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1. Johdanto

Pankkikriisistä

alkanut myllerrys suomen
pankkimarkkinoilla oli tuskin laantunut, kun
uudet muutoksen tuulet puhalsivat rahoitus
sektorilla1. euroopan unioniin ja eurojärjestel
mään liittyminen, pankkitoimialan kansainvä
listyminen, toimialaliukumat sekä informaatio
teknologian hyväksikäyttö ovat esimerkkejä

* Kiit����e Ari �yytist��, Karlo Kaukoa, Pentti Pikkaraista
ja Ki��o �irolaista arvokkaista ko��enteista. �astuu t��s�
s�� kirjoituksessa esitetyist�� n��ke�yksist�� on luonnollisesti
�eid��n, eiv��tk�� n��ke�ykset v��ltt�����tt�� vastaa Suo�en
Pankin kantaa.
Suo�en pankki� ja vakuutussektori ovat kytk�ksiss�� toi�
siinsa. �is��ksi rahoitussektori Suo�essa on kansainv��lisesti
hyvin integroitunut. N��in ollen sopivan tarkastelukul�an
ja ter�in l�yt���inen on joskus hankalaa. Pankkisektori on
ter�in�� liian suppea, sa�oin kuin vakuutussektori. �nkin
pare�pi puhua rahoitussektorista, joka sis��lt���� pankki� ja
vakuutustoi�innan lis��ksi �y�s �uun rahoitustoi�innan.
Tarkastele��e t��ss�� artikkelissa rahoitussektoria l��hinn��
pankki� ja vakuutustoi�intojen n��k�kul�asta.

1

rahoitussektoria viimeisen vuosikymmenen ai
kana ravistelleista muutoksista.
suomalainen rahoitussektori on varsin kes
kittynyt ja kolmen suurimman toimijan mark
kinaosuus on noin 80–85 %. sektorin tehok
kuus ja kannattavuus ovat hyvällä tasolla. suo
messa on aktiivisesti otettu käyttöön uutta
teknologiaa ja sektori on hyvässä kunnossa
pankkikriisin jälkeen tehdyn saneeraamisen
seurauksena.
suomen rahoitusmarkkinat kytkeytyvät tii
viisti pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin rahoi
tusmarkkinoihin. samoin rahoitustoimialaan
vaikuttavat tekijät, kuten viranomaissääntely
tai kilpailu, ovat nykyisin kansainvälisiä. kan
sainvälisillä foorumeilla tehtävät päätökset vai
kuttavat siten myös suomen rahoitussektoriin,
joten pankkien, vakuutusyhtiöiden ja muiden
toimijoiden on kyettävä sopeutumaan muutok
siin. kilpailu rahoitussektorilla on viime vuosi
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na ollut kovaa erityisesti lainamarkkinoilla,
samalla kun kilpailun ”kovuus” muilla rahoi
tustoiminnan osaalueilla on ollut vähäisempää.
tosin kilpailu muilla osaalueilla on ilmeisesti
kasvamassa.
käsittelemme tässä artikkelissa suomen ra
hoitussektorin tämän hetkistä tilaa ja sen tule
vaisuuteen vaikuttavia tekijöitä. rahoitustoi
minta on tällä hetkellä murroksessa, jonka
lopputulos on rahoituspalveluiden käyttäjien
kannalta – todennäköisesti – positiivinen.
Muutaman vuoden päästä suomalainen ja
yleensä eurooppalainen rahoitustoiminta on
tehokkaampaa, kilpailullisempaa ja läpinäky
vämpää kuin tällä hetkellä. kehityssuunnan
todentaminen vaatii kuitenkin tuekseen tutki
musta, jonka aihealueita myös identifioimme
tässä artikkelissa. optimistinen näkemyksem
me ei kuitenkaan poista viranomaisten huolen
aiheita liittyen rahoitussektorin mahdollisiin
ongelmiin, riskeihin ja kriiseihin. Myös rahoi
tuspalveluiden käyttäjien on syytä olla hereillä.
luvussa kaksi kuvataan lyhyesti rahoitus
sektorin merkitystä suomessa. luvussa kolme
käsitellään rahoitussektorin tuloskehitystä vii
meisen viiden vuoden ajalta ja käydään läpi
tuloksentekokykyyn vaikuttaneita tekijöitä. lu
vussa neljä tuomme esiin neljä asiakokonai
suutta, jotka vaikuttavat oleellisesti nyt ja lähi
vuosina rahoitussektorin toimintaympäristöön
ja kehitykseen niin suomessa kuin koko eu
roopassakin. Näitä ovat uudet vakavaraisuus
säädökset ja kirjanpitomääräykset, toimialan
kilpailu, väestön ikääntyminen euroopassa
sekä tehokkuus ja konsolidaatiokysymykset.

