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Pankeilla on erittäin tärkeitä 
tehtäviä yhteiskunnassam-
me. Ne tarjoavat maksupal-
veluja kaupan helpottami-
seksi. Ne keräävät säästöjä 

talletusten muodossa ja kohdentavat 
ne kannattaviin investointeihin myön-
tämällä luottoa esimerkiksi pienille tai 
keskisuurille yrityksille. Pankit tuke-
vat rahoituksen välitystä myös avus-
tamalla yrityksiä varainhankinnassa, 
järjestämällä osakeanteja ja velkakirjojen 
liikkeeseenlaskuja. Ne hoitavat myös ris-
kienhallintaa yritysten puolesta.

Johtuen pankkien tehtävistä niiden 
taseen rakenne eroaa merkittävästi ta-
vanomaisen yrityksen taseen rakenteesta 
(kuvio 1). Talletukset ovat perinteisesti 
olleet pankkien tärkein varainhankin-
nan lähde. Ne rahoittavat itseään myös 
suoraan markkinoilta. Omaa pääomaa 
pankeilla on yleensä suhteellisen vä-
hän. Taseen saatavat-puolelta löytyvät 
kotitalouksille tai yrityksille myönnetyt 
lainat sekä sijoitukset arvopapereihin ja 
johdannaisiin. Likvidit, nopeasti realisoi-
tavissa olevat varat muodostavat tärkeän 
puskurin mahdollisten varainhankinnan 
häiriöiden varalta.

Valtaosa talletuksista on tyypillises-
ti välittömästi nostettavissa, ja niiden 

merkittävä osuus varainhankinnasta te-
kee pankin haavoittuvaksi talletuspaolle. 
Pienikin huhu pankin ongelmatilantees-
ta voi johtaa siihen, että merkittävä osa 
tallettajista nostaa rahansa pankista sa-
manaikaisesti. Sen seurauksena pankille 
voi syntyä vakava maksuvalmiusongelma. 
Talletussuojajärjestelmä on luotu, jotta 
vältyttäisiin talletuspaoilta.

Talletussuojajärjestelmä synnyttää 
omia ongelmiaan. Vakuutusluonteinen 
lupaus turvata suojatut talletukset pan-
kin kaatuessa voi kannustaa pankkia ris-
kinottoon erityisesti kovan kilpailun olo-

suhteissa. Se myös pienentää tallettajien 
motivaatiota tarkkailla pankin toimintaa.

Pankkien talletukset pitää 
suojata talletuspaon varalta, 
mutta se voi kannustaa niitä 

liialliseen riskinottoon.

Talletussuojan negatiivisia kannustinvai-
kutuksia voidaan periaatteessa rajoittaa 
rahoittamalla talletussuojajärjestelmä 
maksuilla, jotka mahdollisimman hyvin 
heijastavat pankkien ottamia riskejä. 
Pankeille on myös asetettu pääomavaa-
timuksia, joiden avulla varmistetaan, että 
niillä on riittävät puskurit kattamaan ris-
kinoton synnyttämiä mahdollisia tappioi-
ta. Pääomavaatimukset vahvistavat myös 
pankin osakkeenomistajien intressiä 
kontrolloida pankin riskinottoa.

”LIIAN SUURI KAATUMAAN” -ONGELMA JA 
SEN VAIKUTUKSET
Ajan myötä on ilmestynyt uusi vakuu-
tusluonteinen elementti pankkitoimin-
taan. On syntynyt isoja, monimutkaisia 
ja laajasti rahoitusmarkkinoilla toisiinsa 
kytkeytyneitä pankkeja, joita ei uskalle-
ta päästää nurin vaikka pankki olisikin 

EU:N PANKKIEN RAKENNEUUDISTUS 
- sääntelyreformin viimeinen pala?

