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EU:n rahoitusmarkkinoiden  
vakauskehikko hahmottuu

Pentti Pikkarainen
Ylijohtaja

Valtiovarainministeriö

rahoitusmarkkinakriisin seurauksena on mo-
nissa maissa ryhdytty parantamaan rahoitus-
markkinoiden valvontaa ja vakauteen liittyviä 
järjestelyjä. Näin on myös Eu:n tasolla. Vuo-
den 2011 alussa aloittivat toimintansa Eu:n 
uudet valvontaviranomaiset ja Euroopan järjes-
telmäriskineuvosto. Näiden institutionaalisten 
muutosten lisäksi esillä on monia muitakin 
järjestelyjä, joilla pyritään rahoitusmarkkinoi-
den vakauden lisäämiseen.

Eu:n valvontaviranomaiset – Lontoossa 
toimiva Euroopan pankkiviranomainen EBa 
(European Banking authority), Pariisissa toi-
miva Euroopan arvopaperimarkkinaviranomai-
nen Esma (European securities and markets 
authority) ja Frankfurtissa toimiva Euroopan 
vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomainen 
EioPa (European insurance and occupatio-
nal Pensions authority) – perustettiin aikai-
semmin toimineiden vastaavien komiteoiden 
pohjalle. Nimestään huolimatta näille ”keskus-
viranomaisille” on annettu hyvin vähän varsi-
naista valvontavastuuta. rahoitusmarkkinoi-
den varsinainen valvonta tapahtuu edelleen 
käytännössä pitkälti kansallisten valvojien toi-

mesta, mikä vastaa kansallisen tason viimekä-
den vastuuta rahoitusmarkkinoiden vakaudes-
ta. merkittävä osa Eu:n valvontaviranomaisten 
työstä koskee Eu:n yhtenäisen sääntelykehikon 
kehittämistä: ne antavat mielipiteitä esillä ole-
vista ehdotuksista ja teknisiä standardeja. Ehkä 
näkyvin osa Eu:n valvontaviranomaisten työs-
tä on ollut pankeille tehtävät stressitestit, jotka 
ovat saaneet paljon julkisuutta. Eu:n valvonta-
viranomaiset ovat kooltaan varsin pieniä, hen-
kilökunnan koon ollessa muutamia kymmeniä 
henkilöitä kussakin.

EkP:n yhteydessä toimivan Euroopan jär-
jestelmäriskikomitean EsrB:n (European sys-
temic risk Board) tehtävänä on tarkastella ra-
hoitusmarkkinoiden systeemisiä riskejä ja teki-
jöitä, jotka uhkaavat rahoitusmarkkinoiden 
vakautta laajassa mielessä. EsrB:n jäseniä ovat 
osa EkP:n johtokunnan jäsenistä, talouspolitii-
kasta vastaava komissaari, Eu:n kansallisten 
keskuspankkien pääjohtajat ja Eu:n rahoitus-
markkinoiden valvojien johtajat. myös kansal-
listen valvojien johtajat osallistuvat EsrB:n 
kokouksiin, mutta heillä ei ole äänioikeutta. 
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EsrB:n pääasiallisena välineenä ovat kansalli-
sille viranomaisille annettavat suositukset. 

kussakin maassa tulee ratkaista, kuinka 
makrovakauspolitiikka järjestetään maan sisäl-
lä. ministeri jyri Häkämies, joka vastaa halli-
tuksessa rahoitusmarkkina-asioista, asetti asiaa 
selvittämään työryhmän tammikuussa. työryh-
män lähtökohtana on hallitusohjelman linjaus, 
jonka mukaan Finanssivalvonnalle tulee var-
mistaa toimivaltuudet makrovakauspoliittisten 
instrumenttien käyttöön. kansalliset institutio-
naaliset ratkaisut tulevat poikkeamaan toisis-
taan riippuen muun muassa eri instituutioiden 
välisestä muusta työnjaosta, rahoitusmarkki-
noiden koosta ja rakenteesta sekä valuuttakurs-
sijärjestelmästä. Yhtä oikeaa institutionaalista 
ratkaisua ei ole olemassa.

Edellä mainittujen institutionaalisten muu-
tosten lisäksi Eu:ssa on menossa monia muita 
aloitteita, joilla pyritään rahoitusmarkkinoiden 
toiminnan parantamiseen ja vakauden lisäämi-
seen. rahoitusmarkkinoiden sääntelyä kehite-
tään ponnekkaasti ja pelisääntöjä harmonisoi-
daan. sovitaan tavoista hoitaa ongelmissa olevia 
rahoituslaitoksia: miten niiden kriisinhallintaa, 
pelastustoimia ja saattohoitoa voidaan kehittää. 
Pääomavaatimuksia kiristetään. Esillä on myös 
erilaisia maksuja ja veroja rahoitusmarkkinoille.

isossa-Britanniassa on käynnissä hyvin mie-
lenkiintoinen keskustelu rahoituslaitosten ra-
kenteisiin vaikuttavana toimenpiteenä siitä, 
pitäisikö ja miten vähittäispankkitoiminta erot-
taa investointipankkitoiminnasta. asian on 
nostanut voimakkaasti esille sir john Vickersin 
johdolla työskennellyt riippumaton komitea. 
samanlainen keskustelu on menossa Yhdysval-
loissa liittyen ns. Volckerin sääntöön. Eu:n 
komissio on reagoinut tähän keskusteluun pe-
rustamalla työryhmän pohtimaan samanlaisia 
kysymyksiä.      

tällä hetkellä on tietenkin hyvin vähän ko-
kemuksia Eu:n uusien valvontaviranomaisten 
ja EsrB:n työstä. myös muu arkkitehtuuri on 
vielä osittain päättämättä. siitä huolimatta voi-
daan nostaa esille muutamia näkökohtia, joita 
on syytä ottaa huomioon kehitettäessä edelleen 
Eu:n rahoitusmarkkinoiden vakauskehikkoa.