2. Rahoitussektorin merkitys
Vuonna 2005 suomen rahoitus ja vakuutustoi
minnan aikaansaama arvonlisäys oli kansanta
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louden tilinpidon mukaan 3,4 miljardia euroa,
eli 2,5 % kaikkien toimialojen arvonlisäyksestä.
Näin arvioituna rahoitussektori on yhtä mer
kittävä toimiala kuin teleliikenne. samana
vuonna rahoitus ja vakuutustoiminta työllisti
37 700 henkilöä, eli 1,6 % prosenttia työvoi
masta.
suomen pankkisektorilla pankkien taseiden
loppusumma vuonna 2005 vastasi summaa,
joka oli 1,4 kertaa nimellisen bruttokansan
tuotteen kokoinen. Muissa Pohjoismaissa tai
länsieuroopan maissa luku on huomattavasti
korkeampi.2 kansainvälisesti vertaillen suomen
pankkisektori on siis kooltaan hyvin pieni.
Miksi näin? ensinnäkin kotitalouksilla on suo
messa perinteisesti ollut hyvin vähän finanssi
varallisuutta. toiseksi suomalaisten rahoitus
markkinoiden koko suhteessa talouteen ei ole
pitemmälläkään aikavälillä kasvanut ja erilaiset
rakenneindikaattorit kertovat pankkien suh
teellisen merkityksen jopa vähentyneen rahoi
tusjärjestelmässä (Hyytinen, kuosa ja takalo
2003). suomessa vuosina 1992–94 tapahtuneen
pankkikriisin seurauksena pankkisektorin ta
seet pienenivät varovasti arvioiden 15 %, min
kä seurauksena pankkitoiminta keskittyi ja te
hostui entisestään. Vakuutussektori puolestaan
on perinteisesti puhunut suomesta ”alivakuu
tettuna” maana.
rahoitussektorin kokonaistaloudellinen
merkitys on kuitenkin edellä mainittuja osatar
kasteluja suurempi. Hyvin toimivan rahoitus
järjestelmän tärkeimpiä ominaisuuksia on, että
se edistää pääomien mahdollisimman suotuisaa
Ruotsissa vastaava suhde oli 2,7, Tanskassa 3,3, Norjassa
1,� ja Islannissa 3,3. Suo�en pankkisektori suhteessa �rutto�
kansantuotteeseen ��KT� oli vuonna 2004 toiseksi pienin
�U1���aista. �ain Kreikassa tase per �KT�suhdeluku oli
hie�an alhaise�pi ��uropean �entral �ank 2006, liitetau�
lukon tiedot vuodelta 2004�.
2
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kohdentumista (allokoitumista) taloudellisen
kasvun kannalta. rahoitusmarkkinoiden voi
daan sanoa olevan sitä tehokkaammat mitä su
juvampaa pääomien allokoituminen on. talous
kasvun kannalta oleellista onkin, että rahoitus
järjestelmä voi nopeuttaa tuottavuuden kasvua.
Hyvin toimiva yritysrahoitusjärjestelmä mah
dollistaa investointeja kasvaville toimialoille ja
vähentää investointeja supistuvilta toimialoilta
(Hyytinen ja Pajarinen 2005). Huonosti ja puut
teellisesti pääomia investointeihin allokoiva
rahoitussektori vaikuttaa kasvua hidastavasti.
rahoituksen välityksen ja riskien hinnoitte
lun lisäksi pankki ja vakuutustoiminnan kul
makivi on perinteisesti ollut riskien arviointi.
Pankit ja muut rahoitussektorin yritykset arvioi
vat luotonhakijoiden riskipitoisuutta ja karsivat
luottoprojektien joukosta pois huonoja projek
teja. koko talous hyötyy siitä, että jotkut toimi
jat (perinteisesti pankit ja muut luotottajat)
erikoistuvat riskien arvioimiseen.
rahoitussektorin täytyy tehokkuuden lisäk
si olla myös vakaa. eräs tärkeimmistä rahoitus
markkinoiden erityisriskeistä on systeemiriski,
sillä se toteutuu yleensä rahoituskriisinä. sys
teemiriskin toteutuessa jokin (mahdollisesti
vain yhtä yritystä alun perin koskettanut) ta
pahtuma tai häiriö uhkaa levitä koko rahoitus
sektorille ja lopettaa useimpien rahoitussekto
rin yritysten normaalin toiminnan. rahoitus
sektorin mahdolliset kriisit ”läikkyvät” helpos
ti koko kansantalouteen. kriisit vaikuttavat lä
hes poikkeuksetta negatiivisesti reaalitalouteen
ja työllisyyteen, minkä lisäksi niiden ratkaisuis
sa käytetään usein verovaroja. rahoitustoimin
taan liittyy siten paljon ulkoisvaikutuksia.
tehokkaasti toimivat ja vakaat rahoitus
markkinat edistävät siis omalta osaltaan mer
kittävästi koko kansantalouden tuottavuuden
kasvua ja vakautta. koska rahoitussektori on

kansantalouden näkökulmasta tärkeä ja rahoi
tustoimintaan liittyy erityisriskejä, viranomaiset
valvovat rahoitussektorin yrityksiä muita toimi
aloja paljon tarkemmin.
rahoitusalan yritysten ja rahoituspalvelujen
käyttäjien kannalta merkittävää on suomessa
viimeisen 10 vuoden aikana tapahtunut raken
nekehitys. suomen ja muiden Pohjoismaiden
sekä Baltian maiden rahoitusmarkkinat ovat
integroituneet keskenään voimakkaasti. Puh
taasti kansallisilla markkinoilla toimivien pank
kien lisäksi kaikissa kahdeksassa maassa toimii
samoja finanssialan konserneja. Pohjoismais
balttilainen integraatio on ollut erittäin nopeaa
myös pörssin ja arvopapereiden selvitysjärjes
telmien osalta.

3. Rahoitussektorin kehitys
viimeisen viiden vuoden aikana
Hyvän yleisen talouskehityksen seurauksena
pankkien toimintaympäristö on kehittynyt vii
meisen viiden vuoden aikana myönteisesti.
Pankkien liikevoitot ovatkin olleet kasvussa
kaikissa viidessä Pohjoismaassa. liikevoittojen
kasvu perustuu tuottojen kasvuun, samalla kun
kulukehitys on ollut maltillista ja luottotappiot
ovat olleet vähäisiä3 (danmarks Nationalbank,
suomen Pankki, sedlabanki islands, Norges
Bank, sveriges riksbank 2006, 26–32).
tuottojen kasvun taustalla on ensisijaisesti
korkokatteen4 kasvu, kun luottokannat ovat
�iikevoittojen vertailu eri �aiden kesken on syyt�� tehd��
varoen, sill�� �onet pankki�arkkinoiden rakenne�uutokset
vaikuttavat esitettyyn infor�aatioon. �is��ksi infor�aation
ker��ystapa eri �aiden kesken ei ole t��ysin yhden�ukainen.

3

Korkokate on lyhyesti �����riteltyn�� pankkien saa�a tuot�
to, kun lainojen �y�nt���isest�� saaduista korkotuotoista
v��hennet����n talletusten vastaanotta�isesta ja �uusta va�
rainhankinnasta aiheutuneet korkokulut.
4
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Kuvio 1. �ainakantojen korot vuonna 2001–200�, %

lähde: danmarks Nationalbank, suomen Pankki, sedlabanki islands, Norges Bank, sveriges riksbank,
2006.

kasvaneet. erityisesti pankkien asuntolainakan
ta on kasvanut vauhdilla, kun Bkt:n kasvu,
hyvä työllisyyskehitys, lainakorkojen madaltu
minen (vrt. kuvio 1) ja kasvavat reaalipalkat
ovat tukeneet kotitalouksien lainanottoa. Myös
kotitalouksien usko oman talouden hyvään ke
hitykseen on tukenut lainanottopäätöksiä. lai
nanottoa on lisäksi vauhdittanut pankkien kor
komarginaalien kapeneminen, kun pankit ovat
käyttäneet asuntolainoja eräänlaisina ”sisään
heittotuotteina” sitouttaakseen kotitaloudet
oman finanssiryhmänsä asiakkaiksi. Pankit ovat
käyttäneet korkomarginaaleja kilpailutekijänä,
minkä seurauksena korkokatteet ovat kasva
neet hitaammin kuin luottokanta.
Pankkien tuottoja ovat kasvattaneet myös
erilaisten palkkiotuottojen lisääntyminen. Pan
kit ovat laajentaneet toimintojaan pääoma
markkinoilla sekä ryhtyneet aktiivisesti myy
500

