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Asuntorahoitus ja makrovakaussääntely
Samu Kurri

Käyn tässä artikkelissa läpi modernia makrovakaussääntelyä. Kirjoituksen pääpaino on Suomessa, mutta erityisesti vakavaraisuuteen liittyvä välineistö on määritelty Euroopan unionin tasolla ja nojaa kokonaisuudessaan Baselkehikkoon. Esittelen aluksi ennen koronapandemiaa käytössä olleita välineitä ja kuvaan niiden käyttöä ennen
koronakriisiä ja sen aikana. Sen jälkeen käyn läpi makrovakauspolitiikasta ja -välineistä erityisesti asuntorahoituksen näkökulmasta esitettyä kritiikkiä. Lopuksi pohdin koronakriisin alustavia opetuksia makrovakauspolitiikalle sekä lähivuosien sääntelyhankkeille.

Yksi taloushistorian tärkeitä opetuksia on, että

taantuma, johon liittyy finanssikriisi, on sekä
syvempi että pidempikestoisempi kuin taantumat ilman finanssikriisiä (ks. esim. IMF 2009).
Finanssikriisissä on kyse rahoitusjärjestelmän
toimintakyvyn vakavasta häiriintymisestä. Rahoitusjärjestelmän ytimessä ovat pankit. Ne ovat
voimakkaasti vivutettuja toimijoita, joiden taseen saamis- ja velkapuoli poikkeavat merkittävästi sekä maturiteetiltaan että likvidiydeltään.
Historiassa jo pelkkä epäilys pankin kyvystä
selviytyä velvoitteistaan on saattanut johtaa itsensä toteuttavaan kriisiin joko perinteisen
pankkipaon (talletuspako) tai modernin pankkipaon (markkinarahoituksen tyrehtyminen)
seurauksena.
Pankkikriisien todennäköisyyttä pienentävää säätelyä on kehitetty jo pitkään. Walter
Bagehotin 1870-luvulla kehittämä viime kätisen luotonantajan käsite (lender of last resort),

1930-luvun laman myötä luotu talletussuoja,
sekä pankkien ns. Basel-vakavaraisuuskehikon
kehittäminen ja käyttöönotto 1980-luvulta alkaen ovat tuttuja käsitteitä makrotaloudesta ja
rahoitusjärjestelmistä kiinnostuneille ekonomisteille.
Finanssikriisien ytimessä on velka: tavalla tai toisella hyvinä aikoina myönnetyt luotot muuttuvat tappiollisiksi. Taustalla voi olla
varallisuuskuplan puhkeaminen tai jostakin
muusta syystä aiheutuva vakava taantuma. Suo
men ja muiden Pohjoismaiden 1990-luvun alku,
Japanin 1990-luvun menetetty vuosikymmen
sekä 2000-luvun lopun maailmanlaajuinen finanssikriisi ja 2010-luvun alun eurokriisi ovat
esimerkkejä tällaisesta kehityksestä.
Kotitalouksille – kuten muillekin talouden
toimijoille – velka on myös välttämättömyys.
Sen avulla pystytään rahoittamaan merkittäviä hankintoja, kuten kestokulutustavaroita ja
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asuntoja, ja muuttamaan tulevaisuudessa saatavia tuloja tämän hetken kulutukseksi. Velkaan
liittyy kuitenkin myös riski. Koska varallisuushinnat voivat muuttua paljon nopeammin
kuin keskimääräiset tulot ja velkasopimuksen
arvo pienenee vain lyhennysten myötä, kotitalous voi päätyä tilanteeseen, jossa velat ylittävät sekä maksukyvyn että omaisuuden arvon.
Parhaimmillaankin tämä voi johtaa pitkäaikaiseen vyön kiristykseen, yksityisen kulutuksen
ja sen myötä BKT:n kasvun pitkäaikaiseen hidastumiseen. Pahimmillaan tulemana voi olla
Suomen 1990-luvun alun kaltainen finanssikriisi ja syvä lama.

1. Makrovakausvälineet ja päätökset
Suomessa 2015–2021
Nykyaikaisen makrovakauspolitiikan siemenet
ovat syksyllä 2008 kärjistyneessä finanssikriisissä. Ben Bernanke arvioi muistelmissaan finanssikriisin vakavuuden johtuneen rahoitusjärjestelmän halvaantumisesta. Kriisi ei olisi hänen
mukaansa tehnyt niin suurta vahinkoa ilman
rahoitusjärjestelmän heikkouksia (Bernanke
2015).
Pankkien toimintaa maailmanlaajuisesti säätelevän Basel-kehikon kolmas versio (Basel III,
ks. BIS 2010 ja BIS 2017) hyödyntää finanssikriisin opetuksia. Siinä pankeilta vaaditaan aiempaa enemmän ja parempilaatuista pääomaa sekä asetetaan niille uusia likviditeettivaatimuksia.
Riskipainotettuja vakavaraisuusvaatimuksia täydennettiin lisäksi riskipainottamattomalla omavaraisuusvaatimuksella.
Näiden mikrotason eli luottolaitoskohtaisten
vaatimusten ohella Basel III -kehikossa esitettiin kokonaan uusia makrotason vaatimuksia. Niiden tarkoituksena on vahvistaa koko
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rahoitusjärjestelmän vakautta. Näitä ovat kaikille pankeille asetettava kiinteä lisäpääomavaatimus (CCoB, Capital Conservation Buffer)
sekä kansainvälisen rahoitusjärjestelmän kannalta ja kansallisesti merkittäville luottolaitoksille asetettavat lisäpääomavaatimukset
(G-SII/SIB, Globally Significant Institution ja
O-SII/D-SIB, Other Significant Institution).
Näiden rakenteellisten vaatimusten lisäksi
Basel-kehikkoon kuuluu vastasyklinen pääomavaatimus (CCyB, Countercyclical Capital
Buffer), jossa luottolaitoksille voidaan asettaa
lisäpääomavaatimuksia luottosyklin tilan perusteella. Eurooppalaisessa lainsäädännössä
on lisäksi rahoitusjärjestelmän rakenteellisen
ominaisuuksien perusteella asetettava lisäpääomavaatimus (ns. järjestelmäriskipuskuri,
SyRB, Sytemic Risk Buffer), jonka kansalliseen
lainsäädäntöön saattaminen on vapaaehtoista1, sekä perälautana vakavaraisuusasetuksen
artiklat 124, 164 ja 458, joiden avulla on mahdollista rajoittaa esim. sisäisten mallien riski
painoja.
Makrovakausperusteisesti asettuja lisävaatimuksia kutsutaan puskureiksi. Kovat, kaikille yhteiset pilari 1 - ja luottolaitoskohtaisiin riskeihin pohjautuvat pilari 2-vaatimukset
alittava pankki ei täytä enää toimilupansa