Euroopan komissio julkisti tammikuussa 2014 ehdotuksensa EU:n pankkien rakenneuudistuksesta. Ehdotuksen 
taustalla on pääjohtaja Erkki Liikasen vetämän korkean tason työryhmän ehdotus siitä, että osa kaupankäynnistä 

arvopapereilla ja johdannaisilla tulisi erottaa perinteisestä pankkitoiminnasta isoimpien ja kaupankäyntiin 
keskittyneimpien pankkiryhmien sisällä. Rakenneuudistus on komissaari Barnierin mukaan viimeinen pala 

finanssikriisin myllerryksen jälkimainingeissa aloitetusta rahoitusmarkkinoiden sääntelyreformista. Mutta miksi 
pankkeja ylipäätään säännellään? Mitkä elementit ”sääntelypalapeliin” kuuluvat rakenneuudistusten lisäksi ja miksi 

niitä tarvitaan? Miten palat sopivat yhteen, vai sopivatko ne?

Kuvio 1. Pankin yksinkertaistettu taserakenne.
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HANNA WESTMAN näkee, että 
rakenneuudistus hillitsee pankkien liiallista 
kasvua ja riskinottoa.
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Kuvio 2. Moody'sin merkittävimmille eurooppalaisille pankeille antamat luottoluokitukset.

Huom. Kun luottoluokituslaitos määrittää "tuetun luottoluokituksen" se olettaa, että pankki saa tukea valtiolta tai 
pankkiryhmältä mikäli se joutuu ongelmiin. Oletus pankkiryhmän sisäisestä tuesta vaikuttaa tuetun ja itsenäisen 
luottoluokituksen erotukseen Pohjola Pankin ja Credit Agricolen osalta.
Lähde: Moody's Investor Services (tiedot koottu 9.4.2013).
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POHJOISMAISET PANKIT SUURET KANSAINVÄLISET PANKIT

"Perinteinen pankki" "Hajautettu pankki" "Ei-perinteinen pankki"
Talletuksilla rahoitettu, 

otto- ja antolainaukseen 
keskittyvä pankki.

Pankki, jossa perinteinen ja 
ei-perinteinen pankki-

toiminta samassa suhteessa.

Kaupankäynti- ja 
investointi pankkitoimintaan 

keskittyvä pankki.
Kannustimet seuraa 
pankin toimintaa

* Alhaiset, johtuen 
talletussuojasta.

* Myös "liian-suuri-
kaatumaan" -odotus 

vaikuttaa kannustimiin.

* Alhaiset, johtuen "liian-
suuri-kaatumaan"

 -odotuksesta.
* Myös talletussuoja 

vaikuttaa kannustimiin.
Vaikeus seurata 
pankin toimintaa

* Merkittävä, johtuen 
liiketoimintamallin moni-

mutkaisuudesta.

* Merkittävä, johtuen 
tuotteiden moni-
mutkaisuudesta.

* Merkittävä, johtuen tuot-
tojen nopeasta vaihtelusta.

Taulukko 1. Yhteenveto markkinakurin tehokkuuteen vaikuttavista haasteista.

maksukyvytön, sen omat pääomat eivät 
riitä tappioiden kattamiseen ja tulevai-
suuden näkymät eivät ole kovinkaan 
ruusuiset. Viranomaisten käytössä ollut 
normaali konkurssilainsäädäntö on lii-
an hidas pankin ongelmatilanteen sel-
vittämiseksi ja siten on ollut mahdoton 
estää järjestelmän kannalta merkittävän 
pankin kaatumisen vaikutuksia koko ra-
hoitusjärjestelmään ja loppupäässä myös 
reaalitalouteen. Mitä merkittävämpi ra-
hoitusjärjestelmän kannalta pankki on, 
sitä vaikeampaa on korvata sen asiakkail-
le tarjoamia palveluita ja sitä herkemmin 
sen ongelmat leviävät muuhun pankki-
järjestelmään. Nämä pankit nauttivat 
siten epäsuorasta valtiontakauksesta eli 
odotuksesta, että viranomaiset rientävät 
apuun kriisitilanteessa.  

