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Pankkisektorin rakenteiden muuttamisesta 
kriisin jälkeen*

Erkki Liikanen
Pääjohtaja

suomen Pankki

1. Pankkitoiminnan muutokset 
ennen kriisin puhkeamista

ennen vuonna 2007 alkanutta maailmanlaajuis-
ta finanssikriisiä pankkitoiminta-ala oli muuta-
man vuoden aikana muuttunut merkittävästi. 
kansainväliset rahoituslaitokset olivat kasvaneet 
yhä suuremmiksi niin kokonsa kuin liiketoimin-
tansakin puolesta. myös rahoituslaitosten orga-
nisaatiorakenteet olivat monimutkaistuneet, 
mikä lisäsi osaltaan niiden vaikeaselkoisuutta.

rahoituslaitosten keskinäiset kytkökset oli-
vat lisääntyneet ja vahvistuneet entistä pidem-
pien saamisketjujen vuoksi. Lisäksi pankkien 
riskit olivat samankaltaistuneet, koska niiden 
sijoitusstrategiat alkoivat yhä enemmän muis-
tuttaa toisiaan. kansainvälisten rahoituslaitos-
ten velkaantuneisuus kasvoi voimakkaasti, ja 
niiden varainhankinnan keskimääräinen matu-
riteetti lyheni.

suuntausta vauhdittivat pankkien välistä 
kilpailua lisänneet tekijät: tekninen kehitys ja 
sääntelyn keventäminen. tietotekniikan sekä 
sijoitusteorian ja -käytännön kehittyminen 
merkitsi pankkien kilpailun kiristymistä sekä 
taseen saamis- että velkapuolella (Hoenig ja 
morris 2011). 

Pankkitalletusten rinnalle kehitettiin uusia 
säästötuotteita, kuten rahamarkkinarahastot. 
myös lainatuotteiden valikoima laajeni pankki-
lainojen ulkopuolelle. Pankkitoiminnan rinnal-
le kehittyi kokonainen varjopankkisektori. se 
koostui pankkeja muistuttavien rahoituslaitos-
ten muodostamasta verkostosta, joka tarjosi 
samankaltaisia rahoituksenvälityspalveluja kuin 
perinteiset pankit.

sääntelyn keventämisellä pyrittiin osaksi 
vastaamaan tähän tilanteeseen, jotta pankit ky-
kenivät selviytymään uusien kilpailijoiden aihe-
uttamista kasvavista paineista. Yhdysvalloissa 
Glass–steagall-lain asteittainen purku ja lopul-
ta kumoaminen 1990-luvun lopussa mahdollis-
tivat investointi- ja liikepankkitoiminnan yhdis-
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tämisen. tätä ennen nämä toiminnot oli erotet-
tu toisistaan aina 1930-luvun kriisistä lähtien 
(Pennacchi 2012).

euroopassa oli jo pitkään ollut yleisessä käy-
tössä liiketoimintamalli, joka salli liike- ja inves-
tointipankkitoiminnan yhdistämisen saman ka-
ton alle. ennen kriisiä suurimmat eurooppalai-
set pankit pyrkivät kuitenkin vahvistamaan in-
vestointipankkitoimintaansa ja kaupankäynti-
ään. Ne myös lisäsivät markkinaehtoista varain-
hankintaansa liiallisesti. tämä kehitys johtui 
osaksi rahoitusalan ulkopuolisten yritysten ris-
kienhallintapalvelujen kysynnän kasvusta.

kun pankeilla oli suurempi vapaus valita 
oma liiketoimintamallinsa, ne tavoittelivat 
suur- ja yhteistuotannon etuja sekä hajautta-
mishyötyjä monipuolistamalla tulonlähteitään. 
Liikepankit siirtyivät perinteisiin asiakassuhtei-
siin perustuvasta pankkitoiminnasta yhä enem-
män kohti uutta toimintamallia. sen sijaan, että 
pankit olisivat pitäneet myöntämänsä lainat 
taseissaan niiden koko elinajan, ne alkoivat pa-
ketoida ja arvopaperistaa lainoja ja myydä niitä 
eteenpäin sijoittajille.

tämä liiketoimintamallin muutos lisäsi pe-
rinteisten pankkien kytköksiä varjopankkisek-
toriin, ja pankeista tuli osa varjopankkitoimin-
nalle luonteenomaista pitkää luotonvälitysket-
jua (adrian ja shin 2010).  investointipankki-
toiminnasta peräisin olleen johtamiskulttuurin 
yleistyminen lisäsi myös liikepankkien keskit-
tymistä lyhyen aikavälin tuottoihin, mitä lyhyen 
ajan tuloksiin perustuneet johdon palkitsemis-
järjestelmät osaltaan vahvistivat.

investointipankit olivat puolestaan aikai-
semmin olleet yhtiöitä, joissa pankkiirit vasta-
sivat tappioista omilla varoillaan. Nyt ne muut-
tuivat osakeyhtiöiksi. Näin investointipankit 
pystyivät kasvamaan, mutta samalla myös suu-
renivat niiden kannustimet ottaa riskejä, joita 
pankkiirit eivät omilla varoillaan olisi ottaneet. 