Kiinteä lisäpääomavaatimus on 2,5 %, G-SII-vaade voi
olla korkeintaan 3,5 % ja O-SII -vaade vuoden 2021 huhtikuun alusta lukien korkeintaan 3 %. Järjestelmäriskipuskuri (SyRB) voi olla kansallisin päätöksin korkeintaan 3 %.
Sen asettaminen 3-5 % tasolle edellyttää notifikaatiota Euroopan komissiolle ja yli 5 % taso komission hyväksyntää.
G-SII ja O-SII -vaateista vain korkeampi on efektiivinen.
Ns. pankkipaketin (CRD V/CRR II) voimaantuloon saakka
myös O-SII/G-SII- ja SyRB -vaateista vain korkeampi oli
efektiivinen. Pankkipaketin myötä tilanne pääsääntöisesti
muuttui, ja O-SII- ja SyRB -vaateiden käyttöä eriytettiin
toisistaan aiempaa enemmän.
1
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edellytyksiä. Makrovakausvaatimukset ovat
näitä pehmeämpiä vaatimuksia. Niiden rikkominen ei välittömästi uhkaa pankin toimilupaa
ja toiminnan jatkuvuutta, vaan johtaa tätä pehmeämpiin rajoituksiin mm. osingonjaon osalta.
Luottolaitokset haluavat kaikissa olosuhteissa minimoida riskin alittaa pääomavaatimuksensa. Siksi ne pitävät lakisääteisten vaatimusten
lisäksi omaan arvioonsa perustuvaa vapaaehtoista pääomapuskuria. Pehmeän, tietyin rajoittein rikottavissa oleva puskurin tarkoituksena
on muodostaa puuttuva välimuoto perinteisten
kovien pääomavaatimusten ja vapaaehtoisten
ylläpidettävien ylimääräisten omien pääomien
välillä, ja lisätä siten pankin tosiasiallisista tappionsietokykyä ja kykyä jatkaa luottokelpoisten
asiakkaidensa rahoittamista myös taantumassa.
Luottolaitoksiin suoraan kohdistuvien vaateiden lisäksi monissa Euroopan talousalueen
maissa on käytössä myös luotonhakijaan kohdistuvia rajoituksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi enimmäisluototussuhteeseen (LTV,
Loan-to-Value) kohdistuvat rajoitteet sekä

enimmäisvelka- tai enimmäislainasuhteeseen
(DTI, Debt-to-income, LTI Loan-to-income) ja
enimmäisvelanhoitorasitukseen (DSTI, DebtService-to-Income) kohdistuvat rajoitteet. Näitä
välineitä ei ole Basel-kehikossa eikä EU-lain
säädännössä, vaan ne ovat kansallisesti säädettyjä ja käyttöön otettuja välineitä. Siksi ne myös
poikkeavat määrittelyiltään ja velvoittavuudeltaan maittain toisistaan (Taulukko 1).
Suomessa ainoa luotonhakijaan kohdistuva
lakisääteinen rajoite on ns. lainakatto eli enimmäisluototussuhde, joka tuli voimaan vuonna
2016. Siinä on määritelty asuntoluoton vakuudeksi kelpaavat vakuudet, sekä niiden arvon
korkein hyväksyttävä osuus luoton vakuudeksi.
Ensiasunnon ostamisen osalta lakisääteinen perustaso on 95 % ja muiden kuin ensiasunnon
ostajien osalta 90 %. Finanssivalvonnan johtokunnalla on oikeus kiristää kumpaakin
rajoitusta 10 prosenttiyksiköllä vakausuhkien
johdosta. Hyväksyttävien vakuuksien käsite on
luoton kohdetta laajempi, ja Suomessa siihen
kuuluu monista muista maista poiketen myös

Taulukko 1. Euroopan talousalueen maissa ja Isossa-Britanniassa joulukuussa 2020 käytössä olleita
kysyntäperusteisia makrovakausvälineitä.1 Kiitos maakoodien avaamisesta!
AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK UK
Enimmäisvelanhoitorasite (DSTI)
Enimmäisvelkasuhde (DTI)
Enimmäislainasuhde (LTI)
Lyhennysvelvoite
Lainan enimmäispituus
Enimmäisluototussuhde (LTV)
Maksukykyarvio
Lähde: ESRB Review of Macroprudential Policy in the EU in 2020 , Table 3.3.A