mään uusia tuotteita ja palveluita (esim. sijoi
tusrahastoja) asiakkaille. Myös asiakkaiden
kiinnostus varainhoidon tuotteisiin on kasva
nut, kun yksityishenkilöiden palkat ja varalli
suus ovat kehittyneet suotuisasti. Palkkiotuotot
ovatkin lisääntyneet pääomamarkkinoihin liit
tyvissä palveluissa, kuten varallisuudenhoidos
sa ja arvopaperinvälityksessä. Myös sijoitusra
hastot tuottavat pankeille hyvin, sillä niistä
peritään merkintä ja myyntipalkkioita sekä
muita hallinnointipalkkioita. lisäksi pankkien
tuloksia ovat kasvattaneet finanssikonsernien
ja pankkien kertaluonteiset myyntivoitot.
suomessa tapahtuu toimialaliukumista eli
yhden toimialan tuotteita (esim. vakuutuksia)
tarjotaan toisen toimialan yrityksessä (esim.
pankissa). Pankit ja vakuutusyhtiöt tekevät eri
asteista yhteistyötä keskenään, minkä lisäksi ne
voivat toimia samoissa finanssiryhmittymissä.
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esimerkiksi henkivakuutusyhtiö on osa lähes
kaikkia suurimpia finanssikonserneja Pohjois
maissa. samoissa konserneissa toimivien pank
ki ja vakuutusyhtiöiden liikevoitot vaikuttavat
kin luonnollisesti koko konsernin tulokseen.
Viime vuosina henki ja vahinkovakuutustoi
minnan liikevoitot ovat kasvaneet, kun suotui
sa markkinakehitys on lisännyt niiden sijoitus
toiminnan nettotuottoja. lisäksi vakuutusmak
sutulot ovat lisääntyneet erityisesti sijoitussi
donnaisissa vakuutuksissa, samalla kun vahin
kovakuutuksen korvauskulut eivät juuri ole
kasvaneet ja toimintakustannukset on onnistut
tu pitämään hallinnassa.
rahoitussektorissa myös kulut ovat nous
seet, tosin oleellisesti tuottojen kasvuvauhtia
hitaammin. Henkilöstökulut ovat lisääntyneet
palkankorotusten ja pankkien tuloskehitykseen
sidottujen palkkioiden nousun myötä. lisäksi
pankit ovat palkanneet uusia asiantuntijatason
henkilöitä. Myös liiketoiminnan laajentaminen
on edellyttänyt investointeja uusiin toimitiloi
hin. tuottojen ja kulujen erilaisten kasvuvauh
tien seurauksena kulujen ja tuottojen suhdelu
vulla5 mitattu kustannustehokkuus on paran
tunut.
tuottojen voimakas kasvu ja liiketoiminnan
laajentaminen ovat johtaneet rahoitusalan toi
mijoiden kannattavuuden parantumiseen.
Pankkien oman pääoman tuotolla mitattu kan
nattavuus on noussut jokaisessa Pohjoismaassa
(kuvio 2). kannattavuus mahdollistaa osinko
jen maksun sekä omien pääomien lisäämisen.
�n ep��selv����, kuinka puhtaasti suhdeluku kuvaa kustan�
nustehokkuutta ja kuinka paljon pankkien hinnoitteluvoi�
�aa. �si�erkiksi korkoliikkeet vaikuttavat tuottojen kaut�
ta suhdeluvun saa�iin arvoihin. �ngel�ista huoli�atta
suhdelukua k��ytet����n kansainv��lisesti kuvaa�aan pankki�
toi�ialan kustannustehokkuutta niin virano�aisten kuin
pankkien toi�esta.

�

omat pääomat toimivat rahoitussektorin pus
kureina mahdollisia tulevaisuuden häiriöitä tai
tappioita vastaan ja tästä näkökulmasta tarkas
tellen hyvät tulokset ovat erinomainen asia.
Hyvät tulokset lisäävät myös yhteiskunnan saa
mia verotuloja.
Pankkisektoreiden kannattavuuden vertai
lussa eri maiden kesken on kuitenkin syytä olla
varovainen. ensinnäkin kannattavuuden ver
tailua heikentävät kustakin pankkisektorista
saatavissa olevat tiedot. tilastointikäytännöt
eroavat maittain ja täysin yhdenmukaisia tietoja
ei Pohjoismaista ole saatavissa. toiseksi luku
jen vertailukelpoisuutta heikentävät pankki
markkinoiden rakennemuutokset ja Pohjois
maiden välillä tapahtuneet fuusiot, joiden seu
rauksena puhtaasti kansallista pankkimarkki
naa kuvaavien tietojen esittäminen on hanka
loitunut. esimerkiksi kuviossa 2 islannin tiedot
sisältävät islantilaisten pankkikonsernien ulko
maisten tytäryhtiöiden luvut, kun taas muiden
Pohjoismaiden tietoihin ulkomaiset tytäryhtiöt
eivät sisälly. islannin pankkisektorin nopeasti
parantuneen kannattavuuden selitys on erittäin
hyvä tuottokehitys ja liiketoiminnan nopea kas
vattaminen yritysostojen kautta. rakennemuu
tokset vaikuttavat erityisesti suomen pankki
sektorista esitettyihin kannattavuuslukuihin.
oman pääoman tuotolla mitattu kannattavuus
on suomen kohdalla alhainen, koska tunnuslu
vun laskennassa on käytetty juridisten konser
nien tietoja. Mikäli laskennassa käytettäisiin ns.
operatiivisia liiketoimintakokonaisuuksia, olisi
suomen pankkisektorin kannattavuudesta esi
tetty arvio oleellisesti korkeampi.6
�is��tietoja tunnuslukujen laskennasta l�ytyy viiden Poh�
jois�aisen keskuspankin julkaise�asta Nordic �anking
Structures �raportista �Dan�arks National�ank, Suo�en
Pankki, Sedla�anki Islands, Norges �ank, Sveriges Riks�
�ank, 2006�.
6
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Kuvio 2. Pankkisektoreiden o�an p����o�an tuotto �R���%� vuonna 2001–200�

lähde: danmarks Nationalbank, suomen Pankki, sedlabanki islands, Norges Bank, sveriges riksbank,
2006.

