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Finanssikriisin jälkeen Eurooppaa riepotteli velkakriisi, jonka seurauksena kotitalouksien
kulutus laski. Euroopan keskuspankki on rahapolitiikan keinoin pyrkinyt korjaamaan tilannetta. Muuttuvilla markkinoilla pankit ovat kohdanneet uusia haasteita korkotuottojen
osalta. On historiallista, että kaikki Euribor-korot ovat painuneet miinukselle. Suurin yllätys
varmasti oli, että pankit eivät olleet varautuneet tällaiseen. Tämä asettaa pankeille haasteellisen tehtävän, miten tuotot voidaan turvata tulvaisuudessa. Korkotuotot kuvaavat hyvin
perusliiketoimintaa ja on yksi pankin tärkein tulonlähde.
Työ on rajattu käsittelemään Suomen pankkisektoria 2000-luvulla, kun Euribor-korko otettiin Suomessa käyttöön. Vielä tarkemmin aihetta tarkastellaan vuoden 2007 finanssikriisin
puhkeamisen jälkeen. Opinnäytetyö on tehty pankin näkökulmasta.
Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia pankin korkotuottojen suojaamista tulevaisuudessa.
Alatutkimus kysymyksinä tarkastellaan korkojen kehitystä ja niiden vaikutusta pankin ansaintaan. Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus toteutettiin haastattelemalla kolmea pankkialan asiantuntijaa. Haastattelu oli luonteeltaan teemahaastattelu. Haastattelun avulla selvitettiin eri osaamisalueiden asiantuntijoiden näkemykset tämänhetkisestä tilanteesta ja
siitä miten tulvaisuudessa pankit turvaavat selustansa. Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on perusteltu valinta, sillä aineiston hankkimiseen ei ole tarpeen käyttää montaa
haastateltavaa tai tilastollista perustelutapaa.
Työ pohjautuu teoria- ja empiria osuuteen. Teoriaosiossa käsitellään jo olemassa olevaa
tietoa eri lähteiden avulla. Empiria osiossa analysoidaan tutkimuksessa kerättyä tietoa ja
pyritään löytämään jotakin uutta.
Haastattelut toteutettiin loka- ja marraskuussa 2016 kasvotusten haastatteluna ja sähköpostin välityksellä. Tutkimuksessa todettiin, että miinuskorot tulivat yllätyksenä pankeille.
Pankeilla kuitenkin on konkreettisia keinoja, joilla ne pyrkivät suojautumaan korkokatteen
kapenemista vastaan. Yksi uusimmista on asiakasta ja pankkia suojaava korkoputki. Korkotason odotetaan pysyvän matalalla vielä muutaman vuoden, joten pankkien on keskityttävä suojauksen lisäksi muihin toimintoihin. Pankit pystyvät keräämään tuottoja muun muassa sijoitustuotteista ja palvelumaksuista.
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Johdanto

Muuttuva tilanne markkinoilla asettaa pankkitoiminnalle haasteita Suomessa. Yhdysvaltojen finanssikriisin jälkeen tilanne Euroopassa on ollut epävakaa. Kulutus on laskenut, investoinnit pienentyneet ja korkotaso jatkanut laskemista. Vuonna 2016 kaikki yleisimmät
Euribor-korot ovat painuneet miinukselle, mikä on hyvin poikkeuksellinen tilanne.

Opinnäytetyön aihe on hyvin ajankohtainen, sillä pankit eivät olleet osanneet varautua
miinuskorkoihin. Tämän seurauksena korkokate pienenee jatkuvasti ja pankkien on löydettävä uusia keinoja kiriä menetettyä korkokatetta. Tehtävä ei ole helppo, sillä samalla
vallitsee kova kilpailu asiakkaista ja esimerkiksi palkkioiden nostaminen tai muut korjaavat
toimet, saattavat heikentää pankin kilpailuasemaa.

Opinnäytetyö perustuu kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimukseen, joka toteutettiin haastattelemalla kolmea pankkialan asiantuntijaa Danske Bankista. Laadullinen tutkimus katsottiin sopivaksi tutkimusmuodoksi, kun haluttiin löytää vastaus siihen, miten korkotuotot
voidaan turvata tulevaisuudessa. Tarkoituksena on antaa peruskäsitys siitä, miten pankki
rahoittaa asiakkaat ja itsensä. Työssä tutustutaan tilanteisiin, jotka ovat horjuttaneet pankkialaa sekä tarkastellaan viimeisimpiä muutoksia, joita pankit ovat kohdanneet.

Teoreettinen viitekehys koostuu kirjallisista lähteistä, viranomaisten verkkosivuista, muista
verkkosivuista sekä uutislähteistä. Työssä hyödynnetään mahdollisimman ajankohtaista ja
validia tietoa, mutta on myös otettu huomioon esimerkiksi finanssikriisin aikaiset lähteet.

Tämä tutkimus koostuu teoriaosasta ja empiirisestä osasta, jossa tutkitaan korkotuottojen
kehitystä ja turvaamista tulevaisuudessa sekä korkojen kehitystä. Teoriaosiossa käydään
läpi miksi korot ja tuotot ovat jatkaneet madaltumistaan ja käsitellään pankin toimintaa,
millä se pyrkii tällä hetkellä suojaamaan tuottojaan. Teoriaosion jälkeen käsitellään valittu
tutkimusmenetelmä, jonka jälkeen siirrytään empiiriseen osioon ja varsinaisen tutkimusongelman käsittelyyn. Lopussa esitellään oma pohdinta aiheesta sekä vedetään yhteen käsitelty kokonaisuus.
1.1

Tutkimuksen rajaukset ja tavoitteet

Opinnäytetyössä tutkitaan korkotuottojen kehitystä 2000-luvulla, alan ammattilaisia haastatellen. Tutkimuksen aihe on valittu omasta kiinnostuksesta rahoitusalaan. Kiinnostus heräsi työskennellessäni pankin päivittäispuolella.

Tutkimuksen pääongelmana on selvittää, miten korkotuotot voidaan turvata pankeissa?
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Alatutkimuskysymyksiä ovat
1. Miten korot ovat kehittyneet 2000-luvulla?
2. Miten korkojen kehitys on vaikuttanut pankkien ansaintaan?
Tavoitteena on haastattelujen perusteella hakea vastaukset kolmeen ”miten” kysymykseen. Tarkoituksena on tutkia keinoja, joilla pankkiala pysyttelee talouden muutosten mukana. Lisäksi tutkitaan korkojen kehitystä 2000-luvulla inflaatio huomioiden. Korkojen kehitystä peilataan pankin korkokatteeseen, joka on supistunut huomattavasti.

Tutkimus on rajattu Suomen pankkisektoriin ja aihetta lähestytään pankin näkökulmasta.
Aihe on rajattu Euribor aikaan, mutta vertailussa otetaan huomioon Suomessa aiemmin
käytössä ollut Helibor-korko. Työ ei käsittele tarkasti 2000-luvun alun muutoksia markkinoilla vaan pääpaino on vuoden 2007-2009 finanssikriisin jälkeisessä ajassa.

1.2

Keskeiset käsitteet

Kappaleessa esitellään keskeisimpiä käsitteitä työn ymmärtämiseksi. Opinnäytetyössä
yksi tärkein käsite on korkokate. Korkokatteella tarkoitetaan pankkien saamien ja maksamien korkojen erotusta. Korkokate selviää pankkien julkaisemasta tuloksesta ja kuvaa hyvin pankin perusliiketoimintaa ja on yksi tärkeimmistä tulonlähteistä. (Osuuspankki.) Korkotuotot taas ovat tuottoja taseen korkokerryttävistä eristä.

Johdannaisilla tarkoitetaan rahoitusmaailman tuotetta, jolla pyritään suojaamaan tai poistamaan riskiä kohde-etuudesta. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake tai rahasto. Johdannaiset tarjoavat vivutus-efektin kohde-etuuteen eli johdannaisella saa suuremman
tuotto-odotuksen kuin sijoittamalla suoraan kohde-etuuteen. (Sijoitustieto 2015a.)

Kontkanen (2015, 10) kuvaa pankkitoiminnan keskisimmiksi tehtäviksi rahoituksen välityksen, maksujen välityksen ja riskienhallintapalveluiden tuottamisen.

Bondit eli joukkovelkakirjalainat ovat nimensä mukaisesti velkakirjoja, joita on laskettu liikkeelle yleisesti saatavaksi. Joukkovelkakirjan liikkeellelaskija määrittelee ennalta koron
bondin juoksuajalle, jonka se lupautuu maksamaan. Velan erääntyessä, liikkeellelaskija
maksaa koko lainatun summan takaisin. Monet sijoittavat joukkovelkakirjalainoihin säännöllisen tulovirran vuoksi ja pääoman säilyttämiseksi. (Sijoitustieto 2015b.)
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Taloudellisten suhdanteiden muutokset finanssikriisin aikaan

Finanssikriisi on tilanne, jossa rahoituslaitosten tai omaisuuden arvo putoaa nopeasti. Kriiseihin yhdistetään usein paniikki ja pankkien alasajo, kun sijoittajat nostavat omaisuuden
oletuksessa, että omaisuuden arvo tulee laskemaan. Finanssikriisi voi olla seurausta laitosten tai omaisuuserien yliarvostuksesta, mikäli tähän ei puututa seurauksena voi olla
muun muassa lama. (Investopedia 2016.) Taloudellisen taantuman aiheuttaa välttämätön
likviditeetin puute rahoituslaitoksissa. Syitä taustalla ovat esimerkiksi luonnonkatastrofi,
negatiiviset taloudelliset uutiset tai jokin muu tapahtuma, jolla on merkittävä taloudellinen
vaikutus. (InvestorWords 2016.)
2.1

Ongelmat alkoivat Yhdysvalloista

Viimeisenä muutosvoimana on ollut Yhdysvaltain ja Euroopan finanssi- ja velkakriisi, joka
alkoi vuonna 2007. Kriisillä on ollut alusta alkaen useita eri vaiheita. Ensimmäisenä indikaattoreina olivat pörssikurssit, jotka alkoivat osoittamaan suurempaa hermostumista finanssimarkkinoilla. Vuosina 2007–2008 Yhdysvaltalaiset pankit ja vakuutusyhtiöt kirjasivat huomattavia tappioita ja myöhemmin tappiot levisivät myös Eurooppaan. Euroopassa
ja Yhdysvalloissa rahoituslaitokset, pankit ja vakuutusyhtiöt joutuivat suuriin ongelmiin.
(Alhonsuo, Nisén, Nousiainen, Pellikka & Sundberg 2012, 27.)

Kriisi sai nimekseen subprime-kriisi, yhdysvaltalaisen asuntolainapolitiikan mukaan. 2000luvun alussa ryhdyttiin asuntorahoituksessa soveltamaan muilta aloilta tuttua markkinointija hinnoitteluoppeja vähävaraiselle väestölle. Asuntolainojen hakijat arvioitiin käyttämällä
credit-scoring menetelmää, jolla laadittiin riskikategorioita, ja jotka määrittivät lainan koron.
Lainoja myönnettiin paljon, myös sellaisille kotitalouksille, joilta tarvittavaa maksukykyä ei
välttämättä löytynyt (Business Dictionary 2016). Ajateltiin, että riskialttiit lainat tuottaisivat
tarpeeksi voittoa, vaikka maksuhäiriöitä oli suuremmissa riskiluokissa. Aluksi subprimeluotottajia ylistettiin, koska he pystyivät antamaan vähävaraisille asuntolainoja, niin kuin
tarkoituksen mukaisesti haluttiin.

Tällöin riskiluokittelija eivät antaneet näille arvopapereille kummoisia riskiluokituksia.
Asuntolainapapereita yhdistettiin riskiprofiililtaan erilaisten arvopapereiden kanssa uudenlaisiksi arvopapereiksi. Näin ollen parhaan AAA-luokituksen paperit usein päätyivät
subprime-lainaajille tai omistajille, samalla kun heikommat arvopaperit markkinointiin
muille. Rahoitusmarkkinoiden kasvaminen suureksi lisäsi erilaisten arvopapereiden kysyntää ja käytännössä mikä tahansa luotetuksi oletettu sijoituskohde hyväksyttiin. (Maailmantalous 2008.)
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Vaikuttavimpina syinä kriisiin olivat halpa raha sekä heikot luottovaatimukset, jolloin kenen
tahansa oli helppo saada lainarahaa. Nämä edistivät asuntomarkkinoita ja nostivat asuntojen hintoja. (Investopedia 2016.) Asuntoa pidettiin pitkään turvallisena ja lähes riskittömänä sijoituksena. Toisena syynä voidaan ajatella tulojen kasvua. Kotitalouksissa mahdollistui suurempien lainojen ja kiinteistöjen hankkiminen. Yhdysvalloissa pitkään matalana pysynyt korkotaso houkutteli ihmisiä ottamaan asuntoluottoja.

Maailman suurin vakuutusyhtiö AIG pelastettiin konkurssilta Yhdysvalloissa niin kutsutulla
hätäluototuksella. Yhdysvaltalainen investointipankki Lehman Brothers päästettiin konkurssiin, mikä merkitsi käännettä kohti pahempaa. Kriisi kulminoitui voimakkaaseen romahdukseen Yhdysvaltain New Yorkin pörssissä 29.9.2008.
2.2

Tilanne Euroopassa kriisien seurauksena

Puhjennut Yhdysvaltojen finanssikriisi aiheutti pahan taantuman Euroopassa. Euroopassa
useat pankit joutuivat turvautumaan valtion myöntämiin takauksiin ja pääomituksiin, jotta
toiminta pystyttiin pitämään normaalina. Kansainvälisillä finanssimarkkinoilla vallitsi epäluottamus eivätkä sijoittajat ja pankit uskaltaneet luottaa toisiinsa, josta seurasi rahan hinnan nousu. (Alhonsuo ym. 2012, 27,28.) Vuonna 2009 Euroopassa ilmeni, että Kreikan
talouden alijäämä oli huomattavasti suurempi mitä oli ilmoitettu. Finanssikriisin lisäksi Euroopan velkataakkaan vaikutti yli varojen eläminen. 2000-luvun alussa ongelmamaat kuten Kreikka saivat lainaa samalla hinnalla kuin muut, sillä Euroopan keskuspankki katsoi
kaikkien lainapapereiden vakuuksien olevan kunnossa.

Tilanne Euroopassa kehittyi velkakriisiksi vuonna 2009 Yhdysvaltojen finanssikriisin, sijoittajien lisääntyneen varovaisuuden ja maailmantalouden taantuman seurauksena. Samaan
aikaan euroalueen yhteinen viitekorko Euribor laski jyrkästi (Eurooppatiedotus 2012). Esimerkiksi 12 kuukauden Euribor laski arviolta 3,5 prosenttiyksikköä.

Suomessa finanssi- ja velkakriisin suorat vaikutukset ovat pysyneet pieninä. Saamisia
kaatuneisiin pankkeihin ja valtion hoitoon joutuneisiin instituutioihin, Suomalaisilla pankeilla ja vakuutusyhtiöillä on ollut kohtalaisen vähän. Samaten saamiset suurimmissa velkaongelmissa olevilta valtioita ovat kokonaisuudessaan vähäiset. Epäsuorat vaikutukset
ovat vastoin suoria vaikutuksia olleet erittäin suuret Suomen kansantaloudessa. Seurauksena oli muun muassa työttömyyden kasvua, lisääntyneitä konkursseja sekä investointien
ja kulutuksen vähenemistä. Kansantalous koki kovia verotulojen menetyksiä ja työttömyyden kasvusta johtuvia työttömyysmenojen kasvua. Julkinen sektori on lisännyt velanottoa
paikatakseen menetyksiä. (Alhonsuo ym. 2012, 27,28.)
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Kuva 1. Työvoimatutkimus 2015 (Suomen virallinen tilasto 2015)

Yläpuolella olevasta kuvasta voidaan nähdä kriisien epäsuora vaikutus työllisyyteen. Työllisyys oli pitkään noudattanut samaa nousevaa linjaa, kunnes vuonna 2008 työllisyys aleni
jyrkästi. Työttömyyden lisääntymisen kasvu on mainittu yhtenä kriisin epäsuorana vaikutuksena.

Kuva 2. Suomen asuntolainakanta ja keskikorko vuosina 2003–2013 (SlidePlayer)
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Asuntolainakanta Suomessa on ollut tasaisessa nousussa. Finanssi- ja velkakriisit eivät
vaikuttaneet kotitalouksien lainanottoon, ainakaan euromääräisesti. Toisaalta myös asuntolainojen keskikorko on tullut huomattavasti edullisemmaksi, mikä edistää lainanottoa kotitalouksissa. Asuntojen hintojen kohtalainen hintataso ylläpiti nettovarallisuutta ja näin ollen tuki kulutuskysyntää. Asuntojen hintojen nousu tukee talouden elpymistä kasvattamalla kotitalouksien nettovarallisuutta, tämä edistää rahoitusolojen kevenemisen edellytyksiä. Kun talous alkoi toipua, kasvanut velkaantuneisuus alkoi hiljalleen laskea. (Suomen pankki 2012.)

Varallisuushintojen lasku jäi Suomessa kriisin jälkeen pieneksi. Asuntojen hinnat putosivat
vain 5 prosenttia 2008 ja lähtivät uudelleen nousuun vuonna 2009. Rahoituksen saatavuus hankaloitui yleisesti kriisin jälkeen, erityisesti tämä vaikutti yrityksiin. Pankeissa ryhdyttiin kiinnittämään huomiota muun muassa vakuusvaatimuksiin. Kriisin merkittävin vaikutus talouteen tuli voimakkaan ulkomaankaupan supistumisen kautta.