Kaavion maakoodit ovat: AT Itävalta, BE Belgia, BG Bulgaria, CY Kypros, CZ Tšekki, DE Saksa, DK Tanska, EE Viro,
ES Espanja, FI Suomi, FR Ranska, GR Kreikka, HR Kroatia, HU Unkari, IE Irlanti, IS Islanti, IT Italia, LI Liechtenstein,
LU Luxemburg, LT Liettua, LV Latvia, MT Malta, NL Alankomaat, NO Norja, PL Puola, PT Portugali, RO Romania, SE
Ruotsi, SI Slovenia, SK Slovakia, UK Iso-Britannia.
1
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muita kuin reaalivakuuksia (Finanssivalvonta
2015).
Toinen Suomessa oleva asuntoluotonhakijaan kohdistuva rajoite on Finanssivalvonnan
vuonna 2010 antama suositus pankkien pitkän
aikavälin kannattavuuden ja asiakkaansuojan
turvaamisesta. Suosituksen mukaan pankkien on arvioitava asuntolaina-asiakkaiden maksukykyä stressitilanteessa, jossa asuntolainan
korko on 6 % ja takaisinmaksuaika 25 vuotta.
Suositus vastaa DSTI-rajoitetta, mutta siinä ei
ole asetettu laina-asiakkaan käytettävissä olevien tulojen riittävyydelle numeerista raja-arvoa
tai haarukkaa.
Europan järjestelmäriskikomitea (ESRB)
antoi vuonna 2019 kuudelle EU-maalle suosituksia ottaa käyttöön luotonhakijoihin kohdistuvia lisärajoituksista (ESRB 2019). Nämä rajoitukset voivat olla joko lakiin pohjautuvia tai
suosituksia. ESRB suositti Suomea ottamaan
käyttöön nykyistä rajoittavampaa lainsäädäntöä ja suosituksia makrovakaudellisten riskien pienentämiseksi. Tällaisina välineinä ESRB
esittää enimmäisvelkasuhteen, enimmäisvelanhoitorasitteen, lainan enimmäispituuden sekä
enimmäisluototussuhteen. ESRB ei kuitenkaan
esittänyt suosituksia numeerisista raja-arvoista.

2. Suomessa tehdyt
makrovakauspäätökset
Suomessa makrovakauspoliittisesta päätöksenteosta vastaa Finanssivalvonnan johtokunta.
Päätöksenteosta ja päätöksistä on saatu kokemuksia nyt yhden kokonaisen taloussyklin verran. Sen aikana makrovakausvaatimuksia on
sekä kiristetty että kevennetty, niin suhdannekuin rakenteellisistakin syistä johtuen.
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Ensimmäiset makrovakausvaatimukset tulivat Suomessa voimaan vuonna 2015, kun
luottolaitoslaissa asetettiin kiinteä 2,5 % lisäpääomavaatimus. Heinäkuussa 2015 Finanssivalvonnan johtokunta määritti Suomen systeemisesti merkittävät pankit ja asetti niille vuoden
2016 alusta lukien 0,5 % - 2,0 % suuruiset O-SIIlisäpääomavaateet. Lainakatto tuli voimaan lakisääteisin arvoin heinäkuussa 2016, ja vakavaraisuusasetuksen artikla 458:aan nojautuva
sisäisiä malleja asuntolainoille käyttävien
pankkien 15 % suuruinen riskipainolattia
1.1.2018. Vuonna 2018 johtokunta päätti kiristää
muita kuin ensiasunnonostajia koskevaa lainakattoa 5 prosenttiyksiköllä 85 prosenttiin
heinäkuusta 2018 alkaen sekä asettaa kaikille
suomalaisille pankeille järjestelmäriskipuskurin
1.7.2019 alkaen 1 % - 3 % suuruisena2.
Koronapandemian puhjettua talvella 2020
johtokunta kevensi kaikkien pankkien makrovakauspuskureita 1 prosenttiyksiköllä. Koska
vastasyklistä pääomapuskuria ei ollut asetettu
koronakriisiä edeltävänä aikana, kevennys tapahtui rakenteellisia puskureita alentamalla. Kesä
kuussa 2020 johtokunta palautti lisäksi lainakaton lakisääteiselle perustasolleen. Vuoden 2021
alusta lukien artikla 458:n mukaisista riskipainoista luovuttiin, sillä riskipainolattian makrovakaudellinen merkitys oli pienentynyt mikrovalvonnan toimien ja sääntelymuutosten myötä.
Koronapandemian pahimman vaiheen jäätyä

Suomalaisiin luottolaitoksiin kohdistuvien päätösten lisäksi Finanssivalvonnan johtokunta on saattanut voimaan
muiden maiden valvojien tekemiä päätöksiä. Esimerkki
tällaisesta on Ruotsin valvojan artikla 458 perusteella asettama 25 % riskipainolattia ruotsalaisille asuntolainoille.
2
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taakse ja asuntomarkkinoiden voimakkaan palautumisen myötä lainakattoa kiristettiin uudelleen vuoden 2018 päätösten mukaiseksi lokakuusta 2021 alkaen.

