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2/2007 pääkirjoituksessa osastopäällikkö pent
ti pikkarainen suomen pankista pohti ansiok
kaasti keskuspankin rahapolitiikan tavoitteita
inflaationormin näkökulmasta (pikkarainen,
2007). kuten monesti on tapahtunut, todelli
suus ehti teorian edelle yhdysvaltain pääoma
markkinoilla ja kansainvälisestikin merkittävät
häiriöt pääomamarkkinoiden toiminnassa ovat
saaneet monet kirjoittajat, Federal reserve’n
alan Greenspan eturyhmässä, selvittelemään
markkinahäiriöiden syitä ja vaikutuksia. koska
monet arvioijista eivät ole pohtineet ilmiön pe
rimmäisiä syitä, vaan ovat keskittyneet markki
noilla kehitettyihin teknisiin sijoitus ja välitys
mekanismeihin sekä makrovaikutuksiin, niin
yritän kuvata tätä asuntoluottokriisiksi nimet
tyä häiriötä tavallisen kuluttajan näkökulmas
ta.
yhdysvaltojen asuntoluottomarkkinoiden
voidaan sanoa räjähtäneen vuonna 2001–2002,
jolloin yhdysvaltain keskuspankin korkopää
töksillä saatiin aikaan tilanne, jossa sijoitustoi
mintaan ja myös asuntoihin kohdistuvat lainat
olivat lähes korottomia. pankkien ottolainaus
korko oli nollassa ja antolainauksessa avautui
mainio mahdollisuus ansaita merkittäviä tuot
tomarginaaleja. tämän lainojen alennusmyyn

nin ansiosta yhdysvaltojen markkinoilla nor
maali noin kahden miljoonan asunnon vuosi
myynti nousi 2002–2006 vuosien ajaksi noin
kahteen ja puoleen miljoonaan asuntoon. Fe
deral reserve keskuspankki arvioi raportis
saan syyskuussa 2007, että kaikkiaan myytiin
maksukyvyttömille ostajille ainakin kaksi ja
puoli miljoonaa asuntoa ja näistä rahoittajat
saattavat joutua ottamaan haltuunsa lopullises
ti vähintään 20 prosenttia. kuinka näin pääsi
käymään?
julkisuudessa on käytetty koko ajan ilmiös
tä nimeä subprimelainakriisi, jolla tarkoitetaan
lainojen antamista maksukyvyttömille ostajille
ja yli normaalien vakuusarvojen. tämä on vain
yksi osa koko asuntorahoituksen vaikeuksista.
lainoja myönnettiin myös tavallisille kulutta
jille yli asunnon hankintahinnan, jotta samalla
kun osti asunnon voi hankkia myös kalusteet ja
uuden auton. Vaihtuvakorkoisten asuntolaino
jen nimelliskorko määriteltiin myyntitilanteessa
alle markkinakustannusten, normaalisti nolla
korkoiseksi tai yhden prosentin korolla. sopi
muksen takasivulla pienellä painetussa osassa
tosin mainittiin, että nollakorko on kolmen en
simmäisen vuoden nimelliskorko ja että sen ja
vaihtuvan markkinakoron erotus lisätään pää
omaan vuosittain pankin marginaalilla korotet
495

