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SUOMEN RAHOITUSMARKKINOIDEN MUUTOKSEN VAIKUTUS
TALLETUSPANKKIEN VARAINHANKINNAN RAKENTEESEEN
VUOSINA 1980-1987
Tutkimuksen tavoitteet

Tavoitteena oli kuvata Suomen rahoitusmark
kinoiden muutoskehitys eri osa-alueilla ja 
löytää muutoksen aiheuttaneet tekijät. Edel
listen perusteella pyrittiin selvittämään muu
toksen vaikutukset suomalaisten talletuspank
kien koko varainhankinnan rakenteeseen 1980- 
luvulla.

Lähdeaineisto
Rahoitusmarkkinoiden muutosta tutkittaessa 
aineistona oli kirjallisuus, artikkelit ja 
haastattelut. Tilastokeskuksen julkaisemien 
talletuspankkien ottolainaustilastojen ja 
taseiden avulla tutkittiin talletuspankkien 
varainhankinnan rakenteen kehitystä.

Tietojen käsittely
Empiiristä tutkimusta varten talletuspankkien 
taseet muokattiin uudelleen kahdeksaan varain
hankinnan erään. Tutkimustulokset esitettiin 
muokatusta aineistosta laskettuina absoluutti
sina arvoina sekä erien suhteellisina osuuk
sina koko varainhankinnasta. Lisäksi lasket
tiin tase-erien kasvuprosentit verrattuna 
edellisen vuoden vastaaviin arvoihin.
Tase-erien suhteellisten osuuksien ja kasvu
prosenttien kehitystä analysoitiin kaikkien 
talletuspankkiryhmien osalta ja löydetyillä 
eroilla selitettiin pankkiryhmien eroavuuksia.

Tulokset
Tutkimustulosten mukaan rahoitusmarkkinoiden 
muutos on vaikuttanut kaikkien talletuspankki
en varainhankintaan erittäin voimakkaasti. 
Erot pankkiryhmien varainhankinnan rakentees
sa ovat kuitenkin edelleen huomattavat. Va
rainhankinnan eristä ovat suhteellisesti 
mitattuna eniten vähentyneet talletukset ja 
Suomen Pankin myöntämät luotot. Ulkomaisten 
velkojen ja markkinarahan osuus talletuspank
kien varainhankinnasta on puolestaan kasvanut 
voimakkaasti koko 1980 -luvun ajan.

Avainsanat
Rahoitusmarkkinat, pankit, rahapolitiikka.
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1. JOHDANTO

Viime vuosien talouspoliittisesti eräs eniten keskuste
lua herättäneistä aiheista on ollut meneillään oleva 
rahoitusmarkkinoidemme muutoskehitys. Keskustelun 
painopiste on vaihdellut huomattavasti eri sidosryhmien 
kesken.

Rahapoliittiselta kannalta on eniten kiinnostanut 
keskuspankkimme, Suomen Pankin, asema uudessa mark
kinaehtoisessa rakenteessa. Kun Suomen Pankki aiemmin 
sääteli rahoitusmarkkinoita hallinnollisilla päätöksil
lään, on säätelyn painopiste siirtynyt avomarkkinaope
raatioihin vapaan koronmuodostuksen rahamarkkinoilla.

Pankkisektoria on taas puhuttanut lisääntyvän mark- 
kinaehtoisuuden tuoma riskien nousu ja kilpailun li
sääntyminen sekä näiden yhteisvaikutuksen aiheuttama 
pankkien vakauden heikentyminen. Uudessa tilanteessa 
erityisesti pankkien varainhankinnan rakenne on noussut 
tärkeäksi menestystekijäksi ja pankit ovatkin joutuneet 
laajentamaan toimintaansa yhä uusille varainhankin- 
tasektoreille. Kyseinen muutoskehitys on myös tämän 
tutkimuksen empiirisen osan keskeisimpänä tarkastelu
kohteena .

Muun yrityssektorin mielenkiinto on painottunut lähinnä 
rahoitusmarkkinoiden vapautumiseen, rahoituksen kan
sainvälistymiseen, uusiin rahoitusmuotoihin ja näiden 
yhteisvaikutuksesta syntyneeseen tilanteeseen, jolloin 
yritysten ongelmana ei enää ole rahan saatavuus vaan 
rahoituksen kustannukset. Tällöin on jouduttu etenkin 
suurissa yrityksissä organisoimaan rahoitushallinto 
entistä huomattavasti tehokkaammin, jotta yritys pystyy 
joustavasti saamaan edullisimmalla mahdollisella korol
la tarvitsemansa lainarahoituksen. Samalla yrityksille 
on avautunut entistä paremmat mahdollisuudet sijoittaa 
lyhytaikaiset varansa tuottavasti rahamarkkinoille.
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Lopulta yksityisten henkilöiden mielenkiintoa rahoitus
markkinoihin on lisännyt useiden uusien, entistä tuot
tavampien sijoituskohteiden ilmestyminen markkinoille 
tilanteessa, jossa yksityissektorilla on käytössään 
huomattavia rahoitusylijäämiä ja lisäksi lainarahoituk
sen saanti on helpottunut olennaisesti.

1.1 TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tutkielman tavoitteena on ensinnäkin kuvata lukijalle 
Suomen rahoitusmarkkinoiden muutoskehitys kokonaisuu
dessaan ja lisäksi osoittaa ne tekijät, joihin tapahtu
neet muutokset pohjautuvat.

Toiseksi tutkielmassa tehdään empiirinen tutkimus 
Suomessa toimivien talletuspankkien varainhankinnan 
kehityksestä vuosina 1975 ja 1980-1987. Kyseinen aika
väli kattaa ne vuodet, jolloin tässä työssä tarkoitettu 
rahoitusmarkkinoiden muutos on tapahtunut. Vuoden 1975 
avulla pyritään saamaan muutoskehityksen voimakkuus 
entistä selvemmin esille. Tavoitteena empiiriselle 
osalle on osoittaa Suomen rahoitusmarkkinoilla tapahtu
neiden muutosten selkeä vaikutus kaikkien talletuspank
kien varainhankintaan ja lisäksi tarkastella eroja eri 
pankkiryhmissä tapahtuneessa kehityksessä. Tällöin 
pystytään hahmottamaan syyt eri pankkiryhmien poikkea
vaan toimintamalliin ja kykyyn hyödyntää tapahtunut 
rahoitusmarkkinoiden muutos.

Työn näkökulma on ulkopuolisen tarkkailijan, mutta 
siinä painottuu huomattavasti myös Suomen Pankin ja 
pankkisektorin näkökulmat, sillä kyseisestä aiheesta 
julkaistu materiaali on lähes yksinomaan näiltä sekto
reilta. Yleisesti työssä korostuu lehtiartikkeleiden 
osuus siitä syystä, että käsiteltävästä aiheesta jul
kaistut teokset ovat usein jo ilmestyessään sisältäneet 
vanhentunutta tietoa.
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1.2 AIHEEN RAJAUS

Työssä rajoitutaan tutkimaan yksinomaan Suomen rahoi
tusmarkkinoita. Lisäksi rahoitusmarkkinoiden muutoksen 
tutkimuksessa korostuu erityisesti sen vaikutukset 
pankkitoimintaan. Muutoksen kansantaloudellisia vaiku
tuksia ei työn empiirisessä osassa tutkita. Myös Suo
messa toimivat ulkomaiset liikepankit ja erilaiset 
erityisluottolaitokset rajataan työn empiriaosan ulko
puolelle, koska ne eivät kuulu talletuspankkien ryh
mään.

Varainhankinnan rakennetta tutkitaan vain niiden tieto
jen osalta, jotka saadaan pankkien taseen vastattavaa- 
puolelta. Tällöin verrataan vastattavien erien suhteel
lisia osuuksia ja niiden kehitystä. Lisäksi erien 
kasvuprosenteilla selkeytetään näkemystä kehityksen 
suunnasta nyt ja tulevaisuudessa. Taseen ulkopuolisia 
eriä ei tutkita puutteellisen informaation johdosta.

Tutkittavina pankkiryhminä ovat:

- kotimaiset liikepankit
- säästöpankit
- osuuspankit
- Postipankki (liikepankki 1.1.1988 alkaen).

Vertailuja yksittäisten pankkien välillä ei tehdä, 
koska eri pankkiryhmittymien sisällä varainhankinnan 
rakenteen erot eivät ole yhtä selkeitä kuin niiden 
välillä. Eri ryhmiin kuuluvat pankit esitetään liit
teessä 1.

1.3 KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ

Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan niitä kokonaismark- 
kinoita, jotka muodostuvat talletus- ja luottomark- 
kinoista, valuuttamarkkinoista, rahamarkkinoista sekä 
osake- ja joukkovelkakirjamarkkinoista.
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Rahamarkkinoilla tarkoitetaan lyhyen rahan markkinoita 
(alle 1 vuotta), joilla operoidaan markkinarahan eh
doin. Yleisimpiä rahamarkkinainstrumenttej a ovat yri
tystodistukset ja sijoitustodistukset.

Talletuspankeilla tarkoitetaan tässä työssä yleisöltä 
talletuksia vastaanottavia pankkeja. Tällöin talletus- 
pankeiksi ei lueta ulkomaisia, Suomessa toimivia liike- 
pankkeja.

Pankkien varainhankintana on tässä työssä käytetty niin 
sanottua laajaa varainhankinnan käsitettä, jolloin 
rahan lähteiksi lasketaan kaikki pankin taseen "vastat
tavaa" -puolen erät. Taseen ulkopuolista varainhankin
taa ei huomioida.

Pääomamarkkinoilla tarkoitetaan tässä työssä rahamark
kinoita, obligaatio- ja j oukkovelkakirj amarkkinoita 
sekä arvopaperimarkkinoita yhdessä. Lisäksi ne sisältä
vät sekä kotimaiset että ulkomaiset pääomamarkkinat.

1.4 TUTKIELMAN RAKENNE

Tutkielma jakautuu yhteensä seitsemään lukuun. Johdan
toluvussa rajataan aihe ja esitetään tutkimusongelma 
tavoitteineen. Luvussa 2 kuvataan Suomen rahoitusmark
kinoiden rakennetta ja markkinoilla toimivia instituu
tioita. Lisäksi esitetään se hallintomekanismi, jolla 
säädellään rahoitusmarkkinoita ja harjoitetaan rahapo
litiikkaa Suomessa.

Luvussa 3 kuvataan Suomen rahoitusmarkkinoita ennen 
tutkielmassa tarkoitettua muutoskehitystä. Näin luodaan 
se tietopohja, jonka avulla on helpompi havaita ja 
ymmärtää tapahtuneen muutoksen laajuus.

Luvussa 4 esitetään niitä muutospaineita, jotka käyn
nistivät muutoskehityksen ja sen jälkeen kuvataan itse
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muutoskehitys tuoreimpiin tietoihin saakka. Luvut 3 ja 
4 on esitetty vertailun helpottamiseksi mahdollisimman 
symmetrisinä ja rahoitusmarkkinoiden kaikki osa-alueet 
kattavina.

Luvussa 5 tutkitaan talletuspankkien asemaa rahoitus- 
markkinoillamme teoreettisesta näkökulmasta.

Luku 6 sisältää tutkimuksen empiirisen osan, jossa 
ensiksi määritellään käytetty varainhankinnan käsite. 
Toiseksi esitetään tutkimustulokset pankkiryhmittäin ja 
analysoidaan saatuja tuloksia tutkimuksen tavoitteiden 
mukaisesti.

Luvussa 7 kerrataan yhteenvedon omaisesti tutkielman 
keskeisimpiä tuloksia ja esitetään oletuksia rahoitus
markkinoiden kehityksestä tulevaisuudessa.
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2.SUOMEN RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA

2.1 RAHOITUSMARKKINOIDEN RAKENNE JA MARKKINOILLA TOIMI
VAT INSTITUUTIOT

Suomen rahoitusmarkkinoiden rakenne on varsinaisesti 
vasta vuodesta 1986 sisältänyt kaikki markkinaosa- 
alueet. Tällöin muodostui Suomeen nopeasti kehittyneet 
lyhyen rahan jälkimarkkinat.

Näin voidaan erottaa rahoitusmarkkinoistamme neljät 
erilliset markkinat, jotka on esitetty myös seuraavassa 
kuviossa:

KUVIO 1: SUOMEN RAHOITUSMARKKINAT 1

SUOMEN RAHOITUSMARKKINAT

TALLETUS- JA LUOTTO- 
MARKKINAT

VALUUTTAMARKKINAT

RAHAMARKKINAT OSAKE- JA JVK- 
MARKKINAT

Rahoitusmarkkinoilla operoivia rahalaitoksia on Suomes
sa erittäin vähän. Pääsyynä tähän on pankkisektorimme 
suuri keskittyneisyys, johon on päädytty useiden fuusi
oitumisten kautta. Suomessa on tällä hetkellä vain 
kaksitoista liikepankkia (ulkomaiset liikepankit mukaan 
luettuina), joista lisäksi kahden koko on huomattavasti 
muita suurempi. Lisäksi omiksi pankkiryhmikseen luetaan 
osuuspankit ja säästöpankit.

Talletuspankkien lisäksi ja suurimmaksi osaksi niiden 
perustamina toimivat luotonantonsa pääomamarkkinoilla 
rahoittavat luottolaitokset, kuten kiinnitysluottolai
tokset ja erityisluottolaitokset. Edelleen luottomark-

1 Weckman, 22.05.1987



kinoilla toimii myös pankkien omistamia rahoitusyh
tiöitä.

Myös vakuutuslaitosten ja sosiaaliturvarahastojen 
merkitys luotonantajina on voimakkaasti kasvanut vuonna 
1962 käyttöön otetun lakisääteisen eläkevakuutusjärjes
telmän myötä.

Suomen raha- ja luottolaitoksia ovat: 1

1. Rahalaitokset, joilla on oikeus vastaanottaa talle
tuksia.
a) Talletuspankit

- Liikepankit (sis. Postipankki OY:n)
- Säästöpankit
- Osuuspankit

b) Osuuskauppojen säästökassat
c) Ulkomaiset liikepankit (ei kotitalouksilta)

2. Pääomamarkkinoilta varoja hankkivat luottolaitokset.
a) Kiinnitysluottolaitokset
b) Erityisluottolaitokset
c) Rahoitusyhtiöt
d) Sijoitusyhtiöt
e) Kehitysyhtiöt
f) Muut instituutiot

3. Vakuutuslaitokset

4. Suomen Pankki

5. Valtio ja Sosiaaliturvarahastot

Tarkasteltaessa maamme rahoitusmarkkinoita vaateittain 
voidaan todeta niiden muodostuvan pääasiallisesti 
keskipitkistä ja pitkäaikaisista luotoista. Lyhytai
kaisten luottojen osuus on kuitenkin kasvanut jatkuvas

1 Suomen Pankkiyhdistys 1987, s.7
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ti rahamarkkinoiden kehittyessä voimakkaasti. Varsi
naisten pääomamarkkinoiden puutteellisuuksista johtuen 
talletuspankit ovat joutuneet huolehtimaan suuresta 
osasta yritysten tarvitsemasta pitkäaikaisesta rahoi
tuksesta. Aiemman velkakirjalainakäytännön rinnalla on 
tähän käyttöön otettu myös lyhytaikaisia rahoitusväli
neitä. Muut luottolaitokset ovat myöntäneet pääasiassa 
pitkäaikaista luottoa tietyin erikoisehdoin.

Obligaatiomarkkinoilta ovat hankineet varoja lähinnä 
valtio ja kiinnitysluottolaitokset. Yritysten liikkeel
le laskemien obligaatioiden määrää on pienentänyt 
verotuskäytäntö, joka sallii verovapaiden obligaatioi
den julkaisun vain aiemmin mainituille instituutioille. 
Suomen rahoitusmarkkinoiden rakenne vaateittain näkyy 
myös seuraavassa kuviossa 1.

KUVIO 2: SUOMEN RAHOITUSMARKKINOIDEN RAKENNE VAATEIT
TAIN

2.2 RAHOITUSMARKKINOIDEN TOIMINNAN SÄÄTELY

Suomessa toimivien luottolaitosten toiminta on säädet
ty lailla. Kunkin pankkiryhmän toiminnalle on määrätty

1 Suomen Pankkiyhdistys 1987, s.8
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oma lakinsa, mutta tästä juridisesta eroavuudesta 
huolimatta pankkien toiminta on varsin samanlaista. 
Vuonna 1984 työnsä aloittaneen pankkitoimintakomitean 
päätavoitteena onkin saattaa kaikki talletuspankit 
samaan asemaan. Uudessa pankkilaissa, joka esiteltäneen 
eduskunnalle kesällä 1989, toiminnan laajuus ja siinä 
otettavat riskit määräävät oman pääoman tarpeen, joka 
näin saatetaan vastaamaan kansainvälistä käytäntöä.

Pankkilakien valmistelu on viivästynyt, sillä kesällä 
1988 esitti Kansainvälisen j är j estelypankin (BIS) 
yhteydessä toimiva niin sanottu G10 -ryhmä pankeille 
uuden standardin, jonka ehtojen on toteuduttava ryhmän 
jäsenmaiden pankeissa vuoden 1992 lopussa. Uuden sään
nöstön vaikutukset huomioidaan myös Suomen uusissa 
pankkilaeissa, vaikka emme kuulukaan G10 -ryhmään. 
Tärkeimpänä ja samalla vaikeimmin toteutettavissa on 
standardin asettama kahdeksan prosentin oman pääoman 
vaatimus suhteessa riskikertoimella painotettuihin 
varoihin. Myös taseen ulkopuoliset erät otetaan huomi
oon laskettaessa kyseistä suhdetta. 1

Myös kiinnitysluottolaitosten ja erityisluottolaitosten 
toimintaa säätelevät omat lakinsa. Rahoitusyhtiöiden 
sekä eräiden muiden uusien lähinnä pääomamarkkinoilla 
toimivien instituutioiden lainsäädäntöä ollaan parhail
laan valmistelemassa.

Varsinaisten pankkilakien lisäksi raha- ja luottolai
tosten toimintaa säätelee luonnollisesti yleinen ta
loudellinen lainsäädäntö. Lisäksi on olemassa erilliset 
lait eräille instrumenteille ja rahamarkkinoilla raha
laki ja valuuttalaki.

Pankkitoimintaa valvova ylin viranomainen on valtionva
rainministeriö, jonka alaisena pankkitarkastusvirasto 
valvoo edellä mainittujen lakien noudattamista.

1 Banking World, August 1988, s.14-15
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Pankkien yhteistyöelimenä toimii vuonna 1948 perus
tettu Rahalaitosten Neuvottelukunta, jonka nimenä on 
nykyisin Pankkien Neuvottelukunta. Sen tehtävänä on 
kehittää pankkijärjestelmän toimivuutta ja parantaa 
pankkien toimintaedellytyksiä toimimalla niiden puoles
ta lainsäädäntöä ja talouspolitiikkaa koskevissa asi
oissa. Lisäksi Pankkien Neuvottelukunta on samalla se 
yhteistyöelin, jossa esimerkiksi on sovittu pankkien 
ottolainauksen korkokartelleista 1.

2.3 RAHAPOLITIIKKA

Rahapolitiikkaa ovat määritelmällisesti ne julkisen 
vallan toimenpiteet, joiden avulla halutaan vaikuttaa 
taloudelliseen kehitykseen raha- ja luottomarkkinoiden 
välityksellä. Talouspolitiikan osana se on rinnastetta
vissa valtion ulkomaankauppapolitiikkaan, finanssipoli
tiikkaan ja tulopolitiikkaan. Rahapoliittiset toimet 
myös vaikuttavat kaikkiin taloudellisen toimeliaisuuden 
lohkoihin, kuten esimerkiksi työllisyyteen ja tuotan
toon, rahan tarjonnan ja korkokannan kaltaisten rahoi- 
tusmuuttujien kautta.

2.3.1 RAHAPOLITIIKAN TAVOITTEET

Rahapolitiikan tavoitteet on johdettavissa lähtökohtai
sesti yleisistä talouspolitiikan tavoitteista, sillä 
keskuspankkimme, Suomen Pankki, pyrkii toimenpiteillään 
juuri edesauttamaan asetettujen talouspoliittisten 
tavoitteiden saavuttamista. Erityisesti rahapolitiikal
le keskeisinä voidaan kuitenkin pitää seuraavia talous
poliittisia tavoitteita:
- inflaation torjunta
- suhdannevaihteluiden hillitseminen
- rahan koti- ja ulkomaisen arvon vakauden säilyttämi-

1 Kauppinen & Paavonsalo 1983, s.33
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nen

- ulkomaisesta maksuvalmiudesta huolehtiminen.

Rahapoliittisten tavoitteiden saavuttamisen mahdolli
suudet pelkästään rahapoliittisten välineiden avulla 
ovat nykyään varsin vähäiset ja siksi talouspolitiikan 
eri lohkojen kiinteä yhteistyö on välttämätöntä, jotta 
saavutettaisiin tyydyttävä kompromissi eri tavoitteiden 
kesken.

2.3.2 RAHAPOLITIIKAN HARJOITTAJAT

Rahapolitiikan keskeisin ja merkittävin harjoittaja 
maassamme on keskuspankkimme, Suomen Pankki. Sen tehtä
vä on määritelty seuraavasti Suomen Pankin ohjesäännön 
1 § :ssä: "Suomen rahalaitoksen pitäminen vakaalla ja 
turvallisella kannalla sekä maan rahaliikkeen edistämi
nen ja helpottaminen" 1 . Muina rahapolitiikan harjoit
tajina ovat eduskunta, valtioneuvosto sekä raha- ja 
luottolaitokset, jotka kukin voivat tehdä joko suoraan 
tai välillisesti vallitseviin rahamarkkinoihin vaikut
tavia päätöksiä.

2.3.2.1 SUOMEN PANKKI (SP)

Suomen Pankki on raha- ja pankkijärjestelmän keskus. Se 
toimii "eduskunnan takuulla ja hoidossa sekä eduskunnan 
valitsemain valtuusmiesten valvonnan alaisena" 1 2. 
Suomen Pankin toiminta voidaan jakaa viiteen eri tehtä
väalueeseen, jotka ovat:
1. toimiminen rahaviranomaisena
2. toimiminen pankkien pankkina
3. toimiminen valtion pankkina
4. toimiminen valuuttaviranomaisena
5. toimiminen talouspoliittisena päättäjänä.

1 Suomen Pankin ohjesääntö, 1 §
2 Suomen Hallitusmuoto, 73 §
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Eduskunta ei varsinaisesti osallistu Suomen Pankin 
hoitoon vaan se vahvistaa SP:n ohjesäännön ja valitsee 
yhdeksän pankkivaltuusmiestä, jotka paitsi valvovat 
SP:n toimintaa, myös osallistuvat sen johtamiseen. 
Muodollisesti pankkivaltuusmiehet eivät valinnan jäl
keen ole eduskunnasta riippuvaisia, mutta käytännössä 
he tekevät jatkuvaa yhteistyötä eri eduskuntaryhmien 
kanssa. Lisäksi pankkivaltuusmiehet antavat valtioneu
vostolle ja eduskunnalle SP:n esityksiä.

