monia (myös toisista riippumattomia) 

kriteerejä. Tällaisia voi olla kustannus-

ten ja ajan lisäksi hankkeen tuotto-odo-

tus tai suorituskyky. 

Ratkaistavan ongelman 

rakenne 

Mallin käytössä voidaan käyttää esi-

merkiksi lineaarista tai diskreettiä 

optimointia.  

Mallin käytössä on ominaista teoriassa 

ääretön määrä kriteerejä ja sitä kautta 

vaihtoehtomahdollisuuksia. 

 

Monimuuttujamenetelmälle tyypillistä on löytää optimoitu ratkaisu päätöksenteon kohteen 

erilaisten aineettomien ja aineellisten vaatimusten välille: tuloksena on siis kompromissieh-

dotus. Yhtenä esimerkkinä Thakkar (2021) nostaa auton ostamisen: kriteerien lista voi olla 

hyvin pitkä: korityyppi, merkki, ulkonäkö, kulutus ja niin edelleen. Tällöin ongelmaksi muo-

dostuu se, että hyviä vaihtoehtoja löytyy useita, joista ei osata valita valintaryhmälle yhtä 

mieleisintä: juuri tähän ongelmaan monimuuttujamenetelmät ovat käyttökelpoisia. Syste-

maattisen menetelmän vaiheet koostuvat arvioinnista, priorisoinnista ja lopullisesta valinta-

päätöksestä: mallissa päätöksentekokohteelle määritellään aina lista käytössä olevista vaih-

toehdoista sekä valintakriteeristöstä, jonka avulla valinnat suoritetaan. Auton oston lisäksi 

muita tällaisia tapauksia, joihin menetelmää voidaan käyttää ovat esimerkiksi koulutusva-

linnat, kiinteistöliiketoiminnat tai lomakohteiden päättäminen. Monimuuttujakriteerimene-

telmän laskennassa hyödynnetään kuhunkin kriteeriin kohdistuvaa painokerrointa (luku 0-1 

välillä), joka kuvaa päätöksentekijän määrittelemän kriteerin tärkeyttä. Käytännön työkaluja 

monimuuttujamenetelmistä on lukuisia: yhtenä esimerkkinä tästä AHP- (eng. analytic hie-

rarchy process) ja ANP- (eng. analytic network process) menetelmät. (Thakkar 2021, 5-7, 

11)  

 

Nopeasti monimutkaistuvassa maailmassa AHP-prosessin periaatteena on luoda systemaat-

tinen kehikko, jolla pystytään mittaamaan tarkasteltavien kohteiden suhteellista parem-

muutta. Koska kyseessä on suhteellinen mittaustapa, ei tarkasteltaville kohteille pystytä 

määrittämään absoluuttista mittaria, vaan vertailutapa on sidonnainen muihin valintamah-

dollisuuksiin: tällainen mittaustapa on siis parhaimmillaan silloin kuin on valittava vain yksi 

paras vaihtoehto. Ennakkoon määriteltyjä vaihtoehtoja arvioidaan, joko määrällisten tai 
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abstraktien arviointien avulla, vaikkakin laadullisissa mittareissa piilee arviointiongelman 

epäselvyys. Samalla tavalla kuin muissakin monikriteerimenetelmissä, myös AHP perustuu 

kriteerien (eng. attribute) laadintaan ja painottamiseen: tässä tapauksessa jokaista vaihtoeh-

toja vertaillaan parivertailulla keskenään. Menetelmää voidaan hyödyntää esimerkiksi urhei-

lutulosennustamisessa ja maavertailussa. (Brunelli 2015, 1-2, 11-12) Bulut Karageyik & 

Dickson (2016) selvittivät tutkimuksessaan vakuutusyhtiön tappio-osuuden optimoinnin 

päätöksentekoa vertailemalla yksimuuttujamenetelmää monimuuttujaan: tulos on hyvin sel-

keä monimuuttujamenetelmän tarkemman lopputuloksen hyväksi.   

 

Seuraavaksi käsitellään erilaisia ryhmätyömenetelmiä, joita on kartoitettu työn case-osuu-

dessa. KJ-menetelmää, joka tunnetaan myös kehittäjänsä nimestä Kawakita Jiro tai yksin-

kertaisesti affiniteettidiagrammina (eng. affinity diagram), voidaan käyttää tilanteissa, joissa 

pyritään ryhmässä löytämään ja arvioimaan yksilöiden oivaltamia ideoita: menetelmää käyt-

tää erityisesti laatu- tai projektipäälliköt sekä markkinointijohtajat projektiensa tueksi. Me-

netelmä sopii laajoihin ideointiprojekteihin, joissa suuri määrä ideoita ja ajatuksia pyritään 

pakkamaan ja ryhmittelemään laajempiin aihekokonaisuuksiin. Prosessissa voidaan hyödyn-

tää tietokoneohjelmia diagrammien piirtoa varten: yhtenä esimerkkinä tästä on SmartDraw-

työkalu. (Project-management 2022)  

 

KJ-menetelmään kuuluu kahdeksan erillistä vaihetta: aluksi menetelmää varten tulee kar-

toittaa tutkimusongelma ja siihen liittyvät apukysymykset, joihin ideointi kohdentuu. Jotta 

menetelmä olisi mahdollisimman tehokas, projektinjohtajan olisi saatava tilaisuuteen työn-

tekijöitä laajasti organisaation eri osista, joita tuleva päätös koskettaa: käytännön järjestelynä 

tarvitaan myös pieniä muistilappuja sekä laaja ruututaulukko, johon yksittäiset laput voidaan 

ryhmitellä. Aluksi jokainen osallistuja pohtii itse kokouksen aiheeseen ja määriteltyyn teh-

tävänantoon liittyviä ideoita annetuille muistilapuille: jokainen idea omalle lapulleen. Seu-

raavaksi omat ajatukset jaetaan koko ryhmälle sijoittamalla muistilaput seinälle satunnaiseen 

järjestykseen, jolloin osallistujat pystyvät vielä täydentämään ideoitaan. Tämän jälkeen aloi-

tetaan ideoiden ryhmittely: vaiheessa jäsenet ryhmittelevät samantapaiset ja -suuntaiset kor-

tit omiin ryhmiinsä, jonka jälkeen jäsenet pääsevät antamaan oman mielipiteensä kunkin 

ryhmän nimeämiselle. Menetelmän viimeisessä vaiheessa osallistujat arvioivat esimerkiksi 
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kolme tärkeintä ryhmää, merkiten kunkin ryhmän kohtaan taululle omat suosikkinsa: arvi-

oinnin jälkeen aihealueet järjestellään priorisointijärjestykseen ja tarvittaessa keskustellaan 

mahdollisista muutostarpeista ja ongelmakohdista. Tässä vaiheessa ilman yhtään ääntä si-

sältävät kohdat tippuvat pois käsittelystä. Jotta menetelmä olisi mahdollisimman tehokas, 

osallistujat eivät keskustele ideoista ennen viimeistä vaihetta, jonka vuoksi prosessi saadaan 

vietyä maaliin noin tunnissa ja näin henkilökohtaiset ideologiat eivät sotke päätöksentekoa. 

Menetelmän tarkoituksena on tuoda tehokas, mutta silti demokraattinen päätöksenteko ja 

kartoitusmenetelmä organisaation toiminnan tueksi. Ryhmänjohtaja ohjaa prosessia koko 

sen ajan ja luo apukysymyksiä ryhmän jäsenten työskentelyn tueksi. (Spool 2004) 

 

KJ-menetelmä on alun perin syntynyt Japanissa, jossa uutta tekniikkaa alettiin opettamaan 

paikallisissa yliopistoissa ja yrityksissä 1950-luvulta lähtien. Menetelmän onkin tarkoitus 

olla käytännöllinen ja kokemusperäinen eli enemmän kuin vain teoreettinen viitekehys. 

(Scupin 1997) Toinen ryhmäpäätöksentekomenetelmä on NGP (eng. nominal group pro-

cess), jossa pyritään osallistamaan ryhmän jäsenet yhteiseen ideointiin. Menetelmä sopii eri-

tyisen hyvin tilanteisiin, jossa ryhmän sisällä esiintyy huomattavan erilaisia persoonia, esi-

merkiksi ryhmäosallistumiseen liittyen. Menetelmässä on paljon yhtenäisyyksiä KJ-mene-

telmään: myös NGP:n tapauksessa aluksi jokainen ryhmäläinen keksii itse ideoita ja esittelee 

ne ryhmälle ilman keskustelua: vuorovaikutus muiden kanssa tuodaan esille vasta asioiden 

kokoamisen jälkeen. NGP:ssä voi olla mukana myös ideoiden priorisointi, kartoittamisen 

itsessään ollessa myös arvokas osa-alue. (Tague 2005, 364-365) Tästä voidaan analysoida, 

että NGP-menetelmän keskeinen ero KJ:in nähden on vapaamuotoisempi toteutus ilman ide-

oiden varsinaista pakollista ryhmittelyä. 

 

Suomalainen yritys Innotiimi Oy on kehittänyt niin sanotun tuplatiimimenetelmän, joka so-

veltuu niin nykyisen toiminnan analysointiin kuin myös vielä löytämättömien ideoiden kar-

toittamiseen. Menetelmän käyttö perustuu ristiinarviointiin, jossa henkilökohtainen-, pari- ja 

ryhmätyö vuorottelevat syklissä. Nämä vaiheet vuorottelevat menetelmän analyysi-, ide-

ointi- ja ratkaisuosioissa. Ideoiden priorisointi toimii tässäkin mallissa samalla periaatteella 

kuin KJ-menetelmässä: äänestys pudottaa heikoimmat ideat pois jatkokäsittelystä. (Maaseu-

dun sivistysliitto 2022) 
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1950-luvulla kehitetty Delphi-menetelmä puolestaan poikkeaa edellisistä ryhmäpäätöksen-

tekomenetelmistä siten, että se pyrkii poistamaan täysin ryhmäpaineen vaikutuksen, anta-

malla painoarvo täysin asiantuntijuudelle. Tämän vuoksi menetelmässä sovelletaan kirjalli-

sia kysymysvastauksia, jotka toteutetaan usein monena eri kierroksena nimettömästi. Vas-

taajat voivat myös perustella kantansa kirjallisessa vastauksessa, joita muut pystyvät hyö-

dyntämään seuraavilla kierroksilla, ja näin helpottamaan oman kannan vaihtamista. Mene-

telmän lopullinen arvio on ryhmän jäsenten viimeisen kierroksen vastauksien keskiarvo tai 

mediaani. (Kauko, Palmroos 2014) 

 

4.2  Päätöksenteko finanssialalla 

Finanssialalla pankkien yksi keskeinen päätöksentekotilanne koskettaa luotonmyöntötilan-

netta. Trönnberg ja Hemlin (2012) ovat omassa kirjallisuustutkimuksessaan keskittyneet yk-

silötason luotonannon päätöksenteon psykologiseen näkökulmaan: miten pankin ja yksilön 

päätökset ja toimet vertautuvat ja vuorovaikuttavat toisiinsa. Tutkimuksen pääsanoman mu-

kaan suhdeluototus (eng. relationship lending) aiheuttaa pankille suuremman luottotap-

pioriskin kuin liiketoiminnallinen luototus (eng. transactional lending). Suhdeluototus tar-

koittaa tilannetta, jossa potentiaalista asiakasta arvioidaan hakijan henkilökohtaisen luon-

teen, karisman tai vakuuttavuuden mukaan ilman taloudellisen tilanteen tutkintaa, joka puo-

lestaan on keskeisessä asemassa liiketoiminnallisessa luototuksessa esimerkiksi luottoluoki-

tuksen selvittämisen kautta. Kirjoittaja myös esittää, että käytetty luotonmyöntötekniikka 

vaikuttaa pankin riskinottotasoon, mutta tutkimustuloksien mukaan on tulkinnanvaraista, 

miksi tietty luotonpäätöstekniikka vaikuttaa kohottavan riskiä. (Trönnberg, Hemlin 2012) 

Yksi merkittävä sudenkuoppa pankeille on keskittyä ainoastaan asiakkaan henkilökohtaisiin 

ominaisuuksiin, unohtaen täysin toimialan johon laina myönnetään: vaikka toimialan tule-

vaisuuden ennustaminen on vaikeaa, ei nykyisten erityspiirteiden huomioimista tulisi lai-

minlyödä (Kahneman, Tversky 1973). Trönnbergin ja Hemlinin (2012) mukaan pankeissa 

lainavirkailijat muodostavat helposti asiakkaista päätöksentekoa ohjaavia ennakkoluuloja, 

jotka saattavat lisätä pankin luottoriskiä. Toisaalta kuitenkin Dijksterhuis ja Nordgren (2006) 

mainitsevat, että intuition käyttö tarkan harkinnan ohi vaikeissa päätöksissä johtaa parempiin 

lopputuloksiin. Kuitenkin Trönnberg ja Hemlin (2012) mainitsevat, että päätöksenteko 
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lainapäätöksissä riippuu pitkälti organisaatiosta ja tutkimukset päätöksentekomenetelmien 

paremmuuden välillä ovat melko ristiriitaisia.  

 

Hensmanin ja Sadler-Smithin (2011) mukaan pankin lainanmyönnön päätöksenteon tutki-

minen on tärkeää, sillä lainaustoiminnan vaikutukset koko maailman talouteen ovat mittavia. 

Heidän mukaansa kompleksiset ongelmat ja päätöstilanteet ovat liian monimutkaisia ratkais-

taviksi pelkästään talousdataan liittyvillä havainnoilla. (Hensman, Sadler-Smith 2011) Vä-

hittäispankkipalveluita käyttävä kuluttaja on altistunut alan digitalisaation muutokselle ly-

hyessä ajassa. Tämä on aiheuttanut muutoksia kuluttajien valintakäyttäytymisessä: pankeilla 

on nyt mahdollisuus vaikuttaa asiakkaan päätöksentekoon kohdentamalla tuotteita juuri ky-

seisen asiakkaan profiilin mukaiseksi. (Pousttchi, Dehnert 2018) 

 

Carbó Valverde ja Cuadros Solas et al. (2016) selvittivät omassa tutkimuksessaan yritysra-

hoitukseen liittyviä pankin päätöksentekoa ohjailevia muuttujia: kyseessä on merkittävä lai-

nausmuoto, vaikka se onkin pankin päätöksenteon näkökulmasta riskialttiimpi sektori kuin 

kotitalouksille kohdistettu lainananto. Itä- ja Keski-Europan pankkeihin kohdistetussa tutki-

muksessa vertailtiin päätöksentekomuuttujien vaikutusta kymmenen vuoden aikaperiodilta 

sekä ennen että jälkeen vuoden 2008 finanssikriisin: tuloksia ei ole siis tutkittu vain tietyssä 

makroekonomisessa tilanteessa. Tuloksena voidaan todeta, että pankkien sisäiset asiakasta 

arvioivat mittarit (eng. bank-level variables) olivat pitkälti hyödyttömiä, niiden vaikuttaessa 

negatiivisesti pankin lainaamisen suorituskykyä kuvaavaan mittariin. Yllätyksenä oli, ettei 

asiakasyrityksen vahva tase tarjonnut pankin päätöksenteossa positiivista loppuvaikutusta. 

Sen sijaan pankin taseen koolla oli merkitystä yrityslainojen yleisessä hyväksymisessä 

osaksi pankin asiakasportfoliota. (Carbó Valverde, Cuadros Solas et al. 2016, 63-64, 84) 

 

Iso-Britannian pankkisektoria käsittelevässä tutkimuksesta kävi ilmi, että 94 % haastatelta-

vista sanoi lisäinformaation tuovan lisäarvoa lainapäätöksenteon tueksi. Toisaalta lainapää-

töksiin liittyvää tietoa ei käsitellä samanarvoisesti: sellaista tietoa, jonka etsimiseen työnte-

kijä on itse joutunut käyttämään paljon vaivaa, sai lopullisessa tarkastelussa ylisuuren pai-

noarvon. Tällaisessa tilanteessa sisäisiä muistiinpanoja ja kollegoiden antamaa tietoa pide-

tään myös arvossa. (Reid, Thomson et al. 1998) Finanssialalla esiintyviä tyypillisiä 
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päätöksentekoharhoja ovat yli-itsevarmuus, uuden tiedon hyväksymisen vaikeus sekä olet-

tamus siitä, että uusin tieto on aina oleellisista (Russo, Schoemaker 1989). 
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5 Case - stressitestausprosessin kehitys 

Kirjallisuuskatsauksen lisäksi tämän diplomityön päätarkoituksena on kehittää paranneltu 

versio erään finanssitoimijan nykyisestä stressitestausprosessista. Yritys, jolle työ on tehty 

toimeksiantona, on tällä hetkellä kasvava, mutta liikevaihdoltaan ja taseeltaan silti melko 

pieni toimija Suomessa. Yrityksen talousjohtajan (2021) mukaan nykyinen prosessi kaipaa 

selkeytystä dokumentoinnin osalta. Keskeisintä on tehokas ja suoraviivainen päätöksente-

koprosessi: tämä takaa sulavan ja nopean päätöksenteon organisaation sisällä. Projektin to-

teutuksen taustalla on useita perusteluja, joista tärkeimmät liittyvät finanssialan sääntelyvaa-

timuksiin. Tavoitteena on myös varmistaa nykyisten prosessien toimivuus suhteessa annet-

tuihin vaateihin. Toimeksiantajaa myös kiinnostaa viranomaisvaateiden entistä kattavampi 

huomiointi osana stressitestausprosessia. (Talousjohtaja 2021) Samassa yhteydessä pyritään 

ottamaan kantaa tiedossa olevien tulevaisuuden sääntelydokumenttien sisältöön ja niiden 

mahdolliseen integrointiin nykyjärjestelmässä. Näin pystyttäisiin varmistamaan prosessin 

tulevaisuudenkestävyys ja välttämään sekä lähitulevaisuuden suuret muutostarpeet että vi-

ranomaisten huomautukset ja sanktiot sääntelyn noudattamattomuuteen liittyen. 

 

Vuoden 2021 toukokuussa suoritetuissa stressitesteissä huomattiin useita operatiivisia haas-

teita liittyen juuri perustetun validointitoiminnon integroimiseen osana prosessia: toiminto 

perustettiin vasta vuoden 2021 alussa, joten rooleja, resursseja ja tehtäviä ei ollut selkeästi 

määritelty ennen varsinaista stressitestaamista. Lisäksi kommunikoinnista testien suoritta-

jien ja validoijien välillä ei ollut siihen mennessä kokemusta, joten tehokasta kommunikoin-

tiprosessia on tarkoituksenmukaista kehittää. Muuten stressitestien operatiivinen suorittami-

nen onnistuu nykyisellä prosessilla kohtuullisen hyvin, mutta kokonaisuudesta pystyy löy-

tämään helposti useita kehityskohteita, joiden avulla voitaisiin lisätä tarkkuutta, vähentää 

virheitä ja suoraviivaistaa päätöksentekoa. Esimerkiksi datanhaku on nykyisessä prosessissa 

virhealtis: lähtötiedot käsitellään manuaalisesti eikä niiden todenperäisyyttä pystytä aina tar-

kastamaan pitävästi validoitaessa. Lisäksi päätöksenteko prosessin sisällä ei ole toistaiseksi 

vakiintunut ja päätöksentekomallien tai -menetelmien täyttä potentiaalia ole aikaisemmin 

hyödynnetty. Tämä altistaa organisaation monille päätöksentekoharhoille sekä päätösten 

epäjohdonmukaisuudelle. Täytyy muistaa, että kohdetoimija on kasvava organisaatio, mikä 
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tulee huomioida prosessien kehittämisessä: välttämättä tässä vaiheessa ei vielä esiinny tar-

vetta ottaa käyttöön moniulotteisempia päätösprosessia, jotka voivat vaikeuttaa operatiivista 

toimintaa, mutta toiminnan kasvaessa heillä tulisi olla mahdollisuus skaalata menettelyta-

poja tarpeen vaatiessa. Tämän vuoksi on tärkeä peilata yrityksen toimintaa tulevaisuuteen ja 

analysoida kehittämiskohteita myös siinä valossa.  

 

Empiirinen osuus koostuu kolmesta eri vaiheesta: nykyprosessin kartoittamisesta ja linki-

tyksestä pankin muihin raportointikokonaisuuksiin, kehityskohteiden määrittelystä ja uuden 

prosessin päätöksentekomallien kehitystyöstä. Kehityskohteita on kahta päälajia: sääntelyn 

vaatimia sekä toiminnallisia eli operatiivisia kohteita. Esille tulevat kehityskohteet määritel-

lään osastoittain ja kohteita arvioidaan erilaisin päätöksentekomenetelmin. Erityisesti sään-

telyn vaatimuksia tulee osata peilata suhteellisuusperiaatteeseen eli organisaation koko ja 

luonne sääntelevät paljon sitä, millaiset sääntelyvaatimukset ovat relevantteja huomioita-

vaksi käytännön toiminnassa. Kuitenkin on huomattava, että paranneltu prosessiehdotus on 

viitekehys: pankin tulee soveltaa uusia operatiivisia toimintatapoja, eikä kaikkia uusia suun-

nitelmia kannata ottaa käyttöön kerralla: näin pystytään estämään muutosvastarinnan tuoma 

paine siirtyä takaisin täysin vanhaan toimintamalliin. 

