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JOHDANTO 

Eduskunta edellytti vuoden 1993 lokakuussa 
vastauksessaan hallituksen esitykseen laiksi Val
tion vakuusrahastosta annetun lain muuttami
sesta (HE 130/1993 vp), ettii hallitus k!iy perus
teellisesti la.pi pankk.ijarjestelman tervehdyttll.mi
sen eri vaihtoehdot ja ajoittaa sen jlilkeen tarvit
tavat toimenpiteet niin, ettii valtio voi luopua 
omistuksestaan tukea saa vissa pankeissa silloin, 
kun se on veronmaksajien ja valtion talouden 
kannalta edullisinta. Omaisuudenhoitoyhtioiden 
k!iytOn pankkijarjestelman tervehdyttiimisessli 
tulee tapahtua tlilnan periaatteen mukaisesti. 
Edelleen eduskunta edellytti, ettii hallitus antaa 
tekemistiian ratkaisuista viipymattli eduskunnal
le asianmukaiset tiedot. 

Lisaksi eduskunta kirjelmiss!i.lin helmikuussa 
ja lokakuussa 1993 hallituksen valtion vuoden 
1993 ensimmaiseksi ja neljanneksi lisatalousar
vioiksi antamien esitysten (HE 375/ 1992 vp ja 
HE 125/1993 vp) johdosta edellytti, ettii valtio-

neuvosto antaa eduskunnalle tiedonantona 
suunnitelmansa rahoitusjarjestelman tervehdyt
tiimisestll, tervehdyttllmiseen k!iytetyistii kei
noista ja julkisen tuen palauttamisesta valtiolle 
niin, ettii tiedonanto voidaan kiisitella eduskun
nassa vuoden 1993 valtiopaivien syysistunto
kaudella. 

Tassa tiedonannossa hallitus esittiia rahoitus
jarjestelman tecvehdyttamiseksi kaytetyt keinot 
ja suoritetut toimenpiteet seka ne periaatteet, 
joita pankkituen myOntamisessa noudatetaan. 
Naitii asioita klisitellaan tiedonannon luvussa 2. 

Tiedonannon alkuosassa luvussa 1 arvioidaan 
syitii, jotka johtivat pankkikriisiin. Luvussa 3 
esitetlliin pankk.itukeen sitoutuneisiin varoihinja 
naiden varojen palauttamiseen vai.kuttavia teki
jOitii. 

Tiedonannon loppuosassa luvussa 4 esitetaan 
linjauksia, joilla mahdolliset tulevat rahoitusjar
jestelmakriisit voitaisiin estaa. 
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1. PANKKIKRIISIIN JOHTANEET SYYT 
1.1. SUOMEN TALOUDELLINEN KEHI

TYS JA TALOUSPOLITIIKKA 1980- ja 
1990-LUVUILLA 

Pankkikriisi on osa koko kansantalouden 
kriisill. Kriisin syitli ovat seka Suomen kansain
valisessa ympiiristossa tapahtuneet dramaattiset 
muutokset ettli Suomen oma taloudellinen ja 
talouspoliittinen kehitys. 

Suomen talouskehitys hyotyi 1980-luvulla 
lllntisten teollisuusmaiden pitkastli tasaisesta 
nousukaudesta, joka piti yllll Suomen kokonais
viennin kasvua Neuvostoliiton kaupan vahene
misestll huolimatta. 

Suomessa rahoitusmarklcinoiden vapauttami
n_en s/i.linnostelystli I 980-luvulla, erityisesti vuo
s~:,:mmenen puoli_valistli alkaen, sai monet pan
kit Ja myOs pankkien asiakkaat ottamaan suuria 
riskejll. Ongelmallista oli, ettli luottoekspansion 
vaiku~ust~ hy!)~yk~eiden ja palvelusten kysyn
tlian Ja hintoihm e1 ymmarretty ohimenevllksi 
ilmioksi, vaan sen varaan syntyi enniitysmliinen 
investointiaalto. 

Kotimaisen kysynn.4n nopea kasvu kesti 
useita vuosia ja purkautui kasvavassa mlilirin 
myOs tuontiin ja vaihtotasevajeeseen. Samalla 
yksityisen sektorin velkaantuneisuus kohosi uu
delle_ tasolle. Epllonnistumiset riskinotossa sy
vens1v/it kansantalouden kriisili 1990-luvun 
a!ussa ja aiheuttivat. sen, ettli pankkijilrjestelma 
e1 kyennyt enlili omm avuin vastaamaan sitou
muksistaan. 

Kysynt/i suuntautui erityisesti kiinteistOihin ja 
rakennuksiin, joiden hinnat parissa vuodessa 
jopa kaksinkertaistuivat. Osakekurssit kohosi
vat velkarahoitteisen kysynnan myOtli erittliin 
korkeiksi. 

Hinnat ja kotitalouksien velat saavuttivat 
huippunsa vuonna 1989, mink/i jlilkeen alkoi 
korkojen rajun nousun myotli kysynnan ja hin
tojen alam/iki. Kun mylis yritykset alkoivat vll
hentiia velkaantumistaan, kotimainen kysyntil 
kiiantyi kokonaisuudessaan rajuun laskuun. 

TAWUSKEHITYS SUOMESSA JA 
OECD-MAISSA 

Suoml O OECD 

Vienti supistui vuonna 1991 ennlltyksellisen 
matalaksi, kun l 98D-luvun perintonll hintakil
pailukyky oli heikko ja kysyntll niin idassa kuin 
lllnnessiikin supistui. Bruttokansantuotteen on 
arvioitu supistuvan vuosina 1991-1993 reaali
sesti yhteensa lahes 15 %. Tuotannon supistumi
sen myOtli tyOttomyys ja konkurssien mllllrll 
ovat kohonneet rajusti, mikll on olennaisesti 
vllhentanyt sekli halukkuutta ettli mahdollisuuk
sia riskinottoon. 

Talouspolitiikka on markan devalvoitumisen 
myotlivaikutuksella parantanut hintakilpailuky-

vyn jillleen erittliin hyvaksi. Vienti ja teollisuus
tuotanto klilintyivllt uudelleen kasvuun jo vuosi
na 1991-1992, ja kasvu jatkunee lahivuosina 
voimakkaana. 

Kotimarkkinat ovat vielll lamassa, kun reaa
litulot supistuvat ja yksityisen sektorin velkojen 
vahentlimistarve jatkuu. Lisllksi liikehuoneisto
tilaa on tarpeeseen nahden 1iian paljon, mikll 

' uhkaa pitiiii kotimaisen rakentamisen useita lii.
hivuosia kriisissll. Ulkoisen tasapainon merkit
tllvll parantuminen vaihtotaseen tasapainottues
sa tekee kuitenkin vahitellen tilaa kotimaisen 
kysynnlln lisllilntymiselle. 

Lamaa ovat syventlineet ja pitkittllneet osal
taan pankkien vakavaraisuusongelmat. Pank
kien jo kllrsimllt luottotappiot ovat heikentii
neet niiden omaa pliliomaa. Jarjestlimllttomien 
Juottojen suuri m/iiir/i pankeissa sekli kiinteisto
markkinoiden heikot nllkym/it yhdessll koti
maisen kysyntlllaman kanssa pitav/it ylla odo
tuksia suurista luottotappioista myOs lahivuosi
na, vaikka ni!.iden sinii.nsll odotetaankin piene
nevlln. Tllssli tilanteessa pankkien mahdollisuu
det luottojen uuteen kasvattamiseen ovat hei
kentyneet. 

Julkisen sektorin rahoitusasema on laman 
takia voimakkaasti heikentynyt, kun verotulot 
ovat supistuneet ja tyollisyys- ja korkomenot 
ovat kohonneet kokonaan uudelle tasolle. 

Erityisesti valtion menot ovat suhdanneauto
matiikan takia kasvaneet rli.jiihdysmaisesti sa
maan aikaan, kun bruttokansantuote on supis
tunut. Kansantalouden veroaste on kohonnut 
vain lievilsti. Julkinen velka on tulojen ja meno
jen villisen suuren tasapainottomuuden takia 
lllhtenyt poikkeuksellisen nopeaan kasvuun. Jul
kisen velan kasvu merkitsee vliistllmii.ttomiisti 
julkisten menojen leikkaustarvetta lahivuosina. 

Julkisen menotalouden sopeuttaminen kan
santalouden kantokyvyn mukaiseksi on olennai
nen osa kesti!Vlin talouskasvun strategiaa. Ehdo
ton edellytys tyollisyyden kohentamiselle ja jul
kisen talouden velkakierteen katkaisemiselle on, 
ettli talouden kasvu on kestlivilllli pohjalla. 
Tlimli tarkoittaa viennin vetllmllii. kasvua, joka 
teollisuudessa on ollut hyvin ripe/iii kesastli 1993 
lahtien. 

Talouden vientivetoinen kasvu ja julkisten 
menojen rajoittaminen luovat edellytykset koti
maisten korkojen riittlivlln matalaan tasoon, 
mikil tekee mahdolliseksi investointien kliynnis
tymisen ja kotimaisen kysynnlin elpymisen. 
Tllmll on myOs kestlivin tie pankkikriisin hoita
miseksi. 

70 

65 

60 

55 

JULKISET KOKONAISMENOT, 
soht~ brnttokaatootteeseen 
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1.2. RAHOITUSMARKKINOIDEN KEIIlTYS 

1.2.1. Pankkikeskeisen jarjestelmlln onge/mat 

Suomen rahoitusmarkkinat ovat varsin pank
kikeskeiset. Osake- ja joukkovelkakirjamarkki
nat ovat varsinkin viime vuosina kehittyneet 
myOnteisesti, mutta ne ovat merkitykseltllan 
edelleen melko vaatirnattomat. Myos sijoitusra
hastojen vahliinen merkitys on vaikeuttanut yri
tysten mahdollisuuksia hankkia oman palioman 
ehtoista rahoitusta. 

Etenkin 1980-Iuvun loppupuolella Suomessa 
suositut ulkomaiset luotot edustivat useimmille 
yrityksille vain uudentyyppistli pankkien kautta 
vlllitcttyli rahoitusta. Ainoastaan suurimmat ja 
ulkomailla toimivat yritykset saattoivat itsenlli
sesti kii.yttllll ulkomaisia rahoitusmarkkinoita 
hyvlikseen. Kun pankkien osuus yritysten luot
tokannasta oli vielll 1980-iuvun alkupuolella 
noin 40 %, on se lcymmenen vuotta myohemmin 
noin 50 %. 

Suomen rahoitusmarkkinoiden pankkikeskei
syys selittlia myOs osaltaan suomalaisen pankki
kriisin syvyyttli ja vaikeutta. Koska pankit suo
raan tai epiisuorasti rahoittavat suuren osan 
yksityistll suomalaista talouselllmilii, ne joutuvat 
vliistllmllttli alttiiksi suurelle osalle koko taloutta 
koskevia taloudellisia riskejil. 
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Suomalaisilla yrityksillii ei useinkaan ole kiiy
tettiivissaan vaihtoehtoisia rahoituskanavia, 
minkii vuoksi pankk.ien luotonantopolitiikka 
saiitelee varsin pitkiille yritysten mahdollisuuksia 
kiiyttiia velkarahaa toiminnassaan. 

Rahoitusmarkkinoiden kehitys ja vakaus 
Suomessa on siten hyvin pitkaan ollut riippu
vainen etenkin pankkien kyvystii hallita asiak
kaidensa velkaantuneisuudesta syntyvat riskit. 
Risk.it, joihin oli varauduttava, muuttuivat kui
tenk.in viihitellen 1970-luvun loppupuolelta liih
lien. 

Asteittain vapautuneet rahoitusmarkkinat 
tarjosivat pankeille mahdollisuuden ottaa kan
nettavakseen suuremmat asiakasrisk.it vapaasti 
miiariteltliviiii korkoa vastaan. Tamlin riskin 
kantaminen on osoittautunut pankk.ijarjestel
miille ylivoimaiseksi. 

1.2.2. Sti.ti.nnostelyn purkaminen 

Rahoitusmarkkinoiden sisainen ja ulkoinen 
siiiinnostely lopetettiin asteittain 1980-luvun al
kuvuosista lahlien. Ulkoista siiiinnostelya va
hennettiin erityisen voimallisesti vuosikymrne
nen kesk.ivaiheilta luk.ien kun sisainen saiinnos
tely jo oli melkein lopetettu. 

Jo 1970-luvulla yleistyivat viihitellen etenkin 
suurten yritysten viiliset rahoitustoimet, joilla 
sekii rahoittaja- etta lainaajayrityksen eduksi 
k.ierrettiin Suornen Pank.in korkosaannostelyii. 
Rahoituksenvalityksen siiilyttaminen julkisesti 
valvottavan pankk.ijarjestelmlin piirissa edellyt
tikin korkosiiannostelyn lieventarnistii. Tama 
toteutuikin asteittain, ja vuodesta 1986 pank
kien luotonanto on ollut piiiiosin ehdoiltaan 
vapaata. 

PANKKILUOTOT YLEISOLLE 
mrd.mk 

300 .--,--,--.---,,-----.--,--,----,--.--.---,--,--,---, 

100 

so 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 • 

El Markkaluotot 

Termiinimarkkinoiden vapauttaminen jo 
vuonna I 980 merkitsi pankeille uutta ja jousta
vaa lyhyen ulkomaisen rahoituksen Ilihdettli. 
Kotimaiset rahoitusmarkkinat avautuivat siten 
sisaiseen siiiinnostelyyn verrattuna varsin varhai
sessa vaiheessa ulkomaille. 

Ulkomaisen rahoituksen kiiyttomahdolli
suuksia lisasi yritysten asteittain kasvanut oikeus 

• V aluuttaluotot 

kiiyttiia pankkien vlilittamaa tai itse jiirjestlirniiii 
ulkomaista luottoa. Nopean luottoekspansion 
voidaan katsoa alkaneen syksylla 1987, jolloin 
oikeus ottaa oman toimintansa rahoittamiseen 
viihintaan viiden vuoden ulkomaisia luottoja 
laajeni koskemaan lahes kaikkia liiketoimintaa 
harjoittavia yhtio- ja osuuskuntamuotoisia yri
tyksia. 

Vuodesta 1987 vuoteen 1990 mennessii yritys
ten valuuttaluottokanta liihes kolrninkertaistui 
ollen vuoden 1990 lopussa 155,5 miljardia mark
kaa. Suljetun sektorin yritysten luottokannasta 
valuuttaluottojen suhteellinen osuus vuonna 
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1985 oli viidennes, kun se viisi vuotta myohern
rnin vuonna 1990 oli kolmannes. A voimella sek
torilla valuuttaluottojen osuus koko luottokan
nasta nousi vastaavana ajanjaksona 38 prosentis
ta 51 prosenttiin. 

YRITYSTEN V ALUUTIA.Mil.RAINEN VELKA 
mrd.mk 

..le: 
8 

150 

• 100 

i 
so 

1!17S 1977 1!179 19!11 

,. Kotimarkk.inasektori 

11183 19!15 1967 19!19 1991 I. Vientisektori --o- Yritykset yhteensa 

Uhde: Anne Brunila, Suomen Pankki 

Rahoitusrnarkkinoiden avautumisen jalkeen 
luottoekspansiota januttivat vain asiakkaiden 
arviot omasta maksukyvystiian ja pankkien arvi
ot luottoihin liittyvis!A tuotoista ja riskeista. 
Nlima pidakkeet osoittautuivat riittiimiittomiksi. 

Luottoekspansioon liittynyt kysynnan, hinto
jen ja kannattavuuden nousu ja rahoituskustan
nusten aleneminen synnyttivat ylioptimistisen 
kiisityksen pankk.ien ja muiden yritysten toimin
taympiiriston kehityksestli. Yrityksissii ka:ynnis
tyi ennatysmainen, hyvin kannattavalta nayttli
nyt, varsinkin k.iintealin ornaisuuteen kohdistu
nut investointitoiminta. Korkojen noustua ja 
kysynnlin supistuttua toiminta osoittautui odo
tettua viihemman kannattavaksi ja usein jopa 
se!viisti tappiolliseksi varsinkin silloin, kun in
vestointien omarahoitusosuus oli pieni. 

Rahoitusrnarkk.inoiden vapautuminen toi 
mukanaan tarpeen arvioida pankkien luotto
piiii.toksissii entista tarkemmin asiakkaan luot
tokelpoisuutta. Myohemmin on osoittautunut, 
etta tatli hark.intaa kaytettiin etenkin saasto-

pankk.iryhrnassli riittamlittornasti. Aikaisernpaa 
merk.ittaviisti suurernpana riskinii esiintyi lisiiksi 
mm. korkoriski, joka syntyy pankk.ien lainojen 
ja rahoituksen erilaisesta kestosta. Taltii osin 
pank.it kohtasivat vaikeasti ennustettavan poliit
tisluontoisen risk.in, joka liittyi hallinnollisesti 
asetettavan peruskoronja markkinoilla maaray
tyviin koron erotuksen kehitykseen ("korko
loukku"). 

1.2.3. Pankkien valvonta 

Rahoitusmarkk.inoiden perusteiden muutos 
tapahtui varsin oogelmallisessa taloudellisessa 
tilanteessa. Panlckien ja yritysten keskuudessa 
vallitsi ylimalkaiseksi ja puutteelliseksi osoittau
tunut riskien ja taloudellisen tilanteen arviointi
kyky, joka osittain perustui epatavallisen pit
klilin jatkuneeseen ja ulkomaiseen luotonottoon 
perustuvaao korkeasuhdanteeseen. Tii.rna kehi
tys aiheutti niikoharhan, jota liik.keenjohto ei 
ajoissa havainnut. 
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Samalla Suomessa oli levinnyt laajalle usko 
viranomaissaantelyn ja -valvonnan tarpeetto
muuteen ja jopa haitallisuuteen. Yhteiskunnalli
nen ilmapiiri ei kannustanut pankkijilrjestelman 
valvonnan tehostamista. Lainsiiildanto ei myos
klian mahdollistanut riittilvilil pankkien osak
kuusyhtioiden valvontaa ja toimintojen sliiitelyil. 

Pankkien tilintarkastajien toiminnan valvon
ta osoittautui myos riittiimiittomliksi. Osakeyh
tiolain (734178) IO luvun 13 §:n saannos, jonka 
mukaan tilintarkastaja ei saa antaa ulkopuolisel
le tietoja yhtion asioista, mikali siitil aiheutuu 
olennaista haittaa yhtiolle, aiheutti laintulkin
nallisia ongelmia. Tilintarkastajat pitivilt mah
dollisena tulkita saannostii niin, ettil se estilisi 
myos Iiikepankin tilintarkastuksessa havaittuja 
seikkoja koskevien tietojen luovuttamisen pank
kitarkastusvirastolle. 

Myoskililn vallitseva tilinpililtoskliytiinto ei 
sallivuudessaan mahdollistanut pankkien ja yri
tysten tilan luotettavaa arviointia. 

Lainsaadiinnon muutokset olivat tuoneet 
pankkitarkastusviraston valvonnan kohteeksi 
huomattavan miiliriin uusia yhteisoja. Kun val
vottavat olivat vielil 1980-luvun puolivalissii 
paaasiassa talletuspankkeja, valvoi virasto I 990-
Iuvun alussa kaikkien ammattimaisesti rahoitus
markkinoilla toimivien yhteisojen toimintaa. 

Lisiiilntyneistil tehtilvista huolimatta pank
kien valvonnassa vallitsi osittain pilallekkaistli 
viranomaistoimintaa. Pailllekkliista valvontaa 
oli yhtaalta pankkitarkastusviraston ja muiden 
viranomaisten - liihinna kuluttaja- ja kilpailu
viranomaisten - villillil seka toisaalta jossain 
mli!lrin myos Suomen Pankin ja pankkitarkas
tusviraston villillii. 

Myos valvonnan sisalto oli muuttunut seka 
Iainsiiiidilnnon ettii markkinoiden kehityksen 
vuoksi huomattavasti aikaisempaa vaativam
maksi. 

Edellii mainituista seikoista ja valvontaan 
osoitetuista puutteellisista voimavaroista johtui, 
ettii rahoitusmarkkinoiden valvonta jlii riitta
miittomliksi. 

1.2.4. Finanssi- ja rahapolitiikan rooli 

Suomen pankkikriisi on seurausta pankkien, 
yritysten ja talouspolitiikan pliattlijien etenkin 
1980-luvulla tekemista ratkaisuista. Kriisin sy
vyys olisi ehkli voinut olla merkittilvasti vahiii
sempi, jolleivat yhteiskunnan eri sektoreissa teh
dyt ratkaisut olisi sallineet rahoituksellisten ja 
taloudellisten riskien voimakasta kasvattamista. 

Lopputulos oli yritystenja kotitalouksien voi
makas velkaantuminen, asuntojen ja kiinteisto
jen hintojen raju nousu ja investointitoiminta, 
joka perustui Iiian optimistisiin tulo-odotuksiin. 
Tamlin velkaantumisen rahoittivat suurimmaksi 
osaksi suomalaiset pankit. Merkittiivii osa lisa
velasta oli valuuttamiiilraista jopa sellaisilla yri
tyksillii, jotka toimivat suljetussa sektorissa koti
markkinoilla. 

Puutteet fmanssi- ja rahapolitiikassa sekii 
pankkivalvonnassa osoittautuivat merkittiiviksi 
samalla kun pankkien ja erityisesti niiden asiak
kaiden riskienhallintakyky oli riittamiitontii. 

Viranomaisten julkisesti esittilmat varoitukset 
korkeaan kysyntiiiinja velkaantumiseen liittyvis
tii riskeistll. eiviit vaikuttaneet kotitalouksien ja 
yritysten k!i.yttaytymiseen, eiviitk!i. toimenpiteet 
luotonannon rajoittamiseksi kaikkiin pankkei
hinkaan. 

Toisaalta korkeasuhdannetta ja omaisuuden 
hintojen nousua riittiimlittomasti hillitsevii talo
uspolitiikka saattoi osaltaan vlihentilii yleison 
riskitietoisuutta. 

Rahoitusmarkkinoiden kehityst! vauhd.itti 
vlihemmiin onnistunut talouspolitiikka. Eplita
vallisen pitkliiin jatkuneen korkeasuhdanteen 
hillitsemisessii epaonnistuttiin muun muassa sen 
vuoksi, ettli talouspolitiikan perustana olevat 
ennusteet aliarvioivat taloudellisen kasvun. 

ASUNTOJEN HINNAT 
NEIJANNESVUOSITIAIN 

I} Koko nwm vanbojen kerrostaloasmltojen bbmat, 
2) deflatoitUM kuluttajabJntaJndeks:ll.li. 

KOTIMAISIA REAALIKORKOJA 
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Talouspolitiikka oli tilanteeseen niihden Iiian 
Ioyslia. Finanssipolitiikkaa ei kiristetty riittavasti, 
vaikkakin se kokonaisuutena oli laskennallisesti 
selkeilsti kysynt!li hillitsevlili. 

Talonrakennustoiminnan ylikuumenemista 
hillittiin ennatysmiiisen pitklilinja laajasti kanne
tulla investointiverolla ja sittemmin ra.kennusve
rolla sek!i. julkisten rakennushankkeiden laajoilla 
lykkliyksillil. Naiden toimien kohtaaman vastus
tuksen ja luottoekspansion voimakkuuden vuok
si vaikutus ei osoittautunut riittiiviiksi. Rakenta
misen suhdanneheilahduksia ja varsinkin raken
nuskustannusten nousua pystyttiin silti merkittii
vasti hillitsemali.n. Velkaantumista kuitenkin suo
si osaltaan edelleen luottokorkojen viihennysoi
keus verotuksessa. 

Rahapolitiikkaa ei riittilviln ajoissa kiristetty 
talouden ylikuumenemisen hidastamiseksi. Aktii
vinen korkopolitiikka olikin vaikeaa pyrittiiessii 
markan ulkoisen arvon sailyttiimiseen vakaana. 
Tlitil rahapolitiikan ongelmaa ei kuitenkaan laa
jalti ymmarretty Suomessa. 

Rahoitukselliset seikat nopeuttivat taloudelli
sen laskusuhdanteen kehityst!. Nimelliset korot 
olivat korkealla talouden sukeltaessa lamaan. 
Tama lisasi voimakkaasti velkaantuneiden yritys
ten ja kotitalouksien jo alun perin Iiiallista velka
taakkaa. 

Korkojen korkeus heijasti korkeaa korkotasoa 
Euroopassa. Korot Suomessa (markkamilariliset 

SUOl!EN PANKIN VAll/lJT!AINDEKSJ 111!1!11 asteilkol IA 
EaJKOR!N l!ARKKAKURSSl 7.6.91 IA!n'IEN loikea asteikio) 
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korot) olivat kuitenkin viela huomattavasti kor
keampia kuin yleensli Euroopassa. 

Koti- ja ulkomaisten korkojen ero johtui 
ennen kaikkea markan arvoon kohdistuneista 
devalvaatio-odotuksista. Marraskuussa 1991 
markka devalvoitiinkin 12,3 prosentilla. Tamil 
osaltaan lisiisi edelleen nettovaluuttavelkaa 
omaavien yritysten taloudellisia ongelmia. 

Marraskuun 1991 devalvaatio ei kuitenkaan 
laukaissut tilannetta. Korot pysyivat korkeina, 
koska markan odotettiin edelleen heikkenevan. 
Syyskuun 1992 alkuun mennessli paineet olivat 
k!i.yneet niin suuriksi, ettii markka oli irrotetta
va ecukytkennlistli ja palistettavli kellumaan. 

Markka heikkeni viilittomiisti noin 12 %. Ver
rattuna marraskuun 1991 devalvaatiota edeltli
neeseen tilanteeseen markka menetti maaliskuu
hun 1993 mennessa arvostaan ecuun niihden 
lilhes 30 prosenttia. Huhti-toukokuussa tapahtu
neen markan vahvistumisen jiilkeen vastaava 
devalvoitumisprosentti oli noin 25. Markan ke
hitys on heikentll.nyt erityisesti valuuttavelkais
ten kotimarkkinasektorissa toimivien yritysten 
tilannetta. 

1.2.5. Laman vaikutus pankkien kannattavuuteen 

Varallisuusarvot olivat alkaneet alentua jo 
vuonna 1989, mikil johtui asteittain tiukentu
neesta rahapolitiikasta, tulojen pienentymisestli., 
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markkinaosapuolten velanhoitomenojen kas
vusta ja kysynnan romahtamisesta. Nliin tapah
tui erityisesti asunto- ja kiinteistoalalla. 