Suomen Pankin välitön johto kuuluu pankin johtokunnal
le. Tasavallan presidentti nimittää pankkivaltuusmies
ten esityksen pohjalta johtokunnan jäsenet. Johtokunnan 
tehtäviin kuuluu kaikki ne pankin hallintoa ja hoitoa 
koskevat asiat, joita ei ohjesäännössä ole määrätty 
pankkivaltuusmiehille. 1

2.3.2.2 MUUT RAHAPOLITIIKAN HARJOITTAJAT

Eduskunnassa toimii erillinen pankkivaliokunta, jolle 
pankkivaltuusmiehet antavat vuosittain selostuksen 
Suomen Pankin toiminnasta ja tilasta. Tämän aineiston 
pohjalta taas pankkivaliokunta antaa mietinnön eduskun
nalle. Kyseisen mietinnön perusteella eduskunta voi 
esittää erinäisiä suosituksia keskuspankille, mutta ne 
eivät velvoita Suomen Pankkia. Lisäksi eduskunta voi 
vaikuttaa liikkeellä olevan setelistön määrään.

Markan ulkoisesta arvosta päättävät pankkivaltuusmie
het, valtioneuvosto ja Suomen Pankin johtokunta. Vuonna 
1977 muutettiin rahalain toista pykälää siten, että 
markan ulkoinen arvo ilmaistaan valuuttaindeksilukuna. 
Indeksin vaihtelualueen vahvistaa valtioneuvosto Suomen 
Pankin esityksestä 1 2.

1 Kauppinen & Paavonsalo 1983, s.20-23
2 Suomen Pankkiyhdistys 1987, s.15
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Raha- ja luottolaitosten rahapoliittinen valta on 
vahvistunut rahoitusmarkkinoiden muutoksen yhteydessä. 
Ne pystyvät entistä itsenäisemmin päättämään luotonan
tonsa määristä ja toisaalta rahamarkkinoilla vaikutta
maan vallitseviin korkoihin. Jo aiemmin ne ovat pysty
neet varsin itsenäisesti valitsemaan asiakkaansa. Näin 
ollen niiden toimenpiteiden rahapoliittiset vaikutukset 
ovat keskuspankin asemasta huolimatta huomattavia.
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3. SUOMEN RAHOITUSMARKKINAT ENNEN MUUTOSKEHITYSTÄ

Suomen rahoitusjärjestelmälle leimaa-antavia erityis
piirteitä ovat viime aikoihin asti olleet: 1

- voimakas pankkikeskeisyys
- luottojen krooninen liikakysyntä
- Suomen Pankin keskeinen asema
- hallinnollisesti määräytyneet korot
- voimakas valuutansäännöstely.

Seuraavissa luvuissa käsitellään sekä edellä mainit
tuja, että muita Suomen rahoitusmarkkinoille ominaisia 
piirteitä. Näille tunnusmerkeille etsitään syitä, jotka 
ovat johtaneet niihin ja lisäksi esitetään perusteita, 
joilla niiden olemassaoloa on puolustettu.

3.1 PANKKIKESKEISYYS

Pankkikeskeisyydellä tarkoitetaan sitä, että pankit 
ovat lähes monopolisesti huolehtineet kaikesta rahoi
tuksen välityksestä. Tähän pankkikeskeisyyteen joh
taneiksi tekijöiksi on esitetty neljää perussyytä.

Ensiksikin kansalaisten myönteinen suhtautuminen pank
keihin, joka on aiheuttanut aiemmin sen, ettei pankkeja 
ole koettu varsinaisiksi liikeyrityksiksi, vaan niiden 
vahvaa ja turvattua asemaa on pidetty yhteiskunnalli
sesti hyödyllisenä 1 2. Suomalaiset pankit ovat maailman 
suurimpien joukossa, kun taseen loppusumma suhteutetaan 
bruttokansantuotteeseen. Tämä ei tutkijoiden mielestä 
olisi mahdollista ilman yleistä myönteistä asennetta 
pankkeja kohtaan. Toisaalta pankkien asema on osoitet
tu vahvaksi useilla mielipidemittauksilla ennen 1980- 
lukua.

1 Korkman 1985, s.10
2 Väyrynen 1985, s.12
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Toiseksi Suomen pankkilainsäädäntö on perinteisesti 
mahdollistanut pankkien muita liikeyrityksiä kannatta
vamman toiminnan, kun kilpailua rahoitusmarkkinoilla 
on säädelty voimakkaasti pankkien vakavaraisuuden var
mistamiseksi .

Kolmantena syynä pankkikeskeisyydelle voidaan pitää 
pankkiluottojen kroonista liikakysyntää, jota käsitel
lään myös seuraavassa luvussa. Liikakysynnän johdosta 
pankit ovat voineet ratkaisevasti ohjailla pääomien 
allokoitumista maassamme. Tässä tilanteessa pankkisuh
teiden merkitys on korostunut ja tyypillistä onkin 
ollut, että pankin asiakkaalla on raha-asioiden hoito 
keskitetty vain yhteen pankkiin. Kyseinen pankkiuskol- 
lisuus on ollut yleistä myös yritysasiakkaille. Pank- 
kiuskollisuutta pidetään nykyään kielteisenä asiana, 
sillä se vähentää asiakkaan mahdollisuuksia kilpailut
taa pankkeja esimerkiksi koroilla.

Neljäntenä syynä voidaan lopuksi mainita pankkijärjes
telmämme keskittyneisyys muutamaan suureen pankkiryh- 
mittymään, joka lisää olemassaolevien pankkien tehok
kuutta pienentämällä esimerkiksi hallintokustannuksia 
(vrt. synergiavaikutukset) ja toisaalta vaikeuttaa 
uusien pankkien markkinoilletuloa.

3.2 TALLETUS- JA LUOTTOMARKKINOIDEN SÄÄNNÖSTELY

Anto- ja ottolainauksen säännöstely ja erityisesti 
säännöstelyn vapautuminen on vaikuttanut yksityisten 
henkilöiden luotonsaantimahdollisuuksiin kaikkein 
eniten. Seuraavat alaluvut esittelevät säännöstelyn 
kauden tyypillisimmät piirteet.

3.2.1 LUOTTOJEN LIIKAKYSYNTÄ

Suhteellisen kiinteiden ja etenkin reaalisesti alhais
ten (jopa negatiivisten) korkojen oloissa luottojen
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liikakysyntä on ollut ehkä merkittävin piirre maamme 
rahoitusmarkkinoilla. Rahan määrällinen niukkuus on 
johtanut säännöstelyyn, jossa pankit ovat valinneet 
asiakkaansa. Tästä näkökulmasta voi selkeästi hahmottaa 
pankkiemme vahvaa asemaa koko kansantaloudessamme, 
sillä markkinaehtoisuudesta ei liene kyseisessä tilan
teessa realistista edes keskustella. Kuvailtu epätasa
paino pankkiluottojen kysynnän ja tarjonnan välillä on 
säilynyt pitkään, koska markkinoiltamme ovat puuttuneet 
tarvittavat menetelmät, joiden avulla liikakysyntä 
olisi voitu eliminoida 1. Näitä tasapainottavia keinoja 
ovat esimerkiksi rahamarkkinainstrumentit ja muut 
jälkimarkkinakelpoiset välineet.

3.2.2 SUOMEN PANKIN KESKEINEN ASEMA SÄÄNNÖSTELYSSÄ

Pankkiemme keskuspankin, Suomen Pankin johtava asema on 
ollut poikkeuksellisen voimakas. Tämä vahva asema ja 
itsenäisyys on yleisesti tunnustettu suuremmaksi kuin 
muissa markkinatalousmaissa ja erityisesti muissa 
pohjoismaissa 1 2. Pankit ovat luottojen voimakkaan 
kysynnän vuoksi olleet lähes jatkuvasti velassa Suomen 
Pankille. Näin keskuspankkimme on voinut oleellisesti 
vaikuttaa pankkien luotonannon kannattavuuteen ja 
määrään sekä tätä kautta niiden luotonantokykyyn. 
Tehokkaimpina keinoina on ollut keskuspankkirahoituksen 
kustannusten säätely ja pankkikohtaisten luottokiinti- 
öiden muuttaminen 3. Pankkien luotonanto on vuorostaan 
vaikuttanut asiakkaiden kulutusmahdollisuuksiin ja 
investointeihin. Näin siis Suomen Pankki on voinut 
pankkeja "välikätenään" käyttäen vaikuttaa koko maamme 
suhdanteisiin 4.

1 Åkerholm 1982, s.32
2 Pekkarinen 1985, s.3
3 Korkman 1985, s.11
4 Korkman 1985, s.11
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3.2.3 HALLINNOLLISESTI MÄÄRÄYTYVÄT KOROT

Hallinnollisuus on pankkien ottolainauskoroissa perus
tunut pankkien yhteiseen korkosopimukseen, joka on 
tarkasti määrännyt maksettavat talletuskorot. Lainsää
dännöllisesti tätä korkokartel1ia tukee verohuojennus- 
laki, jonka mukaan korkotulojen verovapauden edellytyk
senä on, että talletus on tehty yleisesti käytössä 
olevalle tilille. Tiliä pidetään yleisesti käytössä 
olevana kun vähintään kaksi pankkiryhmää käyttää sitä 
yhtäläisin tili- ja korkoehdoin 1. Kyseinen laki oli 
voimassa vuoden 1988 loppuun 1 2, mutta uusikin laki 
säilytti niin sanotut käyttelytilit edellä mainituin 
ehdoin verovapaina.

Antolainauspuolella Suomen Pankki on säädellyt pankki
en antolainauksen keskikorkoa vuodesta 1947. Sittemmin 
tämän keskikoron tasoa sekä säätelyn piiriin kuuluvia 
antolainauseriä on muutettu useaan otteeseen. Keskiko
ron säätely purettiin lähes kokonaan vuonna 1986 3. 
Vain opintolainat sekä eräät erityislainat kuuluvat 
tällä hetkellä säätelyn piiriin.

3.3 ULKOMAISTEN PÄÄOMANLIIKKEIDEN SÄÄNNÖSTELY

1900 -luvun alussa kansainväliset rahoitusmarkkinat 
olivat jopa nykyistä vapaammat. Kansainvälisiltä pää
omamarkkinoilta hankittiin runsaasti rahoitusta ja 
niinpä esimerkiksi vuonna 1910 ulkomailla liikkeelle 
laskettujen obligaatioiden suhde pankkien kotimaiseen 
talletuskantaan oli 50 %. Ensimmäinen maailmansota 
laamaannutti kansainväliset pääomamarkkinat ja rahoi
tuksessa oli turvauduttava kotimaisiin markkinoihin. 
Pian sodan loputtua elpyi myös kansainväliset pääoma
markkinat ja vuonna 1931 Suomen ulkomainen obligaa-

1 Kontkanen 1987, s.31
2 Heinonen 1986, s.3
3 Tarkka 1987, s.23
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tiokanta oli lähes yhtä suuri kuin pankkien kotimainen 
talletuskanta 1. Lopulta vuonna 1939 aloitettiin maas
samme aivan viime vuosiin jatkunut valuutansäännöstely 
2

Yleisenä periaatteena on ollut, että ulkomaiset pää
omanliikkeet ovat olleet luvanvaraisia. Tiukalla ulko
maankaupan säännöstelyllä patoutettiin tuontitavaroihin 
kohdistuvaa kysyntää ja siitä aiheutuvaa pääomanvien- 
tiä.

Luvanvaraisuudesta johtuen Suomen Pankki on saanut 
erittäin laajat valtuudet käytännön valuutansäännöste
lyssä. Perusteena tälle voimakkaalle valvonnalle on 
esitetty ensinnäkin pyrkimystä mahdollistaa maamme 
rahoitusmarkkinoille autonominen luonne, jolloin omat 
suhdanteemme eivät muodostuisi liian herkiksi kansain
välisten rahamarkkinoiden heilahteluille. Toiseksi 
valvontaa on perusteltu sillä, että osana kasvuhakuista 
talouspolitiikkaa sen avulla voidaan edistää investoin
titoimintaa pyrkimällä muita maita alempaan korkota
soon. Tällöin säätely estää rahavirrat ulkomaille ja 
lisää näin kotimaassa rahan määrää. Erityisesti laajas
ta ulkomaankaupastaan johtuen Suomi on kuitenkin ollut 
ja on edelleen erittäin riippuvainen kauppakumppanei- 
densa suhdanteista, jolloin itsenäisen rahapolitiikan 
harjoittaminen on ajoittain osoittautunut vaikeaksi.

Sotien jälkeen on Suomen rahoitusmarkkinoiden kansain
välistymisessä nähtävissä ainakin kolme erillistä 
jaksoa: 1 2 3

1. Kansainvälistymisen ensimmäinen vaihe 1950- ja 1960- 
luvuilla, jolloin vapautettiin ulkomaankauppa ja va
luuttamääräiset juoksevat maksut.

1 Kauppalehti 12.12.1988, s.24
2 Tarkka 1987, s.9
3 Johansson & Solttila 1988, s.9
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2. Kansainvälistymisen toinen vaihe I960 -luvun lopulta 
1970 -luvun loppuun, jolloin ulkomaankauppamme laajeni, 
kansainväliset pääomavirrat kasvoivat ja maamme vel
kaantui nopeasti ulkomaille.

3. Kansainvälistymisen kolmas vaihe 1980-luvulla, 
jolloin on tapahtunut varsinaista ulkomaisten pääoman
liikkeiden liberalisoitumista. Kolmatta vaihetta käsi
tellään laajemmin vasta luvussa 4.3.

3.3.1 ULKOMAANKAUPAN VAPAUTUMINEN 1950 -LUVULLA

Valuutansäännöstely säilyi vuodesta 1939 aina 1950- 
luvun lopulle laajana ulkomaankaupan juoksevien maksu
jen osalta. Määrällisen kiintiöinnin ohella tuontiin 
vaikutettiin tuontitalletusjärjestelmin ja tuonnin 
käteismaksujärjestelmin. Vuosikymmenen lopulla erilai
set vapaakauppasopimukset aiheuttivat tuonnin määräl
listen rajoitusten poistamisen ja tullien alennukset.

Näin siis 1950 -luvun lopulla luovuttiin varsinaisesta 
valuutansäännöstelystä, kun ulkomaankauppa vapautet
tiin. Lisäksi vuosina 1958 ja 1959 vapautettiin osit
tain myös viennin ja tuonnin kauppaluotot. Toteutetuil
la muutoksilla muodostettiin valuutansäännöstelyssä se 
pohja, joka säilyi lähes muuttumattomana 1980 -luvulle 
saakka.

3.3.2 ULKOMAANKAUPAN KASVU 1960 - JA 1970 -LUVUILLA

Kansainvälistymisen toisessa vaiheessa ei tapahtunut 
olennaisia muutoksia pääomanliikkeiden säännöstelyssä, 
vaan rahoitusmarkkinoiden kansainvälistyminen oli 
pääasiassa ulkomaankaupan kasvun varassa. Voimakkaista 
investoinneista johtuen ulkomainen lainanotto ja ulko
mainen velkaantuminen kasvoivat nopeasti. Laajamittai
sen ulkomaisen lainanoton mahdollisti ns. euromark-
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kinoiden nopea kasvu ja valtaosa pitkäaikaisesta ulko
maisesta lainanotosta välittyi euromarkkinoilta.

Lähes koko 1970 -luvun Suomen Pankki noudatti varsin 
liberaalia lupamenettelyä pitkäaikaisessa ulkomaisessa 
pääomantuonnissa. Valuuttojen termiinimarkkinat käyn
nistyivät vuonna 1971, mutta aluksi niillä ei kuiten
kaan ollut sanottavaa merkitystä pääsääntöisesti kiin
teiden valuuttakurssien oloissa. Valuuttakurssien alka
essa kellua vuonna 1973, myös termiinimarkkinat laa
jenivat nopeasti. Pankkien operointia kansainvälisillä 
markkinoilla helpotti vuonna 1976 Suomen Pankin antama 
lupa perustaa ulkomaisia tytärpankkeja. Näin pankit 
pystyivät entistä joustavammin järjestämään ulkomaisia 
luottoja suomalaisille yrityksille.

Edellä esitetyistä muutoksista huolimatta ulkomaiset 
pääomanliikkeet olivat ennen 1980 -lukua niin rajoitet
tuja, että esimerkiksi ulkomainen luotonotto oli käy
tännössä vain suurimpien yritysten ulottuvilla. Tämän 
aiheutti jo se, että ulkomaiset luotot olivat sidottuja 
tehtyihin kauppoihin tai investointeihin.

3.4 RAHAMARKKINAT ENNEN 1980-LUKUA

Suomen Pankin johtaman voimakkaan rahoitusmarkkinoiden 
säännöstelyn oloissa ei Suomessa päässyt kehittymään 
toimivia lyhyen rahan markkinoita eli rahamarkkinoita 
ennen 1980 -lukua.

Ensimmäisenä rahamarkkinainstrumenttina voidaan kuiten
kin pitää ns. notariaattisijoituksia, joista ensimmäi
set välitettiin pankkien kautta 1960-luvulla. Tällöin 
pankki välitti saamansa talletuksen valitsemalleen 
yritykselle ja talletus oli aina määräaikainen, mutta 
aika saattoi vaihdella yhdestä päivästä aina yhteen 
vuoteen. Notariaattisijoituksia tehdään edelleenkin, 
mutta niiden merkitys on pienentynyt huomattavasti 
uusien instrumenttien kehityksen myötä.
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Seuraavana alettiin 1970-luvulla tehdä ns. repo- eli 
takaisinostosopimuksia. Tällöin pankki myi esimerkiksi 
omistamiaan joukkovelkakirjoja asiakkaalle määräajaksi 
ja sitoutui ostamaan velkakirjat takaisin sopimusajan 
päätyttyä sopimuksen tekohetkellä määrättyyn kurssiin. 
Repo -kauppa voitiin tehdä myös toisin päin, jolloin 
pankki toimi arvopapereiden ostajana ja asiakas vas
taavasti myyjänä 1. Myös repo -kauppoja tehdään edel
leen.

Varsinaisista lyhyen rahan markkinoista alettiin puhua 
1970 -luvun puolivälissä, jolloin yritykset ensimmäistä 
kertaa tekivät sopimuksia ylijäämiensä lainaamisesta 
määräajaksi varoja tarvitsevalle yritykselle. Tällöin 
markkinoista käytettiin nimitystä "mustat markkinat", 
eivätkä pankit toimineet tällöin luotonvälittäjinä. 
Varoja lainannut yritys sai shekkitiliä huomattavasti 
paremman tuoton sijoitukselleen ja lainanottajalla ei 
toisaalta ollut muuta mahdollisuutta tiukan luotonsään- 
nöstelyn vallitessa 1 2.

Tässä vaiheessa oli kuitenkin lähes sääntönä, että 
yritykset pitivät tilapäisiä ylijäämiään alhaista 
korkoa tuottavilla shekki- ja siirtotileillä, koska 
riittävän likvidejä korkoa tuottavia sijoituskohteita 
ei ollut tai niistä ei ollut riittävästi tietoa yrityk
sissä.

Yleisen suhtautumisen muutosta lyhyen rahan markkinoi
hin kuvaa ehkä parhaiten niistä käytetyn nimityksen 
kehitys. Ensiksi puhuttiin "mustista markkinoista", 
sitten "harmaista markkinoista", sitten "markkinarahas
ta" ja lopulta tällä hetkellä rahamarkkinoista 3. 
Suhtautumisen muuttuessa myönteisemmäksi luotiin myös 
samalla se pohja, jonka avulla syntyi valmiudet sellai
seen nopeaan rahamarkkinoiden kehitykseen, joka on

1 Halttunen 1987, s.3
2 Lautjärvi 1987, s.4-5
3 Wahlroos, 29.10.1987
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tapahtunut 19 8 0 -luvulla säännöstelyn poistumisen 
annettua siihen mahdollisuuden.

3.5 OSAKE- JA JOUKKOVELKAKIRJAMARKKINAT ENNEN 1980- 
LUKUA

Arvopaperimarkkinoiden kehitys Suomessa on lähes vas
taavanlainen kuin ulkomaisilla pääomanliikkeillä, jota 
käsiteltiin luvussa 3.3. Helsingin pörssi perustettiin 
vuonna 1912 ja jo vuosina 1916-1918 arvopaperikauppa 
oli BKT:hen suhteutettuna lähes kaksinkertaista vielä 
nykyiseenkin verrattuna Pörssivaihdon nopean kasvun 
syynä oli tuolloin ruplien virtaaminen maahamme ja sen 
aiheuttama runsas likviditeetti. Muutenkin tuon aikai
nen kehitys vastaa pitkälle nykyisiä olosuhteita, sillä 
jo tuolloin Suomen Pankkiyhdistys vaati pankkeja hil
litsemään luotonantoa spekulaatiotarkoituksiin. Kehitys 
kansainvälisillä arvopaperimarkkinoilla heikkeni kui
tenkin 1920-luvulla ja lopulta New Yorkin pörssiromah
dus vuonna 1929 lamaannutti Suomenkin pörssin kehityk
sen. Tällöin alkanut pörssin lamakausi jatkui aina 
1980 -luvulle saakka ajoittaisia nousukausia lukuunot
tamatta .

Joukkovelkakirjamarkkinoilla kehitys oli lähes vastaa
vanlainen. Poikkeuksena kuitenkin oli, että niiden 
huippukausi ajoittui pörssiromahduksen jälkeiseen 
aikaan 1930 -luvulla. Myös joukkovelkakirjamarkkinat 
ovat sen jälkeen elpyneet vasta 1980 -luvulla.

Lopuksi voidaan yhteenvedon omaisesti todeta, että 
Suomen rahoitusmarkkinoita on leimannut voimakas sään
nöstely ja kehittymättömyys koko toisen maailmansodan 
jälkeisen ajan. Maassamme harjoitetun raha- ja valuut
tapolitiikan tavoitteena onkin ollut säilyttää voimakas 
itsenäisyys rahoitusmarkkinoilla ja toisaalta suojata 
rahoitusmarkkinoitamme suurilta suhdannevaihteluilta.

1 Kauppalehti 12.12.1988, s.25
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4. SUOMEN RAHOITUSMARKKINOIDEN MUUTOS JA NYKYTILA

4.1 RAHOITUSMARKKINOIDEN MUUTOSPAINEET

Rahoitusmarkkinoidemme muutospaineet eivät ole lähtö
kohtaisesti pohjautuneet mihinkään yhteen tiettyyn 
syyhyn vaan useiden eri tekijöiden summaan. Näistä 
muutoksen aiheuttajista on eniten keskustelua herättä
nyt niin rahoitusmarkkinoiden kuin yrityssektorinkin 
voimakas kansainvälistyminen. Yritysten kiristynyt 
kilpailu sekä koti- että ulkomaanmarkkinoilla on pakot
tanut varsinkin suuret yrityksemme lähes poikkeuksetta 
voimakkaaseen panostukseen kansainvälisillä markkinoil
la ja tätä kautta lisääntyneet korko- ja valuuttariskit 
ovat vähentäneet oleellisesti mahdollisuuksia säilyttää 
maamme rahoitusmarkkinoiden vahva autonominen asema. 
Toisaalta mahdollisuudet ulkomaisen pääoman saantiin ja 
leveä korkomarginaali Suomen ja kansainvälisten rahoi
tusmarkkinoiden korkojen välillä (ulkomaisten luottojen 
eduksi) on toiminut tietyn asteisena kiihokkeena tälle 
ulkomaisille rahoitusmarkkinoille pyrkimiselle. Edel
leen kansainvälistymistä on nopeuttanut voimakkaasti 
kehittynyt teknologia, joka on paitsi helpottanut 
pääomanliikkeitä myös alentanut välityskustannuksia.