 

Kehitysprojektin toteuttaminen vaatii yhteistyötä lukuisten organisaation sisäisten toimijoi-

den kanssa. Yrityksen toiminnan laajentuessa organisaation rakenne on muuttunut melko 

nopeasti. Tässä kehitysprojektissa keskitytään kuitenkin tutkimaan olemassa olevan yritys-

rakenteen kautta mahdollisia kehityskohteita: lopputuloksessa on huomioitu resurssien riit-

tävyys ja lopputulosta ei rakenneta mahdollisten lisärekrytointien varaan, vaan tuleva stres-

sitestaus pyritään suunnittelemaan siten, että nykyinen henkilöstö on riittävä prosessin to-

teuttamiseen. Alla olevassa kuvassa on esitelty nykyinen organisaatiorakenne ylätasolla pan-

kin sisäisen esittelytekstin mukaisesti:  
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Niin kuin kuvasta 6 voi päätellä, on organisaation rakenne selkeä ja siinä on huomioitu pan-

kille ominaisten toimintojen riippumattomuus. Esimerkiksi riskienvalvonnan ja sisäisen tar-

kastuksen asema tulee olla riippumaton pankin muista rooleista, erityisesti yhteystyö asia-

kasliiketoiminnan kanssa tulee olla tarkasti rajattua. Keskeisenä jakolinjana eri toimintojen 

välissä on se, raportoiko yksikkö ensisijaisesti johtoryhmälle vai hallitukselle. Asiakasliike-

toimintojen sekä talouden, IT:n ja lakiin liittyvät yksiköt ja tukitoiminnot toimivat ensisijai-

sesti johtoryhmän alaisuudessa. Riippumaton riskienvalvonta koostuu kolmesta alayksi-

köstä: luottoriskimallien validointiyksiköstä, luottoriskien valvontayksiköstä sekä operatii-

visten riskien hallinnasta. Kyseiseen osastoon kuuluu myös compliance-toiminto, joka val-

voo organisaation sääntelyn ja lakien noudattamista ja tulkitsee mahdollisten uusien toimin-

tamallien lainmukaisuutta sekä varmistaa uusien lakien soveltamisesta organisaatioon. Si-

säinen tarkastus raportoi suoraan hallitukselle pankin eri toimintojen tilasta aivan asiakaslii-

ketoiminnan tasolta riskienvalvonnan ja toimitusjohtajan tehtäviin asti. Näin yrityksen hal-

litus, ja sitä kautta myös johtoryhmä, voi varmistua pankin toiminnan oikeellisuudesta ja 

tehokuudesta. Riippumaton riskienvalvonta ja sisäisen tarkastus muodostavat pankin riippu-

mattomien toimintojen kokonaisuuden. Kyseisen stressitestausprosessin kehitys keskittyy 

pääsääntöisesti edellä mainitun riippumattomien toimintojen ja taloushallinnon yhteistyön 

ympärille. Organisaation osia, rooleja ja tehtäviä tarkastellaan laajemmin nykyisen stressi-

testausprosessin kuvauksen yhteydessä. Jokaisessa osiossa tuodaan myös ilmi mahdolliset 

käytetyt tutkimusmenetelmät ja eri menetelmien analyysit, yrityksen sisäiset aineistolähteet 

ja mahdolliset ulkoiset aineistot. 

Kuva 6: Organisaation rakenne ylätasolla 
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5.1 Stressitestaus osana pankin raportointikokonaisuutta 

Pankin vuosittain suorittama stressitestausprosessi ei ole irrallinen raportointiosa vaan se 

liittyy yhtenä osana pankin ICAAP (vakavaraisuuden hallintaprosessin) ja ILAAP (likvidi-

teetti- ja markkinariskin hallintaprosessin) -raportointeihin, joita säädellään Euroopan Pank-

kiviranomaisen ja Suomen Finanssivalvonnan sääntelyn avulla. Alla olevassa kuvassa on 

esitelty stressitestausprosessin kannalta keskeiset dokumentit, jotka ohjaavat prosessin ete-

nemistä, ovat riippuvaisia stressitestauksesta tai joissa stressitestausten tuloksia käytetään 

hyväksi. Kaikille dokumenteille on yhteistä, että ne vaativat aina joko pankin hallituksen tai 

johtoryhmän käsittelyn. Kaikki dokumentit on luotu Microsoft Word -ohjelmalla ja kuvien 

luonnissa on käytetty PowerPoint-sovellusta. Tutkimusmetodina tässä kappaleessa toimii 

empiirisen tutkimuksen kartoitusmenetelmä ilman kohdeorganisaation haastatteluja: osio 

muodostuu kartoittajan tekemien tekstianalyysien ja niiden kartoituksen avulla, käyttäen 

pohjana keväällä 2021 suoritettuja stressitestejä.  

 

Niin kuin kuvasta 7 käy ilmi, on organisaatiolla käytössä useita dokumentteja, joihin stres-

sitestaus vaikuttaa tai jotka vaikuttavat itse testauksen suorittamiseen. Dokumentteja on 

Kuva 7: Pankin keskeiset dokumentit stressitestaukseen liittyen 
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olemassa kolmea eri päätyyppiä. Keskeisimpänä osana löytyy itse stressitestausdokumentit: 

niissä esitellään suoritettavat stressitestiskenaariot riskiryhmittäin. Tässä työssä käsitellään 

ensin vakavaraisuuden stressitestidokumenttia (ICAAP) ja sitten esitellään keskeiset erot 

likviditeetin stressitestaukseen (ILAAP) nähden. Vakavaraisuuden stressitestit sisältävät 

markkinariskit, luottoriskit, sijoitusriskit, korkoriskit, operatiiviset riskit sekä strategiset ris-

kit. Likviditeetin stressitestaus (ILAAP) koostuu ainoastaan likviditeettiriskin laskennasta ja 

arvioinnista.  

 

Kuvassa 7 on esitelty dokumenttitasot, joiden mukaan eri julkaisut voidaan jakaa: tasolla 1 

esiintyy asiakirjat, jotka ylätasolla ohjaavat stressitestien laskentaa sekä niiden tulosten 

avulla suoritettavia toimenpiteitä ja tasolla 2 itse stressitestidokumentit erikseen vakavarai-

suuden ja likviditeetin mittaamiseen. Tasolla 3 esitellään skenaariotestien negatiivisiin tu-

loksiin varautumissuunnitelmaa toimenpidetasolla. On kuitenkin huomattava, että jaottelu ei 

ole suoraviivainen eli ryhmittelyn tarkoitus on ainoastaan kertoa mihin dokumentin pääpaino 

keskittyy. Tässä kappaleessa tasot esitetään järjestyksessä 2, 3, 1, niiden sisällön loogisem-

masta esitystavasta johtuen. Kuvassa 7 vihreällä pohjalla esiintyvät otsikot ovat Word-do-

kumentteja, oranssit Excel-aputaulukota ja siniset pelkkiä ryhmittelyotsikoita. 

 

"ICAAP Stressitestaus” -dokumentti alkaa johdannolla sekä huomioitavien sääntelydoku-

menttien esittelyllä: alussa mainitaan kaikki ne sääntelydokumentit, jotka vaikuttavat testien 

suorittamiseen. Pääsääntöisesti raporteissa esitellään ensin Euroopan pankkiviranomaisen 

(EBA) sääntelydokumentit ylätasolta kohti tarkempaa dokumentaatiota. Lisäksi mainitaan 

mahdollisen kansallisen finanssivalvonnan tarkennukset Euroopan laajuiseen sääntelyyn 

nähden. Seuraavana tärkeänä osana raportissa käsitellään testien toteutumistapa (tässä ta-

pauksessa skenaarioanalyysit) sekä riskilajeittain luetellaan käsiteltävät skenaariot. Vaikka 

laskennan raportti ei olekaan tarkoitus olla tarkka kuvaus stressitestiprosessin etenemisestä, 

esitellään dokumentin kolmannessa kappaleessa tiivis kuvaus prosessin kulusta pääkohdit-

tain sekä testauksen rajauksesta ja sen perusteluista konsernin sekä emo- ja tytäryhtiöiden 

välillä. Samalla kuvataan sekä sääntelyn että pankin tavoitetason määrittelemät raja-arvot 

testien suoritusta varten eri tunnuslukujen kohdalla (esim. CET1-%): näistä riskienvalvonta 

on johtanut asteikon, jonka perusteella luokitellaan testien tulokset ja tehdään niistä 
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johtopäätökset. Tunnuslukujen raja-arvoissa on tässä tapauksessa otettava huomioon mah-

dolliset valvontaviranomaisen asettamat lisävaatimukset vakavaraisuus- ja likviditeettivaa-

timuksiin.  

 

Prosessin kulun esittelyyn kuuluu oleellisesti tietolähteiden, vastuiden- ja toimintojen sekä 

oletuksien listaaminen. Datalähteiden esittely sisältää tiiviisti keskeiset tietolähdejärjestel-

mät, joita on käytetty laskennassa. Kuvauksessa ei määritellä tarkasti datan hallintaan tai 

käsittelyyn liittyviä välivaiheita, vaan eri tietolähteiden kohdalla on mainittu vain dataläh-

teen käyttökohde laskennassa. Samalla tavalla prosessin eri vastuutahojen tehtävät on esi-

tetty taulukkomuodossa: mahdolliset lisäykset ja muutokset on avattu sanallisesti yhteenve-

don jälkeen.   

 

Tärkeimpänä osana dokumenttia on itse stressitestien tulosten esittely: jokaiselle riskiluo-

kalle on varattu oma ensimmäisen tason otsikkokappaleensa. Testit kirjataan oman ryhmän 

alle toisen tason otsikoksi. Jokainen testi sisältää kolme keskeistä osa-aluetta, jotka asemoi-

daan kolmannen tason otsikoiksi: tulosesittely, laskentasäännöt ja johtopäätökset. Aluksi tu-

losten esittelyssä kerrotaan sanallisesti, mikä on testin tavoite, millainen on ollut laskennan 

pääperiaate ja mihin skenaarion käyttö pohjautuu eli tuomaan ilmi testin käyttötarkoituksen 

ydinmerkitys. Sanallisen analyysin jälkeen esitetään testin tulokset seuraavanlaisessa taulu-

kossa: 

 

Taulukko 3: Stressitestin tulosten yhteenvetotaulukko 

  2021 2022 2023 2024 

CET1-% luku luku luku luku 

Käänteinen testi luku luku luku luku 

TC-% luku luku luku luku 

 

Taulukon riveissä esitellään tulosten mittareina käytetyt tunnusluvut, ja näitä arvoja sovel-

letaan kaikissa saman stressitestausdokumenttien välillä. Pankki on määritellyt testien arvi-

oimiseen kolmea eri tunnuslukua: CET1-% ja sen käänteinen testi sekä TC-% -luvut. Niin 

kuin työssä edellä esiteltiin, on CET1 %-tunnusluvun tarkoitus kertoa ydinpääoman suhde 
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riskipainotettuihin eriin nähden. Tämän käänteinen testi puolestaan tarkoittaa sitä, kuinka 

paljon havaittu luku voi laskea tai nousta, jotta ydinpääomasuhde säilyy vielä tavoitellulla 

tasolla: suurempi luku kertoo laajemmasta joustovarasta suuntaansa. TC-% -tunnusluku on 

laskutavaltaan lähellä CET1-%-lukua, mutta tässä tapauksessa osoittajan ydinpääomaluku 

on korvattu omien varojen määrällä. Tämän vuoksi TC-% -luku antaa poikkeuksetta korke-

ampia arvoja, sillä ydinpääoma on aina yksi osa omista varoista. Vuoden 2021 stressites-

tauksessa tämänkaltainen kolmen tunnusluvun analyysi on käytössä erityisesti luotto-, sijoi-

tus, - ja operatiivisten riskien analyyseissa. Korkoriskien analyyseissa käytetään CET 1-% -

tunnusarvoina korkopisteshokkien (bp) eri skenaarioita ja usean muuttujan skenaarioanalyy-

sissa sovelletaan alkuperäistä tulospohjaa niin, että laskennan välivaiheet näkyvät lopulli-

sessa tulostaulukossa ilman käänteisiä testejä. Näin pystytään havainnollistamaan esim. kor-

koshokin aiheuttamaa tulosvaikutusta myös tarkkana valuuttamääräisenä tarkasteluna. Tu-

losten visuaalinen tarkastelu voi myös muuttua vuosien mukaan. Koska pankin ICAAP- ja 

ILAAP-suunnitelmat toteutetaan tyypillisesti neljän vuoden periodille, myös stressitestien 

tulokset lasketaan samalle ajanjaksolle.  

 

Testien tulostaulukon jälkeen on esitelty kunkin mittarin laskentasääntöjen keskeiset kaavat. 

On huomattava, että samojen tunnuslukujen laskentasäännöissä on eroja, vaikka perusperi-

aate säilyykin kaavoissa samana: sekä ydinpääoman kuin omien varojen suhteen laskentaa 

sovelletaan kunkin skenaarion mukaan; tyypillisesti skenaariossa tarkasteltava muuttuja 

huomioidaan osoittajassa CET-1 % ja TC-% -lukujen laskennassa. Laskentasääntöjen yh-

teydessä tuodaan esille pankin hallituksen organisaation suoritustasolta odotettavat vähim-

mäis- ja tavoitetason raja-arvot. Käänteisten stressitestien laskentaperiaatteet esitellään sa-

massa yhteydessä, pääomapuskurin keston kaavan avulla.   

 

Jokainen stressitesti päättyy aina johtopäätöksien esittelyyn: tämä osio kokoaa keskeiset tu-

lokset ja antaa lukijalle analyysiin siitä, millainen vaikutus luvuilla todellisuudessa on pan-

kin toimintaan. Kappale tulee kirjoittaa siitä näkökulmasta, että pankin hallituksen jäsenelle 

jää selkeä kuva skenaarion toteutumisen vaikutuksesta liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen 

suoriutumiseen. Kussakin johtopäätöskappaleessa esitellään vähintään testien kaksi eri 

puolta: miten testitulos vertautuu pankin asettamiin tavoitetasoihin ja valvontaviranomaisten 
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asettamiin vähimmäisvaatimuksiin. Sen jälkeen on kerrottu mikä pankin yksikkö valvoo ja 

analysoi riskin toteutumista, millä aikaperiodilla valvonta tapahtuu ja onko nykyisessä ris-

kienhallintaportfoliossa valmiita työkaluja skenaarion estämiseen tai toteutumisen edistämi-

seen. Kappaleessa tuodaan myös ilmi mahdolliset hallitukselle ja johtoryhmälle raportoivat 

kokonaisuudet, jotka vastaavat kyseisen skenaarion riskienhallinnallista valvontaa.   

 

Testien esittelyn jälkeen tulokset tiivistetään ”Yhteenveto stressitesteistä” -kappaleeseen: 

ydinpääoma- ja omien varojen suhteen sekä käänteisten testien kaikkien skenaarioiden tu-

lokset on esitelty yhteenvetotaulukoissa, kukin skenaario omilla riveillään ryhmiteltynä tun-

nuslukujen mukaan. Raportoinnissa käytetään skenaarioiden luokittelussa erilaisia vaka-

vuusarviointeja. Tällä tavalla raportin lukija saa helposti käsityksen siitä, minkä riskin toteu-

tuminen uhkaa pankin toimintaa eniten. Yhteenvetotaulukoiden analysoinnissa pyritään esit-

telemään keskeiset toimenpiteet suurimpien riskien välttämiseksi. Näiden yhteenvetotaulu-

koiden lisäksi kaikki testit arvioidaan riskienhallinnan vaikuttavuuden ja merkityksellisyy-

den kautta. On huomioitavaa, että merkitsevyysarviointi koskee vain riskin vaikuttavuuden 

arviointia, ei sen todennäköisyyttä tarkasteluajanjaksona. Kyseinen arvoskaala voi muuttua 

riskienvalvontaosaston päätösten mukaisesti, joka päättää vuosittain käytettävistä arviointis-

kaaloista pankin eri toiminnoissa. Niin kuin testien yhteenvetotaulukoissa, myös vaikutta-

vuuden yhteenvedossa arvioidaan tulevan neljän vuoden kehitystä: lukuja tukeva värikoo-

daus auttaa pankin johtoryhmää hahmottamaan tulevia pitkän aikavälin riskejä. Testien yh-

teenvedon jälkeen keskeisimmistä löydöistä kerätään johtopäätökset, jossa kootaan keskei-

simmät riskiskenaariot ja muutokset viime vuoteen nähden. Samassa kerrotaan, onko pan-

killa meneillään projekteja tai uudistushankkeita, jotka voisivat merkittävästi vaikuttaa stres-

sitestien tuloksiin tulevaisuudessa.  

 

Kaikki edelliset osiot ovat olleet stressitestien suorittajien tekemiä. Kuitenkin dokumentin 

viimeisessä osiossa käsitellään validoinnin tarkastuskohtia testien suorituksessa. Osiossa 

käydään läpi validoinnin tarkastamat laskelmat, pohjadatat sekä linkitys stressitestidoku-

menttiin. Validointitoiminto nostaa esille kappaleessaan mahdolliset haasteet, yhteistyön su-

juvuuden toteutustiimin kanssa sekä tärkeimpänä osana tarkastuksen tulokset.  

 



44 
 

Likviditeetin stressitestauksen tulosten dokumentaatio (tiedosto: Likviditeetin jatkuvuus-

suunnitelma) eroaa rakenteeltaan ICAAP-testauksesta. Dokumentaatio on tiiviimpi ja se no-

jaa monelta osin kahteen ILAAP-testausta tukevaan dokumentaatioon: Likviditeetti- ja 

markkinariskistrategiaan sekä ILAAP-menettelyyn. Toisin kuin vakavaraisuuden stressites-

tauksessa, likviditeetin jatkuvuussuunnitelmassa keskitytään laskennan tulosten esittelyn ja 

tulkinnan lisäksi pankin varautumista likviditeettiaseman äkillisen ja voimakkaan heikenty-

misen varalle: johdantokappaleen jälkeen esitellään likviditeettiaseman indikaattoreita, joi-

den yksityiskohtia on tarkennettu Likviditeetti- ja markkinariskin hallinta -julkaisussa. Indi-

kaattoreiden esityksessä syvennytään eri likviditeetti- ja rahoitusriskien raja-arvoihin, joiden 

alitus tai ylitys aiheuttaisi raportointivelvoitteen toimeenpanon yrityksen toimitusjohtajalle, 

talousjohtajalle tai muulle suppeaan johtoryhmään kuuluvalle johtajalle. Likviditeetin stres-

sitestiskenaarioissa hyödynnetään sellaisia todennäköisiä tai vakavia tapahtumia, joiden lin-

kitys indikaattoreiden raja-arvoihin voisi aiheuttaa todellisen raportointivaateen toteutumi-

sen. Raja-arvojen määrittelyn lisäksi indikaattoreiden esittelyssä tuodaan ilmi, millä organi-

saation toiminnolla on vastuu minkäkin riskin valvonnasta, kenelle hälytysrajojen alituksesta 

tai ylityksestä raportoidaan ja millä frekvenssillä riskiä valvotaan. 