3. Luotonantajiin kohdistuvan
makrovakauspolitiikan
arviointia
Makrovakauspolitiikan ongelmana on se, että
päätösten lyhyen aikavälin haitat ovat näkyvissä
välittömästi, mutta hyödyt vasta pidemmän ajan
jälkeen. Paradoksaalisesti: jos makrovakausvälineillä onnistutaan estämään merkittävä kriisi,
toimien hyödyt eivät tule koskaan suoraan näkyviin. Tämä hyötyjen ja haittojen epäsymmetrisyys altistaa makrovakausvälineet eriasteiselle
kritiikille ja suoranaiselle lobbaukselle. Tämä
koskee erityisesti lainsäädäntövaihetta.
Pääomavaatimusten osalta kritiikki on epäsuoraa: se kohdistuu huoleen luotonantokyvyn
heikentymisestä. Lähtökohtaisesti oman pääoman tuottoa maksimoivan toimijan odotettu
tuottoaste heikentyy, jos pääomavaatimuksia
kiristetään (muiden asioiden säilyessä ennallaan). Etujärjestöjen suosiman argumentaation
mukaan tämä johtaa siihen, että myönnettävien luottojen korot nousevat ja jopa niiden saatavuus heikkenee.
Jos analyysiä laajennetaan vieraan pääoman
hintaan – pankkihan on kiristetyistä pääomavaatimuksista huolimatta edelleen vahvasti vivutettu yritys – tulema ei ole enää välttämättä
niin selkeä. Vahvistunut omavaraisuus saattaa
johtaa myös siihen, että pankki saakin vierasta pääomaa aiempaa edullisemmin ja siksi rajoittavat muutokset sen lainapolitiikkaan jäävät

näkemättä3. Lisätekijänä on kilpailu. Viime
vuosien aikana pohjoismaisilla luottomarkkinoilla on ollut viitteitä siitä, että kannattavuutta painottava strategia saattaa johtaa markkinaosuuksien menettämiseen, mikä taas voi
vaikuttaa kielteisesti oman pääoman tuottoon.
Kulunut vuosikymmen on ollut monessa mielessä taloudellisesti ja talouspoliittisesti
epätavanomaista aikaa. Siksi vahvoja päätelmiä
esimerkiksi lisäpääomavaatimusten ja luottojen hinnan ja saatavuuden välisestä yhteydestä
ei ole ainakaan vielä mahdollista tehdä. Se, että esimerkiksi asuntolainojen marginaalit ovat
Suomessa pikemminkin kaventuneet ei vielä
kerro suoraan pääomavaateiden vaikutuksesta itsessään, kun samanaikaisesti keskuspankit
ovat pyrkineet vahvistamaan mandaattiensa mukaisia tavoitteita jopa negatiivisten ohjauskorkojen ja arvopaperiostojen avulla. Toisaalta se, että
Suomessa asuntolainojen marginaalit ovat olleet
koko tarkasteluajan koko EU:n alhaisimmat tai
alhaisimpien joukossa, kertonee asuntoluotto
markkinoidemme kilpailullisuudesta.
Yllä esitetyn perusteella vaikuttaa kuitenkin mahdolliselta, että Basel III -uudistuksen
myötä kiristyneet pääoma- ja likviditeettivaatimukset, joihin osaltaan ovat vaikuttaneet makrovakausvaatimukset, on johtanut tavoitellun
kaltaiseen muutokseen. Pankit ovat aiempaa
BIS on koonnut FRAME-projektissaan (Financial Regulation Assessment Meta Exercise) tutkimusarvioita vakavaraisuus- ja likviditeettivaatimusten vaikutuksista. Arvioiden
mukaan pääomavaatimuksen 1 prosenttiyksikön kiristämisen vaikutukset lainavolyymeihin vaihtelevat suuresti, mutta tulosten suurin massa on lähellä nollaa tai lievästi positiivinen. Antolainauskoron osalta vaikutukset ovat lähellä
nollaa, mutta useimmiten lievästi positiiviset. Ks. BIS 2021.
Arvioissa on kyse 1 % pääomavaatimuksen kasvattamisen
marginaalivaikutuksesta. Arviot optimaalisesta kokonaispääomatarpeista vaihtelevat suuresti, ks. BIS 2019.
3

515

KAK 4/2021

vakavaraisempia ja kestävät siten aiempaa paremmin makrotalouden takaiskuja. Saman
aikaisesti luottojen hinnoittelussa ja - ainakaan
kotitalouksien osalta – tarjonnassa ei vaikuttaisi
tapahtuneen merkittävää heikentymistä.
Toisaalta se, että kotitalouksien velkaantuminen on jatkanut kasvuaan, tarkoittaa sitä,
että makrovakaudelliset riskit ovat jatkaneet
kasvuaan. Tasapaino, jossa kotitalouksien riskien vastapainona on aiempaa vahvempi pankkisektori, on lähempänä johdannossa mainittua
hitaan yksityisen kulutuksen ja BKT-kasvun
riskiskenaariota kuin vakavaa finanssikriisiä.
Odotettua huonompaan kehitykseen liittyvät
riskit ovatkin painottuneet aiempaa selvemmin
kotitalouksille.