KAK 4 / 2 007

tuna. niinpä nimellinen nollakorko saattoi ai
heuttaa asiakkaalle jopa 20 prosentin pääoma
kustannusten nousun ensimmäisten kolmen
lainavuoden aikana.
Markkinoilla nämä lainat marginaaleineen
tuottivat kiinnitysluottopankeille huimia voit
toja ja niiden lumoissa jotkut pankit siirtyivät
järjestelmään, jossa asiakkaan maksukykyä ei
tarkistettu verotiedoista, vaan asiakkaan oma
ilmoitus rekisteröitiin suoraan kiinnitysasiakir
jojen liitteeksi. kansa kehitti näille lainoille
pian oman nimikkeen: ”liar’s loans”. erityisen
aggressiivisesti näitä lainoja myivät uusiin val
mistuviin asuntoihinsa rakennusyhtiöt yhdessä
kiinnitysluottopankkien kanssa. kun markki
noilla kiinteistöjen hinnat nousivat kolmen
vuoden ajan lähes kuukausittain, niin monet
asiakkaat uskoivat löytäneensä lopullisen rik
kauden lähteen kiinteistösijoitustoiminnasta.
niinpä pienempien osakehuoneistojen kohdal
la oltiin tilanteessa, jossa asuntolainan hoitoku
lut oli ensimmäisinä oston jälkeisinä vuosina
vakautettu nimellisesti samalle tasolle kuin lä
histöllä olevien vuokra asuntojen vuokrakulut.
tällaisessa tilanteessa vuokralaisella oli luon
nollisesti suuri houkutus ostaa asunto itselleen
siinä uskossa, että sen voi aina myydä hankin
tahintaa korkeammasta arvosta. sijoitusasun
tojen määrä saattoi joillakin uusilla esikaupun
kialueilla olla jopa kolmannes kaikista myydyis
tä asunnoista.
Myös toinen asuntolainailmiö syntyi alhai
sen korkotason ansiosta. asuntojen kysyntä
nosti jatkuvasti hintoja, joten monet asukkaat
ottivat lisää asuntolainaa vanhan asuntonsa ar
von nousua vastaan. Valtaosa tästä rahasta käy
tettiin kulutukseen, autoihin ja matkoihin vuo
sien 2002–2006 aikana ja näin saatiin kasvulu
vut kansantaloudessa näyttämään komeammil
ta kuin normaalin tulojen kehityksen perusteel
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la olisi voinut ennakoida. lopputuloksena
monet asunnon omistajat joutuvat nyt myy
mään vanhan asuntonsa, koska heillä ei todel
lakaan ole varaa maksaa takaisin kaksin tai
kolminkertaistunutta velkataakkaansa. keski
määräinen perheen tulotaso oli 2005 yhdysval
loissa noin 36000 usd vuodessa ja vaikka
asuntolainat ovat yleensä 25–30 vuoden pitui
sia, niin kovin suurta velkataakkaa keskiverto
perhe ei tällä tulotasolla pysty hoitamaan.
kolmantena piirteenä amerikkalaisperhei
den ylivelkaantuneisuudessa on näinä vuosina
ollut luottokorttiyhtiöiden aggressiivinen mark
kinointipolitiikka. kun henkilö tai perhe oli
saanut rekisteröityä itsensä asuntovelalliseksi ja
siis nimellisesti päässyt luottokelpoisten kirjoi
hin, postiluukusta alkoi valua kymmeniä luot
tokorttiyhtiöiden myyntikirjeitä viikoittain.
niiden sanoma oli yhtä houkutteleva kuin
asuntolainatarjoustenkin. ensimmäisen puolen
vuoden tai yhdeksän kuukauden aikana luotto
raja oli koroton ja luottoraja saattoi olla puo
letkin samalla henkilöllä olevan asuntolainan
kokonaismäärästä. tosin jälleen sopimuksen
takasivulla oli pienellä painettuna maininta,
että kuuden kuukauden kuluttua korko ulkona
olevalle pääomalle on 19 prosenttia ja mikä ta
hansa maksuhäiriö nostaa tämän koron välittö
mästi efektiiviseen 30 prosenttiin. asiakkaan
onneksi tai epäonneksi luottokorttiyhtiöiden
keskinäinen kilpailu oli niin kovaa, että asiakas
saattoi siirtyä yhdestä kortista toiseen aina kun
maksuhäiriöt nostivat edellisen saldon korko
tason sietämättömäksi.
kuten Federal reserve’n pääjohtaja alan
Greenspan moneen kertaan noiden vuosien
aikana totesi, ylivelkaantumisilmiö oli koko
maata ajatellen marginaalinen lukuun ottamat
ta eräitä hotspotalueita. nyt on käynyt ilmi,
että pahimmat ylilyönnit tapahtuivat Floridas
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sa, kaliforniassa, nevadassa ja ohiossa eli juu
ri niillä alueilla, joissa uuden talouden kasvu oli
nopeinta 2000luvun alkuvuosina.
kiinteistövälittäjien arvio maksukyvyttö
mien asiakkaiden kokonaismäärästä lokakuus
sa 2007 on koko yhdysvaltojen alueella noin
kaksi promillea kaikista kotitalouksista. pahim
milla paikoilla kuten eteläkaliforniassa, ne
vadassa ja lounaisFloridassa alueittain jopa
viisi promillea alueen kotitalouksista on kyvyt
tömiä hoitamaan asuntovelkojaan.
yhdysvaltain kongressi on ylivelkaantunei
den auttamiseksi säätänyt lokakuussa 2007
verovapauden niille lainajärjestelyille, joissa
vanhojen asuntovelkojen hoitokulut neuvotel
laan asukkaan maksukyvyn mukaiselle tasolle.
Muulla tavoin ei hallinto ole halukas asiaan
puuttumaan ja nykyisessä likvidissä rahoitus

markkinatilanteessa asuntojen pakkohuutokau
pat vetävät runsaasti sijoittajia, jotka uskovat
merkittäviin ansaitsemismahdollisuuksiin sitten
kun tilanne alkaa normalisoitua. sadat pienet
kiinnitysluottopankit ovat menneet konkurssiin
tai myyty suuremmille kilpailijoille ja tällä ta
voin pankkien käsiin jääneiden asuntojen pää
omaarvoja on merkittävästi korjattu alaspäin.
talouden elvyttämiseksi tarkoitetulla kor
kotason alennuksella on siten ollut hinta, jonka
maksavat tavalliset kuluttajat. 
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