”Liian suuri kaatumaan”-termiä käy-
tettiin ensimmäistä kertaa yhdysvaltai-
sen Continental Illinois-pankin pelastus-
operaation yhteydessä 1984. Sääntelyn 
keventäminen ja liiketoimintarajoit-
teiden asteittainen purku vauhdittivat 
kehitystä. Tuore tutkimus (Gandhi ja 
Lustig 2014) osoittaa esimerkiksi, että 
osakemarkkinatuottojen perusteella 
tehty arvio Yhdysvaltain isojen pank-
kien nauttimasta epäsuoran valtionta-
kauksen hyödystä kasvoi merkittävästi, 
kun talletuksilla keinottelun estänyt ns. 
Glass-Steagall-laki kumottiin 1990-luvun 
lopussa. Tämä mahdollisti investointi- ja 
liikepankkitoiminnan yhdistämisen Yh-
dysvalloissa.

Jotkut suuret pankit 
nauttivat epäsuorasta 

valtiontakauksesta, koska niitä 
ei uskalleta päästää nurin.

Oletus epäsuorasta valtiontakauksesta 
vaikuttaa pankkien toimintaan monella 
tavalla (European Commission 2014d). 
Ensinäkin se kannustaa pankkeja riskin-
ottoon, koska riskinoton hyödyt jäävät 
pankille, kun taas mahdolliset tappiot 
lankeavat viime kädessä veronmaksa-
jien maksettaviksi. Toisaalta se johtaa 
siihen, että pankkien velkakirjoihin 
sijoittaneet ovat vähemmän valppaita 
seuraamaan niiden toimintaa ja reagoi-
maan mahdollisiin ongelmiin. Lisäksi 

pankille velkaa myöntäneet sijoittajat 
eivät hinnoittelussaan täysimittaisesti 
huomioi pankin riskiä. Vaikutusta voi 
havainnollistaa pankille annetun tue-
tun ja itsenäisen luottolukituksen väli-
sellä erotuksella (kuvio 2). Korkeampi 
luottoluokitus merkitsee pienempää 
riskilisää ja siten alhaisempaa korkoa. 
Keinotekoisen alhaiset varainhankinnan 
kustannukset kannustavat lisävelkaantu-
miseen, kasvuun ja riskinottoon. Lisäksi 
tämä vääristää kilpailutilannetta antaen 
pienemmille toimijoille heikommat toi-
mintaedellytykset. 

Pankkien entistä monimutkaisemmat 
rakenteet ja tuotteet, rahoitusmarkki-

natoimijoiden keskinäisten kytkösten 
lisääntyminen sekä pankkien kasvu 
ovat vähentäneet pankkien taseiden 
läpinäkyvyyttä (Iannotta 2006). 
Läpinäkyvyys heikkeni finanssikriisin 
aikana (Flannery et al. 2013). Vaik-
ka kannustimet tehokkaaseen seuran-
taan olisivatkin riittävät, puutteellinen 
tai vääristynyt informaatio tekee siitä 
erittäin haasteellisen. Markkinakurin 
toiminnan terveyttävä vaikutus jää va-
javaiseksi.

Markkinakurin tehokkuuteen vaikutta-
vat haasteet vaihtelevat pankin painopis-
tealueen mukaan (Westman 2011). Kan-
nustimet seurata pankin toimintaa ovat 
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alhaisimmat pankeissa, jotka keskittyvät 
otto- ja antolainaukseen, sekä hajaute-
tuissa pankeissa (taulukko 1). Vaikeus 
seurata pankin toimintaa kasvaa inves-
tointipankki- ja kaupankäyntitoiminnan 
osuuden kasvaessa. Edellytykset tehok-
kaan markkinakurin toteutumiselle näyt-
täisivät olevan heikoimmat hajautetuissa 
pankeissa; on haasteita liittyen sekä kan-
nustimiin että seurannan vaikeuksiin.