Vaimean kysynnan vuoksi inflaatio pysyi hi
taana, ja varallisuusarvot alenivat edelleen vuo
sina 1990-1992. Tilman seurauksena reaaliko
rot nousivat ja vakuusarvot laskivat entisestalin. 
Varsinkin porssikurssien nousu vuoden 1992 
syksystli alkaen on palauttanut osan varallisuus
arvojen aikaisemmista menetyksistli. 

Entistli korkeammat velanhoitokustannukset 
yhdessa yritysten voittojen romahtamisen, pors
sikurssien laskun ja kotitalouksien tulojen hei
kentymisen kanssajohtivat konkurssien voimak
kaaseen lisaantymiseen. Samalla yhli suurempi 
osa pankkien luottokannasta muuttui jlirjestli
mattomiksi saamisiksi. 

Vuonna 199 I pankit kirjasivat noin I½% 
luotoistaan luottotappioiksi. Pankkien yhteen
laskettu tulos ennen voitonjakoa ja tilinpalitos
siirtoja jl!i tappiolliseksi. Tama tilanne, kuten 
myos sen tausta, oli hyvin samantapainen kuin 
Norjassa ja Ruotsissa. 

Talouden heikkeneviin kehityksen seuraukse
na pankkien tulokset heikkenivat voimakkaasti 
vuonna 1992. Vuoden alussa pankkien jarjestli
mlittomlit luotot olivat 42 miljardia markkaa ja 
kasvoivat vuoden loppuun mennessli periiti 77 
miljardiin markkaan. Tlistil mMrilstli noin 22 
miljardia markkaa ( 4,8 % pankkien koko anto
lainauksesta) kirjattiin luottotappioiksi. 

Jarjestamlittomien saamisten suuri malirli su
pisti - niiden korkomaksujen keskeytymisen 
takia - pankkien korkokatetta huomattavasti. 
Korkokatetta pienensivat myos talletusten siir
tyminen pankeille edullisilta, verottomilta tileilta 
korkeakorkoisemmille llihdeverollisille tileille. 

Tlita pankit eivat voineet korvata vastaavilla 
antolainauskorkojen korotuksilla, koska llihes 
puolet kaikista markkalainoista oli edelleen, ai
kanaan tehtyjen luottosopimusten nojalla, sidot
tu Suomen Pankin suhteellisen alhaiseen perus
korkoon. 

Kaikista niiistii syistli pankkien liiketappiot 
kasvoivat vuoden 1991 vajaasta 5 miljardista 
markasta lahes 22 miljardiin markkaan vuonna 
1992. 

Nousukaudella 1980-iuvun lopussa myOnnet
t)jen lainojen jakautumista heijastaen noin 40 % 
jarjestamiittomistii saamisista liittyy rakennus
ja kiinteistosijoitustoimintaan sekii vlihittais
kauppaan. Kotitalouksien osuus koko mliliriistli 
on noin 20 % ja ulkomaisten sitoumusten osuus 
noin 15 %. Teollisuusyritysten osuus on suhteel
lisen vlihiiinen eli vain noin 8 % ongelmasaami
sista. 

V aikeimmassa tilanteessa ovat olleet siilisto
pankit, joiden osuus pankkien tlihanastisista ko
konaistappioista on noin puolet. Tama johtunee 
ennen kaikkea siita, ettli sliastopankit laajensivat 
nousukaudella luotonantoaan muita pankkeja 
voimakkaammin. 

KOTIMAISTEN T ALLETUSP A. "lKKIEN TULOSLASKELMA.1'\/ P liERA T 
VUOSIN'A 1988---31.8.1993, MRD. MK 

Vuosi 1988 1989 1990 1991 1992 l-&1993 

Kaikki pankit yhteensa 
Rahoitustoimintakate• .........••.••..••...••....••. 12,2 12,9 15,0 13,9 10,6 9,0 
Muut tuotot .............................................. 9,3 10,4 10,0 10,3 12,0 8.0 
Tuotot yhteensa ......................................... 21,5 23,3 25,0 24,2 22.6 17,0 
Muut kulut .......••..............•.....•......•....••..... 14,1 16,5 17,9 18,7 18,8 12,3 
Luotto- ja takaustappiot ........•.....•.........•.. 1,1 1,8 2,5 7,6 22,0 10.0 
KayttOkate ................................................ 6,3 5,0 4.6 -2,1 -18.2 -5,3 
Poistot ............•..........•..•....•..............•........ 1,5 1,8 2,2 2, 7 3,5 1,2 
Liikevoitto/fappio •....••.•.........••...•.•.•.•....•.• 4,8 3,2 2,4 -4,9 -21,8 -6,5 

Luoto! yleisOlle .......................................... 382,2 447,3 491.3 492,0 470.2 438,7 
Tasecn loppusumma .•.................•.............. 645,3 742,3 791,3 801,6 798.9 767.9 
JarjestamllttOIIlat saamiset, netto ..•......•.... 41,8 55 59,7 

Vakavaraisuus, % (BIS) - Liikepankit ...... 10,1 9,7 10.7 10,9 

• Poistot leasing-kohteista vlihennetty 

KOTIMAISTEN TALLETIJSPANKKIEN (LIIKEPANKEISTA KONSERNITIEDOT) 
LIIKEVOITI'O/-TAPPIO VUOSINA 1988 - 31.8.1993, MMK 

10000 ,------------------------~ 

4846 
S000 

0 

-S000 

-10000 

-21781 

-25000 ~--------------------- -----' 
1988 1989 1990 1991 1992 1-8/1993 

KOTIMAISTEN TALLETIJSPANKKIEN (UIKEPANKEISTA KONSERNITIEDOT) LUOTTOTAPPIOT 
VUOSINA 1988·31.8.1993, MMK 

25000 ,-----------------------------, 

22044 

20000 

15000 

10000 · 

5000 -

1826 
lll2 

1988 1989 1990 1991 1992 1-8/1993 

13 



14 

SlilistOpankkien Keskus-Osake-Pankki jopa 
rikkoi tietoisesti Suomen Pankin antamia anto
lainauksen rajoittamista koskevia ohjeita kehot
tamalla paikallisia siUist0pankkeja lisiiiimililn 
yleis0!uototustaan. -

Osittain laajeneminen lienee tapahtunut 
aloille, jotka eiv!t olleet sUst0pankkien pM
t0ksentekij0ille ennestiliin tuttuja. Tiillainen 
markkinoiden laajentaminen taas oli mahdollis
ta vain sallimalla lainojen vakuuksien laadun 
laskea tavanomaista heikommaksi ja sallimalla 
sijoitusten riskien nousta suuremmiksi. Lisiiksi 

suuri osa siiiist0pankkien edellli mainituille on
gelma-aloille my0ntiimistii lainoista oli valuut
tamiiiirilisill, minkii vuoksi monet niiden asiak
kaista kiirsivilt huomattavia valuuttakurssitap
pioita. 

V altaosa siilisto- ja osuuspankkien yritysluot
tokannasta on suljetun sektorin yrityksillll, joista 
useilla kysynnlln ja liikevaihdon supistuminen 
on ollut erittilin suurta. Liikepankkien yritys
luottokannasta suljetulle sektorille my0nnetty
jen luottojen suhteellinen osuus on my0s kasva
nut merkittlMi.sti 1980-luvun loppupuolella. 

TALLETUSPANKKIEN VAKAVARAISUUS BIS-NORMISTON MUKAAN 

- Liikepankeista konserniluvut 
- Sllisto- ja osuuspankeista emopankit 

MMK Talletuspankit 
yhteensl 

Liikepankit ml. 
Postipankki Oy yht. 

l2'1992 411993 l2'1992 4/1993 

Ensisijainen oma piiaoma ...................... 39 221,0 
Toissijainen oma piliioma ...................... 20 508,3 
Vihennykset omasta piiomasta ............ 134,9 
Oma piiioma yhteensi (netto) ............... 59 594,4 
Riskipainotetut saamiset ja taseen ulko-

puoliset edit yht. .......••....................... 578 819,4 

Vakavaraisuussuhdeluku, % .................. 10,3 

Oman piU!oman pelivara, mmk ............. 13 288,8 
Oman piU!oman pelivara, % .................. 22,3 

Toissijaisen oman piU!oman pelivara, 
mmk ................................................... 18 712,7 

Toissijaisen oman pl!aoman pelivara, % 91,2 

Taloudellisen toiminnan heikkous, yritysten 
korkea velkaantuneisuus ja vakuusarvojen ro
mahtaminen on v!ihitellen kasvattanut kaikkien 
pankkien uusien j!irjestll.mlitt0mien luottojen 
mliiirilii. 

Liikepankkien vakavaraisuus oli vuoden 1990 
lopussa BIS-normiston mukaan laskettuna 
10,1 % ja vuoden 1991 lopussa 9,7 %. Oman 
paaoman pelivara BIS-normiston 8 prosentin 
mukaan oli tuolloin 7 141 miljoonaa markkaa eli 
17,2 %. 

37 487,7 26120,5 25 651,4 
21555,5 17 389,9 17 690,9 

145,3 126,9 139,3 
58 897,9 43 383,5 43 203,0 

564355,2 404 734,6 399 628,8 

10,4 10,7 10,8 

13 749,5 11 004,7 11 232,7 
23,3 25,4 26,0 

15 932,2 8 730,6 7 960,5 
73,9 50,2 45,0 

Koko talletuspankkisektorin vakavaraisuus 
oli vuoden 1992 lopussa 10,3 %. Vastaava vaka
varaisuus woden 1993 huhtikuun lopussa oli 
10,4 %. Talletuspankkien oman piilioman peli
vara yhteensli oli vuoden 1993 huhtikuun lopus
sa 13 800 miljoonaa markkaa eli 23,3 %. Jiirjes
tilmlitt0mien luottojen kanta oli tuolloin 58 900 
miljoonaa markkaa. 

. 
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PANKKIKONSERNIEN J.ARJESI'AMATT6MIEN SAAMISTEN JA LUOTTOTAPPIOIDEN 
JAKAUTUMA 31.12.1992 

Kaikki vastuut JArjestamlttOm!t saamiset Luotto- ja takaustappiot 
mmk % mmk % mmk % 

YRITYKSET .................................. 268 334 45,4 
josta 

32492 58,9 15 813 71,5 

Teollisuus ..................................... 88 772 15,0 4129 7,5 1 928 8,7 
Rakennustoiminta ........................ 29 731 5,0 5 593 10,1 2 603 11,8 
Kauppa- ja rav.toiminta ............... 57957 9,8 7 386 13,4 3 134 14,2 
Kiint.sijoitustoiminta .................... 33 766 5,7 9055 16,4 4 510 20,4 
Muut ............................................ 58108 9,8 6328 11,5 3 638 16,4 

KOTITALOUDET .......................... 191438 23,4 11627 21,1 1461 6,6 
MUUT KOTIMAISET ................... 53 270 9.0 3 396 6,1 2436 11,0 
ULKOMAAT ........... 77921 13,2 7 670 13,9 2416 10,9 

KAIKKI SEKTORIT YHTEENSA 590 963 100,0 55 185 100,0 22127 100,0 
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2. RAHOITUSJARJESTELMAN TERVEHDYITAMINEN 

Valtioneuvoston kanslia asetti 17 paivanli 
tammikuuta 1992 tyoryhmiin, jonka tehtlivlin.li 
oli selvittlili ja tehdli ehdotukset pankkitoimin
nan edellytysten turvaamiseksi ja parantamiseksi 
Suomessa. Tyoryhmlin puheenjohtajaksi kutsut
tiin pankinjohtaja Sirkka Hlimlilainen Suomen 
Pankista. Tyoryhmli nliki tuolloin vakavana 
ongelmana luottolaman uhkan. Tlimlin vuoksi 
tyoryhmli ehdotti ensisijaisesti toteutettavaksi 
sellaisia toimenpiteitli, joilla pan.kkien luotonan
tokyky voidaan turvata. Tyoryhmlin esitt~li 
toimenpiteitli ja suosituksia on toteutettu laaJal
ti. 

Pankkikriisistii johtuvien ongelmien kasvaes
sa hallitus julkaisi 6 pliivlinli elokuuta 199f 
kannanoton, jossa hallitus muun muassa totesi, 
ettii V altion vakuusrahasto tulee kaikissa olo
suhteissa turvaamaan pankkijlirjestelmlin va
kaan toiminnan. Hallitus piti myos tlirkelinli, 
ettli Valtion vakuusrahaston avulla voidaan hil
litli eplitervettli korkokilpailua. 

Eduskunta sislillytti helmikuussa 1993 vas
tauksessaan hallituksen esitykseen laeiksi Val
tion vakuusrahastosta annetun lain ja talletus
pankkien toiminnasta annetun lain 55 §:n muut
tamisesta pankkijlirjestelmlin toiminnan ta~
mista koskevan lausuman. Eduskunta edellytt1, 
ettli Suomen valtio takaa sen, ettli suomalaiset 
pankit pystyvilt hoitamaan sitoumuksensa :3-jal
laan kaikissa olosuhteissa. Tarpeen vaatiessa 
eduskunta tu1ee myontiimlilin riittiivlit mlilirlira
hat ja valtuudet hallituksen kliyttoon siloumus
ten tiiyttiimiseen. 

2.1. V AKUUSRAHASTOT 

2.1.1. Pankkien vakuusrahastot 

Talletuspan.kkien toiminnasta annetun lain 
(1268/90) mukaan vakuusrahaston tarkoitukse
na on tallettajien saamisten turvaaminen. Sen 
lisaksi rahasto voi tukea taloudellisiin vaikeuk-

siin joutuneita jlisenpankkeja, jos se on tarpeen 
niiden toiminnan turvaamiseksi. 

Vakuusrahastosuoja kattaa yleisolle tarjotta
ville tileille tehdyt talletukset Suomen markka
mliliraisinli. Talletuspankissa olevat luotto- tai 
rahoituslaitoksen tekemlit talletukset jll.livlit va
kuusrahastosuojan ulkopuolelle. Vakuusrahas
tosuojan ulkopuolelle jMvlit myos valtion talle
tukset. 

Talletuspankkien on kuu1uttava vakuusra
hastoon. Liikepankit kuu1uvat liikepankkien ja 
Postipankki Oy:n vakuusrahastoon, johon kuu
luvat myos u1komaisten pankkien Suomessa ole
vat sivukonttorit. Slistopankit kuu1uvat sii.asto
pankkien vakuusrahastoon ja osuuspan~t 
osuuspankkien vakuusrahastoon. Slill.stopankki
en K.eskus-Osake-Pankki kuu1uu sii.listopankki
en vakuusrahastoon ja Osuuspankkien Keskus
pankki Oy osuuspankkien vakuusrahastoon. 

Vakuusrahastosuoja on toissijainen siten, ettll. 
pankin konkurssissa saamiset maksetaan ensisi
jaisesti konkurssipeslin varoista. ~-alle~tajien saa
miset on maksettava rahastosta vume1stli.An, kun 
konkurssipesa on todettu varattomaksi tai kun 
konkurssituomion antamisen jlilkeen todetaan, 
ettei tallettajien saamisia voida konkurssipeslistli 
maksaa. 

Vakuusrahaston varoista voidaan antaa avus
tuslainoja ja avustuksia. A vustuslaina tai avus
tus voidaan myontli, jos rahastoon kuu1uva 
pankki on joutunut sellaisiin taloudellisiin vaike
uksiin, ettii avustuslainan tai avustuksen myon
taminen on tarpeellista. 

V akuusrahaston valtuuskunnalla on tukea 
saaneen pankin hallituksen esityksestii oikeus 
luopua avustuslainan takaisin perimisestli, jos se 
olisi kohtuutonta avustuslainan saaneelle pan
kille. A vustuslainan saaneen pankin taloudelli
nen tilanne voi olla edelleen niin heikko, ettei 
a vustuslainan takaisin periminen ole perustel
tua. Vakuusrahastot ovat velvollisia sijoitta
maan rahaston varat turvallisella ja rahaston 
maksuvalmiuden turvaavalla tavalla. Vakuusra-

baston maksuvalmiuden varmistamiseksi sijoi
tukset kiinteistoihin, kiinteistoyhteisojen osak
keisiin ja osuuksiin sekll. asunto-osakeyhtioiden 
osakkeisiin on rajoitettu eninwtn 25 prosenttiin 
rahaston taseen loppusummasta, jollei rahoitus
tarkastus erityisestii syystii myonnli lupaa suu
rempaan mlilirlilin. 

·Vakuusrahastolla on oltava sli.linnot, jotka 
valtiovarainministerio on vahvistanut. Vakuus
rahaston hallintoa hoitavat valtuuskunta ja sen 
valitsema hallitus. 

2.1.1.l. Kannatusmaksut ja oma pliaoma 

Vakuusrahaston toiminta perustuu rahastoon 
kuuluvilta pankeilta kerlittliviin vuotuisiin kan
natusmaksuihin. Pankkitoiminnan kansainvll.lis
tyessa ja pan.kkien riskinottomahdollisuuksien 
lislilintyessli voi samaan rahastoon kuuluvien 
pankkien toiminnasta aiheutua rahastolle hyvin 
erilaisia riskejli. Tlimlin vuoksi kannatusmaksu 
voi olla pankin toiminnasta aiheutuvan riskin 
mukaan eri suuruinen eri pankeille. Laskenta
perusteen on kuitenkin oltava sama kaikille 
vakuusrahastoon kuu1uville pankeille. 

Rahoitustarkastuksen on hyvilksytt!vli kan
natusmaksun suuruus. Sillli on oikeus velvoittaa 
vakuusrahasto korottamaan kannatusmaksua, 
jos rahoitustarkastus katsoo, ettli valtuuskunnan 
mlilirll.ll.mii kannatusmaksu ei ole riittiivli turvaa
maan tallettajien saamisiaja kattamaan vakuus
rahaston muita velvoitteita. 

Koska vakuusrahastolla pyritlilin turvaa
maan pankin tallettajien saamisia, on tiirkelili, 
ettii vakuusrahaston varat ovat erilllill.n rahas
toon kuu1uvien pankkien varoista ja ettli pankki 
ei voi saada rahastoon sijoittamiaan varoja 'ta
kaisin muuten kuin avustuslainoinaja avustuksi
na. 

Kannatusmaksujen periminen voidaan lain 
mukaan keskeyttiili, jos rahaston nettovaralli
suus nousee vahintlin yhteen prosenttiin rahas
toon kuu1uvien pankkien taseiden yhteenlaske
tusta loppusummasta. 

Kannatusmaksuja keriittiin sangen vll.hlin, 
vuosittain yhteensli 100-200 miljoonaa mark
kaa aina vuoteen 1990 saakka. Vuonna 1991 
pankkien vakuusrahastot kasvattivat kannatus
maksukertymll.nsli noin 660 miljoonaan mark
kaan ja vuonna 1992 edelleen runsaaseen I 700 
miljoonaan markkaan. Kannatusmaksujen mll.a
rlin lisliys johtui osuus- ja slilistopankkien koro
tetuista kannatusmaksuista. 

Alhaiset kannatusmaksut johtivat vakuusra-

2 331397S 
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hastojen vakuusrahastopliaoman ja yleisemmin
kin oman plioman hitaaseen kasvuun. Vakuus
rahastojen yhteenlaskettu oma plilioma oli enim
milllilinkin vuonna 1991 vain vajaat 390 miljoo
naa markkaa (ks. Iii te ). 

2.1.1.2. Rahastojen merkitys 

Rahastot eivlit ole lakisll.ateisen olemassa
olonsa aikanajoutuneet korvaamaan tallettajien 
saamisia. Slill.sto- ja osuuspankkien rahastot 
ovat myontlineet avustuksia ja avustuslainoja 
vaikeuksiin joutuneille pankeille. 

Vakuusrahastojen toiminta ei ole perustunut 
korkeaan rahastointiasteeseen, vaan pikemmin
kin yhteisvastuuseenja pankkien vararikkotilan
teiden ennalta ehkll.isyyn tyypillisesti heikkojen 
pankkien fuusiokehitystli ohjaamalla. 

Vakuusrahastojen, erityisesti liikepankkien ja 
Postipan.kki Oy:n· vakuusrahaston, merkitystii 
on heikentlinyt se, ettii ne eivat llihinnli kilpailu1-
lisista syistii ole voineet tukea toisia pan.kkeja 
siinli mlillrin kuin tilanne olisi vaatinut. 

V akuusrahastojen kerli/imlit kannatusmaksut 
ovat olleet vuoteen 1990 saakka vain joitakin 
satoja miljoonia markkoja. Kannatusmaksujen 
suuruutta ei ollut mitoitettu pankkikriisin olo
suhteisiin. Kannatusmaksut ovat olleet tiiysin 
riittlimlittomili eivlitkli ne juuri lainkaan heijas
taneet pankkien riskinottoa. Niiden avulla ei 
olisi voitu avustaa vaikeuksissa olevia pankkeja 
siinli mliarin kuin pankkikriisin hoitamiseksi 
olisi ollut tarpeellista. 

Pankkien vakuusrahastojlirjestelmiissa olevi
en puutteiden vuoksi Valtion vakuusrahaston 
perustaminen oli vlilttiimlitontii. Tlimll.n ratkai
sun johdosta pankkien vakuusrahastojen merki
tys on edelleen vlihentynyt, sillli V altion vakuus
rahastosta annetussa laissa (379/92) nimenomai
sesti sll.lidetlin, ettii Valtion vakuusrahasto 
turvaa myos tallettajien saamiset. Edellli maini
tuista syistii sekli valmisteilla olevan EY :n talle
tussuojadirektiivin johdosta pankkien vakuusra
hastojen roolia ja rakennetta tulee arvioida uu
delleen. 

2.1.2. Va/tion vakuusrahasro 

Vuoden 1991 kevll.allii valtiovarainministeri
on, Suomen Pankin ja pankkitarkastusviraston 
toimesta aloitettiin selvitystyo pankkien tukior
ganisaation luomiseksi. Tll.mli tapahtui samanai
kaisesti, kun Norjassa perustettiin valtion pank
kitukirahasto (Statens Banksikringsfond). 
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ValtiovarainministeriO asetti marraskuussa 
1991 tyOryhman tekemiiiin ehdotuksen saannOk
siksi talletuspankk.ien toiminnan ja niiden tallet
tajien saamisten turvaamiseksi perustettavasta 
julkisesta, talletuspankeille yhteisestii rahastos
ta. 

TyOryhmli otti tyosslilin huomioon eduskun
nan vastaukseensa hallituksen esitykseen talle
tuspankkeja koskevaksi lainsiilidlinnOksi (HE 
242/1989 vp) sisallyttil.mll.n lausuman, jonka 
mukaan eduskunta edellytti hallitusta selvittii
maan, riittliviitko talletuspankk.ien toiminnasta 
annetun lain mukaiset vakuusrahastot ja muut 
jlirjestelyt turvaamaan tallettajien saamiset. 

Maaliskuussa 1992 hallitus antoi edusk:unnal
le esityksen laiksi Valtion vakuusrahastosta ja 
eraiksi siihen liittyviksi laeiJcsi ~ 32/92). Laki 
siiiidettiin kiireellisenli perustuslainsiiilt!imisjlir
jestyksessil. eli se sai eduskunnassa taakseen viisi 
kuudesosaa annetuista iill.nistli. Laki tuli voi
maan huhtikuun 30 pli.ivii.nii 1992. 

Hallituksen esityksessli eduskunnalle Valtion 
vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta 
(HE 364/92) tammikuussa 1993 ehdotettiin ra
haston siirtiimistli eduskunnan alaisuudesta val
tioneuvoston alaisuuteen ja rahaston organisaa
tioon muutoksia. Rahaston tukivaltuuksia ehdo
tettiin korotettavaksi 20 000 miljoonasta mar
kasta 50 000 miljoonaan markkaan sekli rahas
tolle oikeutta omistaa omaisuudenhoitoyhtion 
osakkeita. 

Esityksen eduskuntaklisittelyssii siitii poistet
tiin omaisuudenhoitoyhtioitii koskevat saiinnok
set. Laki hyvaksyttiin muilta osin, mutta se 
jlitettiin leplilimlian yli seuraavien eduskuntavaa
lien. 

Mainittuun hallituksen esitykseen sisii..ltyiviit 
valtion vakuusrahaston asemaaja hallintoa kos
keneet siill.nnokset, joiden voimaantulo jli.i lepaa
mlian yli vaalien. 

Rahaston tehtlivat ja pankk.ikriisin laajuus 
edellyttivlit kuitenkin, ettii rahasto saa oman 
henkiloston ja uuden piiatoksentekojarjestyksen 
vll.littOmlisti. 

Tlimiin vuoksi hallitus antoi eduskunnalle 
helmikuussa 1993 hallituksen esityksen (HE 379/ 
92) Valtion vakuusrahastosta annetun lain 
muuttamisesta sekll esityksen valtion vuoden 
1993 ensimmliiseksi lislitalousarvioksi, johon si
sii..llytettiin pankk.itoiminnan tukemiseen tarvit
tavat varat. Tassa hallituksen esityksessli Valtion 
vakuusrahaston organisaatiota ehdotettiin muu
tetta vaksi siten, ettii alkuperli.inen johtokunta 
korvattaisiin uudella johtokunnalla, johon eiVlit 

enliii kuuluisi pankkien edustajat eivlitka valvo
vien viranomaisten eli pankkitarkastusviraston 
ja Suomen Pankin edustajat. 

Edelleen rahastolle esitettiin omaa henkilos
tOli sekll plilitoimistajohtajaa. Hallituksen esitys 
hyvliksyttiin ja laki tuli voimaan 11 pliivllnli 
maaliskuuta 1993. 

Hallitus esitti syyskuussa 1993 Valtion va
kuusrahastosta annettua lakia muutettavaksi 
(HE 130/93) siten, ettli valtion tai Valtion va
kuusrahaston omistamien omaisuudenhoitoyb
tio1den perustaminen mahdollistettaisiin ennen 
kaikkea niitli pankkeja varten, jotka olivat jo 
valtion omistuksessa annetun tuen seurauksena. 
Lain muutos tuli voimaan 15 pli.ivlinli lokakuuta 
1993. 

2.1.2.1. Rahaston tehtlivlit 

Valtion vakuusrahasto perustettiin talletus
pankk.ien vakaan toiminnan ja tallettajien saa
misten turvaamiseksi. Rahasto on eduskunnan 
vastattavana oleva valtion talousarvion ulko
puolinen rahasto. Rahastoon kuuluvat kaikki 
talletuspankit ja ulkomaisten luottolaitosten 
yleisoltli talletuksia vastaanottavat Suomessa 
olevat sivukonttorit. 

