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Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista 
vaikutuksista*

Veli-Matti Mattila
Pääekonomisti

Finanssialan keskusliitto

1. Johdanto

Yhdysvaltain asuntorahoitusmarkkinoilta ke-
sällä 2007 liikkeelle lähtenyt rahoitusmarkkina-
häiriö kärjistyi syksyllä 2008 globaaliksi rahoi-
tusmarkkina- eli finanssikriisiksi. kriisi levisi 
nopeasti reaalitalouteen, ja useissa maissa ko-
konaistuotanto supistui voimakkaasti loppu-
vuoden 2008 ja alkuvuoden 2009 aikana. työt-
tömyys lisääntyi ja julkistalouksien velkaantu-
minen kääntyi nopeaan kasvuun, kun verotulot 
vähenivät ja suhdanneluonteiset menot lisään-
tyivät. monissa maissa mittavat talouden elvy-
tystoimet osaltaan kasvattivat julkistalouksien 
alijäämiä. Vaikka finanssikriisin vaikein vaihe 
alkoi väistyä jo vuoden 2009 aikana, kriisi jat-
kuu yhä julkistalouksien velkakriisin muodossa 
erityisesti eräissä eu-maissa. Niin kauan kuin 
julkistalouksien velkakriisiä ei saada kestävällä 
tavalla ratkaistua, riski uuden finanssikriisin 
käynnistymisestä on olemassa. 

Viime vuosien finanssikriisin seurauksena 
rahoitusjärjestelmän sääntelyä ja toimintapuit-
teita ollaan globaalisti uudistamassa. tämä kos-
kee erityisesti pankkeja. Ns. Basel iii -uudistus 
on merkittävästi tiukentamassa pankkien vaka-
varaisuus- ja maksuvalmiussäännöksiä, ja eri-
laisia pankkiveroja on suunnitteilla tai otettu jo 
käyttöön eräissä maissa. lisäksi eu-tasolla 
pohditaan talletussuojajärjestelmän uudista-
mista, ja pankkien raportointivelvoitteita viran-
omaistahoille ollaan selvästi laajentamassa ny-
kyisestä. sääntelyuudistukset ulottuvat myös 
laajemmin finanssialalle. Pankkien ohella myös 
vakuutusyritysten vakavaraisuusvaatimukset 
ovat eu:ssa muuttumassa. lisäksi rahoitus-
markkinoille on ehdotettu erityistä transaktio-
veroa, jota kannettaisiin osake-, velkakirja-, 
valuutta- ja/tai johdannaismarkkinoilla tapah-
tuvista kaupoista.

edellä mainituilla toimilla on jossain mää-
rin toisistaan poikkeavia tavoitteita tai peruste-
luita. Vakavaraisuus- ja maksuvalmiussääntelyn 
kiristämisellä pyritään pienentämään uusien 
finanssikriisien toteutumistodennäköisyyttä ja 

* Kiitän Kaija Erjantia ja Esko Kivisaarta saamistani kom-
menteista.
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lisäämään pankkien vastustuskykyä erilaisia 
häiriöitä kohtaan. Pankkien raportointivelvol-
lisuuksien lisääminen kytkeytyy paljolti näihin 
tavoitteisiin: tarkoituksena on kerätä rahoitus-
alan valvonnasta vastaaville viranomaisille laa-
ja-alaisesti tietoja, jotka auttavat rahoitusmark-
kinoihin ja pankkien toimintaan liittyvien ris-
kien arvioinnissa. Pankkiveroilla varaudutaan 
tulevien kriisien kustannusten kattamiseen 
(”vakausmaksu”). Niillä pyritään myös korvaa-
maan julkiselle taloudelle viime vuosien kriisis-
tä aiheutuneita kustannuksia. lisäksi ne on 
nähty korvauksena niistä turvaverkoista, joita 
yhteiskunta tarjoaa pankeille. transaktioveroa 
on perusteltu mm. sillä, että sen avulla voitai-
siin vähentää spekulatiivista toimintaa ja siten 
vakauttaa markkinoiden kehitystä. tosin verol-
le on esitetty myös muita, lähinnä julkisen ta-
louden varainhankintaan liittyviä perusteluja, 
jotka eivät kytkeydy rahoitusmarkkinoiden 
toimintaan tai finanssikriisien estämiseen.

sääntelymuutosten vaikutuksista finanssi-
alalle ja koko talouteen on laadittu viime vuo-
sina selvityksiä niin kansainvälisten järjestöjen, 
alan toimijoiden kuin kansallisten viranomais-
tenkin toimesta. Ne ovat kuitenkin olleet luon-
teeltaan osittaisia eli niissä on tarkasteltu vain 
yksittäisten uudistusten vaikutuksia. uudistus-
ten yhteisvaikutuksia ei ole vielä pyritty syste-
maattisesti selvittämään. tämä nähdään eri 
tahoilla enenevässä määrin ongelmana. rahoi-
tusmarkkinat ovat toiminnaltaan hyvin moni-
mutkainen kokonaisuus, jossa yksittäisillä 
muutoksilla esimerkiksi pankkien sääntelyyn 
voi olla merkittäviä vaikutuksia eri puolilla 
markkinoita. erilaisten sääntely- ja muiden 
muutosten yhteisvaikutukset voivatkin muo-
dostua yllättäviksi.

tähän kirjoitukseen on koottu tiivistetyssä 
muodossa niitä vaikutusarvioita, joita eri ta-

hoilla on tehty sääntelyuudistuksista. Yritys- ja 
toimialatason määrällisten vaikutusarvioiden 
ohella tuodaan esille niitä kanavia, joita pitkin 
eri uudistukset voivat vaikuttaa laajemmin ra-
hoitusmarkkinoiden toimintaan. Näin saadaan 
jonkinlainen käsitys siitä, minkä suuntaisia yh-
teisvaikutuksia uudistuksilla voisi olla. makro-
tason vaikutusarvioissa on toistaiseksi keskityt-
ty pankkien vakavaraisuus- ja maksuvalmius-
sääntelyn uudistamiseen. Näiden osalta tarkas-
tellaan mm. sitä, miksi eri vaikutusarviot eroa-
vat tuloksiltaan. suomea koskevat vaikutusar-
viot on koottu kirjoituksen loppuun.

2. Sääntely- ja muiden hankkeiden 
keskeiset piirteet

2.1. Pankkien vakavaraisuus- ja 
maksuvalmiussääntelyn uudistaminen

Baselin pankkivalvontakomitea (Basel Com-
mittee on Banking supervision) antoi joulu-
kuussa 2010 suosituksensa pankkien uusiksi 
vakavaraisuus- ja maksuvalmiussäännöksiksi 
(ns. Basel iii).  G20-maat olivat jo tätä ennen 
antaneet tukensa suositusten päälinjoille. Basel 
iii -säännösten pohjalta eu:n komissio julkisti 
heinäkuussa 2011 ehdotuksensa lainsäädäntö-
kokonaisuudesta (ns. Crd iV), jolla uudistuk-
set on tarkoitus toimeenpanna eu:ssa. ehdo-
tuksen käsittely jäsenmaissa ja eu:n parlamen-
tissa on parhaillaan käynnistymässä. tavoittee-
na on, että ehdotettua uutta säännöstöä alettai-
siin soveltaa eu:ssa asteittain vuoden 2013 
alusta alkaen.
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uusien säännösten keskeiset elementit ovat 
seuraavat:1 

– Pankkien omien varojen määrä- ja laa-
tuvaatimuksia tiukennetaan. Parhaiden 
eli ns. rajoituksettomien ensisijaisten 
omien varojen (kuten osakepääoman) 
vähimmäismäärää nostetaan nykyisestä 
2 prosentista 4,5 prosenttiin suhteessa 
riskipainotettuihin saamisiin (Common 
Equity Tier1 -varat, Cet1). lisäksi pan-
keille asetetaan ns. yleinen pääomapus-
kurivaatimus (Capital Conservation Buf-
fer), joka on kooltaan 2,5 % suhteessa 
riskipainotettuihin saamisiin ja joka 
koostuu rajoituksettomista ensisijaisista 
varoista.2 Yhteensä näitä varoja pitää 
siis olla vähintään 7 % suhteessa riski-
painotettuihin saamisiin. tämän lisäksi 
pankeilta edellytetään muita ensisijaisia 
varoja vähintään 1,5 % ja toissijaisia va-
roja vähintään 2 % suhteessa riskipaino-
tettuihin saamisiin. Yhteensä omia varo-
ja pitää siis olla vähintään 10,5 %. uu-
sien vähimmäisvaatimusten on tarkoitus 
astua asteittain voimaan vuodesta 2013 
alkaen niin, että kokonaisuudessaan ne 
olisivat voimassa vuoden 2019 alussa.

– Lisäpääomavaatimuksia voidaan ottaa 
tarvittaessa käyttöön. edellä mainittu-

jen pääomavaatimusten tiukennusten 
ohella kansalliset viranomaiset voivat 
asettaa pankeille lisäpääomavaatimuk-
sia, mikäli luotonannon kasvu on hyvin 
nopeaa. tämän ns. vastasyklisen pää-
omapuskurin koko on enintään 2,5 % 
suhteessa riskipainotettuihin saamisiin. 
lisäksi rahoitusjärjestelmän kannalta 
keskeisessä asemassa oleville pankeille 
on tarkoitus asettaa omia lisäpääoma-
vaatimuksia.  