4. Toimintaympäristö ja
sen muutokset
4.1. Uudet vakavaraisuussäädökset ja
kirjanpitomääräykset

Nykyisin käytössä olevaa pankkien vakavarai
suuden laskentatapaa (ns. Basel i) uudistetaan
parhaillaan ja uudet säännökset vakavaraisuu
den laskemisesta otetaan käyttöön vuoden
2007 alusta (ns. Basel ii – vakavaraisuusuudis
tus). uudistuksen seurauksena pankkien on
jatkossa mitoitettava omat pääomansa vastaa
maan aikaisempaa tarkemmin pankkien luo
tonannossa ottamia riskejä. Mitä riskipitoisem
piin hankkeisiin pankki rahaa lainaa, sitä suu
rempia pääomapuskureita sen on pidettävä
mahdollisten luottotappioiden varalta. uutta
on myös se, että pankit voivat valita luottoris
502

kien mallintamiseen käyttämänsä mallit ja me
netelmät. uutena riskityyppinä vakavaraisuu
den laskennassa on otettu esille operatiivinen
riski, jolle myös tulee jatkossa varata tietty
määrä omia varoja.
Vakavaraisuusuudistuksen keskeisenä ta
voitteena on edistää rahoitusjärjestelmän va
kautta ja tehokkuutta. uudistuksella pyritään
myös luomaan pankeille kannusteita kehittää
omia riskienhallintamenetelmiään. oleellista
vähimmäispääomavaatimusten uudistamisen
lisäksi on pankkien valvontaprosessien vahvis
taminen ja markkinakurin toiminnan edellytys
ten parantaminen.
euroopan unionissa otettiin vuoden 2005
alussa käyttöön uudet kansainväliset tilinpää
tösstandardit (international Financial report
ing standards, iFrs). uudistus koskee suoraan
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kaikkia pörssilistattuja yrityksiä eli myös osaa
suomalaisista talletuspankeista. talletuspankit,
joita standardit eivät koske, laativat tilinpäätök
sensä suomen luottolaitoslain mukaisesti. luot
tolaitoslain uudistuksella on puolestaan varmis
tettu, että kaikki luottolaitokset laativat tilin
päätöksensä samojen käytäntöjen mukaisesti.
uudet tilinpäätösvaatimukset näkyvät
pankkien tilinpäätöstiedoissa tuloslaskelma ja
tasekaavojen uudistuksena sekä tulos ja tase
erien sisällön muutoksina. Merkittävä muutos
koskee rahoitusinstrumenttien7 arvostusta, sil
lä aikaisemmasta poiketen rahoitusvaroja on
mahdollista kirjata nykyisin käypään arvoon8.
käytännössä osa rahoitusvarojen arvosta muut
tuu siis markkinaarvojen mukaan, kun vanhas
sa kirjanpitokäytännössä rahoitusvaroja (pl.
kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoi
tusvarat) kirjattiin nimelliseen arvoonsa.
käyttöön otettujen ja suunniteltujen uudis
tusten vaikutuksia rahoitusjärjestelmään ei vie
lä varmuudella tiedetä. esimerkiksi vakavarai
suusuudistus vaikuttaa monien eri kanavien
kautta rahoitusjärjestelmien rakenteisiin ja
pankkien toimintatapoihin. Basel ii – vakava
raisuusmääräysten käyttöönotto voi vahvistaa
suhdannevaihteluja. tämä vaikutus syntyy siitä,
että luottojen riskejä ja pääomavaatimuksia
määritellessään pankit voivat käyttää hyväksi
luottoluokittajien reittauksia tai omia sisäisiä
luottoriskimallejaan. luottoluokitukset usein
Rahoitusinstru�entti on �ik�� tahansa sopi�us, joka syn�
nytt���� yhdelle yhteis�lle rahoitusvaroihin kuuluvan er��n ja
sa�alla toiselle yritykselle rahoitusvelan tai o�an p����o�an�
ehtoisen instru�entin.

7

K��yp�� arvo on raha�����r��, johon o�aisuuser�� voitaisiin
vaihtaa tai jolla velka voitaisiin suorittaa asiaa tuntevien,
toisistaan riippu�atto�ien osapuolten v��lill��. IFRS�tilin�
p����t�sstandardeihin kuuluvassa ns. IAS 39�standardissa on
�����ritelty k��yv��n arvon laskenta.

8

aliarvioivat luottoriskit noususuhdanteessa ja
yliarvioivat ne laskusuhdanteessa ja sama vai
kutus liittyy sisäisiin luottoriskimalleihin. Vir
heellinen arviointi puolestaan kiihdyttäisi enti
sestään luotonantoa noususuhdanteessa ja hi
dastaisi sitä laskusuhdanteessa (dierick, Pires,
scheicher ja spitzer 2005 sekä jokivuolle ja
Vauhkonen 2003, 26).
lisääntyneen markkinaarvojen käytön seu
rauksena noteerattujen pankkikonsernien tu
lokset saattavat vaihdella aiempaa enemmän.
asia ei ole yksiselitteisesti huono asia, jos ja
kun tulokset heijastelevat arvopaperisalkkujen
aitoa arvon muutosta. tulosten mahdollisesti
kasvava vaihtelu kuitenkin asettaa aiempaa
suurempia seurantahaasteita sijoittajille, reit
taajille ja viranomaisille.
uusien säännösten arvioidaan edistävän ra
hoitusmarkkinoiden vakautta. tosin erittäin
pahassa kriisissä varallisuusesineiden hintojen
keskinäiset korrelaatiot saattaisivat voimistua,
kun säädösten vuoksi liian yhdenmukaisiksi ja
automaattisiksi kehitetyt suojausjärjestelmät
vaikuttavat kaikkien pankkien sijoitussalkkui
hin samansuuntaisesti. tällöin suojausjärjestel
mät toimisivat itseään vastaan.
kaiken kaikkiaan uudistukset vaikuttavat
joka tapauksessa jo nyt pankkien käyttäytymi
seen. esimerkiksi suomessa uusien kotitalous
luottojen korko on laskenut alle uusien yritys
luottojen koron vuosien 2005–2006 aikana,
minkä voitaneen olettaa johtuvan ainakin osit
tain Basel ii uudistuksesta. Puhtaasti riskien
näkökulmasta tämä kehitys on oikeansuuntais
ta. esimerkiksi pankkikriisin aikana ylivoimai
sesti suurin osa pankkien kirjaamista luottotap
pioista muodostui yritysluotoista. uudistusten
vaikutuksista pankkien käyttäytymiseen tarvit
taisiin kuitenkin enemmän kvantitatiivista tut
kimusta.
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4.2. Kilpailu