Toinen keskeinen muutospaineiden aiheuttaja on ollut 
inflaatio. Toisaalta korkean inflaation kausi, jolloin 
reaalikorot olivat usein negatiivisia, aiheutti rahoi
tuksen siirtymistä korkosäännöstelyn ulkopuolelle, 
yritysten välisille niin sanotuille harmaan rahan 
markkinoille ja myöhemmin markkinarahan piiriin1. 
Toisaalta nykyinen matalan inflaation vaihe, jolloin 
korkeat reaalikorot vähentävät luottojen kysyntää ja 
pankit ovatkin yht1 äkkiä siirtymässä tarjoajan vahvasta 
asemastaan luottojen markkinoijiksi.

1 Luukkainen & Söderlund 1985, s.26
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Kolmas keskeinen tekijä on ollut kotimaisten rahoitus- 
jäämien sektorittaisen jakautumisen muutos . Julkinen 
sektori, joka aiemmin on ollut huomattava säästäjä ja 
sijoittaja, on muuttunut yhä selvemmin rahoitusalijää
mäiseksi nettoluotonottajaksi. Samanaikaisesti yritys
sektorin suuret rahoitusalijäämät ovat supistuneet 
huomattavasti ja niille on jäänyt usein suuriakin 
likvidejä rahoitusylijäämiä, joille on haettu tuottavia 
sijoituskohteita 1 2.

Muita muutospaineiden aiheuttajia ovat olleet esimer
kiksi yksityissektorilla käyttöön otettu omaisuustulo- 
vähennys, joka on voimakkaasti lisännyt mielenkiintoa 
uusiin tuottavampiin sijoituskohteisiin. Lopuksi kil
pailua ovat kiristäneet ulkomaisten pankkien maahamme 
perustamat tytärpankit. Niistä ensimmäiset aloittivat 
toimintansa vuonna 1982 3.

Edellä lueteltujen tekijöiden yhteinen piirre on , että 
niiden vaikutuksesta rahoitusresurssit siirtyvät her
kemmin sijoituskohteesta toiseen, kun niiden odotetut 
tuotot muuttuvat. Uuden teknologian myötä alentuneet 
transaktio- ja informaatiokustannukset sekä aktiivisem
pi rahoituskäyttäytyminen tehostavat ja lisäävät mää
rällisesti rahoituksen välitystä. Tämä taas vahvistaa 
eri osamarkkinoiden välisiä kytkentöjä sekä johtaa yhä 
uusiin rahoitusinnovaatioihin niin rahoitusinstrument
tien kuin -markkinoidenkin osalta. Kyseinen innovointi 
ei kuitenkaan välttämättä merkitse rahoitusmarkkinoiden 
todellista eriytymistä toisistaan riippumattomiin osiin 
vaan pikemminkin päinvastoin, se lisää eri osamark
kinoiden integroitumista useampina ja tiiviimpinä 
kytkentöinä niiden välillä 4.

1 Vihriälä III 1986, s.9
2 Pekkarinen 1985, s. 6
3 Laakso & Pauli 1986, s.65
4 Korkman 1985, s.13
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4.2 TALLETUS- JA LUOTTOMARKKINOIDEN VAPAUTUMINEN

Suomen rahoitusmarkkinoiden muutoskehitys alkoi selväs
ti myöhemmin kuin useimmilla muilla teollisuusmailla. 
Tästä johtuen meillä on ollut mahdollisuus oppia muiden 
tekemistä mahdollisista virheistä ja lähteä vapautta
maan rahoitusmarkkinoitamme riittävän maltillisesti. 
Muiden teollisuusmaiden esimerkit ovat lisäksi antaneet 
varsin selkeän kuvan tulevasta kehityksestä ja uudesta 
markkinarakenteesta. Suomen Pankin ja maamme yleisen 
talouspolitiikan maltillinen suhtautuminen muutokseen 
onkin saanut useilta tahoilta kannatusta vaikka useat 
pankinjohtajat ovatkin sitä voimakkaasti kritisoineet.

Seuraavissa anto- ja ottolainauksen vapautumista käsit
televissä alaluvuissa esitetään aluksi pääkohdittain 
rahoitusmarkkinoidemme korkosäännöstelyn kehitystä 
alkuajoista aivan tuoreimpiin muutoksiin. Toisessa 
osassa esitetään niitä konkreettisia vaikutuksia, joita 
viimeaikainen korkosäännöstelyn liberalisointi on 
aiheuttanut tai aiheuttamassa.

4.2.1 ANTOLAINAUKSEN KORKOSÄÄNNÖSTELYN VAPAUTUMINEN

Jo vuonna 1941 aloitettiin Suomessa luottokorkojen 
säännöstely asettamalla ylärajat pankkien antolainaus- 
koroille. Järjestely pohjautui aluksi eri luottolaitos
ten vapaaehtoiseen, keskinäiseen sopimukseen. Vuodesta 
1947 korkosäännöstely on perustunut Suomen Pankin (SP) 
asettamiin keskuspankkirahoituksen käyttöoikeuden 
ehtoihin (liikepankkien osalta) ja SP:n muille pankeil
le ja rahalaitoksille antamiin suosituksiin 1.

Alunperin säännöstely perustui absoluuttisiin korkokat
toihin. 1960-luvulla näitä absoluuttisia arvoja väljen
nettiin ja säännöstelyn tärkeimmäksi osaksi muodostui

1 Saarinen 1986, s.20
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antolainauksen keskimääräiselle korolle vuonna I960 
asetettu yläraja. Vuosina 1971-78 keskikorkosäännöstely 
oli lähinnä "seurannan" luonteista, joskin käytännössä 
pankkeja rajoittavaa. Tällöin ei ollut tarkkoja rajoja 
antolainaukselle, mutta heti jos tapahtui liiallista 
vapautumista, Suomen Pankki asetti voimakkaita sankti
oita. Vuosina 1978-1986 harjoitettiin taas varsinaista 
säännöstelyä 1.

Vuonna 1978 SP asetti rahalaitoksille antolainauksen 
keskikoron alentamisohjelman vuosiksi 1978-84. Tämän 
ohjelman mukaan rahalaitosten antolainauskorkojen 
liukuminen ylöspäin pysäytettiin ja kullekin rahalai- 
tosryhmälle määriteltiin keskikoron alentamistavoite, 
joka oli asteittain saavutettava vuoden 1984 loppuun 
mennessä 1 2. Vuonna 1983 keskikorkosäännöstelyä lieven
nettiin sallimalla pankkien siirtää osa markkinakorkoi
sen ottolainauksen kustannuksista antolainauskorkoi- 
hin 3. Samalla luovuttiin absoluuttisista korkokatoista 
kokonaan.

Lokakuun alusta 1984 kaikkien talletuspankkien anto
lainauksen keskikorkosäännöstely yhtenäistettiin. Sama 
ottolainauksen keskikorko oikeutti näin ollen kaikissa 
pankeissa samaan antolainauksen keskikorkoon.

Vuoden 1984 aikana rahapolitiikassa tapahtui toinenkin 
merkittävä muutos. Tällöin luovuttiin kiintiöihin 
perustuvasta pankkien keskuspankkivelan määrien sääte
lystä ja siirryttiin pelkästään päiväkoron kautta 
vaikuttavaan keskuspankkipolitiikkaan 4. Tämä lisäsi 
olennaisesti korkojen merkitystä ja rahapolitiikan 
vaikutusten välittymistä korkojen kautta 5. Näin siis

1 Tarkka 1987, s.23
2 Saarinen 1986, s.122
3 Luukkainen & Söderlund 1985, s.27
4 Kaartinen 1987, s.9
5 Saarinen 1986, s.122
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rahalaitostemme luotonantomahdollisuuksia eivät enää 
antolainauksen keskikorkosäätelyn lisäksi rajoittaneet 
rahan riittävyys vaan kustannukset, joihin SP vaikutti 
päiväluottokorkojen säätelyllä.

Vuoden 1986 alussa siirryttiin päivämarkkinoilla kaksi- 
korkoj ärjestelmään. Päiväluotoille määrättiin korkeampi 
korko kuin päivätalletuksi11e. Tämä muutos aiheutti 
pankeille tarpeen muodostaa pankkien väliset markkinat, 
joilla sekä päiväluotto- että päivätalletuskorko aset
tui SP:n vastaavien korkojen välimaastoon. Näin pankit 
pystyivät pienentämään kaksikorkojärjestelmän aiheutta
mia kustannuksia. 1

Vuonna 1986 purettiin lopulta antolainauksen keskikor- 
kosäännöstely uusien luottojen osalta. Korkosäännöstely 
oli siis päättynyt muiden paitsi asunto- ja opinto
lainojen osalta, jotka edelleen hinnoiteltiin SP:n 
asettaman peruskoron mukaan. Suomen Pankki on näin 
siirtynyt tiukkojen rajoitusten säätäjästä markkinaosa
puoleksi, joka aluksi jatkoi välillistä korkosäätelyä 
päiväluottomarkkinoilla ja lopulta maaliskuussa 1987 
tehdyllä päätöksellä siirtyi käyttämään rahapolitiikas
saan pääasiassa sijoitustodistuksia. Myymällä ja osta
malla sijoitustodistuksia SP pystyy vaikuttamaan liik
keellä olevan rahan määrään ja välillisesti se pystyy 
näillä niin sanotuilla avomarkkinaoperaatioillaan 
vaikuttamaan myös korkotasoon rahalaitosten anto- ja 
ottolainauksessa 1 2. Tämä välillinen vaikutus syntyy 
niin, että SP vaikuttaa ostoillaan sijoitustodistusten 
korkoihin. Nämä korot puolestaan muodostavat perustan 
pankkien käyttämille viitekoroille (HELIBOR), joihin 
edelleen sidotaan uudet asiakasluotot 3.

1 Vihriälä IV, haastattelu 22.10.1987
2 Sylvänne I 1987, s.10
3 Tiivola I 1987, s.2
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HELIBOR (Helsinki Interbank Offered Rate) -viitekorko 
on viiden suurimman pankin sijoitustodistusten ostono
teerausten keskiarvo.

Vuoden 1988 alusta poistui myös asuntolainojen perus- 
korkosidonnaisuus. Tällöin SP luopui ohjeistaan, joiden 
mukaan asuntolainat olivat olleet kiinteäkorkoisia tai 
sidottuja peruskorkoon 1. Muutoksen astuttua voimaan SP 
on hyväksynyt asuntolainojen sitomisen peruskoron 
lisäksi myös markkinakorkoihin. Markkinakorko, johon 
asuntolainat voidaan sitoa, perustuu SP:n omiin laskel
miin. Se julkaisee asuntolainojen viitekoroiksi tarkoi
tettuja kolmen ja viiden vuoden markkinakorkoja kerran 
kuukaudessa 1 2. Lisäksi SP luopui myös täsmällisistä 
pankeille annetuista ohjeista, jotka olivat koskeneet 
etukäteissäästämistä asunto- ja muissa henkilöluotois- 
sa. Uusi käytäntö asuntolainoituksessa on ilmennyt 
pääomamarkkinoilla siten, että pankkien on nyt kannat
tanut hankkia rahaa markkinoilta esim. joukkovelkakir
jalainoilla. Peruskorkoon sidottu asuntolainaraha oli 
sen sijaan hankittava halvalla ottolainauksella.

Suomen rahoitusmarkkinoilla on siis siirrytty anto- 
lainauskorkoj en säätelystä markkinaehtoisuuteen. Aiem
masta pankkien asemaa korostavasta järjestelmästä, 
jossa pankit luottojen jatkuvasta liikakysynnästä 
johtuen pystyivät varsin autonomisesti valitsemaan 
luototuskohteensa, on siirrytty korko-ohjautuvaan 
järjestelmään, jossa hinta tasapainottaa rahan kysynnän 
ja tarjonnan 3.

1 Helsingin Sanomat 17.10.1987, s.39
2 Kauppalehti 19.10.1987, s.3
3 Pauli 1985, s.35
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4.2.2 ANTOLAINAUKSEN KORKOSAÄNNOSTELYN PURKAMISEN 
VAIKUTUKSET

4.2.2.1 VAIKUTUKSET VOIMAVAROJEN KOHDENTUMISEEN

Vahvimmat antolainauksen korkosäännöstelyn purkamista 
puoltavat näkökohdat liittyivät säännöstelyn tehotto
miin kohdentumisvaikutuksiin 1. Näistä kohdentumisvai- 
kutuksista esitettiin lähinnä kahta korkosäännöstelyä 
vastustavaa näkökohtaa.

Ensiksi väitettiin, että se matalakorkopolitiikka, 
jonka osa korkosäännöstely maassamme oli, johti pääoman 
hinnan vääristymiseen alaspäin ja siten pääoman tuhlai
levaan käyttöön. Edelleen väitettiin, että syntynyt 
suuri pääomavaltaisuus heikensi työllisyyttä. Kiistat
tomia todisteita näille väitteille ei ollut.

Toiseksi väitettiin, että pankkien antolainauksen 
keskikorkosäännöstely, johti luotonannon jakautumiseen 
asiakkaiden kesken tavalla, joka poikkesi tehokkaaksi 
oletetusta markkinatasapainosta 1 2. Tätä väitettä par
haiten puoltava esimerkki maassamme on metsäteollisuu
den luototus. Tämän alan suuryrityksille on perintei
sesti myönnetty mittavia määriä halpakorkoista lainaa 
metsäo suuksi a vastaan. Sellaisiin seikkoihin kuin 
tuottavuus ja tehokkuus ei sen sijaan ole kiinnitetty 
käytännössä suurtakaan huomiota, vaikka jonkun muun 
alan yrityksessä olisi mahdollisesti saatu kansanta
loudellisesti huomattavasti parempi tuotto sijoitetulle 
pääomalle.

On selvää, että väite pankkien antolainauskorkoj en 
säännöstelyn luottojen kohdentumista vääristävästä 
vaikutuksesta menettäisi merkityksensä, jos taloudessa 
toimisivat tehokkaat, yritysten väliset luottojen 
jälkimarkkinat. Tällöinhän rahoitus lopulta kuitenkin

1 Pauli 1985, s.2
2 Tarkka 1987, s.27
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ohjautuisi markkinavoimien osoittamiin kohteisiin. 
Käytännössä purkamisen vaikutuksista saatujen tulosten 
pohjalta voidaan myös olettaa, että pääomien allokoitu
minen on nykyisillä rahoitusmarkkinoilla aiempaa tehok
kaampaa. Pankit ottavat luotonannossaan yhä enemmän 
huomioon yrityksen elinkelpoisuuteen vaikuttavia teki
jöitä ja vastaavasti vakuuksien merkitys pienentyy 
jatkuvasti.

Toisaalta säännöstelyn purkautumisen ja matalan inflaa
tion kaudella reaalikorot ovat paisuneet niin suuriksi, 
että voidaan olettaa, että pääomat sijoitetaan vain 
kaikkein tuottavimpiin investointikohteisiin ja näin 
jätetään matalatuottoiset investoinnit tekemättä.

4.2.2.2 VAIKUTUKSET PANKKIJÄRJESTELMÄN VAKAUTEEN

Mikäli antolainauskorkoj en säännöstelyj ärj estelmä on 
ollut pankkeja sitovaa, sen purkamisen seurauksena 
voitaisiin olettaa pankkien kannattavuuden parantuvan. 
Tätä kautta myös pankkisektorin vakaus kohentuisi 1.

Suomen rahoitusmarkkinoilla kehitys on kuitenkin ollut 
lähes päinvastaista, sillä alhainen inflaatio ja sitä 
kautta kasvaneet reaalikorot ovat vähentäneet pääoman 
kysyntää niin, että korkotaso on laskenut vapautumisen 
jälkeen. Korkotason lasku näkyy myös seuraavasta ku
viosta: 1 2
KUVIO 3 : HELIBOR
KORON KEHITYS 12
VUONNA 1987
-------- 1 kk:n HELIBOR 11
-------- 3 kk:n HELIBOR
----- — 6 kk:n HELIBOR 10
------- 12 kk:n HELIBOR

1 Tarkka 1987, s.29
2 Vihriälä II 1987, s.29
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Koron laskun lisäksi pankkien vakautta vapailla mark
kinoilla ovat heikentäneet ainakin seuraavat tekijät:

- Lisääntyneet korko- ja luottotappiot ovat 
nostaneet pankkien riskejä huomattavasti 1.

- Suomen pankkitoimintaa suosiva järjestelmä on 
tähän asti pitänyt pankkien kannattavuutta 
keinotekoisen korkealla ja kyseisen suojan 
poistuminen näkyy nyt pankkien tuloksissa.

- Uusissa luotoissa on käytetty edelleen kiin- 
teäkorkoisuutta, jolloin lisääntyneet korko- 
heilahtelut jäävät pankin riskiksi.

4.2.2.3 VAIKUTUKSET KESKUSPANKKIPOLITIIKKAAN

Viime aikoina maassamme harjoitetussa rahapolitiikassa 
on nähty selvä pyrkimys mahdollisimman yksinkertaiseen 
ja myös markkinavoimat huomioon ottavaan säätelyjärjes
telmään. Koettu kehitys ei ole merkinnyt säätelyjärjes
telmän purkamista siinä mielessä, että keskuspankin 
vaikutusmahdollisuudet rahoitusmarkkinoilla olisivat 
merkittävästi kaventuneet. Muutoksen tuloksena on 
ainoastaan syntynyt uudenlainen säätelyjärjestelmä, 
jossa keskeisenä elementtinä on markkinavoimien ohjaama 
rahan hinta.

Lisäksi Suomen Pankin tavoitteena on ollut luoda olo
suhteet, joissa kaikki pankit ja pankkiryhmät ovat 
säätelyn osalta mahdollisimman tasapuolisissa asemis
sa. Käytännössä tämä toteutuu nykyään niin, että kaikki 
pankit saavat rahaa ilman kiintiöitä ja lisäksi niillä 
on vapaus hinnoitella luottonsa itsenäisesti.

Uusimpina keskuspankkipolitiikan välineinä on käyttöön

1 Tiivola II 1987, s.3
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otettu määräaikaiset luotot ja avomarkkinaoperaatiot, 
jotka näkyvät myös seuraavassa kuviossa: 1

KUVIO 4: KESKUSPANKKIRAHOITUS JÄRJESTELMÄN KEHITYS 
SUOMESSA

KESKUSPANKKI RAHOITUSJÄRJESTELMÄN KEHITYS

1 Kiintiö jär- 
jestemö ylitys
oikeuksien

ylitysoi
keus

Kiintiö

-►31.8.75

2.Kiintiö jär
jestelmä + 
ylitysoikeus 
♦päwäluotto- 
markkinat
Päiväluotto

Ylitysoikeus

Kiintiö

1 .9.75- 
30.6.79

3.Kiintiö jär
jestelmä + 
päiväluotto- 
markkinat

Päivä-
luotto

Kiintiö

1.7.79- 
31.12.83

4 Puhdas 
päiväluot- 
tojärjestel- 
mä

Päivä-
luotto

1.1.84- 
. 30.11.86

5.Määräaikai
nen jär jestel- 
mö+päiväluot- 
tomarkkinat+ 
avomarkkina
operaatiot

Avomark
kinaoperaa
tiot________
Päiväluotto

Määräaikai
nen luotto

3.3.87

Määräaikaiset luotot tulivat päiväluoton rinnalle 
joulukuussa 1986. Vastaavasti Suomen Pankki alkoi ottaa 
vastaan pankkien määräaikaistalletuksia helmikuussa 
1987. Tämä keskuspankin uusi pitempiaikainen kiinteä
korkoinen rahoitusmuoto kehitti osaltaan pankkien 
välisiä lyhyen rahan markkinoita ja helpotti pankkien 
otto- ja antolainaustoiminnan yhteensovittamispyrkimyk— 
siä. Lisäksi se antoi pohjaa luotoissa sovellettaville 
viitekoroille. 1 2

Maaliskuussa 1987 tulivat voimaan uudet keskuspankkira
hoituksen ehdot, joissa päiväluoton käyttömahdollisuuk
sia rajoitettiin huomattavasti. Kyseisen muutoksen 
jälkeen pankit eivät enää pysty käyttämään päiväluottoa 
pysyvämpänä rahoitusmuotona, vaan päiväluottomarkkinat 
jäivät pankkien tilapäiseksi likviditeetin tasauksen 
välineeksi. Varsinaisiksi keskuspankkirahoituksen 
välineiksi jäivät määräaikaiset luotot sekä niiden 
rinnalle Suomen Pankin avomarkkinaoperaatiot, joiden 
käyttöä on kuvattu jo aiemmin.

1 Lautjärvi 1987, s. 13
2 Hämäläinen 1987, s.143
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Toukokuun 1987 alusta lukien avomarkkinaoperaatiot eli 
sijoitustodistuskaupat tulivat keskeiseksi rahapolitii
kan välineeksi, sillä määräaikaisia luottoja ja talle
tuksia Suomen Pankki noteeraa vain joissain poikkeusta
pauksissa. 1 Käytännössä ei uusia määräaikaisluottoj a 
eikä -talletuksia ole tehty enää huhtikuun 1987 jälkeen 
lainkaan 1 2.

4.2.3 OTTOLAINAUSKORKOJEN SÄÄNNÖSTELYN KEHITYS

Hallinnollinen pankkien ottolainaus- eli talletuskorko- 
järjestelmä periytyy vuodelta 1931, jolloin pankit 
solmivat Suomen Pankin aloitteesta talletuskorkosopi- 
muksen. Muodostunutta talletuskorkokartellia valvomaan 
ja ohjaamaan pankit perustivat Rahalaitosten Yhteis- 
lautakunnan. Sittemmin tehtävää hoitamaan perustettiin 
vuonna 1948 Rahalaitosten Neuvottelukunta, jonka nimi 
edelleen muutettiin vuonna 1982 Pankkien Neuvottelukun
naksi 3. Kyseisen kartellin laatima korkosopimus on 
käytännössä eliminoinut kokonaan kilpailun perinteisten 
tilien talletuskoroilla.

Talletusten verohuojennuslaki, josta mainittiin jo 
aiemmin luvussa 3.2.3, on siis osaltaan tukenut pankki
en korkosopimusta. Talletusten verohuojennukset säädet
tiin aluksi osittaisina vuonna 1943 ja vuodesta 1956 ne 
ovat olleet voimassa täydellisinä. Laki pysyi samassa 
muodossa vuodesta 1970 vuoden 1988 loppuun. Uusimmassa
kin korkosopimuksessa talletuskorot ovat edelleen 
sidottuja SP:n peruskorkoon, jonka muutokset siis 
vaikuttavat kaikkien pankkien talletuskorkoihin samalla 
painolla.

1 Lautjärvi 1987, s.16
2 Vihriälä IV, haastattelu 22.10.1987
3 Tarkka 1987, s.33
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Verohuojennuslaki ei edellytä kyseistä peruskorkosi- 
donnaisuutta 1.

Pankkitalletusten ja myös obligaatioiden suhteellista 
veroetua on osittain kompensoitu vuonna 1980 käyttöön 
otetulla omaisuustulovähennyksellä, jonka määräämissä 
rajoissa (vuonna 1989 täydellisen verovapauden yläraja
na 2.000 markkaa) kotitalouksien kaikki korkotuotot ja 
osinkotuotot ovat verovapaita 1 2.