Rahaston varoista voidaan myontiili lainoja 
erityisehdoin liikepankkien ja Postipankk.i Oy:n 
vakuusrahastolle, slilistopankk.ien vakuusrahas
tolle ja osuuspankkien vakuusrahastolle. Rahas
to voi antaa takauksia mainittujen vakuusrahas
tojen ottamille lainoille. 

Rahasto voi myos hankkia rahastoon kuulu
van pankin osakkeita ja osuuksia, antaa pankin 
ottamille lainoille takauksia ja myontlili muuta
kin rahoitustukea, jos se on tarpeellista "'lilkin 
toiminnan ja rahoitusmarkk.inoiden vakauden 
turvaamiseksi. 

Maaliskuussa 1993 voimaan tulleeseen lain
muutokseen (246/93) sisii..ltyi slilinnos, jonka 
mukaan rahasto avustaa valtiovarainministerio
tii pankkien tukitoimia koskevien valtioneuvos
ton yleisistunnonja valtiovarainministerion plili
tosten valmistelussa sekli suorittaa naiden pllii
tosten mukaisen tuen kliyton valvontaan liittyvili 
tehtiiviii. 

Siiannos katsottiin viilttiimlittOmliksi, koska 
pankkien tukitoimiin tarvittavat varat tulivat 
valtion talousarvioon valtion vakuusrahaston 
tukivaltuuksien korottamiseen tlihdlinneen halli
tuksen esityksen perusteella hyvliksytyn lain jaa
dessli lepali.mlilin yli vaalien. Lain leplliimiilin 
jllttliminen oli seurausta oppositiopuolueiden 

toin?-ifinasta, joka samalla olennaisesti vaikeutti 
hall1tuksen mahdollisuuksia hoitaa pankk.ikrii
sill tehokkaasti. 

Lokakuussa 1993 voimaan tulleella lainmuu
toksella (857/93) lakiin lisllttiin omaisuudenhoi
toyhtiOitll koskeva siilinnos. Sen mukaan rahas
to voi omistaa tai hallinnoida osakkeita osake-

• omistuksen perusteella valtion tai rahaston mllii
rli~svallassa olevas~a osa_keyhtiossa, jonka tar
ko1tuksena on valtion ta1 rahaston tukitoimien 
kohteena olevan pankin omaisuuden tai vastui
den ostaminen tai muu hankk.iminen ja hoitami
nen sekli myyminen tai muu luovuttaminen 

Rahasto voi omistaa tai hallinnoida osakkeita 
myos osakeyhtiossli, jonka tarkoituksena on 
omaisuudenhoitoyhtion osakkeiden omistami
nen, ja. muussakin ?sakeyhtiossli, jos sitii voi
daan_ p1tiili taiye1;llisena pankin toiminnan ja 
raho1tusmarkk.ino1den vakauden turvaamisen 
kannalta. Rahasto voi antaa omaisuudenhoi
toyhtio~e ~a.:i-, an~ takauksia yhtion otta
mille lainoille Ja takuita yhtion sitoumuksille 
sekll myontllii yhtiolle muutakin rahoitustukea. 

2.1.2.2. Rahaston hallinnointi 

Rahasto on rahoittanut omat tukitoimensa 
lllhin~li kan~invll.lisiltii paaomamarkk.inoilta 
otetuilla luotoilla. Marraskuun I piiivanli 1993 
rahaston 20 000 miljoonan markan lainanotto
valtuudesta oli kllytetty 19 770 miljoonaa mark
kaa. 

LlihtOkohtana on, ettli Valtion vakuusrahasto 
maksaa lainojen hoitokulut omista varoistaan. 
Jos rahaston varat eivllt riitii, on valtion talous
arviossa varattu mliiiriiraha tiihlin tarkoituk
seen. 

Tuen kohteena olevien pankkien tilanne on 
toistaiseksi niin heikko, ettii rahastolla ei ole 
tuki~ijoituksistaan juuri lainkaan tuloja. Rahas
ton Juoksevat hallintomenot rahasto sensijaan 
kattaa talletuspankeilta kerliiimilliilln vuosimak
suilla eikli budjettivaroilla. 

Rahaston hallintoa hoitavat hallintoneuvos
to, jonka muodostavat eduskunnan,pankk.ival
tuutetut, j?h~okunta j~ johtaja apunaan rahas
ton plilitolDllDen henkilosto. TukipiUitokset te
~ i:aJiastonjohtokunta saatuaan Suomen Pan
~ Ja rahoitustarkastuksen lausunnot asiasta. 
~ mukaan johtokunta tekee rahaston omat 
tukipMtokset sekli esitykset valtioneuvostolle 
Valtion talousarvion puitteissa valtioneuvoston 
plilitettiivista tukiasioista. 
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2.1.2.3. Tukitoimien yleiset periaatteet 

Valtion vakuusrahaston hallintoneuvosto on 
hyviiksynyt rahaston slilinnot seka Valtion va
kuusrahaston _tukito!mia k~skevat yleiset peri
aatteet. VahVIStettuJen penaatteiden mukaan 
v3;1cu~rahasto voi pil.littllli tukitoimesta vain, 
m1klih se on perusteltua pankkijlirjestelmiin va
kaudell:. turvaa~ksi ja/tai yksittllisen pankin 
tallettaJ1en saa1D1sten turvaamiseksi lakisllatei
sen tallet~s1:1ojan edellyttlimassa laajuudessa. 

Pankk1JliIJCStelmlin vakauden turvaarninen 
tar~oittaa ensisijaisesti sitli, ettli koti- ja ulko
ma1sten ta~~!t~jien ja muiden velkojien luotta
mus pankkiJaIJestelmiilin kyetali.n sliilyttlim/ian. 
Luottamuksen sliilyminen ilmenee lahinnli siinll 
~ttii P~jlirje_stelmlis~ ei synny talletuspako~ 
Ja ettli enty1sesti pankkien kansainvalinen rahoi
tus ei vaarannu. 

Kansainvalisen rahoituksen turvaaminen 
edellyttlili kliytllnnossa, ettli kansainvll.listii toi
~taa ~oittavat pankit tliyttliviit Kansainvli
li~n Jlil)estelYJ?ankin hyvliksymlin ns. BIS-nor
lD!Ston mukaisen vakavaraisuuden. 

Pankin tallettajien saamisten turvaaminen 
tarkoittaa ryhtymistli tukitoimiin sellaisessa ti
lanteessa, jossa pankki on selvitystilassa tai kon
kurssissa taikka ilman tukitoimia ajautuisi selvi
tystilaan tai konkurssiin ja pankin vakuusrahas
t~n .~ratj~ pankin tai sen konkurssipeslln omat 
likvid1t ta1 helposti rahaksimuutettavat varat 
eivllt riita talletusten viilittomiiiin takaisinmak
suun lainsiiiidiinnon edellyttlimlln talletussuojan 
laajuudessa. 
.. P~ j~utuminen selvitystilaan tai konkurs

sun e~ ole ruttiiv~ peruste tukitoimille, jos edellii 
tarko1tetut tavo1tteet eivat selvitystilan tai kon
kurssin johdosta vaarannu. 
.. Val}ion vakuusrahaston tuella pyritliiin ensisi
Jaisesti turvaamaan pankin omien varojen riittll
vyys. Vakuusrahasto voi antaa tukea pankille jo 
en_n~n _kuin ~ vakavaraisuus on pudonnut 
IDIDIIDltasolle, mikll.li tuen katsotaan olevan tar
peell: rahoit?sjllrjes~elmiin vakauden ylliipitllmi
sek~1. Tlilla1~ssa tila_nteessa on kliytetty erityi
~~ ~uksia. Suona oman plilioman ehtoisia 
SIJ_o1Ju~s1a on kliytetty pankin vakavaraisuuden 
mmim1tason ollessa uhattuna. Tuen myontlimi
ses~li on otettava huomioon seuraavat yleiset 
penaa tteet: 

1) Pankk.ituki on avointa ja julkista. 
2)_ Pan~kituen . houkuttelevuus ja julkisten 

v~<?Jen. s1toutummen pankkitukeen pyritiilln 
mmimOIIDaan. Vastaavasti omistajien taloudelli-
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nen vastuu tuettavassa pankissa toteutetaan niin 
laajalti kuin mahdollista. 

3) Tuen ehtojen tulee edistii.a pankkij!irjestel
m!in toiminnan tehokkuuttaja mahdollistaa tar
vittavien rakennemuotosten toteuttaminen. 

4) Tukitoimien kilpailua vli!irist!i va vaikutus 
pyritlian minimoimaan. 

5) Vlilirist!ivlili korkokilpailua ei sallita. 
6) Julkisen vallan mahdollisuudet valvoa tu

ettavan pankin toiminnan tervehdyttlimistli var
mistetaan. Erityisesti pyritlilin varmistumaan sii
tli, ettei tukea kliytetli luottojen myontlimiseen 
tai erlilintyneiden luottojen perimlittli j!ittlimi
seen tavanomaisesta poikkeavin ehdoin. 

7) Tuettavan pankin johdon palvelussuhteen 
ehtojen on oltava kohtuullisia ja mahdolliset 
eplioikeudenmukaisuudet poistetaan. 

2.2. TOIMENPITEET KRIISIN RATKAI
SUSSA 

2.2.1. Suomen Pankki ja StitisttJpankkien Kes
kus-Osake-Pankki 

Suomalaisen pankkikriisin voidaan katsoa 
puhjenneen syyskuun 19 pliivlinli 1991, jolloin 
Suomen Pankki ilmoitti ottavansa haltuunsa 
S!ilist5pankkien Keskus-Osake-Pankin (jliljem
plinli SKOP). Kliytiinnossli viranomaiset olivat 
kuitenkin tyoskennelleet pankkien ongelmien 
klirjistymisen estlimiseksi jo huomattavasti ai
kaisemmin. 

Pankkien riskinottoa pyrittiin rajoittamaan 
erityyppisin toimenpitein jo 1980-luvun loppu
puolella. Erityisesti SKOP oli ollut Suomen Pan
kin ja pankkitarkastusviraston erityistarkkailus
sa jo syksystli 1989 alkaen ja saneerausohjelman 
kohteena vuoden 1990 syksystli llihtien. 

Vuoden 1990 lokakuussa valvontaviran
omaisten SKOP:lle laatiman tervehdyttlimisoh
jelman mukaan pankin olisi pitlinyt pyrkili vlihi
tellen eroon suurista riskikeskittymistlilin ja vah
vistaa pliliomarakennettaan. 

Saman vuoden lopulla SKOP:n osakeplia
omaa korotettiinkin slillstopankkien merkitse
mlilla osakeannilla. Osakerahoituksellaja erliilla 
muilla jarjestelyillli slilistopankit tukivat 
SKOP:a kaikkiaan noin 1 800 miljoonalla mar
kalla. 

Loppukeslillli 1991 klivi kuitenkin selvliksi, 
ettli SKOP ei ilman erityistoimia saavuttaisi sille 
asetettuja tervehdyttlimistavoitteita ja ett!i sen 
vaikeudet vliistlimlittli heijastuisivat myos slilis-

topankkikenttlilin. Varsinkin SKOP:n ulkomai
sen rahoituksen suuruus teki pankin ongelmista 
merkittlivili Suomen pankkijlirjestelmlin ulko
maisen luottokelpoisuuden kannalta. 

Nliin ollen SKOP-ryhm!I oli muodostumassa 
uhkaksi Suomen rahoitus- ja pankkijlirjestelmlin 
vakaudelle sekli maan maineelle ja Iuottokelpoi
suudelle. 

Julkisuudessa liikkuneiden tietojen uhattua 
horjuttaa SKOP:n rahoitusasemaa Suomen 
Pankki plilitti ryhtyli poikkeuksellisiin toimiin 
Suomen Pankin ohjeslilinnon I §:li!ln nojautuen. 
Pitliakseen Su omen rahalaitoksen vaka valla ja 
turvallisella kannalla Suomen Pankki plilitti ot
taa vastuun SKOP:n rahoitusasemanja vakava
raisuuden turvaamisesta. SKOP:n tervehdyttli
misen ja riskien poistamisen kliytlinnon jlirjeste
lyjli varten Suomen Pankki perusti kolme hol
dingyhtiotli. 

SKOP:n osake-enemmisto ja mlilirliysvalta 
siirrettiin Scopulus Oy:lle 2 000 miljoonan mar
kan suunnatulla osakeannilla. SKOP:n teolliseen 
toimintaan liittyvlit riskikeskittymat, muun 
muassa 0y Tampella Ab:n osake-enemmisto, 
siirrettiin Solidium Oy:lle. Sponda Oy:lle siirret
tiin osake- ja kiinteistosijoituksia. Holding-yhti
oiden yhteenlaskettu oma plilioma oli 700 mil
joonaa markkaa. Suomen Pankilta sitoutui edel
l!i kuvattuihinjlirjestelyihin yhteensli 15 600 mil
joonaa markkaa. 

V altion vakuusrahaston perustamisen jlilkeen 
Suomen Pankki myi 2 000 miljoonan markan 
suuruisen osakeomistuksensaja I 500 miljoonan 
markan pliliomatodistussijoituksensa Valtion 
vakuusrahastolle yhteensli I 500 miljoonan mar
kan kauppahinnalla keslikuussa 1992. 

SKOP:n haltuunotosta ja riskikeskittymien 
purkamisesta on toistaiseksi aiheutunut Suomen 
Pankille noin 5 800 miljoonan markan menetyk
set. T!istli on pliliomamenetysten osuus 4 300 
miljoonaa markkaa ja laskennallisten korkome
netysten osuus I 500 miljoonaa markkaa. Lislik
si Suomen Pankin vastuulla on edelleen sen 
omistamiin omaisuudenhoitoyhtioihin sitoutu
neena luottoina ja takauksina 9 500 miljoonaa 
markkaa. Holding-yhtiot ovat muuttan~t omai
suutta rahaksi siten, ettli marraskuun lopussa 
1993 Suomen Pankin varoja oli sidottuna pank
kitukeen noin 12 200 miljoonaa markkaa. 

2.2.2. Valtion paliomasijoitus 

Pankkien vaikeuksien kasvaessa valtio ryhtyi 
tukitoimiin pankkien luotonantokyvyn ja vaka-

varaisuuden yll!ipitlimiseksi. Ensimmliinen tuki
toimi oli valtion useaan pankkiin tekemli plili
o~asij?itus pankkien luotonantokyvyn ylllipitli
nnseks1. 

Eduskunta myonsi valtion vuoden 1992 en
simmliisessli lislitalousarviossa momentilla 
28.87 .88 _ (!liliomasijoitukset_ talletuspankkeihin) 

'8 000 milJoonan markan sirrtomliarlirahan va
kuudettornien pliliomasijoitusten tekemiseen tal
letusp~kkien .. sel_laisiin etuoikeutettuihin plili
omatodistuksun, Jotka luetaan pankin ensisijai
seen omaan pliliomaan sen vakavaraisuutta Ias
kettaessa. 

V~tion p~omasijoitu~lla on huonompi 
etuoikeus kuin pankin veloilla, mutta parempi 
etuoikeus kuin pankin osakkeilla ja osuuksilla 
pankin selvitystilassa ja konkurssissa. Pliliomasi
joitus ei ole sijoittajan irtisanottavissa. 

Pankki voi maksaa sijoituksen takaisin vain 
siinli tapauksessa, etta talletuspankki ja sen kon
semi takaisinmaksun jalkeen tliyttlivat laissa 
slilidetyn vakavaraisuuden. Lisliksi takaisinmak
suun ta~taan rahoitustarkastuksen lupa. 

Pankin on maksettava sijoitukselle kor.koa. 
Sijoituksell~ 1111!-~settavan ~~ron mlilirli on rajoi
tettu kultakin tilikaudelta tilinplilit1lksen osoitta
maan voitonjakokelpoisten varojen mlilirlilin ja 
oikeus korkoon on ensisijainen osinkoon ja 
muuhun voittovarojen kliyttoon nlihden. 

Valtion oikeus korkoon ei siirry seuraavalle 
tilikaudelle, jos sitli joltakin tilikaudelta ei voida 
maksaa. Jotta koron maksarninen pliliomasijoi
tukselle ennen osinkoa olisi kaikissa tilanteissa 
mahdollista, ~u~tettiin liikepankkilakia siten, 
etta osakeyhtiolaissa oleva slilinnos vlihemmis
ton ehdottomasta osinko-oikeudesta ei koske 
liikepankkia. 