Finanssikriisillä ja sitä seuraavalla taantumalla voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia talouteen. Taantuman aikana talouden rakennemuutos on kehittynyt vauhdilla eteenpäin. Lisäksi hintakilpailu monilla aloilla on kiristynyt vähentyneen kulutuksen myötä. (Freystätter
& Mattila 4-6.)
2.3

Heliborista Euriboriin

Ennen Euribor-korkoon siirtymistä, Suomessa oli käytössä Helibor-korko (Helsinki Interbank Offered Rate). Helibor-korkoa käytettiin Suomessa vuosina 1987–1998. Suomen
Pankki noteerasi viitekoron, joka laskettiin suomalaisten pankkien markkamääräisten sijoitustodistusten ostonoteerauksien keskiarvosta. Heliboria käytettiin viitekorkona asunto- ja
yrityslainoissa sekä kulutusluotoissa.

Kun markasta luovuttiin ja siirryttiin Euribor-korkoon, koronvaihtelut tasoittuivat huomattavasti. 1990-luvun alkupuolella Helibor oli 15 prosentissa tai jopa ylikin. Tavallisesti pankin
marginaali oli kahdesta kolmeen prosenttiin, jolloin lainan kokonaiskorko oli tavanomaisesti 18 prosentin ympärillä.

Vuonna 1999 Euribor korvasi Heliborin. Euribor lyhenne tulee sanoista Euro Interbank Offered Rate. Euribor vahvistettiin ensimmäistä kertaa arvopäivälle 4.1.1999, jolloin se korvasi Suomessa Helibor-koron. Helibor (Helsinki Interbank Offered Rate) oli kotimainen
markan rahamarkkinakorko. Euribor on korko, jolla ensiluokkainen pankki tarjoaa toiselle
ensi luokkaiselle pankille, pankkien välisiä määräaikaisia eurotalletuksia eli lainaa rahaa.
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(Tuhkanen 2006, 40). Suomen Pankin kuvauksen mukaan Euribor on korko, jolla suuret
parhaaksi luokitellut pankit antavat toisilleen euromääräisiä luottoja.

Korko lasketaan päivittäin kello 12 Suomen aikaa parhaaksi luokiteltujen suurten pankkien
noteerausten perusteella. Noteerauksia antavia pankkeja on yhteensä 40 kappaletta, Suomesta laskennassa on mukana Nordea (Suomen Pankki). Paneelissa olevat eli noteerauksia antavat pankit tekevät tarjouksen, jolla ensiluokkainen pankki noteeraisi toiselle
ensiluokkaiselle pankille (Tuhkanen 2006, 40.) Kun lasketaan Euribor-noteerauksia, jätetään laskematta 15 % annetuista ylimmistä sekä alimmista tarjouksista. Muista tarjouksista lasketaan painottamaton keskiarvo. Euribor-korkojen laskuaika maturiteetissa on 1
viikosta 12 kuukauteen, 360 ja 365 päivän korkojaksolla. (Suomen Pankki.)

Taulukko 1. Suomen Pankin ilmoittamat Helibor ja Euribor-korot (Suomen Pankki)

Taulukkoon on kerätty Suomen Pankin ilmoittamista tilastoista aikaisemman viitekoron
Heliborin ja nykyisen Euriborin kehitys. Vuonna 1990 yleinen viitekorko on ollut yli 15 prosenttia, kun nyt vuonna 2016 syksyllä Euribor on painunut negatiiviseksi. Viitekoron kehitys on vaikuttanut oleellisesti muun muassa asuntolainojen hintoihin.

Asuntolainaa ottaessa eri korkovaihtoehdot on suositeltavaa käydä läpi, sillä jälkikäteen
muuttaminen voi tulla lainanottajalle kalliiksi. Korkojen saatavuus vaihtelee pankista ja rahoituslaitoksista riippuen. Valittaessa Euribor käytettäväksi koroksi, pankki veloittaa tämän
lisäksi oman marginaalinsa, jotka yhdessä muodostavat kokonaiskoron lainalle.

Valittavissa on yhden, kolmen, kuuden ja kahdentoista kuukauden Euribor-korot. Yhden
kuukauden Euribor tarkastetaan kerran kuukaudessa, jolloin se reagoi nopeimmin talouden muutoksiin ja tuo epävakautta korkoon. Kolmen kuukauden Euribor muuttaa asuntolainan korkoa kolmen kuukauden välein. Kuuden kuukauden korko voidaan ajatella kompromissina vakauden ja edullisuuden välillä. Viimeisin kahdentoista kuukauden Euribor vakauttaa koron vuodeksi. Esimerkiksi korkojen noustessa lainanottaja maksaa matalampaa
korkoa hetkellisesti, kunnes korko tarkastetaan. (Asutolainalaskuri 2016.)
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2.3.1

Koron määritelmä

Korko on rahan hinta. Se on korvaus, jonka velallinen maksaa vieraasta pääomasta kuten
asuntolainasta. Maksettavaan korkoon vaikuttavat kolme tekijää: pääoma, korkokanta ja
korkoaika.

Taulukko 2. Koronlaskennan kaava (Tuhkanen 2006, 9)

Korkokanta ilmoittaa kuinka paljon yhden vuoden korko on pääomasta. Jokaisen rahoitustuotteen osalta on tapauskohtaisesti selvitettävä kaksi peruskysymystä; korkokauden päivien lukumäärä ja vuosiperuste. Vuosiperuste määrittelee jakajana olevien päivien lukumäärän eli 360 tai 365 päivää. Useimmissa tapauksissa korkoaikana käytetään todellisia
päiviä. (Tuhkanen 2006, 9-10.)

Suomessa on perinteisesti käytetty Saksalaista korkoajan laskutapaa 30/360, mikä tarkoittaa että kuukaudessa on 30 päivää ja vuodessa 360 päivää. Laskentatapaa on käytetty
muun muassa pankkitalletuksissa ja joukkolainoissa. Rahamarkkinoiden muututtua on tilanne selvitettävä tapauskohtaisesti pankki- ja rahoitustuotteiden ehdoista. Ennen euroaikaa rahamarkkinoilla käytettiin Helibor-korkoa ja korkopäivinä todelliset/365-peritaatetta.

Taulukko 3. Koron laskun esimerkki

Laskelmassa on laskettu koron suuruus kuudelle kuukaudelle ja 100 000 euron pääomalle. Todelliset/360 menetelmän mukaan korko on suurempi kuudelle kuukaudelle.

Korkomarkkinoilla eri korkopäivistä voidaan käyttää esimerkiksi nimitystä ISMA (International Swaps and Derivatives Association Inc.) tai ISDA (International Securities Market Association). Yhteistyöyhteisöt markkinoilla ovat määritelleet yleisesti sovellettavat markkinoiden laskentasäännöt. (Tuhkanen 2006, 11-12.)

Viivästyskorolla tarkoitetaan korkoa, jonka velallinen on viivästyslain mukaan velvollinen
suorittamaan, mikäli maksu myöhästyy sovitusta maksupäivästä. Koron laskentaperuste
ja suuruus riippuvat saatavasta ja kaupan osapuolista. (Suomen perintätoimisto 2015.)
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”Korkolain mukainen viitekorko ajanjaksona 1.7.–31.12.2016 on 0,0 %. Viivästyskorko tänä ajanjaksona on siten 7,0 % vuodessa (viitekorko lisättynä
korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla).
Kaupallisiin sopimuksiin sovellettavaksi tarkoitettu viivästyskorko on 8,0 %
vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 a §:n mukaisella 8 prosenttiyksikön
lisäkorolla). Korkolain 4a §:ssä tarkoitettua korkeampaa viivästyskorkoa sovelletaan yritykseltä toiselle tai viranomaiselta yritykselle suoritettaviin maksuihin” (Suomen pankki 2016.)
Säännöllisesti maksettavan koron tai pääoman eräpäivän sattuessa viikonvaihteeseen tai
pyhäpäivään, jolloin pankit eivät ole auki, maksupäivän on oltava avoinna maksuvaluutan
kotivaltiossa. Euromaissa tämä tarkoittaa, että TARGET2-järjestelmä on auki. Se on EUalueen reaaliaikainen bruttomaksujärjestelmä. TARGET2-järjestelmä on Euroopan keskuspankin tekemän päätöksen perustein suljettuna lauantaina ja sunnuntaina sekä lisäksi
muutamana pyhäpäivänä kuten joulupäivänä. (Suomen Pankki.) Mikäli maksupäivä ei ole
pankkipäivä, maksu siirtyy velkakirjan ehtojen perusteella seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti. Seuraava pankkipäivä, sovellettu seuraava pankkipäivä eli maksu tulee suorittaa
seuraavana pankkipäivänä, paitsi jos seuraava päivä on kalenterikuukauden puolella, jolloin maksu tulee suorittaa edeltävänä pankkipäivänä. Ellei toisin ole määritelty, koron siirtyminen ei muuta koronmaksun suuruutta. Lainanantajalta jää saamatta korko siirtyviltä
päiviltä mikäli koron määrä ei muutu ja maksupäivä siirtyy myöhemmäksi. (Tuhkanen
2006, 16–17.)
2.3.2

Korkosidonnaisuus

Velasta maksettava korko voi olla joko kiinteä tai vaihtuva. Kiinteä korko pysyy muuttumattomana koko laina-ajan. Lainanottaja saa etua mikäli korot nousevat toisaalta taas etu
jää saamatta mikäli korot laskevat kiinteää korkoa matalammaksi. (Alhonsuo ym. 2012,
247). Voidaan myös sopia esimerkiksi niin, että viidelle ensimmäiselle vuodelle valitaan
kiinteä korko, jonka jälkeen korko tarkistetaan. Kiinteäkorkoinen laina on usein myös kalliimpi maksaa ennakkoon pois. Usein lainanottajan tulee korvata pankille saamatta jääneet korkotulot. (Finanssivalvonta 2014.)

Vaihtuva korko tarkoittaa, että korko on sidottu johonkin viitekorkoon. Viitekoron muuttuessa, myös lainasta maksettava korko muuttuu. Henkilöasiakkaiden korot sidotaan usein
pankkien omiin prime- ja Euribor-korkoihin. Jokaisella pankilla on oma prime-korko, jota
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käytetään talletusten ja luotonannon viitekorkona (Alhonsuo ym. 2012, 247). Pankin johto
päättää primekoron arvon ja sitä muutetaan hallinnollisin päätöksin. Koron arvon määräytymiseen vaikuttavat markkinoiden korkotaso, korko-odotukset, inflaatio sekä talouden kehityksen näkymät. (Kontkanen 2015, 156.)

Korkoriski on yhdistetty vaihtuvakorkoisiin luottoihin ja syntyy siitä, että yleisen korkotason
muuttuessa myös lainan korko muuttuu. Velkojen, saatavien tai korkorakennetta analysoimalla ja suunnittelemalla voidaan vaikuttaa riskin suuruuteen. (Alhonsuo ym. 2012, 255.)
Pankkitoiminnassa keskeisin riskielementti on korkoriski. Korkoriski näkyy pankin toiminnassa siten, että pankin varat ja velat noudattavat eri korkoperustetta, kiinteä- ja vaihtuvakorko, korontarkistusajankohdan mukaan. Tällöin viitekoron tarkistuksen yhteydessä on
olemassa uudelleenhinnoitteluriski. (Kontkanen 2015, 93.)

Yleisin sidonnaisuus on koron sitominen Euribor-korkoihin, tällöin tarkastamisväli on usein
3, 6 tai 12 kuukautta. Yksi vaihtoehto on korkokattolaina, jolloin asuntolainalle voidaan
määrätä enimmäiskorko. Korkotasojen vaihdellessa pankit ovat ottaneet käyttöön niin
kutsutun korkoputken, jolloin asiakas voi varautua koron nousuja vastaan. Pankki myöntää lainalle korkokaton, jonka yläpuolelle korko ei nouse. Toisaalta korkoputkessa on
myös lattia, jolloin asiakas saattaa joutua maksamaan kovempaa hintaa lainasta, mikäli
korkotaso laskee korkolattian alapuolelle. Esimerkiksi keväällä 2015 Nordean myöntämässä asuntolainan korkoputkessa korkokatto oli 1,1 %, jonka yli korko ei voi nousta. Korkolattia oli samaan aikaan 0,65 %. Tilanteessa, jossa kuuden kuukauden Euribor on
0,11 % joutuu asiakas maksamaa kovempaa korkoa. Tämä on yksi ratkaisu pankkien taistellessa markkinoita vastaan. (Helsingin Sanomat 2015.)

Euribor-koron vahvuus on, että sen muutokset ovat täysin markkinalähtöisiä. Päätös valittavasta korosta on usein hankala, sillä ainakaan toistaiseksi tulevaisuuteen ei voida ennustaa ja saatavilla on tieto vain ensimmäisen korkojakson osalta. Suurimmissa lainasalkuissa korkoriski on usein hajautettu. Tämä tarkoittaa sitä, että osa lainoista on vaihtuvaja osa kiinteäkorkoisia. Usein pidemmille lainoille tarjotaan pisimillään viiden vuoden kiinteän koron jaksoa, jonka jälkeen tilanne katsotaan uudelleen.
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Kuva 3. Euribor- ja Swap-koron kehitys (Finanssivalvonta a2016)

Swapilla tarkoitetaan koronvaihtosopimuksen korkoa, jota tarvitaan, kun tehdään vaihto
korkotyypistä toiseen.

Prime-korot seuraavat markkinakorkoja, pankit eivät kuitenkaan muuta prime-korkoa aina
markkinakoron muuttuessa. Näin ollen prime-korot seuraavat markkinakorkojen muutosta
viiveellä. Suomessa käytettävä lyhyet markkinakorot ovat useimmin 1-12 kuukauden Euribor korkoja, joiden taso muodostuu parhaiksi luokiteltujen pankkien noteerauksista.

Markkinakorot elävät päivittäin, niihin sidottu lainan korko ei muutu kuin sovittuina korontarkistuspäivinä. Esimerkiksi yhden kuukauden Euriboriin sidottu laina tarkistetaan kaksitoista kertaa vuodessa. Prime-korkoihin sidotut lainat tarkistetaan aina koronmaksun yhteydessä. Lainan korkoon vaikuttaa siis ainoastaan korontarkistuspäivän viitekorko, ei korontarkistusajankohtien välillä tapahtuvat muutokset viitekorossa. Lainankorko ei muodostu ainoastaan viitekorosta vaan siihen lisätään pankin oma marginaali. Jos esimerkiksi
viitekorko on 0,5 % ja pankin marginaali 0,90 % on kokonaiskorko lainalle 1,40 %.

Todellinen vuosikorko sisältää myös muut lainan kulut. Lainan noston yhteydessä lainanantaja perii asiakkaalta erilaisia maksuja kuten järjestelypalkkion ja toimitusmaksun. Lainoihin liitettyjen maksujen vertailu vaikeuttaa tarjousten vertailemista. Lainanantaja on vel-
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vollinen ilmoittamaan todellisen vuosikoron markkinoinnissaan ja lainasopimuksissa. Todellinen vuosikorko sisältää varsinaisen koron ja muut lainasta aiheutuvat kulut. (Finanssivalvonta 2014.)
2.4

Taylorin sääntö ja Boone indikaattori

Taylorin sääntö on rahapolitiikansääntö, joka on nimetty sen kehittäjän John Taylorin mukaan. Se kuvaa, sitä kuinka keskuspankin tulisi asettaa ohjauskorko taloudellisesta aktiviteetista ja inflaatiosta riippuen. Taylorin sääntö tarjoaa vastauksen keskeisimpään rahapoliittiseen kysymykseen; mikä on ohjauskoron tarkoituksenmukainen taso vallitsevassa taloustilanteessa? (Tervala 2010, 162.) Taylorin vuonna 1993 ehdottama sääntö voidaan
kirjoittaa seuraavasti

 i(t) on keskuspankin ohjauskorko
 r(t) on pitkällä aikavälillä tavoiteltu reaalikorko







π(t/t) on keskuspankin inflaatiotavoite
π(t) on inflaatio

y(t) on bruttokansantuotteen logaritmi
y(p/t) on potentiaalisen bruttotuotteen logaritmi
α parametrilla mitataan, kuinka voimakkaasti keskuspankki reagoin inflaation poikkeamaan inflaatiotavoitteesta