Kuluvalla vuosikymmenellä pankit ovat enenevässä määrin 
harjoittaneet varainhankintaa myös korkosopimuksen 
ulkopuolisin, markkinaehtoisin ja siis sijoittajan 
kannalta veronalaisin muodoin. Talletuspuolella kehi
tys näkyy uusina, verollisina talletustileinä. Tälläi- 
siä tilejä ovat esimerkiksi erilaiset sijoitus- ja 
yhteisötalletustilit. Näiden tilien suosiota ovat 
lieventäneet niiden erityisehdot (esim. vain yritysten 
käytössä) ja toisaalta se, että pankit ilmeisesti 
ylihinnoittelivat niiden koron ja jotkut tilit eivät 
ole olleet pankeillekaan erityisen edullisia varainhan
kintamuotoja 3. Lisäksi ehkä kaikkein tärkeimpänä syynä 
näiden tilien vähäiseen suosioon voidaan pitää vuonna 
1987 erittäin nopeasti kehittyneitä lyhyen rahan mark
kinoita. Mainittujen erilaisten sijoitustilien syntyä 
on eräissä lähteissä pidetty korkokartellin murtumise
na, mutta siitä tuskin voidaan puhua, sillä korkosopi
muksen alaisten tilien koroissa ei ole tapahtunut 
minkäänlaista eriytymistä.

Uuden talletus- ja verohuojennuslain astuttua voimaan 
vuoden 1989 alusta, pankit toivat markkinoille useita 
uusia verollisia talletustilejä, joiden osuuden varain
hankinnasta odotetaan muodostuvan huomattavaksi. Ra
joittavana tekijänä kyseisten tilien käytön laajuudelle

1 Vihriälä IV, haastattelu 22.10.1987
2 Tarkka 1987, s.33
3 Vihriälä IV, haastattelu 22.10.1987
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on ainoastaan omaisuustulovähennyksen määrä ja tilien 
lähes poikkeukseton määräaikaisuus.

Muita uusia verollisia varainhankintamuotoja ovat 
pankkien velkakirjat ja sijoitustodistukset. Näiden 
sijoitusten korot määrätään päivittäin HELIBOR-korkojen 
pohjalta. Myös markkinarahamarkkinoilla yritettiin 
ylläpitää kartellihinnoittelua 1980-luvun alussa, mutta 
Suomen Pankki kannusti erityisesti ulkomaalaisomistei- 
sia pankkeja tehokkaampaan kilpailuun ja tämän seurauk
sena kartelli murtui markkinavoimien vaikutuksesta 1.

4.2.4 OTTOLAINAUKSEN KORKOSAÄNNÖSTELYN PURKAMISEN 
VAIKUTUKSET

Ottolainauksen korkosäännöstelyn purkamisen selvin 
vaikutus olisi ilmeisesti se, että pankkien korkomar
ginaalit kaventuisivat, koska talletuskorkojen nousua 
tuskin pystyttäisiin siirtämään kokonaisuudessaan 
antolainauskorkoihin. Erityisesti yrityssektoriin olisi 
kyseinen kustannusten siirto erittäin hankalaa, sillä 
yritysten käytettävissä on nykyisellään useampia rahoi
tuslähteitä (esim.ulkomaiset luotot), joista ne saisi
vat edullisempaa rahoitusta mikäli kotimaiset pankit 
nostaisivat korkotasoaan. Kotitalouksien luottojen 
korot sen sijaan voisivat nousta selvemmin, mikäli 
nykyinen korkojen verovähennysoikeus säilytetään.

Pankkien korkomarginaalin kaventuminen lisääntyvän 
kilpailun markkinoilla oletettavasti tehostaisi pankki
en toimintaa ja pakottaisi ne nykyistä enemmän hinnoit
telemaan palvelunsa kustannuksia vastaavammin. Kysei
senlaisesta kehityksestä on jo selviä esimerkkejä.En
siksikin keskustelu pankkiemme raskaan konttoriverkon 
purkamisesta on lisääntynyt ja toiseksi pankit ovat 
siirtäneet useita aiemmin ilmaisia palvelujaan maksul
lisiksi.

1 Tarkka 1987, s.33
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Toisaalta pankkien korkomarginaalin kapenemisen voi
daan olettaa lisäävän pankkien epävakautta, kun niiden 
voitot perustuvat yhä riskialttiimpiin kohteisiin. Tämä 
lisääntyvä epävakaus taas lisäisi tarvetta valvoa ja 
rajoittaa pankkien altistumista luottotappio- ja va
luuttakurssiriskeille. Näin siis syntyy jälleen näkö
kohta, jonka mukaan säännöstelyä ja valvontaa tulisi 
uudelleen lisätä.

Lopuksi voidaan esittää argumentti siitä, että mitä 
alhaisemmalla kannattavuuden tasolla pankkisektori 
toimii, sitä ongelmallisemmaksi muodostuu rahapoliitti
sen itsenäisyyden väheneminen ja keskuspankin ohjaus- 
voiman säilyttäminen.

4.3 ULKOMAISTEN PÄÄOMANLIIKKEIDEN LIBERALISOINTI 
1980 -LUVULLA

1980 -luvulla niin pankkien kotimaan markkinat kuin 
kansainvälinen toimintakin ovat laajentuneet huomatta
vasti. Tämä toiminnan laajeneminen on samalla aiheutta
nut paineita pääomanliikkeiden vapauttamiselle myös 
Suomessa. Ensimmäinen keskeinen muutos valuutansäännös
telyssä oli Suomen Pankin vetäytyminen termiinimarkki- 
noilta vuonna 1980. Näin ollen termiinikurssien mää
räytyminen muuttui markkinapohjaiseksi aiemman hal
linnollisen kurssien asetannan sijasta. Samassa yhtey
dessä pankit saivat luvan valuuttapositioidensa katta
miseen kateluotoilla. Katetalletukset olivat jo aiemmin 
sallittuja. Termiinimarkkinoiden kehittymisen ansiosta 
saatiin Suomen rahamarkkinoille lyhyen rahan markkakor- 
ko ns. "termiinikorko", joka määräytyi markkinoilla. 
Pankeille muutos merkitsi uutta likviditeetin lähdettä 
keskuspankkivelan rinnalle. Yrityksille ja ulkomaisille 
pankeille se toi joustavan kanavan koti- ja ulkomaisten 
korkoerojen hyödyntämiseen valuuttakurssiriskien katta
misen ohella.
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Vuonna 1983 Suomen Pankki alkoi sallia pankeille otto
lainauksen korkokustannusten osittaista siirtoa anto- 
lainauskorkoihin ja vuonna 1984 keskuspankki mursi 
markkinarahakorkokartel1in ulkomaisten pankkien avulla. 
Nämä kaksi muutosta tehostivat lyhyiden korkojen mää
räytymistä siinä määrin, että korkoarbitraasi kotimais
ten ja ulkomaisten markkinoiden välillä laajeni huomat
tavasti. Tämä tehostunut arbitraasimahdollisuus lisäsi 
samalla olennaisesti pääomaliikkeiden herkkyyttä ja 
vuonna 1984 valuuttavarantomme kasvoi rajusti. Valuut
tavarannon kasvu syntyi lähinnä pääoman tuonnista, 
tasapainoisesta vaihtotaseesta sekä ennenkaikkea vien
tiyritysten sekä ulkomaisten pankkien massiivisista 
terminoinneista. Pääomaliikkeiden herkkyys näkyy myös 
seuraavassa kuviossa:1

KUVIO 5: PÄÄOMANLIIKKEIDEN HERKKYYS 
Valuuttavarannon vuotuisen y l à - 
ja alarajan ero. Y. viennistä 
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Vuonna 1984 valuutansäännöstelyä lievennettiin edel
leen. Suomalaisten pankkien sallittiin perustaa ulko
maisia sivukonttoreita ja pankeille annettiin entistä 
laajemmat oikeudet ulkomaiseen antolainaukseen ja 
kauppoihin ulkomaisilla arvopapereilla. Myös vakuu
tusyhtiöille annettiin oikeus ulkomaisiin sijoituksiin.
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1 Johansson & Solttila 1988, s.43
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Vuonna 1985 palattiin osittain säätelyyn. Silloin 
kiellettiin pörssinoteerattujen markkamääräisten jouk
kovelkakirjojen myynti ulkomaille. Kieltoa perusteltiin 
kotimaisten rahamarkkinoiden kehittymättömyydellä. 
Lisäksi yritysten termiinikauppoja rajoitettiin siten, 
että niille sallittiin vain kokonaisvaluuttapositiötä 
pienentävät termiinikaupat ja näin ollen rajoitettiin 
yritysten spekulointimahdollisuuksia termiinimarkki- 
noilla.

Jälkikäteen tarkasteltuna pääomamarkkinoiden säätelyn 
rakenne oli vielä 1980 -luvun alkupuolella muiden 
maiden käytännöstä poikkeavaa. Pitkäaikaisia pääoman
liikkeitä säädeltiin tiukasti kun taas lyhytaikainen 
pääoman vienti ja tuonti oli vapaata ulkomaankaupan ja 
valuuttakurssiriskien poistamisen yhteydessä. Yleisesti 
tehokkaimpana keinona rahapoliittisen itsenäisyyden 
säilyttämiseksi pidetään korkoihin ja valuuttakurssei
hin herkästi reagoivien lyhytaikaisten pääomanliikkei
den säätelyä 1. Olennainen muutos pitkäaikaisten pää
omanliikkeiden säätelyssä tapahtuikin vuonna 1986 kun 
yli 5 vuoden valuuttaluotot vapautettiin teollisuuden 
ja varustamoiden toimialoille. Vuonna 1987 pitkäaikai
set valuuttaluotot vapautettiin myös palvelusektoreille 
ja vuonna 1988 lisäksi kuntasektorille. Kyseessä ei 
kuitenkaan ole ollut valuuttaluottojen täydellinen 
vapauttaminen vaan oikeus, sillä luottoihin vaaditaan 
edelleen Suomen Pankin lupa. Näin ollen ainoastaan 
pankeilta, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöyhtiöiltä 
sekä asunto -osakeyhtiöiltä ja kotitalouksilta on 
edelleen (1989) kielletty vapaat pitkäaikaiset valuut
taluotot 1 2. Näistäkin esimerkiksi pankit saavat ottaa 
ulkomaista luottoa ulkomaisten sivukonttoreiden ja 
tytäryhtiöiden kautta.

Tärkeimmät jäljellä olevat rajoitukset edellä mainittu
jen lisäksi ovat:

1 Swoboda 1986, s.54
2 Ojanen, haastattelu 11.04.1989
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- Kotitalouksille on sallittu arvopaperisijoitukset 
ulkomaille 300.000 markkaan asti ja asunnon ostoon 
ulkomailta saa käyttää enintään miljoona markkaa. 
Matkavaluuttaa yksityiset henkilöt voivat hankkia 
10.000 markkaan asti ja ulkomaisilla tileillä saa olla 
korkeintaan 10.000 markkaa.

- Yritysten arvopaperisijoitukset ulkomaille saavat 
olla niin ikään korkeintaan 300.000 markkaa ilman 
erillistä lupaa ja lisäksi markkamääräinen luotonotto 
on kiellettyä. Lisäksi lyhytaikaiset valuuttaluotot 
ovat sidottuja ulkomaankauppaan ja 1-5 vuoden valuut
taluottojen käyttö on luvanvaraista.

4.3.1 ULKOMAISTEN PÄÄOMANLIIKKEIDEN VAPAUTTAMISEN 
VAIKUTUKSET

4.3.1.1 VAIKUTUKSET TALOUDELLISTEN VOIMAVAROJEN KOHDEN
TUMISEEN

Säännöstelyn vaikutuksesta voidaan kaikilla rahoitus
markkinoiden sektoreilla todeta, että se vaikuttaa 
voimavarojen kohdentumiseen. Se on myös yksi säännös
telyn tarkoituksista. Erityisesti vapaiden pääomaliik
keiden säännöstelyä on arvosteltu seuraavin perustein:1

1. Koko kansantalouden pääoman nettovienti (-tuonti) ei 
säännöstelyolosuhteissa ole optimaalisella tasolla, 
vaan voimavarojen kohdentuminen poikkeaa eri maiden 
osalta tehokkaasta markkinatasapainosta.

2. Pääomanliikkeiden rakenne ei ole säännöstelystä 
johtuen kustannuksia minivoiva tai tuottoja maksimoiva, 
vaan liikkeet sallitaan tietyssä viranomaisten asetta
massa järjestyksessä.

1 Tarkka 1987, s.14-15
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3. Pääomanliikkeiden säännöstely häiritsee normaalin 
ulkomaankaupan kehitystä, mikäli sen johdosta ei voida 
hyödyntää esimerkiksi maksuaikoja tai toiminta ulko
mailla rajoittuu muilta osin.

4. Säännöstely vaikeuttaa yritysten valuuttakurssiris
keiltä suojautumista, mikä lisää rahoitusriskejä.

5. Myös kotimaan yritystoiminta vaikeutuu kun esimer
kiksi tuontiluvat myönnetään hallinnollisesti ja inves- 
tointirakenne kotimaassa häiriintyy.

Säännöstelyn vapautumisen vaikutukset ensimmäiseen 
argumenttiin ovat selvästi ymmärrettävissä. Jos pääomat 
voisivat virrata vapaasti eri maiden välillä, niin 
pääomat kertyisivät ja investoinnit voimistuisivat 
niissä maissa, joissa pääomalle saadaan korkein tuotto. 
Samaa ongelmaa koskee myös toinen argumentti, joka 
ongelmana näin ollen myöskin poistuisi.

Kolmannen vaikutuksen osalta olisi selvää, että pää
omanliikkeiden säännöstelyn vapauttaminen myös tehos
taisi ulkomaankauppaa poistamalla sitä rajoittavia 
esteitä. Neljännen kohdan valuuttakurssiriskiltä suo
jautumisen ongelma poistuisi niin ikään suojautumiskei
nojen lisääntyessä ja erityisesti vapaasti kelluvien 
valuuttakurssien oloissa tätä voidaan pitää erittäin 
tärkeänä etuna, koska sen avulla pakollinen riskinotto 
valuuttamarkkinoilla vähenisi.

Viides kohta on lähinnä ensimmäisen kohdan toisinto, 
mutta se koskee kotimaan markkinoita. Kun vain tietyt 
yritykset saavat voimavaroja ulkomailta, ei tuotanto
voimat voi kohdistua tehokkaimmalla tavalla. Ongelmaa 
poistaisi osaltaan täydelliset kotimaiset rahoitusmark
kinat, joilla voimavarat lopulta kohdistuisivat tehok- 
kaimpiin kohteisiin, mutta tässäkin tapauksessa rahan 
tuonut yritys saisi vähintään pääoman välityspalkkion.
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Käytännössä maassamme suoritetut uudistukset ovat 
johtaneet seuraavanlaisiin muutoksiin:

1. Kotimaiset rahamarkkinat ovat kehittyneet ja kas
vaneet räjähdysmäisesti pääomanliikkeiden säännöstelyn 
mahdollistaessa realistisen koronmääritysmekanismin.

2. Korkea kotimainen korkotaso ja valuuttaluottojen 
vapauttaminen vuosina 1986-1988 ovat lisänneet pääoma- 
virtoja maahamme. Erityisesti pien- ja keskisuurille 
yrityksille vapautuksen merkitys on ollut huomattava, 
kun aiemmin vain suuret yritykset ovat pystyneet vien- 
tisaataviensa avulla toimimaan euromarkkinoilla.

3. Pääomanliikkeiden herkkyyden kasvaessa niiden kyt
kennät varsinaiseen ulkomaankauppaan ovat vähentyneet 
ja puhtaat finanssioperaatiot ovat vastaavasti lisään
tyneet huomattavasti.

4.3.1.2 VAIKUTUKSET PANKKITOIMINTAAN

Suomen rahoitusmarkkinoiden kansainvälistymisessä ovat 
pankit erittäin keskeisessä asemassa sillä peräti kolme 
neljäsosaa kotimaisesta valuuttamääräisestä rahoituk
sesta kulkee pankkien kautta. Toisaalta pankkien kan
sainvälistyminen ei perustu ainoastaan kotimaahan 
välitetystä rahoituksesta vaan pankkien puhtaasti 
kansainväliset liiketoimet ovat emopankkien, tytärpank
kien ja ulkomaisten sivukonttoreiden välityksellä 
kasvaneet jopa ulkomaista rahoituksenvälitystä nopeam
min.

Selvästi nopeimmin pankkien valuuttamääräinen liiketoi
minta on kasvanut vuosina 1980-1987, jolloin liikepank
kien valuuttamääräiset velat nelinkertaistuivat. Kehi
tystä kuvaa myös seuraava kuvio, johon sisältyy myös
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vuonna 1988 liikepankiksi muutetun Postipankki OY:n 
erät 1:

KUVIO 6: LIIKEPANKKIEN KANSAINVÄLISTYMINEN
\
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Liikepankkien lisäksi myös paikallispankeilla on joi
tain valuuttamääräisiä eriä taseissaan, mutta niiden 
merkitys on kokonaisuudessaan vähäinen.

Liikepankkien osalta kotimaisten valuuttaluottojen 
osuus koko kansainvälisestä toiminnasta on pienentynyt 
huomattavasti ja tilalle ovat tulleet sijoitukset 
ulkomaisiin valuuttaluottoihin, joukkovelkakirja-, 
osake- ja muihin arvopaperisijoituksiin sekä termiini- 
kateluotoilla rahoitettuihin markkasijoituksiin.

Valuutansäännöstelyn täydellinen purkaminen tulevaisuu
dessa aiheuttaa epäilemättä kilpailun kiristymistä 
Suomen rahoitusmarkkinoilla kun ulkomaiset pankit 
saavat yhdenvertaiset kilpailuolosuhteet markkinoillam
me. Tällöin voidaan ulkomaisten esimerkkien pohjalta 
olettaa, että esimerkiksi pankkien veloittamat mar
ginaalit rahoituksenvälityksessä kapenevat ja korkoerot 
kotimaisten ja ulkomaisten markkinoiden välillä poistu
vat. Uudessa tilanteessa korostuu myös pankkien vakava
raisuuden merkitys ja tätä kehitystä varten myös uusi 
pankkilakimme tulee sisältämään kansainvälisten sopi-

1 Johansson & Solitila 1988, s. 47
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musten edellyttämät vakavaraisuussäännökset. Lisäksi 
uusi pankkilaki mahdollistaa myös paikallispankkien 
toiminnan kansainvälisillä markkinoilla, jolloin nii
den rooli kansainvälisessä rahoituksenväl ityksessä 
tulee muuttumaan.

4.3.1.3 VAIKUTUKSET KESKUSPANKKIPOLITIIKKAAN

Kiinteän valuuttakurssipolitiikan maissa, joihin myös 
Suomi lukeutuu, ulkomaisten pääomanliikkeiden vapautta
minen merkitsee ensisijaisesti keskuspankin markkina
korkojen ohjausmahdollisuuksien kapenemista. Tätä 
ilmiötä kuvaa tilanne, jolloin Suomen Pankki esimerkik
si nostaa kotimaista markkinakorkoa avomarkkinaoperaa
tioillaan. Tällöin kotimaiset lainanottajat ottavat 
luottoja ulkomailta ja ulkomaiset pääomat alkavat 
virrata Suomeen sijoituksina. Tämän seurauksena markan 
kysyntä valuuttamarkkinoilla kasvaa ja markka pyrkii 
vahvistumaan.

Tässä tilanteessa Suomen Pankki joutuu markan reval- 
voitumisen ehkäisemiseksi ostamaan valuuttoja, jolloin 
valuuttavarantomme kasvaa ja markkinoiden likviditeetti 
lisääntyy. Lopulta likviditeetin lisäys painaa jälleen 
markkinakorkojamme alas. Suomen Pankin mahdollisuudet 
ohjata omia markkinakorkojamme riippuu siis siitä, 
kuinka kiinteänä markan valuuttakurssi halutaan säilyt
tää. Kelluva valuuttakurssi lisäisi olennaisesti mah
dollisuuksia vaikuttaa korkoihin, mutta kiinteän va
luuttakurssin oloissa Suomen Pankki joutuu mukautumaan 
korkopolitiikassaan kansainvälisillä markkinoilla 
määräytyviin korkoihin 1.

Edellä kuvattua tilannetta selventää seuraavan sivun 
kuvio.

1 Korkman & Åkerholm 1988, s.29
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KUVIO 7: KOTIMAISTEN MARKKINAKORKOJEN NOSTON VAIKUTUK
SET VAPAILLA PÄÄOMAMARKKINOILLA

LIKVIDITEETIN KASVU LASKEE MARKKINAKORKOJA.

MARKKA PYRKII REVALVOITUMAAN.

SUOMEN PANKKI NOSTAA MARKKINAKORKOJA

KOTIMAISET LAINANOTTAJAT OTTAVAT ULKO
MAISIA LUOTTOJA JA ULKOMAISTA PÄÄOMAA 
VIRTAA MAAHAMME.

SUOMEN PANKKI JOUTUU REVALVOITUMISEN ES
TÄMISEKSI OSTAMAAN VALUUTTOJA JA VALUUTTA
VARANNON KASVU LISÄÄ MARKKINOIDEN LIKVIDI
TEETTIÄ.

Kiinteän valuuttakurssin politiikka vähentää siis 
keskuspankin vaikutusmahdollisuuksia markkinakorkoihin 
ja toisaalta nostaa valuuttavarannon hallinnan merki
tystä. Äärimmäisessä tilanteessa, jolloin pääomanliik
keiden täydellinen vapaus johtaisi kotimaisten ja 
ulkomaisten markkinoiden täydelliseen substituoitavuu- 
teen, juuri valuuttavaranto jäisi ainoaksi keskuspankin 
vaikutusmahdollisuudeksi kiinteän valuuttakurssin 
säilyttämiseksi. Valuuttavarantoon voidaan taas vaikut
taa kotimaisen luotonannon säätelyllä ja tällöin koros
tuu edelleen kassavarantoj ärj estelmän merkitys, joka 
rajoittaa pankkien luotonantomahdollisuuksia.

Viimeksi esitetystä politiikasta esimerkkinä voidaan 
nähdä maaliskuussa 1989 Suomen Pankin esittämä vaatimus 
pankkien luotonannon kasvun hillitsemiseksi. Tällöinhän 
Suomen Pankki vaati, että luotonannon kasvun on jäätävä 
vuonna 1989 alle puoleen edellisestä vuodesta (1988) 
tai pankkien kassavarantovelvoite nostetaan nykyisestä 
kahdeksasta prosentista kahteentoista prosenttiin.
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4.4 RAHAMARKKINOIDEN KEHITYS 1980 -LUVULLA

Lyhyen rahan markkinoiden eli rahamarkkinoiden voidaan 
katsoa syntyneen Suomeen vasta 1980 -luvulla, mutta 
toisaalta tapahtuneen kehityksen nopeus on tuottanut 
kansainvälisestikin mitattuna kehittyneet markkinat 
muutamassa vuodessa. Seuraavassa käydään lävitse raha
markkinoiden keskeisimmät muutokset ja kehityskulku 
kronologisessa järjestyksessä.