Jotta pliliomasijoitukseen ei liittyisi sijoittajan 
kan~alta _kohtuuto!1~a riskili eikli omistajien 
~~~~tun:unen tapp101den kattamiseen rajoittui
s1 SIJOJttaJan kustannuksella, sijoitusta saa kliyt
~ pankin tappioiden kattamiseen vasta sen 
Jlilkeen, kun vapaa oma plilioma ja vararahasto 
on kliytetty ja vain, miklili pankki samalla alen
taa samassa suhteessa osake- tai siihen rinnastet
tavaa omaa pliliomaansa. 

Pliliomasijoitus luetaan vakavaraisuuslasken
nassa pankin ensisijaiseen omaan paliomaan 
EY_:n direktiivimliarliykset ja Kansainvlilisen 
Jlirjestelypankin BIS-suositukset tliyttlivlillli ta
valla. ~l!.liomasijoitus luetaan pankin kirjanpi
dossa s!dottuun omaan pliliomaan. 

Valtio~a on oikeus tiettyjen koron maksua ja 
vakavara1SUutta koskevien edellytysten jlilidessli 

21 

tliyttlimattli muuttaa pliliomasijoitus osake- tai 
vastaavaksi pliliomaksi, sekli oikeus osallistua 
plil!.toksentekoon pankin plilittlivissli elimissli. 

Valtion pliliomasijoituksen otti vastaan 130 
pankkia yhteensli 7 742 miljoonan markan ar
vosta. Naistli 57 oli osuuspankkeja, 67 slilist1l
pankkeja ja 6 liikepankkeja. Pankkien sulautu
misten ja pilomasijoituksen takaisinmaksun jlil
keen valtion pliaom. ~ijoitus on 85 pankilla 6 648 
miljoonan markan arvosta. 

Vuodelta 1992 sijoitukselle maksoi korkoa 
yhteensli 62 llihinnli osuus- ja slilistopankkia. 
Tlimli edellytti sitli, etta ainakin korkoa maksa
nei_d~n pan!dden oli nliytettliva voitonjakokel
po1S1a varoJa vuoden 1992 tilinp!ilitoksesslilin. 

2.2.3. Valtion vakuusrahaston tukitoimet 

2.2.3.1. Slilistopankkien Keskus-Osake-Pankki 

Valtion v~kuu~raha~tosta annetun lain tehtyli 
sen mahdolliseks1 Valtion vakuusrahasto osti 15 
pliivlinli keslikl!uta 1992 Scopulus Oy:lt!i kaikki 
sen hallussa olleet 200 miljoonaa SKOP:n SP
sarjan 10 markan nimellisarvoista osaketta ja 
Scopulus Oy:n merkitsem!it SKOP:n liikkeeseen 
18:skemat pliliomatodistukset. Kokonaiskauppa
hinta oli I 500 miljoonaa markkaa. 

Valtion vakuusrahaston omistusosuus 
SKOP:ssa oli kaupan jalkeen 52,9 % kaikista 
osakkeistaja 63,6 % kaikkien osakkeiden tuotta
mista lilinistli. 

Valtion vakuusrahasto on saanut poikkeuk
sen liikeJ?ank!dlakiin sisliltyvlistli lilinestysrajoi
tuksesta Ja vo1 !llinestlili Slilistopankkien Keskus
Osake-Pankin yhtiokokouksissa koko omistus
osuuttaan vastaavalla lilinimlilirlilla. 

Slilistopankkien Keskus-Osake-Pankki haki 
marraskuussa 1992 Valtion vakuusrahastolta 
I 900 miljoonan markan pliliomatukea vakava
raisuutensa ylllipitlirniseksi. Valtion vakuusra
haston johtokunnan jaosto plilitti myontlia 
SKOP:lle pliliomatukea merkitsemlillli SKOP:n 
liikkeeseen laskemia etuoikeutettuja plil!.omato
distuksia I 500 miljoonan markan nimellisarvos
ta. 

Valtion vakuusrahasto merkitsi pliliomatodis
tuksia 31 pliivlinli joulukuuta 1992 yhteensli 
I 000 miljoonan markan nimellisarvosta. Lop
puosan plilitoksen mukaisesta todistusten mlili
rlistii vakuusrahasto merkitsi 28 pilivlinli helmi
kuuta 1993 mennessa. Valtion vakuusrahasto 
myonsi 24 pliivlinli toukokuuta 1993 SKOP:lle 
pliiiomatukea 700 miljoonaa markkaa merkitse-
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mlillii pankin liikkeeseen laskemia pi!liomatodis
tuksia. 

SKOP:lle annettuun tukeen ei katsottu tar
peelliseksi liittiiii erityisehtoja, koska Valtion 
vakuusrahastolla on ehdoton enemmisto pankin
osakkeista ja osakkeiden tuottamista aanistli 
sekli edustus pankin hallintoneuvostossa ja joh
tokunnassa. Lisiiksi vakuusrahasto on nimitta
nyt edustajansa myos tilintarkastajaksi. 

2.2.3.2. Suomen Sii.listopankki-SSP Oy 

Suomen Sliastopankki -niminen si!listopankki 
perustettiin vuoden 1992 kevliiillii. Siihen sulau
tui ennen vuoden 1992 loppua 43 siilistopankkia. 
Pankki muuttui 9 paivanii joulukuuta 1992 si!lis
topankkiosakeyhtioksi, kun muuttumisen mah
dollistanut laki siii!stopankin muuttamisesta 
osakeyhtiomuotoiseksi pankiksi (972/92) oli tul
lut voimaan. 

Suomen Sliastopankki (jllljempiinii SSP) ja 
siilistopankkien vakuusrahasto hakivat kesli
kuussa 1992 Valtion vakuusrahastolta tukea 
SSP:n vakavaraisuuden ja rahoitusaseman tur
vaamiseksi siten, etta· osa paiiomatuesta voi
daan kanavoida slliistopankkien vakuusrahas
ton kautta annettavana lainana ja Valtion va
kuusrahasto antaa SSP:n liikkeeseen laskemille 
vastuudebentuureille takauksen. 

Valtion vakuusrahaston johtokunnan jaosto 
plilltti myontlia SSP:lle ja siiiistopankkien va
kuusrahastolle tukea. Siilist0pankkien vakuusra
hastolle annettiin markkinaehtoisena tukilaina
na 5 500 miljoonaa markkaa, josta siiiistopank
kien vakuusrahaston oli kliytettlivii vlihintliiin 
5 000 miljoonaa markkaa vastaavan avustuslai
nan antamiseen SSP:lle pankin rahoitusaseman 
vakauttamiseksi sekli enintiiiin 500 miljoonaa 
markkaa tulosvaikutteisen avustuksen myontii
miseen SSP:lle tai siihen sulautuville saiistopan
keille. Tukilainan 5 000 miljoonaa markkaa vas
taavalla miiiiriillii paiitettiin vuoden 1992 lop
puun mennessii merkitii SSP:n Iiikkeeseen laske
mia pliiiomatodistuksia pankin vakavaraisuuden 
turvaamiseksi. Tukilaina nostettiin viidessii eras
si!. 

Tukilainasta sliiistopankkien vakuusrahasto 
maksoi takaisin Valtion vakuusrahaston teke
man plilitoksen mukaisesti 5 000 miljoonaa 
markkaa korkoineen. Tiillli summalla pankki 
laski Iiikkeeseen ja V altion vakuusrahasto mer
kitsi ensisijaiseen omaan pliiiomaan luettavia 
pliaomatodistuksia. Pankin muututtua tukipaii
toksen ehtojen mukaisesti osakeyhtioksi Valtion 

vakuusrahasto merkitsi pankin osakkeita 1 750 
miljoonalla markallaja pankin pliliomatodistuk
sia 3 550 miljoonalla markalla, joiden yhteis
markkamiilira, 5 300 miljoonaa markkaa, mak
settiin joulukuussa 1992. 

Valtion vakuusrahasto plilitti kesiikuussa 
1992 antaa I 700 miljoonan markan mlilirastii 
takauksen Suomen Slilistopankin liikkeeseen las
kemille vastuudebentuureille. 

Osittain juridisista ja osittain markkinasyistii 
vakuusrahaston johtokunnan jaosto piilitti ko
kouksessaan marraskuussa 1992, ettli rahasto 
merkitsee itse vastuudebentuuri!ainan 1 400 mil
joonan markan mallrlistii. 

Vastuudebentuuri!ainasta pliiitettiin siirtaa 
300 miljoonaa markkaa piiiiomatoclistuksena 
merkittlivliksi kokonaistuen puitteissa, koska 
pankin ensisijaisen oman piilioman kehitys olisi 
muutoin johtanut tilanteeseen, missii vastuude
bentuurilainaa ei alkuperliisen piilitoksen suurui
sena olisi kyetty vakavaraisuuslaskennassa tliysi
mliiiraisesti hyodyntlimalin. Vastuudebentuuri
laina merkittiin ja maksettiin 31 pli.ivlinli joulu
kuuta 1992. 

Valtion vakuusrahasto asetti my0nnetylle tu
elle ehdoksi, etta Suomen Salistopankin on muu
tettava yhteisomuotoaan osakeyhtioksi viilitto
masti yhteisomuodon muutoksen mahdollista
van lainsiiiidlinnon tultua voimaan. Muutospaa
tos tehtiin 28 paivllnli marraskuuta 1992 isantien 
kokouksessa. Osakeyhtiomuotoinen Suomen 
Slilistopankki-SSP Oy (jaljemplinii SSP Oy) 
rekisteroitiin 9 paivan!i joulukuuta 1992. 

SSP Oy sitoutui toteuttamaan Valtion va-_ 
kuusrahaston edellytt!imiiii pankin tervehdyttii
misohjelmaa. Tervehdyttlimisohjelman liihto
kohta oli, ettli pankki saavuttaa positiivisen 
tuloksen viimeist!i!in vuonna 1996. 

Tukiehtojen mukaisesti pankin oli kliytettlivii 
fuusiotilinpliiitoksessaiin tappioiden kattami
seen vararahastonsaja kaikki varauksensa. Val
tion vakuusrahasto edellytti oikeutta nimetii 
edustajansa pankin hallintoneuvostoonjajohto
kuntaan sekli siilistopankkien vakuusrahaston 
hallitukseen ja oikeutta nimeta pankille yksi 
tilintarkastaja ja llille varamies. 

SSP Oy:n taloudellisen aseman osoittaudut
tua alun perin arvioitua heikommaksi ja tilintar
kastajien vaadittua luottotappiokirjausten jak
sotuksen aikaistamista vuodelle 1992 pankki 
haki lisi!paiiomatukea joulukuussa 1992. 

Valtion vakuusrahasto piilitti joulukuun lo
pulla 1992 myontlili pankille pankin vakavarai
suuden turvaamiseksi pi!liomatukea yhteensii 

4 700 miljoonaa markkaa. Tuki myonnettiin 
merkitsemallii pankin osakkeita yhteensli I 150 
miljoonalla marka!la ja pankin liikkeeseen !aske
mia paiiomatodistuksia yhteensi! 3 550 miljoo-
nalla markalla. -

Valtion vakuusrahasto myonsi huhtikuussa 
1993 pankille 1 100 miljoonaa markkaa lislili 

• p!!liomatukea. ~!iaomatuesta 150 miljoonaa 
markkaa kllytettun osakepaiioman korotukseen 
ja 950 miljoonaa markkaa piiiiomatodistuksen 
merkitsemiseen. 

Valtioneuvosto palltti elokuussa 1993 Valtion 
vakuusrahaston esityksestli myontlili SSP Oy:lle 
tukea yhteensii 1 000 miljoonaa markkaa. Tuki 
annettiin plilioma- ja osakesijoituksena. SSP 
Oy:lle annetun tuen yhteismaara nousi tiilloin 
runsaaseen 15 000 miljoonaari markkaan. 

2.2.3.3. SSP Oy:n tervehdyttamisohje!man to-
teuttaminen 

Palittaessliiin SSP Oy:n tukemisesta Valtion 
vakuusrahasto edeUytti, ettli pankki sitoutuu sitii 
koskevaan tervehdyttlimisohjelmaan. Terveh
dyttJlmisohjelmassaan SSP Oy:n oli pyrittlivii 
toiminnan uudelleen suuntaamiseen, kustannus
tehokkuuden parantarniseen, riskien sopeutta
miseen ja rahoitusaseman tasapainottamiseen. 

Tervehdyttiimisohjelmalla pyrittiin kustan
nustehokkuuden parantamiseen sopeuttamalla 
konttoreiden ja henkiloston maariiii. Konttori
verkkoa oli tarkoitus supistaa vuoden 1991 lo
pun 837 konttorista alle 600 konttoriin vuoden 
1995 loppuun mennessii. Vuoden 1992 lopussa 
konttoreita oli 694 j11 vuoden 1993 lokakuussa 
677. . 

Siilistopankeissa varsinaisessa pankkityossii 
tyoskentelevien henkiloiden lukumlilirlin oli tar
koitus supistua vuoden 1991 lopun 7 949 henki
losta noin 5 000 henkiloon vuoteen 1996 men
nessa. Vuoden 1992 lopussa henkilokunnan 
miiara oli 6 489 ja vuoden 1993 lokakuussa 
5 919. 

SSP Oy:n kustannusten karsiminen toteutet
tiin sovitun suunnitelman mukaisesti siitli huoli
matta, etta konttoriverkoston ja henkil0ston 
vahenemista vastaava kulujen supistuminen olisi 
~k-~yt muun muassa irtisanomisaikojen vuok
s1 vuveellii. SSP Oy supisti tervehdyttamisohjel
mansa mukaisesti myos taseensa sijoitusomai
suutta. Tervehdyttiimisohjelmassa oli varaudut
tu_ ~5e:n pienenemiseen vuoden 1992 lopun 96 
~Jardista markasta alunperin noin 65 miljar
dnn markkaan vuoden 1996 loppuun mennessii. 
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Vastaavana aikana ongelmattomien luottojen 
ml!Ara olisi alentunut suunnitelmien mukaan 56 
miljardista markasta 40 miljardiin. Tasetta olisi
vat pienentlineet myOs luottotappiokirjaukset. 
Vuonna 1992 niitli kirjattiin peril.ti 7,7 miljardia 
markkaa. Tervehdyttiimisohjelmassa oli enna
koitu luottotappioiden alenevan voimakkaasti 
vuonna 1993 ja alenevan trendin jatkuvan myos 
kolmen seuraavan vuoden ajan. 

SSP Oy:n jiirjestamattomat saatavat kasvoi
vat vuonna 1993 kuitenkin ennakoitua enem
miin. Tamlin johdosta my0s tliltli vuodelta kir
jattavat luotto- ja takaustappiot o!isivat toden
niikoisesti ylittiineet tervehdyttamisohjelmassa 
ennakoidun maliran. 

Pankin konttoriverkoston ja henkiloston sa
neeraus oli toteutumassa suunnitellulla tavalla. 
Sen sijaan rahoitusaseman tasapainottamisessa 
ei onnistuttu alkuperaisten suunnitelmien mu
kaisesti. Negatiivisen julkisuuden aiheuttamat 
asiakasreaktiof, kilpailijoiden toimenpiteet seka 
Valtion vakuusrahaston vaatimuksesta tapahtu
n~t S~P Oy_:n ~usi varainhankinnan tiukempi 
hinno1ttelu Joativat talletuskannan supistumi
seen. Talletusten osittainen siirtyminen verollisil
ta tileiltii verottomille tileille lievensi talletusten 
v!ihentymisesta aiheutunutta kannattavuuden 
heikentymistil. 

Talletusten maara aleni vuoden 1992 aikana 
noin 3,~ miljardia markkaa ja edelleen vuoden 
1993 syyskuun loppuun mennessii 3,8 miljardia 
markkaa 48,8 miljardiin markkaan. Talletuskan
ta supistui siis vuoden 1992 alusta vuoden 1993 
lokakuuhun 13 %. 

Talletusten supistumisen odotettiin tervehdyt
tllmisohjelman ensivaiheessa taittuvan vuonna 
I 994, mutta syksyn 1993 kuluessa klivi ilmeisek
si, ettli talletuskato olisi jatkunut. Talletusten 
supistuminen samaan aikaan kuin tuottamatto
mat tase-erat (jarjestamattOmlit ja siirtosaami
set, kiinteistotja osa.kkeet)kasvoivat ylllipiti SSP 
Oy:ssa kireali maksuvalmiustilannetta. 

Tervehdyttlimisohjelmaan Iiittyneissli tulos
ennusteissa tlihdiittiin siihen, etta pankki o!isi 
saavuttanut nollatuloksen vuonna 1996. 

Talletuskannan supistuminen ja jarjestiimli,t
tomien saatavien ennakoitua suurempi kasvu 
olivat syynil siihen, ettli asetettua tavoitetta ei 
olisi todenn.ll.k0isesti saavutettu, vaan pankin 
toiminta olisi ollut tappiollista tliman jlilkeenkin. 

SSP Oy olisi itsenaisenll jatkaessaan tarvinnut 
lisiitukea vielil vuoden 1993 aikana, vaikka sen 
heikkotuottoisia saatavia ja kiinteistojli olisi siir
retty omaisuudenhoitoyhtiMn. 
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2.2.3.4. SSP Oy:n myynti 

Valtioneuvosto palitti lokakuun 22 pllivlinli 
1993 myydll SSP Oy:n osakkeet ja liiketoimin
nan neljlille pankille, Kansallis-Osake-Pankille, 
Osuuspankkien Keskusliiton osoittamille osuus
pankeille, Postipankki Oy:lle ja Suomen Yhdys
pankki Oy:lle. 

Pankit ostivat kukin neljlinneksen SSP Oy:n 
liiketoiminnasta konttorikokonaisuuksina. Plii
toshetkellli valtiQ ja Valtion vakuusrahasto 
omistivat tehtyjen osakemerkintojenjlllkeen SSP 
Oy:n osakkeista ja a.li.nistli noin 99, l prosenttia. 

SSP Oy:n liiketoimintaan kuuluvien, ostaja
pankeille myytlivien tase-erien kokonaiskauppa
hinta oli 5,6 miljardia markkaa. SSP Oy lunastaa 
saamallaan kauppahinnalla pankkitukensa vas
tikkeena liikkeeseen laskemiaan pliliomatodis
tuksia. 

Vakuusrahasto sai kauppahinnan vastikkee
na kiiteistli 2 342 miljoonaa markkaa, pankki
osakkeita viikon 40/93 keskikurssin mukaan 
l 446 miljoonan markan mliliriistli, porssiosak
keita 8.10.1993 porssikurssin mukaan l 112 mil
joonan markan mliliriistli ja aikaisempia pllli
omatodistuksia selvllsti korkeampikorkoisia 
osuuspankkien pliliomatodistuksia, jotka 
Osuuspankkien Keskuspankki Oy takaa, 700 
miljoonan markan mliiiriistli. 

Jos SSP Oy:n oma paaoma, sen jalkeen kun 
varallisuuden ja liiketoiminnan siirrot on tehty, 
on kaupantekohetkellll yli 2,3 miljardia mark
kaa, saa valtio ylimenevlin osan. 

Ostajat huolehtivat SSP Oy:n purkamisesta. 
Valtio saa selvitystilalaskelman mukaisesta net
toarvosta 80 % ja ostajat kukin 5 %, joten osta
jien taloudellinen etu vaatii valtion kannalta 
tehokasta purkamista. Sopimukseen liittyy si
toumus omaisuudenhoitoyhtion perustamisesta. 

2.2.3.4.1. Vaihtoehtojen vertailu 

Valtion vakuusrahasto tutki useita eri vaihto
ehtoja SSP Oy:n asiakassuhteisiin liittyvlin liike
toiminnan jllrjestlimiseksi. Kaikkiin vaihtoehtoi
hin liittyi vliistlimlittli pankin epliterveiden luot
tojen ja muun omaisuuden siirtliminen perustet
tavaan omaisuudenhoitoyhtio0n. Tllmll ei muut
taisi valtion riskiasemaa, sillli ne olivat SSP Oy:n 
taseessa ennestliiin pliliomistajan eli valtion ris
killll . 

Voidak;seen selvittlili todella olemassaolevat 
vaihtoehdot Valtion vakuusrahasto neuvotteli 
SSP Oy:n kilpailijoiden kanssa yhdessli ja erik
seen. Neuvotte,Iuja vaikeutti teknisesti se, ettli 
pankkisalaisuuden vuoksi ei asiakkaita koske
vaa tietoa voitu kllyttlill ja ettll neuvottelujen 
kariutuessa mahdollisesti itsenliisenll jatkavan 
pankin liikesalaisuuksia ei voitu paljastaa. 

Neljlia todella olemassaolevaksi arvioitavaa 
vaihtoehtoa tutkittiin. Vaihtoehtojen tarkaste
Jussa otettiin erityisesti huomioon veronmaksa
jan suora etu eli valtiolle jllrjestelystli saata vaksi 
arvioitu vastike, kuluttajan etu eli riittllvlin kil
pailun siiilyminenja kansantalouden etu eli tarve 
ja mahdollisuudet purkaa pankkialan ylikapasi
teettia. 

Itsenliinen Suomen Slilistopankki-SSP 0y 

Itsenaisen!ljatkava SSP Oy ei olisi muuttanut 
kilpailutilannetta. Pankkialan ylikapasiteetti oli
si purkautunut koko pankkikentlissli vain vlihi-

tellen. Valtion todennlikoisesti tulevaisuudessa 
saaman tulovirran nykyarvon Valtion vakuusra
haston kllyttllmll konsultti, yhdysvaltalainen in
vestointipankki Merrill Lynch arvioi noin 3,3 
mi!jardiksi markaksi, mihin kuitenkin liittyi 
mainittu SSP Oy:n toimintaolosuhteiden vaikeu
desta johtuvan tappiollisen liiketoiminnan supis
tumiskierteen riski 

Postipankki Oy:n ja SSP Oy:n fuusio 

Liitettliess!l SSP Oy Postipankki Oy:oon olisi 
yhdistetty kaksi hyvin erilaista yrityskulttuuria 
ja -rakennetta sekll kaksi palvelutarpeiltaan hy
vin erilaista asiakaskuntaa. Todennllkoistll olisi 
o!lut, ettli suurin osa SSP Oy:n asiakkaista olisi 
siirtynyt muiden pankkien asiakkaiksi. Kilpailu
tilanne olisi muuttunut, mutta riittlivll kilpailu 
olisi jlllinyt llihes kaikkialle. Pankkialan ylikapa
siteetti olisi purkautunut melko nopeasti. 

Vaihtoehtoina olisivat olleet tlissa tapaukses
sa joko SSP Oy:n konttoriverkoston tai posti
konttoriverkoston jyrkkli karsinta. Postipankki 
Oy:n osingonmaksukyky olisi kasvanut, minkli 
nykyarvo valtiolle oli arvioitavissa noin 2,8 mil
jardiksi markaksi. 

Yksityiselle liikepankille myyminen 

Liitettliesslt SSP Oy jompaan kumpaan suu
reen yksityiseen liikepankkiin olisi kilpailutilan
ne valtakunnallisesti muuttunut, mutta riittllvli 
kilpailu olisi jllllnyt Ill.hes kaikkialle. Pankkialan 
ylikapasiteettia olisi purkautunut, mutta melko 
hitaasti. 

Valtio olisi saanut arviolta 4 miljardin mar
kan arvoisen vastikkeen lllhinnll pankkiosakkei
na, joiden mahdollisesta rahaksi muuttamisesta 
olisi sovittu. J!l.rjestelyyn olisi liittynyt riski nlii
den osakkeiden tulevasta hinnasta, joka olisi 
jlllinyt riippurnaan ostavan liikepankin onnistu
misesta jarjestelyssli ja toiminnan kehittlimises
sll. 

Neljlille pankille myyminen 

SSP Oy oli mahdollista myyd!l tasaosuuksin 
sen ne!jlille plllikilpailijalle, sillll ostajat pitivlit 
~dollisena sopia SSP Oy:n sivukonttorien 
Jaosta konttori konttorilta. Jos asiakas ei ole 
tyytyvliinen vastaanottavan pankin palveluky
kyyn, hlin siirtyy todennlikoisimmin toisen vas
taanottavan pankin asiakkaaksi. 

Tllstli syystll ostajapankkien ei tarvinnut pelli-
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tll merkittlivlill asiakaskatoa. Tama nosti jarjes
telyn arvoa ostajien kannalta. 

Konttorijaosta sovittaessa oli ostajapankkien 
kesken kilpailun sailyminen otettu huomioon 
siten, ettli kullakin paikkakunnalla markkina
osuudeltaan pienin kilpailija olisi halutessaan 
saanut SSP Oy:n sivukonttorin, ja pyrkimli!lli 
siihen, ettli jllrjestely ei sinlllla.li.n johtaisi misslilin 
kunnassa uuden yli 50 %:n markkinaosuuden 
syntyyn. Periaatetta sovellettiin kuntiin, joissa 
SSP Oy:n ottolainaus oli yli 300 miljoonaa mark
kaa. 

Valtio sai 5,6 miljardia markkaa rahana, plili
omatodistuksina ja pOrssiosakkeina. Valtion 
saama vastike saattaa nousta yli 7 miljardiin 
markkaan, jos maksuna saatujen osakkeiden 
kurssi nousee pankkijllrjestelmlin tervehtyessli. ja 
SSP Oy:n purkaminen onnistuu hyvin. 

Jlirjestely antaa valtiolle parhaan mahdolli
suuden saada merkittlivli korvaus omistamansa 
SSP Oy:n asiakassuhteiden sisliltllmllstli liikear
vosta. Toimenpiteiden johdosta pankkijllrjestel
mll tervehtyy. Hallitus pitllll SSP Oy:n myyntill 
sekll veronmaksajien kannalta edullisimpana 
ettli myos pitkllllll aikavlllillll Suomen pankkitoi
mialan rakenteita tervehdyttlivllnll. 

Valtio plilisi osalliseksi pankkijlirjestelmlin 
tervehtymisen lisltarvosta sekll silla osalla kaup
pahintaa, joka ylittlill SSP Oy:n itsenaisenll jat
kamisen arvon (5,6 miljardia markkaa vlihennet
tynll Merrill Lynchin arvioimalla 3,3 miljardilla 
markalla eli 2,3 miljardilla markalla) ettll sillli 
mlillriillii, jolla valtion saamat osakkeet ja optio
todistukset rahaksi muutettaessa ylittavllt niiden 
arvon ennen jarjestelystll plillttlimistli. Valtion 
riskiasema SSP Oy:n epllvarmoista ja riskinalai
sista omaisuuserist!l sekll kiinteistoistll sltilyy 
ennallaan, mutta vastuu riskien hallinnasta siir
tyy SSP Oy:ltli valtiolle. 

2.2.3.4.2. Omaisuudenhoitoyhti0n perustaminen 

Epllvarmat ja muuten riskipitoiset SSP Oy:n 
omaisuuseriit siirretlilin Valtion vakuusrahastos
ta annetussa laissa tarkoitettuun omaisuuden
hoitoyhtiMn. OmaisuudenhoitoyhtiMn siirre
tlilln myos SSP Oy:n kiinteistoomaisuus, joka 
nllin jlili valtion omistaman osakeyhti0n hal
tuun. 

Siirtllmisen perusteista on sovittu pitlien liih
tokohtana, ettli valtio vastaa ostettavan liiketoi
minnan Jaadusta, jota ostajat eivlit etukllteen 
pysty tarkistamaan. Aile miljoonan markan on
gelma-asiakkaat hoidetaan ostajapa.nkkien nor-
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maalin pankkitoiminnan puitteissa, kuten omai
suudenhoitoyhtiolain muutoksen eduskuntakl!
sittelyssll edellytettiin. Omaisuudenhoitoyhti0 
vastaa kuitenkin sovitulla tavalla niihin liittyvlls
tii riskistll. 

Valtioneuvosto plliitti I 8 pllivllnii marraskuu
ta 1993 omaisuudenhoitoyhti0n perustamisesta. 
Yhtion nimeksi paatettiin Omaisuudenhoitoyh
tio Arsenal Oy (jiiljempiinll Arsenal Oy). Valtion 
vakuusrahaston laskelmien mukaan Arsenal 
Oy:n taseeseen siirretiiiin SSP Oy:n ongelma
omaisuutta ja ongelmaluottoja 22 pllivanll loka
kuuta 1993 vallinneen tilanteen mukaan seuraa
vasti: 

- jllrjestllmlltt0mia saarnisia 
- ns. taselainauseria ........... . 
- tytliryhti0luottoja ........... . 
- kiin teist0jll ...................... . 
- osakkeita ........................ . 
- muuta omaisuutta ......... .. 

YHTEENSA. ........................ . 

12,0 mrd mk 
8,0 mrd mk 
1,0 mrd mk 
6,2 mrd mk 
1,3 mrd mk 
1,5 mrd mk 

30,0 mrd mk 

Edellll mainitun lisllksi omaisuudenhoitoyhti
on vastattavaksi siirtyy 22 pllivllnii lokakuuta 
1993 va!linneen tilanteen mukaan takauksia 