– Pankkien omien varojen määrittelyä ja 
riskipainotettujen saamisten laskenta-
tapaa tiukennetaan. Pankkien omien 
varojen määrittelyä muutetaan siten, 
että osa nykyisistä omiin varoihin luet-
tavista varallisuuseristä ei jatkossa enää 
sisälly niihin. lisäksi omista varoista 
tehtävät vähennykset kohdennetaan uu-
delleen siten, että jatkossa valtaosa vä-
hennyksistä pitää tehdä rajoituksetto-
mista ensisijaisista varoista. Nämä muu-
tokset pienentävät vakavaraisuuslasken-
taa tehtäessä pankkien hallussa olevien 
ensisijaisten omien varojen määrää suh-
teessa nykytilanteeseen. myös riskipai-
notettujen saamisten laskentatapa muut-
tuu. muun muassa pankkien kaupan-
käyntisalkuissa olevien arvopaperistet-
tujen rahoitusinstrumenttien riskipaino-
ja kasvatetaan.

– Riskiperusteisten pääomavaatimusten 
rinnalle tulee vähimmäisomavaraisuus-
astetta koskeva seuranta. Baselin komi-
tean suosituksiin sisältyy vähimmäisvaa-
timuksen asettaminen pankkien omien 
varojen määrälle suhteessa riskipainot-
tamattomiin saamisiin (Leverage Ratio). 
tämä täydentää riskiperusteisia pää-
omavaatimuksia luomalla ”katon” ta-

1  Keskeisenä lähteenä on Vauhkonen (2010). On korostet-
tava, että säännösten lopullinen sisältö ja voimaantulo sel-
viävät vasta, kun asiaa koskeva lainsäädäntöprosessi on 
saatettu EU:ssa päätökseen.

2 Mikäli pankki on tappiollinen, se voi kattaa tappioitaan 
yleisestä pääomapuskurista. Jos puskurin koko tämän seu-
rauksena jää alle 2,5 prosentin vaatimuksen, pankki joutuu 
rajoittamaan mm. voitonjakoaan niin kauan kunnes vaati-
mus jälleen täyttyy. Tämän vuoksi on oletettavissa, että 
pankit pyrkivät täyttämään vaatimuksen aina, kun se on 
mahdollista.
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seen koolle. Vähimmäisomavaraisuusas-
teen suuruudeksi komitea ehdottaa 3 
prosenttia, ja sen laskennassa käytetään 
ensisijaisia omia varoja (tier1). saami-
siin luetaan pankin oman taseen saamis-
erien ohella myös eräitä taseen ulkopuo-
lisia eriä. eu:n komission Crd iV -eh-
dotuksessa esitetään, että alkuvaiheessa 
omavaraisuusasteelle ei asetettaisi sito-
vaa vähimmäisvaatimusta, vaan valvon-
taviranomaisille asetettaisiin vain velvol-
lisuus seurata sen kehittymistä. komis-
sion tulisi viimeistään vuonna 2015 
tehdä uusi ehdotus siitä, otetaanko vä-
himmäisvaatimus käyttöön sitovana.

– Uudet maksuvalmiusvaatimukset muut-
tavat pankkien likviditeetinhallintaa ja 
varainhankintaa. Pankeille asetettava 
ns. maksuvalmiusvaatimus (Liquidity 
Coverage Ratio) edellyttää, että pankeil-
la on riittävästi likvidejä eli helposti kä-
teiseksi muunnettavissa olevia varoja. 
maksuvalmiuspuskurin tulee olla sitä 
suurempi, mitä enemmän pankeilla on 
lyhytaikaista varainhankintaa. Vaati-
muksen on määrä tulla sitovana voi-
maan vuonna 2016. likvideiksi varoiksi 
luetaan Baselin suosituksissa käteisen ja 
keskuspankkireservien ohella valtion ja 
muiden julkisyhteisöjen liikkeelle laske-
mat tai takaamat korkealaatuiset arvo-
paperit sekä mm. hyvälaatuiset katetut 
joukkovelkakirjalainat.3 toinen Baselin 
komitean esittämä maksuvalmiutta kos-
keva säännös on ns. pysyvän varainhan-
kinnan vaatimus (Net Stable Funding 

Ratio). se edellyttää, että pankeilla on 
sitä enemmän pitkäaikaista varainhan-
kintaa, mitä epälikvidimmät niiden saa-
miset ovat. epälikvidejä saamisia ovat 
esimerkiksi pienille yrityksille myönne-
tyt lainat samoin kuin asuntolainat. sen 
sijaan yli vuoden pituiset valtionpaperit, 
hyvälaatuiset yritysten joukkovelkakir-
jalainat samoin kuin mm. katetut jouk-
kovelkakirjalainat luokitellaan suhteel-
lisen likvideiksi saamisiksi, joita vastaan 
pankit tarvitsevat vähemmän pitkäai-
kaista varainhankintaa.4 eu:n komission 
Crd iV -ehdotuksessa esitetään, että 
pysyvän varainhankinnan vaatimusta 
sovellettaisiin toistaiseksi ainoastaan 
seurantatunnuslukuna ilman, että se oli-
si sitova lakisääteinen vaatimus. 

2.2. Vakuutusyritysten 
vakavaraisuussääntelyn uudistaminen5

Vakuutusyritysten vakavaraisuussääntelyn uu-
distamistyö, ns. solvenssi ii, käynnistyi eu:ssa 
2000-luvun alkupuolella. asiaa koskeva direk-
tiivi hyväksyttiin euroopan Parlamentissa 
vuonna 2009, ja uusien säännösten odotetaan 
tulevan voimaan vuonna 2013, alkuvaiheessa 
mahdollisesti ”pehmeästi” sovellettuina. Par-
haillaan käynnissä on sääntelyuudistuksen vii-
meistelyvaihe. uusilla säännöksillä luodaan 
eu:n alueella toimiville vakuutusyrityksille 
yhtenäiset riskiperusteiset vakavaraisuusvaati-

3  Komission CRD IV -ehdotuksessa todetaan, että Euroopan 
pankkiviranomainen (EBA) antaa likvidien varojen yksityis-
kohtaiset määrittelyt vuonna 2013.

4  Pitkäaikaiseen tai pysyvään varainhankintaan luetaan 
täysimääräisesti oma pääoma sekä maturiteetiltaan yli vuo-
den mittainen varainhankinta. Lisäksi valtaosa henkilöasi-
akkaiden ja pienten yritysten talletuksista katsotaan pitkä-
aikaiseksi varainhankinnaksi.

5  Tämä osio perustuu pitkälti Tiaisen (2011) esitykseen.
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mukset: tarvittavan oman varallisuuden (pää-
oman) määrä määräytyy jatkossa vakuutusyri-
tyksen taseeseen ja toimintaan sisältyvien riski-
en perusteella. aiemmassa solvenssi i -vakava-
raisuussääntelyssä pääomavaatimukset määräy-
tyivät yksinkertaisemmin ilman riskiperustei-
suutta. 

säännökset asettavat vakuutusyrityksille 
kaksi erillistä pääomavaatimusta, vakavarai-
suuspääomavaatimuksen (Solvency Capital Re-
quirement, SCR) ja sitä alemman vähimmäis-
pääomavaatimuksen (Minimum Capital Requi-
rement, MCR). Vaatimukset on täytettävä yri-
tyksen omalla varallisuudella, joka jaetaan 
kahteen osaan: omaan perus- ja lisävarallisuu-
teen. Perusvarallisuuteen luetaan markkinahin-
noilla arvotettujen varojen ja velkojen erotus 
sekä etuoikeudeltaan huonommat velat. lisä-
varallisuuteen voi kuulua esimerkiksi takuita, 
maksamatonta osakepääomaa tai muita taseen 
ulkopuolisia sitoumuksia. Vähimmäispääoma-
vaatimus on täytettävä hyvälaatuisella omalla 
perusvarallisuudella ja vakavaraisuuspääoma-
vaatimus tietyin rajoituksin omalla perus- ja 
lisävarallisuudella.

Vakavaraisuuspääomavaatimus on mitoitet-
tu siten, että sen täyttyessä vakuutusyritys pys-
tyy kohtaamaan merkittäviäkin tappiota samal-
la, kun se kykenee huolehtimaan velvoitteis-
taan vakuutuksenottajille ja muille edunsaajille. 
Pääomavaatimus jakautuu eri riskiosioihin, 
jotka kattavat henki-, vahinko- ja sairausvakuu-
tusriskit, markkina- ja vastapuoliriskit sekä ai-
neettomiin hyödykkeisiin ja operatiiviseen toi-
mintaan liittyvät riskit. Vastapuoliriski tarkoit-
taa esimerkiksi tilannetta, jossa jälleenvakuut-
taja ei kykene suoriutumaan velvoitteistaan. 
tämän kirjoituksen näkökulmasta keskeisim-
piä riskejä ovat erilaiset markkinariskit, jotka 
liittyvät vakuutusyritysten sijoitustoimintaan. 