Nämä muutokset ovat näkyneet pankkitoi-
minnan koon nopeana kasvuna. Pankkien yh-
teenlaskettu tase nousi kymmenessä vuodessa 25 
000 miljardista eurosta 45 000 miljardiin euroon. 
suhteessa eu-alueen bruttokansantuotteeseen 
pankkien tase ylitti vuonna 2011 jo 350 prosent-
tia (kuvio 1). samaan aikaan pankkien sijoituk-

Kuvio 1. EU-maiden pankkisektorin koko
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set ovat kasvaneet perinteistä luotonantoa nope-
ammin ja varainhankinnasta kasvava osuus on 
koostunut muista kuin talletuksista (kuvio 2). 

1.1. Kehitykseen vaikuttaneet 
makrotaloustekijät

Pankkien taseiden paisumiseen ennen kriisiä 
vaikuttivat useat makrotalouden tekijät. ensik-
si maailmanlaajuiset tasapainottomuudet eten-
kin keskeisten nousevien talouksien ja Yhdys-
valtojen välillä kasvoivat globalisaation edetes-
sä. Ylijäämien kertyminen nousevissa talouk-
sissa lisäsi näissä maissa (näennäisesti) turval-
listen vaateiden kysyntää (Bernanke, Bertaut, 
Pounder demarco ja kamin 2011). osaksi 
vastauksena tähän kysynnän kasvuun kehitty-
neet läntiset rahoitusmarkkinat tarjosivat ra-
hoitusinnovaatioita, jotka hyödynsivät entistä 
enemmän aiemmin epälikvidien varojen, esi-
merkiksi (subprime-)asuntolainojen, arvopape-
ristamista. euroopassa tasapainottomuuksia 
alkoi kehittyä euroalueella. kiinteistömarkki-
nat ylikuumenivat useissa maissa. 

toinen tärkeä makrotalouden tekijä oli se, 
että talouskasvun taantumisen jälkivuosina 
2000-luvun alussa rahapolitiikka oli suhteelli-
sen keveää niin Yhdysvalloissa kuin euroopas-
sakin. Lisäksi vallitsi laajalle levinnyt käsitys, 
että makrotalouden riskit olisivat pienentyneet. 
tämä perustui lisääntyviin merkkeihin siitä, että 
suhdannevaihtelut olivat tasoittumassa ja inflaa-
tiovauhdit hidastumassa ja vakaantumassa.

1.2. Sääntelyn, valvonnan ja 
markkinakurin puutteellisuudet

1.2.1. Vakavaraisuusongelmat

Pankkeja koskeneet Baselin vakavaraisuussään-
nökset osoittautuivat tehottomiksi rajoitta-
maan pankkien voimakasta velkaantumista ja 
taseiden kasvua. ennen kaikkea Basel i ja Basel 
ii -säännöstöt sallivat pankkien pitää rajoituk-
settomat ensisijaiset omat varat hyvin pieninä. 
suurella osaa vakavaraisuuspääomasta oli heik-
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ko tappionkantokyky, mikä edisti osaltaan krii-
sin puhkeamista. 

toiseksi finanssikriisin leviämiseen vaikutti 
merkittävästi se, että suuri määrä yhdysvaltalai-
sia omaisuus- ja kiinteistövakuudellisia arvopa-
pereita päätyi eurooppalaisten pankkien tasei-
siin (shin 2012). tämä johtui osaksi amerikka-
laisten ja eurooppalaisten pankkien poikkea-
vista vakavaraisuusvaatimuksista: eu:ssa Basel 
ii -uudistus pyrittiin toteuttamaan täysimääräi-
sesti, mutta Yhdysvalloissa pitäydyttiin pitkäl-
ti Basel i -säännöissä ja erillisessä vaatimukses-
sa koskien omavaraisuusastetta. siksi vähäris-
kisiksi miellettyjä vaateita – kuten kiinteistöva-
kuudellisia arvopapereita – koskevat vakavarai-
suusvaatimukset olivat itse asiassa höllemmät 
euroopassa kuin Yhdysvalloissa. 

kolmas sääntelyn ongelmavyyhti liittyi 
pankkien kaupankäyntivarastoja koskeviin Ba-
selin säännöstön pääomavaatimuksiin. Baselin 
sääntöjen mukaan pankit saattoivat lieventää 
vakavaraisuusvaatimuksiaan arvopaperistamal-
la taseessa olevia lainoja ja ottamalla vastaavia 
riskejä kaupankäyntivarastossa. Pankit saattoi-
vat esimerkiksi myöntää pääomavaatimuksil-
taan hyvin vähäisiä lyhytaikaisia lainasitoumuk-
sia taseen ulkopuolisille rahoituksenvälitysyh-
tiöille, jotka puolestaan rahoittivat kiinteistö-
vakuudellisia arvopapereita. tämä on tärkeä 
esimerkki siitä, miten ja miksi pankit olivat 
vahvasti sidoksissa varjopankkisektoriin.

on esitetty, että lainojen arvopaperistamis-
ta motivoi pitkälti sääntelyerojen hyväksikäyttö 
eikä niinkään senkaltainen luottoriskin siirtä-
minen, jolla pyritään luottoriskin tehokkaaseen 
hajauttamiseen pankkien ja muiden rahoitus- ja 
vakuutuslaitosten kesken (acharya, schnabl ja 
suarez 2010). ei myöskään pidä unohtaa luot-
toluokituslaitosten antamia ylioptimistisia luo-
kituksia, joilla arvopaperistettuja omaisuuseriä 

markkinoitiin ja joiden perusteella vakavarai-
suusvaatimukset laskettiin.