noin 9 miljardin markan arvosta. Alkuvaiheessa 
valtion sitoumusten yhteismlillrll Arsenal Oy:ssll 
on siis noin 39 miljardia markkaa. 

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepiilltoksen 
taata Arsenal Oy:n sitoumuksia 28 miljardilla 
markalla. Tarkemmat arviot takaustarpeen 
mallriistll voidaan esittllli vuoden 1994 alkupuo
lella ja siina vaiheessa. kun viimeiset omaisuus
eriit on siirretty omaisuudenhoitoyhtioihin. 

Tilivuoden 1994 loppuun mennessii omaisuu
denhoitoyhtion taseen ennakoidaan uusimpien 
arvioiden mukaan kasvavan noin 41 miljardiin 
markkaan osaltaan sen takia, ettll takausvastuita 
siirtyy taseeseen noin 7 miljardia markkaa. Ta
kausvastuiden maaran oletetaan supistuvan 
vuoden 1994 loppuun mennessll noin 2 miljar
diin markkaan. Valtion sitoumusten yhteismllll
riin Arsenal Ov:ssii ennakoidaan olevan 43 mil
jardia markkaa vuoden 1994 ]opussa. 

Omaisuudenhoitoyhtion toiminnasta on alus
tavasti arvioitu kertyvlln noin 15 miljardin mar
kan tappio koko toiminta-aikana. Tarkempi 
tappioarvio on saatavissa vasta sitten, kun omai
suudenhoitoyhtioon siirrettava omaisuus ja saa
rniset on siirron yhteydessll ja sen jiilkeen kayty 
yksityiskohtaisesti la vitse. 

SSP Oy:n kiinteistot siirtyvllt omaisuudenhoi
toyhtion omistukseen. Ostajat vuokraavat aluksi 

omaisuudenhoitoyhtioltll tarvitsemansa toimiti
lat ja ostavat tai vuokraavat ne toimitilat, joita 
tarvitsevat pysyvllsti. 

OmaisuudenhoitoyhtiMn siirtyy sekll toirni
via asiakassuhteita ettii eri tavoin SSP Oy:lle 
tullutta muuta omaisuutta. Omaisuudenhoi
toyhti0 vastaa toirnivien asiakassuhteiden riskis
tll. Muuten naiden asiakkaiden palvelutarpeen 
hoitavat pankit. Omaisuudenhoitoyhti0 pyrkii 
siihen, ettll sen elinkelpoiset asiakkaat tervehty
viit ja siirtyvllt kokonaisuudessaan pankkien 
asiakkaiksi. Muun omaisuuden Arsenal Oy myy 
silloin. kun valtio voi saada myynnistll hyviiksyt
tavan ja mahdollisimman korkean hinnan. 

2.2.3.4.3. Sopimukseen liittyvllt muut seikat 

SSP Oy:n asiakkaat 

Tallettajan asemaajarjestely ei millalln tavoin 
vaaranna. Ostajat ova t sitoutuneet sailyttllmlllln 
asiakkaikseen tulevien SSP Oy:n asiakkaiden 
luottoehdot ennallaan. 

SSP Oy:n ostajapankit ovat kaupan yhteydes
sa sitoutuneet huolehtimaan kaikista SSP Oy:n 
asiakkaista samoin periaattein kuin ornista asi
akkaistaan. Llihtokohtana on o!lut, etta yksityis
ja yritysasiakkaat eiviit kllrsi vahinkoa tai tar
peetonta haittaa konttoreiden omistajavaihdok
sen takia. Ostajapankkien yleisena velvollisuute
na on ohjata maksuvaikeuksissa olevat yritys- ja 
yksityisasiakkaat vaikeuksien yli, mikllli se suin
kin on mahdollista. Tassa mielessll SSP Oy:n 
asiakkaat ovat tllysin samassa asemassa kuin 
ostajapankkien aikaisemmat asiakkaat. 

SSP Oy perusti jo ennen liiketoiminnan myyn
tia 31 erityisrahoituskonttoria, joihin siirrettiin 
perittllvll.nii olevat saamiset sekll elvytyksen tar
peessa olevat yritysasiakkaat. Arsenal Oy ottaa 
perustamisen jalkeen asiakassuhteet hoitoonsa 
niin pian kuin se on mahdollista. Asiakassuhtei
den siirrossa huolehditaan erityisesti, etta asia
kas ei joudu kiirsimiian viivytystll tai muuta 
haittaa siirron vuoksi. 

Omaisuudenhoitoyhti6on tullaan hankki
maan riittllvllt ja ammattitaitoiset resurssit sen 
varrnistarniseksi, ettll asiakkaiden palvelu on 
mahdollisimman nopeaa ja joustavaa ja ettei 
tarpeettomia luottotappioita synny. 

SSP Oy:n henkilosto 

SSP Oy:n henkiloston nykyiset tyosuhteet 
jatkuvat toistaiseksi. Ostajat huolehtivat siitll, 

ettii SSP Oy aloittaa valitt0mlisti lain mukaisen 
yhteistoirnintamenettelyn. Ostajat ottavat pal
velukseensa SSP Oy:n henki!0stoli tarvitseman
sa mllllrlln. Muut kuin ostajien palvelukseen 
palkattavat henki!Ot jllllvllt SSP Oy:n tai sen 
tytiiryhtioiden palvelukseen, siirtyvlit omaisuu
denhoitoyhtion palvelukseen tai irtisanotaan. 
Ostajat arvioivat, ettli ne, SSP Oy ja Arsenal 

' Oy yhdessll voivat vuoden 1994 lopussa tarjota 
tyotli 4 500:lle SSP Oy:n henk.il0stMn kuulu
valle. 

Pankkiautomaatit 

Ostajat ovat ilmoittaneet aloittavansa SSP 
Oy:n liiketoirninnan kaupa!!. yhteydessll keske
nlllin yhteistyossll pankkiautomaattiverkoston 
jlirkeistllmisen. 

Sllllstopankkien Keskus-Osake-Pankki 

Jl!rjestely ei muuta Slll!stopankkien Keskus
Osake-Pankin asemaa. Valtio on edelleen sen 
pllllornistaja ja llllnivallan enemrnist0n haltija. 
SKOP toimii edelleen tehtllvlisslllln sliilstopank
kien keskusrahalaitoksena ja huolehtii muista 
asiakassuhteistaan. Kaupanjlilkeen SKOP:n toi
minta SSP Oy:n keskusrahalaitoksena lakkaa 
vlihitellen. 

SSP Oy:n ja Sllllstl>pankkien Keskus-Osake
Pankin keskinliiset velka- ja vastuusitoumukset 
eriiiintyvlit siten kuin niistll kustakin on sovittu. 

Itsenlliset slillstopankit 

SSP Oy:n tytliryhtio SP-Palvelu Oy huolehtii 
myos jllrjestelyn ulkopuolella olevien siilisto
pankkien pankkitekniikasta. Ostajapankit ovat 
sitoutuneet etsimlllln ratkaisun, jolla itsenliisten 
slilistopankkien palvelut voidaan turvata tyydyt
tllviilin hintaan. 

2.2.3.5. STS-Pankki 0y 

STS-Pankki Oy jlltti Valtion vakuusrahastolle 
21 pllivllnli syyskuuta 1992 tukihakemuksen. 
Valtion vakuusrahastossa tutkittiin eri ratkaisu
v~ihtoehtoja sen jlllkeen, kun oli varmistuttu 
sutll, ettll pankin omistajien lisapanostus ei ollut 
enaa mahdollista. 

_Y~ihtoehtoina olivat pankin pllllomittaminen 
ton~mtakykyiseksi, pankin selvitystilan toteami
nen Ja Kansallis-Osake-Pankin tarjous STS-Pan-
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kin osake-enemmist0n hankkimisesta. Viimeksi 
mainittuun vaihtoehtoon liittyi suunnitelma 
STS-Pankki Oy:n ongelmaluottojen siirtlirnises
tll eri~iseen o~aisuudenhoitoyhtioon, jonka 
osakkeista Valtion vakuusrahasto merkitsisi 
pllllosan lainsiiadlinn0n sen salliessa. 

Kansallis-Osake-Pankin tarjous siihen kyt
keytyvine omaisuudenhoitoyhtiomalleineen to
dettiin Valtion vakuusrahastossa toirnivimmak
si, koska siinli tarjoutui mahdollisuus STS-Pank
ki Oy:n toimintaan liittyviin normaalin liikeris
kin siirtlirniseen vakuusrahastolta ilman pankin 
purkamista ja siihen liittyvill ylimiillrllisili kus
tannuksia, jotka olisivat tulleet vakuusrahaston 
kannetta viksi. 

Kansallis-Osake-Pankki osti 24 pliivllnll mar
raskuuta 1992 STS-Sllatioltii STS-Pankki Oy:n 
osake-enemrniston. Samana paivllnli vakuusra
hasto ja Kansallis-Osake-Pankki allekirjoittivat 
aiesopimuksen, jonka mukaan vakuusrahasto ja 
K:3-nsallis-Osake-pankki perustavat yhdessli 
lamsliadlinnon sen my0hemmin mahdollisesti 
salliessa omaisuudenhoitoyhti0n, joka ottaa hoi
taakseen STS-Pankki Oy:n ongelmaluottokan
nan. 

Kuten tllssll tiedonannossa aikaisemmin tode
taan, hallitus antoi tammikuussa 1993 eduskun
nalle omaisuudenhoitoyhtiota koskevat siilln
nOkset, joita eduskunta ei kuitenkaan oppositio
puolueiden vastustuksen vuoksi hyvllksynyt, 
vaan ne poistettiin lakiesity ksestli ja laki jlli 
lepllllmlllln yli vaalien. 

Koska omaisuudenhoitoyhtion perustaminen 
ei ollut sitll koskevan lainslilidiinn0n puuttuessa 
mahdollis!a, ongelmaomaisuuden hoitaminen 
jl!rjestettiin niin, ettli STS-Pankki Oy jatkoi liike
pankkina ongelmaomaisuuden hoitarnista. Pan
kin nimi muutettiin Siltapankki Oy:ksi. Kansal
li~-Osake-Pankki omistaa. lahes koko Siltapank
k1 Oy:n osakekannan, mutta pankin hallinnoin
tia koskevan sopimuksen mukaan mlllirllysval
taa Siltapankki Oy:ssll kllyttliii V altion vakuus
rahasto. 

Kauppaan liittyy Valtion vakuusrahaston ja 
Kansallis-Osake-Pankin vlllinen sopimus, jonka 
mukaan Valtion vakuusrahasto korvaa Kansal
lis-Osake-Pankille kaikki Osuuskunta EKA-Yh
tymlin 24 pliivllna marraskuuta 1992 STS-Pankki 
Oy:ltll saamista, Kansallis-Osake-Pankille siirty
neistli vastuista aiheutuvat lopulliset menetykset. 

Sopimus koskee menetyksili, jotka aiheutuvat 
siitll, ettll Osuuskunta EKA-Yhtymli asetettai
siin ennen vuoden 1993 loppua konkurssiin tai 
selvitystilaan tai siina aloitettaisiin lain mukai-
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nen saneerausmenettely. Vastaava sopimus teh
tiin ' myos Haka Oy:n vastuista STS-Pankki 
Oy:lle. Tiimii sopimus on voimassa 30 paivaan 
kesakuuta 1994 saakka. 

Molempien sopimusten mukaan korvausvel
vollisuuden edellytyksenll on kuitenkin, ettli 
Kansallis-Osake-Pankki tai sen lllhipiiriin kuulu
va taho ei vlllittomasti tai valillisesti hae yhtioitli 
konkurssiin, selvitystilaan tai saneerausmenette
lyyn eikli muutoinkaan myotilvaikuta tallaisten 
menettelyiden k§.ynnistilmiseen. 

Siltapankki Oy:n toiminta on rahoitettu siten, 
ettil Siltapankki Oy on laskenut liikkeeseen pan
kin j!lrjestamllttomien saamisten maaraisen 
3 290 550 000 markan pliliomatodistuksen. Pilil
omatodistuksen merkitsi kokonaisuudessaan 
Pons Brevis Oy, joka siirsi sen Kansallis-Osake
Pankille. 

Valtion vakuusrahasto on sopimusten mu
kaan velvollinen lunastamaan Kansallis-Osake
Pankilta edellil mainittua paaomatodistusta aina 
vuosittain sitil mukaa kuin Siltapankki Oy:n 
omistamia ongelmaluottoja kirjataan luottotap
pioiksi pankin tilinpii.iitoksessa. 

Kansallis-Osake-Pankki osallistuu Siltapank
ki Oy:n tappioiden kattamiseen 255 miljoonalla 
markalla. Lisllksi K.ansallis-Osake-Pankk.i/Pons 
Brevis maksoivat Siltapankki Oy:lle 75 miljoo
naa markkaa ylim!lilraisenil riskinjako-osuute
na. Siltapankki Oy:n omistuksessa olevien omai
suuserien rahaksimuutto ja luottojen perintii 
kestiili arviolta viisi vuotta. 

Siltapankki Oy:n tase oli toimintaa aloitetta
essa 4,5 miljardia ja vastuut 3,3 miljardia mark
kaa. Henkilokuntaa oli 25 henkeli. Syyskuun 
loppuun mennessii tase oli laskenut 4,2 miljar: 
diin ja vastuut 3,2 miljardiin markkaan. Pankki 
on ennakoinut vuoden 1993 luotto- ja takaustap
pionsa 400 miljoonaksi markaksi. Sopimuksen 
mukaan Valtion vakuusrahasto vastaa Silta
pankki Oy:n toimintakuluista 90 prosentin osuu
della ja Kansallis-Osake-Pankki 10 prosen tin 
osuudella. 

2.2.4. Vuosien 1993 ja 1994 valtion talousarviot 

Valtion vuoden 1993 I lisatalousarviossa va
rattiin pankkitoiminnan tukemiseen 15 000 mil
joonan markan mii.ilrliraha sekli 5 000 miljoonan 
markan takausvaltuus, joka yhdessil mlill.rilra
han kanssa saa olla enintilan 20 000 miljoonaa 
markkaa. 

Valtion vuoden 1993 IV lisatalousarviossa 
muutettiin pankkitoiminnan tukemiseen valtion 

vuoden 1993 I lislitalousarviossa osoitetun milli
rarahan kliyttotarkoitusta siten, ettli sitli saa 
k§.yttaii myos Valtion vakuusrahastosta annetun 
1 §:n 5 momentissa tarkoitettujen omaisuuden
hoito- ja muiden yhtioiden osakkeiden merkitse
miseen ja muuhun hankkimiseen, yhtioiden tap
pioiden kattamiseen sekli muiden yhtioistli ai
heutuvien menojen maksamiseen. Samalla mlili
riiraha muutettiin kolmen vuoden siirtom!lariira
haksi. 

Talousarviossa olevaa takaus- ja takuuval
tuutta saa k!lyttM myos takauksien myontami
seen yhtioiden koti- ja ulkomaisille lainoille ja 
takuiden myontilmiseen yhtion sitoumuksille. 
Miiararahaa saa kliyttllil myos yhtioille myonne
tyistli takauksista ja takuista aiheutuviin menoi
hin. 

Vuoden 1993 IV lislitalousarviossa takausval
tuutta korotettiin siten, ettli se yhdessil takuuval
tuuden ja sitoumusvaltuuksien kanssa saa olla 
paaomamli.li.r!ilt!iiln enintililn 35 000 miljo<?naa 
markkaa tai yhdessli milliriirahan kanssa kuiten
kin enint!i!ln 50 000 miljoonaa markkaa. Mllli
r!lrahasta on sidottu 4 442 miljoonaa markkaaja 
31 700 miljoonan markan takausvaltuuksien ja 
sitoumusvaltuuksien kliytost!i on tehty periaate
paiitos. 

Vuoden 1994 valtion talousarvioesityksessli 
ehdotetaan IO 000 miljoonan markan m!i!iriira
ha pankkitoiminnan tukemiseen. Takausten., ta
kuiden tai muiden vastaavien sitoumusten mlili
ril saa olla pliilomam!iliriiltii!ln yhdessli vuonna 
1993 annettujen vastaavien sitoumusten kanssa 
enintililn 35 000 miljoonaa markkaa. 

Valtion vakuusrahaston ottamien lainojen ja 
takausten hoitomenoja ei ole yleensli sisallytetty 
pankkituen kustannuksiin, vaikka ne ovat no
peasti muodostumassa merkittllviiksi menoe_ra~
si valtion talousarviossa. Vuoden I 993 varsma1-
sessa talousarviossa momentilla 28.87.61 on va
rattu 970 miljoonaa markkaa Valtion vakuusra
haston ottamien lainojen ja niiden korkojen ja 
lainoista maksettavien muiden menojen suoritta
miseen sek!l rahaston takausvelvoitteiden taytt!i
miseen. 

Vuoden 1993 V lisiltalousarvioes~tyksessil 
mlilirarahaa lisattiin 270 miljoonalla markalla. 
Vuoden 1994 valtion talousarvioesityksessa on 
hoitomenoihin varattu 1 540 miljoonaa mark
kaa. 

Vuoden 1994 talousarviossa pankkitoimin
nan tukemiseen varatun miiilrarahan kiiyttotar
koitusta Jaajennetaan siten, ettli malirarahaa saa 
kliytt!ili myos tallettajien saamisten turvaamises-

ta sliilstokassatoimintaa harjoittavassa osuus
kunnassa annettavaksi ehdotetun lain nojalla 
tehtllvistil valtioneuvoston tai valtiovarainminis
terion plilitoksistli valtiolle aiheutuvien menojen 
maksamiseen. 

Asiaa koskeva hallituksen esitys (HE 267 /93) 
annettiin eduskunnalle 29 paiv!lnli lokakuuta 

, 1993 viikko sen jlilkeen, kun Osuuskunta EKA
Yhtym!issli alkoi yrityksen saneerauksesta anne
tussa Jaissa (47/93) tarkoitettu saneerausmenet
tely. Valtiolle Junastettavien s!ilistokassatalletus
ten yhteismll!irii ei ylitli I 300 miljoonan markan 
mall.r!lii. Osuuskunta EKA-Yhtym!ln vastaanot
tamien s!ilistokassatalletusten maksatus tilin
omistajille voitaneen aloittaa vuoden 1994 alku
kuukausina. Valtiolle aiheutnvan tappion lopul
lista suuruutta on vaikea arvioida. 

2.2.5. Periaatepiitit(}kset takausten my(}ntti
misestti 

V altioneuvosto teki 19 paiv!lnli elokuuta 1993 
periaateplill.toksen turvata Suomen Yhdyspank
ki Oy:n ja Kansallis-Osake-Pankin oman piiii
oman ehtoista varainhankintaa. Valtioneuvosto 
plilitti, ettli myohemmin erikseen tehtlivllllll pail
toksellll taattaisiin Suomen Yhdyspankki Oy:n 
1 000 miljoonan markan suuruisen p!iliomato
distuksen koron maksu ja plilioma enintliiln 10 
vuoden ajaksi. V altioneuvosto p!ilitti vastaavas
ti, ettli myohemmin erikseen tehtliva.lla. piiiitok
sellli taattaisiin myos Kansallis-Osake-Pankin 
1 000 miljoonan markan suuruisen p!iliomato
distuksen koron maksu ja pilaoma enint!ilin 10 
vuoden ajaksi. 

Lisll.ksi valtioneuvosto plilitti, ett!i myohem
min erikseen tehtiivalla sitoumuksella annettai
siin ostotarjous Kansallis-Osake-Pankin liikkee
seen laskemalle 800 miljoonan markan vastuu
debentuurilainalle, kun 10 vuotta on kulunut 
lainan liikkeeseen laskusta. Lopullisten takaus
ten tarkoituksena on varmistaa pankkien vaka
varaisuuden sliilyminen riittliviillli tasolla, jos 
pankkien omat tulosennusteet toteutuval Val
tioneuvoston periaatepiilltoksen mukaisia lopul
lisia valtiontakauksia koskevia pillitoksiil ei vielil 
ole tehty, silla kumpikaan pankki ei ole toistai
seksi tehnyt hakemusta takauksen saamiseksi. 

Osuuspankkiryhmlln vakavaraisuuden tur
vaamisesta valtioneuvosto teki periaatep!ilitok
sen 18 pllivllnll marraskuuta 1993. Sen mukaan 
valtioneuvosto tulee myohemmin erikseen tehtli
v1i.llll pliiltoksellii myOntlimii.iln valtiontakauksen 
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osuuspankkien vakuusrahaston nykyisten jlisen
pankkilainojen tai myohemmin otettavien laino
jen koron maksua varten enintliiln 900 miljoo
nan markan mlilirailn saakka. Myos ta.man toi
menpiteen tarkoiluksena on sliilyttali osuus
pankkien vakavaraisuus lain edellyttlimlillli ta
solla. 

2.2.6. Muita pankkikriisiin liittyviii toimenpiteitti 

Edellli on tarkasteltu Suomen Pankin, Valtion 
vakuusrahaston ja valtioneuvoston pankeille 
antamaa suoraa tukea. Pankkikriisin aiheutta
mia ongelmia on kuitenkin pyritty viihentlimalin 
myos helpottamalla ylivelkaantuneiden yritysten 
ja yksityishenkiloiden asemaa. Nllitll pankkien 
tilanteeseen viilillisesti vaikuttavia toimenpiteitli 
tarkastellaan seuraavassa. 

Velallisiin,.kotitalouksiin, yrityksiin ja vlllilli
sesti pankkeihin kohdistuvien tukitoimien vai
kutukset jatet!illn arvioimatta. 

Plili.ministeri asetti 15 paivilna marraskuuta 
1991 tyoryhman, jonka tehta.vlinll oli selvittali 
mahdollisuuksia nopeasti helpottaa ylivelkaan
tuneiden yksityishenkiloiden, maatalousyrittllji
en ja yritysten asemaa vaikeassa taloudellisessa 
tilanteessa. 

Tyoryhman puheenjohtajaksi kutsuttiin val
tiosihteeri Pekka Tuomisto valtioneuvoston 
kansliasta. Tyoryhmli teki useita ehdotuksia, 
joiden lahtokohtana oli se, ettli valtion ohella 
myos muut rahoittajat osallistuvat ylivelkaantu
neiden ongelmien lieventilmiseen. Tyoryhmli ra
joitti ehdotuksensa tapauksiin, joissa velk:aantu
minen johtuu heikentyneen talouskehityksen ai
heuttamista ylllittlivistil tilanteista. 

Tyoryhm!ln suositusten pohjalta on valtion 
talousarvioesityksissil vuosina 1991-1993 
myonnetty llihinnli korkotukea ylivelkaantunei
den aseman helpottamiseksi. 

Lisiiksi vuoden 1993 aikana sii.ildettiin velallis
ten asemaa helpottavia lakeja. Nliista voidaan 
mainita laki yrityksen saneerauksesta ( 4 7 /93), 
laki yksityishenkilon velkaj!lrjestelystli (57 /93) ja 
laki velkojien maksuunsaantijllrjestyksestli 
(1578/92), jolla kumottiin vuonna 1868 annettu 
etuoikeusasetus. 

Kotitalouksista ylivelkaantumisongelmista 
vaikeimmin kiirsivlit ylivelkaantuneet asunnon
hankkijat. T1i.llaisia ovat erityisesti ne perheet, 
jotka hankkivat asunnon huippuhintaan vuosi
na 1988-90 jajliivlit laman alkaessa tyottomiksi 
tai niin sanottuun kahden asunnon loukkuun, 



jossa perhe on ostanut uuden asunnon ennen 
!ruin on saanut vanhan myydyksi. 

Vuoden 1992 ensimmaiseen lis!italousarvioon 
sisallytettiin ensimmiiinen, 400 miljoonan mar
kan suuruinen valtuus myontiiii korkotukilaino
ja suurimmissa taloudellisissa vaikeuksissa ole
ville asunnonhankkijoille. Korkohyvitysta mak
setaan 5 prosenttiyksikko!i kolmen vuoden ajan. 

Samalla tiihdattiin myos velkasaneerauslain
saadannon mahdollisimman nopeaan viimeiste
lyyn ja voimaansaattamiseen, jotta yksityistalo
uksien konkurssilainsa!idannostli johtuvaa on
gelmallista asemaa voitaisiin ratkaisevasti pa
rantaa. 

Perheiden asuntovelkaongelmien laajennut
tua tyottomyyden seurauksena on myos korko
tukilainojen hyvll.ksymisvaltuutta nostettu eri 
vaiheissa kokonaismaaralt!ian nelinkertaiseksi 
eli yhteens!i I 600 miljoonaksi markaksi. Samal
la on my0s tuen hyvaksymismenettelya nopeu
tettu uudella lainslladlinnoll!i ja valtioneuvoston 
paatoksilla, joiden saatamilla perusteilla pankit 
voivat paii.sliantoisesti suoraan asiakkaidensa 
hakemusten perusteella todeta tuen edellytysten 
tliyttymisen. 

Vakauttamislainan korkoavustusta on myon
netty huomattavissa vaikeuksissa oleville maata
lousyrittlijille. Vakauttamislainojen myontlimis
valtuus on valtion vuosien 1992-93 Iislltalousar
vioissa yhteensli I I 00 miljoonaa markkaa. Tuet
tavien maatalousyritysten tulee olla sellaisia, ettli 
niillii on edellytykset jatkuvaan kannattavaan 
toimintaan. Vuonna 1992 on tuettu noin 2 000 
ti!aa. Lisllksi maaseutuelinkeinolain mukaisilla 
(1295/90) vapaaehtoisilla velkajarjestelyillii pa
rannetaan viljelijoiden velanhoitokyky!i. Asiaa 
koskeva lainmuutos tuli voimaan syyskuussa 
1993. 

Ylivelkaantuneita yrityksiii on tuettu liihinn!i 
Kera Oy:n suhdannelainojen, pienten ja keski
suurten yritysten (jatkossa pk-yritysten) inves
tointien korkotuen ja pk-yritysten korkoavus
tusten kautta. 

Suhdannelainojen myontamisvaltuus valtion 
vuosien 1991-92 lis!italousarvioissa on yhteensll 
1 400 miljoonaa markkaa. Pk-yritysten inves
tointien korkotuki!ainavaltuus on valtion vuo
den 1993 talousarviossa 3 000 miljoonaa mark
kaa. 

Pk-yritysten korkoavustukseen on valtion 
vuosien 1992-93 lis!italousarvioissa myonnetty 
yhteensll 478 miljoonaa markkaa. 

Vuoden 1993 toisen lisatalousarvion yhtey
dessa tehtiin piilitOs pk-yritysten vakauttamista-

kausjarjestelmlista. Hallitus antoi huhtikuussa 
1993 esityksen eduskunnalle Iaiksi valtion va
kauttamistakauksista (HE 31 /93). Laki tuli voi
maan 1 pliiv!inli hein!ikuuta 1993 alkaen (529/ 
93). 

Lain tarkoituksena on turvata velkaantunei
den pienten ja keskisuurten yritysten toiminta
edellytyksia vakauttamalla talletuspankin yri
tykselle myOntam!it luototja antamalla luotoille 
osittainen valtiontakaus. Lailla pyritaan samalla 
parantamaan talletuspankkien vakavaraisuutta 
vahvistamalla niiden tasetta. 

Takauksen antamisen edellytyksena on, etta 
yritys on elinkelpoinen ja ettli talletuspankki 
sitoutuu vakauttamaan takauksen kohteena ole
vat luotot kokonaisuudessaan vahintaan viideksi 
vuodeksi seka alentamaan luottojen korkoja va
kauttamisen ajaksi. Takaus voidaan antaa enin
taan 50 prosentin suuruiselle osuudelle vakautta
misen kohteena olevan luoton maiirastli. Va
kauttamisen kohteeksi tulevasta luotosta talle
tuspankki ei voi vaatia vakauttamisen aikana 
lyhennyksi!l. Vakauttamisajan jalkeen luottoon 
sovelletaan luoton alkuperaisia ehtoja. Takauk
set antaa Valtiontakuukeskus. 

Vakauttamistakauksia voi samanaikaisesti 
olla voimassa enintlian 3 500 miljoonan markan 
mliarli. T!illoin vakauttamisen piiriin tulevien 
luottojen m!iiirli on noin 7 000 miljoonaa mark
kaa. Lakia sovelletaan valtiontakauksiin, joita 
lain nojalla annetaan vuosina 1993 ja 1994. 

Verotukselliset toimenpiteet 

Pankkien asemaan ovat vaikuttaneet myos 
monet talletusten ja sijoitusten verotukseen seka 
mahdollisesti muutkin verotukseen liittyvlit rat
kaisut. Seuraavassa luetellaan muutamia huo
mattavimpia toimenpiteita. 

- Elinkeinotulon verottamisesta annetun 
lain 18 §:n 4 kohdan (932/92) mukaan talletus
pankkien toiminnasta annetun lain 24 a §:ssa 
tarkoitetun pllllomasijoituksen korko, joka on 
maksettu valtiolle tai Valtion vakuusrahastolle, 
on verotuksessa viihennyskelpoinen meno. 