Niihin kuuluvat mm. korko-, osake- ja valuut-
takurssiriskit sekä likviditeettiriski. lisäksi nii-
hin luetaan korkoeroriski (spread risk), joka 
liittyy esimerkiksi joukkovelkakirjalainan tuo-
ton ja riskittömän markkinakoron erotuksen 
kehitykseen.  

eri riskien edellyttämien pääomien määrän 
arvioinnissa käytetään hyväksi erityisiä skenaa-
rioita, joiden avulla tarkastellaan erilaisten häi-
riöiden ja muiden epäsuotuisien tapahtumien 
vaikutuksia vakuutusyrityksen markkina-ar-
voilla mitattuihin saamisiin ja vastuisiin. eri 
riskiosioiden tuottamat pääomavaatimukset 
summataan yhteen ottaen huomioon osioiden 
väliset oletetut korrelaatiot. 

mitä suuremmiksi eri sijoituskohteiden ris-
kit arvioidaan, sitä enemmän vakuutusyrityk-
sellä täytyy olla omaa varallisuutta niiden kat-
tamiseksi. esimerkiksi joukkovelkakirjalainasi-
joitusten pääomavaatimus määräytyy niiden 
luottoluokituksen ja duraation perusteella. 
mitä heikompi luokitus on ja/tai pidempi jouk-
kovelkakirjalainan duraatio, sitä suurempi pää-
omavaatimus on. alustavien tietojen6 mukaan 
euroalueen valtioiden liikkeelle laskemat tai 
takaamat joukkovelkakirjalainat samoin kuin 
katetut joukkovelkakirjalainat ovat eräänlaises-
sa suosituimmuusasemassa, kun riskejä arvioi-
daan. toisin sanoen niiden pääomavaatimukset 
ovat pienemmät kuin esimerkiksi yritysten 
joukkolainojen. sen sijaan esimerkiksi erilais-
ten arvopaperistettujen sijoituskohteiden pää-
omavaatimukset ovat pääsääntöisesti suuret.

6  Solvenssi II:n QIS5-vaikuttavuustutkimuksessa euroalu-
een valtioiden liikkeeseen laskemilla tai takaamilla joukko-
velkakirjalainoilla ei ollut pääomavaatimuksia ja AAA-
luokiteltujen katettujen joukkovelkakirjalainojen vaatimus 
oli pienempi kuin vastaavan luokituksen omaavien yrityspa-
perien (Deutsche Bank 2011).

Ve l i -Ma t t i  Ma t t i l a
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2.3. Pankki- ja transaktioverot sekä 
talletussuojamaksut

2.3.1. Pankkiverot/vakausmaksut

eu:n komission odotetaan antavan syksyllä 
2011 direktiiviehdotuksensa pankkien kriisin-
hallinnasta. osana tätä ehdotusta on niin sa-
nottujen kansallisten vakausrahastojen perus-
taminen: niillä varauduttaisiin kattamaan mah-
dollisten tulevien pankki- ja finanssikriisien 
kustannuksia. rahastojen varat kerättäisiin 
rahoituslaitoksilta erityisillä vakausmaksuilla 
(”pankkiveroilla”). 

kymmenkunnassa eu-maassa on jo otettu 
tai päätetty ottaa käyttöön jonkinlainen pank-
kivero tai vakausmaksu. lisäksi sellainen on 
suunnitteilla muutamassa muussa maassa. 
myös suomessa uuden hallituksen ohjelmaan 
on sisällytetty pankkiveron käyttöönotto. ensi-
sijaisena tavoitteena hallituksella on koko eu:n 
tasoinen vero, mutta mikäli sellaisesta ei päästä 
eu:ssa yksimielisyyteen, suomi toteuttaa veron 
kansallisesti. 

eri eu-maissa tähän mennessä käyttöön-
otetut ratkaisut ovat olleet luonteeltaan kansal-
lisia, eikä niitä ole koordinoitu eu-tasolla. 
ruotsissa ja saksassa kyseessä on vakausmaksu, 
jonka tuotto rahastoidaan, kun taas mm. isos-
sa-Britanniassa kyse on veroluonteisesta mak-
susta. suomen osalta on vielä epäselvää, tavoi-
tellaanko meillä vero- vai vakausmaksutyyppis-
tä järjestelyä. olemassa olevissa järjestelmissä 
maksupohja muodostuu yleensä pankin taseen 
velkaeristä, joista voi olla poistettu oma pää-
oma, talletukset tai muita eriä. 

Vakausmaksun ohella komissio on esittänyt 
harkittavaksi erityisen rahoitustoimintaveron 
(Financial Activities Tax, FAT) käyttöönottoa 

eu:ssa (euroopan komissio 2010). Veropohja-
na voisi olla pankkien ja muiden rahoituslaitos-
ten liikevoitto ja palkkakustannukset. Vaihto-
ehtoisesti vero voitaisiin kohdistaa rahoituslai-
tosten ”ylivoittoihin” tai riskipitoisten toimien 
tuottamiin voittoihin. 

Fat-tyyppisiä veroja on jo nyt käytössä 
mm. italiassa, ranskassa ja tanskassa. rahoi-
tusalan ohella ne tosin koskevat usein myös 
muita toimialoja. esimerkiksi tanskassa vero 
on ollut käytössä vuodesta 1990 lähtien aloilla, 
jotka eivät ole arvonlisäverotuksen piirissä. 

2.3.2. Transaktio- eli rahoitusmarkkinavero

rahoitustoimintaveron ohella komissio on esit-
tänyt myös globaalin finanssitransaktioveron 
(Financial Transactions Tax, FTT) käyttöönot-
toa.7 asia on ollut esillä myös G20-maiden pii-
rissä. suomen uuden hallituksen ohjelmassa 
todetaan, että hallitus kiirehtii kansainvälisen 
rahoitusmarkkinaveron käyttöä maantieteelli-
sesti mahdollisimman kattavasti. tällä tarkoi-
tettaneen Ftt-tyyppistä verojärjestelmää. ensi 
vaiheessa kyseeseen voi hallituksen mukaan 
tulla pelkästään eu:n tasolla toimeenpantava 
järjestelmä.

Finanssitransaktiovero kohdistuisi rahoi-
tusmarkkinoilla käytävään kauppaan: suppeas-
sa muodossa se voisi koskea vain osake- ja 
joukkovelkakirjakauppaa tai valuuttakauppaa. 
laajassa muodossa mukana voisi olla edellä 
mainittujen lisäksi myös mm. johdannaisten ja 

7  Komission 29.6.2011 antamaan EU:n vuosien 2014–2020 
rahoituskehysesitykseen sisältyy ehdotus FTT-tyyppisen ra-
hoitusmarkkinaveron käyttöönotosta EU:ssa. Asiasta anne-
taan varsinainen esitys syksyllä 2011, ja veron olisi tarkoitus 
astua voimaan viimeistään vuoden 2018 alusta. Veron arvi-
oitu tuotto olisi vuonna 2020 noin 37 mrd. euroa.
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strukturoitujen rahoitusinstrumenttien kaup-
pa.

2.3.3. Talletussuojamaksut

eu:n komissio selvittää parhaillaan mahdollisia 
synergiaetuja, joita voitaisiin saavuttaa yhdistä-
mällä vakausrahastot ja talletussuojarahastot. 
asia liittyy talletussuojadirektiivin muuttami-
seen. talletussuojarahastojen varoilla turvataan 
pankeissa olevien talletusten takaisinmaksu 
asiakkaille tilanteessa, jossa pankki ei kykene 
suoriutumaan takaisinmaksusta. esillä on ollut 
malli, jossa rahastot yhdistettäisiin ja niiden 
maksu määräytyisi talletusten ohella myös pan-
kin taseessa olevien muiden velkaerien perus-
teella. 

eu:ssa on vakuutuspuolella kehitteillä tal-
letussuojan kaltainen vakuutuksen yhteistakuu-
järjestelmä. tarkoituksena on suojata vakuu-
tusyritysten asiakkaita siltä riskiltä, että yritys 
ei kykene suoriutumaan sopimusten mukaisis-
ta velvoitteistaan. tällä hetkellä osassa eu-
maita on voimassa jonkinlainen kansallinen 
yhteistakuujärjestelmä. tarkoituksena on luoda 
kaikkiin eu-maihin kansalliset järjestelmät, 
joilla on yhteisesti määritellyt toimintapuitteet. 
järjestelmien varat kerättäisiin vakuutusyrityk-
siltä, mahdollisesti niiden vakuutustoiminnan 
riskien mukaan mitoitettuna.