 

Indikaattoreiden esittelyn jälkeen likviditeettiriskin osalta määritellään pankin keskeiset ta-

voitteet ja yleiset seurantaperiaatteet koskien likviditeettiaseman äkillistä ja voimakasta hei-

kentymistä varten. Pankin toimintaedellytyksen varmistaminen jaotellaan kolmeen eripitui-

seen aikaväliin: lyhyen (alle 1kk), keskipitkän (1-3kk) ja pitkän (yli 3kk) aikavälin tavoittei-

siin. Aluksi analysoidaan aikavälien mukaan, millä tavalla likviditeettiä voitaisiin turvata 

niin, että sidosryhmien välinen luottamus voitaisiin säilyttää kriisin jälkeen. Keinovalikoi-

massa tuodaan esiin lyhyen aikavälin vakautuskeinot likviditeetin heikkenemistä varten. On 

kuitenkin huomioitava, että toimilla on kerrannaisvaikutuksia myös yrityksen vakavaraisuu-

den ja kannattavuuden kohentamiseen. Toimenpiteitä on yleisesti luoteltu kattava määrä ja 

jokaiselle on laskettu arvioitu rahallinen vaikutus, mahdollinen toteutusaika sekä vastuulli-

nen päätöksentekoyksikkö tai -johtaja. Kappaleessa tuodaan esille myös poikkeustilanteen 

viestinnällinen näkökulma ja mahdollinen toimintamalli palautumissuunnitelmaa varten.  
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Indikaattoreiden ja toimintamallien määrittelyn jälkeen käydään läpi likviditeetin stressites-

tiskenaarioiden laskentatulokset. Tulosten esittely poikkeaa vakavaraisuuden tulosten vas-

taavasta (tulokset -> laskentasäännöt -> johtopäätökset) monelta osin: kuitenkin molem-

missa osioissa skenaariot käydään läpi omassa toisen tason kappaleessaan ja osiot aloitetaan 

kertomalla, miten skenaario tässä tapauksessa toteutuu. Erona on, että likviditeetin testauk-

sessa skenaarioiden laskennan tulokset esitellään omassa kappaleessaan, viitaten yksityis-

kohdista ulkoiseen Excel-laskentataulukkoon. Testien esittelyssä painotetaan edellisessä 

kappaleessa kerrottujen toimintaedellytysten varmistamista kyseiseen testiin kohdennettuna: 

kappaleessa määritellään vaikutukset sekä lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin kohden-

netut toimenpiteet, mikäli skenaario tapahtuu. Tunnuslukuna likviditeettiriskissä käytettään 

LCR (Liquidity Coverage Ratio) -tunnuslukua ja niille käänteisiä testejä. Eri aikaperiodille 

suhteutettuja toimenpidesuosituksia voidaan antaa useampi, mutta niiden keskinäistä prefe-

renssijärjestystä ei ole määritelty. Vakavaraisuudesta poiketen, likviditeettitestien kohdalla 

ei ole erikseen mainittu niille kohdistuvia laskentasääntöjä, mutta testin keskeiset johtopää-

tökset on koottu kunkin kappaleen loppuun, sisältäen mahdollisen analyysin skenaarion to-

dennäköisyydestä. Likviditeetin testidokumentti ei sisällä vakavaraisuudesta tuttua skenaa-

rioiden vakavuuden yhteenvetotarkastelua eikä validoinnin hyväksyntäkappaletta.  

 

Nämä kaksi testauksen tulokset sisältävää dokumenttia on sisällytetty kuvan 7 (Pankin kes-

keiset dokumentit stressitestaukseen liittyen) ”Stressitestausdokumentit”-osion alaisuuteen. 

Kuvan tasoa 2 eli itse laskentaa tukevia dokumentaatioita ovat laskentamenetelmän kuvaus 

sekä liitteet ja laskennan aputaulukot. Kyseisiä taulukkoja käytetään laskemaan skenaarioi-

den tuloksia sekä vakavaraisuudelle että likviditeetille, eikä niitä ole tarkoitettu hyväksyttä-

väksi pankin johtoryhmälle tai hallitukselle vaan ainoastaan sisäiseen käyttöön. Laskenta-

menetelmien kuvaus -dokumentti kohdistuu tässä tapauksessa vakavaraisuuden ICAAP-pro-

sessille. Dokumentissa kuvataan pankin vakavaraisuuden hallintaprosessin luottoriskin las-

kentamenetelmät, joiden tarkoituksena on noudatella määriteltyjä linjauksia, jotka on esi-

telty yrityksen luottoriskistrategiassa. Dokumentti kuvaa laskentamenetelmien (standardi, 

perus- ja IRB-menetelmä) lisäksi myös oletukset, jotka on otettu laskennassa huomioon. 

Yksi tällaisista keskeisistä oletuksista on arvioitu luottokannan muutos kasvuna tai vähene-

misenä. Oletuksien kirjaaminen on välttämätöntä, sillä tunnuslukujen laskenta pohjautuu vä-

lillisesti luottokannan suuruuteen ja sen kehitykseen: tunnusluvut eivät siis ole ennustuksia 
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vain skenaarioiden toteutumisen näkökulmasta, vaan ne pohjautuvat myös käsitykseen pan-

kin kasvunäkymistä.    

 

Kuvan 7 dokumenttitasolla 3 esitellään pankin elvytyssuunnitelma, jonka keskeisenä tehtä-

vänä on antaa yrityksen toimivalle johdolle ohje kriisitilanteita varten, jotka koskevat pankin 

likviditeetti- tai vakavaraisuusaseman vaarantumisen mahdollisuutta. Elvytyssuunnitelma ei 

ole yksittäinen asiakirja, vaan se ottaa huomioon yrityksen strategiset valinnat ja vakavarai-

suuden asettamat vaatimukset niin sanottuna kokoavana asiakirjana: erilaiset indikaattorei-

den esitykset kuvataan tarkemmin kyseisten riskien hallinnan osioissa ja tietyn indikaattorin 

heikkeneminen ei automaattisesti tarkoita elvytyssuunnitelman käyttöönottoa vaan hallitus 

päättää asiasta tapauskohtaisesti. Tästä huolimatta elvytyssuunnitelmalla on tärkeä rooli 

tuoda ilmi ryhmäkohtaiset pankki- ja markkinalähtöiset indikaattorit, jotka koskevat pankin 

neljää keskeistä toiminnan mittaria: pääomaa, tuottavuutta, omaisuuserien laadukkuutta ja 

likviditeettiä. Kustakin indikaattoriryhmästä on mainittu Euroopan Pankkiviranomaisen tai 

Suomen Finanssivalvonnan määrittelemät tunnuslukujen vähimmäistasot. Vakavaraisuuden 

tunnusluvulle CET1-% pankin hallitus on kuitenkin asettanut sääntelyä tiukemmat ehdot 

sekä tuottavuuden indikaattorit on laskettu linjaan yrityksen pitkän aikavälin tavoitteiden 

kanssa. Elpymissuunnitelma keskittyy myös organisaatiorakenteen analysointiin riskien hal-

linnan näkökulmasta: millaisia esteitä yrityksellä on lainsäädännöllisestä näkökulmasta 

käyttää esimerkiksi omia varoja kriisitilanteen ratkaisemiseen sekä onko organisaatio tar-

peeksi joustava kohtaamaan ulkoisia häiriöitä. Samassa yhteydessä määritellään toimenpi-

teet ja yksiköt, joiden kautta elvytyssuunnitelma voidaan ottaa käyttöön. Tärkein elvytys-

suunnitelman toimenpide on kuitenkin strategia- ja viestintäsuunnitelma, joista jälkimmäi-

sen missio on varmistaa tiedonantopolitiikka ja kriisiviestintäohje, erityisesti pääomapakoon 

kohdistuvaan likviditeettikriisiin liittyen: tarkoituksena on edistää ulkoisten sidosryhmien 

muun muassa pääomamarkkinoiden rauhoittumista pankin ympärillä. Strateginen analyysi 

pohjautuu pankin johtoryhmän hyväksymään selvitykseen. Kyseisen analyysin alussa lue-

tellaan pankin kriittiset toiminnot muun muassa peruspankkijärjestelmä, kiinnitysluotto-

pankkitoiminta, muut tietojärjestelmät sekä kirjanpito ja laskentapalvelut: laajan organisaa-

tiokatsauksen avulla voidaan sulkea pois osa rahoitusriskeistä, jotka koskevat tai eivät koske 

omaa toimintaa esimerkiksi ulkoistuksen tai tytäryhtiöiden kautta. Toimintojen ulkoistus yh-

teistyökumppanille lisää pankin vastapuoliriskiä toimijan konkurssi- ja keskeytysriskin 
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kautta. Elvytyssuunnitelman ydintieto liittyy varautumistoimenpiteiden laatimiseen, jossa 

otetaan kantaa myös likviditeettimarkkinoiden toimijoiden ristivaikutukseen: miten muiden 

rahoituslaitosten samanaikainen likviditeettikriisi vaikuttaa omaan varautumiseen. Varautu-

mistoimenpiteissä on esitelty samaa keinovalikoimaa, mitä likviditeetin jatkuvuussuunnitel-

massa (likviditeetin stressitestaus), mutta elvytyssuunnitelmassa on huomioitu niiden toden-

näköinen toteuttamisjärjestys ja tarkennettu toteutuksen arviointia ja vaikutuksia. Alla on 

luokiteltu muita riskikohtaisia dokumentteja, joihin elvytyssuunnitelmassa viitataan indi-

kaattoreittain, ja joissa tarkennetaan elvytyssuunnitelmassa esitettyjä toimia: 

- Likviditeetti- ja markkinariskistrategia 

- Operatiivisten riskien hallinnan perusteet 

- Luottoriskistrategia 

- Likviditeetin jatkuvuussuunnitelma (likviditeetin stressitestit) 

- Vakavaraisuuden hallintaprosessi vuosille 2021–2024 

- Jatkuvuus ja valmiussuunnitelma (liiketoiminnan häiriötilanteet) 

 

Elvytyssuunnitelmassa esitetyt dokumenttilinkitykset löytyvät tasolta 1, jonka missiona on 

määritellä ICAAP- ja ILAAP-prosessien kehikot, eli ne kysymykset joihin testien lasken-

nalla pyritään vastaamaan. Nämä dokumentit sisältävät myös tarkentavaa tietoa elvytyssuun-

nitelman ratkaisujen yksityiskohdista. Tason asiakirjat jakaantuvat kahteen osioon: vakava-

raisuuden stressitestausta määrittävään ICAAP-osion dokumentteihin sekä likviditeetin tes-

tejä käsitteleviin omiin asiakirjoihin. Näille kahdelle linjalle on kuitenkin yhteistä oma oh-

jaava dokumentti ”Pääomanhallinnan suunnitteluprosessin kuvaus”. Asiakirjan keskeisin 

tehtävä on toimia yhtiön johdolle kokoavana julkaisuna siitä, mitkä riskistrategian dokumen-

tit hyväksytään hallituksessa ja johtoryhmässä vuosittain osana ICAAP- ja ILAAP-prosessia 

ja mikä yksikkö vastaa minkäkin osa-alueen päivityksestä. Toinen tärkeä tehtävä on tuoda 

lukijalle ilmi Finanssivalvonnan vakavaraisuus- ja likviditeettiprosessia koskevan säänte-

lystandardin keskeiset velvoitteet sekä yhtiön hallituksen keskeinen rooli dokumenttien hy-

väksynnässä: millä tasolla ja aikaperiodilla hallitus kontrolloi testejä ja niitä kuvastavia in-

dikaattoreita. Dokumentin kolmas keskeinen tehtävä on tuoda ilmi tulos- ja tase-ennusteet 

laskennan avuksi: koska tunnuslukujen laskenta perustuu osittain oletuksien tekemiseen 
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yhtiön toiminnan kehityksestä, tulee taseen ja tuloksen ennustamiseen oltava tarkkaan sään-

nelty malli. Kappaleissa määritellään minkä laskelman ennusteisiin tuloksen eri komponentit 

pohjustetaan: korkokatteelle sekä muille tuotoille ja kuluille nimetään laskentapohjat ja nii-

den sisältämät skenaariot, jotka ovat käyttökelpoisia stressitestien laskennassa eli määritel-

lään mihin arvioon oletukset perustuvat ja montako eri skenaariota eri tulosta tai kulusta on 

käytössä. Lisäksi on määrätty, kuka organisaatiossa on vastuussa tiettyjen oletusten tekemi-

sestä. Neljäntenä ja viimeisenä tehtävänä on muodostaa yhteenveto pääomastrategiasta ja 

pääoman riittävyyden tunnusluvuista: esittelyssä tuodaan ilmi myös mahdolliset pankille 

langetetut lisäpääomavaateet, hallituksen määrittelemien tavoitetasojen lisäksi. Täten voi-

daan todeta ”Pääomanhallinnan suunnitteluprosessin kuvaus” -dokumentin olevan myös las-

kentaa ohjaava asiakirja, pelkän prosessimäärittelyn rinnalla.  

 

Niin kuin elvytyssuunnitelman sisällöstä kävi ilmi, ovat eri strategiadokumentit keskeisessä 

osassa hallintaprosesseja muodostettaessa: ”Operatiivisen riskienhallinnan perusteet” ja 

”Luottoriskistrategia”-dokumentit ohjaavat vakavaraisuuden hallintaprosessia sekä ”Likvi-

diteetti- ja markkinariskistrategia” -asiakirja ILAAP-menettelyä. Strategiadokumentit eivät 

suoraan liity stressitestaukseen, mutta ne toimivat pankin sisäisenä yleisohjeistuksena käsit-

telemilleen riskeille, joita skenaariotesteissä tutkitaan. Asiakirjoissa on havaittavissa eroja, 

mutta jokainen silti alkaa määriteltyjen riskien esittelyllä ja rajaamisella sekä riskiluokkien 

mahdollisten alaluokkien dokumentoinnilla: tällaisia esimerkkejä ovat muun muassa likvi-

diteettiriskin jaottelu maksuvalmius- ja rahoitusriskiin. ”Likviditeetti- ja markkinariskistra-

tegia”-dokumentti on näistä yksinkertaisin: eri riskilajeista esitellään niiden määrittelyt, 

sääntelyn vaatimat riskirajat sekä toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi. Näiden jälkeen tiedo-

tetaan mikä on hallituksen, toimitusjohtajan ja Treasury-yksikön roolit, tehtävät ja vastuut 

sekä millaisella aikaperiodilla riskejä valvotaan. Operatiivisen riskienhallinnan ohje on hy-

vin erityyppinen johtuen riskin monipuolisesta luonteesta: pelkän riskirajalaskennan sijaan 

tuodaan esille tyypillisten operatiivisten ongelmakohtien ominaispiirteitä: kuka vastaa min-

käkin alueen operatiivisesta toiminnasta, miten toimintaa varmistetaan sekä millaiset ovat 

tulevat toimenpiteet riskien esiintymisen minimoimiseksi. Tällaisia tyypillisiä operatiivisia 

riskikohteita ovat tietojärjestelmät, maksuvälitys, korttimaksaminen sekä rahanpesu. Luot-

toriskistrategian ydintehtävä on antaa luotonannolle tavoitteet ja erityisesti raja-arvot eri 

luottoriskitilanteissa esimerkiksi asiakasrakenteen koossa, toimialajakaumissa ja 
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luottokannan laadussa. Tehtävien tarkoitus on estää riskikeskittymien syntyminen, jotta ris-

kin realisoinnin vaikutus olisi maltillinen ja helposti ennustettavissa. Luottoriskin valvon-

nassa otetaan huomioon yhtiön hallituksen asettamat kasvunäkymät ja riskien hallinta pyri-

tään asettamaan näihin raameihin: miten tavoitteisiin voidaan päästä ilman, että riski luotto-

tappioista nousee riskikeskittymien vuoksi liian korkeaksi. Raportissa tuodaan selkeästi 

esille sekä yhtiön johtoryhmän ja hallituksen vastuut luottoryhmän hallinnossa. 

 

Edelliset strategiat luovat pohjan muodostettaessa stressitestien laskentaa ohjaavat ICAAP- 

ja ILAAP-prosessit: ”Vakavaraisuuden hallintaprosessi [vuosille 2021–2024]” ja ”ILAAP-

menettely”. Kyseessä on hyvin laajat asiakirjat, jotka pitävät sisällään kaiken oleellisen tie-

don prosessiin liittyen, sillä tarkkuudella mitä yhtiön hallitus haluaa asiasta tietää. Raportissa 

esitellään kokoavasti sekä testien tuloksien että niiden ohjeistuksen ja hallinnan sääntöjä, 

joista osa on jo mainittu ylätason dokumenteissa, esimerkiksi pääomanhallinnan suunnitte-

luprosessin kuvauksessa tai strategioissa. ICAAP-dokumentin ensimmäinen osa käsittelee 

prosessin lähtökohtia eli raportointitasoja ja niissä laadittavien ennusteiden hallintaa: tarkas-

tellaanko konsernia vai emoyhtiötä, millainen asiantuntijaryhmä vastaa ennusteita ja laskel-

mista sekä millaisesta vakavaraisuustilanteesta yhtiö lähtee toteuttamaan seuraavaa stressi-

testausta. Tämänhetkinen stressitestien asiantuntijaryhmä koostuu kolmesta edustusryh-

mästä: taloushallinto, riskienvalvonta sekä Treasury. Seuraavana vuorossa on vakavaraisuu-

den hallintaa ohjailevat periaatteet sekä toimintaympäristön esittely. Hallintaa ohjailevissa 

periaatteissa määritellään sääntelytahot ja tarkat dokumentit, joita yhtiö joutuu myöhemmin 

noudattamaan. Myös prosessin hallinnollisten roolien kuvauksien (muun muassa riskienhal-

linnan ja sisäisen tarkastuksen) viittaukset on lueteltu tähän osioon. Toimintaympäristön ku-

vauksessa analysoidaan makrotaloudellista toimintaympäristöä sekä Suomen Pankin ja Ti-

lastokeskuksen laatimia ennusteita sen kehityksestä, ottaen huomioon ajankohtaiset talous-

vaikutukset muun muassa koronapandemian, johon varautumisen onnistumista yhtiön näkö-

kulmasta tekstissä käsitellään. Kappaleessa analysoidaan myös tulevaisuuden kilpailutilan-

teen, sääntelymuutosten ja talouskasvun vaikutusta yhtiön riskikeskittymiin. 

 

Liiketoiminnan ennusteet -kappale pohjautuu edellä esiteltyyn pääomanhallinnan suunnitte-

luprosessin kuvaukseen. Ennusteiden taustaoletusten määrittelyn jälkeen esitellään edellä 
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määritellyt tase-, tulos-, ja rahoitusennusteet seuraavalle neljälle vuodelle. Laskelmat esitel-

lään kulu- ja tuottotasolla, eritellen tasoja kuluerien mukaan, ottaen mukaan ennustetut luot-

totappiot makroympäristön muutokseen peilaten. Lukujen muutoksia tuetaan ja selostetaan 

tekstianalyysin avulla. Kappaleessa otetaan kantaa myös suunnittelukaudella olevien projek-

tien sekä sääntelyvaatimusten muutosten ja lisäysten vaikutukset yhtiön pääoma-asemaan. 

Osinkopolitiikan ja osakeantien vaikutus laskentaan on selvitetty lukijalle myös tässä kap-

paleessa. Pääomien riittävyyden analysoinnissa kuvataan (omien) varojen tulevaisuuden ke-

hitystä suhteessa Pilari III-julkaisussa esiteltyihin riskilajeihin. Toiseksi viimeisessä kappa-

leessa ”Riskiarvioinnit” käsitellään riskikartoituksen mukaisesti eri riskilajien tunnuslukujen 

kehitystä seuraavalle neljälle vuodelle erilaisin vaihtoehtoisin skenaarioin. Viimeisessä osi-

ossa esitellään tiivistetysti stressitestien tulokset ja niiden lyhyet analyysit.  

 

Niin kuin tästä analyysista voi päätellä, ei stressitestauksen dokumentaatiohierarkia ole pel-

kistetty vesiputousmalli, vaan itse asiassa kehä, jossa elvytyssuunnitelman ylätason toimen-

piteitä tarkennetaan tasolla 1, ja joka vaikuttaa itse laskentaan tasolla 2 ja näin vaikutus ku-

muloituu uudestaan elvytyssuunnitelmaan. Dokumentaatiota voidaan siis kuvata tarkemmin 

seuraavan yksinkertaistetun kuvan avulla: 

 

Kuvassa 8 on kuitenkin huomattava, että kuva on yksinkertaistus: tällä hetkellä esimerkiksi 

osa laskennan tuloksien yhteenvedoista on esitelty tasolla 1 yhdessä niiden ohjeistuksen 

kanssa. Lisäksi kuvassa 7 kaikki dokumenttien riippuvuuksia ei ole merkitty näkyviin, 

Kuva 8: Yksinkertaistettu malli dokumenttien kierrosta 
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ainoastaan tähän projektiin selkeästi liittyvät. Esimerkiksi pääomanhallinnan suunnittelupro-

sessissa viitataan IT-strategiaan ja yrityshallinnon (eng. Corporate Governace) -selvityk-

seen. Sisäinen tarkastus luo prosesseista oman selvityksen, mutta riippumattomana toimin-

tona tässä selvityksessä ei oteta kantaa dokumentin mahdollisiin kehityskohteisiin. Myös 

organisaation eri roolien (esimerkiksi riskienhallinta, sisäinen tarkastus) toimintapoliittisia 

määrittelyjulkaisuja ei ole otettu huomioon työn rajauksen vuoksi.   

