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Julkinen Finanssivalvonnan johtokunnan
asiaa koskevan päätöksen julkistamisen
jälkeen.

Suomen Pankin lausunto Finanssivalvonnan johtajan päätösesitykseen
makrovakausvälineiden käytöstä

Finanssivalvonta on pyytänyt Suomen Pankkia toimittamaan lausunnon johtajan päätösesityksestä
Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksentekoa varten.

Finanssivalvonnan johtaja esittää, että Finanssivalvonnan johtokunta

päättää asettaa luottolaitostoiminnasta annetun lain ro.luvun 4
$ : ssä mainitun muuttuvan lisäpääomavaatimuksen edelleen o,o
%:n tasolle,
päättää jatkaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 15. luvun rr 5:n
nojalla, r9.3.zor8 tehdyn, enimmäisluototussuhteen alentamista
koskevan päätöksen voimassaoloa. Päätöksellä alennettiin enim-
mäisluototussuhdetta muiden kuin ensiasunnon ostajien osalta 5
prosenttiyksiköllä sekä
viestii julkisuuteen huolensa kotitalouksien korkean velkaantunei-
suuden ja laina-aikojen pidentymisen riskeistä talouskasvun hidas-
tuessa.

Suomen Pankki katsoo, ettö

on tarkoituksenmukaísta asettaa muuttuu a- lisiþääomau aatimus
edelleen o,o % : n tasolle,
on syy tä j atkaa päätöstä koskíen enimmöisluototussuhteen alen-
tamista g prosenttíyksiköIlä 85 prosenttíin muídenkuin ensi-
esunnon o stajien osalta,
on perusteltua uiestíä huolí kotítalouksíen uelkaantumisen tason
kasuusta j a laina-aikoj en pidentymisesfö.
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r Taloudellinen tilanne ja makrovakausnäkJ¡mät

Suomen talouskasvu jatkuu mutta hidastuu, ja lähivuosien talouskasvuen-
nusteita on korjattu alaspäin. Talouskasvua ovat tukeneet Suomen tär-
keimpien vientimarkkinoiden kasr,u, kevyt rahapolitiikka sekä työllisyyden
koheneminen. suomen Pankin joulukuun ennusteen mukaan viennin mer-
kitys kasvun ylläpitäjänä kuitenkin vähenee lähivuosina ja kasvu on entistä
enemmän kotimaisen þsynnän ja etenkin yksityisen kulutuksen varassa.
Reaalipalkkojen nousu tukee kotimaista kulutusta ja kotitalouksien net-
tosäästämisasteen ennustetaan pysyvän edelleen alhaisena. Epävarmuus
kansainvälisen talouden kehiryksestä on kuitenkin lisääntynyt, ja Suomen
talouskasvuun liittyvät, lähinnä ulkoiset riskit voivat johtaa ennustettua
hitaampaan kehitykseen.

vuonna zor g asuinrakennusinvestointien kasvun odotetaan hidastuvan
selvästi. Asuntojen reaalihinnat ovat vuoden takaa kehittyneet maltillisesti
(pääkaupunkiseutu +o,g %o ja muu Suomi -2,o Yo, koko maa -o,6 %).

Asuntoyhteisöjen lainakanta on kasvanut yli ro prosentin vuosikasvuna,
kun taas asuntolainakannan kasvu on hidastunut alle z prosenttiin. Koko-
naisuutena luottolaitosten välittämä asuntorahoitus on kasvanut viime
vuosina tasaisesti noin 4 % vuodessa.

Kotitalouksien lainakanta (ml. arvioidut taloyhtiölainat) suhteessa kä¡et-
tävissä olevaan vuosituloon oli syyskuun zorS lopussa L29,t%o,kun se nel-
jännesvuotta aiemmin oli (tarkentuneiden tietojen mukaan) tz7,go/o. Strh-
teessa BKT:hen kotitalouksien lainakanta kasvoi vuoden zorS kolmannella
neljänneksellä 65,8 prosenttiin.

Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko on pysytellyt ennätyksellisen
matalana alle o,9 prosentissa. Laskennallinen keskimarginaali on ollut vii-
meiset puoli vuotta noin o,85 prosenttiyksikköä (ml. korkosuojausten kus-
tannukset). Uusien asuntoyhteisölainojen keskimarginaali on pysytellyt
vuonna zo 18 yhden prosenttiyksikön tuntumassa. Uusien asuntolainojen
keskimääräinen alkuperäinen takaisinmaksuaika on noin zo vuotta, mutta
noin z5 vuoden pituiset lainat ovat yleisþmeet vuodesta zor5 alkaen.

Suomen pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde (2o,4 %) pysyr vuoden
zorS kolmannella neljänneksellä lähes muuttumattomana edelliseen nel-
jännekseen verrattuna. Ydinvakavaraisuussuhteen arvioidaan heikkenevän
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noin 17 prosenttiin vuoden zorS viimeisellä neljänneksellä Nordean koti-
paikan siirron johdosta. Vakavaraisuussuhteiden arvioidun pienenemisen
taustalla ovat viranomaisten Nordealle asettamat riskipainolattiat. Enna-
koidusta heikkenemisestä huolimatta Suomen pankkisektorin vakavarai-
suuden arvioidaan pysyvän selvästi EU-alueen keskitasoa vahvempana
vuoden viimeisellä neljänneksellä. Suomen pankkisektorin järjestämättö-
mien saamisten osuus on edelleen EU-alueen alhaisimpia.

Kotitalouksien suuri ja kasvava velkaantuneisuus on pysyväisluonteinen
rakenteellinen haavoittuvuus, josta ei aiheudu välitöntä vakausuhkaa
mutta joka voi lisätä kansantalouden herkþyftä suhdannevaihteluiden
suhteen ja siten kasvattaa myös rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä.

EKP:n neuvoston joulukuun zorS rahapoliittisten päätösten myötä rahoi-
tusolot pysyvät euroalueella ja Suomessa suotuisina vielä pitkään. Kevyttä
rahapolitiikkaa ylläpidetään mittavilla arvopaperiomistuksilla ja takaisin
maksettavan pääoman uudelleensijoituksilla sekä EKP:n ohjauskorkojen
kehitystä koskevalla ennakoivalla viestinnällä. Kevyt rahapolitiikka tukee
myös Suomen reaalitaloutta.

Suomen Pankki arvioi, että Suomen rahoitusjärjestelmän rakenteelliset
haavoittuvuudet (ml. kotitalouksien velkaantuneisuus ja pankkisektorin
keskitt¡meisyys) lisäävät tarvetta luottolaitosten vahvalle pääomitukselle.
Tulee kuitenkin huomioida, että Suomessa luottolaitosten kestoþþä on
vahvistettu näiden haavoittuvuuksien vuoksi rakenteellisin makrovakaus-
toimin, kuten asettamalla luottolaitoksille järjestelmäriskipuskurivaatimus
(tulossa voimaan heinäkuussa 2oLg)ja alaraja asuntolainojen riskipainoille
(voimassa vuoden zorS alusta lähtien). Lisäksi asuntorahoituksen kautta
syntyvien rakenteellisten haavoittuvuuksien kasvua on ehkäisty enimmäis-
luototussuhteen kiristyksellä, joka tuli voimaan heinäkuussa zor8.

Maaliskuussa tehdyn ja t.7.zor8 voimaan tulleen päätöksen, joka koski
enimmäisluototussuhteen alentamista 5 prosenttiyksiköllä 85 prosenttiin
muiden kuin ensiasunnon ostajien osalta, voimassaoloa on edelleen perus-
teltua jatkaa.



(t)
¡$ 18
ì,tl

Jakelu

Lausunto + (+)

SP 3zlCrr.z/zotg
3O.1.2O19

Salassa pidettävä Julklz4 $ rz k

Kokonaisuudessaan luotonannon ja rahoitusmarkkinoiden riskinottoha-
lukkuuden kasvua kuvaavat mittarit sekä muut täydentävät riskimittarit
eivät viittaa sellaiseen rahoitusjärjestelmän riskien kasvuun, joka peruste-
lisi muuttuvan lisäpääomavaatimuksen kasvattamista. Suomen Pankki pi-
tää siten perusteltuna pitää muuttuva lisäpääomavaatimus o,o prosentissa.
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