Pankkien monimutkaiset 
rakenteet heikentävät 

tehokkaan markkinakurin 
edellytyksiä.

Monesta pankista on tullut liian moni-
mutkainen johdettavaksi. Voi olla, että 
hajautetun liiketoimintamallin mahdol-
liset hyödyt jäävät tästä syystä osittain to-
teutumatta (Stiroh 2004; Acharya et 
al. 2006). Paljon on myös puhuttu eri lii-
ketoimintayksiköiden kulttuurien ja ar-
vomaailmojen sekoittamisesta syntyvistä 
ongelmista (Haldane 2012). Erityisen 
ongelmalliseksi on koitunut kaupankäyn-
titoiminnan lyhyen tähtäimen, riskinot-
toa kannustavan kulttuurin leviäminen 
perinteiseen, pitkiin asiakassuhteisiin 
panostavaan luotonantotoimintaan. 
Myös agenttikustannukset, eli johdon ja 
omistajien ja/tai velkojien väliset intres-
siristiriidat ovat rahoitusteorian mukaan 
merkittävimmät hajautetuissa pankeissa 
(Westman 2011). 

Epäsuora valtiontakaus 
kannustaa velkaantumiseen, 

kasvuun ja riskinottoon.

Yllä mainitut osatekijät kannustavat 
pankkeja liialliseen riskinottoon ja 
kasvuun. Finanssikriisiä edeltäneinä 
vuosina Euroopan pankkisektori kasvoi 
merkittävästi lisäten varsinkin muiden 
kuin asiakaslainojen osuutta varoista 
(kuvio 3). Vaikka osa tästä kehitykses-
tä johtui yritysasiakkaiden riskien-
hallintapalvelujen kysynnän kasvusta, 
siihen sisältyi myös tuottohakuisuutta 
ja riskinottoa pankin omaan lukuun. 
Laajentuminen arvopaperi- ja johdan-
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Kuvio 3. Euroalueen rahalaitosten saamiset (1 000 mrd. euroa).

Lähde: EKP kuten esitetty Korkean tason työryhmän loppuraportissa.

Kuvio 4. Euroalueen rahalaitosten velat (1 000 mrd. euroa).

Lähde: EKP kuten esitetty Korkean tason työryhmän loppuraportissa.
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naiskaupankäyntiin osoittautui helpok-
si ja nopeaksi tavaksi kasvaa (Boot ja 
Ratnovski 2012). Toiminnan nopea 
kasvu rahoitettiin pääsääntöisesti ve-
lalla, ja sen keskimääräinen maturiteetti 
lyheni (kuvio 4). 

Toiminnan nopea kasvu kannusti 
pankkeja myös lisäämään rahoitusta 
pankkien välisiltä markkinoilta. Rahoi-
tusmarkkinatoimijoiden kytkökset li-
sääntyivät siten kasvattaen tartuntariskiä 
(Shin 2011). Tämä kehitys lisäsi pankki-
en, mutta myös koko rahoitusjärjestel-
män haavoittuvuutta. Rahoitussektorin 
kasvu näyttää olevan reaalitaloudelle 

hyödyksi vain tiettyyn pisteeseen asti 
(Cecchetti ja Kharoubi 2012), ja 
vakavan finanssikriisin todennäköisyys 
kohoaa, kun rahoitussektori kasvaa no-
peasti (Claessens et al. 2013).

MIKSI TARVITAAN MUUTOKSIA PANKKIEN 
RAKENTEISIIN?
Rakenneuudistuksella pyritään vaikut-
tamaan liiallisen kasvun ja riskinoton 
kannustimiin ja mahdollisuuksiin kiel-
tämällä tietty toiminta tai vaatimalla 
organisatorisia muutoksia toimintojen 
erottamiseksi toisistaan. Esimerkiksi 
pääjohtaja Liikasen vetämä EU:n kor-
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Kuvio 6. Komission yhteenveto vaihtoehtoisista rakenneuudistuksista.