 

5.2 Pankin nykyinen stressitestausprosessi  

Tässä osiossa keskitytään analysoimaan pankin nykyistä stressitestausprosessia, jonka poh-

jalta pystytään luomaan uusittu paranneltu prosessi vuoden 2022 stressitestausta varten. Tut-

kimusmenetelmänä tässä osiossa käytetään neljää eri haastattelua seuraavien työntekijöiden 

toimesta: hankintajohtaja, riskienhallintajohtaja, business controller ja stressitestien vali-

doinnin suorittava työtekijä. Kaksi ensimmäistä haastattelua on toteutettu sähköpostin väli-

tyksellä ja kaksi viimeistä henkilökohtaisesti. Tämä kappale koostuu kahdesta eri osiosta: 

dokumenttien hyväksymisprosessin selvittämisestä ja itse stressitestausprosessin mallinta-

misesta. Molempien prosessien havainnollistamisen apuna käytetään vuokaaviota (eng. 

flowchart), jolla pystytään tutkimaan eri vaiheiden linkitystä ja ehtoriippuvuuksia toisiin vai-

heisiin nähden. Alla olevassa aikajanassa on kerrottu kuvassa 7 esiintyvien dokumenttien 

hyväksymispäivät pankin hallituksessa vuosien 2020-21 aikana, analysoimalla kunkin do-

kumentin muokkauspäiviä ja hallituksen hyväksynnän ajankohtia. 

Kuva 9: Stressitestaukseen liittyvien dokumenttien päivitysajat ja kokoukset 
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Kuvassa 9 on jaoteltu kuvan 7 dokumentit niiden hyväksymispäivän ja hallituksen kokouk-

sen mukaan. Niin kuin kuvasta 9 voidaan havaita, jakaantuvat raportit kahteen eri osaan 

niiden hyväksymisajan mukaan: ohjeellisista dokumenteista strategiat ja pääomanhallinnan 

suunnitteluprosessin kuvaus hyväksytään yli kuukautta aikaisemmin kuin stressitestien tu-

lokset sekä niiden ohjeet ja elvytyssuunnitelmat. Poikkeuksena on operatiivisen riskienhal-

linnan ohje, jossa on käytetty samaa jo viime vuonna hyväksyttyä asiakirjaa: mikäli ohje ei 

muutu miksikään, sitä ei myöskään tarvitse joka vuosi erikseen hyväksyä. 

 

Hankintajohtajan (2022) mukaan hallitus kokoontuu kuukausittain, heinäkuun lomakuu-

kautta lukuun ottamatta. Hallitus voi pitää tarpeen vaatiessa ylimääräisen kokouksen; näin 

toimitaan esimerkiksi tilinpäätöksen käsittelyyn ja hyväksymiseen liittyen. Haasteena pank-

kialan hallituskäsittelyssä on vaaditun sääntelyn noudattaminen: hallitukselta vaaditaan mo-

nien asioiden ja dokumenttien yksityiskohtaista tarkastelua, jotka jollain toisella toimialalla 

pystyttäisiin ratkaisemaan johtoryhmän kokouksessa. Tämä aika on aina pois yhtiön strate-

gisesta suunnittelusta ja johtamisesta. (Hankintajohtaja 2022) Riskienhallintajohtajan (2022) 

mukaan aineiston keräämisestä vastaa nimetty valmistelija: mikäli dokumentti ei saa halli-

tuksen hyväksyntää se palaa valmistelijalle, joka koordinoi muutostarpeet seuraavaan ko-

koukseen hallituksen kommenteista (Riskienhallintajohtaja 2022). 

 

Niin kuin aikaisemmin mainittiin, on stressitestausprosessin esittely löydettävissä ICAAP-

stressitestien tulosten dokumentaatiosta. Tässä kappaleessa keskitytään vakavaraisuuden 

prosessin analysointiin, mutta samaa menettelyä käytetään myös likviditeetin laskennan 

puolella. Seuraavassa taulukossa on luokiteltu prosessiin osallistuvat tahot, niiden ydinteh-

tävät sekä projektiin osallistuvat henkilöresurssit kevään 2021 tilanteen mukaan: 
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Taulukko 4: Stressitestausprosessin toimijat, ydintehtävät ja henkilöstöresurssit 

Toiminto Tehtävät Resurssit 

Hallitus Testien hyväksyminen - 

Toimiva johto Toimenpiteet (yhdessä riskienvalvonnan kanssa) - 

Sisäinen tarkastus Arviointi 1 

Riskienvalvonta (pl. vali-

dointi) 

Riskiarviot ja riskiprofiilit, vakavuusarviointi ja toi-

menpiteet, prosessin seuranta 

2 

Riskienvalvonta: vali-

dointitoiminto 

Tarkistus ja validointi 2 

Taloushallinto ja Trea-

sury 

Menetelmien suunnittelu ja laskenta 3 

 

Niin kuin yllä olevasta taulukosta voi huomata, on prosessiin vuonna 2021 päätoimisesti 

osallistunut kahdeksan (8) henkilöä. Hallituksen ja toimivan johdon resursseja ei eritellä, 

sillä heidän vastuullaan on dokumenttien hyväksyminen, ei operatiivinen laskenta ja ana-

lyysi. Muita organisaation tahoja konsultoidaan projektissa tarvittaessa tapauskohteisesti.  

 

Kuva 10: Vuokaavio prosessista 

 

Yllä olevassa kuvassa on esitelty ylätasolla stressitestiprosessin eteneminen vuokaavion 

avulla ryhmitellen tehtävät edellisessä taulukossa 4 esiteltyjen toimijoiden mukaan. Niin 

kuin kuvassa 9 esitettiin, tulevat dokumentit hallituksen hyväksyntään kahdessa erässä. 

”ICAAP-yhteenveto 2021–2024” -dokumentissa mainitaan, että sisäisen tarkastus suorittaa 

stressitesteistä oman arvion, joka tulee hallitukseen esiteltäväksi erillisessä kokouksessa, 

kun sekä ICAAP että ILAAP-tulokset ovat saaneet hallituksen hyväksynnän. Arviointi 
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noudattaa sisäisen arvioinnin toimintaperiaatteita. Tässä työssä ei rajauksen vuoksi keskitytä 

sisäisen tarkastuksen prosessin arviointiin. 

 

Riskiarvioiden ja riskiprofiilien sekä menetelmien suunnitteluun osallistuu riskienvalvonta 

sekä taloushallinto ja Treasury-yksikkö alla olevan taulukon mukaan. Vastuut on kerätty 

kunkin dokumentin versionhallinnasta tai ”Riskienhallinnan vuosikello” -taulukosta: 

  

Taulukko 5: Yksiköiden päivitysvastuut dokumenteissa 

Yksikkö Dokumentit 

Riskienvalvonta Operatiivisen riskienhallinnan ohje 

Luottoriskistrategia 

Pääomanhallinnan suunnitteluprosessin kuvaus 

Taloushallinto Vakavaraisuuden hallintaprosessi vuosille 2021–2024 

Laskentamenetelmän kuvaus 

Elvytyssuunnitelma 

Treasury Likviditeetti- ja markkinariskistrategia 

ILAAP-menettely 

 

Edellisten dokumenttien valmistelu käynnistää stressitestien aloituksen: dokumentit hyväk-

sytään kuvan 9 osoittamissa kohdissa: riskienvalvontajohtaja esittelee hallitukselle riskien-

valvonnan asiakirjat sekä talousjohtaja taloushallinnon ja Treasury-yksikön dokumentit. On 

kuitenkin huomioitava, että osaa dokumenteista esimerkiksi elvytyssuunnitelmaa voidaan 

päivittää vielä testien laskemisen aikana: dokumentit tulee olla viimeistään valmiit silloin 

kun ne lähetetään hallituksen kokoukseen hyväksytettäväksi viimeistään viikkoa ennen ko-

kousta. Kuitenkin dokumentit, jotka ohjaavat tarkasti laskentaa esimerkiksi laskentamene-

telmän kuvaus, tulee olla laadittu viimeistään laskennan aloittamisen yhteydessä. Kaikkien 

asiakirjojen sisältöä voidaan kuitenkin viimeistellä ennen lopullista käsittelyä. Riskienhal-

lintajohtajan (2022) mukaan riskiarvioilla tarkoitetaan riskikartoituksessa analysoituja ris-

kejä ja riskiprofiileilla niille päätettyjä raja-arvoja. Haastattelun mukaan lopullisiin skenaa-

rioihin päätyy testejä niin riskikartoituksesta kuin myös sen ulkopuolelta esimerkiksi pro-

sessin kokouksien yhteydessä: tällä hetkellä lopullinen päätösvalta skenaarioista on 
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kuitenkin talousjohtajan (CFO) ja riskienhallintajohtajan (CRO) keskinäisissä keskuste-

luissa. (Riskienhallintajohtaja 2022) 

 

Datan haun, testien laskennan ja dokumenttien kirjoituksen operatiivinen työ tehtiin talous-

hallinnon ja Treasuryn toimesta. Business Controllerin (2021) mukaan taloushallinnosta pro-

jektiin osallistui keväällä 2021 kaksi (2) henkilöä ja Treasury-osastolta yksi (1). Datan ke-

räämiseen käytettiin pääasiassa pankin seuraavia sisäisiä järjestelmiä: 

- MORS tasehallintajärjestelmä: korkokate- ja tase-ennusteet, korkoherkkyydet ja si-

joitukset 

- Microsoft Dynamo: kirjanpito  

- Cognos: antolainausjärjestelmä, vakuusjärjestelmä sekä tilijärjestelmä 

 

Edellisten lähteiden lisäksi käytetään pankin sisäisiä rahoitussuunnitelmaa sekä muita en-

nusteita sisältäviä laskelmia. Laskennassa hyödynnetään Excel-työkalua: datapohja kopioi-

daan taulukkoon omalle paikalle ja tästä lähdetään rakentamaan linkitystä varsinaiseen las-

kentaan: näin tietoja yhdistämällä saadaan luotua lopullinen, Word-dokumenttiin kopioitava 

pohja. Tietojen hakemisessa ei hyödynnetä tietovarastointimalleja (eng. data warehouse), 

joilla pystyttäisiin välttämään tietojen manuaalista kopiointia. Business Controllerin (2021) 

mukaan ennen laskennan aloittamista, taloushallinto ja Treasury kokoustaa projektin aika-

taulusta ja siitä, onko toimintaympäristössä tai pankin sisällä tapahtunut joitain sellaisia 

muutoksia riskikartoituksen jälkeen, jotka pitäisi kehittää omaksi skenaarioksi mukaan tes-

teihin. Nämä kokoukset eivät pääsääntöisesti sisällä strukturoitua rakennetta tai päätöksen-

teon menetelmiä. (Business Controller 2021)  

 

Uutena prosessin osana vuonna 2021 aloitti validointitoiminto, jonka tehtävänä on tarkastaa 

stressitestilaskelmien virheettömyys sekä analyysien tulkinnan johdonmukaisuus laskentaan 

nojaten, noudattaen riippumattoman riskienhallinnan periaatteita. Validointitoiminto on yh-

tiön täysin uusi yksikkö, joka aloitti ensimmäisen kerran toimintansa vuoden 2021 alussa. 

Stressitestien validoinnin suorittavan työtekijän (2022) mukaan yksikön osallistuminen 
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ensimmäistä kertaa prosessiin vaati enemmän panosta kuin oli arvioitu ennen töiden alka-

mista: aikataululliset sekä yleiseen järjestelyyn liittyvät syyt aiheuttivat aluksi haasteita. Va-

lidointi pääsi kuitenkin osallistumaan esimerkiksi prosessin täydentäviä testejä käsittelevään 

palaveriin ja sitä kautta integroitumaan normaalisti osaksi ryhmän toimintaa. (Validointi-

työntekijä 2022) 

 

Validoinnin käytännön tehtävät koostuivat laskelmien tarkistuksesta, sääntelynmukaisuuden 

varmistamisesta ja dokumentin analyysien johdonmukaisuuden tulkinnasta. Kaikista haas-

teista huolimatta validointi pystyi tarkistamaan laskelmien datalähteiden oikeellisuuden rep-

likoimalla taloushallinnon ja Treasuryn suorittaman datanhakuprosessin ja vertailemalla lop-

putuloksia keskenään. Yksiköllä ei kuitenkaan ollut entuudestaan valmiuksia operoida kaik-

kien datalähteiden kanssa, jolloin validoijille päätettiin pitää aiheeseen liittyviä koulutuksia. 

Validointia pyrittiin myös suorittamaan tarkastelemalla laskennan suorittajien ottamia kuva-

kaappauksia datanhakujärjestelmistä, joissa näkyi sama laskennassa käytetty data. Tarkkuu-

deltaan tämä ei kuitenkaan vastaa datan jalostusprosessin tarkkaa replikointia. Laskelmien 

tarkastuksessa validointi tarkasti Excel-tiedostojen kaavoituksen oikeellisuus. Tarkistus 

aloitettiin pohjadatasta kohti valmista laskentatulosta. Tällä tavalla helpotetaan sekä vali-

doinnin omaa työtä että mahdollista ulkoista arviota. Stressitestidokumentin analyysien joh-

donmukaisuuden tarkastelu koski testitaulukoiden ja johtopäätösten yhdenmukaisuuden tar-

kistamista: dokumenteista tarkistettiin erityisesti vakavaraisuuden tekstit, mutta myös sup-

peammassa likviditeettiriskin dokumentaatiossa keskityttiin stressitestauksen skenaarioihin 

ja niiden liittyviin laskentoihin. Yksikön lausunto liitettiin osaksi ICAAP-stressitestien tu-

loksien dokumenttia: siinä käytiin läpi tarkistetut laskelmat, huomiot ja mihin validointi ra-

jautui. (Validointityöntekijä 2022)  

 

Kun validointi on tarkastanut laskennan, riskienvalvontayksikkö suorittaa testien vakavuus-

arvioinnin, joka liitetään stressitestidokumenttiin: vakavaraisuuden (ICAAP) testeissä se 

löytyy kappaleesta 11 ”Yhteenvetotaulukko stressitesteistä”, arvioinnin suoritettaessa as-

teikoittain. 
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5.3. Sääntelyn vaatimat kehityskohteet 

Tässä kappaleessa analysoidaan pankkitoimintaa sääntelevien viranomaisten sääntelyn vaa-

timuksia, jotka kohdistuvat pankin stressitestaukseen. Sääntelyn vaatimat muutokset on käy-

tävä läpi ennen operatiivisia muutoksia, jotta ei synny riskiriitaisuuksia kahden eri ehdotuk-

sen välille: operatiiviset muutokset ovat toimintaa parantavia ja tehostavia, kun taas säänte-

lyssä esiintyvät pakollisia toteuttaa. Pankilla on aikaisemmin prosessissa ollut säännöllinen 

sääntelyn seuranta ja tulkinta, jolla on pyritty estämään yhtiön operatiivisen riskin toteutu-

minen: ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa seurauksiin Finanssivalvonnan toi-

mesta. Tällä katsauksella pyritään päivittämään sääntelykohtien toteutuminen tämänhetkisen 

tilanteen mukaan. Alla olevassa kuvassa on esitelty stressitestauksen kehitykseen vaikutta-

vien dokumenttien hierarkia: 

  

 

Tiedot dokumenttien hierarkiasta on analysoitu niiden sisällön, varsinkin johdannosta saata-

van esittelyn perusteella. Kaikki dokumentit ovat saatavilla Euroopan Pankkiviranomaisen 

(EBA) sivuilta suomeksi. On huomattavaa, ettei yllä olevassa kuvassa esitellä kaikkia EBA:n 

sääntelyyn viittaamia dokumentteja, vaan pelkästään ne, joilla on oleellista merkitystä 

Kuva 11: Stressitestaukseen vaikuttavien dokumenttien hierarkia 
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prosessikehityksen kannalta: esimerkiksi pääomavaatimuksia koskevia asiakohtia ei tässä 

kohtaa käsitellä.  

 

Sääntelydokumentit jakaantuvat analyysissa kolmeen erilaiseen osa-alueeseen: päälinjana 

(1) käsitellään tärkein suoraan testauksen suorittamista ohjaava dokumentti ”Ohjeet laitosten 

stressitestauksesta”. Tätä asiakirjaa ohjaa ylätasolla pääoman ja likviditeetin riittävyyden ar-

viointi, joissa esitellään stressitestauksen taustalla olevat ICAAP- ja ILAAP-prosessien odo-

tukset ja vaatimukset. Nämä asiakirjat toimivat myös pohjana kuvan 11 linjassa kaksi (2) 

esiintyvää ulkoisia arvioita kohtaan: tarkoituksena ei ole antaa prosessista täyskattavaa ku-

vaa vaan kansallisten finanssiviranomaisten kanssa välittää pankeille keskeiset tiedot sään-

telyn kannalta. Näissä asiakirjoissa on mainittu ainoastaan Euroopan Unionin kannalta vä-

himmäisvaatimukset, sillä kansalliset finanssilainsäädännöt saattavat asettaa prosesseille tar-

kempia kuvauksia.  

 

Ulkoinen arvioija on aikaisemmin arvioinut pankin stressitestausprosessia. Kyseisessä arvi-

ossa tyypillisesti tarkastellaan koko konsernin toimintaa suorittamalla vertailuanalyysejä 

verrokkipankkiryhmiin, joissa liiketoimintamalli ja tase vastaavat tarkasteltavaa kohdetta. 

Kyseiset arviot perustuvat Euroopan Pankkiviranomaisten määrittelemään sääntelyyn ja 

suosituksiin. Arvioitavia kohteita tarkastellaan tyypillisesti peilaten niitä suhteellisuusperi-

aatteeseen: tarkoituksena on varmistaa konsernin pääoman kattavuus vaatimuksiin ja pankin 

riskeihin suhteutettuna. Tätä arviointiprosessia ohjaa Euroopan Pankkiviranomaisen ohje 

”EBA/GL/2016/08 Ohjeet valvojan arviointiprosessia varten kerättävistä ICAAP- ja 

ILAAP-tiedoista”. On huomattava, että ulkoiset arviot on suoritettu aikaisemmin kuin tar-

kasteltava stressitestaus, joten työssä tarkastellaan sääntelyä juuridokumenteista lähtien. Tä-

män työn sääntelyn tarkasteluprosessi etenee seuraavan kuvan perusteella: 
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Analyysi aloitetaan ”Ohjeet laitosten stressitestauksesta” -dokumentista, jossa nykyistä 

stressitestausta verrataan viimeisimpään prosessiin ja nykyisestä toimintamallista pyritään 

löytämään mahdolliset puutteet. Tarvittaessa tässä vaiheessa viitataan myös pääoman ja lik-

viditeetin arviointimenettelyihin, mikäli havaintoa ei pysty suoraan tulkitsemaan pääasialli-

sesta sääntelydokumentista. Kun kehityskohteet ja puutteet on huomioitu, peilataan niitä 

mahdollisiin lisäarvioiden huomioihin: näin pystytään tekemään tarkempi analyysi ja selvit-

tämään jo mahdollisesti kehitettyjen toimenpiteiden asianmukaisuus. Tuleva sääntely pyri-

tään ottamamaan huomioon tämän raportin pitkäikäisyyden ja käyttökelpoisuuden kannalta: 

muutoksiin ennakointi säästää aikaa ylimääräiseltä paineelta, joita viimehetken muutoksiin 

liittyy. Kuvan 12 kärjellään seisova pyramidi kuvaa siis kehityskohteiden suodattamista: 

kuljettaessa alaspäin osa alussa todetuista kehityskohteista voidaan todeta olevan esimer-

kiksi ulkoisen arvion tai tulevan sääntelyn perusteella toisarvoisia tai suhteellisuusperiaat-

teen mukaisia, joten niitä ei seuraavalla tasolla tarvitse huomioida. Toisaalta on myös mah-

dollista, että myöhemmässä analyysivaiheessa todetaan huomioita, joita ei alussa luokiteltu 

tärkeiksi asioiksi. Näin lopussa on supistettu lista todellisista kehityskohteista, joita lähde-

tään operatiivisesti tarkastelemaan. 