Pankkitoiminta on jo monilla osaalueilla hyvin
integroitunut euroopassa. integraatio on eden
nyt pitkälle esimerkiksi tukku ja investointi
pankkitoiminnassa. eu:n laajuinen yhteismark
kinaalue on todellisuutta ja pääomien liikku
minen maiden rajojen yli varsin kitkatonta.
euron käyttöönoton myötä pankit voivat myös
hankkia rahoitusta euroopan laajuisilta raha
markkinoilta.
rahoitusmarkkinoiden integraatiolla on –
ainakin teoriassa – pankkikilpailua lisäävä vai
kutus. integroituneilla markkinoilla markkina
alue on periaatteessa koko euroopan unioni,
joten rahoituspalveluilla on laajat markkinat.
suurtuotannon etuja voidaan näin ollen hyö
dyntää enemmän. kilpailun laajeneminen pa
kottaa kehittämään tehokkaampia tuotantome
netelmiä, parantamaan prosesseja sekä kiinnit
tämään enemmän huomiota tarjottujen palve
luiden laatuun ja monipuolisuuteen. Myös ra
jojen yli tapahtuva kilpailu luo pankeille pai
neita kehittää palvelujaan.
tutkimusten mukaan rahoitusmarkkinoiden
integraatio edistää taloudellista kasvua ja alen
taa kustannuksia monella rahoitustoiminnan
osaalueella, esimerkiksi maksujärjestelmissä ja
arvopapereiden selvitysjärjestelmissä (jokivuol
le ja korhonen 2004, 13–39). käytännössä ta
vallisille kotitalouksille ja pksektorin yrityksil
le suunnattu vähittäispankkitoiminta on kui
tenkin edelleen hyvin kansallista. eurooppalai
sia vähittäispankkimarkkinoita kuvaavat seu
raavat piirteet (euroopan komissio 2006):






Paljon ylikansallista, mutta myös kansallista
sääntelyä
Perinteisesti paljon yhteistoimintaa pankkien
kesken (esimerkiksi maksujärjestelmissä)
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Pirstaleisuus ja erot markkinoiden rakenteis
sa eu:n tasolla
alalle tulon esteitä sääntelyn tai käyttäyty
misen seurauksena
Pirstaleinen kysyntä, jota luonnehtii epäsym
metrinen informaatio, asiakkaiden vähäinen
liikkuvuus ja hyvin rajoittunut neuvottelu
voima.

äskettäin pohjoismaiset kilpailuviranomaiset
kiinnittivät huomiota asiakasliikkuvuuden tär
keyteen ja maksujärjestelmien keskeiseen roo
liin vähittäispankkimarkkinoiden kilpailun
edistämiseksi Pohjoismaissa (Pohjoismaiset kil
pailuviranomaiset 2006). asiakkaat vaihtavat
pankkeja harvoin ja keskustelun kohteena on
ollut myös tilinumeroiden siirrettävyys pankkia
vaihdettaessa. Pankkimarkkinoille tulon esteitä
löytyy nimenomaan kansallisista maksujärjes
telmistä. eri maiden välillä on edelleen suuria
eroja maksujen hinnoittelussa, joita ei voi pe
rustella esimerkiksi eroilla tuotantokustannuk
sissa tai tekniikoissa.
eu:n komissio on esittänyt arvion, että eu
roopan unionin nykyisten maksujärjestelmien
kustannukset vastaavat summaa, joka on noin
3 prosenttia eu:n bruttokansantuotteesta. Val
taosa kustannuksista syntyy tehottomista kä
teismaksuista. yhtenäisellä euromaksualueella
saavutettaisiin 50–100 miljardin euron vuotui
set säästöt verrattuna nykytilanteeseen. tämä
säästö lisäisi talouskasvua euroopassa vähentä
mällä turhia kuluja maksuliikkeestä.
kustannukset huomioonottaen yhtenäisen
euromaksualueen luominen vähittäismaksuille
(ns. sePahanke9) on ajankohtainen hanke,
jolla on potentiaalisesti suuri positiivinen vai
kutus euroopan talouksien kasvuun ja pankki
9

S�PA = Single �uro Pay�ents Area
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kilpailun lisääntymiseen. aikataulun mukaan
yhteiset euromaksuvälineet tulevat käyttöön
nykyisten kansallisten maksuvälineiden rinnal
le vuoden 2008 alussa. tavoitteena on siirtyä
euromaksualueella käyttämään yhtenäisiä
sePamaksuvälineitä vuoden 2010 loppuun
mennessä. tällöin kaikilla pankeilla on oltava
valmius vastaanottaa sePamaksuvälineillä
suoritettuja maksuja. käytännössä uudistuksen
seurauksena suomessa luovutaan lähes koko
naan kansallisista maksuvälineistä.
on oletettavaa, että sePa kiihdyttää eu
roopan tasolla vähittäispankkikilpailua. suo
men sisäisen maksuliikkeen tehokkuuden takia
sePa tuonee suomalaisille kuluttajille lisäar
voa ja lisännee maksujen välityksen tehokkuut
ta lähinnä ulkomaille suuntautuvissa maksuis
sa. Hanke tullee myös lisäämään maksupalve
luiden hinnoittelun läpinäkyvyyttä. sePa
saattaa jossain määrin nostaa yksittäisten pal
velujen hintaa, mutta toisaalta se vähentää pii
losubventiota nykyisestään (Palva 2006).
kilpailu suomen rahoitusmarkkinoilla on
moniulotteinen kokonaisuus. Viime vuosina
kilpailu erityisesti asuntolainojen korkomargi
naaleilla on ollut ilmeisen kovaa niin suomessa
kuin monessa muussakin euroopan maassa.
Muu korkokilpailu esimerkiksi talletusvarain
hankinnassa näyttää talletuskorkojen kehityk
sen perusteella paljon vähäisemmältä.
Muun kuin hintakilpailun ”kovuuden” tai
”vähäisyyden” arvioiminen luotettavasti on hy
vin vaikeaa, sillä kilpailun muodot vaihtelevat.
esimerkiksi säännösteltyjen rahoitusmarkki
noiden aikakaudella pankit kilpailivat palvelui
den saatavuudella rakentamalla laajoja kontto
riverkkoja. samaan aikaan palvelut olivat kui
tenkin hinnaltaan ja luonteeltaan lähes identti
siä tarjoajasta riippumatta. Nykyisin suomalai
set pankit ja vakuutusyhtiöt kilpailevat hyvin