Neljänneksi useat Basel-säännöstössä käy-
tetyt riskipainot pääomavaatimusten määrittä-
miseksi olivat yksinkertaisesti liian pieniä, min-
kä kriisi myös osoitti.

1.2.2. Markkinakurin puuttuminen ja liian  
 suuri kaatumaan -ongelma

entistä monimutkaisemmat rakenteet ja tuot-
teet, rahoitussektorin keskinäisten kytkösten 
lisääntyminen sekä pankkien koon kasvu vähen-
sivät pankkien taseiden läpinäkyvyyttä. erityi-
sesti niiden sijoittajien, joilla on hallussa pank-
kien vakuudettomia velkakirjoja, hälytyskellojen 
olisi pitänyt jossain vaiheessa soida. Näyttää 
kuitenkin käyneen päinvastoin: markkinat pal-
kitsivat suurimpia pankkeja veloittamalla niiltä 
pienempiä korkomarginaaleja (Haldane 2010). 

tämä viittaa markkinaosapuolten käsityk-
seen, että suurimmat rahoituslaitokset nauttivat 
epäsuorasta julkisesta takauksesta. Näiden ra-
hoituslaitosten ei voitu antaa kaatua – toisin sa-
noen ne olivat tulleet liian suuriksi kaatuakseen. 

markkinaympäristössä, jossa pankin velka-
rahoituksen hintaan eivät vaikuta pankin otta-
mat riskit ja jossa velkarahoituksen kustannuk-
set ovat sitä pienempiä, mitä suurempi pankki 
on, pankilla on vahva kannustin ottaa lisää 
velkaa ja tulla kooltaan yhä suuremmaksi. 
Pankkien toinen halpa rahoituksen lähde ovat 
talletukset, jotka kuuluvat talletussuojan pii-
riin, joten pankkien riskinotto ei juuri vaikuta 
niiden korkoihin. 

kaiken kaikkiaan pankkien velkakirjojen 
haltijoilla ja tallettajilla ei ollut riittävästi kan-
nustimia reagoida pankkien entistä vaikeasel-
koisempiin rakenteisiin ja velkaantuneisuuden 
kasvuun sekä riskintoton lisääntymiseen.
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1.2.3. Järjestelmätason näkökulma puuttui

Pankkien valvonnasta ja sääntelystä puuttui 
ennen kriisiä selvästikin riittävä järjestelmäta-
son (makrovakauden) näkökulma. Perimmäi-
senä ongelmana on, että pankeilla ei ole kan-
nustimia ottaa liiketoimintapäätöksissään täy-
sin huomioon yhteiskunnallisia kustannuksia, 
jotka johtuvat niiden itsensä aiheuttamista 
järjestelmätason riskeistä (richardson 2012). 
koska myös korvaavat sääntely- ja valvontatoi-
met olivat tässä suhteessa puutteelliset, järjes-
telmäriskit kasvoivat, kun rahoituslaitoksista 
tuli entistä suurempia, monimutkaisempia ja 
velkaantuneempia. 

sääntelyyn ja valvontaan liittyi kolme kes-
keistä heikkoutta. ensinnäkin Basel-säännös-
töön sisältyvät vähimmäispääomavaatimukset 
perustuivat pankkikohtaisiin riskeihin. Basel-
säännöstö ei esimerkiksi sisällä varsinaista mit-
taria, jonka avulla voidaan mitata varallisuus-
erän altistumista markkinariskille. esimerkkinä 
tästä voidaan mainita asunto- ja liikekiinteistö-
lainojen altistuminen suhdannevaihteluille. 

toiseksi lyhytaikaisen rahamarkkinarahoi-
tuksen aiheuttamat maksuvalmiusriskit eivät 
sisältyneet Basel-säännöstön vähimmäispää-
omavaatimuksiin. tämä oli ongelmallista, sillä 
lyhytaikaisen rahamarkkinarahoituksen liialli-
nen käyttö lisää rahoituslaitosten keskinäisiä 
kytköksiä ja siten rahoitusjärjestelmän järjestel-
märiskejä. Lisäksi jos pankin ainoa keino ra-
hoittaa lainanannon nopeaa kasvua – esimer-
kiksi rajusti kasvavien kiinteistömarkkinoiden 
tarpeisiin – on turvautua lyhytaikaiseen mark-
kinarahoitukseen, se on usein merkki pankin 
taseen riskien kasvusta (shin 2010). 

kolmanneksi valvonnassa otettiin huomioon 
yksittäisiin rahoituslaitoksiin kohdistuvat riskit, 
eikä riittävästi koko rahoitusjärjestelmän riskejä.

2. Yleisön reaktiot rahoituskriisiin 
ja tarve palauttaa luottamus 

Finanssikriisin valtavat kustannukset – suora 
julkinen pankkituki ja tuotannon menetykset 
– ovat valitettavasti päätyneet veronmaksajien 
kannettaviksi. tämä on aiheuttanut ymmärret-
tävästi ja oikeutetusti julkista paheksuntaa.