3. Sääntelyuudistusten mikrotason 
vaikutuksista ja 
vaikutuskanavista

3.1. Basel III -uudistus

Pankkien vakavaraisuus- ja maksuvalmiussään-
nösten muutosten pankki- ja toimialatason vai-

kutuksia on arvioitu mm. Baselin pankkival-
vontakomitean toimeenpanemassa vaikutta-
vuusselvityksessä (Quantitative Impact Study, 
QIS), jonka tulokset julkistettiin joulukuussa 
2010 (Basel Committee on Banking supervisi-
on 2010b). selvitys toteutettiin yhteistyössä 
pankkien ja kansallisten valvontaviranomaisten 
kanssa vuoden 2009 lopun tasetietojen perus-
teella ja mukana oli yli 260 pankkia 23 eri 
maasta. selvityksen tulokset kuvaavat sitä, mi-
ten Basel iii -säännöstön toteuttaminen Base-
lin komitean esittämässä muodossa vaikuttaisi 
pankkien vakavaraisuus- ja muihin tunnuslu-
kuihin, jos pankkien käyttäytymisessä ei tapah-
tuisi muutoksia. kyseessä on siis staattinen 
laskelma, joka ei ota huomioon sitä, että käy-
tännössä uudet säännökset vaikuttaisivat mo-
nella tapaa pankkien toimintaan ja taseraken-
teeseen. 

Qis-selvityksen mukaan vakavaraisuutta 
kuvaavat tunnusluvut heikkenevät tuntuvasti 
uusien säännösten myötä (taulukko 1). suurten 
pankkien8 rajoituksettomilla ensisijaisilla omil-
la varoilla mitattu keskimääräinen vakavarai-
suusaste likimain puolittuu, ja pienemmilläkin 
pankeilla se alenee keskimäärin usealla pro-
senttiyksiköllä. myös omien varojen muilla 
määrittelytavoilla laskettu vakavaraisuus heik-
kenee selvästi erityisesti suurten pankkien ryh-
mässä. uusien säännösten vaikutukset vakava-
raisuustunnuslukuihin tulevat sekä osoittajan 
että nimittäjän kautta: samalla, kun uudet sään-
nökset tiukentavat omien varojen laskentata-
paa eli pienentävät osoittajaa, ne myös kasvat-
tavat riskipainotettujen saamisten määrää eli 
nimittäjää.

8  Suurilla pankeilla tarkoitetaan pankkeja, joiden Tier 1 
-pääoma on vähintään 3 mrd. euroa ja jotka ovat myös kan-
sainvälisesti aktiivisia.
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Qis-selvityksen mukaan suurten pankkien 
ryhmän keskimääräiset vakavaraisuusasteet jää-
vät selvästi alle uusien Basel iii -vaatimusten 
edellyttämien tasojen. Pienempienkin pankki-
en ryhmässä vaatimukset jäävät osin täyttymät-
tä. selvityksessä on arvioitu, että 7 prosentin 
Cet1-vaatimuksen täyttäminen (4,5 prosentin 
pääomavaatimus ja 2,5 prosentin yleinen pää-
omapuskuri) edellyttäisi suurten pankkien ryh-
mässä noin 580 mrd. euron lisäpääoman hank-
kimista vuoteen 2019 mennessä. Pienempien 
pankkien ryhmässä yhteenlaskettu pääomavaje 
on 25 mrd. euroa. 

käytännössä lisäpääomien tarve lienee mer-
kittävästi em. lukuja suurempi, koska pankit 
pyrkivät normaalisti pitämään omia varoja 
enemmän kuin vähimmäisvaatimukset edellyt-
tävät. esimerkiksi suurten pankkien ryhmässä 
pankeilla oli vuoden 2009 lopulla keskimäärin 
6–9 % enemmän eri tavoin määriteltyjä omia 
varoja suhteessa riskipainotettuihin saamisiin 
kuin nykyiset vaatimukset edellyttävät. 

riskipainotettujen saamisten ohella uusissa 
Basel iii -säännöksissä tarkastellaan pankkien 
pääomien riittävyyttä myös suhteessa riskipai-
nottamattomiin saamisiin (vähimmäisomava-
raisuusvaatimus). Näin laskettu omien varojen 
määrä oli Qis-selvityksen suurten pankkien 

ryhmässä keskimäärin 2,8 % eli hieman alempi 
kuin vähimmäisomavaraisuusastevaatimukselle 
kaavailtu 3 prosentin taso. Pienempien pank-
kien ryhmässä vaatimus keskimäärin täyttyi, 
sillä omien varojen ja saamisten suhde oli 3,8 
%. 

Qis-selvityksessä arvioitiin myös sitä, missä 
määrin pankit täyttävät uudet maksuvalmiutta 
koskevat säännökset eli maksuvalmiusvaati-
muksen ja pysyvän varainhankinnan vaatimuk-
sen. suurten pankkien ryhmässä keskiarvo jäi 
molemmissa tapauksissa alle vaatimuksen. Pie-
nempien pankkien ryhmässä maksuvalmius-
puskuri oli keskimäärin likimain vaaditun ko-
koinen ja pysyvä varainhankinta keskimäärin 
ylitti hieman vaatimukset. kokonaisuudessaan 
Qis-selvitykseen osallistuneiden pankkien pi-
täisi kasvattaa maksuvalmiuspuskureitaan yh-
teensä reilulla 1 700 mrd. eurolla ja lisätä pysy-
väisluonteista varainhankintaansa yhteensä 
noin 2 900 mrd. eurolla vuoden 2009 lopun 
tilanteeseen verrattuna, jotta Baselin komitean 
esittämät uudet vaatimukset täyttyisivät.

kuten edellä todettiin, Qis-selvityksessä ei 
tehty oletuksia siitä, miten pankkien käyttäyty-
minen muuttuu uusien säännösten myötä. si-
ten selvityksessä esitetyt laskelmat ovat luon-
teeltaan vain suuntaa antavia. Ne kuitenkin 

 rajoituksettomat ensisijaiset  ensisijaiset omat varat Varat yhteensä
 omat varat (Cet1) (tier1)

 Brutto Netto Nykyinen uusi Nykyinen uusi
suuret pankit 11,1 5,7  10,5 6,3  14,0 8,4
muut pankit 10,7 7,8  9,8 8,1  12,8 10,3

Taulukko 1. Pankkiryhmien keskimääräiset vakavaraisuusasteet, %

CET1-tunnuslukujen kohdalla “brutto” tarkoittaa CET1-varojen määrää ilman vähennyksiä suhteessa nykyisten säännösten 
mukaan laskettuihin riskipainotettuihin saamisiin ja ”netto” CET1-varojen määrää vähennysten jälkeen suhteessa uusien 
säännösten mukaan laskettuihin riskipainotettuihin saamisiin.
Lähde: Basel Committee on Banking Supervision (2010b).
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osoittavat, että monilla pankeilla on tarve lisätä 
tuntuvasti omien varojensa määrää suhteessa 
saamisiin, jotta ne voivat täyttää uudet vähim-
mäispääomavaatimukset. samoin monet pankit 
joutuvat kasvattamaan merkittävästi maksuval-
miuspuskureitaan ja lisäämään pysyvän varain-
hankintansa määrää. 

Vähimmäispääomavaatimusten täyttäminen 
edellyttää joko lisäpääomien hankkimista, (ris-
kipainotettujen) saamisten määrän pienentä-
mistä tai näiden yhdistelmää. koska oman pää-
oman ehtoinen rahoitus on yleensä velkarahoi-
tusta kalliimpaa, omien pääomien määrän 
kasvattaminen lisää pankin kustannuksia (olet-
taen, että oman pääoman tuottovaatimus ei 
muutu). kustannusten nousu johtaa viime kä-
dessä pankin asiakkailtaan perimien korkomar-
ginaalien ym. kohoamiseen. luvussa 4 esite-
tään arvioita siitä, miten paljon marginaalit 
voisivat kasvaa sääntelyuudistusten seuraukse-
na ja mitkä niiden kokonaistaloudelliset vaiku-
tukset ovat.

saamisten määrän pienentäminen vuoros-
taan merkitsisi luotonannon ja/tai sijoitustoi-
minnan volyymien supistumista. koska maksu-
valmiusvaatimus edellyttää, että pankeilla on 
jatkossa riittävässä määrin likvidissä muodossa 
olevia saamisia, kuten valtionpapereita, saamis-
ten kokonaismäärän supistuminen voisi koh-
distua etenkin yleisölle suuntautuvaan luo-
tonantoon.  Pankit voisivat vähentää erityisesti 
sellaista yrityksille suunnattua luototusta, jonka 
riskipitoisuus on korkea ja pääomavaatimus 
siten suuri.

uusien maksuvalmiusvaatimusten täyttämi-
nen edellyttää, että pankit lisäävät pitkäaikai-
sen varainhankintansa määrää lyhytaikaisen 
kustannuksella ja/tai supistavat sellaisia toi-
mintojaan, jotka ovat alttiita erilaisille likvidi-
teettihäiriöille. Pankkien tulee myös lisätä lik-

vidien varojen määrää maksuvalmiuspuskureis-
saan. koska pitkäaikainen varainhankinta on 
normaalioloissa lyhytaikaista kalliimpaa, mer-
kitsee sen osuuden kasvu varainhankinnan ko-
konaiskustannusten nousua.  maksuvalmius-
puskurien koon kasvu voi vuorostaan pienen-
tää saamisten keskituottoa, kun aiempaa suu-
rempi osa varoista joudutaan pitämään likvi-
deissä, yleensä keskimääräistä vähemmän 
tuottavissa sijoituskohteissa. uudet maksuval-
miusvaatimukset osaltaan siis lisäävät pankkien 
painetta nostaa asiakkailtaan perimiä korko-
marginaaleja ja muita kuluja.