Kotitalouksien velkojen kasvu oli Suomessa
ripeää 2000-luvun alussa. Taustalla oli euron käyttöönoton myötä alentunut korkotaso
ja asuntolainojen maturiteetin pidentyminen.
Asuntojen tarjonta voi kasvaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä vain rajallisesti suhteessa koko asuntokantaan, joten kevyemmillä rahoitusoloilla on taipumus valua ylikysyntätilanteessa
asuntojen hintoihin.
Finanssikriisi hidasti kotitalouksien velkaantumisen kasvuvauhtia, mutta ei pysäyttänyt kasvua. Vaikka vuodesta 2013 alkaen
asuntolainakannan kasvu suhteessa tuloihin
(kuvion 1 alin, vaaleanharmaa palkki) tasaantui ja jopa kääntyi hienoiseen laskuun vuosina 2018–2019, samaan aikaan kotitalouksien

Kuvio 1. Kotitalouksien velkaantuminen Suomessa vuosineljänneksittäin, 2000/I – 2021/II.
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Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
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vastuulla olevien yhtiölainojen osuus (toiseksi alin, valkoinen palkki) on kasvanut selvästi enemmän. Vastuunkannon ja riskien näkökulmasta ensisijaiset vastuun asuntolainasta ja
asuntoon liittyvästä yhtiölainasta kantaa sama
taho: asunnon haltija. Siksi niiden erotteleminen toisistaan ei ole makrovakausmielessä mielekästä.
Maailman, euroalueen ja Suomen talouksia koskevissa ennusteissa perusskenaariona
on hitaan kasvun ja matalan korkoympäristön
säilyminen ennustehorisontilla (ks. esim. IMF
2021). Taustalla on oletus ns. pitkittyneen hitaan kasvun (secular stagnation) ympäristöstä.
Sen taustalla on työikäisen väestön pienentymisestä johtuva työpanoksen lasku ja jo pitkään
hitaasti kasvanut tuottavuus. Matalien korkojen
ympäristöstä ja kasvaneesta velkaantumisesta
johtuen kysyntäperusteiset makrovakausvälineet ovat olleet viime vuosina suuren kiinnostuksen kohteina.

4. Luotonottajiin kohdistuvien
makrovakausvaatimusten
kehittäminen:
valtiovarainministeriön
työryhmän ehdotukset
Syksyllä 2019 valtiovarainministeriön johtaman, useiden julkisen sektorin toimijoiden ja
toimialan etujärjestön edustajien muodostaman työryhmän raportissa esitettiin uusia makrovakausvälineitä Suomen lainsäädäntöön.4
Työryhmässä oli jäseniä valtiovarainministeriön lisäksi
Suomen Pankista, Finanssivalvonnasta, oikeusministeriöstä,
Kilpailu- ja kuluttajavirastosta, Takuusäätiöstä sekä Finanssiala ry:stä. Työryhmä kuuli työnsä aikana eri intressitahoja
rahoitusalalta ja rakennusalalta sekä vähittäiskaupan alalta.
4

Työryhmän esityksiä olivat mm. enimmäisvelkasuhde, laina-ajan enimmäispituuteen kohdistuva rajoite, sekä uudistuotannon taloyhtiölainoihin liittyviä osuuteen, laina-aikaan ja
maksuvapaisiin liittyviä rajoitteita. Työryhmä
esitti myös muun kuluttajaluotonannon valvonnan siirtämistä Finanssivalvonnalle ja maksukyvyttömyysriskien hallintaa koskevan sääntelyn kehittämistä (VM 2019). Kesällä 2021
valtiovarainministeri Saarikko ilmoitti, että
hän ei esitä enimmäisvelkasuhdetta lainsäädäntöön. Karsitusta kokonaisuudesta tehtävä hallituksen esitys annetaan näillä näkymin maaliskuun lopussa 2022.
Suurimman huomion työryhmän esityksestä
on saanut enimmäisvelkasuhde (DTI). Rapor
tissa esitettiin, että lainaa otettaessa kotitalouden kokonaisvelka ei saisi ylittää 450 % bruttovuosituloista. Raja ei kuitenkaan ole ehdoton,
vaan siihen olisi liittynyt luotonmyöntäjälle annettu mahdollisuus ylittää raja 15 prosentissa
luottohakemuksista5.
Kiinteä raja olisi ollut monessa suhteessa vaikea, ja käytännössä mahdoton. Yhtäältä
velkaantuminen ei ole mustavalkoinen asia, joka muuttuisi riskittömästä riskilliseksi yhdessä
enemmän tai vähemmän harkintaan perustuvassa pisteessä. Asiaa voi hyvin verrata finanssikriisin aikaiseen Reinhartin ja Rogoffin julkisen
Työryhmämuistion mukaan ”enimmäisvelkasuhdevaatimus on luonteeltaan rakenteellinen, pysyväisluonteiseksi
tarkoitettu makrovakauden valvontaväline […] Lähtökohtaisesti enimmäisvelkasuhteen mitoitusta voidaan perustelluista syistä muuttaa, jos Finanssivalvonta havaitsee, että
vaatimus rajoittaa liiallisesti luotonantoa kotitalouksille tai
jos toisaalta vaatimuksen mitoitus ei ole riittävä ehkäisemään
kotitalouksien velkaantumisen liiallista kasvua. Finanssivalvonnan johtokunta voisi tällöin rahoitusvakausperustein
joko alentaa tai korottaa enimmäisvelkasuhdetta koskevaa
rajoitetta 50 prosenttiyksiköllä perustasoltaan.” (VM 2019)
5
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velkaantumisen riskejä arvioineeseen keskusteluun (Reinhart ja Rogoff 2009). Se saattaisi myös
johtaa sekä luotonantajan että luotonottajan kohtuuttomien tilanteiden eteen. Harmaan vyöhykkeen olemassaolon tunnistamiseksi ja luotonmyöntäjien vastuullisuutta ja arviointikykyä
korostaen työryhmä esitti em. 15 % harkintaoikeutta. Tämä on jäänyt julkisessa keskustelussa
aivan liian vähälle huomiolle.
Työryhmän tavoitteena oli löytää rajoite, joka ei olisi makrotalouden tasolla välittömästi
rajoittava, vaan pikemminkin rajoittaisi velkaantumisen kasvua tulevaisuudessa. Tuol
loisten arvioiden mukaan 450 % velkakatto
yhdistettynä 15% harkintavaraan olisi johtanut
mekaanisesti sovellettuna 7 % leikkaukseen
myönnetyissä lainoissa. Lisäoletuksella, jossa
luottoa vaille jäänyt luotonhakija olisi sopeuttanut hakemansa luoton kokoa 10 prosentilla,
leikkautuminen olisi ollut 3 % (ks. taulukko 1).
Taulukko 1. Arvio velkakaton vaikutuksista
2020 ja 2018 datalla (Putkuri-Voutilainen
2021).
Sopeutus- Velkakatto Velkakatto
oletus
450 %
500 %
Vuosi 2020
0%
85 %
93 %
Vuosi 2020
10 %
90 %
98 %
Vuosi 2018*
0%
93 %
100 %
Vuosi 2018*
10 %
98 %
100 %
*Kuten valtiovarainministeriön työryhmän mietinnössä.
Lähteet: Finanssivalvonta ja Suomen Pankin laskelmat