Lähde: Impact Assessment for the Proposal for Regulation on structural measures improving the resilience of EU 
credit institutions, Commision Staff Working Document.

Eriyttämisen
laajuus

Toiminnallinen
separaatio 1

Nykyiset vaatimukset
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separaatio 2

Tiukemmat vaatimukset

Toiminnallinen
separaatio 3

Rajoituksia omistukseen

Kapea kaupankäynti-
yksikkö / Laaja talletus-
pankki

≈ Ranska ja Saksa
lähtökohta
≈ Belgia

≈ Yhdysvallat; 
Volcker-sääntö

Keskikokoinen kaupan-
käyntiyksikkö / 
Keskikokoinen talletus-
pankki

≈ EU; HLEG (Liikanen)
≈ Ranska ja Saksa, jos 

valvoja vaatii laajempaa 
erityttämistä

Laaja kaupankäynti-
yksikkö / Kapea talletus-
pankki

≈ Iso-Britannia; Vickers
≈ Yhdysvallat; BHC-

vaatimus
≈ Yhdysvallat;

Glass Steagall-laki

Eriyttämisen
voimakkuus

PANKKISEKTORIN RAKENNEUUDISTUKSEN TAVOITTEENA ON 
ESTÄÄ PANKKIEN KEINOTTELU TALLETUSASIAKKAIDEN VAROILLA.

kean tason työryhmä (Liikanen 2012) 
ehdotti, että kaupankäynti omaan lukuun 
ja markkinatakaus siirrettäisiin erilliseen 
yksikköön pankkiryhmän sisällä ja ettei 
tätä toimintaa saisi rahoittaa talletuksilla 
(kuvio 5).

Tavoitteena on rajoittaa ”talletuspan-
kin” mahdollisuuksia liialliseen riskin-
ottoon sellaisessa toiminnassa, missä 
hyöty asiakkaille on rajallinen. Suoja-
tut talletukset tulisi mahdollisimman 
tehokkaasti kanavoida reaalitaloudelle 
luottojen muodossa, eikä tätä suhteelli-
sen halpaa rahoitusmuotoa pitäisi sallia 
käytettävän riskinottoon omaan lukuun 
käytävässä kaupankäynnissä. 

Lisäksi tavoitteena on muuttaa liial-
lisen riskinoton ja kasvun kannustimia. 
Rakenneuudistuksen myötä kaupan-
käyntiyksikön on pärjättävä omillaan ja 
rahoittaa itseään markkinoilta hinnalla, 
joka aidosti heijastaa toiminnan riskiä. 
Epäsuoran valtiontakauksen vääristä-
vä vaikutus varainhankintaan poistuu. 
Palataan tilanteeseen, missä odotus 
valtionavusta rajoittuu talletuspankin 
yhteiskunnan kannalta merkittäviin 
toimintoihin ja missä markkinahäiriö 
(mahdollinen talletuspako) luo selkeän 
perusteen turvaverkolle. 

Voi olla, että yleispankkimalli palaa 
takaisin ”juurilleen” kanavoiden enem-
män varoja kotitalous- ja yritysasiak-
kaille reaalitalouden hyödyksi. Pankki-
sektorin monimuotoisuus säilyy ja ehkä 
jopa lisääntyy, kun pienet ja keskisuuret 
pankit saavat paremmat toimintaedelly-
tykset suurten pankkien keinotekoisesti 
alhaisten varainhankinnan kustannusten 
korjaantuessa.

Rakenneuudistus selkeyttäisi myös ha-
jautetun pankin rakenteita lisäten siten 
läpinäkyvyyttä. Markkinakuri tehostuu, 
kun sekä kannustimet että edellytykset 
seurantaan kasvavat. Lisäksi pankkien ra-
kenteiden selkeyttäminen helpottaa sekä 
kansallisen että ylikansallisesti toimivan 
valvonta- ja kriisinratkaisuviranomaisen 
työtä. 