 

Kuva 12: Sääntelyn analysoinnin vaiheet 
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Stressitestauksen suorittamisesta vastaava dokumentti ”EBA/GL/2018/04: Ohjeet laitosten 

stressitestaukseen” kostuu seuraavista osa-alueista, sisältäen yhteensä 199 sääntelykohtaa 

(EBA 2018): 

- Stressitestiohjelma 

- Stressitestit ja hallintotapa 

- Datainfrastruktuuri 

- Stressitestauksen soveltamisala ja kattavuus 

- Suhteellisuus 

- Stressitestauksen tyypit 

- Yksilölliset riskialueet 

- Stressitestausohjelmien soveltaminen 

 

Niin kuin listauksesta käy ilmi, ei osa-alueita ole pelkästään luokiteltu niiden operatiivisten 

kehitysalueiden mukaan (pois lukien datainfrastruktuuri), vaan muun muassa riskialueiden 

ja testaustyyppien jaottelulla. Tämä on haasteellista, sillä kehityskohteet tulisi saada sellai-

seen muotoon, että ne pystyttäisiin jakamaan yhtiön sisällä toimivien yksiköiden jaottelun ja 

työskentelyn perusteella. Tämän vuoksi analyysissa käytetään useampaa ryhmätyö-, ide-

ointi- ja havainnollistamismenetelmää. Jokainen sääntelykohta käytiin läpi järjestyksessä 

käyttäen parityöskentelyä suuren aineiston vuoksi, vaikka ryhmäpäätösharhan (eng. group 

think) olemassaolon uhka oli todellinen. Toisaalta toisilleen tutussa parityöskentelyssä mo-

lemmat osapuolet pystyvät tuomaan oman näkemyksen helpommin esille kuin suuremassa 

ryhmässä: näin voidaan perusteellisesti sanoa, että molemmat pystyvät tuomaan esille pe-

rustellun näkemyksen, ilman konfliktipelkoa. Värikoodauksin sääntelydokumenttiin kirjat-

tiin, toteutuuko kohdan vaatimat asiasisällöt nykyisessä prosessissa. Ensimmäisen läpikäyn-

tikierroksen jälkeen kohdat, joista syntyi yksimielinen päätös kehitystarpeen tarpeellisuu-

desta, otettiin mukaan toiselle kierrokselle, jolloin suoritettiin sääntelyiden uudelleenryhmit-

tely. Yksinkertaistetulla KJ-menetelmällä sääntelykohdat ryhmiteltiin uudelleen kehitysai-

healueen mukaan. Lopputuloksena saatiin ajatuskartta (eng. mind map), jossa ensimmäisen 

tason otsikot kertovat kehityskohteen agendan ja valitut sääntelykohteet järjestettiin sopivien 
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otsikoiden taakse, muodostaen struktuurin kokonaisuuden. Tuplatiimimenetelmästä tuttua 

valittujen kohteiden priorisointia ei suoriteta tässä vaiheessa, sillä kaikkia sääntelykohteita 

pidetään samanarvoisina. Tätä tietoa kuitenkin käytetään kappaleen lopussa esiintyvässä 

kaikkein keskeisimpien muutosten havainnoinnissa. Yllä kuvattu sääntelyanalyysin ryhmä-

työ- ja päätöksentekovaihe on suoritettu validointitoiminnon toimesta. Tämän kappaleen 

sääntelykohteiden viittaukset kohdistuvat EBA/GL/2018/04-sääntelyyn, ellei toisin ole asia-

yhteydessä mainittu. Lopullinen ajatuskartta ensimmäisillä otsikoilla esitettynä muodostui 

seuraavanlaiseksi:  

 

Kuvan 13 otsikoihin liittyvät sääntelykohdat on eritelty tarkemmin liitteessä 1. Työskente-

lyprosessin kuvauksessa on tuotu ilmi havaintoja, jotka liittyvät muun muassa projektin re-

sursseihin sekä tiedonvaihtoon, ilman keskittymistä yksilöllisiin prosessikomponentteihin. 

Kolmen sääntelykohdan mukaan vakavaraisuuden ja likviditeetin stressitestauksen rapor-

toinnin on täytettävä lukuisat kuvaamisvaatimukset, jota ei nykyisestä raporteista ole eri-

telty: näihin lukeutuu dokumenttiin kirjattavan prosessin menetelmät, jotka koskevat suun-

nittelu-, toteutus-, hyväksymis- ja seurantavaiheita (sääntelykohta 20 d). Tällä hetkellä las-

kennan ICAAP-dokumentti pitää sisällään prosessiin osallistuvat toimijat, vastuut ja tieto-

lähteet, mutta varsinainen prosessikuvaus neljästä edellä mainituista aiheista puuttuu: haaste 

Kuva 13: 13 keskeisintä sääntelykohderyhmää stressitestauksessa analyysin perusteella 
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voitaisiin ratkaista vuokaavion (eng. flowchart) tyyppisellä kaaviolla ja lyhyellä analyysi-

tekstillä. Laskennan ILAAP-raportissa tulisi olla vastuu- ja toimijako. Yhtiön hallituksella 

tulisi myös olla varmuus toimijoiden vastuiden lisäksi myös riittävästä resurssiosaamisesta: 

tämä voidaan korjata helposti lisäämällä ”vastuutahot”-taulukkoon uudeksi sarakkeeksi tieto 

käytettävistä henkilöstöresursseista. Vastuujaon lisäksi organisaation on huolehdittava sisäi-

sestä tiedonvaihdosta kaikissa prosessin vaiheissa. Ei riitä, että toimijat tekevät yhteistyötä, 

jos sen dokumentointi puuttuu: tämä voidaan ratkaista luomalla strukturoitu päätöksenteko-

menetelmä (kts. kappale 5.5) ja luomalla valmiiseen raporttiin aktiviteetti- tai vuokaavio, 

mikä selittää myös toimijoiden tiedonvaihtoa. 

 

Nykyisessä stressitestauksessa käsiteltiin vain emoyhtiön tuloksia, tytäryhtiöiden suhteelli-

sen pienen koon vuoksi: ”Stressitestausta ei tehdä konsernitasolla emoyhtiön muodostaessa 

valtaosan konsernista”. Sääntely kuitenkin ottaa asiaan erilaisen kannan: kohtien 13 ja 14 

mukaan emoyhtiöllä on vastuu laajentaa stressitestaus koskemaan myös omia tytäryhtiöitään 

hallituksen vahvistamalla ja johtoryhmän toimeenpanemalla ohjelmalla. Sääntelyn mukaan 

konsernintasoiset stressitestit auttaisivat hahmottamaan yksiköiden kohtaamia riskejä ja 

konsernin kokonaissuorituskykyä haastavissa tilanteissa. Kuitenkin tytäryhtiöiden jättämi-

nen ulkopuolelle on hyväksytetty organisaation stressitesteissä.  

 

Hallitus, johto ja strategia -osiossa keskitytään erityisesti yhtiön johtoportaiden osallistami-

seen testeihin ja testien yhdenmukaisuuden varmistamiseen strategioiden kanssa. Sääntelyn 

mukaan stressitestien suorituksesta tulisi informoida yhtiön sisäisiä yksiköitä, mikä voisi 

vaikuttaa positiivisesti laitoksien riskikulttuuriin ja riskien ilmoitusasteisiin. Nykyisessä pro-

sessissa tämä toteutuu, mutta valmiisiin laskennan dokumentteihin olisi asiasta hyvä mainita 

esimerkiksi seuraavasti: ”Hallitus tiedottaa liiketoimintaosa-alueita sekä toimivaltaista vi-

ranomaista tärkeimmistä stressitestien havainnoista.” Sääntelyssä keskeisessä roolissa tähän 

kohtaan liittyy hallituksen osallistaminen prosessin kulkuun: heillä tulisi olla aiheesta riit-

tävä tietotaso, heidän tulisi pystyä osallistumaan skenaarioiden valintaan ja tarvittaessa ky-

seenalaistamaan työntekijöiden toimia. Tällä hetkellä nämä vaatimukset täyttyvät suhteelli-

sen hyvin hallituksen hyväksyttäessä stressitestausdokumentit, niiden menettelytavat kuin 

myös skenaarioiden takana olevat riskitekijät hyväksymällä riskikartoituksen. Hallituksen 
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tietotasoa pystyttäisiin kuitenkin lisäämään ylimääräisen perehdytyksen, työryhmiin osallis-

tamisella sekä dokumenttien hyväksymisen hajauttamisella enempään kuin kahteen osaan: 

näin hallitus voi tuoda tyytymättömyyden nopeammin esille, joten muutettavat asiat voitai-

siin korjata hyvissä ajoin. Työryhmäosallistumisen toteutuessa laskennan dokumentaatioon 

olisi myös lisättävä tieto, että hallituksella on ollut sääntelyn mukaan mahdollisuus osallistua 

makroanalyysiskenaarioiden laatimiseen riskikartoituksen hyväksymisen yhteydessä. Halli-

tuksen osallistamisesta tulisi siten kertoa esimerkiksi ICAAP- ja ILAAP-menettelyjen do-

kumenteissa tarkemmin. Sääntelyn mukaan toimivalle johdolle tulisi olla määritelty selkeät 

hälytysrajat, missä testitulostilanteissa toimitaan milläkin tavalla ja kuka toimenpiteistä vas-

taa. Nykyisessä likviditeettihallinnan prosessissa toimenpiteet on kuvattu likviditeetin jatku-

vuussuunnitelmassa sekä likviditeetti- ja markkinariskistrategiassa, mutta vakavaraisuuden 

testeissä toimenpiteitä ja niiden hälytysrajoja ei ole tuotu yhtä selvästi esille: riskeihin va-

rautumista on esitelty, mutta yksityiskohtaiset toimenpiteet puuttuvat testien esittelyn jäl-

keen. Toimenpiteissä tulisi ottaa huomioon skenaarion yleinen vakavuus yhtiön toiminnan 

jatkuvuuden kannalta ja suhteuttaa toimenpiteet sen välittömyyden mukaan. Laskennan do-

kumentaatiossa tulisi kertoa myös laajemmin siitä, että hallitus hyödyntää stressitestauksen 

tuloksia strategian kehityksen tukena, esimerkiksi seuraavalla toteamuksella testien tulosten 

dokumentteihin: ”Stressitesteissä löytyneet tärkeimmät havainnot on tuotu ilmi hallituksen 

kokouksessa, jolloin niiden sisältöä voidaan hyödyntää liiketoimintastrategian päivittämi-

sessä”; tällä tavalla testien tulosten suhde liiketoiminnan päätöksiin selkeytyy huomattavasti. 

Sääntelyn mukaan stressitestien tuloksia tulisi käyttää laitoksen riskinottohalukkuuden ja 

riskirajojen päätöksissä strategioiden asiakirjoissa, mikä myös toteutuu yhtiön toiminnassa. 

Dokumentaatioon olisi kuitenkin selvennettävä, että keskeisimpiä tuloksia todellisuudessa 

käytetään liiketoimintastrategian tietolähteenä ja että stressitestien, riskinottohalun ja liike-

toimintastrategian välillä vallitsee yhteys: sääntelyn mukaan esimerkiksi likviditeetti- ja pää-

omasuunnitelmaa tulisi verrata riskinottohaluun ja strategioihin. 

 

Sääntelyn mukaan datan hallinnalla sekä sen dokumentoinnilla on tärkeä rooli testauksen 

suorituksessa: tässä katselmuksessa datan hallintaan liittyvät huomiot on koottu samalla ryh-

mittelyllä kuin sääntelydokumentissakin erityisesti numeroilla 33-46, kehityskohteen koh-

dentamisesta johtuen. Niin kuin aikaisemmin mainittiin, sisältää vakavaraisuuden laskennan 

dokumentti ainoastaan kunkin datan hakuun liittyvän aineistolähteen maininnan. Sääntelyn 
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mukaan dokumentissa tulisi myös kuvata datajärjestelmän resursseja, soveltuvuutta, jousta-

vuutta ja laatua. Sääntelyn mukaan stressitestausohjelman takana tulee olla ajanmukainen 

datainfrastruktuuri: tämän vuoksi pelkkä tietolähteiden listaaminen ei riitä vaan laskennan 

dokumentteihin on perusteltava järjestelmän sopivuus. Sääntelyn mukaan yksi keino tavoit-

teen saavuttamiseksi on viitata Baselin pankkivalvontakomitean riskidatan keräämiseen liit-

tyviin toimintaohjeisiin. Sääntelyn mukaan nykyinen infrastruktuurin tulee soveltua tiedon 

hakuun liittyviin tarpeisiin ja data tulee olla aina saatavilla, kun testejä suoritetaan. Doku-

mentissa tämä voidaan tuoda esille, kertomalla jokaisen datalähteen kohdalla kenellä testien 

suorittajista on pääsyoikeus järjestelmään, sekä liitteissä voidaan tuoda ilmi eri lähteiden 

palvelinraportit esimerkiksi viimeisen vuoden ajalta: tietokatkoksien puute paljastaa lähteen 

luotettavan saavutettavuuden. Nykyisissä laskennan dokumenteissa ei ole analysoitu ollen-

kaan infrastruktuurin laatuun, joustavuuteen tai suhteellisuuteen liittyviä sääntelyn vaatimia 

aihepiirejä: laskennan dokumentissa ohjetta voidaan käsitellä ottamalla kantaa infrastruk-

tuurin, riski- ja liiketoimintaprofiilien suhteeseen, järjestelmien valvonnan tasoon, yhtiön 

liikevaihtoon ja liiketoiminnan monipuolisuuteen sekä yhtiön koko tietojärjestelmään. Sään-

telyn mukaan yhtiön on varmistettava, että yrityksellä on riittävästi resursseja paitsi järjes-

telmien ylläpitoon mutta myös kehittämiseen: näihin varoihin kuuluvat henkilöresurssien 

lisäksi taloudelliset sekä aineelliset pääomat. Dokumenteissa tämä voidaan tuoda esille mai-

nitsemalla ulkoisten datalähteiden palvelusopimuksista ja tuomalla esiin niiden kehitykseen 

liittyvät sopimukset: nämä maininnat tulee toki tehdä yksityiskohtia vältellen, sillä sopimuk-

set voivat olla tiukemmin luottamuksellisia kuin itse stressitestiraportti.  

 

Suurimpana datanhallintaan liittyväksi ongelmaksi nousee tietojen yhdistämisen oikeelli-

suuden ja jalostusprosessin haasteet. Sääntelyn mukaan datan siirtäminen ja yhdistäminen 

tulisi suorittaa täydellisesti ja laskenta tulisi olla mahdollisimman pitkälle automatisoitu, 

jotta tietojen oikeellisuus pystyttäisiin takaamaan erillisellä täsmäytysjärjestelmällä. Nykyi-

sessä prosessissa ei ole luotu automaattista tietojenkeruujärjestelmää, vaan niin kuin aikai-

semmin mainittiin, data yhdistetään manuaalisesti kopioiden eri järjestelmistä. Näin ollen 

virheiden mahdollisuus kasvaa verrattuna automaattisiin tietojentarkastusjärjestelmiin. 

Vaihtoehto haasteen ratkaisuun on kaksiosainen: automatisoitu tietojenkeruu voidaan toteut-

taa yrityksen sisällä ohjelmistorobotiikan avulla. Esimerkiksi UiPath-työkalulla voidaan 

luoda robotti, joka hakee tietojärjestelmistä datan ja antaa lopputuloksena valmiit Excel-
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laskentataulukot ilman manuaalista työtä. Toinen haaste liittyy siihen, että data tulee yhdis-

tää laskennan tietoihin. Tämä voidaan toteuttaa automaattisesti esimerkiksi Excelin VBA 

(eng. Visual Basic of Applications) ohjelmointikielen avulla: lähtödata kerätään omaan en-

nalta määrättyyn kansioon, josta data voidaan hakea tarpeellisiin kohteisiin. Datan aitouden 

todentaminen voidaan todistaa siten, että samat tiedot haetaan manuaalisesti ja tulosta ver-

rataan robotilla haettuun tietoon: apuna tarkistuksessa voidaan käyttää Excelin SUM-funk-

tiota, jolla saadaan nopeasti ja lähes varma vastaus datan oikeellisuuteen. 

 

Seuraava tärkeä sääntelykokonaisuus koskettaa testien validointia, jonka toiminta alkoi vuo-

den 2021 kevään stressitestien kohdalla. Samalla tavalla kuin datainfrastruktuurin kohdalla, 

myös validoinnin kohdalla sääntelystä ilmenee sekä dokumentointiin että operatiiviseen toi-

mintaan liittyviä kehityskohteita. Samalla tavalla kuin stressitestien validoinnin suorittavan 

työtekijän haastattelusta kävi ilmi, myös sääntelyn mukaan riskitietojen täydellisyys tulee 

olla todettavissa, tässä tapauksessa validoinnin tasolla: käytännössä tämä voidaan toteuttaa 

niin, että validointiyksiköllä on samanlaiset oikeudet datalähteisiin kuin laskennasta vastaa-

villa henkilöillä. Tämän lisäksi nykyiset asiantuntija-arvion rinnalle vaaditaan tulevaisuu-

dessa myös määrällisiä analyyseja. Näiden analyysien pohjaksi voidaan luoda stressitestien 

validointimetodologia-dokumentti, jossa kvantitatiiviset testit on määritelty, niille on luotu 

arviointiskaalat ja mahdolliset poikkeuskäsittelyt. Sääntelyn mukaan validoinnin on tarkas-

teltava muun muassa seuraavia aihealueita, joita ei vuoden 2021 validointikappaleesta löy-

tynyt (sääntelykohta 19): mallien suorituskyky, vakavaraisuus- ja likviditeettitestien yhty-

mäkohdat, viranomaisten palaute, datainfrastruktuuri, testien oletukset sekä skenaarioiden 

arviointi. Käytännössä validoinnin siis tulisi tarkastaa laskelmat toistamalla laskelmat alku-

peräisellä datalla itsenäisesti vertaillen sitä laskentatoiminnon saamaan lopputulokseen. Li-

säksi validointiraporttiin tulisi lisätä, että validointi suoritetaan samalla aikaperiodilla eli 

suoritustiheydellä kuin stressitestien teko. Samassa yhteydessä on myös mainittava, että hal-

litus valvoo stressitestien toteutumista validointitoiminnon kautta (sääntelykohta 23).  

 

Seuraavaksi keskitytään testien laskentaan liittyviin historiallisiin ja ulkoisiin lähteisiin, 

IRB-vaatimuksiin sekä korrelaatioihin ja keskittymiin. Sääntelyn mukaan laskennassa ei 

saisi keskittyä vain historiallisiin arvoihin vaan myös ulkoisten lähteiden käyttöön. Tällä 
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hetkellä laskennassa ulkoisten lähteiden käyttö toteutuu: laskennan apuna käytetään rahoi-

tussuunnitelman apulaskelmia, jotka pohjautuvat osittain ulkoisiin ennusteisin. Eri skenaa-

rioiden jälkeisiin laskentaperusteisiin tai laskennan dokumentin alkuun tulisi kuitenkin täs-

mentää tarkemmin, mihin ulkoisiin makrotaloudellisiin lähteisiin viitataan. Samalla tavalla 

käänteisten testien laskennassa voisi sääntelyn mukaan tuoda vertailua ulkoisiin skenaarioi-

hin, jotka ovat julkistesti käytettävissä. Sääntelyn mukaan nykyisten testien laskennassa tu-

lisi kartoittaa historia-arvojen takana olevia riskitapahtumia ja analysoitava näiden liiketoi-

minnallista vaikutusta, päällekkäisvaikutusta sekä mahdollisia piilokorrelaatioita nykytilan 

parempaan ennustamiseen. Nykyisissä laskelmissa ei ole otettu kantaa historiallisten arvojen 

takana piilevien riskien analysointiin ja dokumentointiin stressitestiraportissa. Sääntely edel-

lyttää, että operatiiviset riskit tuodaan osaksi stressitestiohjelmaa (sääntelykohta 134) muun 

muassa seuraavilla osa-alueiden osalta: tietotekniset riskit, henkilöstötason rakenteelliset 

muutokset, liiketoimintaympäristö sekä mallinnusriski. 