monenlaisilla palveluilla ja tuotteilla esimerkik
si sijoitusrahastoissa, vapaaehtoisessa eläkeva
kuutuksessa ja varallisuudenhoidossa.
Palveluiden hinnoittelun ja laadun vertaa
minen on nykyisin lähes mahdoton tehtävä.
Vaarana on, että toimialaliukumat saattavat jat
kossa entisestään hämärtää hinnoittelua, koska
se helpottaa ristisubventiota10. jossain määrin
ristisubventio kuuluu tosin pankki ja vakuu
tustoiminnan perusluonteeseen, koska ao. yri
tykset tuottavat niin monenlaisia palveluja 11.
silti ristisubvention pitäisi kilpailun kiristymi
sen myötä vähentyä.
kaiken kaikkiaan kilpailun ja sen eri ilme
nemismuotojen tarkempi tutkimus toisi kaivat
tua lisävalaistusta usein kvalitatiivisiin havain
toihin kilpailun kehityksestä. samalla pankkien
asiakkaiden mahdollisuudet vertailla tarjolla
olevia tuotteita ja niiden hintoja paranisivat.
4.3. Väestön ikääntyminen

euroopassa, kuten myös suomessa, on meneil
lään suuri väestörakenteen muutos, kun väes
tön elinikä pitenee ja syntyvyys pienenee. Väes
töennusteiden mukaan tämä kehitys jatkuu
myös tulevaisuudessa ja vanhojen ikäluokkien
suhteellinen osuus väestöstä kasvaa tulevina
vuosina merkittävästi. demografisella muutok
sella tulee olemaan suuri vaikutus koko kan
santalouteen ja sen toimintaan.
Väestörakenteen muutos vaikuttaa myös
pankkien toimintaympäristöön ja sitä kautta
pankkien tarjoamiin palveluihin ja tuotteisiin.
Tietyn palvelun tuotta�isesta aiheutuneet kustannukset
perit����n joidenkin �uiden palveluiden hinnoissa.
10

Pankkitutki�uksessa pankin tuotannon tai sen tarjoa�
�ien palvelujen t��s���llist�� �����rittely�� on usein pidetty
hyvin hankalana teht��v��n��.
11
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ekP:n pankkisektorin rakenneraportissa (eu
roopan keskuspankki 2006) käydään läpi tut
kimuksia, joissa käsitellään demografisen muu
toksen vaikutuksia pankkisektorin kannalta
merkittävimpiin talouden osaalueisiin eli mak
rotalouteen, rahoitusmarkkinoihin, kiinteistö
markkinoihin ja kotitalouksien säästämiskäyt
täytymiseen.
Väestön vanhenemisen ennustetaan heiken
tävän Bkt:n kasvua, kun työvoiman määrä
pienenee. Negatiivista vaikutusta lieventävät
kuitenkin julkisen talouden toimet (kuten osal
listumisasteen ja työvoiman tuottavuuden kas
vattaminen sekä työn laadun lisääminen). sen
sijaan tutkimukset eivät ole kyenneet todenta
maan yhteyttä väestön vanhenemisen ja rahoi
tusmarkkinoiden hintojen ja/tai tuottojen vä
lillä. simulaatiotutkimukset ovat kuitenkin
arvioineet, että pitkät reaalikorot ja reaalituotot
laskisivat väestön vanhentuessa (saarenheimo
2005). demografisen muutoksen vaikutukset
kiinteistömarkkinoihin ovat myös epäselvät.
joitain viitteitä on kuitenkin siitä, että tiettyjen
asuinalueiden ja asuntotyyppien suosio kasvai
si muiden kustannuksella. esimerkiksi aurin
korannoilla sijaitsevien kiinteistöjen kysyntä
saattaa kasvaa väestön vanhetessa.
Väestörakenteen muutos vaikuttaa merkit
tävästi kotitalouksien säästämisasteeseen. Väes
tön eliniän pidentyessä kiinnostus kohdistuu
lisääntyvässä määrin erilaisiin pitkän aikavälin
säästämistuotteisiin ja vapaaehtoisiin eläkeva
kuutuksiin. lisäksi osake ja sijoitusrahasto
säästäminen on kasvattanut suosiota perintei
semmän pankkitalletussäästämisen kustannuk
sella. tulevaisuudessa kotitalouksien säästämi
nen kohdistuukin enenevässä määrin tuotteisiin
ja palveluihin, joita tarjoavat muutkin rahoitus
laitokset kuin pankit.
Miten sitten edellä kuvatut muutokset mak
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rotaloudessa, rahoitus ja kiinteistömarkkinoilla
sekä kotitalouksien säästämiskäyttäytymisessä
vaikuttavat pankkeihin? yleisesti ottaen muu
tosten kokonaisvaikutuksia pankkien taseisiin
ja kannattavuuteen on vaikea arvioida. joitain
yleisiä suuntaviivoja voidaan kuitenkin esittää.
Hidas Bkt:n kasvu lisäisi pankkisektorin
kilpailupaineita. kun nuoremmat ikäluokat
pienenevät, lainojen ja säästämistuotteiden ky
syntä vähenee. Pienentynyt kysyntä voi aiheut
taa lisää kilpailupaineita ja korkomarginaalien
kaventumista. Pienentyvät volyymit ja kaven
tuvat korkomarginaalit vaikuttavat puolestaan
negatiivisesti pankkien korkokatteisiin ja palk
kiotuottoihin. Pankit saattavat reagoida kasva
viin kilpailupaineisiin laajentamalla toimintaan
sa muille markkinoille ja uusille toimialoille.
esimerkiksi länsieurooppalaiset pankit ovat
viime vuosina laajentaneet toimintaansa voi
makkaasti keski ja itäeuroopassa.
suomen rahoitussektorin näkökulmasta to
dennäköisempiä laajenemissuuntia ovat lähi
alueet eli Pohjoismaat, Baltian maat ja Venäjä.
Baltian alueilla laajeneminen tapahtunee pää
asiassa orgaanisesti. Vaikka Venäjä on edelleen
suhteellisen riskipitoinen laajentumisalue, suo
malaisten rahoituslaitosten kiinnostuksen viriä
misestä on selkeitä merkkejä. Venäjän suhteel
linen paino suomalaisten finanssikonsernien
toiminnassa todennäköisesti kasvaa seuraavan
kymmenen vuoden aikana (Mörttinen ja Viro
lainen 2006, 104). laajenemisen seurauksena
myös pankkien riskit kasvavat.
Monissa euroopan maissa pitkien reaali
korkojen aleneminen saattaa puolestaan laskea
pankkien kannattavuutta, koska pitkistä lai
noista saatavat korot laskevat ja sitä kautta
pankkien korkotuotot pienenevät. asunto
markkinoiden segmentointi saattaa vaikuttaa
paikallisten pankkien asemaan. Hiljentyvillä
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alueilla sijaitsevat pankit joutuvat vaikeuksiin,
kun suosituilla alueilla sijaitsevat pankit ku
koistavat. segmentointi saattaa myös lisätä ra
jan yli tapahtuvaa palveluiden tarjontaa, kun
kotimaan pankit perustavat ja ostavat tytäryh
tiöitä ja sivukonttoreita muissa maissa (euroo
pan keskuspankki 2006, 20–39).
sijoitus ja säästämistottumusten muuttues
sa pankkien, vakuutusyritysten, sijoitusrahas
tojen ja omaisuudenhoitopalveluita tarjoavien
yritysten välinen kilpailu lisääntyy ja saa uusia
muotoja. Pankkien tuloslaskelmissa tämä näky
nee korkotuottojen pienenemisenä ja muiden
tuottojen kasvuna. tarjotakseen uusia palveluja
pankkien ja finanssikonsernien on investoitava
henkilökuntaan ja muihin resursseihin. Pank
kien on myös tarkkaan mietittävä palvelukon
septinsa ja minkälaisia palveluverkkoja ne jat
kossa ylläpitävät. onko edullisempaa tukeutua
nykyisen laajuiseen konttoriverkkoon vai pa
nostaa vielä enemmän esimerkiksi internetpal
veluihin?
suomalaiset pankit ja vakuutusyhtiöt ovat
hyvin varustautuneita edellä kuvattuihin muu
toksiin. Vaikutukset finanssiyritysten palvelui
hin ja tuotteisiin ovat suuria: vanheneva väestö
tarvitsee neuvontapalveluita ja varallisuuden
hoitopalveluiden räätälöimistä. erilaisten asia
kastyytyväisyystutkimusten perusteella pank
kien ja vakuutusyhtiöiden asiakkaat näyttävät
arvostavan ennen kaikkea henkilökohtaista hy
vää palvelua.
Moderni uusi pankkiteknologia, henkilö
kohtaisen palvelun suuri tarve ja vanheneva
väestö ovat kuitenkin yhdistelmä, joka käytän
nössä pakottaa pankit ja vakuutusyhtiöt uudis
tamaan asiakaspalvelukonseptejaan lähivuosina.
tämän yhtälön oikea ratkaisu saattaa olla se
tekijä, jolla tulevina vuosina erotetaan toisistaan
menestyvät ja taantuvat toimialan yritykset.