Taylorin säännöllä voidaan ajatella olevan kaksi huomattavaa ominaisuutta. Ensiksi, raha
politiikan tavoitteena on ylläpitää hintavakautta ja tasoittaa suhdannevaihteluita. Sääntö
kuvaa näin ollen hyvin Yhdysvaltain keskuspankin kaksoismandaattia eli rahapolitiikan
strategiaa ohjaa hintavakauden lisäksi myös työllisyystavoite. Toiseksi, ohjauskorko riippuu lineaarisesti vallitsevasta inflaatiosta ja tuotantokuilusta. Olennaista Taylorin säännössä on, että tuotannon ja inflaation poikkeamiin pyritään vaikuttamaan reaalikoron muutoksella. (Tervala 2010, 165.)
Taylorin periaatteeksi kutsutaan tilannetta, jossa parametri α saa positiivisen arvon ja inflaation noustessa tavoitetta korkeammalle, keskuspankin tulee nostaa ohjauskorkoa
enemmän kuin yhden suhteessa yhteen. Periaate omaksuttiin käyttöön kohtalaisen myöhään, jonka arvioidaan olleen syy Yhdysvaltojen suurempaan epävakauteen 1960- ja
1970-luvuilla. Kun periaate omaksuttiin, sen on sanottu johtaneen Yhdysvaltain talouden.
Taylorin säännön kerrotaan yhdistävän ajatuksen kaksoismandaatista eli matalan inflaation säilyttämisen lisäksi tehtävän on talouskasvun stabilisoiminen. Säännön tulkinnan
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mukaan, sitä tulisi hyödyntää apuvälineenä keskuspankin päätöksenteossa. Säännön voidaan siis tulkita olevan kuvaus rahapolitiikan toiminnasta sekä ohje rahapolitiikan toteuttamiseen. (Tervala 2010, 167-167.)
Tulosten mukaan vahvempi kilpailu markkinoilla, tuo pankeille alhaisemmat korot sekä
vahvemman markkinakoron vaikutuksen pankkien korkoihin. Pankit kompensoivat tulonmenetyksiä kasvaneilla lainamarkkinoilla tarjoamalla alhaisempia talletuskorkoja. Lainamarkkinoiden hinnoilla on tärkeä rahapoliittinen vaikutus, sillä ne osoittava toimenpiteitä, jolla voidaan edistää kilpailua Euroopan pankkisektorilla ja jolla tehdään rahapolitiikan välittämisen mekanismista tehokkaampaa. (Leuvensteijn, Sørensen, Bikker & Rixtel
2011, 1359.)
Boone indikaattorin perusajatus on, että kilpailu markkinoilla yritykset saava tehokkaammin todennäköisesti suurempia markkinaosuuksia. Mitä enemmän tehokkuudella on vaikutusta markkinaosuuteen, sitä enemmän kilpailua tulee olemaan. Boonea voidaan käyttää välineenä, jolla esimerkiksi arvioidaan miten muutokset kilpailutilanteessa vaikuttavat
kotitalouksien ja yritysten lainaamisen kustannuksiin. Boonen etuna on, että se linkittyy
suoremmin kilpailuun kuin esimerkiksi usein käytettyä HHI ja muut keskittymisindeksit.
(Leuvensteijn ym 2011, 1362-1363.)
2.5

Inflaatio ja sen suhde asuntolainaan

Inflaatiolla tarkoitetaan rahan arvon alenemista eli yleistä hintatason nousua. On tavanomaista, että markkinataloudessa tuotteiden ja palveluiden hinnat muuttuvat jatkuvasti. Inflaatiosta voidaan puhua kun hinnat nousevat laaja-alaisesti, ei siis ole kyse yksittäisten
tuotteiden tai palveluiden hintojen noususta. Inflaation havainnollistamiseksi voidaan ottaa
esimerkki. Tänään lompakossa on sata euroa, jos hinnat nousevat seuraavana päivänä eli
inflaatio vaikuttaa, ei samalla sadalla eurolla saa enää niin paljon huomenna kun olisi saanut tänään. (Wrange 2014, 18; Euroopan Keskuspankki 2016.)
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Kuva 4. Suomen pankki. Inflaatioerot euroalueella (Suomen Pankki a2016)

Suomen pankin julkaisemasta tilastosta nähdään inflaation kehitys Suomessa vuosina
2007–2015. Inflaation kehitys on mennyt vuoristorataa ja siihen ovat vaikuttaneet Suomea
ja Eurooppaa ravistelleet lama, finanssi- ja velkakriisi. Vuoden 2009 kevyen nousun jälkeen, on inflaatio laskenut tasaisesti. Euroopan keskuspankin tavoitteena on pitää inflaatio kahden prosenttiyksikön tuntumassa pitkällä aikavälillä. (Wrange 2014, 18.)

Inflaation vaikutuksista on keskusteltu paljon eivätkä läheskään kaikki näkemykset siitä
ole positiivisia. Suomen Pankki määrittää inflaation tärkeäksi ilmiöksi, jolla on haitallisia
vaikutuksia talouteen. Inflaatio hidastaa talouden kasvuvauhtia, väärentää taloudellisia
päätöksiä sekä muun muassa syö säästöjen arvoa. Keskuspankkien tehtävänä on harjoittaa rahapolitiikkaa ja taata näin hintavakaus eli pitää inflaatio matalana ja välttää deflaatiota. Keskuspankit ohjaavat liikkeellä olevan rahan määrää, vallitsevia korkoja markkinoilla sekä valuuttakursseja. (Suomen Pankki 2016.)

Inflaatio vaikuttaa erilaisten lainojen korkotasoon. Luotonantajat saattavat joutua nostamaan luottojen korkoa tai vaihtoehtoisesti myöntämään muuttuvakorkoisia lainoja, sillä
luotonantajien on vakuutettava itsensä mikäli odotettua korkeampi inflaatio yllättää. Kohtalainen inflaatio pitää lainojen korot kohtuullisina. Mikäli inflaatio on epävakaa, saattavat
muuttuvakorkoisen lainan kuukasierät nousta huomattavasti kotitalouksissa. (Euroopan
komissio Talous- ja rahoitusasiat.)

14

Inflaatio pienentää käytännössä lainan reaaliarvoa, se muuttuu sitä nopeammin mitä nopeampi inflaatio on. Luotonantajat perivät kuitenkin velalliselta hyvitystä ostovoiman katoamisesta. Hyvin harvoin velallinen todella hyötyy inflaatiosta. Mikäli korko on matalampi
kuin inflaatiovauhti eli reaalikorko painuu negatiiviseksi, voi velallinen saada osittaisen
edun. Joka tapauksessa niin kutsuttu inflaatioetu joudutaan palauttamaan lainanmyöntäjälle reaalikoron ollessa nolla. Mahdollisen hyödyn kannalta oleellisinta on, onko korko
kiinteä vai inflaation mukaan muuttuva. Inflaation odottamaton kiihtyminen hyödyttää kiinteäkorkoisen lainan valitsijaa ja hidastuminen vastoin haittaa. (Asuntolaina 2013.)
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3

Pankin toiminta ja tehtävät

Pankeilla nähdään olevan muutamia perustehtäviä, johon ne ovat erikoistuneet.




Rahoituksen välittäminen
Maksujenvälitys
Riskienhallinta

Pankit tarjoavat rahoitusta toimijoille, jotka tarvitsevat rahoitusta. Valtaosa kaikista maksuista hoidetaan pankin järjestelmien kautta, perustana toimivat asiakkaiden tilit pankissa.
Riskienhallinnassa on kyse siitä, että pankit hajauttavat riskiä eri markkinaosapuolten
kanssa. Tämän lisäksi pankit myös tarjoavat riskienhallintapalveluita asiakkailleen. (Alhonsuo ym. 2012, 91.)
3.1

Pankin toiminta taseen näkökulmasta

Toimintaa ja ansaintalogiikka on viisainta tutkia pankin taseen kautta. Taseesta selviää
kaikki pankin omistukset, muiden velat pankille, pankit velat muille ja oma pääoma.

Kuva 5. Pankin tase (Talousdemokratia, 5)
Pankkien myöntämät lainat merkitään taseen vastaavaa puolelle ”varoiksi”. Konkreettisestihan pankki ei suoraan saa esimerkiksi 150 000 tuhannen euron asuntolainaa takaisin,
vaan asiakas sitoutuu maksamaan pankille velkansa korkoineen. Olettaen, että velka saadaan takaisin, voidaan laina laskea kirjanpidollisesti varallisuudeksi. (Lainà, Meilahti & Kavonius, 5.) Pankin vastaanottamat talletukset näkyvät taseen vastattavaa puolella. Asiakkailta saadut talletusvarat pankki on sijoittanut esimerkiksi lainaamalla niitä korkoa vastaan asiakkailleen.
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Tulos riippuu hyvin pitkälti vastaanotettujen ja sijoitettujen varojen korkoerosta. Muita tuottoja pankit saavat lainoista sekä esimerkiksi rahastoista ja arvopapereista kuten palkkioja hallinnointituotot sekä kaupankäynnin tuotot. Pääosin pankit operoivat vieraalla pääomalla eli keräämällä talletuksia ja muulla varainhankinnalla. Kuluja pankeille kertyy ottolainauksesta ja varainhankinnasta suurin erä, lisäksi henkilöstö-, tietotekniikka-, markkinointi-, kiinteistö ja tietoliikenne tuovat omat kulunsa. Myös luottotappiot ovat pankin yksi
kuluerä. Erilaisten erien osuudet pankkien taseissa voivat poiketa merkittävästi toisistaan.
Esimerkiksi pienillä ja paikallisilla pankeilla asiakasottolainauksen erä on yleensä suuri.
Suurimmilla pankeilla varainhankinta markkinoilta ja luotot toisilta pankeilta ovat tärkeässä
asemassa. Pankkien taseessa on myös niin kutsuttuja ulkopuolisia eriä, joita yleensä ovat
takaukset asiakkaiden nimiin tai sopimuksia kolmansille osapuolille.

Pankin ja asiakkaan välille syntyy tietty riippuvuussuhde pankkien harjoittaessa varainhankintaa, luototusta ja sijoittamista. Pankki tulee riippuvaiseksi asiakkaan rahoista ja esimerkiksi luottoasiakas pankin tarjoamasta luotosta. Pankit lainaavat myös rahaa keskenään toisille, jolloin myös pankkien välillä on riippuvuussuhde. Toiminnan lopullinen tulos
näkyy omassa pääomassa ja sen muutoksessa ajankohdasta toiseen. Verojen ja osinkojen jälkeinen tulos kasvattaa omaa pääomaa. (Alhonsuo ym. 2012, 90-91.)

Maturiteetilla tarkoitetaan aikaa, jonka ajaksi esimeriksi velka on laskettu liikkeelle. Velkakirja luovutetaan todisteeksi ja samalla velallinen sitoutuu maksamaan nimellisarvoa vastaavan summan. Taho, joka on laskenut velkapaperin liikkeelle kerää finanssimarkkinoilta
varoja lainaksi. Rahamarkkinainstrumentteja, jotka pankit ovat laskeneet liikkeelle, kutsutaan sijoitustodistuksiksi. Maturiteettitransformaatio tarkoittaa eripituisten velkojen ja saamisten sovittamista yhteen. Pankit keräävät talletuksia, joita asiakkaat voivat usein nostaa
lyhyelläkin ajalla. Lyhytaikaisen lainan pankki siirtää eteenpäin lainaksi, jonka asiakas
maksaa takaisin pankille parin kymmenen vuoden aikana. Talletukset ovat siis pankille
velkaa, joilla se pystyy rahoittamaan omaa toimintaansa.

Finanssijärjestelmän toimimisen mahdollistamiseksi tarvitaan likviditeettiä. Likviditeetti tarkoittaa sitä, kuinka helposti tai vaikeasti varallisuutta voidaan käyttää hyödykkeiden ja palveluiden ostoon sekä myyntiin ja muun varallisuuden hankintaan. (Alhonsuo ym. 2012,
84.)
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3.2

Luotonmyöntö

Suomessa asuntolainoja myöntävät yleensä pankit. Tavallisimmin luotot ovat asuntorahoitusta, pienempiin hankintoihin tarkoitettuja kuluttajaluottoja sekä opintolainoja opiskelujen
rahoittamiseksi. (Alhonsuo ym. 2012, 245.)

Pankkien luotoista valtaosa on asuntolainoja ja pankkien rooli luotonmyöntäjänä on merkittävä. Kotitalouksien luotonottohalukkuus vaihtelee vuosittain ja asuntolainojen määrää
kasvattaa tyypillisimmin joustot takaisinmaksuajoissa ja asuntojen hintojen nousu. Kotitaloudet ovat valmiimpia ottamaan lainaa matalan korkotason aikoina.

Asuntolainaa ei oteta ainoastaan uuden asunnon hankkimista varten. Lainaa nostetaan
myös rakentamista, kunnostusta, peruskorjausta tai asumisoikeusasuntoa varten. Kiinteäkorkoisten asuntolainojen osuus kaikista lainoista on vähäinen ja suurin osa lainanottajista suosiikin vaihtuvakorkoista lainaa. (Alhonsuo ym. 2012, 245-246.)
3.2.1

Lainaprosessi

Useimmissa tilanteissa lainanmyöntöprosessi käynnistyy asiakkaan yhteydenotolla tai yhteistyökumppaneiden vinkistä, jolloin pankki on yhteydessä asiakkaaseen. Nykyään asiakkaan ei ole mentävä kasvotusten tapaamiseen konttorille, vaan tapaaminen hoituu etäyhteyden ansiosta omalta kotisohvalta. Tapaamisen kulku on kutakuinkin sama, pankki tarvitsee tiedot muun muassa asiakkaasta itsestään, hänen perheestään, tuloista, menoista
ja muista lainoista. Tietoja tarvitaan maksukyvyn arvioimiseksi. Samalla on esitettävä tiedot ostettavasta asunnosta tai tarkat tiedot millainen ja minkä kokoinen asunto ollaan
hankkimassa. (Alhonsuo ym. 2012, 249.)

Vaikka asiakkaan maksukyky todettaisiin hyväksi, harvoin pankki myöntää lainaa ilman
vakuutta. Vakuus on niin kutsuttu pakokeino luotonmyöntäjälle, mikäli odottamaton tapahtuu eikä pankki saa takaisin myöntämäänsä luottoa. Vakuus varmistaa luotonmyöntäjälle
näin takaisinmaksun. Asuntolainan vakuutena on yleensä ostettava asunto, jonka arvo on
yleensä enintään 70–75 prosenttia asunnon arvosta. (Kontkanen 2015, 158.) Asunnon lisäksi lainalla voi olla esimerkiksi henkilön tai erityistakausyrityksen myöntämän takaus,
kiinteistökiinnitys, talletus tai arvopaperi. Kun toinen henkilö vastaa lainanottajan velasta
on kyseessä henkilötakaus. Reaalivakuudessa pantinhaltijan on oikeus saada osuutensa
pantatun esineen tai muun arvosta esimerkiksi osakekirjoista, jotka toimivat usein lainan
vakuutena. (Alhonsuo ym. 2012, 249.)
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Pankkien on arvioitava vakuuksien riittävyys jo ennen niiden hyväksymistä, sillä lisävakuutta ei voida vaatia markkinakehityksestä johtuvan vakuuden arvon muuttuessa. Ainoastaan tilanteessa, jossa pankki voi osoittaa arvon alentuneen velallisen tai pantinomistajan toimenpiteistä, on sillä oikeus vaatia lisävakuutta. (Kontkanen 2015, 158.) Lainan vakuuksista tehdään aina kirjallinen sopimus. Lisäksi vakuudeksi asetetut pantit luovutetaan
luotonmyöntäjän haltuun.

1.7.2016 astuneen lain mukaan asunnonostajalla on oltava omia säästöjä tai reaalivakuuksia vähintään 10 % ostettavan asunnon hinnasta. Poikkeuksena ensiasunnon ostajat,
joilta odotetaan ainoastaan 5 % osuutta. Tulevaisuudessa lainaa voidaan siis myöntää
enintään 90 % suhteessa reaalivakuuksiin, pois lukien ensiasunnon ostajat. Enää vanhempien antamaa henkilötakausta ei voida hyväksyä eikä vajetta voida sillä täyttää. Lainakaton tarkoituksena on edistää ennakkosäästämistä, ja ehkäistä ylivelkaantumista ja
ehkäistä tilanteita, joissa asunnon arvo on pienempi kuin asuntolainan määrä. Taustalla
on vuonna 2007 alkanut finanssikriisi, joissa asuntojen hinnat laskivat monissa maissa.
Tällöin monien kotitalouksien lainan määrä ylitti selkeästi asunnon käyvän arvon. Mikäli
lainakatto ei toimi viranomaisten mukaan toivotusti, voidaan sen ehtoja vielä kiristää. (Lassila 2016a.)

Ensiasunnon ostajille on muitakin etuja. Taloussanomat kirjoittaa artikkelissaan 2015 toukokuussa ensiasunnonostajien määrän tippuneen 40 % kymmenessä vuodessa, kun taas
vuokralla asuvien osuus on noussut. Pankit pyrkivät erinäisin keinoin rohkaisemaan ensiasunnonostajia, sillä heidän voidaan ajatella käynnistävän asunnonvaihtoketjun. Danske
Bankin porkkana ensiasunnon ostajalle on asuntolaina ilman järjestelykuluja, jonka lisäksi
pankki lahjoittaa 100 euroa ensiasunnon ostajalle, joka aloittaa samalla säästämisen pankin rahastoon. Toisaalta, vaikka ensiasunnon ostajat ovat jääneet vähemmälle, on lainoja
nostettu tänä vuonna eniten neljään vuoteen. (Taloussanomat 2016.)

Valtio osallistuu ensiasunnon oston vauhdittamiseen tarjoamalla valtiontakauksen yksityishenkilöiden asuntolainoille ja myöntämällä korkotukea. Myös osa asuntolainojen koroista
on vähennyskelpoisia. Lisäksi oman asunnon myyntivoitto on verovapaata, kunhan asunnossa on ensin asunut vähintään kaksi vuotta.

Pankit pyrkivät antamaan vastauksen mahdollisimman nopeasti, sillä lainanmyöntöprosessia pidetään kilpailutekijänä. Usein asiakkaat kilpailuttavat useamman pankin samaan
aikaan ja joissain tapauksissa nopeimman päätöksen antaja voi voittaa kilpailutuksen.
Laina myönnetään, mikäli pankin arvion mukaan asiakkaan maksukyky ja lainan vakuudet
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ovat kunnossa. Lainan ehtoihin vaikuttaa koko asiakkuus, maksukyky, vakuudet ja lainaaika. (Kontkanen 2015, 158.)