Vuonna 1980 tulivat rahamarkkinoille pankkien velkakir
jat ja pankkien asema vahvistui muutenkin markkinoilla, 
joilla siihen saakka olivat operoineet lähinnä yrityk
set 1. Edelleenkin pankkien välitystoiminta tapahtui 
kuitenkin pääasiassa niiden notariaattien ja rahoi
tusyhtiöiden kautta, sillä pankit välttivät markkinara
han vaikutukset antolainauksen keskikorkosäätelyyn, kun 
raha kierrätettiin niiden taseiden ulkopuolella.

Vuonna 1982 pankit saivat luvan sijoitustodistusten 
käyttöön. Ne ovat jälkimarkkinakelpoisia, mutta niiden 
käyttöä vähensi pankkien kassavarantovelvoite, joka 
siinä vaiheessa koski myös sijoitustodistuksia. Vuonna
1983 rahamarkkinoiden toimintaedelletykset paranivat 
edelleen kun Suomen Pankki salli pankeille markkinara
han aiheuttamien kustannusten siirron antolainauskor- 
koihin. Aluksi siirtomäärä oli 40%, mutta jo vuoden
1984 alussa se oli noussut 60 prosenttiin 1 2.

Vuonna 1985 tulivat valtion velkasitoumukset rahamark
kinoille ja samalla niitä alettiin huutokaupata. Samana 
vuonna (1985) joulukuussa Suomen pankki eriytti päivä- 
luotto- ja päivätalletuskorot, jolloin kehittyi välit
tömästi pankkien väliset interbank -markkinat, joilla 
korot asettuivat edellisten välimaastoon. Tällöin siis 
siirtyi pankkien lyhytaikainen likviditeetin tasaus 
interbank -markkinoille ja samalla luotiin se organi

1 Halttunen 1987, s.3
2 Saarinen 1986, s.113
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saatio, jonka varaan rahamarkkinamme seuraavina vuosina 
kehittyivät.

Vuonna 1986 tuli markkinoille uusi jälkimarkkinakelpoi
nen instrumentti, yritystodistus. Sen merkitys nousi 
nopeasti kun suuret yritykset omaksuivat todistuksen 
edut lyhytaikaisessa kassanhallinnassa. Samana vuonna 
Suomen Pankki poisti pankkien antolainauksen keskikor- 
kosäännöstelyn. Tällöin pankit pystyivät hankkimaan 
rahaa antolainaukseensa korkeamman koron rahamarkki
noilta, kun korkokaton poisto salli samalla antolaina- 
uskorkojen nousun. Tämä muutos oli eräs niistä ratkai
sevista tekijöistä, jotka aiheuttivat huomattavan 
kasvun pankkien antolainausmäärissä. Vuoden 1986 joulu
kuussa Suomen Pankki salli rahamarkkinoilla määräytyvi
en viitekorkojen käytön luotonannossa. Tämän seuraukse
na pankit ryhtyivät nopeasti julkaisemaan omia korko- 
jaan ja samalla saatiin ensimmäistä kertaa selkeä 
markkinoilla määräytynyt viitekorko. Lisäksi Suomen 
pankki antoi joulukuussa 1986 pankeille mahdollisuuden 
käyttää päiväluoton rinnalla kolmen kuukauden määräai- 
kaisluottoja ja näistä luotoista muodostui uusi instru
mentti rahamarkkinoille.

Yleisesti voidaan sanoa, että lopulta vuonna 1987 
saatiin Suomeen toimivat ja riittävän laajat rahamark
kinat. Seuraavassa esitettävien muutosten seurauksena 
kauppa vilkastui moninkertaiseksi, erityisesti jälki
markkinakelpoisten instrumenttien osalta, ja markki
noilla muodostuvat korot toivat tehokkaan informaa
tiolähteen kunkin hetken odotuksista.

Vuoden 1987 alussa Suomen Pankki poisti pankkien sijoi
tustodistusten kassavarantovelvoitteen ja samalla 
poistettiin sijoitustodistusten määrää sitoneet pankki
en omaan pääomaan perustuneet pankkikohtaiset rajoituk
set. Tämän seurauksena pankkien sijoitustodistusten 
määrä nousi 2.4:stä miljardista markasta (31.12.1986) 
25.5:teen miljardiin markkaan (30.11.1987) vajaassa
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vuodessa 1. Uusina instrumentteina tulivat markkinoille 
kuntatodistus, korkotermiinit (FRA -sopimuksia), kor- 
koswapit ja vakiokorkotermiinit. Helmikuussa 1987 
Suomen Pankki toi määräaikaisten luottojen rinnalle 
kolmen kuukauden määräaikaistalletukset. Saman vuoden 
maaliskuussa Suomen Pankin uudeksi rahapolitiikan 
välineeksi tuli avomarkkinaoperaatiot rahamarkkinoilla. 
Näin Suomen Pankin säätely siirtyi sijoitustodistus- 
kauppoihin rahamarkkinoilla ja koron merkitys mark
kina informaation välittäjänä nousi keskeiseen asemaan. 
Selkeyttääkseen viitekorkokirjoa keskuspankki ryhtyikin 
toukokuussa julkaisemaan 1-12 kuukauden pituisia HELI
BOR -korkoja (kts. kpl 4.2.1).

Rahamarkkinoiden kehitys markkamääräisesti vuonna 1987 
näkyy seuraavasta taulukosta : ^
TAULUKKO 1: RAHAMARKKINAT 1986 JA 1987, miljardia mk 1 2

31.12.86 31.11.87
Sijoitustodistukset *) 2.4 25.5
Yritystodistukset *) 1.8 9.7
Kuntatodistukset *) 0.0 0.2
Valtion velkasitoumukset *) 2.1 2.5

Pankin velkakirja 11.3 10.3 #)
Notariaattisij oitukset 15.3 13.2 #)
Muut 5.0 2.4 #)
Yhteensä 37.9 63.8
*) Jälkimarkkinakelpoiset 6.3 37.9
#) Luku lokakuulta

1 Sylvänne II, 1988, s.20
2 Sylvänne II, 1988, s.20
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Vuoden 1988 huhtikuuhun mennessä oli uutena muutoksena 
tullut valtion velkasitoumuksiin uusia maturiteettijak
soja ja lisäksi niiden huutokauppamenettelyä oli kehi
tetty .

Seuraavan sivun taulukossa esitetään kertauksena tär
keimmät muutokset 1980 -luvun rahamarkkinoilla :
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TAULUKKO 2: RAHAMARKKINAKEHITYS 1980 -LUVULLA 1

VUOSI TAPAHTUMAT
1980 - PANKKIEN VELKAKIRJAT RAHAMARKKINOILLE
1982 - SIJOITUSTODISTUSLUVAT PANKEILLE
1983 - SIJOITUSTODISTUKSET YLEISTYIVÄT

- PANKEILLE OIKEUS SIIRTÄÄ MARKKINARAHAN AIHEUTTAMIA KUSTANNUKSIA ANTOLAINAUS- 
KORKOIHIN

1985 - VALTION VELKASITOUMUKSET RAHAMARKKI
NOILLE- VALTION VELKASITOUMUKSILLE HUUTOKAUPAT

- INTERBANK -MARKKINAT KÄYNNISTYIVÄT
1986 - YRITYSTODISTUKSET RAHAMARKKINOILLE

- PANKKIEN ANTOLAINAUKSEN KESKIKORKO- 
SÄÄNNÖSTELY POISTUI

- ENSIMMÄISET VIITEKOROT TULIVAT KÄYT
TÖÖN LUOTONANNOSSA

- SP:N KOLMEN KUUKAUDEN MÄÄRÄAIKAISLUO- 
TOT TULIVAT UUDEKSI INSTRUMENTIKSI 
RAHAMARKKINOILLE

1987 - RAHAMARKKINAT LAAJENIVAT ERITTÄIN NO
PEASTI- PANKKIEN SIJOITUSTODISTUKSILTA POIS
TETTIIN KASSAVARANTOVELVOITE JA MÄÄ
RÄLLISET RAJOITUKSET

- UUSINA INSTRUMENTTEINA MARKKINOILLE 
TULIVAT KUNTATODISTUKSET, KORKOTER- 
MIINIT, KORKOSWAPIT JA VAKIOKORKO- 
TERMIINIT

- RAHAMARKKINOILLE TULIVAT MYÖS SP:N
KOLMEN KUUKAUDEN MÄÄRÄAIKAISTALLETUK
SET- SUOMEN PANKKI OTTI KÄYTTÖÖNSÄ AVOMARK
KINAOPERAATIOT

- SUOMEN PANKKI ALKOI JULKAISTA HELIBOR
KORKOJA ERI MATURITEETEILLE

1988 - UUSIA MATURITEETTIJAKSOJA OTETTIIN 
KÄYTTÖÖN VALTION VELKASITOUMUKSILLE

- VELKASITOUMUSTEN HUUTOKAUPPAMENETTELYÄ 
KEHITETTIIN

1 Kauppalehti Extra 30.03.1988, s.4
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4.4.1 RAHAMARKKINOIDEN RAKENNE

Rahamarkkinoiden kehityksen myötä saatiin siis Suomeen 
kansainvälisestikin arvioituna tehokkaat rahamarkkinat 
vuonna 1987. Rahamarkkinoiden rakenne on kansainvälistä 
käytäntöä mukaillen hajautettu. Erillistä markkinapaik
kaa ei ole vaan kauppaa käydään päivittäin puhelimien 
välityksellä ja tieto markkinatilanteesta välittyy 
näyttöpäätteiden kautta.

Rahamarkkinoiden osapuolina toimivat pääasiassa Suomen 
Pankki, pankit, muut rahalaitokset, yritykset, valtio 
ja kunnat. Myös ulkomaisia välittäjiä on tullut Suomen 
rahamarkkinoille vuoden 1988 loppupuolella. Yksityisten 
henkilöiden mahdollisuuksia toimia rahamarkkinoilla 
rajoittaa lähinnä suuret kauppaerät ja instrumenttien 
käytön rajoitukset.

Rahamarkkinoita tarkasteltaessa on syytä tiedostaa, 
ettei ole kyse homogeenisista markkinoista vaan järjes
telmästä, joka koostuu toisiinsa kiinteästi liittyvistä 
osamarkkinoista. Niitä ovat karkeasti jaoteltuna 1:

keskuspankin ja pankkien väliset markkinat, 
pankkien interbank -markkinat, 
swap- ja takaisinostomarkkinat (REPO -kaupat), 
pankkien sijoitus- ja erityisottolainausmarkkinat, 
valtion velkasitoumusmarkkinat, 
termiinimarkkinat sekä

- yritystodistusten ja kuntatodistusten markkinat.

Useista eri osamarkkinoista johtuen myös syitä raha- 
markkinakauppaan on useita. Ensinnäkin markkinaosapuo
let voivat tasata rahamarkkinoilla tilapäisiä naksuva1- 
miusvaihteluitaan. Toiseksi osapuolet voivat rahamark
kinoilta hankkia markkinahintaista vierasta pääomaa 
sopivaksi katsomakseen ajanjaksoksi. Kolmanneksi Suomen 
Pankki käyttää rahamarkkinoita rahapolitiikan harjoit-

1 Nielsen 1987, s.128
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tautiseen. Neljänneksi rahamarkkinoita käytetään erityi
sesti korkoriskien hallintaan. Sekä viidenneksi raha
markkinoilla voidaan toimia puhtaasti spekulaatiomie- 
lessä.

Rahamarkkinainstrumentit voidaan jakaa jälkimarkkina
kelpoisiin ja ei -jälkimarkkinakelpoisiin. Uusia inst
rumentteja kehitetään jatkuvasti, mutta vuoden 1988 
tilanteen mukaan keskeisimmät instrumentit olivat 
edellä esitetyn jaottelun mukaisesti luokiteltuina 
seuraavat:

TAULUKKO 3 : RAHAMARKKINAINSTRUMENTIT

JÄLKIMARKKINAKELPOISET

- SIJOITUSTODISTUKSET
- VALTION VELKASITOUMUKSET
- YRITYSTODISTUKSET
- KUNTATODISTUKSET- STANDARDOIDUT KORKOTERMIINIT
- JOUKKOVELKAKIRJOJEN JÄLKIMARKKINAT

EI -JÄLKIMARKKINAKELPOISET

- MARKKINARAHAVELKAKIRJAT
- NOTARIAATTISIJOITUKSET
- KORKOTERMIINIT
- KORKOSWAPIT

Jälkimarkkinoiden jakautuminen eri instrumenttien 
kesken ilmenee seuraavan sivun kuviosta :
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KUVIO 8 : JÄLKIMARKKINAKELPOISTEN RAHAMARKKINAINSTRU— 
MENTTIEN KANTA JA OSUUDET KUUKAUSITTAIN 1

Mi lj. mk

I il III V V VI VH VII DC X XL XII I II 1: IV V, VI VII 

198b 1987
IX. X Xl XIL III IV 

1988

Tulevaisuudessa rahamarkkinoiden kehitys tulee todennä
köisesti keskittymään niiden tehokkuuden paranemiseen. 
Uusia instrumentteja kehitetään jatkuvasti, mutta 
uudistukset koskevat pääasiassa sopimusten standardoin
teja ja maturiteettivalikoiman laajenemista. Uusimpana 
kehitysaskeleena olikin vuoden 1989 maaliskuussa ilmoi
tus keskipitkien rahamarkkinoiden synnyttämisestä 
Suomeen. Kansallis-Osake-Pankki, Suomen Yhdyspankki ja 
Postipankki käynnistivät kaupan pääasiassa yhden-kolmen 
vuoden mittaisilla keskipitkillä instrumenteilla, 
joista kansainvälisillä markkinoilla käytetään nimitys
tä Medim Term Note (MTN). Lisäksi vuoden 1989 alusta 
alettiin käydä kauppaa jopa viiden vuoden mittaisilla 
sij oitustodistuksilla.

1 Tilastokeskus III, 1988
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Kuluva vuosikymmen on ollut myös arvopaperimarkkinoil
la, joilla tarkoitetaan tässä yhteydessä osake-, jouk
kovelkakirja- ja optiomarkkinoita, erittäin nopean 
kehityksen aikaa. Markkinoiden laajeneminen on ollut 
niin voimakasta, että tiedotusvälineiden myötävaikutuk
sella suomalaisten kiinnostus sijoittamista kohtaan on 
lisääntynyt muutamassa vuodessa kansainvälisestikin 
tarkasteltuna erittäin korkealle tasolle. Tällä hetkel
lä jo yli 20 prosenttia suomalaisista omistaa arvopape
reita.

Kansantalouden kannalta kotimaisilla pääomamarkkinoilla 
tämän vuosikymmenen aikana tapahtunut kehitys merkitsee 
pääomien mobilisoinnin ja allokoinnin tehostumista. 
Pörssiyhtiöt ovat keränneet osakeanneilla huomattavia 
määriä riskirahoitusta ja näin niiden investointimah
dollisuudet ovat parantuneet olennaisesti.

Suomen arvopaperimarkkinoiden tärkeimmät tapahtumat 
1980 -luvulla ovat seuraavat:

Meklarilista käynnistyi vuonna 1982.
Vapaita osakkeita alettiin noteerata erikseen 
vuonna 1984.
Vuonna 1985 listautui ensimmäinen ulkomainen yritys 
(ruotsalainen AGA AB) Helsingin pörssissä ja OTC- 
lista käynnistyi.
Ensimmäinen optiolaina laskettiin liikkeelle vuonna 
1986.
Vuonna 1987 yhtiöt keräsivät runsaasti vierasta 
pääomaa optiolainoilla ja syksyllä aloittivat 
toimintansa ensimmäiset sijoitusrahastot. Lokakuus
sa 1987 tapahtui maailmanlaajuinen pörssiromahdus. 
Vuonna 1988 OTC -listan yritysten määrä moninker
taistui uusmerkintöjen avulla. Samana vuonna aloit
ti toimintansa Suomen Optiomeklarit ja Turun pörs
si .
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Tämän tutkimuksen painotuksista johtuen seuraavassa 
esitetään vain lyhyesti olennaisimpia tilastotietoja 
kotimaisilta arvopaperimarkkinoilta vuosina 1980-1988. 
Optiomarkkinoiden kehitystä ei tutkimuksessa tarkastel
la. Tiedot taulukoihin on kerätty Helsingin Arvopaperi
pörssi Osuuskunnan vuosikertomuksista 1980-1988.

4.5.1 PÖRSSIVAIHDON KEHITYS VUOSINA 1980-1988

Pörssitoiminnan tehokkuutta on perusteltua selittää 
pörssivaihdolla, sillä vaihdon lisääntyessä arvopape
reiden likviditeetti paranee ja markkinoiden voidaan 
olettaa toimivan tällöin tehokkaammin. Toimivilla mark
kinoilla vaihdetaan kaikkia osakesarjoja niin paljon, 
ettei yksittäinen sijoittaja pysty vaikuttamaan kurssi
kehitykseen ja toisaalta hyvä likviditeetti tekee mah
dolliseksi hyvin lyhytaikaisetkin sijoitukset. Lisäksi 
tehokkailla markkinoilla välittyy markkinainformaatio 
välittömästi pörssikursseihin.

Suomessa pörssivaihto oli vielä 1980 -luvun alussa 
erittäin hiljaista. Sijoitukset olivat suurimmaksi 
osaksi pitkäaikaisia ja sijoittajat keräsivät tuotonsa 
lähinnä osinkotuloina. Kuitenkin jo vuonna 1981 pörssi- 
vaihto kasvoi 109 prosenttia ja sen jälkeen kehitys on 
jatkunut niin voimakkaana, että vuonna 1988 vaihto oli 
vuoteen 1980 verrattuna jo noin 54 -kertainen. Seuraa- 
vien sivujen taulukossa ja kuviossa on esitetty vuosien 
1980-1988 pörssivaihto instrumenteittain.
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TAULUKKO 4: PÖRSSIVAIHTO 1980-1988 (milj.mk) 1

VUO
SI

OSAK
KEET *)

OBLI
GAATI
OT

DEBEN-
TUURIT

MUUT
JVK:T

YHTEEN
SÄ

1980 363,4 303,1 32.3 - 698,8

1981 354,9 1.000,9 62,9 43,9 1.462,6

1982 663,6 2.201,8 125,6 93,8 3.084,8

1983 1.389,5 1.623,7 546,7 185,8 3.745,7

1984**) 2.507,5
(465,3)

1.894,6 1.133,1 1.979,7 7.514,9

1985 3.113,9
(423,7)

2.906,1 1.343,5 4.796,4 12.159,9

1986 9.488,3
(2.172,4)

1.801,1 549,4 4.128,7 15.967,5

1987 26.640,9
(8.185,6)

2.214,4 188,5 2.201,0 31.244,8

1988 31.734,1
(9.407,3)

1.644,0 924,4 3.149,5 37.452,0

*) Sisältää merkintäoikeuksien vaihdon.
**) Suluissa vapaiden osakkeiden ja merkintäoikeuksien 

vaihto. Luvut sisältyvät osakkeiden ja merkintäoi
keuksien kokonaisvaihtoon.

1 Helsingin Arvopaperipörssi, 1980-1988
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KUVIO 9: PÖRSSIVAIHDON JAKAUTUMINEN INSTRUMENTEITTAIN 
VUOSINA 1980-1988 (miljoonaa markkaa)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Vuosi

OSAK.JA MERK.OIK.*) 

DEBENTUURIT
OBLIGAATIOT 

MUUT JVK:T

*) sisältää myös vapaiden osakkeiden ja merkintäoikeuk
sien vaihdon
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Vaihdon kasvun ohella arvopaperimarkkinoiden voimakas 
kehitys ilmenee eri instrumenttien osuuksia tarkastel
taessa. Vuonna 1986 saavutettiin Suomessa ns. kasinota- 
louspiste (casino point), kun osakevaihto pörssissä 
nousi lainavaihtoa suuremmaksi. Pörssin kansainvälisty
mistä edistettiin vuonna 1984, jolloin alettiin notee
rata erikseen vapaita osakkeita.

4.5.2 PÖRSSINOTEERATUT YHTIÖT JA NIIDEN OSAKEANNIT 
VUOSINA 1980-1988

Pörssin toiminnan laajentuessa ja sijoittajien määrän 
lisääntyessä yritysten mahdollisuudet kerätä riskira
hoitusta osakeanneilla ovat parantuneet olennaisesti. 
Suomalaiset yritykset ovatkin omaksuneet tämän rahoi
tusmuodon nopeasti ja tämä kehitys ilmenee entistä 
suurempina ja useampina anteina. Lisäksi suuri joukko 
täysin uusia yrityksiä on listautunut pörssiin. Erityi
sesti OTC -listan yritysten lukumäärä lisääntyi vuonna 
1988 moninkertaiseksi. Myös pörssilistalle hyväksyttiin 
vuonna 1988 peräti 19 yritystä. Niistä valtaosan muo
dostivat kiinteistöyhtiöt. Seuraavista taulukoista 
ilmenee pörssiyhtiöiden lukumäärän ja niiden osakean
tien määrän kehitys tutkimusajanjaksolla.

TAULUKKO 5: PÖRSSINOTEERATTUJEN YHTIÖIDEN LUKUMÄÄRÄ 
VUOSINA 1980-1988

VUOSI PÖRSSIL. OTC-LISTA MEKLARIL. YHTEENSÄ
1980 50 — — 50
1981 50 - - 50
1982 49 - 40 89
1983 48 - 34 82
1984 52 - 35 87
1985 51 4 37 92
1986 52 7 34 93
1987 52 16 33 101
1988 69 47 27 143



68

TAULUKKO 6: OSAKEANNIT VUOSINA 1980-1988 (milj. mk)
(emissiovoitot sisältyvät lukuihin)

VUOSI PÖRSSILISTA OTC-LISTA MEKLARILISTA
1980 1.060,4 — —

1981 316,5 - -
1982 1.553,7 - *)1983 1.713,8 - 89,4 #)
1984 3.490,2 - 88,0 #)
1985 2.071,0 *) 109,0 #)
1986 3.648,9 *) 143,0 #)
1987 5.616,1 369,0 582,0
1988 8.918,1 404,0 541,0

*) tieto puuttuu
#) tieto emissiovoitosta puuttuu

Pörssikurssien noustessa yhtiöt ovat voineet kerätä 
antiensa yhteydessä huomattavia summia emissiovoittoja. 
Niiden osuus osakeanneilla hankitusta kokonaisrahamää- 
rästä onkin noussut vuoden 1980 3,3 prosentista vuoteen 
1988 mennessä peräti 70,1 prosenttiin.