Pankkien ja yleisön välinen luottamus on 
palautettava, ja koordinoiduilla sääntelyuudis-
tuksilla on tässä keskeinen merkitys. myös 
pankkien johtoportailla ja hallituksilla on niin 
ikään merkittävä rooli luottamuksen rakenta-
misessa uudelleen. jotta tässä onnistutaan, on 
päästävä eroon tilanteesta, jossa pankkitoimin-
nan voitot ovat yksityisiä, mutta kriisin tullessa 
tappiot ovat julkisia.

ongelmia on tarkasteltava riittävän pitkällä 
aikavälillä ja katsottava paljon pidemmälle kuin 
tämänhetkiset ongelmat ulottuvat. samalla on 
ratkaisevan tärkeää, että uudistusten täytän-
töönpano suunnitellaan huolellisesti, jotta var-
mistetaan luotonannon ja muiden olennaisten 
pankkipalvelujen häiriötön jatkuminen nykyi-
sessä haasteellisessa ympäristössä. 

3. Kriisin aiheuttamat 
sääntelytoimet 

3.1. Yhteenveto ongelmista

Pankkien ongelmana ovat olleet liiallinen ris-
kinotto, liiallinen velkaantuneisuus, rakentei-
den liiallinen monimutkaisuus ja pääomien 
riittämättömyys. Yksi riskinoton keskeinen 
muoto on ollut saamisten ja velkojen maturi-
teettien entistä suurempi epäsuhta, joka johtuu 
lyhytaikaisen markkinarahoituksen osuuden 
kasvusta. Liiallinen kiinteistöluotonanto lisäsi 

Erkk i  L i ikanen
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pankkien altistumista makrotalouden riskeille 
ja siten järjestelmäriskeille. kaikki nämä tekijät 
ovat kasvattaneet pankkien todennäköisyyttä 
joutua ongelmiin.

toiseksi pankit ovat olleet laajasti kytkök-
sissä keskenään, ja mahdollisuudet ratkaista 
vaikeuksissa olevien pankkien ongelmat esi-
merkiksi siirtämällä taakka pankkien velkojien 
kannettavaksi ovat olleet erittäin rajalliset. 
Nämä tekijät ovat lisänneet pankkien potenti-
aalisen kaatumisen vaikutuksia tai vaihtoehtoi-
sesti veronmaksajille pankkien pelastamisesta 
aiheutuvia kustannuksia. keskinäiset kytkökset 
lisäävät myös pankkien kaatumisen riskejä, sil-
lä ne tekevät pankkien rakenteet entistä vaikea-
selkoisemmiksi, mikä saattaa vähentää sijoitta-
jien luottamusta ja siten altistaa pankit entistä 
enemmän likviditeettikriiseille.

kolmanneksi kilpailu on ollut vääristynyttä. 
tämä johtuu suorasta ja epäsuorasta tuesta, 
joka heikentää sisämarkkinoiden tehokkuutta 
ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä. esimerkik-
si talletussuojan piiriin kuuluvien talletusten 
käyttö muiden, riskipitoisempien pankkitoi-
mintojen rahoittamiseen on vääristänyt kan-
nustimia ja kilpailua. Pankkien kannustimet 
vahvaan pitkän aikavälin riskienhallintaan ovat 
myös heikentyneet. 

kansalliset toimet sääntelyuudistusten toi-
meenpanemiseksi ja riittävän eu:n laajuisen 
valvonnan ja kriisinratkaisun puuttuminen tä-
hän mennessä heikentävät sisämarkkinoiden 
tehokasta toimintaa pankkisektorilla. Yhteiset 
säännöt ja instituutiot helpottaisivat myös 
pankkien ja valtioiden välisen kohtalonyhtey-
den kaivattua katkaisemista. 

3.2. Mitä on tähän mennessä tehty?

kriisin ratkaisemiseksi kansainväliset ja eu:n 
laajuiset sääntelyuudistukset on kohdistettu 
kahteen keskeiseen alueeseen, vakavaraisuus- 
ja maksuvalmiusvaatimuksiin (Basel iii) sekä 
elvytys- ja kriisinratkaisutoimiin (esim. euroo-
pan komission ehdotus).

jos Basel iii -säännöstön uudet ja yhä kehit-
tyvät vakavaraisuusvaatimukset osoittautuvat 
tehokkaiksi, ne voivat olla merkittävä edistysas-
kel vähennettäessä liiallisen riskinoton kannus-
timia ja velkarahoituksen liiallista käyttöä. 

ennen kaikkea Basel iii -säännöstö puut-
tuu pääomien riittämättömyyteen. Basel iii 
-säännöstön maksuvalmiusvaatimukset voivat 
vähentää pankkien välisiä kytköksiä, sillä ne 
rajoittavat lyhytaikaisen markkinarahoituksen 
käyttöä. Ne myös auttavat vähentämään liiallis-
ta velkaantumista ja kerryttämään likviditeetti-
puskureita. Lisäksi Basel iii -säännöstö vähen-
tää pankkien rakenteiden monimutkaisuutta ja 
keskinäisiä kytköksiä estämällä sääntelyerojen 
hyväksikäyttöä – Basel ii -säännöstön aikana 
tämä hyväksikäyttö onnistui monimutkaisten 
arvopaperistamisrakenteiden avulla. 

järjestelmäriskin kannalta merkittäviä ra-
hoituslaitoksia koskevien elvytys- ja kriisinrat-
kaisujärjestelmien tarkoituksena on luoda koko 
eu:n kattava järjestelmä, jollaista ei ollut en-
nen kriisiä. jos nämä suunnitelmat onnistuvat, 
pankkien kaatumisen yhteiskunnalliset kustan-
nukset ja epäsuorien julkisten takausten tarve 
vähenevät huomattavasti. Näin ollen elvytys- ja 
kriisinratkaisusuunnitelmat voivat vähentää 
kilpailua vääristäviä riskinoton kannustimia, 
jotka ovat seurausta siitä, että valtion odote-
taan pelastavan pankit. 