Lainanlyhennyksestä sovitaan luottosopimuksen yhteydessä. Lainaa voidaan lyhentää annuiteettina, tasalyhenteisenä, kiinteänä tasaeränä tai kertalyhennyksenä. Yleisin lyhennystapa on tasaerä eli annuiteetti lyhennys, jossa kuukausierä sovitaan muuttuvan korkotason muuttuessa. Luoton voi ottaa myös tasalyhenteisenä siten, että lyhennyksen määrä
on jatkuvasti sama, mutta korkojen osuus pienenee jokaisen lyhennyksen jälkeen. Vaihtoehtona on myös kiinteä tasaerä, jolloin maksuerä pysyy muuttumattomana, mutta lainaajan pituus vaihtelee korkotason muuttuessa. Kertalyhenteinen laina maksetaan takaisin
kerralla laina-ajan päätyttyä ja korkojen maksu voidaan sopia luotonmyöntäjän kanssa.
(Kontkanen 2015, 158.)

Kuva 6. Takaisinmaksutavat. (Danske Bank 2016.)

Päätöksen saatua on edessä asiakirjojen läpikäynti ja allekirjoittaminen. Nykyään suurimmat osat pankeista hoitavat tämän oman verkkopankin kautta. Asiakkaan kanssa on käytävä yksityiskohtaisesti läpi ehdot ja se mihin asiakas on sitoutumassa. Asiakas allekirjoittaa laina- ja takaisinmaksusopimuksen sekä panttaussopimuksen, jolla ostettava asunto
pantataan vakuudeksi sovituin ehdoin. (Alhonsuo ym. 2012, 249.)
3.2.2

Lainan hinnoittelu ja kustannukset

Erityispiirteen pankkitoiminnan hinnoittelulle muodostaa luotonannon tai – oton hinnoittelu
eli koronmääritys. Lähtökohtana hinnoittelussa on kysynnän ja tarjonnan huomioon ottaminen kuten muillakin aloilla. Pankin tavoitteena on hinnoitella tuotteet mahdollisimman
tarkasti ja arvioida kuinka paljot asiakkaat ovat valmiita maksamaan. Tuotteet ja hinnat tulisi muotoilla asiantuntemuksen ja kustannuslaskennan pohjalta. Oman erityispiirteen
pankkituotteiden hinnoittelussa muodostaa erilaisten palvelukokonaisuuksien hinnoittelu.
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Kuva 7. Asuntolainat Danske Bankissa (Danske Bank 2016)

Kuvassa näkyy Danske Bankin tarjoamat kolme eri lainapakettia, joiden sisältämät tuotteet on jokainen hinnoiteltu eri tavoin. Asuntolaina Vakaa Plus tarjoaa turvaa ja joustavuutta sekä mahdollistaa säästämisen lainan takaisinmaksun ohessa. Näin pankki pyrkii
luomaan arvoa asiakkailleen.

Luottojen hinnoittelu perustuu erityisesti asiakkaan liiketaloudelliseen tilanteeseen, tulevaisuuden näkymiin, tarjottuihin vakuuksiin ja asiakassuhteen kokonaiskannattavuuteen.
Pankin on otettava huomioon esimerkiksi


varainhankintakustannukset



vakavaraisuusvaatimuksen oman pääoman tuotto



luottotappiot ja järjestämättömistä saatavista aiheutuvat kustannukset



pankkitoiminnan kustannukset

(Kontkanen 2015, 99–100.)

Asiakkaat hyötyvät samalla, kun pankkien hinnoittelu on muuttunut yhä yksilöllisemmäksi.
Lainamarginaaliin voidaan sisällyttää kolme osaa. Ensimmäinen on rahoituksen hinta pankille, myös pankin saama lainan hinta määräytyy pankille riskillisyyden mukaan sijoituskohteena. Näin ollen myös asiakkaan riski pankille arvioidaan ja se vaikuttaa lainan marginaaliin. Mikäli maksukyky ja vakuudet ovat kunnossa ja lainan määrä on kohtuullinen, on
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asiakas hyvässä tilanteessa sillä hän voi kilpailuttaa lainaa useassa pankissa saadakseen
edullisen tarjouksen.

Pankit pisteyttävät asiakkaitaan maksukäyttäytymisen ja taustatietojen mukaan. Pisteytyksen tehtävä on osoittaa pankille todennäköisyys sille, että asiakas joutuu maksukyvyttömäksi. Luottoluokitukseen vaikuttaa muun muassa sosioekonomiset tekijät, joka taas vaikuttaa lainan marginaaliin.

Keskeistä pankille on tietää millaiset asiakkaan tulot tulevat olemaan tulevaisuudessa.
Karjanmaan artikkelissa mainitaan, että opiskelijakin voi saada lainaa helposti, jos alana
on esimerkiksi lääketiede. Pankille edukkaampi vaihtoehto on jättää luotto myöntämättä
tai pyytää korkeampaa marginaalia asiakkailta, joiden talous ei välttämättä ole tai pysy vakaana. Tämä voidaan toisaalta taas ajatella etuna asiakkaalle, jotta hän välttyisi turhan
suuren lainan takaisinmaksu ongelmilta. (Taloussanomat 2014.)

Helsingin Sanomien artikkelissa 6.6.2016b asuntolainojen kysynnän jatkaneen kasvuaan
samalla kun asuntojen hinnat ovat nousseet. Asuntolainoja nostettiin huhtikuussa 2016
enemmän kuin kolmeen aikaisempaan vuoteen. Artikkelissa mainitaan, että Nordeassa
asuntolainoja on myönnetty 5 % viime vuotta enemmän, huonosta alkuvuodesta huolimatta.

Lisäksi, että lainanottaja joutuu maksamaan pankille koroa, muita perittäviä maksuja voi
kertyä luotonvarausprovisiosta, järjestelypalkkiosta ja toimitusmaksuista, jotka vaihtelevat
lainan mukaan. Usein pankit ottavat myös kuluja lainaan liittyvistä muutoksista kuten lyhennysvapaan hakemisesta. Lainanehdoilla pankki turvaa pääoman takaisinmaksun sekä
korkotulot ehtojen mukaisesti. Ehtojen mukaan mikäli lainsäädännön tai viranomaismääräyksen mukaan lainan kulut muuttuvat, on velallinen velvoitettu maksamaan kustannukset pankille. (Tuhkanen 2006, 251.)
3.2.3

Korkokate

Lyhyesti määriteltynä korkokate tarkoittaa pankkien saamien ja maksamien korkojen erotusta (Osuuspankki). Pankin tuotoista valtaosa muodostuu korkotuotoista. Suurimpia kulueriä ovat korkokulut, joita ovat muun muassa talletuksille ja velkakirjoille maksetut korot
ja hallinnointikulut. Korkokate selviää suoraan tilinpäätöksestä ja se sisältää saamisten ja
velkojen sekä leasing-toiminnan katteet. Korkokate kuvaa hyvin peruspankkitoiminnan
tuottoa. Toisaalta palkkiotuottojen osuus on muuttunut yhä merkittävämmäksi korkojen
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painuessa alaspäin. (Talouselämä 2015b.) Tällä hetkellä korkomarginaali on luottokorko
miinus talletuskorko käytännössä jokaisella korkotasolla (Kauppalehti 2016).

Yleisesti pankkisektorin tulos parani, vaikka korkokate supistuikin vuonna 2015. Korkotuotot supistuivat matalan korkotason johdosta, näin ollen suurin osa tuotoista tulikin sijoitustoiminnasta ja arvopaperikaupasta. Kulujen pienentyminen johtui osaksi siitä, että
pankkiveroa ei tarvinnut maksaa enää vuonna 2015.

Kuva 8. Pankkisektorin tuloslaskelmaerien muutos (Finanssivalvonta b2016)

Korkokatteen muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015 on ollut järisyttävä. Yhteensä pankkien tulos on tippunut 161 miljoonaa euroa matalan korkotason vuoksi. Nousua palkkiotuotoissa ei kuitenkaan ollut menetetyn korkokatteen verran. Pankkien on pyrittävä saamaan tuottoja muualta kuin korkokatteesta, josta sitä on aikaisemmin tullut. Korkokatteen
osuus vielä muutamia vuosia sitten on ollut hieman alle 60 % kaikista tuotoista, kun edellisenä vuonna se oli ainoastaan hieman yli 40 %. Tänä vuonna edelleen jatkunut matala
korkotaso tulee luultavasti vaikuttamaan korkokatteen suuruuteen. Korkotuotot korreloivat
Euriborin kehityksen kanssa. Vielä 2011 Euriborin ollessa kohtalaisella tasolla, olivat myös
korkotuotot. 2012 alkaneen Euriborin laskun seurauksena, myös korkotuotot ovat laskeneet jatkuvasti. (Finanssivalvonta b2016.)

Kuluja supistamalla saatiin hillittyä heikon korkokatekehityksen vaikutus tulokseen.
Vuonna 2015 pankkisektorin kulut olivat 3,6 miljardia euroa, joka on 230 miljoonaa euroa
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vähemmän kuin edellisenä vuonna. Talletussuojamaksu katettiin siirtämällä varat vanhasta talletussuojarahastosta, joka onnistuu myös jatkossa. Säätöjä saatiin myös toiminnan tehostuksella, vaikka näiden osuus jäi vähäiseksi kokonaiskuvassa. Toisaalta kuluja
kasvatti panostus esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen ja digitaalisten palvelujen lisäämiseen.

Samalla kun viranomaismaksuja vähennettiin vuonna 2015, pankkisektorille tuli uusi
maksu maksettavaksi. Määräys oli maksaa 76 miljoonan euron vakausmaksu, josta kuitenkin vain pieni osa kasvatti kuluja. Johtuen siitä, että kaikki pankkiveroa maksaneet talletuspankit saivat lukea hyväksi aiemmin maksetun pankkiveron. Myös tulevaisuudessa
vakausmaksu tullaan kattamaan samalla tapaa. (Finanssivalvonta 2016.)
3.3

Johdannaiset

Johdannaissopimuksilla voidaan muun muassa





vaihtaa luoton korkosidonnaisuutta (korkoswap)
rajata luoton maksimi- ja/tai minimikorko (korkokatto- ja/tai -lattiasopimukset)
säästää kustannuksia ja hallita korkoriskiä tehokkaasti (strukturoidut koronvaihtosopimukset/optiorakenteet)
suojautua valuuttamääräiseen lainaan liittyvältä valuuttakurssiriskiltä (valuutanvaihtosopimukset).

Nimensä mukaisesti johdannainen johtaa hintansa kohde-etuuden mukaan. Johdannaiset
tuovat vipuvaikutuksen kohde-etuuteen, mikä tarkoittaa sitä, että sijoituksella on mahdollista saada suurempi tuottopotentiaali kuin sijoittamalla suoraan kohde-etuuteen. Toisaalta
tuottopotentiaalin kasvaessa, myös tappiopotentiaali kasvaa. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake tai valuuttakurssi, joka toimii johdannaisen kohteena. Vaikka useat yhdistävät
johdannaiset finanssikriisiin, oikein käytettyinä ne voivat tuoda paljon hyötyä. Johdannaisia voidaan hyödyntää suojaukseen tai esimerkiksi niin sanotusti vivuttaa sijoitus, jolloin
pääomaa saadaan vapautettua muihin sijoituksiin sekä niiden avulla voidaan hyötyä
kohde-etuuden ja futuurin hintaeroista. (Sijoitustieto, 2015b.)

Rahoitustaseen korkoriskiltä pankki voi suojautua johdannaisten avulla. Rahoitustaseen
korkoriskiä tarkastellaan arvioimalla, miten herkkä pankin nykyarvo on koron muutoksille
ja miten korkokate kehittyy eri suhdanteissa. Usein korkotason nousu laskisi nykyarvoa, ei
kuitenkaan merkittävästi suhteutettuna pankin omiin varoihin. Taseessa olevaa rahaa suojataan korkoriskiltä johdannaisten avulla, esimerkiksi hankkiessa pitkäaikaista vierasta
pääomaa. Tämä alentaa herkkyyttä koron muutoksille korkokate-ennusteessa että nykyarvo-katselmassa. Pankit voivat hyötyä korkotason noususta, sillä suurin osa lainoista on
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vaihtuvakorkoisia. Vastaavasti korkotason lasku heikentää korkokatetta ja kannattavuutta.
Negatiivisa korkoja on hyvin hankala siirtää etenkin kotitalouksien tekemiin talletuksiin.
(Finanssivalvonta 2016.)

Korkojohdannaisilla voidaan suojautua tulevaa korkotason muutosta vastaan. Vaihtuvakorkoiseen lainaan sisältyy aina riski koronnoususta tulevan korkojakson aikana. Kiinteäkorkoisessa luotossa velallinen ei pääse hyötymään koron laskusta, mutta toisaalta ei
myöskään kärsi korkotason noustessa. Johdannaisilla korkoriskiä voidaan rajoittaa tai
poistaa riskinsietokykyä ja korkonäkemystä vastaavaksi. Esimerkkejä korkojohdannaisista
on muun muassa koronvaihtosopimus, korkokatto ja korkoputki. Strukturoiduilla koronvaihtosopimuksilla tähdätään kustannustehokkaaseen korkoriskin hallintaan ja ne ovat
räätälöitävissä tarpeiden mukaan ja vallitsevaan markkinatilanteeseen parhaiten sopiviksi.
Korkojohdannaisten täytyy olla markkinoilla vapaasti määräytyviä.(Pohjola 2016.)

Koronvaihtosopimuksissa eli korkoswapeissa osapuolet vaihtavat eri korkoinstrumenteista
saatavat tuotot keskenään. Koronvaihtosopimuksella esimerkiksi pankki voi muuntaa lainansa koron kiinteästä vaihtuvakoroiseen tai toisinpäin. Sopimuksen toinen osapuoli maksaa vastapuolelle vaihtuvaa korkoa ja toinen taas kiinteää korkoa (Kontkanen 2015, 50).
Koronvaihtosopimuksella voidaan myös varautua eri valuutoissa tehtäviin kauppoihin. Esimerkiksi yritys odottaa dollarimääristä suoritusta tililleen, jonka jälkeen sen pitäisi maksaa
sama summa euroissa. Yritys voi näin ollen swap-sopimuksella toisen eristä suojata esimerkiksi dollarin arvon alenemista vastaan. (Danske Bank 2016.)

Strukturoidut eli sijoitussidonnaiset talletukset ovat määräaikaistalletuksia, joissa tuotto tavallisesti koostuu kiinteästä korosta ja mahdollisesta lisäkorosta. (Finanssivalvonta 2015.)
Strukturoidut tuotteet ovat sijoituksia, joiden tuotto riippuu valitun kohde-etuuden kehityksestä. Yleisimmin tunnettuja ovat indeksilainat, joita tarjotaan vähittäismarkkinoille.
Kohde-etuus on mahdollista valita laajasta valikoimasta muun muassa osakkeita, rahastoja, valuuttoja tai hyödykkeitä ynnä muut sellaiset. (Pohjola 2016.) Tuoton määräytymisperusteet perustuvat muuhunkin kuin korkomarkkinoiden kehitykseen, se voi perustua esimerkiksi valuuttojen kehitykseen.

Strukturoiduilla koronvaihtosopimuksilla voidaan muokata aivan uudenlainen korkosopimus, joka vastaa korkonäkemystä ja riskinottohalukkuutta. Struktuureilla voidaan varautua
koron nousua vastaan tai alentaa korkokuluja. Johdannaisten avulla pankki voi suojautua
korkojen laskua vastaan, mutta pidemmällä tähtäimellä on pankkien löydettävä jokin toinen ratkaisu. Matalan koron ongelmaan on erittäin hankala varautua. (Kauppalehti 2016.)
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3.4

Negatiivinen korko

Vuonna 2015 uutisiin nousi ensimmäistä kertaa viitekoron painuminen negatiiviseksi. Kyseessä oli kolmen kuukauden Euribor, joka historiallisesti painui miinukselle 21.4.2015.
Negatiivisella korolla tarkoitetaan, että luotonantaja saa antamastaan alkuperäisestä lainasta pienemmän summan takaisin kuin mitä on lainannut. (Lassila 2015a.) Kuluttajat
ovat tottuneet ajatukseen, jossa lainasta kertyy korkokuluja ja talletuksesta tuottoa. Kuitenkin negatiivinen viitekorko pistää ajattelemaan asiaa uudelleen. Pankkien on nyt varauduttava Suomen heikkoon talouskasvuun ja tuloksentekokykyyn vaikuttavaan markkinaympäristöön. (Kauppalehti 2015.)

Velalliset eivät ole vielä päässyt tienaamaan lainoillaan. Marginaali pitää korot helposti positiivisen puolella. Helsingin Sanomat uutisoivat pankkien toiminnasta 22.4.2015b. Se kertoo Osuuspankin vähentävän miinusmerkkisen viitekoron marginaalista vanhoissa lainoissaan, mutta uusiin lainoihin on asetettu ehto, että viitekorko ei laske nollan alapuolelle.
Toisin taas Danske Bank tulkitsee, että viitekorko on aina vähintään nolla.