Kokonaisuudessaan Suomen arvopaperimarkkinat ovat tällä 
hetkellä jo varsin kehittyneet. Vertailtaessa mark
kinoita Ruotsiin, jossa kehitys on noin 2-3 vuotta 
markkinoitamme edellä, voidaan olettaa, että tulevai
suudessa pörssiyhtiöiden lukumäärä tulee kasvamaan 
edelleen ja toisaalta kauppaa käydään paperittomana. 
(Paperittoman kaupankäyntijärjestelmän kehitys on Suo
messa jo valmisteilla). Kurssit sen sijaan laskisivat 
noin 20 prosenttia lähimmän kahden vuoden aikana. 
Erityisesti paperittomaan järjestelmään siirtyminen 
tulee parantamaan markkinoiden tehokkuutta, kun kauppo
jen nopeutuminen edistää informaation välittymistä 
pörssikursseihin.
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5. TALLETUSPANKIT RAHOITUSMARKKINOILLA

5.1 TALLETUSPANKIT RAHOITUKSEN- JA MAKSUJENVÄLITTÄJÄNÄ

Pankkien funktioksi määritellään yleisesti rahoituksen- 
ja maksuj envälitys. Pankit toimivat kansantaloudessa 
syntyvien säästöpääomien välittäjinä rahoitusylijää- 
mäsektorilta alijäämäsektorille. Pankkien perinteinen 
toiminta käsittää siis sen vastaanottamien talletusten 
(ottolainaus) välittämisen luottoina asiakkaille (anto
lainaus) à Pääasiassa yksityisasiakkaat ovat toimineet 
tällöin tallettajina ja yritysasiakkaat luotonottajina. 
Se, että valtaosa rahoituksenvälityksestä tapahtuu 
epäsuorasti pankkien kautta eikä suoraan tallettajilta 
luotonottajille, perustuu lähinnä kahteen pankkien 
erityisetuun:

1. Pankit pystyvät alhaisemmin kustannuksin saattamaan 
yhteen ali- ja y1ijäämäsektorit.

2. Pankit yhdistävät pienemmät ja lyhytaikaisemmat 
rahavirrat (talletukset), suuremmiksi ja maturitee- 
tiltaan pitemmiksi rahavirroiksi (luotoiksi).

Kuvattu pankkien rahoituksenvälitys voidaan esittää 
seuraavasti:1

KUVIO 10: RAHOITUKSENVÄLITYS PROSESSINA

ALIJÄÄMÄ-
SEKTORI
(INVES
TOIJAT)

RAHOITUS
LAITOKSET

TOIMINNANJAT-
KUVUUSTAVOITE

YLIJÄÄMÄ-
SEKTORI
(SÄÄSTÄ-

VAROJEN YHDISTÄMINEN LUOTOIKSI
PALVELUIDEN YH
DISTÄMINEN SÄÄS
TÄJIEN HANKKIMI
SEKSI

1 Sinkey 1983, s.15
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Tästä välitystehtävästään talletuspankit veloittavat 
korkomarginaalina (antolainauskoron ja ottolainauskoron 
välinen erotus) provision, jolla se rahoittaa toimin
tansa.

Valuuttamarkkinoilla tulo muodostuu osto- ja myynti- 
kurssien välisestä erotuksesta. Tehokkailla markkinoil
la nämä tulot muodostuvat juuri sellaisiksi, että ne 
kattavat pankille aiheutuvat kulut, riskin ja antavat 
lisäksi pankkeihin sijoitetulle pääomalle muihin sijoi
tuskohteisiin verrattavan tuoton.

Otto- ja antolainaustoiminnan ohella maksuliikenteen 
välityksestä on muodostunut pankin toinen päätehtävä. 
Laajan maksuliikenteen käsite määritellään kaikkina 
rahavirtoina yksityisten kuluttajien, teollisuuden, 
kuntien, valtion ja ulkomaiden välillä. Suomessa maksu- 
jenvälitys on kehitetty laajojen tietoverkkojen avulla 
erääksi maailman kehittyneimmistä välitysjärjestelmis
tä. Meillä kotimainen maksuliikenne välittyy eri pank- 
kiryhmienkin välillä päivän viiveellä, kun esimerkiksi 
Yhdysvalloissa maksunvälitys voi viedä jopa viikon.

Nykyaikaisessa taloudessa kullekin maalle on määrätty 
yksi ns. laillinen maksuväline, lähinnä keskuspankin 
liikkeelle laskema raha. Sen korvikkeena käytetään 
lisäksi siihen kiinteässä arvosuhteessa olevia pankkien 
luomia maksuvälineitä. Niitä institutionaalisia järjes
telyjä, joiden mukaan maksuvälineitä ostetaan ja myy
dään kutsutaan rahamarkkinoiksi. Toisaalta ei ole 
olemassa puhtaasti kansainvälistä maksuvälinettä, vaan 
erilaisia maksuvälineitä ostetaan ja myydään valuutta
markkinoilla. Kun pääosa maksuista niin kotimaassa kuin 
ulkomaillakin suoritetaan pankkien luomilla maksuväli
neillä, voidaan hahmottaa pankkien suuri merkitys niin 
raha- kuin valuuttamarkkinoillakin.

Rahoituksenvälitystä tarkasteltaessa erotetaan lisäksi 
suora ja epäsuora rahoituksenvälitys. Kansainvälisessä 
dimensiossa erotetaan lisäksi perinteinen ulkomainen
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rahoituksenvälitys ja ns. eurorahoituksenvälitys. 
Edellisessä lainatransaktio tapahtuu luotonottajan 
omassa valuutassa ja jälkimmäisessä jossakin vieraassa 
valuutassa.1

Maksuvälinemarkkinat ja luottomarkkinat kotimaisessa ja 
kansainvälisessä dimensiossa voidaan esittää seuraavan 
sivun kuvion mukaisesti:2
KUVIO 11: MAKSUVÄLINE- JA LUOTTOMARKKINAT KOTIMAISESSA 
JA KANSAINVÄLISESSÄ DIMENSIOSSA

A. MAKSUVÄLINEMARKKINAT

KOTIMAISET KANSAINVÄLISET

RAHAMARKKINAT VALUUTTAMARKKINAT

B. LUOTTOMARKKINAT

KOTIMAISET KANSAINVÄLISET
PERINTEINEN EURO

SUORAT
-suoraan lai
nanantajal
la lainan
ottajalle

-lainanan
tajan omas
sa valuu
tassa

-vieraassa
valuu
tassa

EPÄSUORAT
-epäsuorasti 
jonkun raha
laitoksen 
kautta

-epäsuoras
ti omassa 
valuutassa

-epäsuor. 
vieraas
sa va
luutassa

1 Suvanto 1983, s.11-12
2 Suvanto 1983, s.13
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Keskuspankeille ei näin ollen ole mitään välitöntä 
roolia rahoituksen- ja maksujenvälityksessä. Keskuspan
kin tehtävä onkin pankkien otto- ja antolainausta 
valvoen varmistaa lähinnä pankkien vakavaraisuus. 
Toisaalta keskuspankki säätelee maan valuuttakurssin 
kehitystä suorittamalla valuuttainterventioita ylläpi
tämänsä valuuttavarannon avulla.

5.2 TALLETUSPANKKIEN TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET

Pankkitoiminnan tavoitteet ja päämäärät ovat johdetta
vissa yleisistä yritystoiminnan tavoitteista ja päämää
ristä. Ne ovat:

1. Tuottopäämäärä
2. Kasvupäämäärä
3. Kannattavuuspäämäärä
4. Toiminnan j atkuvuuspäämäärä
5. Muut päämäärät ja tavoitteet

Nämä päämäärät yhdistämällä voidaan todeta, että pankin 
tulisi sijoittaa saamansa tuotannontekijät eli talle
tukset ja muut sijoitukset siten, että niistä saadaan 
tuottoja toiminnan laajentamiseksi ja jatkamiseksi 
riittävän kannattavuuden olosuhteissa. Muina pankkien 
päämäärinä voidaan pitää esimerkiksi teollisuuden 
toiminnan edesauttamista riittävän rahoituksen varmis
tamisella.

Pankkien toimintaa voidaan lisäksi perustella niiden 
tuottamien palveluiden avulla, Niitä ovat:1 1 2 3 4

1. Likviditeetin välitys
2. Valmiin rahoitusjärjestelmän välitys
3. Riskin hajoittamisen välitys
4. Maturiteettien sovittaminen eri sidosryhmien kesken

1 Sinkey 1983, s.59
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Pankin tavoitteet ja päämäärät on kiteytettävissä 
keskeisiksi toimintaperiaatteiksi, joiden pohjalta 
pankit muodostavat oman yrityspolitiikkansa. Näitä 
toimintaperiaatteita ovat:1

1. Määrällisen tasapainon periaate, jota noudatettaessa 
pankit pyrkivät otto- ja antolainauksen yhtäsuuruuteen.

2. Laadullisen tasapainon periaate, jolloin antolaina- 
ustavan tulisi määräytyä ottolainauksen mukaan. Tähän 
periaatteeseen sisältyy myös ns. kultainen pankkisään- 
tö, jonka mukaan pankkien ei periaatteessa pitäisi 
myöntää pitempiaikaisia luottoja kuin mitä ne itse 
ottavat vastaan ottolainauksena.

3. Maksuvalmiuden eli likvidisyyden periaate on la
kisääteinen ja velvoittaa pankit huolehtimaan siitä, 
että ne pystyvät juoksevasti hoitamaan niiltä vaaditta
vat suoritukset.

4. Kulanssiperiaatteella tarkoitetaan sitä, että pank
kijärjestelmän on pystyttävä tyydyttämään terve luoton- 
kysyntä eli kansantalouden luotontarve pitkällä täh
täyksellä myös alueellisesti tasapainotettuna.

5. Varmuuden periaate velvoittaa pankkeja sijoittamaan 
ottolainausvaransa varmoihin ja turvallisiin kohtei
siin, jotta vältetään pankkien maksuvaikeudet ja ääri
tapauksessa konkurssit. Tähän periaatteeseen liittyy 
myös riittävien vakuuksien varmistus luotonannossa. 
Periaatteen toteutuminen on myös varmennettu laeilla 
mahdollisista sijoituskohteista ja vakuuksista.

6. Vahingonvaaran jaon periaate ohjaa edelliseen peri
aatteeseen liittyen pankkeja tekemään sijoituksensa 
tasapuolisesti eri elinkeinojen aloille ja hajauttamaan 
sijoitukset myös alueellisesti, jottei pankkitoiminta

1 Kauppinen & Paavonsalo 1983, s.43
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kärsisi kohtuuttomasti jonkun alan tai alueen taloudel
lisista häiriöistä.

7. Taloudellisuuden periaate velvoittaa lopulta pankke
ja ottamaan huomioon ensisijaisesti koko talouselämän 
kannalta hyödylliset näkökohdat ja vasta toissijaisesti 
pankin yksityistaloudeniset tavoitteet.

Edellä lueteltujen toimintaperiaatteiden ja tavoittei
den saavuttamiseksi pankeille on onnistuttava takaa
maan jatkuvat ja riittävät toimintaedellytykset. Tar
vittavien toimintaedellytysten varmistaminen pankeille 
on samalla myös yhteiskunnan edun mukaista, sillä 
pankkien hoitaman varojen allokointitehtävän on toteu
duttava mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti.

Vasta aiemmin lueteltujen toimintaperiaatteiden toteu
duttua voidaan perustella pankkitoiminnan voitonmaksi- 
mointioletusta, joka muiden alojen yrityksissä on usein 
katsottu jopa ensisijaiseksi tavoitteeksi. Muina ta
voitteina on nähty lisäksi markkinaosuuden laajentami
nen ja turvaaminen sekä lopulta muiden sidosryhmien 
asettamat tavoitteet, joita kuvataan seuraavassa luvus
sa.

5.3 TALLETUSPANKKIEN SIDOSRYHMÄT JA NIIDEN TAVOITTEET

Pankkeja valvotaan niiden kansantaloudellisesti tärkeän 
aseman johdosta muita yrityksiä tarkemmin jo lainsää
dännöllisesti. Tästä erityisasemasta johtuen myös 
niiden sidosryhmärakenne on useimpia muita yrityksiä 
kattavampi. Erityisesti pankit palvelutoimintayksikköi- 
nä ovat kaikessa toiminnassaan vuorovaikutussuhteessa 
sitä lähellä oleviin intressentteihin. Eri sidosryhmien 
vaatimukset vaikuttavat siten ratkaisevasti pankkien 
päämääriin ja tavoitteiden asetteluun.

Kun pankit asettavat toiminnalleen tiettyjä tuotto-, 
kasvu-, tehokkuus- ja sosiaalisia päämääriä sekä pyrki-
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vät näin myös luomaan tietyn yrityskuvan, on päämäärät 
ja tavoitteet asetettava mahdollisuuksien mukaan kaik
kien sidosryhmien vaatimusten mukaisiksi. Kaikkien 
vastikevaateiden täyttäminen on käytännössä mahdotonta, 
mutta pyrkimyksenä on löytää paras mahdollinen kompro
missi eri tavoitteiden välillä.

Seuraavan sivun kuviossa esitetään pankin tärkeimmät 
sidosryhmät:
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KUVIO 12: PANKKIEN TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT

HENKILÖSTÖ --> ASIAKKAAT
-NYKYISET
-POTENTI
AALISETKILPAILIJAT:

-KOTIMAISET
PANKIT
-ULKOMAISET
PANKIT
-MUUT RAHA
LAITOKSET

P JULKINEN VAL
TA YMS. VAI
KUTTAJAT :

>
A

-OIKEUSLAITOS
-VEROTTAJAT<

-RAHOITUS
LAITOKSET

-JULKINEN SANA
-TYÖMARKKINA
JÄRJESTÖT YMS.N

SUOMEN
PANKKI >

TALOUS JA
TIEDE
-OPPILAITON-
SET
-TUTKIMUSLAI
TOKSET YMS.

ULKOMAAN 
RAHA- JA 
VALUUTTA
MARKKINAT

K> <

OMISTAJAT
-NYKYISET
-POTENTI
AALISET

--> I
RESURSSIEN JA
PALVELUSTEN
TUOTTAJAT

YHTEISTYÖ
KUMPPANIT
-RAHOITUS-
YHTIÖT

-TYÖMARKKINAT
-MATERIAALIN 
HANKKIJAT YMS.

T
<

>
-OSAKKUUS
YHTIÖT
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Pankilla ja eri sidosryhmillä on paitsi velvoitteita 
myös tiettyjä vaatimuksia keskinäisissä toiminnoissaan. 
Näitä panos-vastikevaatimuksia esitetään seuraavassa 
kuviossa: 1
TAULUKKO 7: PANKKIEN TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT

SIDOSRYHMÄ PANOS VASTIKEVAATIMUS

JOHTO

OMISTAJAT 
TAI VASTAAVAT
HENKILÖKUNTA

AGENTTIASIÄKKÄÄT 
1. TALLETTAJAT

Työpanos,
koordinaatio
asiantuntemus

Oma pääoma 

Työpanos

Ottolainaus

2. LAINAAJAT Antolainaus

RAHOITTAJAT

PANKKIPALVE
LUIDEN OSTAJAT

Vieras pääoma

Myyntitulot

HANKKIJAT

JULKINEN VALTA

Eri tuotan
nontekijät
Infrastruk
tuuri

Palkka, asema, jonka 
ilmentymänä kasvu (ot
to- ja antolainauksen 
määrä, sivukonttorei- 
den määrä).
Pääoman tuotto, vaiku
tusmahdollisuus .
Palkka, mielekäs työ, 
työn jatkuvuus.

Sijoituksen tuotto ja 
riskittömyys; palve
luiden, erityisesti 
lainan saanti.
Lainan saatavuus, 
kilpailukykyinen 
korkovaatimus, pankki
palveluiden saatavuus.
Tuottovaatimus, maksu
valmius, vakavarai
suus.
Kohtuullinen hinta, 
korkealaatuiset suo
ritteet, mahdollisuus 
laajaan pankkipalve
luun.
Varma ja maksukykyinen 
ostaja.
Lainsäädännön noudat
taminen, verotulojen 
saaminen, työllistä- 
misvaatimus, riskittö
män sijoitusmahdolli
suuden luominen, raha
politiikan toteuttami
seen liittyvät vaati
mukset.

1 Leppiniemi 1977, s.38
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6. SUOMALAISTEN TALLETUSPANKKIEN VARAINHANKINNAN RAKEN
NE VUOSINA 1975 JA 1980-1987

Rahoitusmarkkinoiden kehittyessä ja niiden säännöstelyn 
vapautuessa on käyty vilkasta keskustelua pankkien 
roolista uudessa markkinarakenteessa. Pankkien toiminta 
onkin laajentunut ja kehittynyt erittäin nopeasti. 
Eräänä keskeisimmistä puheenaiheista pankkien kehityk
sessä on ollut niiden voimakkaasti muuttunut varainhan
kinnan rakenne ja sen vaikutukset pankkitoimintaan. 
Varainhankinnan kehitystä Suomessa on kuitenkin tutkit
tu empiirisesti erittäin vähän ja tästä johtuen se on 
otettu seuraavan empiriaosan tutkimusongelmaksi.

Rahoitusmarkkinoidemme muutos sai varsinaisesti mallin
sa ulkomailla tapahtuneesta kehityksestä kuten tutkiel
man aiemmista osista voidaan todeta. Ulkomailla muutos 
oli kuitenkin käynnistynyt pankkien varainhankinnan 
kehityksestä. Kansainvälisten markkinoiden kehityksen 
taustalla oli erityisesti 1970-luvulla kasvaneet erot 
eri maiden rahoituksen yli- ja alijäämissä. Tästä 
johtuen kehitettiin järjestelmiä, joiden avulla rahaa 
kanavoitiin ylijäämämaista alijäämämaihin ja syntyi 
pankkien väliset markkinat. Samalla kehittyi suuri 
määrä uusia rahamarkkinainstrumentteja, jotka aiheutti
vat markkinoiden arvopaperistumista. Näin siis useissa 
maissa rahoitusmarkkinoiden kehitys aiheutui juuri 
pankkien varainhankinnan kehityksestä kun taas Suomessa 
tilanne on ollut lähes päinvastainen. Tämä poikkeuk
sellinen kehitys johtui lähinnä rahoitusmarkkinoil- 
lamme vallinneesta voimakkaasta säännöstelystä, jonka 
johdosta pankit eivät pystyneet kehittämään varain
hankintaansa muutoin kuin erilaisten tytäryhtiöidensä 
kautta. Kyseinen kehitys synnyttikin markkinoinemme 
huomattavan määrän erilaisia rahoitusmarkkinoillamme 
toimivia yhtiöitä, joiden merkitys erityisesti 1980- 
luvun alussa oli erittäin huomattava. Vasta rahoitus
markkinoidemme säännöstelyn vapauttaminen on mahdollis
tanut varsinaisten talletuspankkiemme varainhankinnan
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kehittymisen ja samalla aiheuttanut edellä mainittujen 
tytäryhtiöiden merkityksen vähenemisen.

Yleisesti voidaan lopulta todeta, että pankkien toimin
nan monipuolistuminen sekä korko- ja valuutansäännöste
lyn lieventäminen ovat paitsi muuttaneet varainhankin
nan rakennetta myös lisänneet pankkien riskejä. Toi
saalta kehitys on poistanut rahoitusmarkkinoilla val
linneen niukkuuden pankkien varainhankinnassa 1.

6.1 KÄYTETTYJEN TERMIEN MÄÄRITELMÄT JA TUTKIMUSAINEISTO

Kuten jo luvussa 1.3 mainittiin, tutkimuksessa on 
käytetty laajaa varainhankinnan käsitettä. Tällöin 
varainhankinnaksi lasketaan kaikki pankin taseen "vas
tattavaa" -puolen erät. Näistä koostuu juuri se sama 
markkamäärä, jonka pankki "vastaavaa" -puolella taval
laan omistaa.

Laajaan varainhankinnan käsitteeseen on päädytty ensin
näkin sen tuoman mahdollisimman täydellisen kokonais
kuvan vuoksi ja toisaalta siksi, että muussa tapaukses
sa käytössä oleva materiaali olisi ilman pankkien 
sisäistä tietoa jäänyt huomattavan puutteelliseksi. 
Tuloksia tulkittaessa on syytä huomioida se, että 
laajaan varainhankintaan sisältyy eriä, jotka voidaan 
analysoitaessa jättää vähemmälle huomiolle niiden eri
tyisluonteen vuoksi. Tälläisiä eriä ovat lähinnä arvos
tuserät ja maksujen välitys.

Ainoana puutteena käytetyssä varainhankinnan käsit
teessä voidaan nähdä siitä puuttuvat taseen ulkopuoli
set erät pankkien varainhankinnassa. Näistä eristä 
pankit eivät kuitenkaan julkaise riittäviä tietoja ja 
toisaalta erityisesti lyhyen rahan markkinoiden kehit
tyessä pankit ovat voineet siirtää varoja suoraan

1 Santala 1988, s.26
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taseeseen ja taseen ulkopuolisten erien merkitys on 
aivan viime vuosina alkanut vähentyä.

Tutkimuksen lähdeaineistona on käytetty Tilastokes
kuksen vuosittain julkaisemia "Pankit" -teoksia 1. Pos
tipankin osalta tiedot on kerätty Tilastokeskuksen 
julkaisemista pankkien kuukausitilastoista. Kyseiset 
tilastot kuuluvat Tilastokeskuksen RT -sarjaan 1 2 3. 
Näiden julkaisujen huomattavana etuna on ollut täydel
linen vertailtavuus eri pankkiryhmien sekä myös eri 
vuosien välillä.

Tilastokeskuksen materiaalissa esiintyvät termit on 
määritelty seuraavasti 2. Rahalaitoksia ovat Postipank
ki, liikepankit, osuuspankit ja säästöpankit. Muita 
rahoituslaitoksia ovat kiinnitysluottopankit, luotto- 
osakeyhtiöt, vakuutuslaitokset, luottokaupan rahoi
tuslaitokset, palveluluottolaitokset, panttikonttorit 
ym. vastaavat rahoituslaitokset. Laaja yleisökäsite 
sisältää muut asiakkaat paitsi pankit ja valtion. 
Suppea yleisökäsite sisältää taas muut paitsi rahalai
tokset, muut rahoituslaitokset ja valtion.

Aineiston muokkauksessa on taseen "vastattavaa" -puolet 
kerätty ryhmiin, joiden avulla tapahtunut varainhan
kinnan kehitys on saatu mahdollisimman selkeästi esiin. 
Ryhmäjako on tarkistettu asiantuntija-apua käyttäen, 
jottei siinä ilmenisi epäselvyyksiä 4. Seuraavassa käy
dään läpi tutkielmassa käytetty ryhmäjako ja niiden 
sisältö. Lisäksi liitteessä 2 esitetään Tilastokeskuk
sen käyttämä taseen "vastattavaa" -puolen rakenne ja se 
mihin kukin erä sisältyy tutkimuksessa käytetyssä 
jaossa.

1 Tilastokeskus I, 1976 ja 1981-1988
2 Tilastokeskus II, 1976 ja 1981-1988
3 Tilastokeskus I, 1976 ja 1981-1988
4 Lund, haastattelu 26.04.1989
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Ensimmäisenä ryhmänä on kotimaiset talletukset. Siihen 
on laskettu mukaan kaikki kotimaiset yleisön talletuk
set, kotimaisten raha- ja rahoituslaitosten talletukset 
sekä valtion talletukset. Markka- ja valuuttamääräisiä 
talletuksia ei ole eroteltu. Sen sijaan ulkomaisia 
talletuksia ei ole tässä erässä mukana. Yleisten olet
tamusten mukaan talletusten osuuden koko varainhankin
nasta tulisi tutkitussa aineistossa vähetä voimakkaas
ti.

Toisena ryhmänä on joukkovelkakirjalainat. Tähän erään 
on laskettu kaikki obligaatiolainat, debentuurilainat 
ja kaikki muut joukkovelkakirjalainat. Myös ulkomaisiin 
velkoihin kuuluvat joukkovelkakirjalainat on huomioitu 
tässä erässä. Ryhmän esille ottoa on puoltanut joukko
velkakirjalainojen yleistyminen varainhankinnan muotona 
aivan viime vuosina.