Suomen Pankki päivitti keväällä 2021 työryhmän laskelmat. Työryhmän esityksen jälkeen
kotitalouksien velkaantuminen on kasvanut siten, että vastaavalla tavalla neutraali velkakattorajoite olisi tarkoittanut 500 % bruttotulorajaa
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yhdistettynä samaan 15 % harkintaan perustuvaan ylitysoikeuteen.
Taloyhtiölainojen osalta työryhmän esityksissä oli kyse uudistuotannossa vallitsevaksi
muodostuneesta tavasta, jossa uudiskohteen
osakkeet myydään pienellä myyntihinnalla
(esim. 25 % velattomasta hinnasta) mutta suurella taloyhtiölainalla (esim. 75 %). Uudis
kohteiden taloyhtiölainat ovat tyypillisesti
ominaisuuksiltaan lähellä tavanomaisia asun
tolainoja (maturiteetti noin 25 vuotta ja viitekorkona lyhyt markkinakorko). Erityispiirteenä
niihin on liittynyt lisäksi alkuvaiheen – esim.
viiden ensimmäisen vuoden ajan – lyhennysvapaa. Tältä osin käytännössä on epämiellyttäviä
yhtymäkohtia finanssikriisiä edeltävien ns. subprime-lainojen käytäntöihin Yhdysvalloissa.
Oma ja työryhmäraportista erillinen taloyhtiölainoihin liittyvä asia koskee niiden verotuskäytäntöä sijoitusasuntojen tapauksessa.
Ytimessään kyse on siitä, että jos taloyhtiö kirjanpidossaan tulouttaa rahoitusvastikkeen sen
rahastoimisen sijasta, sijoittaja voi vähentää verotuksessaan rahoitusvastikkeen korkojen lisäksi myös pääomalyhennykset. Tarkalleen ottaen
kyse on verotuksen ajallisesta siirtämisestä: jos
vastikkeet on vähennetty reaaliaikaisesti, niitä
ei saa enää vähentää mahdollisen myyntivoiton
yhteydessä. Verovähennysoikeuden kiristämisestä käyty keskustelu viittaa kuitenkin siihen,
että ainakin osa asuntosijoittajista vaikuttaa kärsivän likinäköisyysharhasta.

5. Luotonottajiin kohdistuvasta
makrovakausvälineistä käytyä
keskustelua
Käytännön vaikeutena makrovakausvälineitä
valmisteltaessa ja päätöksiä tehtäessä on sen
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arvioiminen, mikä on liiallista velkaantumista ja miten siihen olisi mahdollista puuttua.
Vapaa sopimusoikeus on monessa mielessä
liberaalin markkinatalouden ydintä ja siihen
puuttuminen on lähtökohtaisesti ongelmal
lista.
Toimialan ja etujärjestöjen edustajat ovat
suhtautuneet valtiovarainministeriön työryhmän esityksiin valikoivan kriittisesti. Asun
tosijoittajia huolestuttavat tiukennukset uudistuotannon taloyhtiölainoihin, jotka ovat olleet
sijoittajille verotuksellisesti edullisia. Raken
tajien edustajat ovat huolissaan siitä, että rajoitukset heikentäisivät sijoittajakysyntää sekä
pienempien rakennusyhtiöiden rahoituksen
saatavuutta ja vaikuttaisivat siten kielteisesti uudistuotantoon. Finanssialan edustajat ovat suhtautuneet torjuvasti perinteisiin asuntolainoihin
liittyvään lisäsääntelyn, mutta ovat kannattaneet yhtiölainojen ja erityisesti kulutusluottojen nykyistä tiukempaa sääntelyä ja valvontaa.
Etujärjestöt katsovat asiaa ensisijaisesti omista lähtökohdistaan. Siinä ei ole mitään väärää:
se on etujärjestöjen tehtävä. Laajemmasta, kotitalouksien yhdenvertaisuuden ja makrovakauden näkökulmasta kysyntäperusteisia välineitä
on kritisoitu lähinnä akateemisten tutkijoiden
puheenvuoroissa.
Entinen Riksbankin johtokunnan jäsen,
professori Lars E.O. Svensson on esittänyt kovaa kritiikkiä kysyntäperusteisia makrovakausvälineitä ja niiden käyttöä vastaan (Svensson
2020). Kritiikki kohdistuu Ruotsiin, mutta on
yleistettävissä laajemminkin. Hänen mukaansa
velkaantumista suhteessa tuloihin ja vakuuksiin
rajoittavat toimet eivät lisää vakautta, vaan jopa
heikentävät sitä, minkä lisäksi ne vaikeuttavat
kohtuuttomasti mm. nuorten pääsyä omistusasuntomarkkinoille.