 

Laitos on historiansa aikana ottanut käyttöön IRB-luottoluokitusmallit, joilla on keskeinen 

rooli stressitestilaskennan vakavuusarvioinnin pohjana. Sääntelyn mukaan yhtiön tulisi las-

kelmissa muuntaa riskitekijät eri IRB-komponenttien parametreiksi: sisäisten mallien luku-

arvoilla riskin vakavuutta ei enää tulkita standardimalliympäristössä (sääntelykohdat 61, 63, 

67, 69, 104, [105], [106], 113, 116, [185]). Yhtiön on siis päivitettävä vakavaraisuuden ta-

voite- ja hälytysrajoja stressitestauksessaan vastaamaan sisäistä laskentaa. Tämä tulee siis 

erityisesti vaikuttamaan riskienvalvontayksikön suorittaman testien vakavuusarvioiden ver-

tailukelpoisuuteen: laskennassa todennäköisesti joudutaan yhteensovittamaan laskentaan 

taaksepäin. Nykyisessä stressitestidokumentissa hallitusta informoitiin ennakkoon IRB-mal-

lien käyttöönotosta. Sääntelyn mukaan stressitestauksessa vaaditaan parametrien kokonai-

suuden stressitestauksen lisäksi salkkuriskiparametrien eli mallikomponenttien kvantitatii-

vista tarkastelua: näiden analyysien pohjana tulee käyttää sekä historiallisia toteutuneita ar-

voja että arvioituja tulevaisuuden ennusteita. Sääntelyn mukaan luotto- ja vastapuoliriskissä 

yhtiön tulee käyttää IRB-estimaatteja lainanottajien takaisinmaksukykyä, takaisinperintäas-

tetta sekä luottovastuun kokoa ja dynamiikkaa mitattaessa PD-, LGD- ja EAD-arvojen 

avulla. Säätelyn mukaan mallien käyttöönoton alettua yrityksen on kuitenkin oltava tietoinen 

malliriskin vaikutuksista lopputuloksiin: varovainen mallinnustapa ehkäisee malliriskin to-

teutumista. 
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Sääntelyn mukaan stressitesteissä tulisi analysoida koko konsernin laajuisesti eri riskilajien 

korrelaatiot kiinnittäen erityisesti huomiota taantuma-aikoihin, ennustettavasti lisääntyneen 

korrelaation myötä. Nykyisissä laskelmien dokumenteissa ei otettu kantaa muihin kuin si-

joitusriskeihin liittyviin korkojen sekä luottoriskien vakuusarvojen heikkenemisen korrelaa-

tioihin. Sääntely myös mainitsee, että finanssialan toimijan on koottava dataa erityisesti 

markkina- ja luottoriskistä, jotta heillä olisi mahdollisuus analysoida riskikeskittymiä vaike-

assa makrotaloudellisessa tilanteessa. Laitos ei kuitenkaan saa luottaa oletuksiin epäilemättä 

vaan ennakko-oletukset korrelaatioista tulee aina analysoida erikseen vahvasti kyseenalais-

taen: analyysissa on myös muistettava konsernitason riskitekijät kokonaisvaltaisista riski-

keskittymistä. Nykyistä dokumentaatiota voidaan täydentää, laadullisen tutkimuksen rin-

nalle, kvantitatiivisen korrelaatioanalyysin avulla, sääntelyn mukaan myös epälineaariset 

riippuvuudet huomioiden: mahdolliset riippuvuusrakenteet voisi esittää esimerkiksi korre-

laatiomatriisin avulla. Jokaiseen markkinariskin korrelaatioanalyyseihin on otettava mukaan 

makrotaloudellisia korrelaatiosuhteita esimerkiksi eri pääomamarkkinoiden välillä. Lisäksi 

sääntelyn mukaan (sääntelykohta 63 b) eksponentiaalisen kasvun ja johdon arvioon perus-

tuvissa ennusteissa tulisi noudattaa varovaisuutta: erilaisin ennusteskenaarioiden avulla voi-

daan tarkastella strategisten ennusteiden vaikuttavuutta.  

  

Seuraavaksi tarkastellaan yksittäisistä riskilajeista huomioitavia sääntelykohteita, jotka eivät 

ole tulleet esille muissa asiayhteyksissä. Eri riskilajien suhteen sääntelyn mukaan on analy-

soitava riskien heijastusvaikutuksia riskilajien sekä organisaation eri yksiköiden välillä. 

Sääntelyn mukaan testien suorittajien olisi käytettävä eri aikaperiodeja sovellettaessa testi-

tuloksia. Tämä voidaan ratkaista käyttämällä nykyisen neljän vuoden kiinteän tarkasteluvä-

lin rinnalla tunnusluvun muutoksen tarkastelua aika-akselilla: tämä helpottaa hahmottamaan 

tilannetta, jolloin skenaariossa vaaditaan korjaavia toimenpiteitä. Sääntelyn mukaan likvidi-

teettiriskin mittaamisessa ei riitä pelkkä pankki- ja markkinakohtaisten skenaarioiden käyttö, 

vaan vaaditaan myös kolmas testi, missä yhdistyy molempien erityispiirteet: viimeisimmissä 

likviditeettitesteissä skenaarioina olivat koronapandemia ja talouden heikkeneminen mark-

kinalähtöisistä sekä talletuspako pankkikohtaisista skenaarioista. Nykyisissä likviditeettiris-

kin skenaarioissa on analysoitu kunkin skenaarion lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin 

vaikutuksista ja toimenpiteistä, mutta sääntelyn mukaan myös itse skenaarioissa olisi oltava 
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aika-arvio niiden kestosta, ja samoja skenaarioiden tapahtumia tulisi tarkastella shokin kes-

toa vaihtelemalla. Sääntelyn mukaan pankin olisi otettava operatiivisessa riskissä huomioon 

menettelytapariski. Valuuttariskiä yhtiön tarvitsee huomioida euron kurssikehityksen tarkas-

telussa, sillä yritys keskittyy liiketoimintaan ainoastaan Suomessa.   

 

Sääntelytarkastelun lopuksi kiinnitetään huomiota yleiseen kehitykseen ja dokumentointiin 

sekä elvytyssuunnitelman ylläpitoon. Sääntelykohdan 20 mukaan laskennan raportissa tulisi 

esitellä toimijoiden esittelyn lisäksi se, miten ne sijoittuvat riskienhallinnan puolustuslinjoi-

hin. Lisäksi riskienvalvonnan suorittamassa testien tuloksien vakavuusarviointimenettelyn 

dokumentoinnissa tulisi käydä ilmi raja-arvot, joiden perusteella vakavuustaulukko täyte-

tään: toisien sanoen pelkkä mittariasteikon esittely ei pelkästään riitä. Usean riskitekijän ana-

lyyseissä eli usean muuttujan skenaarioita on toteutettu nykyisissä testeissä, mutta datan al-

kuperää ja perusteluja testien valinnalle olisi hyvä avata tekstiin yksityiskohtaisemmin. 

Sääntelyn mukaan yhtiöllä on velvollisuus päivittää testiskenaarioita kaupankäyntiin liitty-

vien instrumenttien ja strategioiden muuttuessa: dokumenttiin voisi siis lisätä maininnan, 

että kyseistä muutosympäristöä seurataan ja muutokset tarvittaessa implementoidaan stres-

sitestien menetelmiin.  

 

Skenaarioiden vakavuuden arvioinnissa olisi sääntelyn mukaan otettava huomioon testille 

kohdistuneen yksikön liiketoiminnalliset erityispiirteet: nykyisessä raportoinnissa niitä ei ole 

analysoitu. Lisäksi sääntelyn mukaan (sääntelykohta 188) pääomasuunnitelman luotettavuu-

den arviointiin tarvitaan skenaarioiden esiintymisen luotettavuutta: vakavuusarvion rinnalle 

voidaan toiseen taulukkoon liittää todennäköisyyttä kuvaavat mittariarvot. Elvytyssuunni-

telman integrointi ja synkronointi laskennan raportteihin ei ole tällä hetkellä täysin optimaa-

linen: esimerkiksi vakavaraisuus- ja likviditeettianalyysit sekä toimenpiteet tulisi erotella 

paremmin toisistaan, mutta samassa yhteydessä yhtiön tulisi arvioida elvytyssuunnitel-

miensa tehokkuutta ja toimivuutta. Toisin sanoen kussakin stressitestiskenaariossa tulisi 

tuoda ilmi, mitä elvytyssuunnitelmia yhtiö on jo testannut tapahtuman varalle ja mitkä toi-

menpiteet olisivat eduksi kunkin skenaarion toteutuessa. Likviditeetin stressitestissä tämä 

integraatio on onnistunut melko hyvin, mutta vakavaraisuuden testien yhteydessä ei toimen-

piteitä esitellä juurikaan. Suhteellisuusperiaatteen dokumentointia on täsmennetty 
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sääntelykohdassa 58: yhtiön olisi hyvä tuoda suhteellisuusperiaatteen taso selvemmin ilmi 

laskennan dokumentissa viitaten alakohtiin a-l.  

 

Seuraavaksi kuvan 12 mukaan tarkastelemme edellä löydettyjä sääntelyn vaatimia uudistus-

kohteita prosessinäkökulmasta, verraten niitä ulkoisesta arvioinnista saatuihin kommenttei-

hin. Arviossa esille tulleet kehityskohdat ovat organisaation työntekijöiden tiedossa, mutta 

niitä ei tämän työn julkisuuden vuoksi voida tässä kohtaa enempää avata. 

 

Lopuksi teemme katsauksen tuleviin sääntelyihin sekä analysoidaan miten ne tulevat mah-

dollisesti vaikuttamaan tuleviin stressitesteihin pitkällä aikavälillä. PwC:n (2017) mukaan 

uusi Basel IV-säädös kulkee toisella linjalla, kuin aikaisemmat ohjeistukset, jotka ovat täh-

dänneet vakavaraisuusvaatimusten laskemiseen: uudistukseen kuuluu IRB-mallien käytön 

tiukemmat käyttövaatimukset. Vaikutus tulee näkymään pankin strategioiden kautta toden-

näköisesti lopulta asiakkaalle tarjottujen palveluiden hinnoissa ja niiden laajuudessa. Erityi-

sesti pienien pankkien olisi, kasvavan datamäärän johdosta, varauduttava datainfrastruktuu-

rin vahvistamiseen. Uuden sääntelyn soveltaminen aloitetaan vaiheittain vuonna 2023. (Nor-

dea 2021) Täten Basel IV-säädöksellä voidaan katsoa olevan vähintään epäsuora tiukentava 

vaikutus myös itse stressitestiprosessiin.  

 

Niin kuin kappaleen alusta käy ilmi, tämän dokumentin rajauksesta johtuen osa esille tuo-

duista kehityskohteista vaatii raportin ulkopuolista lisäselvitystä, joihin ei edellä ole otettu 

kantaa. Alla olevassa taulukossa on esitelty nämä keskeisimmät kohteet, jotka on koottu sen 

mukaan, missä kuvan 13 luokkajaossa oli vakavampia puutteita (merkitty punaiseen sarak-

keeseen liitteessä 1):  
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Taulukko 6: Keskeisimmät lisäselvityksiä vaativat kehityskohteet sääntelystä 

Kehityskohde Vastuuyksikkö 

Konsernin stressitestit Taloushallinto 

Validointi Riskienvalvonta: validointiyksikkö 

Mallinnus ja stressitestien tulosten linkitys IRB-malleihin Riskienvalvonta: mallinnustiimi; 

Taloushallinto 

Korrelaatiot ja keskittymät Taloushallinto 

Datainfrastruktuurin kehitys Taloushallinto 

Yksilölliset riskialueet Riskienvalvonta; Treasury 

Työskentelyprosessin kuvaus Riskienvalvonta 

 

5.4  Tekniset ja operatiiviset parannusehdotukset 

Operatiivisten parannusehdotusten kappaleessa keskitytään muihin kehityskohteisiin, joita 

ei välttämättä ole tullut esille suoraan sääntelystä, mutta joilla on prosessia tehostava vaiku-

tus: ehdotukset ovat koottu tekstissä aikaisemmin esiteltyjen haastatteluiden ja oman proses-

sianalyysin (kappaleet 5.1 ja 5.2) pohjalta. Osasta parannusehdotuksia on myös viittauksia 

sääntelystä.   

 

ICAAP- ja ILAAP-prosessien keskeinen haaste liittyy liialliseen dokumenttien määrään ja 

niiden riippuvuussuhteiden puutteellisuuteen ja epäselvään kuvaamiseen prosessikokonai-

suuteen osallistuville. Tämän raportin kuvan 7 olisi tarkoitus selventää eri raporttien välisiä 

yhteyksiä, ja se voidaan liittää menettelydokumenttien liitteeksi havainnollistamistarkoitusta 

varten. Lisäksi lähes kaikkien dokumenttien rakenteellinen epäyhtenäisyys on korostunut eri 

henkilöiden kirjoittaessa omat dokumenttiosiot, yhtenäisestä visuaalisesta raportointioh-

jeesta huolimatta. Nykyisenä ongelmana on myös, että joistain dokumenteista puuttuu ver-

sionhallinta: kyseiseen taulukkoon on tuotava ilmi kunkin version keskeiset muutokset ai-

kaisempaan nähden. Hallituksen työmäärää voidaan helpottaa lisäämällä jokaisen dokumen-

tin johdannon perään johdon yhteenveto, missä kerrotaan hallituksen ja johtoryhmän kan-

nalta keskeiset muutokset ja aihealueet. 
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Yksi keskeinen ehdotus liittyy dokumenttien hyväksymisjärjestykseen ja ajankohtiin halli-

tuksen kokouksissa. Niin kuin kuvasta 9 voi huomata, hyväksytään laskennan dokumentaa-

tiot sekä menettelyt ja hallintaprosessit samassa kokouksessa. Strategiadokumenttien käsit-

tely ennen stressitestausta on tärkeää, sillä niissä määritellään eri riskilajit ja niiden seuran-

taan liittyvät näkökannat. Kuitenkin tason 1 ja 2 dokumentteja ei kannata hyväksyä samassa 

yhteydessä sillä hallintaprosessin kuvauksessa ja ILAAP-menettelyssä käsitellään muun mu-

assa liiketoiminnan ennusteita ja hallintajärjestelmiä. Mikäli hallitukselle nousee näistä eri-

mielisyyksiä, on laskentaa helpompi korjata, kun kaikki määrittelydokumentit hyväksytään 

ennen laskennan tulosten julkistamista hallitukselle. Hyväksymismenettelyn lisäksi doku-

mentit kannattaa ryhmitellä kuvassa 7 esitettyjen tasojen mukaisiin kansioihin projektin suo-

rituksen aikana, jotta vältytään dokumentin kirjoittamisen väärintulkinnoilta. Alla olevassa 

kuvassa on esitetty ehdotettu dokumenttien hyväksymisjärjestys. 

 

Luettavuuden kannalta ILAAP-menettelyä ja vakavaraisuuden hallintaprosessia tulisi yhte-

näistää niin, että niiden rakenne noudattaisi ylätasolla samanlaista muotoa: likviditeetin do-

kumentaatio on hyvin suppea, jossa ei esimerkiksi esitellä ollenkaan vakavaraisuudessa esi-

teltyjä toimintaympäristön kuvausta tai liiketoiminnan ennusteita. Toisaalta tallainen yhte-

näistäminen johtaa päällekkäisten asioiden kertomiseen ja sitä kautta hallituksen työmäärän 

lisääntymiseen. Vaihtoehtona olisi keskittää menetelmien käsittely yhteen dokumentaatioon, 

mutta ongelmana on, että päivitykset tulisi tehdä sekä likviditeettiin että vakavaraisuuteen 

samassa hallituskäsittelyssä. Tehokkain ratkaisukeino on, että pidetään dokumentit erilli-

senä, mutta ILAAP-menettelyssä viitataan soveltuvin osin vakavaraisuuden hallintaproses-

siin. Pienempänä huomiona mainittakoon, että vakavaraisuuden hallintaprosessin taulukossa 

Kuva 14: Stressitestaukseen liittyvien dokumenttien uudet ehdotetut päivitysjärjestykset 
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7 on esitetty suunnittelukauden keskeiset tunnusluvut annettujen ennusteiden perusteella: 

näiden lukujen pohjalta hallitukselle voisi analysoida ennusteiden vaikutusta tarkemmin yri-

tyksen taloudelliseen asemaan nähden. Hallintaprosessin dokumenttiin tulisi lisätä alustava 

aikataulusuunnitelma esimerkiksi kuvan 14 kaltaisen kaavion avulla, josta hallitus tietäisi 

etukäteen saapuvien dokumenttien hyväksymispäivämäärät sekä niiden järjestyksen.  

 

Tämän analyysin perusteella laskennan raportointijärjestelmän muuttamiseen on useita vaih-

toehtoja, niiden sisällöllisen asetelman muuttamisen rinnalle. Laskennan dokumentaatiolli-

nen esitystapa ei ole yhtenäinen ICAAP- ja ILAAP-prosessien vastaavien dokumenttien vä-

lillä: yhtenä keskeisenä ongelmana on, ettei ILAAP-julkaisuissa tuoda riittävän hyvin ilmi 

varsinaisen laskennan esittelyyn ja tulkitsemiseen liittyviä löydöksiä. Likviditeetin doku-

mentaatiosta puuttuu myös esimerkiksi alun prosessikuvaus ja IT-infrastruktuurin dataläh-

teet. ICAAP-laskennan dokumentaatiossa sen sijaan toimenpiteille ei anneta suurta painoar-

voa. Molempien laskentadokumenttien tulee ottaa huomioon kappaleessa 5.3 esitetyt vaati-

mukset ja ehdotukset koskien muun muassa datalähteiden tarkempaa kuvaamista koskien.  

 

Tällä hetkellä laskentadokumenttien laadinta on toteutettu Microsoft Word-ohjelmalla. Yksi 

mahdollinen toteutustapa olisi R-kielellä käytettävät RMD-komponentit, jotka mahdollista-

vat pdf-dokumenttien luomisen. Tämän ratkaisun ehdottomana hyötynä on päivitettävyys ja 

yhtenäisen dataputken rakentaminen. R-kielen avulla laskenta on mahdollista automatisoida: 

uusi data ladataan kohdekansioon tietyssä struktuurissa, jota hyödynnetään lopullisten tau-

lukoiden laatimisessa. Toteutus mahdollistaa myös muuttujien käytön tekstin yhteydessä, 

jolloin manuaalinen päivitettävyys ja siten virhealttius pienenee. Tämän toteutuksen haitta-

puolena on, että järjestelmän ohjelmointi vaatii ensin runsaasti resursseja sekä kaikkia las-

kennan työntekijöitä ei ole koulutettu ohjelmointikielen käyttöön. Taulukoiden luvuista voi-

daan muodostaa interaktiivisia kuvaajia esimerkiksi Microsoft PowerBI-työkalun avulla, 

mikä mahdollistaa eri skenaarioiden suoran esittämisen samassa kaaviossa eri valintoja 

muuttamalla, jota voidaan hyödyntää laskelmien esittelyssä hallitukselle.    

 

Yhtenä vaihtoehtona on yhdistää vakavaraisuuden ja likviditeetin laskelmat yhdeksi doku-

mentiksi. Tälle olisi monia positiivisia vaikutuksia: hallituksen hyväksymien dokumenttien 
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määrä vähenisi, mikä johtaisi hallituksen kykyyn syventyä aihepiiriin perusteellisemmin 

sekä dokumentaatio tulisi varmasti yhtenäiseksi. Lisäksi molempia testialueita käsitellään 

joka tapauksessa kevään testausalueessa samassa yhteydessä, joten yhteisen dokumentaation 

luominen onnistuisi luonnostaan. Suurimpana valttina uudistuksessa on kuitenkin ennen las-

kentaa esitettyjen resurssien, datainfrastruktuurin, prosessiesittelyn ja oletuksien johdonmu-

kaistaminen: mikäli varavaraisuuden ja likviditeetin laskelmat esitettäisiin erikseen kahdessa 

eri tiedostossa niin kuin tällä hetkellä, tulisi monet alkuasetelmat kerrottua huomaamattaan 

kahteen kertaan. Haittapuolena kuitenkin olisi yhtenäinen julkaisuaikataulu ja riippuvuus 

taloushallinnon ja Treasuryn laskentaosastojen välillä: molempien testien on oltava valmiit, 

kun raportti siirtyy hallituksen käsittelyyn. Mikäli laskennan aikoisi toteuttaa R-kielellä, olisi 

ongelmana myös eri käyttäjien välisen tiedostonhallinnan koordinointi: eri käyttäjät eivät 

voi tehdä muutoksia samaan RMD-komponenttiin samaan aikaan. Mikäli laskentadokumen-

tit päätetään pitää erillään, likviditeetin jatkuvuussuunnitelman dokumentointia tulisi kehit-

tää ja integrointia parannettava liiketoimintastrategiaan nähden: se nimittäin poikkeaa oleel-

lisesti vakavaraisuuden raportista. 

 

Raportin lopussa olevaan vakavuusarvioinnin rinnalle voisi myös tuoda skenaarioiden to-

dennäköisyyttä mittaavan kuvaajan, niin kuin sääntelykappaleessa mainittiin. Lisäksi näistä 

voidaan luoda uusi taulukko, jossa riskin laajempaa vaikuttavuutta mitattaan kokonaisval-

taisesti kertomalla riskin todennäköisyys vakavuudella. Vakavuus-muuttuja voidaan myös 

korottaan toiseen potenssiin, mikäli halutaan painottaa riskin vakavuuden merkitystä yhtiön 

toiminnassa.   

 

Niin kuin stressitestien validoinnin suorittavan työntekijän (2022) haastattelusta voi huo-

mata, kohdistuu validointiyksikön toimintaan paljon huomioita ja haasteita, jotka koettiin 

ensimmäisen kerran kevään 2021 stressitestauksen yhteydessä. Ensimmäinen käytännön toi-

menpide seuraaviin testeihin on kutsua validointiyksikkö mukaan jo prosessin aloitusvai-

heeseen: vaikka yksikön työtehtävät sijoittuvatkin projektin loppupuolelle, on validoinnin 

oltava tietoisia aikataulusta alusta alkaen, jotta he pystyvät suunnittelemaan arvioinnin teke-

misen omaan tehtäväkalenteriin. Validoinnin näkökulmasta seuraavissa testeissä olisi var-

mistettava yksikön kaikkiin laskennan datalähteisiin pääsy, jotta seuraavassa tarkastuksessa 
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ei tarvitse nojata ollenkaan laskentatiimin suorittajien ottamiin kuvakaappauksiin datasta, 

mikä parantaa tarkastuksen luotettavuutta.  