Kolmantena ryhmänä on työssä velat Suomen Pankille. 
Erään sisältyy liikepankeille annettua päiväluottoa 
sekä kaikkien pankkiryhmien muita velkoja keskuspankil
le. Erityisesti liikepankkien osalta tutkimuksessa 
odotetaan löytyvän tämän erän kohdalla huomattava vä
heneminen, kun Suomen Pankki alkoi käyttää rahapoli
tiikkansa ensisijaisena välineenä avomarkkinaoperaati
oita vuonna 1987.

Neljäntenä ryhmänä on muut velat, jonka sisältöä ei ole 
tarkasti eritelty lähdeaineistossa, mutta aiemmin tähän 
erään sisältyi lähinnä erilaisia luottosopimusvelkoj a 
ja vuonna 1987 jo noin 80-90 % muista veloista oli 
markkinarahaa. Erään sisältyy muita velkoja muilta 
raha- ja rahoituslaitoksilta sekä varsinainen "muut 
velat" -erä tilastokeskuksen taserakenteessa. Tämän 
erän osuuden kasvun osoittaminen on eräs tämän tutki
muksen tärkeimmistä tavoitteista.

Viidentenä ryhmänä on maksujen välitys ja siirtovelat. 
Tätä ryhmää voidaan pitää eränä, joka vain kiertää 
pankkien taseiden kautta. Siihen kuuluu velat valtiolle
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(./. valtion talletukset), muu maksujen välitys ja 
siirtovelat. Välitystehtävä tapahtuu esimerkiksi niin, 
että pankit saavat edelleen lainattavaksi varoja val
tiolta tietyille, tarkoin määrätyille asiakasryhmille. 
Tällöin siis sama markkamäärä näkyy taseen vastaavissa 
välitetyissä luotoissa ja taseen vastattavissa velkana 
valtiolle.

Kuudentena ryhmänä on ulkomaiset velat. Tilastokeskuk
sen esittämästä vastaavasta erästä on vähennetty aino
astaan ulkomaiset joukkovelkakirjalainat, jotka siis 
sisältyivät erään kaksi. Ulkomaisten velkojen kasvu ja 
kehitys muodostaa markkinarahan ohella erän, jonka 
tulisi yleisten olettamusten mukaan nousta voimakkaasti 
pankkitoiminnan kansainvälistyessä ja kehittyessä.

Seitsemäntenä ryhmänä on varaukset ja arvostuserät. 
Näistä varausten tulisi olettamusten mukaan nousta 
pankkien lisätessä erityisesti luottotappiovaraustensa 
määrää luotonannon kasvaessa. Arvostuserät muodostavat 
taas varsin pienen erän ja useimmissa tapauksissa 
pankeilla ei ole lainkaan arvostuseriä taseen vastatta
vissa.

Viimeisenä eli kahdeksantena ryhmänä on oma pääoma. 
Tämän erän osalta kasvun pitäisi johtua lähinnä liike
pankkien osalta lisääntyneistä ja entistä suuremmista 
osakeanneista ja toisaalta niistä saaduista emissiovoi
toista. Lisäksi pankkien voitot ovat kasvaneet viime 
vuosina huomattavasti.

Edellä luetellut erät on laskettu liikepankeilta, 
osuuspankeilta, säästöpankeilta ja Postipankilta vuo
sille 1975 ja 1980-1987. Näin saadut taseet loppusummi- 
neen on esitettynä liitteissä 3-6.

Seuraavissa kappaleissa analysoidaan saatuja tuloksia 
erikseen kaikkien pankkiryhmien osalta. Niistä esite
tään ensin taseen erien prosentuaaliset osuudet koko 
taseen loppusummasta. Toisena tutkimuksen kohteena on
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laskettujen erien kasvuprosentit eri vuosina ja niiden 
vertailu koko taseen loppusumman kasvuun. Erityisesti 
kasvuprosentteja analysoitaessa on syytä huomata, että 
pienemmät erät saattavat heilahdella huomattavasti 
suurempia eriä herkemmin ilman suurempia vaikutuksia 
pankin toimintaan. Kuvioissa on käytetty kasvuprosentin 
maksimiarvona +250 % : a ja minimiarvona -50 % : a. Lisäksi 
varainhankinnan erien kasvuprosentteja esittävissä 
kuvioissa on huomioitava niihin erojen selkeyttämiseksi 
syötetyt erilaiset mitta-asteikot.

6.2 LIIKEPANKKIEN VARAINHANKINNAN RAKENNE VUOSINA 1975 
JA 1980-1987

Liikepankkien rooli Suomen rahoitusmarkkinoilla on 
muihin maihin verrattuna poikkeuksellisen tärkeä. 
Liikepankit ovat fuusioiden kautta kasvaneet erittäin 
suuriksi ja tämän vuoksi niiden vaikutusmahdollisuudet 
rahoitusmarkkinoillamme ovat huomattavat. Johtavasta 
asemastaan johtuen liikepankit ovat toimineet myös 
rahoitusmarkkinoiden kehitystyössä suunnan näyttäjänä 
ja juuri liikepankkien toimesta on otettu käyttöön 
useimmat uusista rahoitusmarkkinoiden instrumenteista.

Liikepankkien keskeisestä roolista johtuen myös tämän 
tutkimuksen keskeisimmät tulokset olivat odotettavissa 
juuri tästä pankkiryhmästä. Saadut tulokset esitetään 
seuraavissa kappaleissa.

6.2.1 LIIKEPANKKIEN TASE-ERIEN SUHTEELLISET OSUUDET 
TASEEN LOPPUSUMMASTA

Tutkimuksessa saadut prosenttiluvut on laskettu suh
teuttamalla liitteen 3 mukaiset luvut kyseisen vuoden 
taseen loppusummaan. Luvut on esitetty seuraavien sivu
jen taulukossa ja luvuista muodostetussa kuviossa.
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Talletusten osalta liikepankeissa tapahtunut kehitys on 
selvästi oletusten mukaista. Niiden suhteellinen osuus 
on pienentynyt vuodesta 1975 vuoteen 1987 lähes 25 
prosenttia ja kehityksen voidaan olettaa jatkuvan 
samanlaisena myös jatkossa. Markkamääräisesti liikepan
kit ovat onnistuneet jatkuvasti kasvattamaan talletus
ten määrää, mutta prosenttiosuuden pieneneminen johtuu
kin lähinnä muiden varainhankinnan erien talletuksia 
voimakkaammasta kasvusta.

Joukkovelkakirjojen osuus on kohonnut tasaisesti, mutta 
tutkimustulosten perusteella kehitys ei ole ollut kui
tenkaan niin voimakasta kuin yleisen keskustelun poh
jalta olisi voinut odottaa.

Liikepankkien velat Suomen Pankille ovat vaihdelleet 
eri vuosina huomattavasti ja syynä tähän voidaan lähin
nä pitää sitä, että taseessa näkyvät summat kertovat 
vain vuoden viimeisen päivän tilanteen, ei vuoden 
keskiarvoja. Sen sijaan vuonna 1987 tapahtunut velkojen 
voimakas pudotus on suora seuraus Suomen Pankin siirty
misestä avomarkkinaoperaatioiden käyttöön rahapolitii
kassaan keväällä 1987. Tällöinhän päiväluotot liikepan
keille jäivät vain tilapäiseksi likviditeetin tasaus- 
keinoksi .

Muiden velkojen eli lähinnä markkinarahan osuus liike
pankkien taseissa on odotusten mukaisesti kasvanut 
huomattavasti. Kehityksen voimakkuus jää kuitenkin 
yleisiä käsityksiä pienemmäksi. Syynä tähän on lähinnä 
se, että liikepankit kierrättävät edelleenkin lyhyttä 
rahaa taseidensa ulkopuolella. Jatkossa voi olettaa 
taseen ulkopuolisten erien osuuden kuitenkin laskevan, 
sillä kuten kappaleessa 4.4 mainittiin, Suomen Pankki 
poisti sijoitustodistuksilta kassavarantovelvoitteen ja 
samalla poistettiin sijoitustodistusten määrää sitoneet 
pankkien omaan pääomaan perustuneet rajoitukset.

Maksujen välitys on liikepankeillakin varsin suuri 
erä, mutta sen merkitys varainhankintaan ei ole oleel-



87
linen. Ulkomaisten velkojen kasvu on liikepankeilla 
ollut erittäin voimakasta. Ne ovat voineet hankkia 
ulkomaista velkaa edullisesti ulkomaisten tytäryhtiöi
densä ja sivukonttoreidensa kautta, sillä suora ulko
mainen luotonottohan on pankeilta kiellettyä. Ulkomais
ten velkojen osuus koko taseesta ylitti tutkimuspe- 
riodin lopussa eli vuonna 1987 jopa talletusten osuuden 
ja kohosi näin siis suurimmaksi eräksi. Kehityksen 
voidaan olettaa jatkuvan edelleenkin vastaavanlaisena 
varsinkin kun vuonna 1992 ulkomaiset pankit pääsevät 
vapaasti kilpailemaan kotimaisten pankkien kanssa 
maamme rahoitusmarkkinoilla. Tällöin kotimaisten pank
kien on välttämätöntä hankkia edullista lainaa ulko
mailta säilyttääkseen kilpailukykynsä.

Varaukset ja arvostuserät muodostavat liikepankeilla 
varsin pienen erän, mutta erityisesti vuonna 1987 on 
nähtävissä luottotappiovarausten merkityksen kasvu 
liikepankkien lisääntyneen luotonannon johdosta.

Oma pääoma on lähes koko tutkimusperiodin ollut noin 5 
prosenttia koko taseen loppusummasta. Erän kehitys on 
siis seurannut varsin tasaisesti yleistä kasvuvauhtia. 
Tämän tasaisen kehityksen on mahdollistanut arvopaperi- 
markkinoiden voimakas kasvu, jolloin liikepankit ovat 
voineet helposti kerätä uutta riskipääomaa osakeanneil
la.

6.2.2 LIIKEPANKKIEN TASE-ERIEN KASVUPROSENTIT

Seuraavien sivujen taulukossa ja kuviossa esitetään 
liikepankkien tase-erien kasvuprosentit verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan lukuun. Tällöin voidaan 
selkeästi nähdä miten eri erät ovat kehittyneet esimer
kiksi suhteessa taseen loppusummaan. Vuosilta 1975 ja 
1980 ei luonnollisesti voida esittää kasvuprosenttia 
vertailuvuoden puuttuessa.
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Liikepankeilla talletusten kasvu on pysynyt lähes koko 
periodin ajan taseen loppusumman kasvua matalampana ja 
tästä syystä niiden suhteellinen osuuskin on pienenty
nyt. Joukkovelkakirjojen kasvu on vaihdellut huomatta
vasti, mutta se on ollut jatkuvasti melko nopeata. Ve
lat Suomen Pankille ovat heilahdelleet kaikkein voimak
kaimmin ja lopulta vuonna 1987 niiden määrä putosi 
edelliseen vuoteen verrattuna 9 prosenttiin.

Muiden velkojen kasvu on ollut voimakasta ja erityi
sesti vuonna 1987 kasvuprosentti alkoi jyrkän nousun. 
Muista tase-eristä voidaan mainita ulkomaisten velkojen 
tasainen ja korkea kasvuprosentti koko tutkimusperiodin 
ajan.

Yleisesti liikepankkien varainhankinnan kehitys vastaa 
niitä oletuksia, jotka ennen tutkimusta oli odotetta
vissa. Liikepankit ovat pystyneet tehokkaasti hyödyn
tämään kaikki rahoitusmarkkinoiden muutoksen tuomat 
uudet mahdollisuudet ja tällöin perinteisten varainhan
kinnan erien, kuten talletusten, merkitys on pienenty
nyt.
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KUVIO 14: LIIKEPANKKIEN TASE-ERIEN KASVUPROSENTIT ( % ) 1
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6.3 OSUUSPANKKIEN VARAINHANKINNAN RAKENNE VUOSINA 1975 
JA 1980-1987

Osuuspankkien rooli Suomen rahoitusmarkkinoilla on 
perinteisesti keskittynyt tallettajien palvelemiseen. 
Osuuspankit sijaitsevat suureksi osaksi paikkakunnilla, 
joilla on vähemmän liikepankkien sivukonttoreita ja ne 
ovatkin luotottaneet erittäin paljon maa- ja metsä
talouden harjoittajia. Tästä johtuen niiden varainhan
kintakin on keskittynyt lähinnä talletuksiin.

Osuuspankit ovat kuitenkin aktivoituneet viime vuosina 
muillakin varainhankinnan alueilla ja tästä johtuen 
niiden taseen rakenteen voisi olettaa kehittyvän lähem
mäs liikepankkeja. Osuuspankkien kehitystä edistää myös 
uudessa pankkilaissa niille annettu mahdollisuus perus
taa omia sivukonttoreita ulkomaille.

6.3.1 OSUUSPANKKIEN TASE-ERIEN SUHTEELLISET OSUUDET 
TASEEN LOPPUSUMMASTA

Tässä kappaleessa esitettävät prosenttiluvut on saatu 
suhteuttamalla liitteen 4 mukaiset luvut kyseisen 
vuoden taseen loppusummaan. Tulokset ilmenevät seuraa- 
vien sivujen taulukossa ja luvuista muodostetussa 
kuviossa.

Talletusten osalta saadut tulokset vastaavat puhtaasti 
niille asetettuja odotuksia. Vielä vuonna 1987 :kin 
talletukset muodostavat lähes 70 prosenttia taseen 
loppusummasta. Toisaalta niiden osuus on kuitenkin 
laskenut vuodesta 1975 yli 11 prosenttia.

Erien joukkovelkakirjat ja velat Suomen Pankille osuus 
on pysynyt koko tutkimusperiodin erittäin vaatimattoma
na. Toisaalta erä velat Suomen Pankille on säilynyt 
vielä vuonna 1987:kin ennallaan, koska Suomen Pankin 
rahapolitiikan muutokset eivät koskeneet kuin päivä- 
luottoja ja niitä ei ole myönnetty osuuspankeille.



TA
UL

UK
KO

 10
: 

OS
UU
SP
AN
KK
IE
N T

AS
E-

ER
IE

N 
OS
UU
DE
T 
TA

SE
EN
 L
OP
PU
SU
MM
AS
TA
 VU

OS
IN

A 
19
75
 J
A 
19
80
-1
98
7,
 ( 

% 
)

92

соh- >- < <ш t— —i -эсо < ш> н-*- < t— LU < :< :<H- Ш < Z X > > ОС <Ш CO —1 z о О ш Ш »— XCO V Ш 3 Z ь- со СО ш о3 > < со —1 о LU ос 3 со :<< l— o —i V < ►- VX Ш < »— 3 X со 3 Cl :<—1 V < V h- < со (/) о о < СОH— 3 oc —1 Z 3 V > ос < Zo < o ш < 3 < < —1 ос < X шV V > О- X > ЭЕ 3 < > О ш1—
(VJ го Ni о СО >-



KU
VI
O 1

5:
 O

SU
US
PA
NK
KI
EN

 T
AS
E-
ER
IE
N 
OS
UU
DE
T 

TA
SE
EN
 L

OP
PU
SU
MM
AS
TA
 V
UO

SI
NA

 1
97
5 
JA

 1
98
0-
19
87

93

<H>



94
Muiden velkojen osuus on kasvanut koko tutkimusperiodin 
ajan ja ne muodostivat vuonna 1987 jo 15,56 prosenttia 
koko taseen loppusummasta. Osuuspankeilla muut velat 
eivät kuitenkaan muodostu yhtä selvästi kuin liikepan
keilla rahamarkkinainstrumenteista. Niillä muihin 
velkoihin sisältyy runsaasti luottosopimusvelkaa ja 
toisen suuren erän muodostavat muut velat Osuuspank
kien Keskuspankki OY:lie, joka välittää osuuspankeille 
lähinnä markkinarahaa, valuuttoja ja varoja valtiolta. 
Tarkkoja tietoja muiden velkojen sisällöstä ei ole 
saatavissa ja edellä esitetyt tiedot pohjautuvatkin 
lähinnä arvioihin.

Maksujen välitys muodostaa osuuspankeilla koko tutki
musperiodin ajan noin kahdeksan prosentin suuruisen 
erän. Tästä suuren osan muodostavat maa- ja metsätalou
den harjoittajille valtion varoista myönnetyt luotot ja 
tukimaksut.

Ulkomaisia velkoja osuuspankeilla ei käytännössä ole, 
koska niiden keskuspankki hoitaa ulkomaan toimet välit
täen sitä kautta rahaa osuuspankeille. Varauksien, ar
vostuserien ja oman pääoman kehitykset eivät sisällä 
mitään tutkimuksen kannalta oleellista tietoa.

6.3.2 OSUUSPANKKIEN TASE-ERIEN KASVUPROSENTIT

Seuraavien sivujen taulukossa ja kuviossa esitetään 
osuuspankkien tase-erien kasvuprosentit verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan lukuun. Vertaamalla saatuja 
kasvuprosentteja saman vuoden taseen loppusumman kasvu
prosenttiin saadaan selkeä kuva kyseisen erän kehityk
sestä verrattuna yleiseen kasvuun. Vuosien 1975 ja 1980 
kasvuprosentteja ei ole voitu laskea vertailuvuoden 
puuttuessa.

Osuuspankkien tase-erien kasvuprosentit ovat mukailleet 
varsin tarkasti koko taseen kehitystä ja tästä johtuen 
myös taseen suhteellinen rakenne on pysynyt lähes en-
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KUVIO 16: OSUUSPANKKIEN TASE-ERIEN KASVUPROSENTIT ( % )
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nallaan, kuten edellisestä luvusta ilmeni. Ainoastaan 
joukkovelkakirjojen kasvu on ollut normaalia kehitystä 
voimakkaampaa koko tutkimusperiodin ajan. Tämä kasvu ei 
kuitenkaan näy vielä taserakenteessa, sillä joukkovel
kakirjoilla tapahtuva varainhankinta on kasvusta huo
limatta vain 1,34 prosenttia koko varainhankinnasta. 
Ulkomaisten velkojen suuret heilahtelut vuosina 1985- 
1987 johtuvat siitä, että vuosina 1975-1984 ja 1986 
osuuspankeilla ei ollut lainkaan ulkomaista velkaa 
taseissaan.

Yleisesti voidaan todeta, että osuuspankkien varainhan
kinta muodostuu edelleenkin pääosin talletuksista. 
Kehitys vähentää kuitenkin jatkossa myös osuuspankeissa 
talletusten osuutta ja myös osuuspankit joutuvat jat
kossa hankkimaan varoja uusilta varainhankinnan alueil
ta.

I
6.4 SÄÄSTÖPANKKIEN VARAINHANKINNAN RAKENNE VUOSINA 1975 
JA 1980-1987

Säästöpankkien toiminta vastaa maassamme hyvin pitkälle 
osuuspankkien roolia. Niiden varainhankinta on keskit
tynyt vielä osuuspankkejakin voimakkaammin talletuksiin 
ja suuri osa niiden konttoreista sijaitsee pienemmillä 
paikkakunnilla.

Säästöpankkien varainhankinnan ja muun toiminnan laa
jenemiselle on kuitenkin hyvät edellytykset, sillä 
säästöpankkien koot ovat fuusioitumisten kautta nous
seet varsin suuriksi. Näin ollen suurempina yksikköinä 
säästöpankit voivat hyödyntää ns. suurtuotannon etuja 
ja toisaalta myös palkata erikoistuneempaa työvoimaa. 
Säästöpankkien fuusioituminen on johtunut siitä, että 
huonosti menestyneitä säästöpankkeja ei ole laskettu 
konkurssiin vaan ne on yhdistetty johonkin toiseen, 
menestyneempään säästöpankkiin. Myös säästöpankeilla on 
osuuspankkien tapaan mahdollisuus uuden pankkilain 
myötä perustaa omia sivukonttoreita ulkomaille.
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6.4.1 SÄÄSTÖPANKKIEN TASE-ERIEN SUHTEELLISET OSUUDET 
TASEEN LOPPUSUMMASTA

Tässä kappaleessa esitettävät prosenttiluvut on saatu 
suhteuttamalla liitteen 5 mukaiset luvut kyseisen 
vuoden taseen loppusummaan. Tulokset ilmenevät seuraa- 
vien sivujen taulukossa ja luvuista muodostetussa 
kuviossa.

Talletusten osuus koko varainhankinnasta on säästöpan
keilla jopa osuuspankkeja suurempi. Vielä tutkimuspe- 
riodin viimeisenä vuonnakin (1987) 73,46 prosenttia 
taseen loppusummasta muodostuu talletuksista. Laskua 
vuoden 1975 vastaavasta luvusta (88,07 %) on kuitenkin 
lähes 15 prosenttia ja kehityksen voidaan olettaa 
jatkuvan vastaavanlaisena tulevaisuudessakin.

Erien joukkovelkakirjat ja velat Suomen Pankille merki
tys säästöpankeille on erittäin vähäinen, joskin jouk
kovelkakirjojen osuus vuonna 1987 on kohonnut aiempaan 
verrattuna noin kolminkertaiseksi.

Muiden velkojen osuus on noussut jatkuvasti voimakkaas
ti ollen vuonna 1987 jo 14,33 prosenttia. Tähän on 
kuitenkin vaikuttanut osuuspankkien tapaan keskuspan
kilta (SKOP) hankittu velka. Voidaan kuitenkin olettaa 
myös varsinaisen markkinarahan osuuden kasvaneen jatku
vasti. Tarkkoja tietoja ei ole saatavissa.

Maksujen välityksen osuus on pysytellyt jatkuvasti 
noin viidessä prosentissa ja tässä erässä ei ole tule
vaisuudessakaan odotettavissa suuria muutoksia. Ulko
maista velkaa säästöpankit ovat ottaneet suoraan vain 
vuonna 1987 ja silloinkin erän koko on jäänyt merkityk
settömän pieneksi.

Myös arvostuserien, varausten ja oman pääoman erien 
merkitys on koko periodin erittäin vaatimaton.
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6.4.2 SÄÄSTÖPANKKIEN TASE-ERIEN KASVUPROSENTIT

Seuraavien sivujen taulukossa ja kuviossa esitetään 
säästöpankkien tase-erien kasvuprosentit verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan lukuun. Kasvuprosentteja 
analysoitaessa kiinnitetään huomiota erityisesti niiden 
tasoon verrattuna taseen loppusumman kasvuun, joka 
ilmaisee koko pankkiryhmän kasvuvauhdin.

Säästöpankeilla talletusten kasvu on pysytellyt lähes 
koko tutkimusperiodin ajan hieman koko taseen kasvua 
alhaisempana. Tästä johtuen niiden osuuskin on laskenut 
aiemmassa luvussa mainitut 15 prosenttia. Joukkovelka
kirjojen kasvu on heilahdellut runsaasti, mutta ylei
sesti ne ovat kehittyneet muita eriä nopeammin.

Erä muut velat on kasvanut yleistä tasoa nopeammin 
lukuun ottamatta vuotta 1985. Ulkomaisten velkojen 
kasvu näyttää nousseen vuonna 1987 erittäin voimakkaas
ti, mutta tämä johtuu siitä, ettei säästöpankeilla ole 
aiemmin ollut ulkomaista velkaa lainkaan. Muut erät 
ovat kehittyneet melko yhtenevästi koko taseen kasvun 
kanssa.