Lisäksi on käynnistetty useita hankkeita, 
joiden tavoitteena on vähentää rahoitusmark-
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kinoiden tartuntariskejä ja rakenteiden moni-
mutkaisuutta. taseiden läpinäkyvyyden lisää-
miseksi myös tilinpäätösstandardeja ollaan 
tarkistamassa. Pankkeja kehotetaan paranta-
maan riskienhallintakäytäntöjään ja hallinto-
kulttuuriaan, ja kansainvälisille ja kansallisille 
viranomaisille annetaan uudet makrovakausvä-
lineet, joiden avulla ne voivat tehokkaammin 
puuttua hintakupliin ja suhdanteita vahvista-
vaan lainanantoon.

4. Korkean tason työryhmän 
ehdotukset

eu:n pankkisektorin rakenteiden uudistamista 
pohtiva korkean tason työryhmä on jättänyt 
rakenteellisia uudistuksia koskevan ehdotuk-
sen toteutettavaksi eu:n tasolla (Liikanen 
2012). Prosessin aikana työryhmä pohti kahta 
lähestymistapaa, joiden mukaisesti olisi mah-
dollista edetä.

ensimmäisessä lähestymistavassa keskeisinä 
välineinä olisivat kaupankäyntiä koskevat ei-
riskipainotetut lisäpääomavaatimukset ja pank-
kien uskottavat elvytys- ja kriisinratkaisusuunni-
telmat, jotka edellyttävät valvojan hyväksyntää.

tällaiset toimet pohjautuisivat niihin aka-
teemisiin tutkimuksiin, joissa on ehdotettu, 
että pääomavaatimusten uudelleenarviointi 
olisi paras tapa puuttua kaupankäynnin riskei-
hin (duffie 2012), ja jotka ovat korostaneet 
tarvetta kehittää pankkien kriisinratkaisu- ja 
elvytysmekanismeja (French ym. 2010). jos 
pankki ei kuitenkaan pystyisi näyttämään to-
teen, että siltä vaadittu elvytys- ja kriisinratkai-
susuunnitelma on uskottava, tietyt osat pank-
kitoiminnasta voitaisiin määrätä erotettaviksi 
muista toiminnoista.

toisessa lähestymistavassa määrättäisiin vä-
hittäis- ja investointipankkitoimintojen pitämi-

nen erillään. erilläänpito olisi linjassa niiden 
tutkimusten kanssa, joissa korostetaan, että 
pääomavaatimukset eivät riitä rajoittamaan tal-
letussuojan aiheuttamia liiallisen riskinoton 
kannustimia, jos riskejä on vaikea mitata ja ris-
kiprofiileja voidaan muuttaa nopeasti (matutes 
ja Vives 2000, Boot ja ratnovski 2012). inves-
tointipankkitoiminnan riittävän laajalla eril-
läänpidolla vältyttäisiin myös määrittelyongel-
milta, joita syntyy esimerkiksi silloin, kun kau-
pankäynti pankin omaan lukuun halutaan pitää 
erillään markkinatakaustoiminnasta (Blinder 
2010).

Lopuksi työryhmä pääsi yksimielisyyteen 
seuraavasta viidestä ehdotuksesta, jotka tulisi 
toteuttaa eu:n tasolla.
(1) Ehdotus toimintojen pakollisesta erillään 
pitämisestä
työryhmä esittää tiettyjen kaupankäyntiin liit-
tyvien toimintojen pakollista erillään pitämistä 
kolmen seuraavan periaatteen mukaisesti. en-
sinnäkin, jos omaan lukuun hoidettava kaupan-
käynti, markkinatakaustoiminta ja eräät muut 
arvopapereihin liittyvät liiketoiminnot muo-
dostavat tietyn kynnysarvon ylittävän osuuden 
taseesta, pankkikonsernin tulee siirtää nämä 
liiketoiminnot erilliseen oikeudelliseen yksik-
köön (”kaupankäyntiyhtiö”). toiseksi tällainen 
kaupankäyntiyhtiö tulee pääomittaa erikseen, 
eikä sen rahoittamiseen saa käyttää talletussuo-
jan piiriin kuuluvia talletuksia. 

kolmanneksi missään oloissa ei ole sallit-
tua, että pankkikonsernin talletuksia vastaan-
ottava osa (”talletuspankki”) tukee kaupan-
käyntiyhtiötä joko suoraan tai epäsuorasti te-
kemällä siirtoja tai sitoumuksia siinä määrin, 
että sen vakavaraisuus pääomapuskurivaati-
mukset mukaan lukien vaarantuisi tai että suu-
ria riskikeskittymiä koskevia yleisiä rajoituksia 
rikottaisiin. kynnysarvo, jonka ylittäminen 
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edellyttää toimintojen pitämistä erillään, on 
asetettava riittävän pieneksi, jotta sitä suppe-
ampaa toimintojen volyymia voidaan pitää vä-
häisenä rahoitusvakauden kannalta. 