Kuvio 5. Erotettujen yksiköiden yksinkertaistettu tase pankkiryhmittymän sisällä.

Todennäköisyys pankin ajautumises-
ta ongelmiin pienenee, kun kannustimet 
liialliseen riskinottoon ja kasvuun su-
pistuvat. Mikäli pankki siitä huolimatta 
ajautuu ongelmiin, pankin selkeämpi 
rakenne ja toimintojen ”lokerointi” 
etukäteen mahdollistavat hallitun uu-
delleenjärjestelyn tai alasajon nopeassa 
aikataulussa.

Rakenneuudistus vähentäisi mahdol-
lisesti mittakaavaetuja ja tulovirtojen 
hajauttamisesta syntyviä hyötyjä. Ha-
vainnot tämänkaltaisista hyödyistä pank-
kitoiminnassa ovat kuitenkin ristiriitai-
set (European Commission 2014e). On 
myös huomioitava, että kun toimintojen 
erottaminen sallitaan toteutettavaksi 

pankkikonsernin sisällä, pankkiryhmät 
säilyttävät kykynsä tarjota asiakkailleen 
monipuolisia rahoituspalveluja.

KOMISSION EHDOTUS EU:N PANKKIEN 
RAKENNEUUDISTUKSESTA
Komissaari Michel Barnier kertoi tammi-
kuun lopussa 2014 EU:n pankkien raken-
neuudistuksesta (Euroopan komissio 
2014). Komission ehdotus pohjautuu 
pääjohtaja Liikasen vetämän korkean ta-
son työryhmän ehdotukseen toimintojen 
erottamisesta. Komission ehdotuksessa 
lopullinen päätös markkinatakaustoi-
minnan, arvopaperistamisen ja moni-
mutkaisten johdannaisten erottamisesta 
talletuspankista jää valvontaviranomai-

Velat
Muut velat

(markkinarahoitus)

Talletukset

Oma pääoma

Saatavat
Arvopaperit ja
johdannaiset

Luotot

Likvidit varat
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Saatavat
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Luotot
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RAKENNEUUDISTUS TÄYDENTÄÄ PANKKIUNIONIA TEKEMÄLLÄ MYÖS 
ISOIMPIEN PANKKIEN KRIISINRATKAISUSTA USKOTTAVAN.

selle. Pankeille annetaan mahdollisuus 
perustella, ettei toimintojen erottamis-
ta tarvita pankin ja rahoitusjärjestelmän 
vakauden turvaamiseksi. Valvontaviran-
omaiselle annettu harkintavalta on kui-
tenkin ohjattu ja päätöksentekoproses-
si ennalta määritelty ja läpinäkyvä. On 
myös muistettava, että päätöksen tekevä 
valvontaviranomainen on pankkiunionin 
alueella Euroopan keskuspankki (EKP). 
Asetuksen soveltamisalueeseen tulisi 
pankkiunionin ulkopuolella toimivia 
pankkeja todennäköisesti vain Isosta-
Britanniasta ja Ruotsista.1

Kaupankäynti standardoiduilla joh-
dannaisilla omaa riskienhallintaa varten 
ja ei-rahoitusalalla toimivien asiakkaiden 
palvelemiseksi olisi myös jatkossa talle-
tuspankille sallittu. Toisin kuin korkean 
tason työryhmän ehdotuksessa komissio 
sallisi myös kaupankäynnin jäsenmaiden 
valtionvelkapapereilla. 

Rakennemuutoksessa syntyvä kau-
pankäyntiyksikkö pitää pääomittaa ja 
rahoittaa itsenäisesti eikä se saa vastaan-
ottaa suojattuja talletuksia eikä toimia 
vähittäismaksujärjestelmässä. Lisäksi 
komissio ehdottaa, että talletuspankin 
ja kaupankäyntiyksikön välisille ristiin-
omistuksille ja hallitustyöskentelylle 
asetetaan rajoitteita.