- Elinkeinotulon verottamisesta annetun 
lain 46 §:n (1539/92) mukaan talletuspankki sekii 
luotto-, vakuutus- ja elii.kelaitos saa v!ihentli!l 
verovuonna tehdyn luottotappiovarauksen, joka 
vastaa enintli!in 0,6 prosenttia laitoksella vero
vuoden piiiittyessli olevien saamisten yhteismaa
rastli. Laitoksen verovuonna ja aikaisemmin te
kemien purkamattomien luottotappiovarausten 

yhteismaara ei kuitenkaan saa ylitt!i!i 5 prosent
tia laitoksella verovuoden pii!ittyess!i olevien 
saainisten yhteismaariist!i. 

- Hallitus on marraskuussa 1993 antanut 
eduskunnalle esityksen (HE 198/1993 vp) elin
keinotulon verottamisesta annetun Iain 19 §:n 
muuttamisesta. Esityksessii ehdotetaan, ettii tal
letuspankkien ja luottolaitosten niin sanottujen 
jarjestlimattomien saamisten korkoja ei luettaisi 
veronalaiseksi tuloksi vuosilta 1994 ja 1995. 
Saannos on ollut mliiir!laikaisena voimassa kos
kien korkoja vuosilta 1992 ja I 993. 

- Hallitus on marraskuussa 1993 antanut 
eduskunnalle esityksen (HE 284/1993 vp) Iaiksi 
eraille omaisuudenhoitoyhtioille myonnettavis
tli veronhuojennuksista. Esityksessli ehdote
taan, ettli valtion m!iarliysvallassa olevat ja Val
tion vakuusrahastosta annetussa laissa tarkoite
tut omaisuudenhoitoyhtiot vapautettaisiin 
omaisuudensiirto- ja saamistodisteiden leimave
rosta. 

- Talletustenja obligaatioiden veronhuojen
nuslaki (921/92) koskee 24 kuukauden talletuk
sia vuosina 1989-1994. Lain 2 §:n mukaan 
\'eronalaista tuloa ei myosk!iiin ole valtion tai 
kiinnitysluottopankin maksama, vuosina 1989-
1992 liikkeeseen lasketun obligaatiolainan kor
ko. 

- Heiniikuun alussa 1993 voimaan tulleella 
leimaverolain 50 b §:n 2 kohdan muutoksella 
talletuspankkien antamat haltijavelkakirjat va
pautettiin takautuvasti leimaverosta. Lainmuu
toksen tarkoituksena oli poistaa sijoitustodistus
ten Ieimaverokohtelusta syntyneet tulkintaepii
selvyydet ja turvata rahamarkkinoiden toiminta 
mahdollistamalla keskeisten rahamarkkinavel
kakirjojen kaytto edelleen leimaverottomasti. 

2.2.7. Myiinnetyn tuen yhteismlitirti 

Pankkitukea on myonnetty nettomiiaraisesti 
vuoden 1993 marraskuun Ioppuun mennessii 
yhteensll. 39 721 miljoonaa markkaa. 

Maksetussa nettomaariiisessii tuessa on otettu 
huomioon SSP Oy:n myynnist!i saadut 5 600 
miljoonaa markkaa, Suomen Pankin tytiiryhti
oille omaisuuden realisoinnista tuottoina palau
tuneet 4 400 miljoonaa markkaa ja liikepankkien 
vakuusrahastosta Valtion vakuusrahastolle siir
retty 357 miljoonaa markkaa. 

Valtion varoja on vuoden 1993 marraskuun 
loppuun mennessli sitoutunut valtion talousarvi
on kautta IO 340 miljoonaa markkaa ja Valtion 
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vakuusrahaston kautta 17 181 miljoonaa mark
kaa. Su omen Pankin varoja on sitoutunut 12 200 
miljoonaa markkaa. 

Pankkituen korkomenot ovat arviolta 3 800 
miljoonaa markkaa vuoden 1993 Ioppuun men
nessii. 

Llsiiksi valtioneuvosto on tehnyt periaateplia
toksen turvata Suomen Yhdyspankki Oy:n ja 
Kansallis-Osake-Pankin oman p!i!ioman ehtois
ta varainhankintaa. Valtioneuvosto voi myo
hemmin erikseen teht.avallli piiiitoksellii muun 
muassa taata pankkien pa!iomatodistusten ko
ron maksua ja p!i!iomaa. Valtioneuvosto on 
tehnyt vastaavan periaatep!i!itoksen osuuspank
kiryhmlin vakavaraisuuden turvaamiseksi. Peri
aatepa!itokset mahdollisille takauksille varain
hankintaa varten ovat miiiiraltii!in yhteens!l 
3 700 miljoonaa markkaa. 

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepa!itoksen 
taata Omaisuudenhoitoyhtio Arsenal Oy:n vel
kakirjoja 28 miljardilla markalla. Tarkemmat 
arviot takaustarpeen miiiirasta voidaan esittaii 
vuoden 1994 alkupuolellaja siina vaiheessa, kun 
viimeiset omaisuuseriit on siirretty. 

Pankkitukeen sitoutuneista varoista valtaosa, 
noin 78 %, on kliytetty saastopankkiryhmlin tu
kemiseen. Pankkitukea on sitoutunut yhteensii 
31 134 miljoonaa markkaa, josta 16 480 miljoo
naa markkaa on kohdistunut Saastopankkien 
Keskus-Osake-Pankille. SSP Oy:lle on tukea 
kohdistettu 8 994 miljoonaa markkaa, kun 
myynnistli saadut tulot otetaan huomioon. 

Siiiistopankkiryhmalle annettu tuki on jakau
tunut siten, ettl! sijoituksia osakepaaomaan on 
9 300 miljoonan markan maariist!i, Iainoja ja 
vastuudebentuurilainoja I 900 miljoonan mar
kan miiiirlista sek!i valtion ja Valtion vakuusra
haston pllomasijoituksia 7 734 miljoonan mar
kan m!i!inist!i. 

Osuuspankkiryhman osuus pankkituesta on 
noin 4 % eli I 530 miljoonaa markkaa valtion 
p!iliomasijoituksina. Lis!iksi valtioneuvosto on 
sitoutunut tarvittaessa takaamaan lainoja tai 
lainojen koron maksua 900 miljoonan markan 
m!iliraan asti. 

Pankkituesta noin 2 % on sitoutunut Posti
pankki Oy:lle valtion 900 miljoonan markan 
paaomasijoituksina. Suomen Yhdyspankin 
osuus pankkituesta on noin 4 % eli I 749 miljoo
naa markkaa valtion pllomasijoituksina ja 
Kansallis-Osake-Pankin myOs noin 4 % eli 
I 726 miljoonaa markkaa valtion paaomasijoi
tuksina. 

Valtioneuvosto on Iisaksi tehnyt periaatep!ili-
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tokset mahdollisille takauksille varainhankintaa 
varten Suomen Yhdyspankki Oy:lle I 000 mil
joonan markan malirastii ja Kansallis-Osake
Pankille I 800 miljoonan markan maariista. 

Siltapankki Oy:n (STS-Pa~kki Oy:i~). osuus 
pankkituesta on runsas 7 % eli 3 036 rmlJ00!18.!l 
markkaa Valtion vakuusrahaston pll.aornas1J01-
tuksina. 

Julkisen pankkituen jakauturninen vuosina 1991-1993 

Nettomiiiiriiinen tuki SSP Oy:n myynnin jalkeen, milj. mk 

Valtion talousarvio Vallian vakuusrahasto 

Suomen Valtion Paaoma- Osake- Takaus! Laina Vastuu- Pa.aoma- Osake- Siirto Takaus.' Yhteensa 

Pankki pUoma- todistus paa.oma Takuu debcn- todistus pMoma VVR:lle Tak.uu 

sijoirus tuurilaina 

SKOP ............................ 12 2001l 580 2 700 l 000 16 480 
2504> 1 400 4 294 3 050') 8 994 SSP/SSP Oy ................... 160 Muut sMs!Opankit ........ 160 

Sil!!stopankkien 
500 500 vakuusrahasto ........... 

OmaisuudenhoitoyhtiO 
3 442 1 558 5 000 An;c:nal 0y ................ 

Sai!stopankkiryhm!! 
yhteens!! ..................... 12 200 740 3 692 500 1 400 6 994 5 608 31 134 

OKO ............................. 422 422 

Osuuspankit .................. I 108 l 108 

Osuuspankkien 
900 900 vakuusrahasto ........... 

Osuuspankkiryhma 
I 530 900 900 I 530 

yhteensa ..................... 

PSP ................................ 903 903 
1 000 1 749 

SYP ........... 1 749 1 000 
1 800 J 726 

KOP .............................. 1 726 1 800 
Siltapankki Oy (STS) .... 3 036 3 036 

Muut pankit yhtcensa. .•. 4 378 2800 3 036 2 800 7 414 

Maksettu tuki ybteensli 12 200 6 648 3 692 500 I 400 10 030 5 608 357 39 721 

Pankkituen korkomenot" 3 800 
3 700 3 700 Periaatep!!!!tOksct .......... 

Muut periaatepMt0kset'> 28 000 28 000 

% tuesta yhteensl!. .......... 30,7 16,7 0,0 9,3 1.3 3,5 25,3 14,1 100,0 

n SP·n myontama tuki: Osake-paaoma 2 000 milj. mk, akordi 1 900 milj. mk. Riskipitoisen omaisuude?_siirto 
s;,ndaan ja Solidiumiin 1 o 200 milj. mk, takaukset yhtiOille 1 000 milj. mk, laina SKOP:lle 1 500 milJ. mk, 

takaisinmaksut -4 400 milj. mk. 
ll Arvio vuoden 1993 loppuun mennessa 
r, PeriaateplitOs takauksista OmaisuudenhoitoyhtiO Arsenal Oy:lle 
•> SSP Oy:n osakkeista realisoitunut tappiot 

2.3. PA.i"'\'KKITlJE..1'/ MUODOT JA TIJEN 
EHDOT 

Turvatessaan rahoitusj!irjestelmiin vakauden 
valtiolla on oikeus edellyttlill., ettll. turvaamine?, 
tapahtuu valtiontalouden kannalta mahdolh-

sirnman vahin kustannuksin ja toimialan tulevan 
rakenteen kannalta jarkevasti. 

Talouden elpymisen ohella pankkituen ehdot 
ovat keskeisia pankkituen minimo~in kannal
ta, sillli kaikkeen julkiseen tukeen !iittyy ~ngel
mia. Jos tuki on Iuonteeltaan avustusta 1lman 

ehtoja, ei pankeilla ole mitall.n syyta viilttaii 
tu]rea ja ne voivat rohkaistua ottamaan jopa 
ylimitoitettuja riskeja luottaen valtiolta tarvitta
essa saatavaan Iislitukeen. 

Piiasaantoisesti pankkien on maksettava tuki 
korkoineen takaisin tai vaJtion on saatava tues
taan vastikkeeksi omistusoikeutta. Tiilloin pan

' keille jaa kannustin toimia niin, ettei tukeen 
turvauduta kuin viilttiimattomissli. tilanteissa ja 
tukea tarvitaan mahdollisimman vi.ban. 

Tuki annetaan pankin valruusrahastolle an
nettavaksi edelleen hakemuksessa nimetylle yh
delle tai useammalle pankille. Tukea voidaan 
antaa myos suoraan tukea tarvitsevalle pankille. 
VaJtioneuvosto tai VaJtion vakuusrahasto har
litsee kulloinkin sovellettavaksi tulevan tuki
muodon. 

Pankin vakuusrahaston kautta annettava tuki 
myonnetiiiin takaisinmaksettavana tukilainana 
pankin valruusrahastolle taikka takauksena pan
kin valruusrahaston ottamalle lainalle. Tukilaina 
annetaan tukipii.iitoksessli yksiloidyn yhden tai 
useamman pankin tukemiseksi. Tukilainana saa
tujen varojen kliyttiimisestil. tukipii.iitoksessli. mai
nitun pankin tukemiseen piiatt!li tarkemmin 
pankin vakuusrahasto valtioneuvoston ja VaJ
tion valruusrahaston pii.iittimien ehtojen rajoissa. 

Tuen myontaminen tukilainana pankin va
lruusrahastolle ei ole tarkoituksenmukaista sil
loin, kun tarvittavan tuen mliara on huomatta
van suuri suhteessa pankin vakuusrahastoon 
kuuluvien pankkien maksukyk.yyn taikka kun 
julkisen vallan maarii.ysvalta tuettavassa pankis
sa on tarpeen turvata omistuksen avulla. 

Tiillaisissa tapauksissa tuki myonnetia.n suo
raan tuettavalle pankille merkitsemallii tuetta
van pankin liikkeeseen laskemia paiomatodis
tuksia tai muita pankin vakavaraisuutta vahvis
tavia sitoumuksia, tai mikii.li valtion miiaraysval
ta tuetta vassa pankissa on tarpeen valittomiisti 
turvata, pankin osakkeita tai osuuksia. Paiioma
todistuksen ehtoihin sisii.llytetaiin oikeus vaihtaa 
paiiomatodistus myohemmin pankin osakkeiksi 
tai osuuksiksi. Tuki voidaan antaa myos takaa
malla oman paaoman ehtoista varainhankintaa. 

Seuraavissa jaksoissa klisitelliln tarkemmin 
pankkituen muotoon ja ehtoihin liittyviii k:ysy
myksii. 

2.3.1.Ptiiiomasijoitus 

Paaomasijoitus on ollut tukimuodoista mer
kitUivin. Tuettava pankki laskee liikkeeseen pii.ii
omatodistuksia, jotka vaJtio merkitsee. 
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Sijoituksella on useita tarkeita ominaisuuksia, 
jotka vaikuttavat merkitUivlisti tukea saavien 
pankkien asemaan ja tilaan: Paaomasijoituksen 
ensisijainen tehtiva on pankkien vakavaraisuu
den tukeminen ja parantaminen. Ta.man vuoksi 
sijoitusta on voitava kayttil pankkien tappioi
den kattamiseen eika sijoitukselle maksettava 
korko saa olla lrumulatiivinen. Tama tarkoittaa 
sita, etta pankin ei tarvitse maksaa korkoa, 
mikii.li jakokelpoisia voittovaroja ei ole koron
maksuun k!ytettavissli. Lisiiksi tiettyjen ehtojen 
toteutuessa vaJtiolla on oikeus vaihtaa plilioma
sijoitus pankin Mnivaltaisimpiin osakkeisiin. 

Vailrutus vakavaraisuuteen 

VaJtion pliomasijoitus on sijoitus,jolle pank
ki maksaa korkoa ja jolla se estiia vakavaraisuu
tensa heikentymisen kayttiimlillli siti tappioi
densa kattamiseen. Pliomasijoitus parantaa 
pankin vakavaraisuutta yhtena oman pii.iioman 
eranii nostamalla omien paaomien suhdetta pan
kin saamisiin. Pllomasijoitus luetaan kuuluvak
si pankin sidottuun omaan pii.iiomaan. 

Pllomatodistus on muun oman paaoman 
tavoin puslruri pankin tuleville tappioille, jotka 
pienentivlit pliaomatodistuksen nimellisarvoa.. 
Ennen lruin pii.iiomasijoituksen aJentaminen tap
pion peittlimiseksi voi tapahtua, pankin osake
pii.iiomaa on ensin ybtiokokouksen paiitoksella 
aJennettava samassa suhteessa. Osakepii.iiomaa 
voidaan aJentaa aJentamalla osakkeen nimellis
arvoa tai mitlitoimallli osakkeita. Piiaomasijoi
tuksen kiiytto tappioiden kattamiseen edellyttil 
lisii.ksi., etta pankin vapaa oma pii.iioma ja vara
rahasto on en sin kliytetty. 

Kun pankin toiminta kiilintyy voitolliseksi, 
kertyneet voittovarat on ensisijaisesti kaytettiva 
piiliomasijoituksen nimellisarvon palauttamisek
si enintll.li.n aJkuperiiiseen ma.araan saa.lcka. 

Edellii mainituilla ehdoilla on varmistettu se, 
etti valtion pHomasijoitukseen ei liity valtion 
kannaJta kohtuutonta riskia eikii omistajien 
osallistumista tappioiden kattamiseen ole rajoi
tettu valtion vahingoksi. 

Sijoitus on valruudeton eika valtiolla ole oike
utta irtisanoa siti. TakaisinmakStm edellytykse
na on rahoitustarkastuksen lupa ja se, ettii pan
kin vakavaraisuus ei takaisinmaksun johdosta 
laske alle laissa salidetyn Viihimmaismlirl. 
Ennen takaisinmaksua pankin on maksettava 
viimeksi plittyneen korkojakson alusta kertynyt 
korko kokonaisuudessaan. Jos paam;nasijoituk
sia vastaanottanut pankki sulautuu toiseen 
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pankkiin tai muodostaa toisen pankin kanssa 
• uuden pankin, pallomasijoitus siirtyy vastaanot

tavalle pankille. 

Sijoituksen korko 

PMomasijoituksen tuotto on ei-kumulatiivi
nen osalckeelle jaettavan osingon tavoin. Jos 
tuottoa ei jonakin vuonna makseta, ei sitii mak
seta taannehtivasti myiihemminkUn. Pankin on 
lcuitenkin maksettava se osa korosta, johon voi
tonjakokelpoiset varat riittllvat. 

Korkoa voidaan maksaa vain siinii miiiirinja 
niillii edellytylcsin kuin voitonjako pankissa on 
sallittu. Korko nousee sijoitusajan kestiiessll. 
Tarkoituksena on saada pankki malcsamaan 
pliomasijoitus takaisin mahdollisimman no
peasti. Ta.man vuoksi tukea saaneen pankin 
Johdon tllrkeimml!ksi tehtllviiksi tulee pankin 
saattaminen tuloksentekokuntoon saoeeraulcsin 
yms. toimin. 

Konversion mahdollisuus 

Valtiolla on mahdollisuus konvertoida plil!
omatodistulcsensa ko. pankin osakepllomaksi 
ja nain tulla pankin varsinaiselcsi omistajaksi. 

Konversioita on sekii ehdollisia ettii ehdotto
mia. Valtion vuodeksi 1992 budjetoimaan kah
delcsan miljardin pllllomatukeen liittyy ehdolli
nen konversio-oikeus. 

Valtio voi vaihtaa pllomatodistuksensa pan
kin osalckeiksi silloin, kun pankilta on jil.linyt 
maksamatta pllomasijoitulcselle korkoa 1 080 
piiivii!U tai pankin vakavaraisuus laskee alle 
kahdelcsan prosentin. 

Valtionja Valtion vakuusrahaston pllllomasi
joituksiin SSP Oy:Oiin ja SKOP:iin liittyy ehdo
ton konversio-oikeus. Sijoitus voidaan konver
toida osakepllomaksi milloin tahansa. Vaihdet
taessa pilomasijoitusta pankin osakkeisiin on 
vaihtosuhteena pidettlMi osakkeen nimellisar
voa tai sitli korkeampaa markkina-arvoa. 

Tukivaikutus 

Valtion piiiiomasijoitukseen sisllltyvli tuki 
muodostuu kahdesta osasta: yhtiiiiltli siitli, ettli 
piiiiomatodistukselle maksettava korko voi jllli
dii valtiolta saamatta ja toisaalta siitii todennli
kOisyydestli, ettli tukea saaneen pankin konkurs
sissa pliliomatodistuksille ei tule jako-osuutta. 
Konkurssitapauksessa pliiiomatodistukset ovat 
etuoikeutettuja pankin osakkeisiin ja osuuksiin 

niihden, mutta heikommassa asemassa verrattu
na pankin muihin sitoumuksiin. Pankki voi 
maksaa pliliomasijoituksen takaisin vain siina 
tapauksessa, ettli talletuspankki ja sen konserni 
til.yttlivl!t takaisinmaksun jiilkeen laissa miilirl!
tyn vakavaraisuusvaatimuksen. 

Tukea saaneen pankin kannalta tukea sisl!ltyy 
myOs pankin maksamaan korkoon niin kauan, 
~es se ylittiili sen korkotason, jonka pankki 
1tse JOutuu maksamaan lainanottajilleen koti
maassa ja ulkomailla. 

2.3.2. Takaus 

Pankkituki on keskeisesti pankkien oman 
plioman ehtoisen varainhankinnan tukemista. 
Yksi vaihtoehto pankkien tukemiselle ilman suo
ran piiliomasijoituksen tekemistli on tukea pank
kien oman plilioman ehtoista varainhankintaa 
valtion antamilla takauksilla. 

Takauksia voidaan myiintlili sekii ensisijai
seen paaomaan (pliliomatodistus) ettli toissijai
seen pilomaan luettaville sitoumuksille. 

Pl!llomasijoituksen takaus 

Takauksen antaminen pllomasijoitukselle 
tarkoittaa sitll., ettl! jos ulkopuolinen sijoittaja 
investoi pankin ensisijaiseen pllomaan verratta
vaan sitoumukseen, niin valtio takaa sijoituksel
le sopimusehtojen mukaisen tuoton sekii pankin 
konkurssissa palauttaa sijoitetun piilioman si
joittajalle. 

Tllllainen takaus voi sisl!ltlill ehdon siitll, mil
loin valtio vapautuu sitoumuksestaan. Vapautu
minen voisi tapahtua esimerkiksi silloin, kun 
pankki saa pitk!laikaiselle varainhankinnalleen 
asianmukaisen luottokelpoisuusarvion tunnetul
ta kansainvaliseltli luottokelpoisuusarvioijalta. 

Ensisijaiseen omaan piil!omaan luettavalle si
toumulcselle takaus on mahdollista toteuttaa 
ainoastaan sijoittajille annettuna erillisenll si
toumuksena, jossa takaajalla ei ole takautumis
oikeutta takauksen piirissa olevat sitoumuksel 
liikkeeseen laskeneeseen pankkiin niihden. 

Takaus siirtl!ll ja tietyissa olosuhteissa myos 
vlihentliii valtion varojen sitoutumista pankkitu
keen. Valtion vaikutusvallan lopullinen laajuus 
ja muoto ratkeavat myOhemmin, kun selvill, 
riittliviitkO pankkien omat varat tappioiden kat
tamiseen. Takaukset sllilyttlivl!t vastuun pankin 
johtamisesta ja saneerauksesta pankin johdolla 
ja omistajilla. 

2.3.2.1. Pllomasijoitus vs. takaus 

_Takaus ja _Pliiiomasijoitus sitovat valtion va
roJa yhtli ~JO~ vain, jos valtio joutuu maksa
maan pankin s1toumuksen takauksensa perus
teella. Koska my6s takaukset annetaan vastik
keellisina, valtiolla on takausvastuun toteutues
sa m_ahdollisuus saada vastikkeelcsi omistusta 

• pankista. 
Valtio voi ~ksi -~rill takauksesta kllywn 

korvaulcsen esunerkiks1 takauspalkkion muo
dossa. Korvaus voidaan mlll!ritella takauksesta 
valtio~e aiheutuvien todellisten kustannusten 
s1:1ufl!1seksi. T~iiin takaulcset ovat my6s melko 
kilpailuneutraali tukimuoto. 

Verrattuna pliiiomasijoitukseen ei takaulcsiin 
sito~du v!ili~tOmllsti _valtion varoja ja lislilcsi 
'?l1Uo saa vlilitt~mlilcs1 hyiidykseen takausprovi
sion: Takaus ras1ttaa kuitenkin koko ml!lirlillliiin 
".'aluon v~kli:us~aston luottorajaa tai valtion 
~toumuksia Ja ~tt~ sill! kautta myOs val
uoo omaan kansamviiliseen luottokelpoisuu
teen. 

P~kkitukeen vlilittiimiisti sitoutuvien valtion 
varoJen kannalta takaus on suositeltava vaihto
ebto pankkikriisin ratkaisussa. Pankin tuloksen 
ollessa tappiollinen on pliliomasijoitus ominai
suulcsiltaan Iii.hes samankaltainen kuin takaus 
Valtiolta jl!ii tappiotilanteessa pliiiomasijoituk~ 
selle kuuluva tuotto saamatta. 

Takauksen toteutuessa on valtion sopimuk
sen mukaisesti maksettava vastaava tuotto ulko
puolise~e sij!?i~tajalle. Pllliomasijoitulcsen ja ul
kopuolisen_s1Jo!tuks~n takaamisen ero on yhtlilil
tll _se, et~ J~_liisestli valtio vapautunee ai
kaJSemmm, ~ii Jll~tliii loppuriskin sijoittajan 
kannettavaksi, Ja to1saalta se, ettii valtion vas
tuulla tapahtuvan nopean saneerauksen tilalle 
h~llksytiil!n pankin itsensll laatirna saneeraus
ohJelma. 

T~us oman piilioman ehtoiselle sijoitukselle 
mer"!~ tuk~ yksityise~e sijoittajalle ja vain 
v!ilillisesu pankille. Pankki voi takauksen avulla 
hankkia esimerkiksi ulkomaista pllomaa silloin 
kun se pelklls~ ~D;kin oman luottokelpoisuu: 
den pefl!Steella e1 olis1 eniil! samassa laajuudessa 
mahdollista. • 

2.3.3. Omistajan vastuun toteuttaminen 

. T~, joka ei edellytli pankin omistajien osal
~~tumista tappioiden lopulliseen kattamiseen, 
liittyy ylisuurten riskien ongelmaan. Motivaatio
ta kustannusten vl!lttlimiseen ei ole. Tl!tli ns. 
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moral_~azard -ongelmaa vllhennetiilin pankkitu
keen liitettiivillii tiukoilla ja omistajien omaisuu
den arvoa pysyvl!sti leikkaavilla ehdoilla 

Pankkituen ehtojen laadinta ja valvo~ta on 
annettu __ Valtion vakuusrahaston tehtl!viiksi. Se 
~uolehtii, ettli pankkituen avoimuus vastikkeel
lisuus ja omistajien mahdollisimm~ laaja vas
tuu t?teutu".at. Myos myydessaan omistamansa 
pan~ Valuon vakuusrahaston on huolehditta
va sutl!, ettli kauppahintaan ei sislllly vastikkee
tonta tukea ostajille. 

Vastikkeellisuuden toteutuminen on myOs 
~rk~ ~uomen joutuessa perustelemaan pank
kitukiJaJJestelmllnsll ESA:llc (EFT A Surveil
lance Authority). 

Tu~plllitOksen tulee perustua mahdollisim
man oikeaan kuvaan pankin nettovarallisuuden 
arvosta. Tamlin vuoksi Valtion vakuusrahaston 
tulee ennen_tuen myOn_tlimistll teettlilierityistilin
tarkas~s, _ JOS~ ~-es~tytlil!n erityisesti pankin 
l~ot~?nskien Ja SIJ01tustoiminnan riskien arvi
OJ!1ttin. Vasta tlimiin jalkeen voidaan piiiittiil! 
IIllten pitklille omistajien tulee vastuuta kantaa' 

Osakey~~i~lain mukaan osakkeenomistajat 
va_staavat ~1Jo1tuksensa miillrlilin asti yhtiOn vas
~sta. Penaatteen tulisi toimia myos liikepank
kien kohdalla. 

Omi_stajanvas~uja tallettajan suoja on pidet
Ui. v~ eri!Jillin, vaikka nliiden samankaltaisuu teen 
o~ Julkisu~d1:ssa vedottu kritisoitaessa puuttu
mista omis~Jan asemaan. Pankkien ja myOs 
yero~ksaJ1en edun mukaista on ettli talletta
Jat eivat ryhdy massiivisiin tallet~siirtoihin tal
letusten menetyksen uhalla. Sen sijaan omistaji
en tulee ottaa vastuu ongelmista silloin kun 
pankki ei selvil! ilman julkista tukea. 

\'.'altiooeuvosto ja Valtion vakuusrahaston 
~allintoneuvo_sto ovat edellyttlineet, ettl! omista
Jien taloudellinen vastuu on voita va toteuttaa 
~ea hakevissa ja saavissa pankeissa niin laajalti 
kwn se on mahdollista. Ehtoa on tlihlinastisissa 
tukipaiitoksissii noudatettu tinkimiittii. 

. '?sakepliiioman tliydellistli mitl!tiiimistl! tap
p101den kattamiselcsi ei ole edellytetty koska 
tli~ voirnassa olevan lainslilidlinnOn m~kaan ei 
?lis1 oll1;1t mah~ollista. Yksityisomistuksen suo
Ja~~-~1kkeammen edellytW perustuslainslil!ta
mIS~aJJ~tystl!. Valtioneuvosto onkin valinnut 
omistaJan vastuun toteuttamiseksi voirnassaole
van lain_ mukaiset menettelytavat, jotka ovat eri 
tapauks1ssa saaneet erilaisia muotoja. 

SSP ~:ssa tll~ll ~rkoitti sitll, ettli pankkiin 