muita erillään pidettäviä liiketoimintoja 
ovat lainat ja lainasitoumukset tai vakuudetto-
mat luotot riskirahastoille, taseen ulkopuolisil-
le rahoituksenvälitysyhtiöille ja muille näihin 
verrattavissa oleville yhteisöille. Pääomasijoi-
tukset tulee niin ikään pitää erillään muista 
toiminnoista.

asiakaslähtöisiä kaupankäyntipositioita, 
jotka pankki on suojannut, ei tarvitse pitää eril-
lään. myöskään arvopaperiemissioiden järjes-
tämistä ei tarvitse pitää erillään, mutta valvoji-
en on seurattava huolellisesti tästä mahdollises-
ti aiheutuvia riskejä. 

talletuspankille sallitaan kaikki muu pank-
kitoiminta, elleivät pankkikohtaiset elvytys- ja 
kriisinratkaisusuunnitelmat muuta edellytä. 
ainoastaan talletuspankki saa tarjota maksu-
palveluja vähittäisasiakkaille. 

kaupankäyntiyhtiö voi osallistua kaikkiin 
niihin pankkitoimintoihin, joita ei ole erityises-
ti sallittu vain talletuspankeille. kaupankäynti-
yhtiö voi esimerkiksi myöntää lainoja ja antaa 
lainasitoumuksia asiakkailleen.

toimintojen pakollisen erillään pitämisen 
perusteet voidaan kiteyttää seuraavaan neljään 
kohtaan. ensinnäkin toimintojen pitäminen 
erillään on yksi keino kieltää talletussuojan pii-
riin kuuluvia pankkeja harjoittamasta toimin-
taa, jossa riskit saattavat olla huomattavia ja 
vaikeasti mitattavissa ja joka ei ole välttämätön-
tä talletuspankkitoiminnan kannalta.

toiseksi toimintojen pitäminen erillään on 
suorin keino puuttua pankkien monimutkaisiin 
rakenteisiin ja keskinäisiin kytköksiin. Pankki-
en rakenteiden yksinkertaistuessa elvytys ja 
kriisinratkaisu helpottuvat.

kolmanneksi rakenteiden yksinkertaistumi-
nen mahdollisesti helpottaa pankin johtamista 
ja pankin ulkopuolista seurantaa ja valvontaa. 
tämä voi lisätä markkinakurin ja rahoitusval-
vonnan tehokkuutta.

Neljänneksi talletus- ja investointipankki-
toiminnan erottaminen toisistaan voi vähentää 
myös näiden kahden toiminnon erilaisten joh-
tamiskulttuurien sekoittumista. toimintojen 
erillään pitäminen ei korvaa pankkisääntelyn 
muita alueita, vaan täydentää niitä. 

Pankkitoimintojen erilläänpidon mahdolli-
sena haittana on, että se vähentää mittakaa-
vaetuja sekä tulovirtojen hajauttamista. Ha-
vainnot pankkitoiminnan mittakaavaeduista 
sekä tulovirtojen hajauttamisen hyödyistä näyt-
tävät kuitenkin olevan ristiriitaisia.tärkeintä 
on, että kun toimintojen pitäminen erillään 
sallitaan toteutettavaksi pankkikonsernin sisäl-
lä, pankkikonsernit säilyttävät kykynsä tarjota 
asiakkailleen tehokkaasti monipuolisia rahoi-
tuspalveluja.
(2) Hyväksyttävä elvytys- ja kriisinratkaisusuun-
nitelma, voi vaatia toimintojen laajempaa eril-
lään pitämistä talletuspankkitoiminnasta
uskottava elvytys- ja kriisinratkaisusuunnitel-
ma (recovery and resolution plan) merkitsee, 
että pankin osakkeenomistajat vastaavat pan-
kin mahdollisen kaatumisen kustannuksista ja 
että reaalitaloudelle ei koidu merkittävää va-
hinkoa edes silloin, kun kriisitilanteessa useat 
pankit ovat vaikeuksissa yhtä aikaa. tämä tar-
koittaisi, että uhkaa veronmaksajien rahojen 
käyttämisestä pelastusoperaatiossa ei ole.

siksi on välttämätöntä pyrkiä aikaansaa-
maan toimivat elvytys- ja kriisinratkaisusuun-
nitelmat. Luotettava suunnitelma parantaa 
myös pankin omaa riskienhallintaa ja mahdol-
lisesti lisää pankin läpinäkyvyyttä ulospäin. 
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euroopan komission suunnitelma, jonka 
mukaan pankkien tulee laatia tehokkaat ja rea-
listiset elvytys- ja kriisinratkaisusuunnitelmat ja 
ylläpitää niitä, on erittäin tärkeä. Pankkien tu-
lee kyetä osoittamaan kykynsä pitää vähittäis-
pankkitoiminta erillään kaupankäynnistä ja 
poistaa kaupankäynnin huomattavat riskiposi-
tiot kriisitilanteessa siten, että pankin rahoitus-
asema ei vaarannu ja että järjestelmäriski ei 
kasva merkittävästi.