Nykyisissä lainasopimuksissa on useita kohtia, joilla pankki voi ehkäistä marginaalin tippumista viitekoron painuessa negatiiviseksi. Osa sopimuksista kieltää suoraan negatiivisen
viitekoron ja osa asettaa kokonaiskorolle lattian, jonka alle korko ei koskaan putoa. Pankit
ovat turvan takaamiseksi tehneet yhteisen linjauksen. jonka mukaan lainan kokonaiskorko
ei koskaan laske alle nollan. (Asuntolaina 2015.) Pankit ovat tehneet muutokset lainasopimuksiin siten, että negatiivista viitekoroa ei vähennetä marginaalista. Mikäli tulevaisuudessa tämä ehto kiellettäisiin, tulisi se pankille ongelmalliseksi sillä antolainauksen tuotot
laskisivat enemmän kuin varainhankinnan kustannukset. (Kauppalehti 2015.

Euroalueen talous on jatkanut jo pidempään laskemista ja yleinen hintataso on laskussa.
Korkojen aleneminen johtuu Euroopan keskuspankin rahapolitiikasta, jolla se pyrkii elvyttämään Euroopan taloudellista tilannetta. EKP yrittää pakottaa rahan ja talouden liikkeelle.
Eurojärjestelmän perusrahoitus-operaatioiden minimitarjouskorko eli yksi EKP:n ohjauskoroista on maaliskuusta 2016 alkaen ollut 0,00. (Lassila 2015a.)
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Kuva 9. Euroopan keskuspankin käyttämä ohjauskorko (Suomen Pankki b2016)

Euroopan keskuspankki perii myös pankeilta keskuspankkitalletuksista negatiivista korkoa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pankit joutuvat maksamaan tallettaessa rahaa
keskuspankin tilille. Keskuspankkikorkojen johdattelemana muutkin korot ovat laskeneet.
Pankit ovat valmiita maksamaan talletuksista toiseen pankkiin, jotta kaikkea rahaa ei tarvitse laittaa keskuspankin tilille. Näin myös pankkien väliset korot, lyhimmät Euriborit ovat
painuneet miinukselle.

Kun talouden polkaisu käyntiin ei onnistunut pelkillä koron laskuilla, EKP päätti tammikuussa ostaa 1000 miljardilla eurolla eurovaltioiden joukkolainoja. Tämän ilmoituksen jälkeen valtionlainojen tuottokorot syöksyivät miinukselle. Muun muassa pankkien on säännöstelyn vuoksi pakko sijoittaa varojaan turvallisiin ja riskittömiin valtionlainoihin tuotosta
huolimatta. Toisaalta joukkolainamarkkinoilla negatiivinen tuottokorko tänään ei välttämättä tarkoita, että lainapaperi olisi huono sijoituskohde myöhemmin. Valtionlainan korkoja laskee entisestään se, että sijoittajat ovat tajunneet EKP:n toimien vaikuttavan edelleen laskevasti. (Lassila 2015a.)

Tilanteessa, jossa pankin on maksettava talletetusta rahasta keskuspankille, on sen keksittävä liiketoimintaa tyydyttävä ratkaisu. Nordea ilmoitti alkuvuonna 2016 alkavansa periä
rajatulta joukolta institutionaalisilta asiakkailtaan maksua talletuksista eli otti käyttöön ne-
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gatiivisen talletuskoron. Tuolloin Nordea pankki totesi, että ei aio laajentaa veloitusta henkilö- ja yritysasiakkaisiin. Kuitenkin samana vuonna syksyllä Nordea ilmoitti, ottavansa
negatiivisen talletuskoron käyttöön niille yrityksille, joilla on yli miljoona euroa maksuliiketilillä. Perustelu pankin toiminnalle oli Euroopan keskuspankki, joka perii pankeilta -0,4 prosentin vuotuista talletuskorkoa eli saman verran kun Nordea veloittaa asiakkailtaan. (Arvopaperi 2016a.)

Syy miksi pankit eivät luultavasti aloita perimään negatiivista talletuskorkoa henkilöasiakkailta on, että asiakkaat voivat koska tahansa hakea rahansa pois pankista. Tällainen talletuspako voi käydä pankille kohtalokkaaksi. Yritysten on toimittava tilivaluutalla, jonka
vuoksi korko on helpompi periä yrityksiltä. (Lassila 2015a.)
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4

Laadullinen tutkimus

Opinnäytetyön neljäs luku on työn empiirinen osio, jossa analysoidaan kerättyä tietoa.
Empiiristä osiota verrataan viitekehyksessä esitettyyn jo olemassa olevaan tietoon. Aluksi
käydään läpi tutkimusmenetelmä ja haastatteluiden toteuttaminen. Tutkimusprosessi
koostui tutkimusongelman hahmottamisesta, teorian tutkimisesta, asiantuntijahaastatteluista ja analysoinnista. Toisessa luvussa pureudutaan tarkemmin tutkimustuloksiin. Tutkimuksen luotettavuutta käydään läpi yhdessä alaluvussa.
4.1

Tutkimusmenetelmä

Empiirisen tutkimuksen menetelmät voidaan jakaa kvalitatiiviseen eli laadulliseen ja kvantitatiiviseen eli määrälliseen tutkimukseen. Molemmat tutkimukset ovat lähestymistapoja,
joita on vaikea erottaa toisistaan tarkkarajaisesti. Ne voidaan nähdä toisiaan täydentävinä,
ei kilpailevina suuntauksina. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009,135.) Erona menetelmissä on esimerkiksi kysymyksen muodon asettelu. Kvantitatiivisen haastattelun muoto
on yleensä strukturoitu kysymys, joka ei anna vastaajalle paljoa varaa soveltaa vastaamista. Kvalitatiivisen haastattelun muoto on avoin kysymys tai teema, jonka ympärille rakennetaan keskustelu. (Tilastokeskus.)

Lähtökohta kvalitatiivisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen. Tutkimuksessa tähdätään kohteen kokonaisvaltaiseen tutkimiseen (Hirsjärvi ym. 2009, 161). Tutkimukselle ominaista on tutkimuskentän havainnointi. Tutkija itse on oman tutkimuksena paras tutkimusväline. Prosessin ja tehtävien muuntuessa tulee myös tutkimusmenetelmien
ja aineistonkeruutavan mukautua muutoksiin. Näin ollen etukäteen ei ole välttämättä määritelty aineiston keruuta koskevia menetelmiä kovin tarkasti. (Valli & Aaltola 2015, 81.)

Tämä opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena, kun haluttiin löytää vastaus kysymykseen miten korkotuotot voidaan turvata tulevaisuudessa. Laadulliselle tutkimukselle
on tyypillistä, että tutkimusjoukko ei ole kovinkaan suuri. Kolme asiantuntijahaastattelua
koettiin tutkimuskysymyksen kannalta riittäväksi kokonaisuuden hahmottamiseksi.

Objektiivisuus eli yleispätevyys näkyy erityisesti aiheen valinnan näkökulmasta, se valittiin
kiinnostavuuden ja ajankohtaisuuden takia. Tutkijalla ei ollut paljoa olettamuksia tutkimuksen lopputuloksista.
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4.2

Aineiston kerääminen

Tämä opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullisen tutkimuksen yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, kysely, havainnointi tai erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto. Näitä voidaan käyttää rinnakkain tai yhdistelemällä. (Tuomi &
Sarajärvi 2009, 71.) Tässä työssä käytettiin menetelmänä teemahaastattelua eli puolistrukturoitua haastattelua, ja sen lisäksi havainnointiin pankkien ja viranomaislähteiden
julkaisuja. Teemahaastattelussa, haastattelija on laatinut etukäteen kysymykset teoreettisen viitekehyksen teemoista. Teemoihin liittyvät kysymykset voidaan miettiä etukäteen,
mutta niiden esittämisellä ei ole tarkkaa järjestystä. Teemahaastattelua suositellaan käytettäväksi, kun tutkittavaa asiaa ei tunneta hyvin. Tällöin tutkija esittää pääsääntöisesti
avoimia kysymyksiä, joihin ei ole annettu valmiita vastausvaihtoehtoja. (Kajaanin Ammattikorkeakoulu.)

Haastattelun etuna on, että aineiston keruuta voidaan säädellä. Haastattelija voi lisätä
haastattelun aikana uusia kysymyksiä tai vastoin jättää kysymättä. Aiheiden järjestystä on
mahdollista muuttaa ja vastauksia pystytään tulkitsemaan enemmän. Etuna on myös, että
haastatteluun kutsutut henkilöt usein saadaan haastateltua, sillä ajankohtaa voidaan
muuttaa joustavasti. Heikkoutena haastatteluissa on pitkäkestoisuus, usein haastattelu vie
yli puolituntia aikaa, sillä lyhyempää ei edes kannata toteuttaa. Luotettavuus voi heiketä,
mikäli haastattelussa taivutaan antamaan sosiaalisesti sopivia vastauksia. (Hirsjärvi ym.
2009, 205–206.)

Yksi haastatteluista toteutettiin sähköpostin välityksellä ja se soveltuu hyvin asiantuntijoiden haastatteluun. Sähköposti on joustava tapa haastatella ympäri maailmaa tai Suomea
asuvia ihmisiä, sekä se on vaivaton molemmille osapuolille. (Verne.)

Ohjaajani työnpuolesta, konttorin johtaja Sari Hammari auttoi minua saamaan haastattelut. Hän lähetti sähköpostilla tietoa projektistani ja kertoi, että tulen olemaan aiheen tiimoilta yhteydessä. Tämän jälkeen lähetin itse vielä sähköpostit, jossa kerroin mistä teen
opinnäytetyöni ja millaisiin asioihin haastattelu perustuisi. Kaikki haastateltavat vastasivat
suostuvansa ja kertoivat auttavansa mielellään. Haastattelut toteutettiin syksyllä 2016
loka-marraskuun aikana. Teemahaastattelut suunnattiin kolmelle Danske Bankin asiantuntijalle eri osaamisalueilta. Ensimmäinen haastattelu toteutettiin kasvotusten Danske
Bankin pääkonttorilla Salmisaaressa. Haastateltava oli pitkänlinjan osaaja Pekka Toivonen, joka työskentelee varainhallinnassa. Suunnittelin kysymykset hyvissä ajoin ja lähetin
ne haastateltavalle etukäteen, jotta pystyimme molemmat valmistautumaan haastatteluun.
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P. Toivonen antoi luvan haastattelun tallentamiseen, kun olin suorittanut haastattelun litteroin sen eli muutin puhemuotoisen haastattelun kirjoitettuun muotoon. Toivonen antoi luvan nimen ja materiaalin julkaisemiseksi. Haastattelu käytiin hyvin yleisellä tasolla eikä
niinkään otettu kantaa Danske Bankin positioon.

Toinen haastateltava oli Danske Bankin ekonomisti Henna Mikkonen. Mikkonen on toiminut rahoitusmarkkinoilla vuodesta 2000. Vuonna 2015 hän siirtyi ekonomistin tehtäviin,
erityisalueenaan Suomen talous. Haastattelu toteutettiin sähköpostin välityksellä. Lähetin
kysymykset Mikkoselle ja sain vastaukset noin viikon kuluessa. Olin hyvin tyytyväinen
myös tähän haastatteluun, sillä sain hyviä havainnollistavia kuvia ja selkeitä pointteja.

Kolmas haastateltava oli myös pitkän linjan pankkilainen Ulla Ruokokoski, joka nykyisin
toimii luottopäällikkönä. Tehtäviin kuuluu muun muassa luottopäätösten tekeminen yksityishenkilöille, asiantuntijoiden ja esimiesten kouluttaminen sekä tilinpäätöstietojen analysoiminen. Tämän lisäksi Ruokokoski on toiminut konttorinjohtajana, esimiehenä ja hankkinut pankille uusia asiakkaita. Haastattelu toteutettiin ensimmäisen haastattelun tavoin teemahaastatteluna. Haastattelu pidettiin melko nopealla aikataululla 1.11.2016. Lähetin kysymykset muutama päivä ennen haastattelua etukäteen katsottavaksi, sillä molempien oli
näin helpompi valmistautua haastatteluun. Haastattelu nauhoitettiin, jonka jälkeen se litteroitiin helpommin tulkittavaan muotoon. Ennen haastattelua sovittiin, että pyritään pitämään tiivis tapaaminen, joten haastattelun kesto oli hieman alle 30 minuuttia.
4.3

Aineiston analysointi ja luotettavuustarkastelu

Kerätyn aineiston analysointi, tulkinta ja johtopäätösten tekeminen ovat tutkimuksen ydinasioita. Siihen tähdätään heti tutkimusta aloittaessa, ja se on projektin tärkein vaihe. Analyysivaihe paljastaa tutkijalle millaisia vastauksia hän saa aikaisemmin keksittyihin tutkimusongelmiin. Empiirisen tutkimuksen esitöitä on aineiston tietojen tarkastaminen, tietojen täydentäminen ja järjestäminen. Erityisesti kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston
järjesteleminen on suuri työ. Litterointi eli tallennetun aineiston muuttaminen kirjoitettuun
muotoon on usein tarpeen. (Hirsjärvi ym 2009, 221–222.)

Laadullisen aineiston analyysi tarkoittaa käytännössä aineiston lukemista yhä uudelleen ja
uudelleen, pohtimista, vertailua, tulkitsemista ja teoriaan vertaamista. Aineiston analysointi
koostuu koodaamisesta ja memojen kirjoittamisesta. Koodaaminen tarkoittaa tekstin jäsentämistä ja sitä voidaan tehdä litteroinnin yhteydessä. Tekstinkäsittelyohjelmat mahdol-
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listavat aineiston lihavoinnin, kursivoinnin ja alleviivauksen. Tekstiä voidaan myös jäsentää ja asettaa eri kappaleille otsikoita. Memojen eli muistiinpanojen kirjoittamista voidaan
tehdä koodaamisen ohessa tai jälkeen. (Valli & Aaltola 2015, 111.)

Usein kun aineistoa kerätään useissa vaiheissa ja rinnakkaisin menetelmin laadullisessa
tutkimuksessa, analyysia ei tehdä vain yhdessä vaiheessa tutkimusprosessia vaan jatkuvasti prosessin edetessä. Aineiston kerääminen ja analysointi tapahtuu siis osittain samanaikaisesti. (Hirsjärvi ym 2009, 223.)

Tutkimustöissä arvioidaan yleensä reliabiliteettia eli luotettavuutta ja validiutta eli pätevyyttä. Luotettavuus voidaan todeta useammalla tavalla, jos esimerkiksi kaksi eri haastateltavaa päätyy samaan tulokseen, voidaan tulosta pitää luotettavana. Reliaabelius tarkoittaakin mittaustulosten toistamista. Pätevyydellä tarkoitetaan tutkimusmenetelmän kykyä
mitata sitä, mitä on tarkoitus mitata. Sekä pätevyys että luotettavuus yhdistetään usein
kvantitatiiviseen tutkimukseen ja ne ovat saaneet erilaisia tulkintoja kvalitatiivisissa tutkimuksissa. (Hirsjärvi ym. 2009, 231.)

Määrällisissä ja laadullisissa tutkimuksissa voidaan pätevyyttä parantaa käyttämällä useita
eri menetelmiä. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa tarkka selostus toteutuksesta jokaisessa vaiheessa. Esimerkiksi haastattelu- ja havainnointitutkimuksessa kerrotaan avoimesti olosuhteista, jossa aineisto kerättiin ja raportissa voidaan käyttää haastattelijan suoraa lainausta. (Hirsjärvi ym. 2009, 232.) Myös tekstien analysoimisessa olisi pyrittävä tekemään perusteltuja ja selvennettyjä kategorisointeja. Videoimisen ja nauhoittamisen on todettu lisäävän luotettavuutta, sillä silloin kuka tahansa voi kuulla haastattelun
alkuperäisenä. (KvaliMOT.) Empiirinen ja teoreettinen osuus työssä ovat sopusoinnussa
keskenään. Teoria osio tukee tutkimuksen tuloksia.