Yksi kysymys liittyy siihen, ovatko odotuk-
set vakauskehikon suhteen liian suuret suhtees-
sa siihen, mitä sitä kautta voidaan lopulta saa-
vuttaa. Nyt tehdyt muutokset ovat erittäin 
tervetulleita, mutta ne eivät tietenkään estä 
jatkossakaan häiriöitä ja isoja kriisejä Eu:ssa. 
muun talouspolitiikan täytyy onnistua omalta 
osaltaan. Erityisesti rahoitusmarkkinoiden 
makrovakauspolitiikkaa kohtaan kohdistuu 
monissa maissa – muuallakin kuin Eu:ssa – iso-
ja odotuksia. rahoitusmarkkinoiden makrova-
kauspolitiikalla ja yleensä vakauskehikolla ei 
kuitenkaan voida paikata muussa talouspolitii-
kassa tehtyjä (isoja) virheitä.

askel kohti rahoitusmarkkinoiden keskitet-
tyä valvontaa on käytännössä hyvin vaatimaton. 
Eu-tason valvontaviranomaisten resurssit ovat 
hyvin vaatimattomat ja mandaatit hyvin suppe-
at, erityisesti koskien varsinaista valvontatyötä. 
Valtaa ei haluta keskittää muun muassa sen 
vuoksi, että valta ja vastuu halutaan pitää tiu-
kasti käsi kädessä: se, joka vastaa lopulta vir-
heiden kustannuksista, vastaa myös valvonnas-
ta. koska kustannukset kantaa aina kunkin 
maan veronmaksajat, ylikansalliseen valvon-
taan siirtyminen on tästä näkökulmasta vaike-
aa. toisaalta esille nousee kysymys siitä, onko 
erityisesti rajat yli toimivien rahoituslaitosten 
valvonta järjestetty parhaalla mahdollisella ta-
valla ja onko kriisivaiheen hoidon taakanjako 
mahdollinen. Nyt tätä ongelmaa pyritään rat-
kaisemaan perustettujen valvontakollegioiden 
ja alustavissa sääntelyehdotuksissa väläyteltyjen 
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resoluutiokollegioiden avulla. on noussut esil-
le myös kysymys siitä, ovatko kansalliset valvo-
jat todella tarpeeksi tiukkoja omien rahoitus-
laitostensa valvonnan suhteen vai toimivatko 
ne jonkinlaisen painostuksen alaisena ja ovat 
siten liian pehmeitä. kriisin seurauksena lienee 
syytä pohtia uudelleen erityisesti rahoituslai-
tosten vakavaraisuusvalvonnan keskittämistä. 

rahoitusmarkkinoiden makrovakauspoli-
tiikkaan liittyy sinänsä monia vaikeita kysymyk-
siä, joihin ei vielä ole tyydyttäviä vastauksia. 
makrovakausvälineiden kehittäminen on vielä 
meneillään eri tahoilla. kansainvälinen valuut-
tarahasto imF ja kansainvälinen järjestely-
pankki Bis ovat tehneet tässä erinomaista työ-
tä. on ilmeistä, että maiden välillä makrova-
kauspolitiikkaa on syytä koordinoida. tällaisia 
mekanismeja ei vielä ole olemassa. EsrB:lle ei 
ole annettu tällaista roolia eikä se tule toden-
näköisesti sitä koskaan saamaankaan sitovassa 
muodossa. EsrB:n vahva rooli makrovakaus-
politiikassa voi perustua vain avoimeen kah-

densuuntaiseen kommunikaatioon muiden 
osapuolten (kansalliset makrovakauspolitiikas-
ta vastaavat viranomaiset, rahoituslaitokset, 
suuri yleisö) kanssa. 

rahoitusmarkkinoiden valvonta, makrova-
kauspolitiikka ja rahoitusmarkkinoiden säänte-
ly ja muut pelisäännöt muodostavat kokonai-
suuden. Erityisesti Eu:ssa on korostettu rahoi-
tusmarkkinoiden sääntelyn roolia. rahoitus-
markkinoiden sääntely onkin muodostumassa 
Eu:ssa muita talousalueita kattavammaksi ja 
tiukemmaksi. on vaikea kysymys, missä määrin 
pitäisi painottaa vahvaa valvontaa ja missä mää-
rin tiukkaa sääntelyä. rahoitusmarkkinoiden 
terhakka valvonta voi olla jopa parempi väline 
virheiden välttämisessä kuin hyvin tiukka sään-
tely. Valvonnan hyvyyttä voi olla kuitenkin vai-
kea arvioida – kuin vasta jälkikäteen – mutta 
sääntelykehikko on aina tiedossa. Veronmaksa-
jien etu on, että valvojilla on vahva juridinen ja 
poliittinen mandaatti tehdä työnsä parhaalla 
mahdollisella tavalla.                     