3.2. Solvenssi II -uudistus

Vakuutusyritysten vakavaraisuusuudistuksen 
vaikutuksia on arvioitu eu:ssa viime vuosina 
viidellä eri Qis-selvityksellä. Viimeisimmän, 
Qis5-selvityksen, tulokset julkaistiin maalis-
kuussa 2011 (eioPa 2011). selvityksessä oli 
mukana yli 2 500 vakuutus- ja jälleenvakuutus-
yritystä ja se koski vuoden 2009 lopun tilannet-
ta.

Qis5-selvityksen mukaan euroopan vakuu-
tussektorin yhteenlasketut omat varat ylittivät 
tuntuvasti sekä vakavaraisuusvaatimuksen 
(sCr) että vähimmäispääomavaatimuksen 
(mCr) edellyttämän tason (taulukko 2). Nyky-
järjestelmään verrattuna sCr-vakavaraisuus-
suhdeluku eli omien varojen suhde vaadittui-
hin varoihin on kuitenkin selvästi pienempi. 
sCr-pääomavaatimusta kasvattavat erityisesti 
markkinariskit (korko-, osake- ja korkoeroris-
kit).

Vel i -Ma t t i  Ma t t i l a
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Yrityskohtaisesti tarkasteltuna sCr-vakava-
raisuussuhdeluvuissa oli suuria eroja. Noin 15 
% vakuutusyrityksistä ei täyttänyt vakavarai-
suusvaatimusta, ja lähes 10 prosentilla se täyttyi 
vain niukasti. käytännössä siis noin joka nel-
jännen yrityksen täytyisi ryhtyä toimenpiteisiin 
tilanteen korjaamiseksi, joko pyrkimällä pie-
nentämään pääomavaatimustaan tai vaihtoeh-
toisesti hankkimalla lisää omaa varallisuutta. 
ensin mainittu merkitsisi käytännössä riskial-
tistusten pienentämistä esimerkiksi muuttamal-
la sijoitusten rakennetta ja maturiteettia tai 
suojaamalla riskejä. Henkivakuutuksissa – joi-
hin liittyy vakuutusyritysten kannalta yleensä 
pitkäaikaisia takuita ja siten kohonneita pää-
omavaatimuksia – vakuutusyritykset voivat 
pienentää pääomatarpeitaan myös vähentämäl-
lä henkivakuutustuotteiden tarjontaa. 

3.3. Uudistusten yhteisvaikutuksista

kuten edellä esiteltyjen selvitysten tuloksista 
käy ilmi, sääntelyuudistusten myötä monilla 
pankeilla ja vakuutusyrityksillä on tarve lisätä 
omia pääomiaan ja maksuvalmiuspuskureitaan 
sekä muuttaa saamistensa ja varainhankintansa 
rakennetta. samoin mahdolliset pankki- ja 
transaktioverot voivat toteutustavasta riippuen 
vaikuttaa finanssialan yritysten käyttäytymi-
seen. Pankkien, vakuutusyritysten ja muiden 
finanssialan toimijoiden samanaikaiset päätök-

set vaikuttavat vuorostaan rahoitusmarkkinoi-
den toimintaan monin eri tavoin. osa näistä 
vaikutuksista voi olla yllättäviä.

seuraavaan on koottu eräitä vaikutuksia tai 
vaikutuskanavia, joita uudistuksiin voi liittyä:9 

– Pankkien maksuvalmiuspuskurien ko-
koa sääntelevä maksuvalmiusvaatimus 
edellyttää, että pankeilla on riittävästi 
helposti käteiseksi muunnettavissa ole-
via varoja. Näihin luetaan mm. valtioi-
den liikkeelle laskemat velkapaperit 
sekä katetut joukkolainat. Vaatimuksen 
voimaantulon myötä pankit joutuvat pi-
tämään aiempaa suuremman osuuden 
varoistaan likvidissä muodossa. samalla 
valtionpapereiden osuus näistä varoista 
todennäköisesti kasvaa. Pankeilla voi 
siten jatkossa olla nykyistä enemmän 
erilaisia valtionpapereita hallussaan. ky-
syntä kohdistunee etenkin sellaisiin hy-
vän luottoluokituksen omaaviin valtion-
papereihin, joiden liikkeellä olevat mää-
rät ovat suuria ja markkinat siten likvi-
dit. kysynnän lisäys voi painaa näiden 
papereiden korkoja alaspäin suhteessa 
muiden, vähälikvidisempien tai heikom-
man luottoluokituksen omaavien mai-
den velkapapereihin. 

 Nykyjärjestelmä  solvenssi ii
  sCr  mCr
Vaatimus        (1) 227 547  185
omat varat     (2) 703 902  861
Puskuri           (2) – (1) 476 355  676
Vakavaraisuussuhdeluku    (2) / (1) 310 % 165 %  466 %
Lähde: EIOPA (2011).

Taulukko 2. Vakuutusyritysten omat varat suhteessa vaadittuihin varoihin, mrd. euroa

9  Ks. tarkemmin esim. Deutsche Bank (2011) sekä Morgan 
Stanley – Oliver Wyman (2010).
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– Pysyvän varainhankinnan vaatimus 
edellyttää, että pankeilla on sitä enem-
män pitkäaikaista varainhankintaa, mitä 
epälikvidimmät niiden saamiset ovat.10  
epälikvidejä saamisia ovat mm. pienille 
yrityksille suunnatut luotot samoin kuin 
asuntolainat. koska pidempiaikainen 
varainhankinta on yleensä lyhytaikaista 
kalliimpaa, näiden lainatyyppien hou-
kuttelevuus vähenee pankkien näkökul-
masta, ellei esimerkiksi lainojen korko-
marginaaleja pystytä samanaikaisesti 
nostamaan riittävässä määrin. Vastaa-
vasti yli vuoden pituisten valtionpape-
reiden samoin kuin katettujen joukko-
velkakirjalainojen houkuttelevuus sijoi-
tuskohteena kasvaa, sillä ne luokitellaan 
suhteellisen likvideiksi saamisiksi, joita 
vastaan tarvitaan vähemmän pitkäaikais-
ta varainhankintaa. molemmat maksu-
valmiuteen liittyvät vaatimukset kannus-
tavat siten pankkeja sijoittamaan aiem-
paa enemmän varojaan valtionpaperei-
hin ja katettuihin joukkolainoihin. tämä 
ei ole vailla riskejä, kuten yhä jatkuva 
euroopan julkistalouksien kriisi osoit-
taa.

– siltä osin kuin pysyvän varainhankinnan 
vaatimus johtaa pankkien pidempiaikai-
sen varainhankinnan kasvuun, on odo-
tettavissa, että se tapahtuu laskemalla 

liikkeeseen katettuja joukkolainoja ja 
pitkän juoksuajan omaavia joukkovelka-
kirjalainoja. Vakuutusyritykset ovat näi-
den velkapaperien potentiaalisia ostajia. 
koska solvenssi ii -uudistus edellyttää 
vakuutusyrityksiltä sitä enemmän omia 
varoja, mitä pidempi on saamisten du-
raatio ja/tai mitä heikompi on niiden 
luottoluokitus, vakuutusyritysten kiin-
nostus pankkien liikkeelle laskemia pit-
käaikaisia joukkovelkakirjalainoja koh-
taan voi heikentyä nykyisestä. myös 
monien yritysten velkapaperien kiinnos-
tavuus heikentynee vakuutusyritysten 
näkökulmasta. sen sijaan pankkien liik-
keeseen laskemille katetuille joukkolai-
noille samoin kuin noin 5–10 vuoden 
pituisille joukkovelkakirjalainoille voi 
löytyä enemmän kysyntää (deutsche 
Bank 2011). samoin uudistus lisää val-
tioiden velkapaperien houkuttelevuutta 
vakuutusyritysten kannalta, mikäli 
suunnitellut riskipainotukset toteutuvat 
käytännössä. 

– Vakavaraisuussäännösten tiukentumisen 
myötä pankit joutunevat hankkimaan 
markkinoilta lisää oman pääoman eh-
toista rahoitusta. samaan aikaan vakuu-
tusyritysten kiinnostus osakesijoituksiin 
voi solvenssi ii -säännösten vuoksi hei-
kentyä, mikä voi vaikeuttaa pankkien 
pääomien hankintaa. myös vakuutusyri-
tysten sijoitukset pääomarahastoihin 
voivat uusien säännösten myötä vähen-
tyä (morgan stanley – oliver Wyman  
2010).

kaiken kaikkiaan sääntely- ja muut uudis-
tukset voivat siis johtaa siihen, että erityisesti 
erilaisten valtioiden liikkeeseen laskemien vel-
kapaperien samoin kuin katettujen joukkolai-

10  Kuten edellä todettiin, komission CRD IV -ehdotuksessa 
pysyvän varainhankinnan määrälle ei esitetä sitovaa vaati-
musta, vaan kyseessä olisi toistaiseksi tunnusluvun kaltai-
nen mittari, jonka kehittymistä seurattaisiin. Vaikka komis-
sion ehdotus toteutuisikin, olisi todennäköistä, että pankit 
joutuisivat suhtautumaan siihen kuten sitovaan vaatimuk-
seen, jos tunnusluku vaikuttaisi esimerkiksi pankin luotto-
luokitukseen.
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nojen kysyntä kasvaa. tämä tapahtunee yritys-
ten ja pankkien liikkeeseen laskemien tavan-
omaisten joukkovelkakirjalainojen, arvopape-
ristettujen sijoituskohteiden samoin kuin osak-
keiden kustannuksella. Pankit todennäköisesti 
lisäävätkin katettujen joukkolainojen osuutta 
varainhankinnassaan.11 samaan aikaan pankki-
en halukkuus myöntää pitkäaikaisia yritys- ja 
kotitalousluottoja vähentynee, mikä näkyy nii-
den hinnassa ja/tai saatavuudessa.