Tutkimuksen luotettavuuden varmistamiseksi, kävin haastateltavien kanssa läpi mistä
opinnäytetyöni kertoo ja millaisiin asioihin haastattelu perustuu. Haastattelutilanteessa pyrin pitämään olemukseni neutraalina ja esittämään kysymykset niin, että en johdattele
haastateltavaa vastaamaan tietyllä tapaa. Haastateltavat selkeästi tiesivät mistä puhuivat
ja pystyin keskittymään kuuntelemiseen ja tarkentaviin kysymyksiin, mikäli en ymmärtänyt
jotain asiaa. Pätevyyttä ja tutkimusmenetelmän valintaa on analysoitu edellisissä kappaleissa. Tärkein pätevyyttä vahvistava seikka on laadullisen tutkimuksen sopivuus käsiteltävään tutkimusongelmaan. Hieman luotettavuutta heikentävä asia on haastateltavien
määrä. Vaikka haastatteluissa paneudutaan tutkimusongelmaan kokonaisvaltaisesti, olisi
useampi haastattelu tuonut lisää perspektiiviä aiheeseen.
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Yhteenvetona sain tutkimuksen kannalta sopivat asiantuntijat haastateltaviksi ja kattavat
vastaukset haastattelukysymyksiin. Haastattelujen perusteella oli helppo lähteä vertaamaan aineistoa tutkimusongelmaan.
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5

Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia korkojen kehitystä ja miten pankit voivat suojata korkokatteen tulevaisuudessa. Haastatteluja toteutettiin kolmelle Danske Bankin asiantuntijalle loka- ja marraskuussa 2016. Tavoitteena oli teemahaastatteluilla löytää vastaukset
tutkimusongelmaan. Kaikki haastateltavat toimivat pankin taustatehtävissä eivätkä asiakasrajapinnassa. Tämä oli tietoinen valinta, sillä aihetta haluttiin tarkastella pankin näkökulmasta eikä niinkään asiakasnäkökulmasta. Tässä kappaleessa esitetään haastattelujen keskeisimmät tulokset.
5.1

Pankin eri osastojen merkitys

Yksin pankin tärkeä osasto on varainhallinta. Varainhallinnan vaikeimpia kysymyksiä on,
kuinka pitkää tiliraha on ja kuinka pysyvää se on. Varainhallinnassa hallinnoidaan pankin
korkoriskiä eri tavoin. Esimerkiksi korkojen liikkuessa yhden prosentin ylös tai alas, lasketaan miten pankin arvo muuttuu. Tämä siis tarkoittaa, että diskontataan kaikki tulevaisuudessa saatavat kassavirrat. Varainhallinnassa seurataan myös korkokatteen paranemista
tai heikkenemistä, jos esimerkiksi korot muuttuvat yhden prosentin ylös tai alas. Tätä voidaan manageerata, tekemällä johdannaissopimuksia, jolla muutetaan pankin korkoriski
profiilia. (Toivonen 3.10.2016)

Varainhallinnassa hallinnoidaan ja manageerataan pankin likviditeettiä eli varmistetaan rahojen riittävyys jatkuvasti. Tehtäviin kuuluu myös pankin rahoituksellisen aseman tarkastelu eli tarkastellaan onko talletuksien ja lainojen välillä eroa. Mikäli talletuksia on vähemmän, lasketaan liikkeeseen pitkiä bondeja eli joukkovelkakirjalainoja. Pitkiä bondeja ovat
niin kutsutut cover-bondit. Cover-bondit ovat velkainstrumentteja, jotka on turvattu asuntolainojen katoilla, joissa omaisuus on vakuutena tai vaihtoehtoisesti julkisen sektorin velalla. Joukkovelkakirjan turvallisuus riippuu myös puitteista, joissa joukkovelkakirjalaina on
myönnetty. Cover-bondeja käytetään markkinoilla rahoitusvälineenä. Sijoittajan etuna on
investointi joukkovelkakirjojen suhteellisen korkeaan tuottoon. (European Covered Bond
Council 2014.) Toivosen 3.10.2016 mukaan cover-bondit ovat tyypillisesti vähintään viiden
vuoden papereita. Emissio eli liikkeelle laskettu bondi on vakuutena pankin muun omaisuuden lisäksi. Asuntoluottojen ollessa pantattuja bondeja vastaan, ovat ne erittäin turvallisia sijoitusinstrumentteja ja siksi cover-bond on edullinen tapa hankkia pitkää tuloa. (Toivonen 3.10.2016)
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Ekonomistit ovat taloustieteilijöitä, jotka tutkivat talouden eri ilmiöitä. Usein apuna hyödynnetään tilastollisia ja matemaattisia malleja. Alueita, joita ekonomistit muun muassa tutkivat on inflaatio, korkojen kehitys ja taloudelliset tilanteet markkinoilla. Ekonomisteja työskentelee muun muassa pankeissa, julkisella sektorilla ja vakuutusyhtiöissä. Ekonomisteilla
on tärkeä tehtävä pankin näkökulmasta, sillä talouden muutokset, vaikuttavat vahvasti
pankin toimintaan.

Opinnäytetyössä haastateltiin vielä kolmatta henkilöä pankin kannalta oleellisesta työtehtävästä. Credit-osastolla käsitellään asiakkaiden luottohakemuksia. Luottopäällikön tehtävänä on tehdä päätöksiä liittyen yksityishenkilöiden rahoitusasioihin. Tämän lisäksi luottopäällikkö kouluttaa ja pitää kokouksia esimiesten ja asiantuntijoiden kanssa. Myös tilinpäätöstietojen tulkitseminen kuuluu luottopäällikölle.
5.2

Korkotaso ja inflaatio

Markkinoilla on monenlaisia tilanteita, jotka heiluttavat korkoja. Esimerkkejä näistä tilanteista on muun muassa keskuspankkien toimet ja odotukset tulevista toimista, inflaatio ja
inflaatio-odotukset. Tämän lisäksi muutokset liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuudessa, finanssikriisin jälkeen opittiin, että kaikki euroalueen valtionlainat eivät ole yhtä turvallisia,
toisin kuin ennen kriisiä saatettiin ajatella. Myös mahdolliset shokit likviditeettitilanteessa
kuten kävi finanssikriisin aikaan ja pankit eivät luottaneet toisiinsa, pankkien välinen sijoitustodistusmarkkina hyytyi ja korot nousivat. (Mikkonen 27.10.2016. )

Kuva 10. Korkotason kehitys 1990-luvulta. (Mikkonen 27.10.2016)
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Kuten yllä olevasta kuvasta nähdään, 1990-luvulta korkotaso on laskenut jatkuvasti, muutamia yksittäisiä nousuja huomioimatta. Suomen valtion 10 vuoden korko korreloi voimakkaasti kolmen kuukauden Euribor-koron kanssa. 2000-luvun vaihteessa, kun siirryttiin
markasta euroon, korkotaso laski ja volatiliteetti eli korkojen heilunta väheni. Samalla kun
Suomi liittyi euroalueeseen, keskeinen valuuttariski poistui Suomen valtionlainoista.

Suomi otti ison askeleen, liittyessä euroalueeseen. Toisin teki Suomen naapurimaa
Ruotsi, joka päätti säilyttää oman valuuttansa. Huolimatta siitä, että Ruotsi käyttää omana
viitekorkonaan Stibor-korkoa, korkotason kehitys on mennyt hyvin pitkälti käsi kädessä
Euriborin kanssa. Hurri 2015 kirjoittaa artikkelissaan, ettei oma valuutta takaa rahapolitiikan itsenäisyyttä, kun vierellä kulkee euro. Ruotsi säätää rahapolitiikkaansa oman talouden tahdin lisäksi myös euroalueen tahdin mukaisesti. Ruotsi on voimakkaasti sidoksissa
euroalueeseen eikä sen itsenäisyys ole kovin vahvaa käytännössä. Aikaisemmin, kun Euroopan keskuspankki on toteuttanut rahapolitiikkansa, on Riksbanken eli Ruotsin keskuspankki toiminut hyvin samalla tapaa. Riksbanken perustelee toimiaan liian matalan inflaationvauhdin tuomilla huolilla, aivan samalla tapaa kuin EKP esittelee perustelunsa.

Hurri 2015 esittää epäilyksensä, että todellisempi syy miinuskorkoihin ja rahakokeiluihin
on pelko kruunun liiallisesta voimistumisesta suhteessa euroon ja muihin suuriin kauppavaluuttoihin. Nämä huolet pitävät Riksbankenin varpaillaan ja ovat saaneet Ruotsin keskuspankin vastaamaan jollain tapaa jokaiseen EKP:n rahapoliittiseen siirtoon. Selkeimmin
tämän voi huomata ohjauskorkoja vertailemalla. Finanssikriisin jälkeen korot painuvat yhtäaikaisesti alas ja tauon jälkeen taas ylös, jonka jälkeen nollan tuntumaan ja jopa alle.

Riksbanken on aloittanut EKP:n tavoin mittavat rahaelvytysoperaatiot valtiolainojen tukiostoilla. Hurrin 2015 arvion mukaan Ruotsin talous ei kuitenkaan ole millään tavoin ylivelkainen eikä rahoitushuolto olisi tukiostojen tarpeessa. Ruotsin talouden kerrotaan olevan paremmassa kunnossa kuin euromaiden talous keskimäärin on, myös paremmassa kuin
Suomen talous. Silti korkotaso, rahapolitiikka ja rahan tarjonta ovat keveämmällä kuin
muissa euromaissa. Olemassa on myös pelko maan asuntokuplan kiihtymisestä ja velkakuplan paisumisesta.
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Kuva 11. Ruotsin Stibor-korko 3 kuukautta. (Nasdaq.)

Euroalueen ja Suomen korkokehitystä voidaan verrata Ruotsissa käytössä olevaan viitekorkoon Stiboriin (Stockholm Interbank Offered Rate). Stibor on viitekorko, joka esittää
keskimääräistä korkoa, jolla aktiiviset pankit rahamarkkinoilla Ruotsissa ovat valmiita lainaamaan rahaa toisilleen.
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Kuva 12. Euribor 3kk ja kuluttajahintainflaatio euroalueella vuosina 2000–2016. Mikkonen
27.10.2016

Euriborin kehityksessä on ollut muutamia korkeita piikkejä. Stiborin volatiliteetti 2000-luvun alussa on ollut maltillisempi. Vuodesta 2007 eteenpäin Stiborin kehitys on muuttunut
hyvin vastaavanlaiseksi Euriborin kanssa. Yläpuolella olevista kuvista on hankala erottaa
eroavaisuutta Stiborin ja Euriborin käyrissä finanssikriisin jälkeen. Aikaisemmin mainittiin,
että Riksbankenin rahapoliittiset toimet ovat olleet vastaavia EKP:n toimien kanssa. Tämä
näkyy ohjauskorkojen lisäksi yleisessä viitekorkojen kehityksissä, jotka ovat hyvin vastaavat toistensa kanssa.

Nibor-korko on Norjassa käytettävä rahamarkkinoiden korko. Nibor tulee sanoista Norwegian Interbank Offered Rate, ja se heijastaa luotonantajien korkotason. Nibor lasketaan ja
julkistetaan yhden viikon, yhden kuukauden, kahden kuukauden, kolmen kuukauden ja
kuuden kuukauden jaksoille. Korko määräytyy paneeli pankkien antamien arvojen keskiarvosta. (Finans Norge.)

Norja on yksi maailman rikkaimmista maista, vaikka jatkunut talouskasvu on tasaantunut
viime vuosina. Euroopan keskuspankin ja Riksbankenin tavoin, Norjan pankki on myös
laskenut ohjauskorkoaan. Ohjauskorko on laskettu alimmalle tasolle, kuin koskaan aikaisemmin 25 vuoden aikana. Vuodesta 2011 eteenpäin ohjauskorkoa on laskettu jatkuvasti
nykyiselle tasolle. Pankki esittää perusteluina ohjauskoron laskulle öljyn matalan hinnan,
öljyinvestointien taantumisen, työttömyyden kasvun sekä odotukset investointien ja kulutuksen laskulle. Öljy on Norjan yksi tärkein tulon lähde, haasteet alalla yhdessä heikon
kruunun kanssa vaikuttavat tulevaisuudennäkymiin. (Ulkoasiainministeriö 2016.)

Talouselämän 25.9.2015a artikkelin mukaan öljyn hinnan tippuminen vahingoittaa Norjan
taloutta pahemmin kuin finanssikriisi. Norjan keskuspankin päätös laskea ohjauskorkoa on
ihmetyttänyt ekonomisteja. Ekonomistit odottivat korkojen säilyvän ennallaan, sillä Oslossa epäillään asuntokuplaa alhaisen korkotason vuoksi. Keskuspankki on varoittanut
asuntojen hintojen inflaatiotahdin olleen kovempi kuin odotettu ja kotitalouksien velkaantuneisuuden lisääntyvät edelleen nopeammin kuin tulot nousevat.

Keskuspankki on antanut vihjeen, että korot voivat laskea myös jatkossa eikä negatiivista
talletuskorkoa ole poissuljettu. Negatiivinen talletuskorko voitaisiin ottaa käyttöön, mikäli
maan taloudellinen tilanne huononisi entisestään. Norjan pankki käyttää rahapoliittisten
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toimien perusteluinaan myös ulkomaisten korkojen laskua ja globaalia kasvua. (Herulin
2016.)

Kuva 13. Nibor-korko kolme kuukautta. Oslo Børs.

Nibor-koron heilunta on ollut huomattavasti voimakkaampaa kuin Stiborin ja Euriborin
2000-luvun alussa. Ennen finanssikriisiä korot Norjassa olivat korkealla verrattuna Euriboriin. Esimerkiksi vuonna 2002 Nibor-korko kävi noin 7,25 prosentissa, kun samaan aikaan
Euribor oli päälle kolmen prosentin luokkaa. Vuoden 2002 jyrkkä lasku, johtui osakseen
öljyn hinnan laskusta.

Ennen finanssikriisiä Niborin kehitys on ollut täysin omannäköinen. Niborin kehitys johtuu
osittain Norjan valtion varallisuudesta ja öljyn hinnan kehityksestä. Finanssikriisin jälkeen
Niborin kehitys on muuttunut enemmän Euriborin ja Stiborin kehityksen kaltaiseksi, tämä
selittyy samankaltaisella rahapolitiikalla. Nibor-koron taso on ollut korkeampi kuin Euriborin ja Stiborin. Kuten aikaisemmin mainittiin, Norja on yksi maailman rikkaimmista maista.
Kuitenkin viimeisimpinä vuosina työttömyys on lisääntynyt ja öljyn hinta on laskenut, mikä
on saanut Norjan keskuspankin laskemaan ohjauskorkoaan. Oslon pankin tietojen mukaan lokakuussa 2016 kolmen kuukauden Nibor on ollut 1,11, mikä vuoden toiseksi korkein arvo. Ainakaan toistaiseksi ohjauskoroilla Niboria ei ole laskettu negatiiviseksi.

Korkotason odotetaan pysyvän matalalla vielä useamman vuoden. Lyhyiden korkojen
odotetaan pysyvän nykytasolla ainakin vuoden 2017 loppuun. Pidemmät korot voivat hieman nousta vuoden 2017 aikana, mutta taso pysyy edelleen matalana. Korkojen nousu
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vaatisi selkeää nousua euroalueen inflaatio-odotuksissa sekä myös talouden kasvunäkymissä. (Mikkonen 27.10.2016.) Puhuttaessa lyhyestä ja pitkästä korosta tarkoitetaan
laina-aikaa. Lyhyiden korkojen laina-aika on usein alle 12 kuukautta ja pitkien yli 12 kuukautta (Investori 2016).

Kysyttäessä Mikkoselta hänen arviotaan, voivatko korot painua huomattavasti enemmän
miinukselle, saatiin vastaus;¨
”Vannomatta paras, mutta emme usko, että Euroopan keskuspankki enää merkittävästi
laskee korkoja”.

Mikkonen mainitsee pankkien talletuskorkojen olevan jo miinuksella ja syövän pankkien
kannattavuutta. Lisäkoron laskut vaikeuttaisivat tilannetta entisestään pankkien kannalta.
Tämän vuoksi EKP yrittää muilla toimilla nostaa inflaatio-odotuksia. Suomessa inflaation
odotetaan hieman kiihtyvän lähivuosina. Ennuste vuodelle 2016 on 0,4 % ja vuodelle
2017 1,0 %, euroalueella vastaavat Danske Bankin ennusteet ovat 2016 0,2 % ja 2017
1,3 %. Mikkonen esitti ennusteen lokakuun loppupuolella, mutta mainitsi ennusteiden
muuttuvan herkästi.

Korkotaso ja inflaatio kulkevat pitkälti käsi kädessä. Euroopan keskuspankki ohjaa rahapolitiikallaan korkotasoa, etenkin lyhyitä korkoja. Ja EKP:n rahapolitiikkaa ohjaava ensisijainen tavoite on inflaatio. Yhteys on hyvin vahva, joka selviää yllä olevasta kuvasta. Inflaatio on ollut jo pitkään alle EKP:n tavoitetason, joka on tällä hetkellä alle 2 %. Mikkosen
mukaan inflaatio on hieman kiihtynyt, mikä johtuu pitkälti öljyn hinnan noususta. Suomessa inflaatio on ollut jo matalalla pitkään. Viime vuonna 2015 nähtiin poikkeuksellinen
tilanne, jossa Suomen kuluttajahinnat laskivat koko vuoden tasolla, edellinen vastaava tapahtui 50-luvulla.

Inflaatio vaikuttaa myös asuntolainoihin seuraavasti. EKP:n rahapolitiikan määrittelevät inflaatio ja inflaatio-odotukset. Kun inflaatio kiihtyy, EKP nostaa ohjauskorkojaan, mikä näkyy siten Euribor-koroissa ja tätä kautta asuntolainojen todellisissa koroissa. Vastaavasti
inflaation maltillistuessa EKP voi laskea ohjauskorkoa, jolloin Euriborit laskevat ja asuntovelallisen lainanhoitokustannukset laskevat. Suurin osa Suomen asuntolainojen koroista
on sidottu Euriboreihin. Toisaalta voidaan ajatella, että inflaatio niin sanotusti syö velan reaaliarvoa, mutta yleensä se heijastuu myös korkeampana korkona. Euroopan keskuspankin rahapolitiikka on viime vuosina ollut epätavanomaista ja on keskitytty enemmänkin
muihin EKP:n toteuttamiin toimiin kuten osto-ohjelmiin, ohjauskoron sijaan. (Mikkonen
27.10.2016.)
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”Ei varmaan osattu, kyl se jonkinlainen yllätys on ollut.”

Toivonen 3.10.2016 kommentoi kysymykseen, osattiinko pankeissa varautua miinusmerkkiseen korkotasoon. Miinuskorkojen seurausta pankeille on ollut korkokatteen heikentyminen ja korkojen lasku.

Pankeilla on tilit keskuspankissa, jossa on negatiivinen korko, mikä tarkoittaa sitä että
pankki joutuu maksamaan tallettaessaan rahaa tilille. Pankki pystyy osan rahoista sijoittamaan lainapuolelle asiakkaiden lainoihin, jossa on viitekorkojen lattioita, mutta koko talletusmassaa ei pystytä sijoittamaan nollakorolla vaan osa täytyy laittaa negatiiviselle korolle. Instituutioilla ja vakuutusyhtiöillä on sama ongelma, kun heillä on miljardikaupalla rahaa, eikä sitä voida sijoittaa nollakorolla mihinkään.