sulautuneiden yks1ttltisten slllisti:ipankkien omat 
piil!omat kllytettiin ensin tappioiden kattami-
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seen. Vasta sen jalkeen oli mahdollista antaa 
Valtion vakuusrahaston tukea. 

STS-Pankki Oy:n ostanut Kansallis-Osake
Pankki maksoi pankin paaomistajalle STS-Saa
tiolle ko1masosan osakkeiden nimellisarvosta eli 
yhteensii 75 miljoonaa markkaa. Muille omista
jille KOP teki arvopaperimarkkinalain mukaisen 
lunastustarjouksen. 

Esisopimuksen jalkeen suoritetussa eri~sti
lintarkastuksessa kiivi ilmi, ettli STS-Pankki Oy 
oli olennaisesti heikommassa kunnossa kuin so
pimuksen tekohetkellli tiedettiin._ T~ joh?os
ta Valtion vakuusrahasto Uynmsti to1D1enp1teet 
STS-SlilitiOn saaman kauppahinnan mahdolli
seksi takaisin hakemiseksi. KOP on jo siirtiinyt 
kauppahintaa vastaavan mf:llirlin V altion va
kuusrahastolle, joten valtion kannalta STS-Slili
tion saaman kauppahinnan taloudelliset vaiku
tukset on eliminoitu. 

Kansallis-Osake-Pank.in ja Suomen Yhdys
pankki Oy:n oman plilioman ehtoisen varain
hankinnan takaamisesta tehtyihin periaateplili
toksiin liittyi keskeisenli osana ehto omistajan 
vastuun toteuttamisesta. Tamlin varmistamisek
si Kansallis-Osake-Pankki on puolittanut osak
keidensa nimellisarvon ja siirtanyt alennetun 
mlilirlin vararahastoon kliytettiivliksi rnahdolli
siin tappioihin. Suomen Yhdyspankki Oy .~uo
lestaan on sitoutunut kliyttlimlilin 5 000 milJoo
naa markkaa 8 000 miljoonan markan osake
paaomasta tappioihin ennen paaomasijoitusta._ 

Pankin osakkeiden nimellisarvon alentamI• 
nen ei vaikuta pankin omistajien omistuksen 
arvoon periaatteessa mitenk!ilin. Vararahasto
siirron jlilkeen pankilla on sama mlilirli omaa 
paliomaa jliljellli kuin ennen nimellisarvon le!k
kaustakin. Toimenpide heikentlili vanhoJen 
omistajien suhteellista vaikutusvaltaa pankissa, 
mik!ili valtion tuki annetaan osakesijoituksen 
muodossa. 

Toisaalta valtion mukaantulo auttaa vanhoja 
omistajia, silla valtion pliliomapanos mitii tode~
niikoisimmin nostaa pankin osakkeen tulevai
suuden odotusarvoja. 

2.3.4. Pankkisalaisuus ja vakuusrahastolain mu
kainen erityi.stilintarkastus 

Pankkisalaisuussliannokset ovat varsin yhte
nevliiset eri maissa. Llihtokohtana on suojata 
pankin ja sen asiakkaan valist.li Iiike~hdetta 
erityisesti asiakkaan kannalta. Alun penn pank
k.isalaisuusslilinnosto syntyi suojaamaan talletta-

jia, mutta sittemmin se on laajentunut myos 
pankin velallisten suojaksi. .. 

Viime aikoina on entistii enemmlin esuntynyt 
vaatimuksia v!iljentlili pankkisalaisuutta koske
via siiiinnoksili ja saada nykyistli enemmiin tie
toa pankkituen syistlija sen kiiytl:istli. Vaatimuk
set ovat sinlinsli perusteltuja. Pankkisalaisuuden 
avaamiseen asiakaskohtaisten tietojen antami
seksi on kuitenkin syytli suhtautua pidattyviisti. 
Lisiiksi on muistettava, ettiijos tarkoituksena on 
Iuotettavan tiedon saaminen pankkien riskeistii 
nyt ja tulevaisuudessa, tiitli ei edesauta satojen, 
jopa tuhansien asiakkaiden nimien julkistami
nen. 

Pankk.isalaisuuden suojaan ei saa klitkeii ri
kollista tai muutoin huolimatonta toimintaa. 
Tilhan tuo olennaisen parannuksen valmisteilla 
oleva Iainsalidlintouudistus,jonka mukaan pan
kin johdon Iuottamusaseman vliilrinkaytokset 
tehdlilin yleisen syytteen alaiseksi. 

V altion vakuusrahastosta annettu Iaki edel
lyttiiii kaikissa tukea hakevissa pankeissa tehtli
vaksi erityistarkastuksen, jossa selvitetlilin pan
kin taloudellista asemaa koskevien arvioiden 
Iuotettavuus, pankin toimintaan sis!iltyvlit kes
keiset riskit ja se, ovatko pankin johto ja toimi
henkilot syyllistyneet toiminnassaan sellaiseen 
huolimattomuuteen tai moitittavuuteen, ettii va
kuusrahaston on edellytettlivli toimenpiteitiijoh
don saattamiseksi vastuuseen. 

Erityistarkastuksessa pyritiilin muod_osta
maan kiisitys pankin todellisesta taloudelhsest_a 
asemasta. Tama on vlilttlimiitontil, jotta tuki
piiiitos voidaan mliliriiltliiin ja ehdoiltaan mitoit
taa oikean sis!ilt0iseksi ja jotta omistajien talou
dellinen vastuu voidaan mitoittaa oikein. 

Erityistarkastuksen perusteella muodostetaan 
myos klisitys siitli, ovatko pank.in johd~n j_a 
toimihenkiloiden tyOskentelytavat luotto- Ja s1-
joituspliiitoksill tehtliessli olleet hyvlin ja huolel
Iisen pankkitavan mukaiset. Tarvittaessa Val
tion vakuusrahaston on edellytettiivli vahingon
korvauskanteiden tai rikossyytteiden nostamis
ta. 

Erityistarkastus on Valtion vakuusrahaston 
toimintavliline yksityiskohtaisen tiedon saami
seksi pankkien toiminnasta. Valtion vakuusra
hastolla on Iain mukaan oikeus saada tukea 
hakevalta pankilta kaikki tarpeellinen tieto tuki
toimien hoitamiseksi. Sen sijaan, ettli vliljennet
tliisiin voimassa olevaa pankkisalaisuus~os
toli, samoja tavoitteita voidaan 53;avuttaa Siten, 
ettli V altion vakuusrahasto tarvittaessa antaa 
nykyistli enemmlin tietoa tukea saavien pank-

--
kien keskeisistii riskeistli ja luottotappiouhkista. 
Tietoja voidaan antaa veronmaksajien vastuulle 
tulleiden pankkien tappioista esimerkiksi toimi
aloittain ja -alueittain. 

, 2.A. RAHOIIUSMARKKINOIDEN VALVONNAN 
UlJDISTAIVDNEN 

1980-luvulla oli Suomessa laajalle Ievinnyt 
asenneilmapiiri, jossa yksityiskohtainen viran
omaisvalvonta koettiin hiiiritsevliksi ja sen niih
tiin suorastaan estlivlin talouselliman tehokkaan 
kehittymisen. Markkinoiden usko kykyynsli hal
lita oma kiiyttliytymisensii ja siitli aiheutuvat 
riskit ja ongelmat oli vahva. 

Talouden ylikuumeneminen ja siihen Iiittyvlit 
vakavat ongelmat kuitenkin osoittavat, ettii 
markkinaosapuolilla ei ole riittlivlisti edellytyk
sili arvioida taloudellista tilannetta kaikilta osin 
realistisesti. 

Viranomaisten julkituomat epiiilyt muuttu
neiden pelisliilnt0jen seurauksista markkinoilla 
osoittautuivat aiheellisiksi. Yleisemminkin luot
tamus markkinoiden kykyyn itse luoda koko 
talouden tai sen toimialojen kannalta vakautta 
edistlivili pelis!ilintl:ijli osoittautui perusteetto
maksi. Suomen pankkijlirjestelmlin kriisin rat
kaiseminenja pahenemisen ehkliiseminen asetta
vat siksi viranomaisille ja muille valvontaorgani
saatioille yhli suuremmat vaatimukset. 

Rahoitusmarkkinoiden valvontaa on uudis
tettu. Pankkitarkastusviraston toimintaa on jat
kanut I piiivlistli lokakuuta 1993 Suomen Pan
kin yhteydessli toimiva rahoitustarkastus. Ra
hoitustarkastuksen perustamisen yhteydessli te
hostettiin pankkien valvontaa organisoimalla 
tehtliviit jii.rkeviksi kokonaisuuksiksi. Tamlin 
vuoksi Suomen Pankin harjoittama yksittliisten 
rahoituslaitosten riskienseuranta on siirretty ko
konaisuudessaan rahoitustarkastuksen tehtii
vaksi. 

Rahoitustarkastusta koskevan lainsaadiinto
uudistuksen keskeisenli llihtokohtana oli varmis
taa rahoitusmarkkinoiden valvonnan tavoittei
den miiiirittiiminen niin, ettii kaytettlivissii olevat 
voimavarat voidaanjarkevasti suunnata tarpeel
lisiksi ja vlilttlim!ttomiksi katsottuihin kohtei
siin. 

Rahoitustarkastusta ja sen valvottavia koske
van lainsliiidlinnon kehitystyo jatkuu edelleen. 

Riittlivien resurssien ja toimivallan avulla ra
hoitustarkastus voi aikaisempaa paremmin en-

37 

nakoida rahoitusmarkkinoiden hairiotilanteiden 
syntymisen ja ehkliista. ongelmien pahenemisen. 
Tamlin vuoksi rahoitustarkastuksen tulee voida 
varmistua rahoitusmarkkinoilla toimivien yhtei
sOjen, ennen kaikkea pankkien, toiminnan luo
tettavuudesta. 

Pankkien hallintoneuvostojen, johtokuntien 
ja tilintarkastajien toimintaan kiinnitetiilin entis
tli suurempaa huomiota. Vuoden 1993 lokakuun 
alusta voimaan tullut rahoitustarkastuslaki (503/ 
93) sisiiltiili slilinnOkset, joiden perusteella rahoi
tustarkastuksella on oikeus saada valvottavan 
tilintarkastajalta kaikki valvottavaa koskevat 
valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. 

Rahoitusmarkkinoiden nopea kehittyminen 
ja erilaisten yhteisojen ja uusien rahoitusmarkki
noilla kliyttoon tulevien sijoituskohteiden luomi
nen edellyttiiviit seuranta- ja valvontajii.rjestelmi
en kehittlimisen lisliksi valvontaviranomaisten 
toimivallan ja _keskinliisen tyonjaon selkeyttli
mista. 

Rahoitusmarkkinoiden valvontaa uudista
malla pyritalin tilanteeseen, jossa voidaan selke
listi osoittaa toimivaltainen viranomainen, jolle 
valvontavastuu kuuluu. 

Koska valvontaan voi liittyli myos erilaisten 
pakotteiden ja tehosteiden kliyttoli, on valvotta
van oikeussuojan kannalta vlilttlimlitonta, ettii 
viranomaisen toimivalta on mahdollisimman 
yksiselitteisesti mliliritetty. 

Lisi!ksi vakavan hairi0tilanteen vallitessa voi
daan valvonnan painopistettii muuttaa nopeasti 
ja joustavasti kulloisenkin tilanteen vaatimusten 
mukaisesti jaykkien resurssijarjestelmien esta
mlittli. 

2.4.1. Omai.suudenhoitoyhtioiden valvonta 

Omaisuudenhoitoyhtioiden perustamisessa ja 
organisoinnissa on otettu huomioon pankeille 
annetun tuen valvontaan kohdistuvat vaatimuk
set. Kaikissa tapauksissa voidaan selvittiili esi
merkiksi se, mistli llihteesta., mille pankille ja 
minkli miilirliisenli tuki on myonnetty. 

Omaisuudenhoitoyhti0 vastaa ostamansa 
omaisuuden mahdollisimman tehokkaasta ja 
tuottavasta hallinnoinnista ja myymisestli. 
Omaisuudenhoitoyhti0stli valtion taloudelle ai
heutuvan rasituksen tulee olla mahdollisimman 
pieni. 

Koska omaisuudenhoitoyhtioiden toimintaan 
sitoutuu hyvin huomattava miilirii. julkisia varo
ja, toiminnan seuranta ja valvonta on siilidetty 
eritti!in tiukaksi. Erityistli huomiota on kiinnitet-
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ty yhtion sisiiisen tarkastuksen aukottomuuteen. 
Valvonta, jonka Valtion vakuusrahasto kohdis
taisi valtion om.istamaan yhtiOOn, ol.isi om.istajan 
valvontaa. 

Pankkien tukemisen mittavuus ja yhteiskun
nallinen merkitys huomioon ottaen niihtiin villt
tiimiittomliksi saattaa tukitoiminta kattavasti 
valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tar
kastusviraston tarkastuksen piiriin. Tamlin 
vuoksi Valtion vakuusrahastosta annettuun la
kiin otettiin siiiinnos, joka antaa mainituille 
tarkastuselimille oikeuden tarkastaa sekil Val
tion vakuusrahastoa ettii muita kyseisen lain 
mukaista tukea ja rahoitusta saaneita. Lisii.ksi 
omaisuudenhoitoyhtio kuuluu rahoitustarkas
tuksen valvontaan asiakkaansuojanja pankkisa
laisuuden yWlpidon osalta. 

Valtiopiliviijilrjestyksen 49 §:n I momentin 
mukaan eduskunnan valtiovarainvaliokunnan 
tulee saada niihdli kaikki valtion taloudenhoitoa 
koskevat tilit ja asiakirjat. V aliokunnalla on 
siten oikeus saada niihtlivlikseen kaikki samat 
asiakirjat, jotka valtion talousarviossa myonne
tystil tuesta piiil.ttlineellii valtioneuvostolla tai 
valtiovarainministeriollli on ollut kilytettiivis
siiiln tuesta plilitettiiessii. 

Valtion vakuusrahastolla on oikeus antaa sa
lassa pidettliviii tietoja valtioneuvoston yleisis
tunnolle ja valtiovarainministeriolle niiden kiisi
tellessii pankkien tukitoimia sekii rahoitusmark
kinoiden valvontaa harjoittavalle viranomaisel
le, Valtiontalouden tarkastusvirastolle, rahoitus
tarkastukselle ja Suomen Pankille sekil syyttiijli
ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen selvittiimi
seksi. 

2.5. PANKKISEKTORIN YLIKAPASI
TEETIN SANEERAA.l\11:NEN 

Pankkitoimialan toimivuuden arviointi esi
merkiksi ulkomaisten vertailujen valossa on vai
keaa, sillii eri maiden pankkijiirjestelmiit poikke
avat varsin paljon toisistaan palvelusten tarjon
nan, maksuliikenteen hoitamisen laajuuden ym. 
tekijoiden osalta. 

On kuitenkin ilme.istii, ettli Suomen pankki
sektori.in kertyi salinnostelyaikana nykyoloihin 
nilhden liikaa palvelutarjontaa - sekli kontto
reita ettii henki!Okuntaa. Myos Suomen pankki
automaattiverkosto on erittiiin tiheli. 

Kun hintakilpailua ei ollut tai se oli vlihiiistli, 
pankeille oli edullista investoida tulorahoituk
sestaan se osa, jota eijaettu voittovaroina, kont
toriverkostoon talletusten kerliilmiseksi. Laadul
linen kilpailu paisutti myos henkiloston miiliriiii 
pankk.isektorissa. Pankkitukiratkaisujen tulee 
edistiiil. pankkitoimialan tervehtymistii myos 
nililtli osin. Vaikka on ilmeistii, ettii hintakilpai
lun lisliiintyessii ja automaation edetessii tiimli 
liikakapasiteettija liiallinen tyovoima purkautu
vat ilman viranomaisten toimenpiteitakin, no
peuttaa SSP Oy:n myyminen kilpailijoille terveh
tymisprosessia tiiltii osin. 

Siiiistopankkiratkaisu lisilii jossain miliirin 
Suomen pankkisektorin keskittyneisyyttii ja ai
heuttaa lyhyellil tlihtliyksellii tyottOmyysmeno
jen lisaystli. Hallitus pitilii nltiden tekijoiden 
merkitystil kuitenkin viihiiisemplinll kuin myyn
nistii saatuja etuja etenkin kun kilpailun ja kes
kittymisen villinen yhteys ei ole yksiselitteinen. 

Ongelmallisia ovat liihinnli pienten ja keski
suurten yritysten luotot sekil kotitalouksien 
asuntoluotot. Tehdyssii ratkaisussa osuuspan
keille tulee dominoiva asema suuressa osassa 
maata. Vaikutus koskee kuitenkin lukumiiiiriil
tilan varsin rajoitettua asiakasjoukkoa. Nain 
ollen paikallisen kilpailun vliheneminen ei nous
sut ratkaisevaksi hallituksen tehdessli SSP Oy:n 
tuleva.isuutta koskevan ratkaisun. 

On perusteltua olettaa, ettii monissa pankkien 
tarjoamissa palveluissa kilpailu siiilyy kireiinii, 
vaikka pankkisektori keskittyy huomattavasti
kin. Lisiiksi lainsliiidlintomme mahdollistaa esi
merkiksi ulkomaisten pankkien vapaan markki
noille tulonja Euroopan talousaluetta koskevan 
sopimuksen voimaantulon myotli ulkomaisen 
rahoituspalveluiden tarjonta muutoinkin vapau
tuu. 

Viranomaiset pyrkiviit myos kiiytiinnossii 
edistilmliiin ulkomaisten ja kotimaisten kilpaili
joiden markkinoille piliisyii. 

-
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3. TUEN PALAUITAMINEN 

3.1. TUEN SITOUTIJMISEEN JA PALAUT
TAMISEEN V AIKUTIA VISTA 1EKI
JOISfA 

Pankkikriisin allruvaiheessa la.htOkohtana oli, 
etta tuki on tilapiiistli ja maksetaan kokonaisuu
dessaan takaisin. Tukitarve ennakoitiin koko
naisuudessaan niin pieneksi, ettli valtion mah
dollinen tappio koostuisi la.hinnll maksamatta 
jlivista koroista. 

Kun julkista pankkitukea on vuoden 1993 
marraskuun loppuun mennessa maksettu 39 721 
miljoonaa markkaa, on selvU, ettei kaikkea 
myonnettyaja jatkossa myonnettlivlia pankkitu
kea tulla saamaan takaisin. 

Tuen vastikkeellisuudesta huolimatta vain 
osa pankkikriisin hoitoon kiytetyistil varoista 
tullaan saamaan takaisin. Myyma.1111 haltuunsa 
tullutta omaisuutta hallitusti ja ostajia kilpailut
taen valtion on mahdollista saada takaisin sijoit
tamiaan varoja. Valtiolle koituu kuitenkin huo
mattavasti lopullisia kustannuksia pankkien va
kavaraisuuden yllapidosta. SSP Oy:n myyntia 
kilpailijoille ja kauppahinnaksi sovittua 5,6 mil
jardia markkaa hallitus pitil valtiontalouden 
k.annalta edullisimpana vaihtoehtona. Tasta 
huolimatta SSP Oy:n osiin sitoutuneista varoista 
huomattava osa jli saamatta takaisin. 

Varsinkin valtion vastuulle Arsenal Oy:oon 
siirretyn omaisuuden ja saamisten osalta tullaan 
todennakoisesti kirjaamaan suuria tappioita val
tion lopullisina menetyksina. 

Mita kauemmin lama kestil, sita kauemmin 
valtion haltuun joutuneen omaisuuden rahaksi
muuttoa joudutaan siirtama.an, jotta alhaiset 
hinnat eivat kasvattaisi kohtuuttomasti valtion 
tappioita 

Mitli enemman ja kauemmin pankkitukeen 
kaikkiaan sitoutuu valtion varoja, sit! suurem
miksi muodostuvat korkokustannuksista ja lo
pullisista pllllomatappioista valtiolle koituvat 
menetykset. 

Suurin osa viela tarvittavasta tuesta k:uluu 

omaisuudenhoitoyhtioiden tappioiden kattami
seen. Arvio viela tarvittavasta pankkituesta on 
mahdollista laatia sen jalkeen, kun Arsenal Oy 
on kartoittanut taseeseensa liittyviit luotto- ja 
takaustappio- seka arvonalennusriskinsa ja kun 
mahdollisesti tukea hakevien liikepankkien ja 
osuuspankkien erityistarkastukset on tehty. 

Se, missa maarin tukea myohemmin saadaan 
takaisin, riippuu tukea saaneiden pankkien ja 
omaisuudenhoitoyhtioiden taloudellisen tilan 
kehittymisesta. Ta.ban taas vaikuttavat merkittli
vasti useat eri tekijllt, jotka monin tavoin kytkey
tyvllt toisiinsa. Nllita tekijoitli ovat kansantalou
den kehitys, raha- ja valuuttamarkkinoiden ke
hitys, pankkien oma toiminta ja omaisuudenhoi
toyhtioiden oma loiminta. 

3.1.1. Kansantalouden kehitys 

Kansantalouden yleiseen kehilykseen liitty
vista tekijoistli pankkien kehityksen kannalta 
tllrkeimpia oval yritysseklorin yleinen kannatta
vuus, kotitalouksien k.aytettavissll olevien tulo
jen ja tyottomyyden kehittyminen seka kiinteis
lojen arvonkehitys. 

Yrityssektorin merkitys pankkituen tarpeen 
kannalta kiy ilmi muun muassa siitli, eltli pank
kien vuonna 199'.2 kirjaamista luotto- ja takaus
tappioista 72 % eli 17 miljardia markkaa oli 
perllisin kotimaisesta yritysloiminnasta. 

Vaikka kotitalouksien suhteellinen osuus 
luottotappioista on kasvamassa, yritykset aihe
uttavat edelleen selvasti suurimman osan kirjal
tavista luottotappioista. 

Kotimarkkinoiden varassa olevien yritysten 
kannattavuusnak:ymat oval lahitulevaisuudessa
kin heikot, ja niiden velkaongelmat jatlruva1. 

Kotitalouksien kaytettlivissa oleval tulol las
kevat eri selvitysten mukaan ainakin vielll vuon
na 1994. Tyottomyyden oletetaan siiilyvan kor
keana jopa 1990-luvun loppuun. 

Kiinteistojen arvon laskun tailtumisesta ja 
ka.antymisesta jonkinasteiseksi nousuksi on ole-

massa ensimmaisia merkkeja. Arvojen palaulu
minen ja kaupan vilkastuminen on loistaiseksi 
koskenul lahinna suurimmissa kaupungeissa si
jailsevia pienia asuinhuoneistoja. Muilta osin 
kiinteistomarkkinal oval edelleen hiljaisia ja hin
tataso alhainen. 

Edellamainilul seikal viittaaval kokonaisuu
tena pikemminkin pankkituen lislltarpeeseen 

' kuin sen palaultamismahdoilisuuksiin. 

3.1.2. Roha- ja valuuttamarkkinoiden kehitys 

Tarkein pankkikriisiin vaikuttava raha- ja 
valuultamarkkinoiden tekijli on korkotason las
ku. Tamlin tekijlin va.rsinainen vaikutus loteutuu 
kuitenkin talouden yleisen kehityksen, yritysten 
ja kuluttajien taloudellisen tilanleen ja pankkien 
tuotehinnoittelun kaulta. 

Markkinakorol oval alentuneet voimakkaasti 
neljlin edellisen vuoden korkeista tasoistaan. 
Lyhyistli markkinakoroista tlirkein, 3 kuukau
den Heliborkorko tullee laskemaan vuoden 1992 
noin 13,3 prosentin tasosta tana vuonna arviolta 
keskimlirin noin 7,9 prosenttiin. Helibor-sidon
naisen anlolainauksen mlira yleisolle on noin 72 
miljardia markkaa. Korkotason lasku sli.listaa 
velallisten korkokuluja arviolta 4 miljardia 
markkaa. 

Pilkal markkinakorol laskeval 3 vuoden viile
korolla mitattuna tlina vuonna noin nelja pro
senttiyksikkM. Velallisten korkokulut aleneval 
si1en runsaalla miljardilla markalla. 

Markkinakorkojen laskua seuraten peruskor
koa on alennettu vuoden 1993 aikana yhleensa 3 
prosenttiyksik.koll 5,5 prosenttiin. Peruskoron 
alennuksel saastliviil velallisilta noin 2,5 miljar
dia markkaa vuodessa. 

Korkotason lasku parantaa pankkien korko
katetta, vaikka korkosidonnaisuudet siiilyisivat 
ennallaan. Tlim1i. johtuu siita, eltli pankkien 
ottolainaus on keskimlirin kestoltaan lyhyem
pll kuin niiden anlolainaus. Olemassa oleva 
anlolainauskanta voidaan siten rahoittaa hal
vemmalla rahoituksella. Korkotason noustessa 
vaikutus on painvastainen. 

Anlolainauskorkojen ohella talletuskorot ale
nevat viime vuoden keskimaarin 7,1 prosentista 
arviolta 4,9 prosenttiin tana vuonna. Tama 2,2 
prosenttiyksik3n talletuskorkojen lasku saastiia 
puolestaan pankkien korkokuluja noin 5,7 mil
jardia markkaa. Matala korkotaso on paranta
nut pankkien kannattavuutta kasvaltamalla ai
nakin tilapaisesti anlo- ja ottolainauksen vali.stli 
korkomarginaalia. 
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Pankkien kannalta korkolason lasku paran
taa rahoitus1oimintaka1e1ta myos siten, eltli jar
jestlimllttomien saatavien, nollakorkoisten luol
lojen sekli muun tuoltamattoman omaisuuden 
rahoittaminen tulee halvemmaksi. Korko1ason 
lasku paranlaa l.isaksi velallisten mahdollisuuk
sia sitoumuslensa hoiloon, jolen korkotason 
lasku viihentlia jarjeslamlittomien saatavien ja 
luottotappioiden kertymistli. 

Korkotason lasku kokonaisuulena parantaa 
selvasli pankkien rahoitusloimintakatettaja vll
hentlia siten pankkituen tarvelta. 

Raha- ja valuultamarkkinoiden muista pank
kitukeen v1ilillisesti vaikultavista tekijoistii tllr
keimpia on markan ulkoisen arvon kehilys. Jos 
markan ulkoinen arvo sllilyy kohluullisen va
kaana, yrityksille ei aiheudu enaa lisaa lrurssitap
pioita valuuttaluoloistaan. 

3.1.3. Pankkien oma toiminta 

Pankkituen tarve riippuu myos pankkien 
omasta loiminnasta. Yksiltliisen pankin tukitar
peeseen vaikultaval pankin yleisel toimintaedel
lytykset, luottoriskien hallinta seka rahoitusloi
mintakatteen ja kustannuslehokkuuden kehitys. 

Yleisel loimintaedellytyksel tai pikemminkin 
niiden puute konkrelisoituvat vain poikkeusta
pauksissa. SSP Oy:n yleisel loimintaedellytykset 
heikkenivlll radikaalisti asiakas- ja erityisesti 
talletuskadon takia, mika oli yksi syy SSP Oy:n 
liiketoiminnan myymiselle. 

Luotloriskien kehitys ja hallinta oval lyhyella 
tiihtllimellii tarkein pankkien kannattavuuteen 
vaikultava tekija. 

Viime vuonna pankil kirjasival yhteensll 22 
miljardin markan luotto- ja lakaustappiol. Tana 
vuonna ma.aran arvioidaan olevan samaa suu
ruusluokkaa. Summa on edelleen suuri, multa 
lahivuosien trendi on selvllsti laskeva. Tlihan 
vaikuttaa muun muassa se, etta 1980-luvun lop
pupuolella anneltujen luottojen aiheuttamat 
tappiot on jo kirjaltu tai kirjataan vuosien 
1992-1994 aikana. Kotitalouksien luottotappi
ot oval nousseet 12 prosenttiin kaikista luotto
tappioista. 