 

Toinen suuri validointia koskeva uudistus on jo sääntelyosiossa käsitelty validointimetodo-

logian käyttöönotto. Tämän tueksi validointi voi ottaa käyttöön projektinhallintaan Excel-

taulukon, joka toimisi tarkastusalustana paremmin kuin laskennan taulukoiden värikoodaus: 

jokaisesta testiryhmästä tarkistetaan datalähteet, laskenta ja lukujen tekstiosuuteen kirjoite-

tun analyysin johdonmukaisuus. Seuraavassa testien suorituksessa validoinnin on otettava 

tasavertaiseen kohteluun vakavaraisuuden testien rinnalle myös likviditeetin laskennat. 

Vaikka validoinnin tehtävänä onkin toimia laskennan varmistajana, molempien sekä ILAAP 

että ICAAP-dokumenttien tarkastelu antaa valmiuksia toimia dokumenttien yhtenäisyyden 

tarkastajana: huomioita validointi voi antaa julkaisun kehitysversioon kommentteina. Edel-

lisessä testauksessa validointi lähti tarkastamaan dokumentaatiota vasta kaikkien testien suo-

rittamisen ja dokumentaation jälkeen, jolloin mahdollisten korjauksien tekeminen vaati ta-

loushallinnolta ja Treasurylta ylimääräisiä työvaiheita dokumentaation yhtenäistämisen 

vuoksi. Tämän takia tarkastus olisi tehtävä vaiheittain: datan haku, laskenta ja dokumentaa-

tio voidaan tarkastaa yksityiskohtaisen projektikirjanpidon ansiosta osissa: näin mahdollis-

ten virheiden löytäminen olisi helppo korjata. Mikäli toteutuksessa päätetään käyttää edellä 

mainittua R-kielen ja RMD-komponenttien avulla koottavaa raporttia, validointi tarkastelee 

prosessia dataputken (eng. data pipeline) komponenttien kautta. Laskemien ja dokumentaa-

tion luovutukseen sovitaan yhteinen kansio, josta validointi noutaa uudet versiot arvioita-

vaksi: validoinnin projektinhallintaan merkitään tarkastuksen ajankohta kunkin laskeman 

kohdalle, jonka avulla oikean version päivittämisessä ja siten tarkastamisessa ei tapahdu 

väärinkäsityksiä tai harhapäätelmiä. Uusien datakäytänteiden käyttöönotossa tulee kuitenkin 

muistaa dokumentoida muutokset ja käytetyt järjestelmät osaksi raportointia: myös analyysi 

tietoturvasta tulisi huomioida toiminnassa. 

 

Edellisissä testeissä validoinnin kirjoittama raporttiosuus sisällytettiin vakavaraisuuden las-

kelmien jälkeen omaksi kappaleeksi. Koska tuleva validointi tulee sisältämään metodologian 

mukaisten testien tulokset ja niiden mukaiset johtopäätökset, olisi validoinnin päätelmät pe-

rusteltua eriyttää omaksi raportiksi: samalla tavalla riippumattomana toimintona sisäinen 
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tarkastus toimii esittäessään hallitukselle oman mielipiteensä; toisaalta kyseinen uudistus li-

sää taas yhden lisäraportin muutenkin kiireisen hallituksen hyväksyttäväksi.  

 

Kuvassa 10 esitettyyn prosessin ylätason toteutukseen ei esitetä muutoksia: suurimmat haas-

teet validoinnin ja dokumentaation yhtenäistämisen lisäksi liittyvät päätöksentekomenetel-

miin ja niiden struktuuriin, tarkemmin niiden kehittämisen tarpeisiin. Lisäksi eri toimintojen 

sisäistä työnjakoa voi tehostaa tehtävien tarkemmalla jakamisella toiminnon sisällä: esimer-

kiksi laskentatoiminnossa kahden hengen tiimissä toinen keskittyy datan hakuun ja toinen 

laskentamallin luomiseen. Aloituspalaverissa olisi sovittava säännöllinen kokoontumisaika-

taulu, osallistujat sekä uusien sääntelyvaateiden katselmointi ja soveltaminen. Mikäli ko-

kouksissa tehdään päätöksiä skenaarioiden lisäämiseen, poistamiseen tai muokkaamiseen 

liittyen, tulisi kokouskäytäntöön liittyä strukturoitu päätöksentekomenetelmä, jonka avulla 

eri skenaariovalinnat pystytän jälkikäteen perustelemaan. Tällä tavalla voidaan jälkikäteen 

tarkastella, millä perusteilla tietyt päätökset on tehty ja näin välttää mahdollisten uusien vir-

hepäätelmien synty. Niin kuin talousjohtajan (2021) haastattelusta kävi ilmi, päätöksenteon 

tulee organisaation koosta johtuen olla ennen kaikkea tehokasta. Tämän vuoksi erityisesti 

aloituspalaverista kannattaa luoda pöytäkirja, joka lisätään liitteeksi laskennan dokumentaa-

tioon. Seuraavassa kappaleessa on esitelty erilaisia mahdollisia päätöksentekomenetelmiä, 

joita on mahdollista hyödyntää kokouksissa.  

 

5.5 Päätösanalyysimenetelmät  

Päätöksenteon tueksi akateeminen tutkimus tuntee useita tekniikoita, joita voidaan käyttää 

monimuotoisten ja monimutkaisten ongelmien jäsentelyyn. Tässä kappaleessa esitellyt mal-

lit on tarkoitettu stressitestausprosessin skenaarioiden uudelleenarviointiin tai uusien ske-

naarioiden luomiseen. Menetelmien käyttäminen on perusteltua, sillä niiden laiminlyöminen 

altistaa päätöksenteon harhoille: talousjohtajan  (2021) mukaan yhtiö ei käytä prosesseissaan 

strukturoituja päätösanalyysimenetelmiä. Ilman kyseisiä malleja monimutkaisten tilanteiden 

jäsentely johtaa helposti toissijaisten asioiden painotukseen tärkeimpien kohtien kustannuk-

sella. Tavoitteena on luoda osallistava päätöksentekomalli, jossa palaverilla on selkeä syste-

matiikka ja jokaisen osallistujan mielipide huomioidaan tasapuolisesti päätöksessä: 
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tulevaisuudessa päätöksenteko siirtyy aktiivisesta sisäpiiristä myös kohti aikaisemmin pas-

siivista ulkopiiriä: näin ryhmäajattelu (eng. group think) ei ajaudu kokouksien vallitsevaksi 

olomuodoksi.  

 

Tässä kappaleessa esiteltyjen päätöksentekomenetelmien teoria ja yleinen toteutustapa on 

selitetty tämän työn kirjallisuuskatsauksessa kappaleessa 4: tässä osiossa sovelletaan malleja 

yhtiön käyttöön tietyn ongelman ratkaisemiseen, esittelemällä sen keskeiset erityispiirteet 

skenaarioiden hallinnassa. Ryhmäpäätöksentekomenetelmiä voidaan käyttää niin prosessien 

kokouksien yhteydessä kuin myös vuosittaisessa riskikartoituksessa: menetelmien lopputu-

lokset toimivat talousjohtajan ja riskienhallintajohtajan keskinäisen päätöksenteon tueksi, 

vahvistaessaan lopulliset skenaariot, riskienhallintajohtajan haastattelussa ilmenevällä ta-

valla. 

 

Ryhmäpäätöksenteon tueksi löytyy useita havainnollistamismenetelmiä. Suhdekartan laati-

misen avulla voidaan selvittää eri skenaarioiden välinen dominovaikutus: mikäli yksi esille 

tullut skenaario toteutuu, minkä toisen skenaarion toteutumisen todennäköisyyteen se vai-

kuttaa. Asiaa voidaan myös tutkia toisiaan poissulkevasti eli mitkä skenaariot eivät vaikuta 

mitenkään toisiin. Hypoteesina on, että vakavaraisuuden ja likviditeetin sisällä esiintyy pal-

jon riippuvuussuhteita, mutta erityisen tärkeää on selvittää kyseisten päätarkastuskohtien 

keskinäiset vuorovaikutukset. Käsitekartan (eng. concept map) avulla voidaan tarkastella 

riippuvuuksia vaikutusarvioiden muodossa esimerkiksi ilmaisella CMapTools-työkalulla. 

Kognitiivisen kartan avulla käsitekartan skenaarioita saadaan laajennettua syy-seuraussuh-

teiden negatiivisella ja positiivisilla merkeillä: luvun suuruus (1–3) kertoo suhteen todennä-

köisyydestä ja vakavuudesta sekä etumerkki suunnasta. Havainnollistamismenetelmistä ka-

lanruotokaavio soveltuu vain osittain stressitestiskenaarioiden analysointiin: kalanruotoa voi 

käyttää tukevana menetelmänä selvittäessä skenaarioiden taustalla olevia syitä, prosessia ja 

toimintaympäristöä, mutta se ei sovellu sellaisenaan kahden eri skenaarion syy-yhteyden 

selvittämiseen, sillä kaavion tarkoitusperä on porautua juurisyihin, ei samanarvoisiin suhtei-

siin.  
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Ryhmäpäätöksenteossa KJ- eli TT-menetelmän (eng. Team Think) avulla voidaan kartoittaa 

monimutkaisia ongelmia ja se soveltuukin skenaarioiden kokonaisvaltaiseen kartoittamiseen 

ja yhteisten aihealueiden eli otsikoiden löytämiseen. Tämä soveltuu myös riskienvalvonnan 

ja hallituksen suorittamaan riskikartoitukseen, jossa uhkakuvat ovat vielä täysin jäsentele-

mättömiä. Alussa jokainen osallistuja kirjoittaa mahdollisia skenaarioita muistilapuille, 

jonka jälkeen suoritetaan aiheiden ryhmittely, niputus ja otsikointi. Sen jälkeen edellisessä 

kappaleessa mainittujen havainnollistamismenetelmien avulla laaditaan aiheiden välille suh-

dekartta. Skenaarioiden tarkemmat selitykset myös dokumentoidaan. Stressitestien kokouk-

sissa skenaarioiden aihepiirit ovat jo usein tuttuja, joten menetelmään voi hyödyntää sovel-

taen niin, että lappujen ryhmittely jätetään välistä keskittyen tietyn, ennalta määritellyn ai-

healueen ympärille.  

 

Skenaarioiden arviointiin yksi mahdollinen keino on käyttää Delphi-menetelmää soveltaen 

osana muita ryhmätyöskentelyanalyyseja. Tällä tavalla ryhmän aktiivinen sisäpiiri ei pääse 

valtaamaan päätöksentekoa itselleen, vaan kaikki saavat äänensä kuuluviin ilman psykolo-

gista ryhmäajattelupainetta. Koska yhtiön päätöksenteko on oltava mahdollisimman epäby-

rokraattista, menetelmää joudutaan soveltamaan niin että toimitaan vain yhdellä tarkastelu-

kierroksen avulla. Delphiä voidaan käyttää esimerkiksi KJ-menetelmän jälkeen arvioitaessa 

skenaarion tärkeyttä tai vakavuutta yhtiön toiminnalle, jonka avulla riskienvalvonta voi 

saada ennakkokäsityksiä oman näkemyksen muodostamiseen skenaarioiden vakavuudesta. 

Kun skenaariot ovat ryhmitelty, jokainen ryhmäläinen arvioi suljetulla lapulla tai vaihtoeh-

toisesti anonyymillä sähköisesti toteutetulla järjestelmällä, kunkin skenaarion arvosanan. 

Näistä lasketaan keksiarvo ja mediaani ja tulokset julkistetaan arvosanajakaumittain kaik-

kien nähtäville. Tällöin voidaan esittää perusteluja valintansa tueksi, jolloin toisella kierrok-

sella samasta skenaariosta äänestetään uudestaan, jolloin kukin voi ottaa huomioon myös 

toisten mielipiteet ja kannat anonyymisti. Kyseisen kierroksen jälkeen kohteelle annetaan 

lopullinen arvio keskiarvoon tai mediaaniin pohjautuen.  

 

Muista ryhmätyömenetelmistä NGP:llä (eng. Nominal Group Process) pystytään samanai-

kaisesti sekä kartoittamaan että priorisoimaan löydetyt skenaariot: listauksessa ja priorisoin-

nissa toimitaan vuorotellen itsenäisesti ja yhtenäisesti. Suomalaista Tuplatiimi-menetelmää 
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voidaan tähän soveltaa parhaiten skenaarioiden esilletuomiseen ja keskeisten uhkakuvien 

löytämiseen: skenaarioiden esilletuonti on helpompaa, kun toimintamalliin sekoitetaan myös 

parityöskentely. Tässä tapauksessa pienissä ryhmissä toimimiseen vaaditaan parillinen 

määrä osallistujia.  

 

Muita mahdollisia ryhmätyömenetelmiä ovat muun muassa ryhmämessut ja niihin liittyvät 

arviointiparienvaihdot, mutta ne eivät sovellu skenaarioiden arviointiin pienen ryhmäkoon 

vuoksi. Samaan kategoriaan suuntautuu myös näyttelykävelyt ja niin sanottu learning cafe -

menetelmä. AHP-menetelmä ei ole tässä tapauksessa hyvä tapa kartoittaa eri skenaariota, 

sillä se on tarkoitettu valintojen priorisointiin ja keskinäiseen arviointiin, eikä se ole varsi-

nainen kartoitusmenetelmä.  
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6 Johtopäätökset 

Johtopäätöksissä kerrotaan keskeiset tutkimustulokset eri aihealueista niin kirjallisuuskat-

sauksesta kuin empiirisestä tutkimuksesta sekä arvioidaan tutkimuksen onnistumista tavoit-

teiden kautta. Omia löydöksiä peilataan edelliseen tutkimukseen ja näin uusien havaintojen 

luotettavuutta pystytään arvioimaan. Lopuksi otetaan myös kantaa tutkimuksen haasteisiin 

ja rajoitteisiin sekä pohditaan aihetta laajemmasta perspektiivistä ja kartoitetaan mahdollisia 

jatkotutkimuskohteita aihealueeseen liittyen. Samalla annetaan suosituksia kohdeorganisaa-

tiolle mahdollisista seuraavista askelista kehityskohteisiin liittyen.  

 

6.1  Tulokset 

Kirjallisuuskatsauksesta kävi ilmi, että pankkitoimintaan kohdistuu lukuisia riskejä; samoja, 

joita pystytään löytämään myös muilta elinkeinoelämän aloilta: luottoriski, markkinariski, 

operatiivinen ja strateginen riski muodostavat pankkien riskienhallinnan ytimen. Kuitenkin 

osa riskiluokista oli huomattavasti yleisempiä kuin toiset: pankkitoiminnan yleisimmät riskit 

liittyvät usein joko luottoriskin hallittuun ottamiseen tai markkinariskiin kuuluvan likvidi-

teettiriskin estämiseen. Pankkitoiminnan riskilajien erityispiirteenä voidaan pitää sidokselli-

suutta: luototuksen yhteydessä otetun luottoriskin realisoitumiseen vaikuttaa esimerkiksi 

strategisen riskin toteutuminen liiketoimintasuunnitelman kehnon implementoinnin takia, 

mikä voi olla aiheutunut ulkoisista markkinahäiriöistä. Laajan maailmanlaajuisen pankkijär-

jestelmän kehittämisellä ei ole ollut vain positiivisia puolia, sillä tämä on aiheuttanut järjes-

telmäriskin vaaran, mikä voi pahimmissa skenaariossa johtaa talousjärjestelmän romahtami-

seen. Pankki voi suojautua luottoriskeiltä arvioimalla lainan vastapuolen maksukykyä, sekä 

markkinariskeiltä epäsuorasti pitämällä laitoksen vakavaraisuustasot riittävinä tulevia krii-

sejä varten. Operatiivisia ja strategisia riskejä voidaan välttää realistisilla suunnitelmilla ja 

sisäisillä ohjeilla. Toisaalta on muistettava, että pankkien liiketoiminnassa tulee ottaa luo-

tonmyöntöön liittyviä riskejä, jotta toiminta saadaan kannattavaksi. Stressitestaukset keskit-

tyvät erityisesti markkinariskien ja operatiivisten riskiskenaarioiden vaikutusarvioihin: sään-

telyn mukaan kaikkia riskilajeja tulee kuitenkin testata eikä mitään tule asettaa toisarvoiseen 

asemaan, edellisistä riskien vakavuusarvioinneista huolimatta.  
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Nykyinen kansallinen pankkijärjestelmä on kehittynyt 200-vuoden aikana omavaraisista pai-

kallispankeista kohti yhtenäistä maailmalaajuista verkostoa. Liiketoiminnan perusajatus on 

kuitenkin säilynyt samana keskittyen anto- ja ottolainaukseen, vaikka nykyään monet pankit 

tarjoavatkin muun muassa arvopaperikauppamahdollisuuksia ja digitaalisia maksuliikenne-

palveluita, jotka lisäävät pankin palvelumaksutuottoja. Kirjallisuuskatsauksesta selvisi, että 

pankit ovat profiloituneet eri tavalla, eikä kaikkien tehtävä ole toimia kohdeorganisaation 

tapaan pelkästään vähittäispankkitoiminnassa: liikepankkien lisäksi on olemassa investoin-

tipankkeja, joiden tehtäväkuva ja asiakaskunta on täysin erilaista. Lisäksi pankkien välillä 

on hierarkisia eroja, jotka liittyvät muun muassa rahan painamisen oikeuksien keskittymi-

seen vain keskuspankeille.  

 

Finanssiliiketoiminnan taustalla oleva sääntelyjärjestelmä on monisyinen kokonaisuus, jossa 

sovelletaan niin kansallista kuin kansainvälistä lainsäädäntöä. Tutkimusten mukaan säänte-

lyn ulkopuolinen valvonta on välttämätöntä, vaikka pankkien liiketoiminnan on todettu hyö-

tyvän siitä, että riskienvalvonta estää vakavimpien virheiden syntymisen: sääntelyä ja val-

vontaa tarvitaan erityisesti makrotaloudellisten järjestelmäriskien kartoittamiseen ja eh-

käisyyn. Maailmanlaajuinen pankkisääntely on kuitenkin melko uusi keksintö: vasta vuonna 

1988 perustettiin ensimmäinen Basel-sääntely turvaamaan pankkien vakavaraisuutta. Vuo-

sien 2007-2009 finanssikriisin seurauksena vakavaraisuusääntelyyn alettiin tekemään muu-

toksia, jotka varmistaisivat, ettei pankkien toiminta kaatuisi enää uudestaan valtioiden vas-

tuulle: pääomavaatimukset ovat kiristyneet huomattavasti ja pääoman laatuun on alettu ka-

saamaan yhä enemmän painoarvoa. Suomen pankkijärjestelmää kontrolloidaan maailman-

laajuisen Basel-komitean lisäksi eniten Euroopan Unionin tasolla. Suomalaisten pankkien 

stressitestausta valvoo yleensä Euroopan Pankkiviranomainen, keskuspankin tarkastaessa 

kahden suurimman suomalaisen finanssitoimijan testit. Pankkiviranomaisen tehtäviin kuu-

luu stressitesteihin liittyvien dokumenttien laadinta, kokoaminen ja päivitys. Pankkiviran-

omainen on vain osa Euroopan finanssivalvontajärjestelmää (EFVJ), johon kuuluvat myös 

jokaisen jäsenmaan valvontaviranomaiset esimerkiksi Suomen osalta Finanssivalvonta. 

Sääntelyä ohjaavat periaatteet puolestaan päätetään Euroopan parlamentissa ja komissiossa, 

eikä sääntelyn kehittäminen kuulu pelkästään pankkiviranomaisen vastuulle, vaan muutok-

sia käsitellään monipuolisesti komiteoissa ja kuulemistilaisuuksissa. Tutkimusten mukaan 
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Euroopan Pankkiviranomainen on kärsinyt resurssien puutteesta ja rajoittuneesta toimin-

nasta, mikä on laskenut laitoksen toimivaltaa selvästi verrattuna yhdysvaltalaiseen kolle-

gaansa.  