koska uskottavan elvytys- ja kriisinratkai-
susuunnitelman laatiminen on haastava tavoite, 
ns. uskottavuustestin läpäisemisen kriteerit on 
asetettava tiukoiksi. euroopan pankkiviran-
omainen (European Banking Authority, EBA) 
standardien asettajana on keskeisessä asemassa 
pyrkiessään varmistamaan, että elvytys- ja krii-
sinratkaisusuunnitelmat ja niihin liittyvät val-
vojan arviot toteutuvat yhdenmukaisesti kaikis-
sa jäsenvaltioissa. 

työryhmä ehdottaa, että jos valvoja arvioi, 
että pankin elvytys- ja kriisinratkaisusuunnitel-
ma ei ole hyväksyttävissä, toimintojen erillään 
pitäminen voidaan viedä pidemmälle kuin eh-
dotetussa pakollisessa eriyttämisessä on edelly-
tetty. toimintojen laajempi erillään pitäminen 
voisi kattaa esimerkiksi koko kaupankäyntitoi-
minnan. 
(3) Sijoittajanvastuuinstrumenttien käytön hel-
pottaminen
työryhmä antaa voimakkaan tukensa ehdotuk-
selle käyttää sijoittajanvastuuinstrumentteja 
(bail-in instruments) pankkien tappionkanto-
kyvyn vahvistamiseksi. Pankkijärjestelmän kes-
kinäisten kytkösten rajoittamiseksi on suota-
vaa, että tällaisia instrumentteja ei ole pankki-
sektorin hallussa.

jotta sijoittajanvastuuinstrumenteille voi-
daan luoda likvidit markkinat, niiden sopimuk-
selliset ominaisuudet on määriteltävä huolelli-

sesti, jotta vähennetään epävarmuutta ja moni-
tulkintaisuutta ja siten helpotetaan niiden te-
hokasta hinnoittelua markkinoilla. 

tämän vuoksi työryhmän mielestä sijoitta-
janvastuuta tulee soveltaa ainoastaan tiettyihin 
velkainstrumentteihin ja samalla varmistaa, että 
sijoittajat tietävät instrumenttien mahdollisen 
kohtelun kriisitilanteessa.
(4) Kaupankäyntivarojen ja asuntoihin ja kiin-
teistöihin liittyvien saamisten pääomavaatimus-
ten uudelleenarviointi
kaupankäyntivaroihin sisältyvien riskien mit-
taamiseen liittyy merkittävä ns. malliriski eli 
riski, että riskin mittaamisessa käytettävä malli 
itsessään on epätarkka. malliriskin merkittä-
vyys johtuu paljolti siitä, että kaupankäyntiva-
roihin liittyy ns. häntäriskejä. Näillä tarkoite-
taan riskejä, jotka aiheuttavat äärimmäisen 
suuria tappioita, mutta joiden toteutumisto-
dennäköisyys on pieni. Lisäksi häntäriskit ovat 
kietoutuneet yhteen järjestelmäkriiseissä toteu-
tuvien vakavien likviditeettihäiriöiden kanssa. 
Häntäriskejä on siksi vaikea mallintaa ja mitata. 
riskipitoisimpien kaupankäyntivarojen pitämi-
nen erillään talletuspankkitoiminnasta on kes-
keistä pyrittäessä rajoittamaan näiden riskien 
vaikutusta. 

muita käytettävissä olevia keinoja ovat pää-
omavaatimukset, jotka eivät perustu vahvasti 
malleihin, ja riskikeskittymille ja vastapuoliris-
keille asetetut limiitit. tässä kohdin työryhmä 
antaa tunnustusta Baselin pankkivalvontako-
mitean (Basel Committee on Banking supervi-
sion) merkittävälle työlle kaupankäyntivaras-
ton pääomavaatimusten uudelleenarvioimisek-
si. työryhmä suosittaa, että komissio arvioisi, 
olisivatko muutokset eli pääomavaatimusten 
tiukentuminen sekä riskikeskittymille ja vasta-
puolivastuille asetettavat limiitit riittäviä eu:n 
tasolla. 
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työryhmä suosittaa, että komissio arvioisi 
myös, ovatko monien rahoituskriisien – myös 
viimeisimmän kriisin – tappioiden pääasiallisen 
lähteen eli kiinteistöihin liittyvän luotonannon 
nykyiset pääomavaatimukset riittäviä.
(5) Tarve vahvistaa hallintokulttuuria koskevia 
uudistuksia
Lopuksi työryhmä tukee voimakkaasti hallin-
tokulttuurin ja pankkien sisäisen valvonnan 
vahvistamista. erityisesti työryhmä pitää vält-
tämättömänä lisätä hallintokulttuuria koskevia 
uudistuksia erityistoimin 1) vahvistamalla pan-
kin ylintä johtoa, 2) edistämällä riskienhallin-
taa, 3) hillitsemällä johdon ja henkilöstön pal-
kintaa, 4) parantamalla riskien raportointia ja 
5) vahvistamalla sanktiovaltuuksia.

5. Vertailu muihin ehdotuksiin

työryhmän ehdottaman toimintojen pakollisen 
erillään pitämisen tärkeänä tavoitteena ovat 
yksinkertaisuus ja yksiselitteisyys. Nämä hel-
pottavat eu-tason täytäntöönpanoa. Luonte-
vasti yhteen kuuluvia pankkitoimintoja tulee 
kuitenkin harjoittaa samassa oikeudellisessa 
yksikössä. 