Svenssonin mukaan kriisitilanteita ehkäistäessä tärkeää ei ole velkaantuminen itsessään,
vaan kotitalouksien kyky reagoida yllätyksiin
velanhoitokykynsä ylläpitämiseksi kriisitilanteessa. Siihen vaikuttavat vakuudet ja kotitalouksien likviditeettipuskurit. Svenssonin
mukaan makrovakausrajoitukset heikentävät
kumpaakin: asuntojen hintojen laskiessa tiukentuvat vakuusarvot rajoittavat luotonsaantia,
samalla kun asuntolainan lyhennyspakko kiristää kotitalouksien likviditeettiä suhteessa tilanteeseen, jossa rajoituksia ei ole.
Svenssonin analyysi on kuitenkin staattinen. Hän ei analysoi millaiseen dynaamiseen
tasapainoon rajoitukseton malli johtaisi ja miten hänen nykyhetken tasapainoon perustuva
kritiikkinsä tällöin mahdollisesti muuttuisi.
Huomionarvoista on myös, että koronakriisin
puhjettua Ruotsin Finansinspektion poisti tilapäisesti Svenssonin kritisoiman luotonlyhennysvelvoitteen. Kevennyksen tavoitteena oli auttaa kotitalouksia ylläpitämään likviditeettiään
vaikeassa tilanteessa.
Suomessa nuorten kotitalouksien pääsyn
vaikeutuminen omistusasuntomarkkinoille on
yksi eniten DTI-rajoitetta vastaan käytetyistä
argumenteista. Kuten edellä todettiin, 15 %
lainahakemuksista kattava harkinnanvaraisuus
luottorajan sitovuudessa olisi ratkaissut pääosan
ongelmasta. Yksi mahdollinen keskustelussa
esitetty lisävaihtoehto olisi vakuuskäytännön
kaltainen eriytetty DTI-raja ensi- ja ei-ensiasunnonostajille.
Kysyntäperusteisia makrovakausvälineitä on
kritisoitu myös maturiteettirajoitteesta koituvasta, pakollisesta ja elinkaarikulutuksen näkökulmasta liiallisesta ylisäästämisestä (Määttänen
2021). Verotus voisikin olla tehokkaampi tapa
sellaisten ongelmien hillintään, joihin nyt esitetään kysyntäperusteisia makrovakausvälineitä.
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Ytimessään kysyntäperusteisten välineiden kritiikissä on yleensä kyse niiden second best -luonteesta. Jos asuntotarjonta pystyisi reagoimaan
kysynnän muutoksiin, näitä välineitä ei tarvittaisi. Tämä argumentaatio on valitettavasti lähinnä teoreettinen: asuntokanta muuttuu vain
hitaasti. Myös kiinteistöverotus, asuntotulon
verottamisesta puhumattakaan, ovat osoittautuneet poliittisesti hyvin vaikeiksi instrumenteiksi.