 

Kirjallisuuskatsauksen avulla pystyttiin selvittämään, että sääntelyn mukaan keskeiset yksit-

täiset tunnusluvut vakavaraisuuslaskennan tukena ovat vakavaraisuus- ja ydinpääomasuh-

teiden (muun muassa CET1-%) laskenta, joiden laskentaperiaatteet ovat esitetty Basel-sään-

telyn mukana. Eri tunnuslukujen laskennassa osoittajan arvo poikkeaa sen mukaan, kuinka 

laadukasta pääomaa halutaan tarkastella; pääoman laadukkuuteen vaikuttaessa muun muassa 

omaisuuslajien likvidiys. Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, etteivät kaikki pankit ole tasa-

arvoisessa asemassa vakavaraisuuden tarkastelussa: tunnuslukujen nimittäjän suuruuteen 

vaikuttavia riskipainoja pystyy sääntelyn mukaan muuttamaan käyttämällä pankin sisäisiä 

laskentamalleja standardilaskennan sijaan. Tämä aiheuttaa merkittävän kilpailuedun osalle 

pankeista, jotka pystyvät sisäisten mallien avulla vapauttamaan pääomaa taseesta tuottavaan 

käyttöön. Poikkeavat laskentasäännöt ovat myös ongelmallisia pankkien vertailun kannalta 

ja ne luovat aivan uudenlaisen riskikategorian eli pankin sisäisen malliriskin, jota on ulko-

puolisen hankala arvioida. Sisäisten mallien käyttöä säännellään pankkiviranomaisen toi-

mesta. Toisaalta uusien Basel-sääntelyiden (III ja IV) kehitystyö ei ole sujunut suunnitel-

mien mukaan, vaan projektit ovat jo useasti viivästyneet. Tämän voidaan päätellä lisäävän 

järjestelmäriskin mahdollisuutta.  

 

Kirjallisuuskatsauksen mukaan vakavaraisuuden ja likviditeetin stressitestauksella on yhä 

suurempi merkitys koko talousjärjestelmän kuntoa kuvaavana indikaattorina: testien tarkoi-

tus on varmistaa pankin toiminnan jatkuminen odottamattomissa negatiivisissa tapahtu-

missa, joihin liittyy riski pankin taloudellisen aseman heikkenemisestä. Kirjallisuuden mu-

kaan valvojat käyttävät testejä arvioidakseen finanssisektorin kokonaisvaltaista riskialttiutta, 

ja siten pystyvät tarpeen vaatiessa kiristämään vakavaraisuuden sääntelyä tai määräämään 

yksittäiselle pankille lisäpääomavaatimuksia. Ne ovat osa pankkien isompaa ICAAP- ja 

ILAAP-raportointikokonaisuutta, jotka kuuluvat ulkopuolisen arvioinnin piiriin, pyrkimällä 

täyttämään Basel-säädöksien vaatimukset. Tutkimusten mukaan skenaarioiden avulla pys-

tytään luomaan mahdollisimman kuvaava ja realistinen testiympäristö: pelkkien 
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historiatietojen käyttö ei ole riittävää, kun havainnollistetaan harvinaisia, odottamattomia ja 

vakavia tapahtumia. Stressitestien suorittaminen on varsin tuore keksintö; vasta 1990-luvulta 

alkaen se on kuulunut pankkien toimintaan jollain tasolla. Tutkimusten mukaan kuitenkin 

stressitesteihin on liittynyt sen lyhyen historian aikana lukuisia ongelmia. Testeillä nimittäin 

ei pystytty luotettavasti indikoimaan vuosien 2007-09 finanssikriisiä, vaikka selkeät indi-

kaattorit toiminnan heikkenemisestä oli nähtävissä: testeillä on siis hankala huomioida kaik-

kia näkökulmia ja osa tuloksista saattaa antaa myös turhia hälytyssignaaleja ilman todellisia 

ongelmakohtia. Toinen stressitestauksen ongelma liittyy laskentasääntöjen epäjohdonmu-

kaisuuteen ja erityisesti vaikeuteen arvioida järjestelmäriskien olemassaoloa ja vaikutuksia. 

Tutkimuksissa on todettu, että monimutkaiset stressitestimenetelmät heijastivat pankin to-

dellista tilaa usein heikommin kuin yksinkertaiset, ulkoisella laskennalla toteutettavat tun-

nusluvut. Ratkaisuksi näihin ongelmiin on esitetty esimerkiksi koneoppimisen hyödyntä-

mistä testien teknisessä toteutuksessa. Eri maissa testien suorittamiseen liittyy omalaatuisia 

erityispiirteitä riippuen maan talouden rakenteesta: öljyriippuvaisissa maissa testausta on so-

vellettu raaka-aineen hintakehityksen indikointiin, mikä usein johtaa ongelmiin pankkisek-

torilla pitkällä aikavälillä. Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä havaittiin olevan selviä eroja 

stressitestiprosessin vaatimusten ja arvioijien oikeuksien välillä. Lisäksi havaittiin, että tes-

titulosten ja varsinkin eurooppalaisten sijoittajien reaktion välillä ei havaittu olevan suurta 

riippuvuutta, vaikka tutkimusten mukaan tulevaisuudessa testituloksilla tulisi olemaan suu-

rempi vaikutus julkisesti listatun pankin osakkeen hintakehitykseen.  

 

Empiirisessä tutkimuksessa selvisi, että kohdeorganisaation toimintaan liittyy useita eri 

haasteita niin sääntelyn kuin operatiivisen toiminnan näkökulmasta. Laitoksen nykyiseen 

stressitestausprosessiin liittyy lukuisia dokumentteja, jotka voidaan jakaa kolmeen pääryh-

mään: strategioiden ja menettelyiden, laskennan sekä elvytyssuunnitelmien asiakirjoihin. 

Näiden dokumenttien hyväksymisjärjestyksessä ja ajankohdissa havaittiin olevan ristiriitai-

suuksia, joille ehdotettiin uutta aikataulua. Pankin nykyinen stressitestausprosessi koostuu 

yksinkertaistettuna menetelmien suunnittelusta, laskennasta sekä sen tarkistuksesta ja arvi-

oinnista: jokaisella yksiköllä on määrätty omat vastuualueet niin dokumentoinnissa kuin ak-

tiivisessa osallistumisessa prosessiin. Analysoidut kehityskohteet jaoteltiin sääntelynmukai-

siin ja operatiivisiin kohteisiin: näistä ensimmäinen keskittyi pääosin pankkiviranomaisen 
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laatiman EBA/GL/2018/04-sääntelyn läpikäyntiin ja toinen kohteisiin, joilla olisi positiivi-

nen vaikutus laitoksen toimintaan ja sitä kautta kilpailukykyyn. 

 

Sääntelyn mukaisten kehityskohteiden päälinjoja analysoitiin olevan yhteensä 13 kappaletta, 

jotka arvioitiin ryhmätyömenetelmällä kahteen osaan niiden kriittisyyden perusteella. Näitä 

havaintoja suhteutettiin mahdollisiin ulkoisiin arvioihin ja tuleviin sääntelyihin käyttäen 

apuna tuoreinta tutkimustietoa. Keskeisimmät kehityskohteet liittyivät työskentelyprosessin 

kuvaukseen, validointiin, sisäisten mallien käyttöön, datainfrastruktuuriin sekä korrelaatioi-

den ja keskittymien hallintaan. Monet sääntelyssä ilmi tulleista kehityskohteista liittyivät 

operatiivisiin kohteisiin esimerkiksi datainfrastruktuurin kehittämiseen ja dokumentoinnin 

järjestelyyn, joihin liittyvät kohdat tulevat parantamaan todennäköisesti myös yrityksen te-

hokkuutta. Osa kohteista liittyy pelkästään dokumentoinnin parantamiseen, mutta valta-

osalla on kytkös laajempaan toiminnan kehittämiseen. Stressitestauksessa on erityisen tär-

keää pystyä implementoimaan validointiyksikön toiminta osaksi prosessia ja huomiomaan 

laskennassa historiatietojen lisäksi sisäisten mallien toiminta. Erityisen tärkeää on myös 

saada dokumentointi yhtenäistettyä niin, että vakavaraisuuden ja likviditeetin testaukset vas-

taavat rakenteeltaan toisiaan: tämä kasvattaa johdon mahdollisuutta hyödyntää dokumentaa-

tiota tehokkaammin. Laitoksen tulee myös varautua sääntelyn tulevaan kiristymiseen ja tar-

kempiin toimintamalleihin tulevien Basel III ja IV-sääntelyiden voimaantulon myötä. Kehi-

tyskohteiden jatkokehitys jaetaan eri osastojen tehtäväksi, siltä osin kuin aiheiden laajuus 

sitä vaatii.  

 

Teknisissä ja operatiivisissa kehityskohteissa esitettiin dokumenttien hyväksymisjärjestyk-

sen muuttamisen ja asiakirjojen uudelleenjärjestelyn ohella laskennan toteutuksen merkit-

tävä muutosehdotus: taulukkolaskennasta voidaan siirtyä R-kielen avulla toteutettavaksi au-

tomatisoiduksi laskennaksi; tällä keinolla tuleva laskentatyö pystytään automatisoimaan täy-

sin. Toisaalta tällaisen rakentamisen työmäärä on niin suuri, että muutoksen implementointi 

voidaan aikaisintaan aloittaa ensi vuoden testeihin, mikäli laskentatoiminto näkee muutok-

sen tarpeelliseksi. Lisäksi ehdotettiin, että riskien arvioinnissa tulisi huomioida niiden vaka-

vuuden lisäksi myös todennäköisyyden mahdollisuus.  

 



84 
 

Yksiin keskeisimpiin operatiivisiin kehityskohteisiin kuuluu päätöksenteon parantaminen 

implementoimalla mukaan ryhmäpäätöksenteko- ja kartoitusmenetelmät. Tutkimusten mu-

kaan päätöksenteon ongelmiin kuuluu niiden monitulkintaisuus ja valintojen preferenssit so-

veltuvuuden ja seurauksien välillä. Valintojen suorittaminen on vaikeaa, sillä ihmisillä on 

pyrkimys sisäiseen harmoniaan, joka aiheuttaa kyvyttömyyden nähdä omien valintojen ja 

mieltymysten ristiriitaisuuksia sekä perustella tekemiään valintoja. Samanlainen käytös hei-

jastuu myös ryhmätoimintaan, jossa konfliktien välttämiseksi yksilöt tyytyvät jonkun ehdot-

tamaan heikompaan päätösvaihtoehtoon, sillä ihmiset haluavat luonnostaan pitää sovun yllä 

ryhmän sisällä. Tämä vuoksi strukturoitujen menetelmien käyttö tällaisissa tilanteissa on en-

siarvoisen tärkeää: sen avulla voidaan hälventää mahdollisia eturistiriitoja ja luoda suhteel-

lisuudentajua päätöksen laajuudelle. Vaikka tässä tapauksessa päätöksentekoa tarkastellaan 

stressitestauksen näkökulmasta, liittyy yleisin päätöksentekotilanne finanssialalla operatii-

visen luottopäätöksien antamiseen ja niiden ehtoihin. Kirjallisuuden mukaan asiakasanalyy-

seissa tulee huomioida lainanhakijan taloudellisten realiteettien lisäksi hakijan muut maksu-

kykyyn vaikuttavat ominaisuudet, unohtamatta analysoida luototettavan toimialan kehitystä. 

Asiakasarviointeja koskevia tietoja tulee kuitenkin käsitellä samanarvoisesti, jotta luottopää-

tökset olisivat mahdollisimman luotettavia. Kohdeorganisaation prosessissa voidaan sovel-

taa useita eri kartoitus- ja päätösanalyysimenetelmiä. Empiirisessä tutkimuksessa todettiin, 

että erityisesti KJ-menetelmää voidaan hyödyntää skenaarioiden kartoittamiseen, menetel-

män mahdollistaman jäsentelykyvyn ansiosta. Anonyymiin vakavuusarviointiin on mahdol-

lista soveltaa Delphi-menetelmää, mutta sen ongelmana on liika byrokraattisuus ja hitaus. 

Päätöksentekomenetelmistä AHP:n ja kartoituksessa kalanruotomenetelmän soveltaminen 

todettiin laitokselle epäedulliseksi. Päätöksentekomenetelmien käyttämisellä skenaarioiden 

etsinnässä voidaan suurentaa todennäköisyyttä havaita tulevat riskitekijät.   

 

6.2  Haasteet, rajoitteet ja jatkotutkimukset 

Tutkimuksen toteutumisen esteenä oli lukuisia haasteena. Yksi niistä liittyi projektin aika-

taulutukseen: koska yrityksessä oli samaan aikaan meneillään muitakin työtehtäviä, ei aikaa 

jäänyt varsinkaan analysointivaiheessa yhtään ylimääräistä. Projekti myös viivästyi syksyn 

aikana, kiireellisempien työtehtävien vallatessa kalenterin. Onneksi kuitenkin kevään aikana 

alkuperäinen aikataulu pystyttiin kuromaan umpeen, eikä viivästys aiheuttanut 
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aikatauluongelmia käsitellylle projektille. Toisaalta aikataululliset ongelmat rajoittivat työ-

hön käytettävää aikaa: tämä toisaalta pakotti keskittymään vain oleellisiin asioihin ja täten 

työn fokus säilyi tiiviisti itse aiheessa.  

 

Toinen haaste liittyi stressitestauksen sääntelyhierarkian jäsentymättömyyteen. Euroopan 

Pankkiviranomaisen (EBA) sääntelydokumenttien suuren määrän vuoksi, oli aluksi vaikeaa 

saada selvyyttä siihen, mitkä kaikki dokumentit vaikuttavat toisiinsa ja erityisesti ”Ohjeet 

stressitestaukseen” -päädokumenttiin. Ratkaisuna tälle oli hierarkiapiirrosten yksinkertais-

taminen: koska kaikki sääntelydokumentit liittyvät jollain tavalla toisiinsa, ei jokaisen ku-

vaamista samassa graafissa ollut edes mielekästä toteuttaa, varsinkaan luettavuuden kan-

nalta. Näin eri suhteiden käsittäminen muodostui helpommaksi, erityisesti sen jälkeen, kun 

oli perehtynyt riittävästi aiheen kirjallisuuteen. Riippuvuussuhteita pystyi päättelemään do-

kumenttien nimien lisäksi niissä mainituista EU:n asetuksista, joiden kautta pystyi liittämään 

samantapaiset dokumentit yhteen. Lisäksi tulkinnassa pystyttiin käyttämään apuna laitoksen 

sisäisiä asiantuntijahaastatteluja. 

 

Kolmas haaste liittyi sääntelykohtien vakavuuden arviointiin: koska jokaista kohtaa käsitel-

lään samanarvoisena, oli analysointivaiheessa suoritettava kriittisyyden arviointi haasteel-

lista. Vaikeusastetta lisäsi erityisesti analysointiryhmän molempien jäsenten kuuluminen sa-

maan yksikköön, jolloin asiantuntijuus painottui vain kapeaan segmenttiin. Tämä aiheutti 

päätösanalyysivaaran, että jokin vähemmän tunnettu sääntelyn aihealue on todennäköisesti 

arvioitu alakanttiin vähäpätöiseksi ja tunnetut kohdat liian kriittisiksi. Liian suuri asiantun-

tijaryhmä olisi puolestaan haitannut projektin etenemistä aikataulussa. Tulevien sääntely-

kohtien, esimerkiksi Basel IV:n, analysointia vaikeutti lopullisen aineiston saatavuuden on-

gelmat, jolloin oli turvauduttava ulkopuolisten analysoimiin tulkintoihin aiheesta, mitkä ei-

vät välttämättä pidä täysin paikkansa. Tämä ongelma tunnistettiin selkeäksi rajoitteeksi, joka 

supisti lopullisen työn laajuutta. Lisäksi työn laajuuden pitäminen kohtuullisena, ei ratkai-

suehdotusten implementointia alettu kuvaamaan tarkasti.  

 

Kirjallisuuskatsauksen tuottamisessa ilmeni myös omat haasteensa. Kuitenkin päätöksente-

osta ja pankkialan toiminnasta oli saatavilla lukuisia korkeatasoisia kirjoja ja tieteellisiä 



86 
 

julkaisuja. Sen sijaan stressitestauksesta oli saatavilla kattavasti tietoa finanssikriisin vaiku-

tuksesta testauskäytäntöihin, mutta kohdennettu tieteellinen tutkimus Suomeen kohdistu-

vasta testauksesta oli vaikea löytää. Luonnollisesti myös kokemuksia uusimpien sääntely-

kohteiden vaikutuksista ei ollut vielä saatavilla. Lisäksi finanssialan hierarkian ymmärtä-

miseksi tuli yhdistellä useita eri irrallisia lähteitä, mikä osaltaan loi haasteita tutkimukselle.  

 

Tutkimuksella on useita jatkomahdollisuuksia erityisesti stressitestaukseen vaikuttavien uu-

sien sääntelymuutosten vaikutusten arvioinneissa sekä organisaation sisäiseen toimintaan 

että makrotaloudelliseen asemaan liittyen. Erityisesti uusien Basel III ja IV-sääntelyiden vai-

kutusten tutkinta olisi luonnollinen jatkotutkimusmahdollisuus tälle tutkimukselle: koska työ 

oli keskittynyt analyysin tuottamiseen, seuraavissa tutkimuksissa pystyttäisiin luomaan rat-

kaisuehdotukset löydetyille kehityskohteille. Uusien päätöksentekomenetelmien vaikutta-

vuutta voidaan tutkia implementoinnin jälkeen - kiinnostavaa on tietää, auttoivatko uusien 

ryhmäpäätöksenteko- ja kartoitusmenetelmien käyttöönotto vai lisäsikö se vaan turhaa by-

rokratiaa. Päätöksentekomenetelmien hyödyllisyyttä tulisi erityisesti tarkastella uusien krii-

sien, esimerkiksi Ukrainan tilanteen, skenaarioanalysoinnin tukena. Stressitestauksen tutki-

mus on yhteiskunnallisesti tärkeää, sillä sen vaikutukset eivät rajoitu vaan yrityksen kilpai-

lukykyyn vaan myös yhteiskunnan taloudelliseen asemaan.  

 

Kokonaisuutena voidaan todeta, että haasteista huolimatta tutkimuksessa päästiin sille ase-

tettuihin tavoitteisiin. Empiirinen tutkimus on linjassa kirjallisuuskatsauksen kanssa siitä, 

että finanssilaitoksilla on edelleen kehitettävää omissa prosesseissaan, mikä on saattanut vai-

kuttaa edellisissä tutkimuksissa ilmenneisiin stressitestauksen epäjohdonmukaiseen vaikut-

tavuuteen erityisesti Euroopan alueella. Sääntelyn mukaiset kehityskohteet löydettiin, kar-

toitettiin ja arviointiin, sekä ratkaisuehdotuksia annetiin suoraan tai organisaation sisältä ni-

mettiin vastuuyksikkö kartoittamaan ratkaisuvaihtoehtoja. Kirjallisuuskatsaus tuki empii-

ristä tutkimusta, luoden pohjatiedon aihealueiden ymmärtämiselle ja uusimpien tieteellisten 

julkaisujen esittelylle.  
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7 Yhteenveto 

Yhteenvetona voidaan todeta, että stressitestauksen merkitys on kasvanut finanssikriisin jäl-

keen voimakkaasti ja tulee nousemaan vielä merkittävämpään rooliin uusien Basel III ja IV-

sääntelyiden myötä. Talouskriisit ovat opettaneet, ettei pankkisektorin sääntely vakavarai-

suuden osalta ole ollut Euroopassa riittävällä tasolla, eivätkä uusien sääntelyiden käyttöön-

otot ole edenneet suunnitellusti. Euroopan Unionin yhtenäinen lainsäädäntö tuo selkeän ke-

hikon pankkien sääntelylle, vaikka unionin pankkiviranomaisen toimintaa valvonnan saralla 

onkin kritisoitu. Myös stressitestien luotettavuus makrotalouden indikaattorina on kyseen-

alaistettu: suureksi ongelmaksi on muodostunut järjestelmäriskin olemassaolo, jossa yksit-

täisen toimijan ongelmat voivat aiheuttaa koko finanssijärjestelmän luhistumisen. Tämän 

vuoksi riskien jaottelu tulevaisuudessa vain tiettyihin luokkiin ei ole mielekästä, vaan koko-

naiskuvan hallitseminen on avainasemassa riskienhallinnassa, vaikka suuri osa pankkien on-

gelmista liittyykin luottoriskien hallintaan. Järjestelmäriskin vuoksi päätöksentekomenetel-

mien ja -kartoituskeinojen tärkeys, sisäisten mallien integrointi sekä IT-järjestelmien hallinta 

korostuvat stressitestiskenaarioiden luomisessa. Pelkkien historiallisten tapahtumien testaus 

ei välttämättä riitä, vaan ainutlaatuisten kriisien vuoksi skenaariotestauksella tulee olemaan 

myös tulevaisuudessa merkittävä rooli.  
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