4. Sääntelyuudistusten 
kokonaistaloudellisista 
vaikutuksista

4.1. Vaikutusten arvioimisesta

kuten edellä esitetyt mikrotason vaikuttavuus-
arviot osoittavat, sääntely- ja muut uudistukset 
vaikuttavat merkittävällä tavalla finanssialan 
yrityksiin. Vaikutukset heijastuvat myös laajal-
ti ympäröivään talouteen, kun pankit ja vakuu-
tusyritykset sopeutuvat uusiin vaatimuksiin. 
se, millä tavoin uudistukset muuttavat esimer-
kiksi pankkien tarjoaman luotonannon ehtoja 
ja saatavuutta samoin kuin vakuutusyritysten 
sijoituspolitiikkaa, vaikuttaa talouskasvun edel-
lytyksiin ja siten kansantalouden tulonmuodos-
tukseen, työllisyyteen ja julkisen talouden ve-
ropohjaan sekä lyhyellä että pidemmällä aika-
välillä.

sääntelyuudistusten kokonaistaloudellisia 
vaikutuksia tarkastelevissa selvityksissä on tois-
taiseksi keskitytty Baselin komitean esittämiin 
pankkien uusiin vakavaraisuus- ja maksuval-
miussäännöksiin. Näitä selvityksiä on tehty 
mm. kansainvälisissä järjestöissä ja keskuspan-
keissa hyödyntämällä erilaisia kokonaistalou-
dellisia malleja ja ekonometrisia tutkimusme-
netelmiä. myös eu:n komissio on luvannut 
tehdä arvion sääntelyn kokonaistaloudellisista 
vaikutuksista.

Yksittäisten uudistushankkeiden vaikutus-
arvioinnin ohella olisi tärkeää saada käsitys 
siitä, minkälaisia eri hankkeiden yhteisvaiku-
tukset ovat koko kansantalouden tasolla. tois-
taiseksi tällaisia arvioita ei ole tehty. tämä joh-
tunee pitkälti siitä, että käytettävissä olevat 
kokonaistaloudelliset mallit eivät sovellu kovin 
hyvin näiden arvioiden tekoon. useissa malleis-
sa rahoitussektorin mallinnus on tehty hyvin 
pelkistetysti – tai sitä ei ole ollenkaan – jolloin 
sääntelyuudistusten vaikutuksia voidaan tar-
kastella vain joiltain osin tai epäsuorasti.  Vii-
meksi mainittu tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 
pankkien vakavaraisuussääntelyn vaikutuksia 
joudutaan usein tarkastelemaan kaksivaiheises-
ti arvioimalla ensin mallin ulkopuolisin mene-
telmin sääntelyn vaikutusta pankkien luotto-
marginaaleihin ja käyttämällä näin saatua tietoa 
itse mallissa kokonaistaloudellisten vaikutusten 
arviointiin. mallien pelkistetyn rakenteen 
vuoksi monet uudistusten elementit jäävät siten 
väistämättä tarkastelujen ulkopuolelle, ja nii-
den vaikutuksia talouteen – joko erikseen tai 
yhdessä muiden uudistusten kanssa – voidaan 
parhaimmillaankin arvioida vain periaatteelli-
sella tasolla.

11  Katettujen joukkolainojen tarjonnan kasvu voi olla omi-
aan vähentämään edelleen pankkien liikkeeseen laskemien 
tavanomaisten (vakuudettomien) joukkovelkakirjalainojen 
kysyntää, sillä yhä suurempi osa pankkien hyvälaatuisista 
saamisista on tällöin korvamerkitty katettujen joukkolaino-
jen vakuudeksi (Al-Darwish, Hafeman, Impavido, Kemp ja 
O’Malley 2011).
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4.2. Basel III -uudistuksen 
kokonaistaloudelliset hyödyt

Pankkien vakavaraisuus- ja maksuvalmiussään-
nöstön uudistamisella on kaksi keskeistä tavoi-
tetta, pankkisektorin häiriönsietokyvyn vahvis-
taminen ja rahoitusjärjestelmän vakautta uh-
kaavien järjestelmäriskien vähentäminen. Näi-
den tavoitteiden saavuttaminen pienentäisi 
uusien pankki- tai finanssikriisien todennäköi-
syyttä ja siten kriiseistä aiheutuvia kokonaista-
loudellisia haittoja, jotka näkyvät tuotannon 
menetyksinä, työttömyyden nousuna jne. li-
säksi on mahdollista, että säännökset vaimen-
taisivat talouden suhdannevaihteluita ja siten 
kokonaistuotannon heilahteluja muinakin kuin 
kriisiaikoina. 

uudistusten hyötyjen arvioinnissa on yleen-
sä keskitytty ensin mainittuun eli siihen, missä 
määrin ne pienentävät pitkällä aikavälillä uusi-
en kriisien esiintymistodennäköisyyttä. kriisien 
kokonaistaloudellisia vaikutuksia mitataan ko-
konaistuotannon nykyhetkeen diskontattujen 
menetysten avulla. Hyödyn suuruus määrittyy 
tällöin sen mukaan, miten kriisien esiintymisen 
todennäköisyys muuttuu ja mikä on ”tavan-
omaisen” kriisin aiheuttamien tuotannonmene-
tysten suuruusluokka. Baselin pankkivalvonta-
komitean raportin mukaan pankkikriisejä 
esiintyy yksittäisessä maassa keskimäärin 20–25 
vuoden välein (Basel Committee on Banking 
supervision 2010a). tämä tarkoittaa, että ku-
nakin vuonna kriisin toteutumistodennäköisyys 
on 4–5 %. kuten viime vuosien finanssikriisi 
on osoittanut, kriiseihin liittyy usein merkittä-
viä tuotannonmenetyksiä, jotka voivat olla ly-
hyt- tai pitkäaikaisia. keskimäärin menetykset 
ovat em. raportin mukaan olleet eri kriiseissä 
noin 60 % yhden vuoden bruttokansantuot-
teesta (mediaanihavainto) silloin, kun vaiku-

tukset ovat olleet pitkäaikaisia, ja noin 20 % 
silloin, kun kriisien aiheuttamat tuotannonme-
netykset ovat jääneet tilapäisiksi. Näiden kes-
kimääräisten menetysten perusteella arvioituna 
yhden prosenttiyksikön pienennys kriisien vuo-
sittaisessa toteutumistodennäköisyydessä mer-
kitsisi siten 0,2–0,6 prosentin hyötyä vuosittai-
sella kokonaistuotannolla mitattuna. 

se, missä määrin uudet vakavaraisuus- ja 
maksuvalmiussäännökset pienentävät pankki- 
ja finanssikriisien toteutumistodennäköisyyttä, 
on luonnollisesti hankalasti arvioitavissa. edel-
lä mainitussa raportissa on esitetty asiasta joi-
tain laskelmia. Niiden mukaan säännösten ki-
ristymisen aiheuttama todennäköisyyden pie-
nentyminen vähenee, mitä kireämpi säännösten 
lähtötaso on: siten esimerkiksi vakavaraisuus-
vaatimuksen nostaminen 7 prosentista 8 pro-
senttiin pienentää kriisin toteutumistodennä-
köisyyttä kolmin–nelinkertaisesti verrattuna 
siihen, että vaatimusta nostetaan 10 prosentista 
11 prosenttiin. suurimmat lisähyödyt vaati-
musten kiristämisestä (nykytasolta liikkeelle 
lähdettäessä) saadaan siis alkuvaiheessa, ja lisä-
hyödyt pienenevät vaatimusten edelleen kiris-
tyessä. 

kokonaistuotannon tason muutoksella mi-
tattuna em. raportti päätyy siihen, että vakava-
raisuusvaatimuksen nostaminen 7 prosentista 
8 prosenttiin merkitsisi yhdessä maksuvalmius-
vaatimusten kanssa 0,4–1,4 prosentin hyötyä 
vuosittaisella kokonaistuotannolla mitattuna. 
arviohaarukan alaraja vastaa tilannetta, jossa 
kriiseillä ei oleteta olevan pysyviä vaikutuksia, 
ja yläraja tilannetta, jossa vaikutukset ovat osin 
myös pitkäaikaisia. Vastaavasti vaatimuksen 
nostaminen neljällä prosenttiyksiköllä 7 pro-
sentista 11 prosenttiin kasvattaisi hyödyn 0,7–
2,3 prosenttiin. 
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4.3. Basel III -uudistuksen 
kokonaistaloudelliset kustannukset ja 
nettovaikutukset