”Komission ehdotus pohjautuu 
pääjohtaja Liikasen vetämän 

korkean tason työryhmän 
ehdotukseen.”

Komission ehdotuksessa on yhteneväi-
syyksiä myös muiden rakenneuudistus-
ten kanssa (kuvio 6). Vaikka kaupankäyn-
ti omaan lukuun määritetään erittäin 
kapeasti sisältäen ainoastaan järjestäy-
tyneen toiminnan, ehdotus toimintojen 
kiellosta muistuttaa Yhdysvalloissa to-
teutettua Volcker-sääntöä. Toisaalta tapa 
määrittää ne kaupankäyntitoiminnot, jot-
ka valvoja voi vaatia erotettavaksi talle-

tuspankista, muistuttaa Iso-Britannian 
rakenneuudistuksen lähestymistapaa, 
missä yhteiskunnan kannalta kriittisim-
mät toiminnot suoja-aidataan.

RAKENNEUUDISTUS VS. TIUKEMMAT 
PÄÄOMAVAATIMUKSET JA UUDET 
KRIISINRATKAISUTYÖKALUT
Euroopan komissio on esittänyt kol-
misenkymmentä sääntelyhanketta 
tavoitteena korjata finanssikriisin ai-
kana todettuja ongelmakohtia (Euro-
pean Commission 2014a). Jokaisen 
sääntelyhankkeen tavoitteena on rat-
kaista tietty vääristymä, eli pankki- tai 
rahoitusmarkkinatoiminnasta syn-
tyvä ulkoisvaikutus ja siitä seuraava 
kustannus yhteiskunnalle. Sääntely-
hankkeet täydentävät myös toisiaan. 
Rakenneuudistus täydentää esimerkiksi 
sekä pankkien pääomavaatimuksia että 
kriisinratkaisulainsäädäntöä (European 
Commission 2014c).

Vuoden 2014 alussa EU:ssa voi-
maan tulleet aiempaa tiukemmat pää-
omavaatimukset rajoittavat pankkien 
velkaantuneisuutta ja lisäävät niiden 
tappionkantokykyä. Makrovakausvalvon-
taviranomainen eli Suomessa Finanssi-
valvonta voi lisäksi asettaa järjestelmän 
kannalta merkittävimmille pankeille 
lisäpääomavaatimuksia ja tarvittaessa 
kaikille pankeille kokonaisluotonannon 
kasvusta riippuvan muuttuvan lisäpää-
omavaatimuksen noususuhdanteessa, 
jotta pankkien riskipuskurit olisivat riit-
tävät suhdanteen kääntyessä.

Hyvin pääomitetut pankit 
voivat jatkaa lainanantoa myös 

vaikeissa oloissa.

Finanssikriisin aikana ilmeni, ettei vaka-
varaisuussääntelyssä käytetyissä riski-
malleissa riittävästi huomioitu harvoin 
toteutuvia, mutta erittäin merkittäviin 
tappioihin johtavia riskejä, nk. häntäri-

skejä. Näiden häntäriskien suuruuden 
ja todennäköisyyden mallintaminen on 
hankalaa (Admati ja Hellwig 2013). 
Toisaalta mikäli mallintamisessa onnis-
tuttaisiin, arvio todennäköisesti johtaisi 
moninkertaisiin pääomavaatimuksiin 
erityisesti kaupankäyntitoiminnan osal-
ta. Näiden toimintojen erottaminen tal-
letuspankista on vaihtoehtoinen tapa 
suojata yhteiskunnan kannalta kriittisiä 
toimintoja kaupankäyntitoiminnan hän-
täriskeiltä.