Muutama pankki on ilmoittanut ottavansa käyttöön yrityksiltä perittävän talletuskoron. Esimerkiksi Nordea veloittaa yli miljoonan euron tilivaroista talletuskoron, Danske Bankilla on
samanlainen kampanja käynnissä, mutta se vaihtelee yrityksittäin. Henkilöasiakkaille mitkään pankit eivät ole ottaneet käyttöön negatiivisia korkoja, mutta se toisaalta näkyy palkkiotuotoissa.

Likviditeetti sääntelyssä mainitaan, että pankilla on oltava isot likviditeettireservit ja niiden
rahoittamiseksi tarvitaan rahaa. Tilanteessa, jossa tilirahaa on paljon, kaikki ei voi olla nollakorolla vaan osan täytyy mennä negatiiviseksi, että saadaan korkokatetta suojattua.
Tämä ei ole kuitenkaan helppoa, sillä pankkien välillä vallitsee kilpailu. Mikäli kaikki pankit
eivät ota käyttöön miinuskorkoja, menee raha sinne pankkiin joka ei sitä ota käyttöön.
Näin markkina hakee tasapainoa. (Toivonen 3.10.2016.)
5.3

Korkotuotot asiantuntijan näkökulmasta

Korkotuotot ovat peräisin korkoa kerryttävistä eristä. Pankin taseen varapuolella kassassa
on rahaa kuten seteleitä ja konttorivaroja, mutta suurin osa on keskuspankin tilillä. Sen lisäksi varapuolella voi olla määräaikaisia sijoituksia muihin pankkeihin tai kuntapapereihin,
joilla säädellään likviditeettiä. Tyypillisesti asiakkaiden lainat ja luotot ovat kirjanpidollisesti
varoja, sillä asiakkaat sitoutuvat maksamaan velan pankille takaisin. Yhteensä asiakkaiden luottoja on noin 20 miljardia euroa Danske Bankissa, tosin maturiteetti asuntoluotoissa on pitkä yleensä 20 vuotta tai pidempi.
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Likviditeetin säätämiseksi pankilla on myös varapuolella bond-salkku, joka toimii likviditeettipuskurina, ja joka sisältää likvidejä joukkovelkakirjalainoja. Likvidillä tarkoitetaan nopeasti rahaksi muutettavia esimerkiksi tässä tapauksessa joukkovelkakirjalainoja. Näitä
likvidejä joukkovelkakirjalainoja voidaan käyttää keskuspankissa vakuutena tai myydä
markkinoille. Toivonen 3.10.2016 mainitsi myös, että bond-salkussa, jossa ei tyypillisesti
oteta luottoriskiä, jäävät korkotuotot myös hyvin vaatimattomiksi. Tämän lisäksi varapuolelta löytyy myös käyttöomaisuusosakkeita, sillä pankit eivät harrasta osakesijoittamista
sääntelyn ohjaamana. Varapuolelta löytyy myös siirtyvää rahaa ja siirtosaamisia.

Taseen velkapuolella on lyhytaikaista rahoitusta rahoitussektorilta ja muilta pankeilta.
Pankit laskevat liikkeelle sijoitustodistuksia, jotka ovat luonteeltaan määräaikaistalletuksia.
Varapuolella mainittiin olevan 20 miljardia luottoja, velkapuolelta taas löytyy noin 20 miljardia euroa talletuksia. Määräaikaistalletuksia on jossain määrin, mutta nykyisessä korkoympäristössä hyvin vähän, suurin osa talletuksista on avista-talletuksia. Avistatilit ovat tilejä, jolle raha on mahdollista tallettaa ja nostaa välittömästi pois. Käytännössä tämä tarkoittaa käyttö- ja säästötilejä. (S-pankki.) Tämä muodostaa pankeille haasteen, kuinka pysyvää tiliraha on, kun taseen varapuolella olevia lainoja rahoitetaan näillä talletuksilla.
Haaste on esimerkiksi seuraavassa tilanteessa; asuntoluottojen keskimaturiteetti on 10
vuotta, luotto on rahoitettu tilirahalla, jonka asiakas voi nostaa heti pois halutessaan. Pankit ovat kuitenkin luotettavia ja talletuspakoja ei tapahdu, kun ainoastaan poikkeusolosuhteissa, jolloin luottamus pankkiin menee. (Toivonen 3.10.2016.) Talletuspakoa kuvataan
Säntin 2012 talouselämän artikkelissa painajaisista pahimmaksi. Tämä on tilanne, jossa
säästäjät alkavat nostaa nopeasti rahojaan tileiltään. Tämä suistaisi vahvallakin pohjalla
seisovan pankin vararikkoon. Tilirahan lisäksi Danske Bankilla on pitkää jälleenrahoitusta
niin kutsuttua senior-bondia sekä cover-bondeja.

Korkokatteessa näkyvät tilit, lainat, määräaikaistalletukset varapuolella ja velkapuolella tilit, pitkä jälleenrahoitus sekä oman pääoman ehtoinen rahoitus, joka kerryttää korkoa näkyy myös korkokatteessa. Oma pääoma ei näy korkokatteessa, sillä se on koroton instrumentti. Yllämainittujen lisäksi korkokatteessa näkyvät johdannaiset, jolla on muokattu korkoriskin asemaa. Tyypillisesti siellä on koronvaihtosopimuksia. Näillä voidaan suojata lainakantaa, muokkaamalla kiinteäkorkoisesta lainasta vaihtuvaa ja toisinpäin.

Toivonen arvioi korko- ja palkkiotuottojen osuuksien pysyvän kohtalaisen ennallaan, mutta
mainitsee, että tietysti korkotuotot voivat mennä vielä alaspäinkin. Tämä riippuu pankin
marginaalista. Korkokate muodostuu kahdesta komponentista, markkinakorosta, jonka
päälle tulee pankin oma marginaali. Joitain vuosia sitten korkotason ollessa esimerkiksi 3
prosentin luokkaa, saatettiin käyttötilille maksaa 1 prosentin korkoa, jolloin tästä jäi iso

42

siivu marginaalituottoon, ottoantolainaus marginaalin väliin. Korkojen tullessa alaspäin, on
pankkien nostettava palkkiotuottoja. Tilien korot seuraavat markkinakorkoja, joten pankit
ovat joutuneet näitäkin laskemaan.

Antolainauksessa, mikäli luoton viitekorko on 12 kuukauden Euribor, pankki pystyy periaatteessa rahoittamaan 12 kuukauden Euriborilla eli korolla. Kuitenkin asuntolainan ollessa 10 vuotta pitkä, pankki joutuu myös maksamaan tietyn marginaalin lainaamalleen
rahalle. Mitä pidempää rahoitusta haetaan, sitä suurempi marginaali on. Eli asuntorahoituksesta pankille jäävästä pankin marginaalista, täytyy vielä vähentää pankin jälleenrahoituskustannus. Tämä muodostuu pohjakorosta ja marginaalista sekä pankilla on tietysti
muita kuluja jotka syövät edelleen korkokatetta. Toisin taas palkkiot kasvattavat marginaalia. (Toivonen 3.10.2016.)

Kuva 13. Korkokatteen muutos (Finanssivalvonta b2016)

Kun verrataan korkokatteen kehitystä korkojen kehitykseen, voidaan nähdä selkeä yhteneväisyys. Euribor-korot lähtivät vuonna 2011 nousuun, joka näkyy korkotuottojen kasvaneessa määrässä. Vuonna 2012 korot lähtivät jälleen laskuun, joka pienesi korkokatetta.
Tämän jälkeen korkokehitys on jatkanut madaltumista, mutta korkokate on pysynyt useampana vuotena samalla tasolla. Pankit ovat keskittyneet tehokkuuteen ja pyrkineet karsimaan kuluja. Vaikka korot ovat painuneet miinukselle, ei korkokate ole muuttunut romahdusmaisesti. Tätä selittää osin sivulla viisi esitetty kuva asuntolainakannan kehityksestä.
Asuntolainojen määrä on kasvanut samanaikaisesti, kun keskikorot ovat tippuneet. Näin
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ollen asuntoluottojen jatkuvasti kasvanut määrä on pitänyt korkokatteen kehityksen useampana vuotena samalla tasolla.

5.4

Keinoja suojautua korkokatteen pienentymistä vastaan

Pankit ovat Toivosen 3.10.2016 mukaan jollain tapaa suojautuneet korkokatteen kapenemista vastaan. Korkojen ollessa korkealla on ostettu kiinteäkorkoisia bondeja salkkuihin ja
asuntolainojen positiossa on myönnetty kiinteäkorkoisia lainoja, ja toivottu, että näitä ei
vaihdettaisi vaihtuvakorkoisiksi. Pankeissa on myös swapattu vaihtuvakorkoisia lainoja
kiinteäkorkoisiin lainoihin, jotta on saatu taseeseen kiinteää korkoa. Nollakorkoista ja matalakorkoista tilirahaa vastaan on kiinnitetty marginaali muutamaksi vuodeksi. Tilanteessa,
kun korot ovat laskeneet nollaan ja negatiiviseksi ei tätä voida oikeastaan enää tehdä.
Vaikka toki negatiivinen korko voidaan vaihtaa vähemmän negatiiviseksi koroksi. Toivonen 3.10.2016 epäilee pankkien olevan hyvin varovaisia lähtemään tekemään sijoituksia
negatiivisella korolla. Jonkin verran voidaan olla pitkässä negatiivisessa korossa, mutta
suuria määriä sijoituksia eivät pankit sinne uskalla laittaa.

Korkoputki on pankkia sekä asiakasta suojaava ratkaisu. Korkoputkessa lainan korolle on
sovittu, sekä korkolattia että -katto. Lainanottaja kärsii tappiota, mikäli korkotaso ei nouse
lattian yläpuolelle. Sillä lainanottajan on maksettava sovittu lattiakorko. Toisaalta taas korkojen noustessa lainanottajan täytyy maksaa enintään sovittu korkokatto. Lainan suojaamista voidaan ajatella sijoituksena, jonka onnistuminen on kiinni siitä, miten korot liikkuvat
tulevaisuudessa. (Simola, 2015.) Toivosen 3.10.2016 mielestä korkoputki ratkaisu on
hyvä, myös pankkia suojaava ratkaisu. Asiakkaalta saadaan negatiivisen Euribor-koron
sijasta vähintään korkoputkessa määritelty lattiakorko. Tällä hetkellä Danske Bankista
30 % lainojen myynnistä on korkoputkea. Pankit ovat suojautuneet myös niin, että asuntolainoissa ja yritysluotoissa käytetään nollalattioita eli viitekorko ei voi mennä miinukselle.

Danske Bankin laskelman mukaan, kirjoittajan 100 000 euron lainalle, saisi 1,00 % marginaalilla korkoputken, jossa lattiakorko on 0,18 % ja korkokatto 1,14 %. Tällöin kokonaiskorko olisi minimissään 1,18 % ja maksimissaan 2,14 %. Tällä hetkellä Euribor-korkojen
ollessa miinuksella kirjoittaja maksaisi ainoastaan minimikorkoa. Mikäli laskussa käytetty 6
kuukauden Euribor nousisi 0,5 %, tulisi kokonaiskorkoa maksettavaksi marginaali 1,00 %
+ lattiakorko 0,18 % ja Euribor 0,5 % eli yhteensä 1,68 %. Korkoputki sopimus tehdään viideksi vuoksi, jonka jälkeen korko määräytyy 12 kuukauden Euribor-korosta ja marginaalista, ellei muuta sovita.
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Tilanteissa, joissa lainakanta vähenee nopeasti, ovat muutamat pankit lähteneet tarjoamaan asiakkailleen lyhennysvapaata. Tavallisimmin asiakas hakee itse lyhennysvapaata.
Tällä pankki pyrkii säilyttämään lainakantaa, joka helpottaa uusmyynnin taakkaa. Lyhennysvapaalla olevista lainoista, pankki saa kuitenkin tärkeää marginaalituottoa. Lyhennysvapaa ei ole ainoastaan pankin etu, vaan myös asiakkaiden etu, sillä heidän ei tarvitse lyhentää välttämättä lainaa nopeasti pois matalan korkotason aikaan. (Toivonen 3.10.2016.)

U. Ruokokoski 1.11.2016 mainitsee, että korkojen ollessa näinkin matalalla korkokate on
todella pieni ja se on ongelma pankeille. Marginaalin avulla voidaan suojautua ja se on
hinta asiakkaalle annetusta lainasta. Marginaalia voidaan ainakin teoriassa säädellä,
mutta pankkien välinen kilpailu aiheuttaa kuitenkin sen, että marginaali ei voi olla mitä tahansa. Lainoissa on toimitus- ja suoraveloitusmaksuja, joita pyritään päivittämään nykytason mukaisiksi ja sieltä voidaan saada tuloja. Kuluja pyritään kattamaan, jotta saadaan
tuottoja ja pankin toiminta pysyy kannattavana. Korkotuottojen ollessa matalalla, toinen
pankin tulon lähde on palkkiotuotot. Palkkiotuottoihin kuuluu muun muassa palvelumaksut
ja hallinnointipalkkiot (Toivonen 3.10.2016).

Toivonen 3.10.2016 ei kuitenkaan usko pankkien poistuvan rahoitustoimialalta. Hän näkee osuuspankkien olevan poikkeuksia rahoitustoimialalta ulos astuessaan, esimerkiksi
omasairaala-hankkeellaan. Pankkien on jatkuvasti joka tapauksessa muututtava, sillä lehdistä voidaan lukea, että start-upit tulevat lisäämään kilpailua pankkisektorilla.

Sopimusehtojen muutokset tuovat pankeille myös turvaa, lainoissa on viitekorkojen lattioita ja lattioita ollaan poistamassa isojen yritysten tileistä ja sittemmin pienempienkin yritysten tileistä.
5.5

Luottotappioiden ennaltaehkäisy

Luotonmyöntöprosessiin on tullut jonkin verran muutoksia 2000-luvulla. Prosessiin on tullut mukaan automatisointia esimerkiksi korttipäätökset on osittain automatisoitu ja yleisesti
ottaen pieniä luottoja pyritään prosessaamaan kustannustehokkaammin, niin vakuudellisissa kuin vakuudettomissa luotoissa. Luotonmyöntöprosessia on viety automatisoinnin
suuntaan. Viimevuosina esimiesten lisäksi luottopäälliköt ryhtyivät tekemään luottopäätöksiä, ja he myös kouluttavat henkilöitä. Finanssikriisin jälkeen luottopolitiikka tiukentui huomattavasti, vuosina 2012–2013 luottopolitiikka oli selkeästi tiukempi. Melko pian tilanne
kuitenkin normalisoitui ja luotonmyönnön suhteen otettiin reippaampi askel. Tilanne oli
enemmän hetkellinen, sillä pitääkseen toiminnan kannattavana, pankin täytyy saada tuottoja. (Ruokokoski 1.11.2016.)
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Maksuvara eli, se että asiakas pystyy tuloilla selviytymään lainasta ja maksukäyttäytyminen huomioidaan arvioinnissa. Myös vakuus on tärkeä asia, mikäli asiakas ei pystykään
jostakin syystä maksamaan lainoja takaisin, pankilla on turva, josta voi saada lainan kuitattua. Vakuuteen kiinnitetään paljon huomiota ja lähtökohtaisesti sen on oltava riittävä ja
kunnossa. Usein omaa rahaa ei ole niin paljoa, että pelkkä ostettava asunto riittäisi lainan
vakuudeksi. Lisävakuuksia otetaan usein vanhempien asunto-osakkeista, muista kiinteistöistä tai rahatalletuksista. Lisäksi on mahdollisuus hankkia luottolaitoslain mahdollistama
omavelkainen takaus.

Mikäli asiakas ajautuu tilanteeseen, jossa hän ei kykene maksamaan otettua luottoa.
Pankki ottaa asiakkaaseen aktiivisesti yhteyttä. Asiakkaan kanssa käydään keskustelua,
mistä tilanne johtuu ja miltä tulevaisuus näyttää. Esimerkiksi aluksi voidaan antaa tietty
määrä lyhennysvapaita, jotta asiakas voi esimerkiksi työllistää itsensä uudelleen. Mikäli
asiat eivät korjaannu ja prosessi etenee, lainoja rästiytyy pahasti eikä maksuhalukkuutta
välttämättä ole, lainat irtisanoutuvat ja siirtyvät perintään. Viime kädessä voidaan vakuuden myynnillä saada velka takaisin.

Pankille kertyy luottotappiota tietty määrä vuodessa, ja sen perusteella voidaan ennustaa
kuinka paljon niitä voisi tulla tulevaisuudessa. Pankit tekevät jokaiselle vuodelle luottotappiovaraus ennusteen. Tilanteessa, jossa esimerkiksi henkilöasiakkaan kohdalla vakuuden
myynnin jälkeen jää maksamattomia lainoja, eikä niitä pystytä järjestelemään ja asiakas
voidaan todeta varattomaksi, pankille jää lopulliseksi luottotappioksi osa vastuista. (Ruokokoski 1.11.2016.)