Hyötyjen vastapainoksi pankkien vakavarai-
suus- ja maksuvalmiussäännösten uudistami-
nen aiheuttaa myös erilaisia kokonaistaloudel-
lisia kustannuksia, jotka voivat olla lyhyellä 
aikavälillä erilaisia kuin pitkällä aikavälillä. 

kokonaistaloudellisilla malleilla tehdyissä 
pitkän aikavälin vaikutustarkasteluissa säänte-
lyuudistusten negatiiviset vaikutukset välittyvät 
ympäröivään talouteen pääsääntöisesti pankki-
en luottomarginaalien nousun kautta. lyhyellä 
aikavälillä uudistukset voivat vaikuttaa myös 
luotontarjontaan, mutta pitkällä aikavälillä täl-
laisten vaikutusten oletetaan yleensä poistuvan. 
se, missä määrin luottomarginaalit nousevat, 
riippuu mm. siitä, muuttuuko pankkien oman 
pääoman tuottovaade sääntelyuudistusten 
myötä. Yleensä mallitarkasteluissa oletetaan, 
että tuottovaade pysyy ennallaan, jolloin uudis-
tuksista pankeille aiheutuvat lisäkustannukset 
heijastuvat täysimääräisesti asiakkailta perittyi-
hin marginaaleihin.

luotonannon kallistuminen supistaa inves-
tointeja ja yksityistä kulutusta ja sitä kautta 
viime kädessä kokonaistuotantoa. uudistusten 
kokonaiskustannuksia mitataan sillä, miten 
paljon kokonaistuotannon taso alenee pitkällä 
aikavälillä verrattuna tilanteeseen, jossa uudis-
tuksia ei olisi tehty. uudistuksilla ei yleensä 
oleteta olevan vaikutusta tuotannon kasvu-
vauhtiin pitkällä aikavälillä, sillä sen katsotaan 
määräytyvän muiden tekijöiden eli viime kä-
dessä teknisen kehityksen perusteella.

edellä mainitun Baselin pankkivalvontako-
mitealle tehdyn raportin mukaan vakavarai-
suusvaatimusten yhden prosenttiyksikön suu-
ruinen nousu leventäisi luottomarginaaleja 

reilulla 0,1 prosenttiyksiköllä. maksuvalmius-
vaatimusten vaikutus on samaa suuruusluok-
kaa. kokonaisuudessaan luottomarginaalit le-
venisivät vajaat 0,3 prosenttiyksikköä, joka 
alentaisi mallilaskelmien mukaan kokonaistuo-
tannon tasoa pitkällä aikavälillä noin 0,2 pro-
senttiyksiköllä. tuotannon määrä olisi siis py-
syvästi tämän verran alempi kuin ilman säänte-
lyuudistuksia. mikäli pääomavaatimus nousee 
4 prosenttiyksiköllä, se johtaisi yhdessä pysy-
vän varainhankinnan vaatimuksen kanssa luot-
tomarginaalien levenemiseen 0,6 prosenttiyk-
siköllä. tämä alentaisi kokonaistuotannon ta-
soa noin 0,4 prosenttiyksiköllä pitkällä aikavä-
lillä. Nämä kustannusarviot ovat pienemmät 
kuin samaisessa raportissa esitetyt arviot uudis-
tusten hyödyistä. kyseinen raportti päätyykin 
siihen tulokseen, että uudistusten nettovaiku-
tukset ovat pitkällä aikavälillä etumerkiltään 
positiiviset. 

lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä uudis-
tuksiin liittyvät kokonaistaloudelliset kustan-
nukset voivat olla edellä arvioitua suuremmat, 
sillä luottomarginaalien nousun ohella pankit 
voivat joutua myös rajoittamaan luottojen tar-
jontaa asiakkailleen, kun ne pyrkivät täyttä-
mään asetetut vakavaraisuus- ja maksuvalmius-
vaatimukset. tämä supistaa edelleen kulutusta 
ja investointeja ja siten alentaa kokonaistuotan-
toa siirtymävaiheen aikana enemmän kuin pit-
källä aikavälillä lopulta käy.12 maakohtaisesti 
vaikutukset voivat poiketa huomattavasti toi-
sistaan riippuen mm. siitä, minkälainen pank-
kisektorin asema on erityisesti yritysten rahoit-
tajana. 

12  Lyhyen tai keskipitkän aikavälin kustannuksia on arvioi-
tu mm. seuraavissa selvityksissä: Institute of International 
Finance (2010), Macroeconomic Assessment Group (2010) 
sekä Slovik ja Cournède (2011).
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4.4. Vaikutuslaskelmien arviointia

edellä esitetyt Baselin pankkivalvontakomiteaa 
varten laaditut vaikutuslaskelmat ovat sisällöl-
lisesti laajimmat ja eniten käytetyt arviot pank-
kien vakavaraisuus- ja maksuvalmiussäännös-
tön uudistusten pitkän aikavälin vaikutuksista. 
Vaikka laskelmien tulokset ovat epävarmoja ja 
riippuvat suuresti käytetyistä oletuksista, niitä 
pidetään varsin yleisesti oikeansuuntaisina. 
keskustelua on käyty mm. siitä, missä määrin 
viime vuosikymmenien pankkikriisit eri maissa 
ovat johtuneet pankkien omasta toiminnasta ja 
missä määrin kyse on ollut esimerkiksi harjoi-
tetun talouspolitiikan virheistä. Viimeksi mai-
nitun kaltaisissa tilanteissa sääntelyllä ei yleen-
sä olisi voitu estää kriisien syntyä, mikä tulisi 
ottaa huomioon, kun arvioidaan sääntelyuudis-
tusten kykyä pienentää kriisien esiintymisto-
dennäköisyyttä.

Vaikka uudistusten pitkän aikavälin vaiku-
tuksista oltaisiin enemmän tai vähemmän yhtä 
mieltä, niiden lyhyen ja keskipitkän aikavälin 
vaikutuksista on selvästi eriäviä näkemyksiä. 
enimmillään keskeisten talousalueiden koko-
naistuotannon on arvioitu jäävän lähivuosien 
aikana yli 3 % pienemmäksi kuin se olisi ilman 
uudistuksia (institute of international Finance 
2010). erityisesti euroalueella uudistusten lä-
piviennin kustannukset arvioidaan suuriksi, 
mikä kuvastaa pankkisektorin keskeistä roolia 
euroalueen taloudessa samoin kuin pankkien 
sopeutumistarpeen suuruutta. 

erot eri laskelmissa heijastavat mm. erilaisia 
oletuksia siitä, miten pankkien pääoman- ja 
varainhankinnan kustannukset muuttuvat ja 
miten suuri ylipäätään on pankkien lisäpääomi-
en tarve. ensin mainittu asia kytkeytyy siihen, 
miten sijoittajat ja rahoituksen tarjoajat suhtau-
tuvat jatkossa pankkiosakkeisiin ja pankkien 

liikkeeseen laskemiin velkapapereihin.  mikäli 
rahoituksen tarjonta markkinoilla on joustavaa, 
sijoittajat ovat valmiita tarjoamaan pankeille 
oman pääoman ehtoista lisärahoitusta samoin 
kuin pitkäaikaista velkarahoitusta edullisilla 
ehdoilla. on jopa mahdollista, että sääntelyn 
lisääntymisen koetaan vähentävän pankkien 
riskejä niin, että pankkien oman pääoman tuot-
tovaatimus samoin kuin varainhankinnan kes-
kikustannus alentuvat. tällöin sääntelyuudis-
tuksen negatiiviset kokonaistaloudelliset vaiku-
tukset jäisivät pieniksi myös lyhyellä ja keski-
pitkällä aikavälillä. jos taas lisärahoituksen 
tarjonta markkinoilla ei ole joustavaa, kysyn-
nän voimakas lisäys johtaa pankkien oman pää-
oman ehtoisen rahoituksen tuottovaateen nou-
suun ja velkarahoituksen keskikustannuksen 
selvään kallistumiseen. tässä tapauksessa ko-
konaistaloudelliset vaikutukset muodostuvat 
tuntuviksi. Viimeaikainen kehitys viittaa siihen, 
että uuden oman pääoman ehtoisen rahoituk-
sen ja velkarahoituksen tarjonta ei ole markki-
noilla kovin joustavaa, jolloin rahoituksen hin-
ta nousee selvästi määrien kasvun myötä. 

Vaikutuslaskelmien tuloksiin tuo eroja 
myös se, että sääntelyuudistusten yksityiskohtia 
on sisällytetty niihin eri laajuudessa. lisäksi 
laskelmat poikkeavat toisistaan mm. sen suh-
teen, miten rahapolitiikan oletetaan reagoivan 
uudistusten aiheuttamaan talouskasvun hidas-
tumiseen ja inflaatiopaineiden vähenemiseen. 
erilaiset oletukset johtavat siihen, että arviot 
pankkien luottomarginaalien noususta poikke-
avat toisistaan merkittävästi, mikä heijastuu 
tuotantomenetyksiä koskeviin arvioihin.
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5. Sääntelyuudistusten 
vaikutuksista Suomessa

5.1. Yritys- ja toimialatason vaikutusarviot

sääntelyuudistusten vaikutuksia on arvioitu 
myös suomen pankki- ja vakuutussektorin 
osalta. arviot ovat osa Basel iii- ja solvenssi ii 
-uudistusten kansainvälisiä Qis-vaikuttavuus-
selvityksiä, joita yritykset ja valvojat ovat teh-
neet yhteistyössä. 