Näiden tavoitteiden edistämiseksi ehdote-
tussa toimintojen pakollisessa erillään pitämi-
sessä on otettu huomioon sekä kaupankäynti 
omaan lukuun että markkinatakaustoiminta, 
koska näitä olisi haastavaa erottaa toisistaan 
(duffie 2012). jos ne taas sijoitetaan erillisiin 
oikeudellisiin yksiköihin saman pankkikonser-
nin sisällä, osa luontaisista synergiaeduista saa-
tettaisiin menettää. 

tämän takia talletuspankit muodostuvat 
ehdotuksessa hieman kapea-alaisemmiksi kuin 
ns. Volckerin säännössä Yhdysvalloissa. tärkeä 
ero on kuitenkin, että ehdotettu toimintojen 
pakollinen eriyttäminen eu:ssa voi toteutua 

pankkikonsernin sisällä, kun taas Volckerin 
sääntö kieltää kaupankäynnin omaan lukuun 
koko pankkikonsernilta.

Lisäksi talletuspankeille sallitaan kaikenlai-
nen luotonanto yrityksille, koska erittely asiak-
kaan koon mukaan olisi yhtä lailla haastavaa 
eu-tasolla ja merkittäviä yritysluotonannon 
mittakaavaetuja ehkä menetettäisiin. tämä 
merkitsee, että yritysluotonannossa talletus-
pankit toimisivat hieman laajemmin kuin ison-
Britannian ns. pankkialan riippumaton komis-
sio (Independent Commission on Banking, ICB) 
on esittänyt.

6. Päätelmät

6.1. Jäljellä olevat huolenaiheet

monet asiaa seuranneet ovat todenneet, että 
pankkijärjestelmän eri osiin voi jäädä huomat-
tavia järjestelmäriskejä, vaikka toiminnot pidet-
täisiinkin erillään toisistaan (Goodhart 2011). 
tämä on aiheellinen huoli, vaikka eriyttäminen 
sinänsä vähentää keskinäisiä kytköksiä järjes-
telmäriskin yhtenä pääasiallisena lähteenä.

mahdollisuus arvioida uudelleen kaupan-
käyntiin liittyviä pääomavaatimuksia sekä ris-
kikeskittymien ja vastapuoliriskien limiittejä, 
kuten muissa suosituksissa on esitetty, on yksi 
lisäkeino vähentää järjestelmäriskiä. on myös 
tärkeää jatkaa järjestelmäriskin kannalta mer-
kittävien laitosten lisäpääomavaatimusten ja 
makrovakauden työkalujen, kuten enimmäis-
luototusasteiden, kehittämistä.

ilmeinen vaara piilee siinä, että rakenteelli-
set toimet yhdessä aiempaa tiukempien pää-
oma- ja likviditeettivaatimusten kanssa voivat 
viedä yhä suuremman osan pankkitoiminnasta 
varjopankkisektorille. 
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jos tämä tarkoittaa epäsuoria julkisia taka-
uksia koskevien markkinaodotusten siirtymistä 
vähemmän säännellylle varjopankkisektorille, 
perusongelmaa ei ole ratkaistu. tämä on asia, 
jota on pohdittava edelleen ja seurattava jatku-
vasti. ennakoiviin toimiin on ehkä ryhdyttävä.

6.2. Pankit rahoittajina Euroopan 
taloudessa

Pankeilla on merkittävä asema yhteiskunnassa. 
Pankit ovat keskeisessä asemassa kotitalouksi-
en ja yritysten rahoittajina. Näin on erityisesti 
euroopassa, jossa pankkien merkitys yritysra-
hoituksessa on perinteisesti ollut suuri.

Pankkien asema yritysrahoituksessa on kes-
keinen erityisesti pienten ja keskisuurten yri-
tysten kannalta. Pankkipalvelujen jatkuva ja 
häiriötön saatavuus on välttämätöntä paitsi 
pienille ja keskisuurille yrityksille myös suuril-
le yrityksille, koska pienet ja keskisuuret yrityk-
set ovat usein suurten yritysten alihankkijoita. 
on äärimmäisen tärkeää, että sääntelyuudis-
tukset kokonaisuudessaan tukevat ja vahvista-
vat pankkisektorin kykyä jatkaa näiden yhteis-
kunnallisesti olennaisten rahoituspalvelujen 
tarjoamista tehokkaasti ja vakaalta pohjalta.

Pankkien maine samoin kuin yleinen luot-
tamus pankkeja kohtaan ovat kolhiintuneet 
pahoin viimeisen rahoituskriisin aikana. tämä 
ei ole vahingoittanut ainoastaan pankkeja itse-
ään, vaan myös euroopan ja koko läntisen 
maailman talouksia ja yhteiskuntia. Luottamus 
ja yleisön hyväksyntä on nyt palautettava, ja 
ehdotukset, jotka korkean tason työryhmä on 
jättänyt euroopan komission harkittavaksi, 
edistävät osaltaan tätä päämäärää. tämän tär-
keän tavoitteen saavuttaminen hyödyttää pank-
kitoimialaa ja yhteiskuntiamme kokonaisuu-
dessaan. □
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