6. Yhteenveto: korona-ajan
alustavia opetuksia
makrovakauspolitiikalle
Koronakriisi on ollut ensimmäinen testi finanssikriisin jälkeen luodulle uudelle sääntelylle. Toistaiseksi tulos on ollut rohkaiseva: koronakriisi on ollut ensisijaisesti terveydellinen
ja toissijaisesti talouskriisi. Mutta finanssikriisi
se ei ole ollut. Enemmän ja parempaa pääomaa,
enemmän ja parempaa likviditeettiä on osoittautunut toimivaksi strategiaksi. Pankit ovat kyenneet rahoittamaan asiakkaitaan koronakriisin
aikana ja toimimaan siten suhdanteita tasaavalla
tavalla.
Toisaalta koronapandemian näkökulmasta
onnistunut talouspolitiikka on tarkoittanut sitä,
että kotitalouksien velkaantuminen ja asuntojen
hinnat ovat jatkaneet nousuaan talouskriisistä
huolimatta. Osassa maista nousu on ollut erityisen voimakasta. Kasvava velkaantuminen altistaa kotitaloudet niin odotettuun korkotasoon,
asuntojen hintakehitykseen kuin työllisyyteenkin liittyville riskeille.
Ensimmäinen koronakriisin opetus on se, että jos makrovakausviranomainen haluaa keventää vaatimuksia, pitää olla jotakin mitä keventää.
Euroopan talousalueella tätä mahdollisuutta ei
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kaikissa maissa ollut. Siksi puskureita kannattaa kerryttää hyvän sään aikana.
Suhtautuminen makrovakausvaatimuksiin
on poikennut merkittävästi Euroopan maiden kesken. Aktiivisinta niiden käyttö on ollut pohjoisessa Euroopassa - Pohjoismaissa ja
Alankomaissa. Vähiten aktiivista käyttö on
ollut eteläisemmässä Euroopassa. Koska yksi
EU:n sisämarkkinoiden tärkeimmistä tavoitteista on yhtäläisten kilpailuolosuhteiden takaaminen, maakohtaiset erot ovat makrovakauspuskureissa ainakin jonkinasteinen ongelma myös
muusta kuin vakausnäkökulmasta tarkasteltuna. Erityisen ongelmallisena tätä voi pitää pankkiunioniin kuuluvissa maissa, jossa sääntelyn ja
valvonnan pitäisi lähtökohtaisesti olla aiempaa
yhtenäisempää. On kuitenkin muistettava, että
lähtökohtaisesti makrovakauspolitiikka on EUlainsäädännössä luonteeltaan kansallista – myös
pankkiunionissa.
EKP:n ylimmällä päätöksentekijällä, EKP:n
neuvostolla, on ”nokitusoikeus” kansallisiin
EU-lainsäädännön mukaisiin makrovakauspäätöksiin. Sillä on siis velvollisuus hyväksyä tai
oikeus tiukentaa kansallisesti tehtyjä päätöksiä,
mutta ei oikeutta keventää niitä. Tällä oikeudella on haluttu hälventää huolta siitä, että kansallinen makrovakausviranomainen olisi jostakin
syytä haluton tekemään tarpeellisia kiristäviä
päätöksiä.
Toistaiseksi EKP ei ole tehnyt yhtään korottavaa päätöstä. Jotta tällainen päätös olisi
kansallisesti hyväksyttävä, se edellyttäisi käytännössä laajalti hyväksyttyä ja läpinäkyvää
arviointikehikkoa puuttumistarpeiden identifioimiseksi. Työtä tällaisen kehikon aikaansaamiseksi on tehty jo pitkään esimerkiksi puskureiden alaraja-arvioiden suhteen.
Toinen kriisin opetus oli se, että puskurikokonaisuutta asetettaessa täytyy huomioida
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myös eri instrumenttien ominaisluonne ja niiden muodostama kokonaisuus. Kuten edellä
todettiin, makrovakauspuskurit ovat pehmeitä
eli niiden käyttäminen poikkeusolosuhteissa ei
uhkaa pankin toimilupaa. Vaikka luotettavien
arvioiden tekeminen on vielä liian aikaista, koronapandemian aikana on kuitenkin tullut esiin
viitteitä siitä, että pankit olisivat haluttomia rikkomaan makrovaateiden kaltaisia pehmeämpiäkään rajoitteita. Mikäli näin olisi, makropuskureita, niiden käyttöä ja rakennetta pitäisi
arvioida monin tavoin uudelleen.
Syitä pankkien mahdolliseen haluttomuuteen käyttää makropuskureita on hyvä tutkia
riittävän aiempaa syvällisemmin. Voi olla, että puskurien käytöstä seuraavat osingonjakorajoitukset voivat olla yksittäisen pankin näkökulmasta hyvinkin tiukka rajoite. Puskurien
käytössä voisi jopa olla kyse samankaltaisesta
maineriskistä kuin finanssikriisin alkuvaiheessa oli keskuspankin diskonttoikkunan käytössä.
Tuolloin ongelman ratkaisi, tai sitä ainakin helpotti, keskuspankkien siirtyminen anonyymeihin huutokauppoihin ylimääräisen likviditeetin
jakamisessa.
Kolmas kriisin opetus liittyy siihen, että makropuskurien keventämistä voi rajoittaa
myös muu sääntely. Tällaisia muita tekijöitä
ovat omavaraisuusaste ja sijoittajanvastuun mahdollistavan omaksi pääomaksi muunnettavissa
olevaa pääomaa koskevat vaateet (ns. MRELvaateet). Pääoma- ja resoluutiovaateiden muo
dostama kokonaisuus on Euroopassa monimutkainen sekä käytettävien instrumenttien että
päätöksenteon rakenteiden osalta.
Finanssikriisistä alkanut sääntely ei tullut
valmiiksi ennen koronapandemiaa. Basel III
-paketista on toteuttamatta vielä pankkien sisäisten riskimallien käytöstä saatavaa hyötyä rajoittava kokonaisuus. Se tulee lokakuun lopulla

julkaistun Euroopan komission esityksen mukaan täysimääräisesti voimaan pitkien siirtymäaikojen jälkeen vuonna 2033 (European
Commission 2021).
Lähivuosien aikana komissio aloittaa lisäksi makrovaatimuksia koskevan lainsäädännön
arviointityön. On vaikea nähdä tarvetta kokonaan uusille pääomapuskureille, mutta välineiden aiempaa yhdenmukaisempaa käyttöä ja
käytettävyyttä koko unionin alueella olisi hyvä
vahvistaa. Sen sijaan kysyntäpohjaisten välineiden puutetta eurooppalaisessa lainsäädännössä voi pitää ongelmallisempana. Hitaan kasvun
ympäristössä korkotaso säilynee myös jatkossa
matalana, mikä todennäköisesti nostaa kotitalouksien velkaantumista myös jatkossa. Vel
kaantumisen kasvun myötä makrotaloudelliset
riskit jatkavat kasvuaan, mutta pankkien aiempaa korkeamman vakavaraisuuden seurauksena huonon tuleman riskit kohdistuvat aiempaa
selvemmin kotitalouksille.
Makrovakauspolitiikka on nykyaikaisessa
muodossaan varsin uusi talouspolitiikan lohko, joka hakee vielä muotoaan. Ylimääräisten
pääomavaatimusten ytimessä on pankkien
kriisinsietokyvyn ja viime kädessä pankkien
pelastamiskustannusten minimointi. Toisaalta
lainanhakijoihin kohdistuvissa rajoitteissa voi
nähdä myös piirteitä kuluttajansuojasta. Yti
messään kyse on kuitenkin siitä, että taloushistoriassa ne taantumat, joihin on liittynyt
finanssikriisi, ovat olleet kaikkein vaikeimpia
kriisejä. Finanssikriisien pitkäkestoisimmat
vaikutukset liittyvät kotitalouksien velkaan,
jonka makrotasolla merkittävin komponentti
ovat asumiseen liittyvät velat. Vaikeus on oikeiden välineiden ja niiden välisen tasapainon
löytämisessä. □
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