Pankkien Qis-vaikuttavuusselvityksen13 

mukaan Baselin komitean esittämät uudistuk-
set kasvattaisivat merkittävästi suomalaisen 
pankkisektorin pääomavaatimuksia sekä lisäi-
sivät likvidien varojen ja pitkäaikaisen varain-
hankinnan tarvetta. Pankkien omia varoja kos-
kevat uudet laatuvaatimukset samoin kuin 
omista varoista tehtävien vähennysten uuden-
lainen kohdentuminen alentaisivat pankkien 
ensisijaisilla omilla varoilla mitattua vakavarai-
suutta tuntuvasti, enimmillään usealla prosent-
tiyksiköllä. samaan aikaan etenkin markkina-
riskeihin ja johdannaissopimusten vastapuoliin 
liittyvien pääomavaatimusten tiukentuminen 
kasvattaisi pankkien omien varojen tarvetta 
nykyisestä. 

Qis-tulosten perusteella Baselin komitean 
esitysten mukaiset uudet maksuvalmiusvaati-
mukset voisivat muuttaa merkittävästi suoma-
laisten pankkien rahoitusrakenteita. Pankkien 
tulisi lisätä tuntuvasti pitkäaikaista varainhan-
kintaansa: Finanssivalvonta on arvioinut, että 
koko pankkisektorin osalta tarve olisi noin 25 
mrd. euroa (Finanssivalvonta 2011).14 koska 
joukkovelkakirjamuotoinen tai vastaava pitkä-
aikainen rahoitus on yleensä lyhytaikaista tai 
talletuspohjaista varainhankintaa kalliimpaa, 
pankkien varainhankinnan keskihinta todennä-

köisesti nousisi. osin pankit ovat jo pidentä-
neet varainhankintansa keskimääräistä maturi-
teettia. erityisesti katettujen joukkolainojen 
liikkeelle lasku on lisääntynyt: näiden lainojen 
kanta on noussut jo yli 12 mrd. euron (suomen 
Pankki 2011).

suomalaisten vakuutusyritysten osalta uusi 
solvenssi ii -sääntely näyttää pienentävän eri-
tyisesti henkivakuutusyritysten pääomapusku-
reita. osa yrityksistä ei täyttänyt uusien sään-
nösten mukaista vakavaraisuuspääomavaati-
musta. suomalaisten henkivakuutusyritysten 
sCr-vakavaraisuussuhdeluku jäi myös alle 
eurooppalaisten vakuutusyritysten keskitason. 
Qis5-tutkimuksen tulokset viittaavatkin sii-
hen, että yritysten on hankittava lisää omaa 
varallisuutta tai pienennettävä pääomatarvet-
taan vähentämällä mm. sijoituksiinsa ja vakuu-
tustoimintaansa liittyviä riskejä.15 

suomalaisten vahinkovakuutusyritysten va-
kavaraisuussuhdeluku oli Qis5-tutkimuksen 
mukaan selvästi henkivakuutusyrityksiä suu-
rempi. lisäksi kaikki tutkitut yritykset täyttivät 
asetetut pääomavaatimukset.  kaiken kaikki-
aan solvenssi ii ei kiristä merkittävästi vahin-
kovakuutussektorin vaatimuksia nykyiseen 
järjestelmään nähden. Näin ollen myös uudis-
tuksen vaikutukset yritysten toimintaan voivat 
jäädä henkivakuutussektoria vähäisemmiksi.

13  Ks. tarkemmin Finanssivalvonta (2010). Tutkimuksessa 
oli mukana 16 suomalaista pankkia, luottoyhteisöä tai pank-
kiryhmää ja se kattoi hyvin suuren osan Suomen pankkisek-
torista.

14  Ks. alaviite 10.

15  Ks. tarkemmin Tiainen (2011).
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5.2. Uudistusten kokonaistaloudelliset 
vaikutukset 

sääntelyuudistusten kokonaistaloudellisia 
vaikutuksia on suomessa arvioitu pankkien va-
kavaraisuus- ja maksuvalmiussäännöstön uu-
distamisen osalta. suomen Pankin (2010) las-
kelmien mukaan Basel iii -uudistus leventäisi 
pankkien luottomarginaaleja 0,25 prosenttiyk-
siköllä. muutos tapahtuisi noin neljän vuoden 
kuluessa. luottokorkojen nousun seurauksena 
kokonaistuotannon taso jäisi pysyvästi 0,3 % 
pienemmäksi kuin se olisi ilman uudistusta, 
kun investoinnit ja kulutuskysyntä pienenevät. 
laskelmien mukaan kokonaistuotannon pudo-
tuksen aiheuttama kustannus olisi kuitenkin 
pienempi kuin uudistusten hyödyt, joiden suu-
ruudeksi arvioidaan noin 1,3 % vuosittaisesta 
kokonaistuotannosta.  Valtaosa arvioiduista 
hyödyistä tulee ulkomailla tapahtuvien pankki- 
tai finanssikriisien harvinaistumisesta. Pelkäs-
tään kotimaisten pankkikriisien todennäköisyy-
den pienentymisestä koituva hyöty jää laskel-
missa alle uudistusten kustannusten. tulos on 
samankaltainen kuin esimerkiksi kanadaa 
koskevissa tutkimuksissa, joissa ulkomaisten, 
ennen kaikkea yhdysvaltalaisten pankkikriisien 
harvinaistumisen hyödyt muodostaisivat noin 
3/4 arvioiduista kokonaishyödyistä (Bank of 
Canada 2010).

edellä kuvatut laskelmat koskevat Basel iii 
-uudistuksen pitkän aikavälin vaikutuksia. ly-
hyellä ja keskipitkällä aikavälillä siirtyminen 
uuteen sääntelyjärjestelmään voi nostaa koko-
naistaloudellisia kustannuksia merkittävästi 
suuremmiksi, jos pankit joutuvat rajoittamaan 
luotonantoaan yrityksille ja kotitalouksille. 
koska suomessa pankkijärjestelmän merkitys 
yritysten rahoituksensaannissa on keskeinen, 
vaikutukset voivat siten muodostua suurem-

miksi kuin monissa muissa maissa. erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen 
saanti pankeista voi vaikeutua ja ehdot kiristyä, 
sillä näiden yritysten luottojen riskit arvioidaan 
yleensä muita suuremmiksi. koska pk-yritysten 
mahdollisuudet hankkia rahoitusta suoraan 
markkinoilta ovat yleensä hyvin rajalliset, 
pankkirahoituksen saannin vaikeutuminen voi-
si lisätä tarvetta kasvattaa julkista yritysrahoi-
tusta. 

6. Lopuksi

Pankki- ja vakuutusalan sääntelyuudistukset 
näyttäisivät johtavan siihen, että erityisesti val-
tioiden liikkeeseen laskemien velkapaperien 
samoin kuin katettujen joukkolainojen kysyntä 
kasvaa. tämä tapahtunee yritysten ja pankkien 
liikkeeseen laskemien perinteisten joukkovel-
kakirjalainojen, arvopaperistettujen sijoitus-
kohteiden samoin kuin osakkeiden kustannuk-
sella. Pankit todennäköisesti lisäävätkin katet-
tujen joukkolainojen osuutta varainhankinnas-
saan. samaan aikaan pankkien halukkuus 
myöntää pitkäaikaisia yritys- ja kotitalousluot-
toja voi vähentyä.

Pankkien vakavaraisuus- ja maksuvalmius-
sääntelyuudistuksen hyödyt riippuvat ensisijai-
sesti siitä, missä määrin uudet säännökset ky-
kenevät pienentämään uusien pankki- ja fi-
nanssikriisien todennäköisyyttä ja siten kriiseis-
tä aiheutuvia tuotannonmenetyksiä. uudistuk-
sen kokonaistaloudelliset haitat vuorostaan 
syntyvät pankkien pääoman- ja varainhankin-
nan kokonaiskustannusten noususta ja sen vä-
littymisestä ympäröivään talouteen. erityisesti 
lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä uusien sään-
nösten toimeenpanoon voi liittyä selviä tuotan-
non ja työllisyyden menetyksiä, kun pankkien 
luottomarginaalit levenevät ja luottojen saata-
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vuus heikkenee. samanaikaisten sääntelyuudis-
tusten yhteisvaikutukset voivat edelleen lisätä 
näitä menetyksiä. 

koska eu:ssa ja erityisesti suomessa pank-
kijärjestelmän merkitys yritystoiminnan rahoi-
tuksessa on keskeinen, uudistusten talouskas-
vua heikentävät vaikutukset voivat muodostua 
täällä muita maita suuremmiksi. tämä on on-
gelmallista, sillä eu-maiden talouksien toipu-
minen globaalista finanssikriisistä on yhä kes-
ken ja taloustilanteen erot maiden välillä hyvin 
suuria. □
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