4.4. Tehokkuus- ja konsolidaatiokysymykset

eu:n pankkisektorin tunnuslukujen mukaan
pankkitoiminnan tehokkuus on parantunut.
esimerkiksi pankkien kulujen ja tuottojen suh
deluku on parantunut vuodesta 2002 lähtien.
jokaisessa maassa rahoitussektorin toimijat
ovat kasvattaneet taseitaan ja liiketoiminnan
volyymiä viime vuosina nopeasti. samaan ai
kaan käytettyjä resursseja ja kustannuksia on
pyritty pienentämään.
suomen pankkisektorin tuottavuus on kas
vanut nopeasti. esimerkiksi panosten ja tuotos
ten välinen suhde on muuttunut parempaan
suuntaan. tähän on vaikuttanut mm. informaa
tioteknologian hyödyntäminen, joka rahoitus
sektorilla on teknisesti suhteellisen helppoa.
Vuosina 1995–2004 pankkien kaikista tuotok
sista ja panoksista laskettu kokonaistuottavuus
on vuosittain kasvanut keskimäärin 9,8 pro
senttia (suomen Pankki 2005, katso myös
Mörttinen 2002). Maiden ja pankkien välillä on
kuitenkin edelleen suuria eroja pankkien te
hokkuudessa. Mitään konvergenssia tehokkuu
den suhteen jollekin euroopan laajuiselle tasol
le ei ole voitu havaita (Bikker 2002 ja llewellyn
2005).
tehostamispaineet syntyvät yleisestä inte
graatiokehityksestä ja lainsäädäntöympäristön
muuttumisesta, kilpailutilanteiden muutokses
ta ja asiakkaiden preferenssien muuttumisesta.
toiminnan tehokkuutta pitää kehittää ja nostaa
jatkuvasti tai muuten yksittäinen instituutio
joutuu heikompaan asemaan suhteessa muihin
alalla toimiviin yrityksiin. listattujen yhtiöiden
tapauksessa siitä tulee helposti valtauskohde.
eu:n pankkimarkkinoita vaivaa edelleen
ylikapasiteetti, pirstaloituneisuus ja tehotto
muus. Pankkimarkkinoilla tarvitaan lisää kil
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pailua. lisäksi euroopan tasolla voidaan rahoi
tustoiminnassakin tehdä jako puhtaan pääoman
tuottoa korostavan ajattelun (shareholder va
lue) ja osallistumista korostavan ajattelun (sta
keholder value) välillä. Nämä ajattelutavat il
menevät rahoitusinstituutioiden strategisissa
valinnoissa. kun oman pääoman tuottoa koros
tava ajattelu saa enemmän tilaa, rahoitustoimi
alan yrityksessä korostuvat enemmän tehosta
mistavoitteet. tämän ajattelun voimistumisesta
euroopan tasolla on selviä merkkejä.12
suurten finanssialan konsernien yleisenä
tavoitteena voi pitää toiminnan tehostamista ja
kulujen hallintaa. Fuusiot ja toisten pankkien
ostot parantavat periaatteessa toiminnan te
hokkuutta. isommat kokonaisuudet voivat hel
pommin käyttää kustannuksia säästävää tekno
logiaa tai jakaa kiinteitä kustannuksia suurem
malle massalle. Fuusion seurauksena pitäisi olla
helpompaa hyödyntää yhteistuotannon etuja
tai skaalaetuja.
rahoitusmarkkinat ovat globaalisti koke
neet suuren fuusioiden ja yritysostojen aallon
viimeisen 15 vuoden aikana. euroopan unionin
alueella pankkien lukumäärä on vähentynyt
muutamassa vuodessa merkittävästi. Vuonna
2001 eu:ssa oli 9 747 luottolaitosta, mutta
12 Suo�essa tapahtui pankkikriisin j��lkeen eritt��in voi�a�
kas pankkisektorin ylikapasiteetin v��hent���inen pakon
edess��. Pankkitoi�innan ylikapasiteetti oli �uodostunut
�erkitt��v��ksi s����nn�stelyn oloissa. �uroopan pankki�ark�
kinoilla on ylikapasiteettia, josta toi�innan tehosta�isella
ja �y�s rajojen yli tapahtuvilla fuusioilla voidaan p����st��
eroon �M�rttinen ja �irolainen 2006 sek�� Alhonsuo ja Pe�
sola 2002�. �lewellyn �200�� toteaa�� ”…in the years to co�e,
proﬁta�ility will �eco�e �ore central issue in �uropean
�anking and this will focus on concepts such as R��,
PR��, �cono�ic value Added, excess returns, earnings per
share etc. These are likely to �eco�e �ore i�portant and
central i�peratives in �uropean �anking than has �een the
case in so�e countries in the past.”
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vuoden 2005 lopussa jäljellä oli enää 8 622
luottolaitosta. Vähennystä viidessä vuodessa oli
siis yli 11 prosenttia. Pankkisektorin tase on
eu:n alueella kasvanut samaan aikaan jopa 33
prosenttia. keskimääräinen pankin koko onkin
eu:n alueella kasvanut nopeasti (euroopan
keskuspankki 2006, 54–55).
rahoitussektorilla tehtyjen fuusioiden ja
yrityskauppojen hyödyistä ei kuitenkaan ole
olemassa kiistatonta näyttöä. Ne voivat epäon
nistua monista syistä. järjestelyt muuttavat kui
tenkin rahoitustoiminnan markkinarakenteita
ja kilpailutilanteita. suomenkin rahoitusmark
kinoiden kehitystä ajatellen mielenkiintoisia
ovat tutkimukset, joiden tulosten mukaan fuu
sioiden ja yritysostojen seurauksena syntyvät
monilla eri markkinaalueilla toimivat suuret
pankit kiristävät paikallista kilpailutilannetta
erityisesti luottomarkkinoilla.13 sen sijaan tal
letusmarkkinoilla kilpailu vähenee. Monilla eri
markkinoilla toimivan pankin luottopolitiikka
pyritään harmonisoimaan, samalla kun talletus
varainhankinnassa kilpailua talletuskoroilla ei
käydä aggressiivisesti (Heitfield 1999, Park ja
Pennacchi 2004).
selitys tälle käyttäytymiselle on talletuskor
kojen ja suoraan markkinoilta hankitun rahoi
tuksen välinen korkoero. Halvan varainhankin
nan suuri merkitys esimerkiksi suomessa voi
selittyä pitkälti maksuliikkeen sähköisellä te
hokkuudella ja tileihin liittyvillä palveluilla,
joista ei peritä kustannusten mukaisia hintoja.
Suo�alaisen Sa�po Pankki �konsernin �yynnist�� tans�
kalaiselle Danske �ank �konsernille il�oitettiin 9.11.2006.
Kauppa tarvitsee viel�� toteutuakseen virano�aisluvat �U��n
kilpailuvirano�aiselta ja kahden �aan pankkivalvojalta.
�nsi ko��enteissa Danske kertoi tavoitteinaan olevan
hankkia uusien tuotteiden avulla Suo�essa uutta asiakas�
kuntaa yritysasiakkaista, kotitalouksista ja sijoitusasiakkais�
ta.