Kriisinratkaisulainsäädäntö mahdol-
listaa kansalliselle viranomaisille pan-
kin hallitun alasajon. Uskottava kriisin-
ratkaisukehikko riittävine työkaluineen 
pienentää merkittävästi oletusta siitä, 
että valtio rientää pankin apuun hätäti-
lanteessa. ”Liian suuri kaatumaan” -on-
gelma lievenee, muttei poistu kokonaan 
järjestelmän kannalta merkittävimpien 
ja ylikansallisten pankkien osalta. Näihin 
isoihin ja kaupankäyntiin keskittyneihin 
pankkeihin kohdistuva rakenneuudistus 
mahdollistaa myös näiden pankkien te-
hokkaan ja nopean kriisinratkaisun.

Jatkossa pankeille tehdään suunnitel-
ma siitä, miten uudelleenjärjestely tai 
alasajo toteutetaan hallitusti ongelma-
tilanteessa. Kriisinratkaisulainsäädäntö 
antaa valvontaviranomaiselle mahdolli-
suuden vaatia pankilta rakennemuutok-
sia, mikäli se alasajosuunnitelmia teh-
dessään huomaa etteivät suunnitelmat 
ole toteutettavissa. Vaatimus muuttaa 
rakenteita ennalta määritetyn, läpinäky-
vän ja julkisen prosessin mukaan, kuten 
komission rakennemuutosehdotuksessa 
kaavaillaan, helpottaisi valvojan päätök-
sentekoa ja neuvotteluasemia.

MITÄ RAKENNEUUDISTUS TARKOITTAA 
PANKKIUNIONIN TOIMIVUUDELLE?
Monessa Euroopan maassa merkittävim-
mät pankit ovat monta kertaa kotivalti-
on bruttokansantuotetta kookkaampia. 
Lähtökohta on, että ylikansalliset pan-
kit ja integroituneet rahoitusmarkkinat 
ovat tavoiteltavia. Tarvittava muutos on 
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siten instituutiopuolella. Pankkiunionin 
avulla tuodaan pankkivalvonta ja kriisin-
ratkaisu ylikansalliselle tasolle. Rakenne-
uudistus helpottaa yhteiseen kriisinrat-
kaisumekanismiin siirtymistä tekemällä 
myös isojen pankkien kriisinratkaisusta 
uskottavan.

Pankkiunionin toiminta nojautuu EU:n 
yhteiseen sääntelyyn. On tärkeää, että 
varmistetaan myös rakenneuudistuksen 
yhtenäinen toimeenpano. Yhteisen val-
vonta- ja kriisinratkaisuviranomaisen 
tehtävä olisi erittäin haastava, mikäli 
pankkeihin kohdistuvat kansalliset ra-
kenneuudistukset eroaisivat merkittä-
västi toisistaan. •

Viite

1 Soveltavuusalueeseen kuuluisi Eurooppalaiset 

pankit, jotka Vakausneuvosto (Financial Stability 

Board, FSB) on tunnistanut maailmanlaajuisesti 

systeemisesti merkittäviksi pankeiksi (G-SIB) sekä 

tiettyjen kaupankäyntitoimintoihin liittyvät kyn-

nysarvot ylittävät pankit. Vuoden 2013 G-SIB lista-

uksesta löytyvät seuraavat Eurooppalaiset pankit: 

Barclays, BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole, 

Deutsche Bank, Groupe BPCE, HSBS, ING Bank, 

Nordea, Royal Bank of Scotland, Santander, Société 

Générale, Standard Chartered ja Unicredit Group. 

Näiden lisäksi komission vaikutusarviosta ilmenee, 

että 2006-2011 tietojen perusteella seuraavien 

pankkien kaupankäyntitoiminta, niin kuin komis-

sio sen määrittää, ylittää kynnysarvot (70 miljardin 

tai 10 prosenttia taseen loppusumasta): Bayerische 

Landesbank, Belfius Banque, Commerzbank, 

Danske Bank, DekaBank Deutsche GZ, DNB, DZ 

Bank, Handelsbanken, Helba, Landesbank Baden-

Württemberg, Mediobanca, Monte Paschi Siena, 

KBC, Portigon, SEB ja Swedbank.
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