46

6

Pohdinta

Kolmen asiantuntijan haastattelun analysoinnin jälkeen saatiin kokonaisvaltainen kuva
korkojen kehityksestä ja korkotuottojen turvaamisesta. Ensimmäinen haastateltava osasi
kertoa kattavimmin korkotuotoista ja niiden suojaamisesta, toinen haastateltava oli ekonomisti, joka antoi näkökulmaa korkojen kehitykselle. Viimeisimpänä haastateltiin luottopäällikköä, joka tarjosi molempia aihealueita täydentäviä vastauksia. On tärkeä, että pankissa
on eri osastoja, jotka keskittyvät eri asioiden tarkasteluun eri näkökulmista. Näin osastot
voivat hyödyntää toisiltaan saatavaa tietoa.

1990-luvun alussa kolmen kuukauden Euribor kävi jopa 15 prosentissa. 2000-luvulle tultaessa Euribor on maltillistunut 5 prosentin tienoille. 2000-luvun vaihteessa, otettiin käyttöön
Euribor, Helibor-koron sijaan. 2000-luvulla korkojen heilunta väheni ja valuuttariski poistui
Suomen liittyessä euroalueeseen. Hiljalleen korot ovat laskeneet 2000-luvulla, pois lukien
finanssikriisin ajan. Ennen kriisiä korot kohosivat nopeasti ja tulivat yhtä nopeasti myös
alas. Finanssi- ja velkakriisin jälkeen korot nousivat, jonka jälkeen ne ovat olleet tasaisessa laskussa. Historiallisesti kaikki Euribor-korot ovat painuneet miinukselle. On esitetty
eriäviä mielipiteitä siitä, kannattiko Suomen liittyä Euroopan unioniin. Korkojen näkökulmasta, on toisaalta tullut positiivisia asioita mukana. Aikaisemmin mainittujen volatiliteetin
ja valuuttariskien lisäksi, korkotaso on madaltunut, joka omalta osaltaan lisää kulutusta.
Alhaisen korkotason lisäksi esimerkiksi lainanottajalle päätökseen vaikuttaa myös henkilökohtainen elämäntilanne. Elämäntilanteeseen voi sisältyä työttömyyttä, joka saattaa estää
lainansaannin.

Kuten aikaisemmin mainittiin, Euroopan keskuspankin rahapoliittisilla toimilla on ollut vaikutus korkojen laskuun. Enää pitkään ei EKP voi laskea ohjauskorkoaan, sillä se vaikuttaa
suoraan pankkien kannattavuuteen korkotuottojen kautta. EKP pyrkii muilla toimillaan kuten osto-ohjelmilla nostamaan inflaatio-odotuksia. Danske Bankin lokakuun lopussa antaman arvion mukaan 2017 vuoden inflaatio ennuste on Suomessa 1,0 % ja euroalueella
1,3 %.

Jonkin verran pankit pyrkivät matalassa korkotilanteessa keksimään uusia ratkaisuja.
Tästä esimerkkinä on YIT:n ja S-pankin yhteistyö. YIT on julkaissut Smart-asumiskonseptin, joka sisältää rahoitusratkaisun S-pankilta. Rahoitusratkaisussa, asiakas maksaa 15 %
asunnon velattomasta hinnasta kaupanteon yhteydessä ja loput 15 % lähellä asunnon valmistumista. Asiakkaille on etukäteen neuvoteltu 70 % yhtiölaina, jossa ensimmäiset viisi
vuotta ovat lyhennysvapaita. Näin asiakas maksaa vain yhtiölainan korkoa. (Sjöström
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2016.) Viiden vuoden aikana korot voivat nousta tai pysyä samalla tasolla, joka tapauksessa S-pankki saa lisäaikaa seurata korkojen kehitystä.

Korkojen laskusta johtuen pankkien korkotuottojen osuus on pienentynyt huomattavasti
vuosien aikana. Ennen opinnäytetyön aloittamista omat odotukset pankkien käyttämistä
suojausmenetelmistä olivat korkeat. Tulosten tulkinnan jälkeen, olisin odottanut vieläkin
suurempaa liikettä korkotuottojen turvaamiseksi. Pankit eivät olleet osanneet varautua
miinuskorkoihin, toki tämän jälkeen on kehitetty muutamia keinoja, joilla pankit voivat suojautua. Pankit voivat säädellä marginaalia, joka on siis pankin tuotto-osuus lainasta. Kilpailu pankkien välillä rajoittaa kuitenkin marginaalilla säätelyä. Pankit ovat tehneet koronvaihtosopimuksia, myöntäneet kiinteäkorkoisia lainoja siinä toivossa, että niitä ei vaihdeta
vaihtuvakorkoisiksi. Pankit ovat ostaneet kiinteäkorkoisia bondeja salkkuihin. Uudehkona
ratkaisuna mukaan on tullut korkoputki, jossa pankki saa vähintään lattiakorkoa. Sopimusehtoihin on tehty myös muutoksia, jotka suojaavat pankkia miinuskoroilta. Tutkimuksessa
selvitetyt keinot ovat hyvin konkreettisia ja toteutettavissa olevia ratkaisuja, jotka tuovat
tuloksia.

Korkoputkiratkaisu on pankin sekä asiakkaan näkökulmasta hyvä. Korkojen noustessa
asiakas joutuu maksamaan korkeintaan lainaneuvottelun yhteydessä sovitun korkokaton.
Pankille ratkaisu on hyvä matalassa korkotilanteessa, vaikka Euribor-korot olisivat miinuksella, pankki saa joka tapauksessa sopimuksessa sovittua lattiakorkoa ja tämän päälle
marginaalia. Ratkaisu on siis pankkia ja asiakasta turvaava ratkaisu. Kun korkoputki sopimus tehdään viideksi vuodeksi, on asiakkaan mahdollista punnita tilanne uudelleen viiden
vuoden jälkeen.

Korkosuojauksen lisäksi pankki pyrkii ennaltaehkäisyyn välttääkseen lainojen luottotappiota. Lainoja myönnettäessä arvioidaan asiakkaan aikaisempaa maksukäyttäytymistä eli
miten asiakas on aikaisemmin hoitanut lainansa. Luotonmyönnössä tarkastetaan maksuvara eli varojen riittävyys otettavaan lainaan. Myös lainalle tarjottava vakuus arvioidaan
tarkasti. Harvoin ostettava kohde itsessään riittää lainan vakuudeksi, tällöin lainanottajan
on turvauduttava ulkopuoliseen takaajaan. Pankin näkökulmasta vakuus on merkityksellisessä asemassa, mikäli asiakas ei pysty selviytymään lainastaan, voidaan vakuus myydä
ja pankki saa velkansa takaisin.

Kaiken kaikkiaan pankeilta löytyy konkreettisia keinoja, joilla se pyrkii suojautumaan matalaa korkotasoa vastaan. Korkojen odotetaan pysyvän vielä matalalla, joten korkokatteen
suojauksen lisäksi, on pankkien keskityttävä myös muihin palveluihin. Tuottoja saadaan
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asiakkailta perittävistä palvelumaksuista ja esimerkiksi sijoituspuolelta voidaan kerätä erinäisiä hallinnointi- ja palkkiotuottoja. Pidemmällä aikavälillä pankkien on myös pyrittävä
säilyttämään tärkeät ja tuottavat asiakkaat, sillä uuden asiakkuuden hankkiminen tulee yritykselle kalliimmaksi kuin vanhan säilyttäminen.

Toista alatutkimuskysymystä miten korot ovat kehittyneet, tutkittiin läpi opinnäytetyön. Havainnollistavimpina esimerkkeinä toimivat työssä esitetyt kuvat kehityksestä. Yksinkertaistettuna 2000-luvulla korkojen kehityksessä on ollut kolme suurempaa piikkiä 2000-luvun
alussa, finanssikriisin aikaan vuonna 2008 ja vuosina 2011–2012. Vuoden 2012 jälkeen
korot ovat laskeneet ja painuneet miinukselle.

Toinen alakysymys oli miten korkojen kehitys on vaikuttanut pankkien ansaintaan. Kysymykseen saatiin vastaus; korkojen lasku on laskenut pankin korkotuottoja. Korkojen
nousu on ainoastaan hieman nostanut korkokatetta. Viimeisimpinä vuosina korkokate on
pysynyt suhteellisen samalla tasolla, vaikka korot ovat laskeneet jopa miinukselle. Tämä
johtuu siitä, että pankit pyrkivät karsimaan mahdolliset kulut. Lisäksi asuntolainakanta on
kasvanut huomattavasti, mutta korkokate ei ole kuitenkaan kasvanut asuntolainakannan
kehityksen mukaan.
6.1

Jatkotutkimusehdotukset

Korkotuottoihin liittyviä tutkimuksia ei opinnäytetöistä oikeastaan löytynyt, joten sen saralla
olisi varmasti vielä paljon tutkittavaa. Tutkimusta olisi mielenkiintoista jatkaa vertaamalla
laina-ajan muutoksen vaikutusta korkotuottoihin. Esimerkiksi 1998 takaisinmaksuaika oli
11 vuotta, nyt ne ovat huomattavasti pidentyneet.
Tutkimukseen voisi sisällyttää laskelmia, jotka osoittaisivat mikä korko, minäkin ajankohtana olisi pankin kannalta tuottavin.

Toinen mielenkiintoinen vaihtoehto, voisi olla korkokatteen kehityksen vertailu muiden
maiden pankkien kanssa. Tällöin voitaisiin keskittyä syihin, miksi esimerkiksi Suomen kehityksellä menee paremmin tai huonommin kuin toisella maalla.
6.2

Opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi

Opinnäytetyöprosessi itsessään oli opettavainen kokemus ja oli mielenkiintoista päästä
paneutumaan aiheeseen kunnolla. Mielenkiinto aihetta kohtaan heräsi työskennellessäni
pankissa. Halusin tehdä ”jotain” lainoihin liittyvää, kunnes keksin, että haluan tutkia korkotuottojen kehitystä. Yllätyksekseni en löytänyt vastaavanlaista opinnäytetyötä. Korvaamaton apu omalla työpaikalla auttoi jaksamaan tutkimuksen teossa. Ohjaajani työnpuolesta
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auttoi suunnittelemaan rakennetta ja hankkimaan haastateltavat, jotka olivat tutkimuksen
edellytys. Haastateltavat tarjoutuivat auttamaan, mikäli jokin jäi epäselväksi tai mieleeni
tulisi vielä muita kysymyksiä.

Aloittaessani suunnittelemaan työtä, tietämykseni korkomaailmasta oli heikko. Ensimmäisiä sivuja kirjoittaessani, innostuksen takana oli pelko siitä, että mitä jos epäonnistun. Kirjoittaminen lähti hyvin käyntiin, enkä kokenut sitä missään vaiheessa epämiellyttäväksi.
Välillä tietysti toivoi, että olisi jossain muualla kuin kirjastossa perjantai-iltana. Välillä kirjoittaminen sujui niinkin hyvin, että mietti voiko tämä tarkoittaa hyvää. Muutamina kertoina
muistan tuskastelleeni, kuinka kirjoittamisesta ei tullut mitään. Tällöin päätin pitää vapaapäivän.

Työn suurimpina haasteina oli rakentaa kokonaisuudessaan ymmärrettävä ja johdonmukainen raportti ilman aiempaa perehtymistä aiheeseen. Haasteeksi ajoittain osoittautui
myös aika ja jaksaminen. Tein kokopäiväisenä töitä koko opinnäytetyöprojektin ajan, lukuun ottamatta neljää päivää, jotka otin töistä vapaaksi pyhittääkseni ne opinnäytetyölle.
Lyhyen loman aikana sain paljon enemmän aikaiseksi, kun illalla töiden jälkeen kirjastossa. Kokonaisuudessaan olen hieman yllättynyt itse, kuinka kivuttomasti kirjoitus sujui
töiden ohessa.

Kvalitatiivisen tutkimuksen valinta osoittautui työlleni ja minulle sopivaksi. Haastattelujen
avulla sain kasattua kokonaisvaltaisen käsityksen siitä, mitä korkojen kehitys on ollut ja
mitä korkokatteen säilyttämiseksi voidaan tehdä. Ennen opinnäytetyön aloittamista, olin
kuvitellut mielessäni keinoja olevan paljon enemmän. Toisaalta olin tyytyväinen selvittämiini konkreettisiin keinoihin, joita pankissa toteutetaan.

Tärkein oppimani taito oli sisällön lisäksi, tiedon hakeminen. Tutkimuksessa ei halunnut
käyttää kolmea ensimmäistä googlen ehdottamaa lähdettä, vaan halusi etsiä luotettavia ja
oleellisia lähteitä. Aineiston analysointi ja oma pohtiminen tuottivat aluksi hieman hankaluuksia, mutta useiden läpilukujen jälkeen aloin hahmottamaan kokonaisuutta ja samaan
selkeitä vastauksia tutkimuskysymyksiin.

Koen, että suoriuduin prosessista olosuhteisiin nähden kiitettävästi ja olen tyytyväinen
työni tulokseen. Se mitä jälkikäteen olisin tehnyt toisin, olisin ottanut töistä enemmän vapaata ja antanut itselleni enemmän aikaa. Tämän työn valmistumisesta olen kiitollinen
Danske Bankille saamastani avusta, opettajille, ohjaajalle ja hienoille ihmisille ympärilläni,
jotka antoivat tukensa.
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Liitteet
Liite 1. Haastattelukysymykset

Danske Bankin varainhallinnan Pekka Toivosen haastattelukysymykset
Kerrotko aluksi hieman itsestäsi, työnkuvastasi ja urastasi.
Mistä muodostuu tuloksessa näkyvät korkotuotot ja palkkiotuotot?
Millä muulla tavoin pankki saa tuottoja?
Miten korko- ja palkkiotuottojen osuus on vaihdellut vuosien aikana?(Opinnäytetyö on rajattu 90-luvulta tähän päivään)
Miten kapenevaan korkokatteeseen on reagoitu pankissa? Miten siltä voidaan suojautua?
Ensiasunnon ostajia tuetaan monin keinoin sekä valtion, että pankkien toimesta. Liittyykö
tämä asuntolainankannan kasvattamiseen vai osaatko sanoa mihin pankit pyrkivät tällä?
Millä toimenpiteillä voidaan kiriä takaisin menetettyä korkokatetta?
Miten korkotason muutos on haastanut pankit mukautumaan? Täytyykö pankkien hakea
kasvua muilta osa-alueilta esim. Osuuspankin oma-sairaala hanke.
Miten lainanmaksu ajoissa on tapahtunut muutoksia ja miten ne vaikuttavat pankin ansaintaan?
Osattiinko pankeissa varautua miinusmerkkiseen korkoon? Oliko ajateltu, että näin voisi
edes käydä?
Maksoivatko pankit korvausta esimerkiksi laina-asiakkaille miinuskoroista?
Miten toimitiin yritysten kanssa?
Mitä seurauksia miinuskorkoista tuli pankille?
Millä tavoin pankit ovat nyt varautuneet miinuskorkoihin?
Mikä on inflaation vaikutus asuntolainaan?
Mitä tarkoittaa asuntolainan lainakatto? Mitä etuja ja haittoja se tuo?
Miten pankin toimintaa voidaan mitata? Mitä tunnuslukuja vertailuissa käytetään?
Danske Bankin ekonomistin Henna Mikkosen haastattelukysymykset
Kerrotko hieman itsestäsi, työnkuvastasi ja urastasi.
Millaiset tilanteet markkinoilla heiluttavat korkoja?
Miten korot ovat kehittyneet 1990-luvulta tähän päivään?
Millainen muutos tapahtui, kun siirryttiin markasta euroon ja otettiin viitekoroksi Euribor,
Heliborin sijaan?
Korreloiko inflaation kehitys korkotason kanssa?
Millaista inflaation vauhti ja kehitys on ollut?
Mikä on inflaation vaikutus asuntolainaan?
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Osattiinko miinuskorkoihin varautua pankeissa?
Mikä on todellinen lainan maksuaika tällä hetkellä?
Miten lainan maksuajoissa on tapahtunut muutoksia ja miten ne vaikuttavat pankin ansaintaan?
Millä tavalla pankissa voidaan suojautua negatiivista korkotasoa vastaan?
Miten korkokehityksen odotetaan jatkuvan tulevaisuudessa?
Voivatko korot painua huomattavasti enemmän miinuksen puolelle kuin mitä nyt jo ovat?
Entä miten inflaation kehitys on ennustettu?

Danske Bankin luottopäällikön Ulla Ruokokosken haastattelukysymykset

Kerrotko aluksi hieman itsestäsi & urastasi.
Mitä työnkuvaasi kuuluu?
Mitkä ovat suosituimpia haettuja luottoja?
Millainen merkitys lainan vakuudella on päätökseen annetaanko lainaa?
Mikä on keskimääräinen aika, jolla asiakas saa luottopäätöksen?
Miten omalla työnkuvallasi osallistut korkotuottojen turvaamiseen?
Tiedätkö mitä keinoja pankki käyttää korkotuottojen turvaamiseksi?
Miten luotonmyöntöprosessi on muuttunut 2000-luvulla?
Onko finanssikriisin jälkeen tullut paljon muutoksia luotonmyöntöön?
Mitä asioita painotetaan, kun asiakkaalle myönnetään/ei myönnetä luottoa?
Osaatko kertoa, milloin luottoja haetaan erityisten vilkkaasti ja milloin taas on rauhallisempaa?
Onko matala korkotaso laittanut lainanhakijat liikkeelle?
Vaikuttaako negatiivinen korkotaso lainojen myöntämiseen?
Miten pankki toimii tilanteessa, jos asiakas ei voi maksaa luottoa? Jääkö pankki tappiolle?
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