13
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se kannustaa pankkiasiakkaita säilyttämään
varojaan hyvinkin matalakorkoisilla ja likvideil
lä tileillä. tällöin pankeilla on helposti käytös
sään suoraa markkinavarainhankintaa halvem
pia talletusvaroja ilman kovaa hintakilpailua.

5. Johtopäätökset
tässä artikkelissa on käyty läpi rahoitussekto
rin tämän hetkistä tilannetta sekä siihen nyt ja
tulevaisuudessa vaikuttavia tekijöitä. Vaikka
suomessa rahoitussektori on kansainvälisesti
vertaillen suhteellisen pieni, sen viimeaikaiset
rakennemuutokset eroavat muista euroopan
maista. suomalainen rahoitussektori kytkeytyy
tiiviisti pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin rahoi
tusmarkkinoihin, minkä vuoksi suomalaisten
pankkien ja vakuutusyritysten toimintaympä
ristö muokkautuu paljolti sen perusteella, mitä
euroopassa tapahtuu.
rahoituslaitosten viime vuosien hyvä tulos
kehitys on kasvattanut puskureita, joihin ne
voivat tukeutua tulevien vuosien murroksessa.
suomen rahoitussektori on toimialana pieni ja
sillä voi olla paljonkin kasvupotentiaalia tule
vina vuosina. tämän potentiaalin toteutuminen
edellyttää kuitenkin sektorin tuotteiden kysyn
tään vaikuttavien tekijöiden, esimerkiksi inves
tointien, lisäystä kansantaloudessa.
tuottavuuden nousun, kilpailupaineiden ja
integraation seurauksena rahoitustoiminta on
tulevaisuudessa aiempaa tehokkaampaa suo
messa ja euroopassa. rahoitustoiminta on jat
kossa myös kilpailullisempaa, johon toimialaa
ajaa integraatiokehitys ja kilpailun paine rajo
jen yli. tässä prosessissa rahoitussektorin on
pakko lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä. kehitys
hyödyttää pankkien ja muiden rahoitussektorin
yritysten asiakkaita alentuneiden kustannusten
muodossa. on todennäköistä, että pankkien

lukumäärä euroopassa ja Pohjoismaissa edel
leen vähenee ja rahoitussektorin yritykset
muuttuvat keskimäärin suuremmiksi.
erityisesti vakavaraisuuslaskennan uudista
minen on asia, jonka tavoitteiden toteutuminen
parantaa riskienhallintaa rahoitustoiminnassa.
tämän pitäisi hyödyttää koko yhteiskuntaa ke
hittyneemmän rahoitussektorin muodossa. li
säksi tilinpäätösten uudistaminen lisää osaltaan
läpinäkyvyyttä.
Väestön vanheneminen muuttaa väistämät
tä rahoitussektorin toimintaympäristöä, millä
on potentiaalisesti negatiivinen vaikutus pank
kien tuottoihin ja kannattavuuteen. se saattaa
myös osaltaan kasvattaa pankkien kilpailupai
neita. Väestön vanheneminen merkitsee sitä,
että rahoitussektorin toimijoiden on aikaisem
paa enemmän huomioitava asiakkaiden tarpeet
ja kyettävä vastaamaan kuluttajien muuttuviin
tarpeisiin.
rahoitussektorin tehokkuuden, kilpailupai
neiden ja läpinäkyvyyden kasvu tulevaisuudes
sa on osin kiistanalaista. Monissa rahoitustoi
minnan asiakokonaisuuksissa analyysit ja tutki
mukset eivät ole tuoneet yksiselitteisiä vastauk
sia tärkeisiin kysymyksiin. esimerkiksi monia
rahoitustoimialan sääntelyuudistuksia tehtäes
sä ei voi olla varmuutta uudistusten kaikista
vaikutuksista. Myös pankkikilpailu ja siihen
liittyvät monet yhteiskunnallisesti tärkeät kysy
mykset kaipaisivat enemmän tutkimusta. Näin
ollen akateemisen ja käytännöllisemmän rahoi
tustutkimuksen tarve on merkittävä. 
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