Yleisesti voidaan todeta, että säästöpankkien varain
hankinta perustuu suomalaisista pankeista kaikkein 
voimakkaimmin talletuksiin ja niiden merkitys tulee 
säilymään hallitsevana myös jatkossa. Muista eristä 
lähinnä joukkovelkakirjojen, muun velan ja erityisesti 
ulkomaisten velkojen osuus tulee mitä ilmeisimmin 
kasvamaan jatkossa ja tämä tulee osaltaan lisäämään 
myös säästöpankkien varainhankinnan riskejä. Mielen
kiintoisen erän muodostaa myös oma pääoma, jonka kas
vattaminen on välttämätöntä uuden pankkilain mukaan. 
Tällöin säästöpankkien kantarahastot laskevat liik
keelle ns. kantarahasto-osakkeita ja keräävät näillä 
arvopapereilla omaa pääomaa sijoittajilta. Osuuspan
keilla vastaava instrumentti on ns. sijoitusosuus 1.

1 Helsingin Sanomat 20.10.1987, s.30
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KUVIO 18: SÄÄSTÖPANKKIEN TASE-ERIEN KASVUPROSENTIT ( % )
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6.5 POSTIPANKIN VARAINHANKINNAN RAKENNE VUOSINA 1975 JA 
1980-1987

Postipankin rooli Suomen rahoitusmarkkinoilla poikkeaa 
muista pankeista lähinnä kahdessa suhteessa. Ensinnäkin 
Postipankki toimii valtion pankkina, jolloin valtion 
maksuliikenne muodostaa huomattavan osan koko Postipan
kin toiminnasta. Toiseksi Postipankin konttoriverkosto 
on selvästi muita pankkeja suurempi kun lasketaan mu
kaan postikonttorit, joissa Postipankin asiakkaat voi
vat hoitaa tavallisimmat tilitapahtumansa.

Postipankki muuttui kuitenkin vuoden 1988 alusta liike
pankiksi ja tästä johtunut kehitys näkyy sen varainhan
kinnassa jo tutkimusperiodilla. Kyseinen muutos on 
poistanut Postipankilta sen aiemman erityisaseman, 
jonka aiheutti erillinen Postipankkilaki, mutta toi
saalta liikepankiksi muuttuminen on avannut sille myös 
runsaasti uusia mahdollisuuksia varainhankinnan eri 
alueilla.

6.5.1 POSTIPANKIN TASE-ERIEN SUHTEELLISET OSUUDET 
TASEEN LOPPUSUMMASTA

Tässä kappaleessa esitettävät prosenttiluvut on saatu 
suhteuttamalla liitteen 6 mukaiset luvut kyseisen 
vuoden taseen loppusummaan. Tulokset ilmenevät seuraa- 
vien sivujen taulukossa ja luvuista muodostetussa 
kuviossa.

Talletusten osuuden lasku on Postipankilla tässä tutki
muksessa esitetyistä pankeista kaikkein voimakkainta. 
Vuodesta 1975 vuoteen 1987 niiden osuus on pudonnut 
alle puoleen ollen vuonna 1987 enää 40 prosenttia koko 
taseen loppusummasta.

Joukkovelkakirjoja Postipankki on laskenut liikkeelle 
vasta vuonna 1985 ja niiden osuus verrattuna liikepank
keihin on ollut erittäin pieni.
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Samoin velat Suomen Pankille ovat muodostaneet erittäin 
pienen erän varainhankinnasta. Syynä tähän on, kuten 
osuus- ja säästöpankeillakin, se, että Suomen Pankki on 
myöntänyt päiväluottoj a vain liikepankeille. Muiden 
velkojen osuus on Postipankilla ollut kaikkein pienin, 
joten Postipankki pitää rahamarkkinoilta hankitun rahan 
edelleen taseensa ulkopuolella.

Maksujen välitys muodostaa Postipankilla erittäin 
suuren osan taseen loppusummasta ja tämä johtuu siitä, 
että valtio välittää suuren osan lainoistaan juuri 
Postipankin kautta. Valtion talletukset Postipankkiin 
sisältyvät talletukset -erään. Ulkomaista velkaa on 
Postipankki hankkinut erittäin aktiivisesti ja sen 
osuus taseen loppusummasta oli vuonna 1987 jo 26,70 
prosenttia ja osuus tulee nousemaan vielä jatkossa 
Postipankin tultua liikepankiksi vuonna 1988.

Arvostuserät ja varaukset ovat hiukan muita pankkeja 
suurempi erä, mutta varainhankintaan sillä ei ole 
sanottavaa vaikutusta. Oma pääoma on Postipankilla vain 
0,88 prosenttia vielä vuonna 1987 ja tämän erän kohot
taminen jatkossa on Postipankille välttämätöntä, jotta 
se pystyy täyttämään uuteen pankkilakiin sisältyvän 
vakavaraisuusvaatimuksen, joka esiteltiin kappaleessa 
2.2. Tästä johtuen Postipankki onkin jo suunnitellut 
ensimmäisen yleisöantinsa julkaisemista joko vuonna 
1989 tai 1990.

6.5.2 POSTIPANKIN TASE-ERIEN KASVUPROSENTIT

Seuraavien sivujen taulukossa ja kuviossa esitetään 
Postipankin tase-erien kasvuprosentit verrattuna edel
lisen vuoden vastaavaan lukuun. Näitä lukuja verrataan 
edelleen saman vuoden koko varainhankinnan kasvupro
senttiin, jotta saadaan kuva erän kehityksestä verrat
tuna kokonaiskasvuun. Vuosien 1975 ja 1980 prosentit 
puuttuvat vertailuvuoden puutteen vuoksi.
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KUVIO 20: POSTIPANKIN TASE-ERIEN KASVUPROSENTIT ( % )
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Postipankin erien kasvu on heilahdellut vuosittain 
erittäin voimakkaasti. Ainoastaan talletukset ja oma 
pääoma ovat kehittyneet koko periodin yleistä kasvua 
hitaammiin, jolloin niiden osuus on myös laskenut, 
kuten edellisestä luvusta kävi ilmi.

Velat Suomen Pankille ovat kasvaneet erityisesti vuosi
na 1984-1986 voimakkaasti, mutta ne eivät kuitenkaan 
muodosta merkittävää erää varainhankinnasta. Muissa 
veloissa tapahtui vuonna 1983 erittäin suuri tasosiir- 
tymä, kun ne kasvoivat peräti 5.202,67 prosenttia, 
mutta muuten niiden osuus on periodin lopussakin vielä 
erittäin pieni.

Maksujen välitys on kehittynyt varsin tasaisesti lu
kuunottamatta vuotta 1986, jolloin niiden kasvuprosent
ti oli peräti 232,69 prosenttia. Syynä tähän on ollut 
valtionkonttorin yli kahdeksankertaistunut maksujen 
välitys. Ulkomaiset velat ovat Postipankilla niin ikään 
kasvaneet jatkuvasti hieman koko tasetta nopeammin. Ar
vostuserien ja varausten kasvussa on tapahtunut selvää 
hidastumista vuodesta 1984 lähtien. Tätä kehitystä 
voidaan pitää poikkeuksellisena, sillä muilla pankeilla 
luottotappiovarausten kasvu on nostanut viime vuosina 
tämän erän merkitystä.

Yleisesti Postipankin varainhankinnan kehitys muistut
taa selvästi liikepankkien vastaavaa muutosta. Talle
tusten osuus on laskenut huomattavasti ja ulkomaiset 
velat muodostavat tällä hetkellä jo yli neljäsosan koko 
varainhankinnasta. Maksujen välitys tulee säilyttämään 
edelleen vahvan asemansa Postipankin taseessa sen 
toimiessa valtion pankkina. Kasvuodotukset kohdistuvat 
Postipankissa lähinnä joukkovelkakirjoihin, muihin 
velkoihin ja omaan pääomaan. Tulevaisuudessa Postipank
ki tulee myös lisäämään asiakkaille tarjottuja palvelu
ja perustamalla uusia konttoreita, sillä postikontto- 
reiden kautta hoidettu asiakaspalvelu on viime vuosina 
osoittautunut riittämättömäksi.
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7. KESKEISIMMÄT TUTKIMUSTULOKSET JA TALLETUSPANKKIEN 
KEHITYS TULEVAISUUDESSA

Kaikkien pankkiryhittien tutkimustuloksia analysoitaessa 
voidaan todeta, että luvussa 6 esitetyllä aineistolla 
pystyttiin osoittamaan rahoitusmarkkinoiden muutoksen 
vaikutus niiden varainhankintaan ja saadut tulemat 
vastasivat ennen tutkimusta asetettuja odotuksia tase
rakenteen kehityksestä. Ainoastaan muiden velkojen erä, 
joka siis käsittää lähinnä markkinarahan, jäi vielä 
tutkimusperiodin viimeisenäkin vuonna odotettua pienem
mäksi kaikilla pankkiryhmillä. Yleisesti voidaankin to
deta talletuspankkien varainhankinnan monipuolistuneen 
huomattavasti. Seuraavassa käydään vielä kertauksen 
omaisesti läpi keskeisimmät tutkimustulokset käytettyä 
ryhmäjakoa noudattaen.

Vielä 1980-luvun alussa pankit rahoittivat luotonanton
sa lähes yksinomaan yleisön talletuksilla kun taas 
vuonna 1987 ne muodostivat esimerkiksi liikepankeilla 
enää 32,58 prosenttia koko varainhankinnasta. Talletus
ten määrän pienenemiseen on vaikuttanut ensinnäkin 
säästäjien entistä parempi tuottotietoisuus sijoitus
kohteista, jolloin rahaa ei enää pidetä pankkitileillä. 
Toisaalta talletusten osuus on pienentynyt pankkien 
toiminnan kasvaessa yleistä varallisuutta nopeammin, 
jolloin uusiin toimintoihin on ollut välttämätöntä 
hankkia varoja muista lähteistä. Talletusten osuuden 
voidaan olettaa pienenevän edelleen ja erään arvion 
mukaan niiden määrä on vuonna 2000 enää 10 prosenttia 
liikepankkien koko varainhankinnasta 1.

Joukkovelkakirjoilla tapahtuva varainhankinta ei tutki
mustulosten mukaan ole vielä kohonnut merkittäväksi 
eräksi, mutta asiantuntijoiden arvioiden mukaan tule
vaisuudessa niiden osuus tulee kohoamaan huomattavasti. 
Tähän vaikuttaa valtion obligaatioiden muuttuminen

1 Wahlroos, 29.10.1987
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verollisiksi ja toisaalta sijoittajien tuottotietoisuu- 
den kohoaminen.

Suomen Pankin myöntämien luottojen osuus pankkien 
varainhankinnasta menetti vuonna 1987 asemansa liike
pankkien rahan lähteenä, kun päiväluotot jäivät ainoas
taan tilapäiseksi likviditeetin tasausvälineeksi. 
Muilla pankeilla niiden osuus on jo aiemmin ollut vain 
noin prosentin luokkaa. Suomen Pankin asema markkinoil
la olevan likviditeetin säätelijänä ei ole kuitenkaan 
poistunut, vaan järjestelmä toimii nykyään rahamark
kinoiden kautta.

Muiden velkojen eli lähinnä lyhyen rahan osuus on 
kasvanut kaikissa pankkiryhmissä. Samalla pankkien 
välinen toiminta on lisääntynyt ns. interbank -mark
kinoilla, joilla käydään kauppaa rahamarkkinainstrumen- 
teilla. Lyhyen rahan osuus varainhankinnasta tulee 
jatkossa edelleen lisääntymään ja tämän seurauksena 
esimerkiksi luottojen vaihtuvakorkoisuus tulee yleisty
mään. Rahamarkkinat ovat jo muutamassa vuodessa tehos
taneet koko rahoitusmarkkinoiden toimintaa, sillä varat 
allokoituvat niiden kautta kaikkein tuottavimpiin 
kohteisiin. Samalla tämä on lisännyt niin pankkien kuin 
muidenkin yritysten välistä kilpailua. Lisäksi raha
markkinoiden runsas likviditeetti on tuonut pankeille 
rahaa, jonka avulla maassamme vallinnut krooninen luot
tojen 1iikakysyntä on poistunut. Ulkomaisten rahamark
kinoiden esimerkin valossa voidaan ennustaa, että 
tulevaisuudessa rahamarkkinoiden instrumenttivalikoima 
tulee edelleen laajenemaan ja instrumenttien korkoherk- 
kyys lisääntymään. Myös keväällä 1989 Suomeen peruste
tut keskipitkät rahamarkkinat tulevat, vaatimattomasta 
alustaan huolimatta, jatkossa laajenemaan.

Pankkien maksujen välitys muodostaa huomattavan osan 
koko taseen loppusummasta kaikilla pankeilla. Suurin 
se on odotusten mukaisesti Postipankilla (24,55 %) , 
koska se toimii valtion pankkina. Erän koosta huolimat
ta se on jätetty tutkimuksessa vähemmälle huomiolle,
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sillä se ei varsinaisesti vaikuta pankkien varainhan
kintaan muuten kuin tuomalla väliaikaisia rahavaroja 
asiakkaiden tileille ja toisaalta tuomalla mahdollises
ti uusia asiakkaita pankeille.

Ulkomaisten velkojen osuus on oletusten mukaisesti 
noussut kaikkein eniten varainhankinnan eristä. Vuonna 
1987 niiden osuus oli liikepankeilla jo 40,38 prosent
tia eli talletuksia suurempi. Verrattuna vuoden 1975 
vastaavaan arvoon (13,41 %) ne ovat yli kolminkertais
tuneet. Syynä tähän on paitsi yleinen pankkitoiminnan 
kansainvälistyminen, myös maassamme vallitseva muita 
maita korkeampi korkotaso. Tällöin pankeille on edulli
sempaa hankkia luottoa ulkomailta, sillä näin ne saavat 
suuremman korkomarginaalin luotoistaan. Rahoitusmark- 
kinoidemme avautuessa ulkomaisille pankeille voidaan 
jatkossa olettaa, että oman korkotasomme on mukaudutta
va yleismaailmalliseen kehitykseen ja tällöin myös omat 
rahamarkkinamme pystyisivät tarjoamaan pankeillemme 
ulkomaisen velan kanssa kilpailevan rahan lähteen ja 
näin niiden osuus nousisi jatkossa ulkomaisia velkoja 
nopeammin. Kyseisestä kehityksestä on olemassa myös 
vastakkaisia näkemyksiä.

Varausten ja arvostuserien kasvussa näkyy selvästi 
pankkien kasvaneet riskit, kun pankit ovat lisänneet 
luottotappiovarauksiaan luotonannon kasvun mukaisesti. 
Jatkossa olisikin välttämätöntä saada yrityksille 
kansainvälisen käytännön mukaisesti riskiluokitus, 
ettei luottoja myönnettäisi liian riskialttiisiin 
kohteisiin. Riskiluokitus paitsi helpottaisi pankkien 
suoraa luotonantoa, myös tehostaisi rahamarkkinoita 
poistamalla markkinoilta esimerkiksi heikosti menesty
vien firmojen yritystodistukset. Muissa varauksissa ja 
arvostuserissä ei ole tapahtunut merkittävää kasvua.

Oman pääoman kehitys on seurannut yleisesti melko tark
kaan koko taseen kasvulukuja, joten sen prosentuaalinen 
osuus ei ole tutkimusperiodilla muuttunut olennaisesti.

/



114
On kuitenkin huomattava, että erityisesti liikepankit 
ovat kuitenkin pystyneet osakeanneilla kasvattamaan 
omaa pääomaansa nopean kokonaiskasvunsa tahdissa. Tähän 
ei olisi ollut mahdollisuuksia ilman arvopaperimark
kinoiden voimakasta kehitystä. Liikepankkien oma pääoma 
onkin yli kuusinkertaistunut vuodesta 1975 vuoteen 
1987. Jatkossa oman pääoman prosentuaalista osuutta 
tulisi kuitenkin pystyä myös lisäämään, sillä talletus- 
pankkimme eivät vielä täytä uuteen pankkilakiin sisäl
tyvää Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) suositusten 
mukaista vakavaraisuusvaatimusta 1.

Koko taseen kasvu on ollut kaikilla talletuspankeilla 
erittäin nopeaa koko tutkimusperiodin ajan. Vuodesta 
1975 vuoteen 1987 taseen loppusumma on kasvanut liike
pankeilla 670,65 prosenttia, osuuspankeilla 543,53 
prosenttia, säästöpankeilla 503,31 prosenttia ja Posti
pankilla 648,81 prosenttia. Kyseinen kehitys on ollut 
niin voimakasta, että kotimaisilla rahoitusmarkkinoilla 
tapahtuvan kasvun voidaan olettaa jatkossa hidastuvan. 
Tällöin pankkien kehitys tulee enenevässä määrin perus
tumaan tulevaisuudessa uusiin markkinoihin ulkomailla 
ja toisaalta uusille toimialoille kotimaassa.

Yleisesti suomalaisten talletuspankkien toiminnan on, 
kilpailun jatkossa kiristyessä, tehostuttava erityises
ti asiakaspalvelun osalta. Kansainvälisesti tarkastel
tuna ylisuuri pankkikonttoriverkostomme tulee vähene
mään ja konttorit korvautuvat itsepalveluautomaateilla, 
joissa asiakkaat voivat hoitaa yleisimmät pankkitapah
tumansa. Toisaalta jäljelle jääviin konttoreihin tulee 
uusia palveluita. Näistä esimerkkinä voidaan mainita 
joissain pankeissa keväällä 1989 alkanut vakuutusten 
myynti.

Tulevaisuudessa talletuspankkiimme tulevat myös edelleen 
kasvamaan vaikkakin nopeimman kasvun aika on ilmeisesti

1 Kauppalehti 20.02.1989, s.6
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tällä erää ohitettu. Säästö- ja osuuspankit fuusioitu
vat kotimaassa ja liikepankit sopivat keskinäisiä 
omistussuhteita ulkomaisten pankkien kanssa. Suomalais
ten pankkien fuusioituminen joihinkin suuriin ulkomai
siin pankkeihin ei ole kuitenkaan todennäköistä aivan 
lähitulevaisuudessa.

Pankkikilpailu tulee jatkossa kiristymään paitsi ulko
maisten pankkien ansiosta, myös suurimpiin yrityksiin 
perustettavien sisäisten pankkien johdosta. Tällöin 
yritykset eivät enää väiltäkään sisäisiä maksujaan 
pankkien kautta vaan ns. treasury -keskuksien kautta. 
Varsinaisia sisäisiä pankkeja on Suomessa tällä hetkel
lä vain muutama.

Rahoitusmarkkinat siis jatkavat voimakasta muutoskehi- 
tystään ja tarjoavat edelleenkin erittäin mielenkiin
toisia tutkimuskohteita. Yleisenä mielipiteenä on, 
ettei paluuta säännöstelyyn ole, mutta nykyistä tilaa 
on myös verrattu 1930 -luvun tapahtumiin ja esitetty 
huolestuneisuutta pankkien vakavaraisuutta kohtaan 1. 
Harkintaan ja maamme realiteettien tuntemukseen pohjaa
valla kehitystyöllä voidaan kuitenkin odottaa, että 
suomalaiset talletuspankit tulevat säilyttämään vahvan 
asemansa myös tulevaisuuden kiristyvässä kilpailussa.

1 Vihriälä I 1988, s.8
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SUOMESSA TOIMIVAT PANKIT PANKKIRYHMITTÄIN 1

KOTIMAISET LIIKEPANKIT
- Kansallis-Osake-Pankki
- Osuuspankkien Keskuspankki Oy
- Peruspankki Oy
- Suomen Yhdyspankki Oy
- säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki
- Ålandsbanken Ab
- Interbank Osakepankki (1989)

ULKOMAISET LIIKEPANKIT SUOMESSA 1 2
- Citibank Oy
- Indosuez Osakepankki
- Midland Montagu Osakepankki
- PKbanken International (Finland) Oy

SÄÄSTÖPANKIT (viisi suurinta säästöpankkia 31.12.1986)
- Suomen Työväen Säästöpankki
- Tampereen Aluesäästöpankki
- Turun Suomalainen Säästöpankki
- Helsingin Suomalainen Säästöpankki
- Helsingin Säästöpankki

OSUUSPANKIT fviisi suurinta osuuspankkia 31.12.1986),
- Suur-Helsingin Osuuspankki
- Turun Seudun Osuuspankki
- Osuuspankki Yhteistuki
- Oulun Osuuspankki
- Pohjolan Osuuspankki

POSTIPANKKI (1.1.1988 liikepankiksi nimellä
Postipankki Oy)

1 Suomen Pankkiyhdistys, s.16-23
2 Ulkomaiset liikepankit rajattu työn ulkopuolelle
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LIITE 2/1
TILASTOKESKUKSEN KÄYTTÄMÄN TASEKAAVAN 
"VASTATTAVAA" -PUOLI 1

TILASTOKESKUKSEN ERÄ RYHMÄ, JOHON ERÄ SIJOITTUU 
TUTKIMUKSESSA

B. VASTATTAVAA
VIERAS PÄÄOMA
KOTIMAISET VELAT62 Yleisön talletukset 1
63 Obligaatiolainat 2
64 Debentuurilainat 2
65 Muut jvk -lainat 2
66 Velat Suomen Pan

kille 3
Velat muille raha
laitoksille67 Markkamääräiset 1 ja 4

68 Ulkomaan rahan mää
räiset 1 ja 4

69 Velat muille rahoituslaitoksille 1 ja 4
71 Velat valtiolle 1 ja 5
72 Muut velat 4
73 Markkamääräiset 4
74 Ulkomaan rahan mää

räiset 4
Maksujen välitys

75 Kannetut verot 5
76 Muu maksujen väli

tys 5
Siirtovelat

77 Korot 5
79 Muut siirtovelat 5
ULKOMAISET VELAT
81 Jvk -lainat 2

Velat rahalaitok
sille82 Ulkomaan rahan mää
räiset 6

83 Markkamääräiset 6
Velat muille rahoituslaitoksille

84 Ulkomaan rahan mää
räiset 6

85 Markkamääräiset 6
Muut velat

87 Ulkomaan rahan mää
räiset 6

88 Markkamääräiset 6

1 Tilastokeskus I, 1976 ja 1981-1988
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LIITE 2/2

TILASTOKESKUKSEN ERÄ RYHMÄ, JOHON ERÄ SIJOITTUU 
TUTKIMUKSESSA

Siirtovelat
89 Korot90 Muut siirtovelat

6
6

ARVOSTUSERÄT
93 Arvostuserät 7
VARAUKSET94 Luottotappiovarauk

set95 Vaihto- ja sijoitusomaisuuden ar- vostusvaraukset
96 Muut varaukset

7

7
7

OMA PÄÄOMA
SIDOTTU98 Osakepääoma/ 

osuuspääoma/ 
kantarahasto

100 Osakeanti/Lisä- 
rahasto

101 Vararahasto
102 Arvonkorotus

rahasto

8
8
8
8

VAPAA103 Muut rahastot104 Käyttämätön voit
to edellisiltä 
vuosilta105 Tilivuoden voitto

106 Tappio edellisil
tä vuosilta

107 Tilivuoden tappio

8

8
8
8
8

109 YHTEENSÄ 1-8 YHTEENSÄ
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