Rahoitustoimintakatteen kehittyminen on 
keskipilklillii aikavalillii merkiltava pankkituen 
ma.llrlin vaikuttava tekija Jos korkotaso sllilyy 
alhaisena, velallisten ongelmal eival lisaa jiirjes
tlimattomien saatavien maaraa nykytasostaanja 
jos talletuksia ei ylihinnoilella, pankkien rahoi
tus1oimintaka1e kehittynee myonteisesti lahivuo
sina. 
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Kustannustehokkuuden parantaminen vii
hentiiii pankkituen tarvetta tai pikemminkin 
nopeuttaa sen palautt.amismahdollisuuksia vasta 
usean vuoden kuluttua. 

Pankkien toimintaa on jlirkeistetty tuntuvasti 
jo noin viiden vuoden ajan. Tama on johtanut 
konttoriverkoston ja henkiloston vahentami
seen. Toimipaikkojen miiiirii viihentyi vuoden 
1990 3301 paikasta viime vuoden loppuun men
nessii 2 817 paikkaan. Henkilolukumiiiira supis
tui samana aikana noin 50 500:sta 42 200:aan. 
Jatkomahdollisuudet kohdistuvat liihinnii SSP 
Oy:n myynnin vauhdittamaan ylimliiiraisen ka
pasiteetin purkamiseen sekii yleisemmin maksu
liikkeen tehostamiseen. 

Pankk.ien asiakkaat kiiyWivlit laskujen mak
samisessa yhii enemmiin suoraveloitusta, omia 
atk-yhteyksialin, puhelinpankk.ipalveluja seka 
voimakkaassa kasvuvaiheessa olevaa maksu
automaa ttiverkostoa. Viivakoodien yleistymi
nen pankkisiirtolomakkeissa tukee maksuauto
maattien kayton kasvua. Maksuliikettii on jar
keistetty myos vlihentlimlillli maksuliikejarjestel
massli siirtyvien tositteiden miiiiriiii muun muas
sa kuitittoman maksuliik~palvelujen kiiyttoon
otolla ja tilioteinformaation parantamisella. 
Naillii menetelmillli vahennetiiiin tuntuvasti 
maksuliikkeen hoidon osalta pankk.ien kontto
reiden tyo- ja henkilostomaarali. 

3.1.4. Omaisuudenhoitoyhtioiden oma toiminta 

Omaisuudenhoitoyhtioiden oman toiminnan 
tehokkuus sekli ongelmaomaisuuden ja -saamis
ten myynnin ajoittaminen ovat julkisen pankki
tuen sitoutumisen kannalta tiirkeimmat tek.ijat. 
Omaisuudenhoitoyhtiot oikein organisoituina 
saattavat parhaimmillaan olla pankkeja tehok
kaampia ongelmaluottojen alasajossa sekli kiin
teistojen rahaksimuutossa. Tama edesauttaa 
osaltaan pankkituen nopeampaa palauttamista. 
Toimenpiteet kestavat kuitenkin useita vuosia. 

3.2. PALAUTETIAVAN TUEN MAARA 

Kutenjaksossa 3.1 on tullut ilmi, on palautet
tavan pankkituen mliliriiiija palautuksenaikajan
netta monen epiivarmuustekijlin vuoksi vaikea 

arvioida. Pankkituesta osa on myonnetty plili
omatukena, osa on Juotto- ja sijoitusriskien pur
kamista, osa puolestaan takauksia ja osa takaus
ten myontamisestii tehtyjii periaateplilitoksia. 

Valtion varoja sitoutuu tukimuodosta riippu
en eri tavalla, eika osa tuesta vlilttiimlittii sido 
valtion varoja lainkaan. Edelleen osasta tukea 
on saatu vastikkeeksi sitii osittain vastaava 
omaisuus, joka on tarkoitus muuttaa rahaksi 
kohtuullisen ajan kuluessa. 

Pankkituen palauttaminen on varminta val
tion vuonna 1992 tekeman yhteensii 6 648 mil
joonan markan piiiiomasijoituksen sekii mahdol
lisesti liikepankeille ja osuuspankkiryhmalle 
myonnettiivien takausten osalta. 

Lisiiksi on mahdollista, ettii osa tuesta voi
daan saada takaisin pank.in normaalin kannatta
van liiketoiminnan kautta. 

Kliytiinnossii pankkitukea on tiihiin mennessii 
saatu takaisin Suomen Pankin SKOP:iin sijoitta
masta tuesta yhteensii 4,4 miljardia markkaa. 
Myos osakekurssien nousu on edesauttanut 
omaisuuserien tuloksellista myyntili. 

STS-Pankki Oy/Siltapankki Oy on palautta· 
nut 170 miljoonaa markkaa ja saastopankkien 
vakuusrahasto on ilmoittanut lyhentiivansli en
nenaikaisesti 500 miljoonan markan velkaansa. 
Lisaksi liikepankkien ja Postipankki Oy:n va
kuusrahasto on siirtiinyt valtiolle 357 miljoonaa 
markkaa. 

SSP Oy:n liiketoiminnan myynti on tuonut 
takaisin viihintiilin 5,6 miljardia markkaa. Val
tion saama vastike saattaa kuitenkin nousta yli 7 
miljardiin markkaan, jos maksuna saatujen 
osakkeiden kurssi nousee pankkijarjestelmlin 
tervehtyessa ja SSP Oy:n purkaminen onnistuu 
hyvin. 

Valtion vuoden 1993 lisiitalousarvioon pank
kitukeen varattu 15 miljardin markan miiiirara
ha ja 35 miljardin markan muut valtuudet niiyt
tiiisiviit riittavlin tiedossa olevien tukitarpeiden 
kattamiseen, jos talous paiisee kiilintymiiiin kas
vuun. Taloudelliseen kehitykseen sisliltyvien 
epavarmuustekijoiden johdosta on syytii toistai
seksi siiilyttiiii valtion vuoden I 994 talousarvio
esitykseen pankk.itoiminnan tukemiseen tarkoi
tettu 10 miljardin markan mliiiriiraha. Tilanteen 
niin salliessa maararaha poistetaan vuoden 1994 
lisatalousarviossa. 
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4. TULEVIEN RAHOITUSJARJESTELMAKRIISIEN ESTAMINEN 

Pankkikriisistli on otettava oppia 

Tamlin tiedonannon ensimmaisessa luvussa 
on varsin perusteellisesti kasitelty niitii syitii, 
jotka aiheuttivat nykyisen pankkikriisin synty
misen. Niiiden syiden selvittaminen ja arvioimi
nen onkin tiirkelili, jotta tulevaisuuden pankk:i
kriisit voitaisiin vlilttlili. Tamlin vuoksi on tar
peellista kerrata ne keskeiset syy-yhteydet, jotka 
aiheuttivat 1980-luvun loppupuolelle ajoittuneen 
talouden ylikuumenemisen ja sen jalkeen johti
vat pankkikriisiin. 

Kuten tiedonannon alkuosassa esitetaan, 
pankkikriisi johtui usean yhtiiaikaisen tekijlin 
vaikutuksesta. Naita tekijoita olivat muun 
muassa pankkien ja niiden asiakkaiden riitt!im!i
ton riskienhallintakyky sek!i puutteet finanssi- ja 
rahapolitiikassa ja pankkivalvonnassa. 

Ongelmana eplitavallisen pitk!i!in jatkuneen 
korkeasuhdanteen hillitsemisessii oli se, ettii ta
louspolitiikan perustana olevat ennusteet aliar
vioivat taloudellisen kasvun. Rahapolitiikkaa ei 
riittliv!in ajoissa k:iristetty talouden ylikuumene
misen hidastamiseksi. Finanssipolitiikka oli ko
konaisuutena laskennallisesti selkeiisti kysyntiia 
hillitseviili, mutta vaikutukseltaan riittiimlitontli. 

1980-luvulla asteittain vapautuneet rahoitus
markk.inat lislisiviit rahan miiliriiii ja tarjosivat 
pankeille mahdollisuuden ottaa kannettavak
seen aikaisempaa suuremmat asiakasriskit va
paasti mliliritelt!iviiii korkoa vastaan. Seuraukse
na oli pankkien kautta valittynyt nopea luotto
ekspansio taloudessa 1980-luvun puoliviilin jlil
keen. 

Luottoekspansioon liittynyt kysynniin, hinto
jen ja kannattavuuden nousu ja rahoituskustan
nusten aleneminen synnyttivlit ylioptimistisen 
klisityksen pankk:ienja muiden yritysten toimin
taympiiriston kehityksest!i. 

Yrityksissa kiiynnistyi ennatysmainen, hyvin 
kannattavalta n!iytta.nyt, varsinkin kiinte!ian 
omaisuuteen kohdistunut investointitoiminta. 
Luottoekspansion rajuutta kuvaa se, ettii vuo
desta 1987 vuoteen 1990 mennessli yritysten 

valuuttaluottokanta liihes kolminkertaistui ja se 
oli vuoden 1990 lopussa 155,5 miljardia mark
kaa. 

Viranomaisten julkisesti esittlimlit varoitukset 
korkeaan kysyntliiinja velkaantumiseen liittyvis
tli riskeistli eivat vaikuttaneet kotitalouksien ja 
yritysten kayttiiytymiseen, eivatka toimenpiteet 
luotonannon rajoittamiseksi kaikkiin pankkei
hinkaan. 

Luottoekspansiota jarruttivat vain asiakkai
den arviot omasta maksukyvystli!l.n ja pankkien 
arviot luottoihin liittyvistli tuotoista ja riskeista. 
Namli pidakkeet osoittautuivat riittlimiittomiksi 
ja riskin kantaminen pankkijarjestelmlille ylivoi
maiseksi. 

Rahoitusmarkk.inoiden vapautuminen olisi 
edellyttlinyt pankeilta pankkien luottop!ilitoksis
sii entistli tarkempaa asiakkaiden luottokelpoi
suuden arviointia. T!itii harkintaa kiiytettiin 
etenkin s!i!istopankk:iryhmiissii riittlim!ittomiisti, 
sill!i siilistopankit laajensivat nousukaudella luo
tonantoaan muita pankkeja voimakkaammin. 

SKOP jopa rikkoi tietoisesti Suomen Pankin 
antamia antolainauksen rajoittamista koskevia 
ohjeita kehottamalla paikallisia siiiistopankkeja 
lisliiimli!in yleisoluototustaan. Siiiistopankkien 
riskeistii piittaamaton luotonanto ja politiikka 
johti siihen, ettii niiden yhteenlaskettu osuus 
pankkien t!ih!inastisista kokonaistappioista on 
noin puolet. 

Pankk:ien ja yritysten keskuudessa vallitsi yli
malkaiseksi ja puutteelliseksi osoittautunut risk.i
en ja taloudellisen tilanteen arviointikyky. Tiimii 
kehitys aiheutti niikoharhan, jota yritysten ja 
pankkien liikkeenjohto ei ajoissa havainnut. 

Samalla Suomessa oli levinnyt laajalle usko 
viranomaiss!iiintelyn ja -valvonnan tarpeetto
muuteen ja jopa haitallisuuteen. Yhteiskunnalli
nen ilmapiiri ei kannustanut pankkijiirjestelmiin 
valvonnan tehostamista. Markk.inoiden usko 
kykyynsli hallita oma kiiyttliytymisensii oli vah
va. Talouden ylikuumeneminenja siihen liittyv!it 
vakavat ongelmat kuitenkin osoittavat, ettii 
markk.inaosapuolilla ei ole edellytyksia arvioida 
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taloudellista tilannetta kaikilta osin realistisesti. 
Vrranomaisten julkituomat epll.ilyt muuttu

neiden pelisaantojen seurauksista markkinoilla 
osoittautuivat aiheellisiksi. Yleisemminkin luot
tamus markkinoiden kykyyn itse luoda koko 
talouden tai sen toimialojen kannalta vakautta 
edistiivia pelisllntojii osoittautui perusteetto
maksi. 

Pankkien ja yritysten lisiiiintynyttii riskinot
toa edesauttoi osaltaan se, ettli vallitseva tilin
pli.iitoskaytiinto ei tulkinnallisuutensa vuoksi 
tehnyt mahdolliseksi pankkien ja yritysten todel
lisen tilan luotettavaa arviointia. Myos liike
pankkien tilintarkastajien toiminnan valvonta 
osoittautui riittiimiittomaksi. 

Edell!i mainittuihin tekijoihin viitateo pankki
kriisi ja pankkieo nykyiset ongelmat ovat ennen 
kaikkea seurausta riskien vahiittelystii pankki- ja 
yritystoiminnassa menneinli vuosina, pankkien 
johtokuntien arviointivirheistii, pankkien omis
tajien vlilinpitiim!ittomyydestii ja valvonnan riit
tiim!ittomyydestii. Pankkikriisiii on edelleen sy
ventiinyt talouden syvli lama. Pankkeja joudu
taan tukemaan naiden seikkojen aiheuttamien 
luottotappioiden vuoksi. 

Tavoitteeoa on tuen mioimointi 

Pankkien akuutin kannattavuuskriisin ratkai
semiseksi ja rahoitusjiirjestelman vakauden tur
vaamiseksi on tarvittu ja tarvitaan vlilttamattil 
julkisen sektorin pankkitukea. Nliiden seikkojen 
vuoksi valtio onkin sitoutunut pankkitukeen 
takaamalla edelleenkin pankkien kyvyn vastata 
sitoumuksistaan kaikissa oloissa. 

Pankkikriisin hoitoa varten on luotu menette
lytavat, joiden tavoitteena on minimoida tukeen 
sitoutuvat varat. Valtion vakuusrahaston tuella 
pyritli.iin ensisijaisesti turvaamaan pankin omien 
varojen riittiivyys. 

Kuten tiedonannossa on aikaisemmin esitetty, 
Valtion vakuusrahasto voi antaa tukea pankille 
jo ennen kuin pankin vakavaraisuus on pudon
nut vahimmii.istasolle, jos se on tarpeellista ra- , 
hoitusjarjestelman vakauden ylliipitamiseksi. 
Tlillaisessa tilanteessa on kaytetty erityisesti ta
kauksia. Takauksille asetettuja tiukkoja ehtoja 
kuvaa se, etteivllt valtioneuvoston elokuussa 
1993 tekemlln periaatepll!l.toksen perusteella tu
keen oikeutetut Suomen Yhdyspankki Oy ja 
Kansallis-Osake-Pankki ole vuoden 1993 joulu
kuun alkuun mennessli hakeneet tukea. 

Suoria oman p!l.!l.oman ehtoisia sijoituksia on 
kllytetty pankin vakavaraisuuden vlihimmliista
son ollessa uhattuna. 

Hallitus pyrki tehostamaan pankkikriisin hoi
toa antamalla tammikuussa 1993 eduskunnalle 
esityksen omaisuudenhoitoyhtioitii koskeviksi 
sallnnoksiksi. Eduskunta ei kuitenkaan opposi
tion vastustukseo vuoksi hyvllksynyt sli!l.nnok
sra, vaan oe poistettiin lakiesityksestii ja laki jlii 
lep!l.!l.maan yli vaalien. Omaisuudenhoitoyhtioi
den perustamisen salliva uusi lakimuutos tuli 
viivytyksen vuoksi voimaan vasta lokakuussa 
1993. 

SSP Oy:n talletuskannan supistuessa ja ylei
sen epliluottamuksen pankin toiminnan jatka
mismahdollisuuksia kohtaan lisli!l.ntyessii valtio
neuvosto p!l.!l.tti lokakuun 22 pliiviinli 1993 myy
dii SSP Oy:n osakkeet ja liiketoiminnan neljiille 
pankille, Kansallis-Osake-Pankille, Osuuspank
kien Keskusliiton osoittamille osuuspankeille, 
Postipankki Oy:lle ja Suomen Yhdyspankki 
Oy:Ue. 

Valtio sai 5,6 miljardia markkaa rahana, plill
omatodistuksina ja porssiosakkeina. Valtioo 
saama vastike saattaa nousta yli 7 miljardiin 
markkaan, jos maksuna saatujen osaJckeiden 
kurssi nousee pankkijarjestelman tervehtyessaja 
SSP Oy:n purkaminen onnistuu hyvin. 

J!l.rjestely aotaa valtiolle parhaan mahdolli
suuden saada merkittiivli korvaus omistamansa 
SSP Oy:n asiakassuhteideo sisliltiimlistii liikear
vosta. Ratkaisun johdosta pankkij!l.rjestelma ter
vehtyy. Hallitus pitllli SSP Oy:n myyntili sekll 
veronmaksajien kannalta edullisimpana ettli 
myos pitk!illii aikavlilillii Suomen pankkitoim.i
alan rakeoteita tervehdyttiivlinli. 

Taloudellisen tilanteen paraneminen olisi 
pankkituen minimoinnin kannalta erittliin toi
vottavaa. Tlimii estiiisi yh!l. useampien yritysten 
ja kotitalouksien joutumisen ylitsepiillsematto
miin velanhoito-ongelmiin ja helpottaisi jo vai
keuksiin joutuneiden asemaa. Taloudellinen 
lama on pitkittynyt, eiviitkll ennusteet kotimai
sen kysynnlln ripeastii elpymisestii ole kovin 
optimistisia. Elpymistii kuitenkin tukee viennin 
kasvu ja korkojen aleneminen. 

Seo sijaan mittavammalle elvyttiimiselle aset
tavat rajansa Suomen ulkomainen velkaantunei
suus ja julkisen sektorin velan nopea kasvu, 
joskin velkaantumisesta aiheutuva rajoite on 
tulevaisuudessa jossain mliari.n helpottumassa 
vaihtotaseen kliantyessa ylijli.iimiiiseksi vuonna 
1994. 

Suomen pankkitukijiirjestelm!l. on tarpeelli-

nenja rakennettu vain nykyisiii varsinpoikkeuk
sellisia rahoitusmarkkinoiden olosuhteita var
ten. Tarkoituksena on, ettii jarjestelm!l. puretaan 
niin pian kuin olosuhteet sen sallivat. Samalla 
selvitetiiiin viranomaisten keskerr tapoja, miten 
Suomeo rahoitusjiirjestelmlin vakautta voidaan 
pysyv!l.sti edistlili. 

Pankkikeskeisyyttii on v!ihennettlivl 

Akuutista pankkikriisistii selvilimiseo ohella 
rahoitusjarjestelmiin on kohennuttava myos pi
temmiillii tlihtiiyksellii. Suomen pankkisektori ja 
koko rahoitustoimiala on muuttumassa. Samoin 
kuin rahoitussektorin yleismaailmallisestikin, 
sen on jo tehtyjen ratkaisujeo jlilkeenkin jatket
tava sopeutumista teknologian kehittymiseen, 
slilinnostelyn purkamiseen ja pliliomaliikkeiden 
vapauttamisen jlilkeiseen hintakilpailun lisli.iin
tymiseen sekii muuttuvaan lainsiilidantoon. 

Maamme rahoitushuollon pankkikeskeisyyt
tii on pyrittiivii vahentiimiiiin varsinkin tilantees
sa, jossa pankkieo lukumlilirli on ratkaisevasti 
vlihentymiissli. Rahoitusjiirjestelmiin pankkikes
keisyys on osoittautunut ylitseplilisemiittomiiksi 
ongelmaksi silloin, kun pankit itse ovat vakavis
sa taloudellisissa vaikeuksissa. 

Pankkien luottotappioiden suuruuden sekii 
taloudelliseen kehitykseen liittyvien epavar. 
muustekijoiden vuoksi useilla pankeilla ei juuri 
ole ollut mahdollisuuksia hankkia riittliviissli 
mliarin itsenliisesti varoja suoraan yleisoltii osa
keanneilla tai joukkovelkakirjoilla. Osuuspank
kien tapauksessa myos yhteisomuoto hankaloit
taa varsinkin oman pliaoman ehtoisen rahoituk
sen hankintaa. 

Oman palloman hankintaa on vaikeuttanut 
myos plillomamarkkinoittemme kehittymlitto
myys ja erityisesti j!l.lkimarkkinoitten ohuus. Vii
me aikoina on kuitenkin tapahtunut tiiss!i suh
teessa myooteista kehitystii. Liikepankkien on
nistuneet osakeannit ovat kohentaneet pankki
jarjestelmiin tilaa ja viestittlineet sijoittajien pa
lautuneesta luottamuksesta pankkien toimintaa 
kohtaan. 

ET A-sopimukseen liittyen paokkilainsliiidiin
tomme tiukentaa etenkin paikallispankkien va
kavaraisuusvaatimuksia. Lakiin otetaao myos 
saiinnokset, joilla pyritiiiin purkamaan pankkien 
suuret riskikeskittym!l.t ja est!l.mli!in uusien yli
suurteo vastuiden syntyminen. 

Tarve kehittiill pankkien ulkopuolella toimi
vaa rahoitusjarjestelmlili on kasvanut. Arvopa-
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perimarkkinoiden kansainvalinen kehitys viittaa 
siihen, ettii arvopaperimarkkinoiden rakennetta 
kehittiimiillli voidaan parantaa arvopaperimark
kinoiden toim.ivuutta ja lisatii sijoitustoiminnan 
edellytyksill. Arvopaperimarkkinat, jotka ovat 
rakenteeltaan ja kustannuksiltaan tehokkaat, 
herlittiiv!l.t luottamusta sijoittajienja liikkeeseen
laskijoiden piirissll. 

Pankeista riippumatonta rahoitusta voidaan 
muun muassa edistll!l. parantamalla sijoitusra
hastojen toimintaedellytyksill. Niistii voitaisiin 
kehitt!l.ii vaihtoehto suoralle osakesijoittamiselle. 
Sijoitusrahastojen koko markkina-arvo verrat
tuna pankkitalletuksiin on noin yksi prosentti, 
joten kasvunvaraa on runsaasti iJman. ettll sijoi
tusrahastojen kasvu vaarantaisi pankkien va
rainhankintaa. Piensijoittajien rahavirrat ohjau
tuisivat tiillil tavoin pois pankkitalletuksista si
joitusrahastoihin ja edelleen arvopaperimarkki
noiden kautta tuotannolliseen toimintaan. 

Ulkomaisteo sijoittajien Inottamuksen lislillminen 

Suomen riippuvuus ulkomaisesta rahoituk
sesta on maan avoimuuden ja velkaantuneisuu
den takia merkittiiviin suuri nyt ja llihitulevai
suudessa. Tiimll merkitsee, ettii ulkomaisten ra
hoittajien luottamuksen sliilyttiiminen suoma
laisten pankkien maksuvalmiuteen ja -kykyyn 
on rahoitusmarkkinoiden vakauden ja taloudel
lisen kehityksen kannalta ensiarvoisen tiirkelill. 

Ulkomaalaisomistuksen vapauttaminen vuo
den 1993 alusta on vahvistanut osakemarkkinoi
demme sijoittajapohjaa merkittllv!isti. 

Kansainviilisten p!illomavirtojen ohjautumi
nen Suomeen vahvistaa kansantalouttamme ja 
parantaa suomalaisten teollisuusyritysten rahoi
tusmahdollisuuksia. Ulkomaisten sijoittajien 
kasvanut kiinnostus on selviisti nostanut osak
keiden porssikursseja. 

Arvopaperimarkkinoiden kehitystii tulee 
edelleen vauhdittaa edistiimiillii. etenkin pankeis
ta riippumattomien instituutionaalisten sijoitta
jien markkinoilletuloa,jolloin myos jlilkimarkki
noiden toiminta tehostuu. Sekll kotimaisten ettii 
ulkomaisten sijoittajien luottamusta arvopaperi
markkinoihin voitaisiin lisatll, jos arvopaperien 
selvitystoiminta jarjestettiiisiin keskitetysti. 

Suomessa on nykyisin useita arvopaperien 
selvityspalveluja tarjoavia yhteisoj!l.. Kansainvii
liset sijoittajat ovat tottuneet siihen, ettii kansal
linen arvopaperikeskus tai 111ooikaosallinen sel
vityskeskus vastaa arvopaperien kauppojen sel-
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vityksesta, rahaliikenteestli seka selvitykseen liit
tyvista lopullisista rek.isterik.irjauksista. 

Kansainviilisten yhteyksien hoitaminen kesk.i
tetysti parantaisi ulkomaisten sijoittajien osallis
tumista Suomen arvopaperimarkk.inoille. 

Niiillii toimenpiteillii myos varmistetaan ra
hoituksen saatavuus vaikeissak.in oloissa ja hel
potetaan siten mahdollista "luottolamaa", joka 
syntyy, jos pankin on ylliipitliakseen vakavarai
suuttaan supistettava luotonantoaan. 

Rahoitusmarkkinoiden valvontaa on uudistettu 

Pankk.ien valvontaa on tehostettu jarjestii
miillii uudelleen pankk.ien ja koko rahoitus
markk.inoiden valvontatoiminta. Lokakuun 
1993 alussa toimintansa uudelleen organisoituna 
aloittaneen rahoitustarkastuksen voimavaroja 
on Iisatty. 

Riittlivien resurssien ja toimivallan avulla voi 
rahoitustarkastus aikaisempaa p&emmin enna
koida rahoitusmarkk.inoiden hiiiriotilanteiden 
syntymisen ja ehkiiistii ongelmien pahenemisen. 
Tamlin vuoksi rahoitustarkastuksen tulee voida 
varmistua rahoitusmarkk.inoilla toimivien yhtei
sojen, ennen kaikkea pankk.ien, toiminnan luo
tetta vuudesta. 

Pankkien hallintoneuvostojen, johtokuntien 
ja tilintarkastajien toimintaan kiinnitetaan entis
tli suurempaa huomiota. Vuoden 1993 lokakuun 
alusta voimaan tullut rahoitustarkastuslak.i 
(503/93) sisaltali saiinnoksen, jonka perusteella 
rahoitustarkastuksella on oikeus saada valvotta
van tilintarkastajalta kaikk.i valvottavaa koske
vat valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. 

Lisaksi hallitus on valmistellut eduskunnalle 
esitystli tilintarkastuslaiksi. Laki kokoaisi yh
teen yleislakiin tilintarkastajia koskevat sliiin
nokset. Valmisteilla olevaan lak.iesitykseen on 
sislillytetty myOs sliiinnOkset, jotka johtuvat 
EY:n tilintarkastajien hyvaksymista koskevan 
yhtiooikeudellisen direktiivin aiheuttamasta 
harmonisointitarpeesta. 

Lak.iesityksessli tilintarkastajien kelpoisuus
vaatimuksia tiukennetaan sekii korostetaan vel
vollisuutta toimia riippumattomasti tilintarkas
tustehtiiviissii. Siiiinnokset koskevat kaikkia kir
janpitovelvollisia. Pankkeja koskevat vastaavat 
saannokset sisaltyviit edelleen eduskunnan kiisi
teltii.vlinii olevaan esitykseen luottolaitostoimin
nasta annettava vaksi laiksi, johon tilintarkastus
lain aiheuttamat tarpeelliset muutokset on pliii
osin tehty. 

Euroopan Unionin talous- ja valtiovarainmi
nisterien neuvosto on iiskettain pliiissyt yksimie
Iisyyteen direktiiviehdotuksesta, jonka mukaan 
tilintarkastajalle asetettaisiin velvollisuus rapor
toida valvontaviranomaiselle havaitsemistaan 
epasiiii.nnollisyyksistli muun m uassa Juotto- ja 
rahoituslaitoksissa ja niihin liittyvissli muissa 
yrityksissii, joiden tilintarkastuksesta ban on 
vastuussa. Tilintarkastajan harjoittamaa valvon
taa koskevat vaatimukset niiyttliviit siten olevan 
k.iristymiissli koko Ll.nsi-Euroopassa. Rahoitus
tarkastuslakiin tehty muutos on ennakoinut tlitli 
kehitystii,jonkajatkamista hallitus pitlili tarkeii
nii ja kiireellisenii. 

Tukitoimien kohteena olevassa pank.issa on 
Valtion vakuusrahastosta annetun lain mukaan 
tehtlivii erityistilintarkastus. Tiillainen erityistar
kastus onk.in jo suoritettu STS-Pankki Oy:ssii ja 
suurimmaksi osaksi myos SKOP:ssa. Erityisti
lintarkastuksen ja muun viranomaisvalvonnan 
sekii pankin normaalin tilintarkastuksen yhteyt
tii on kehitettlivii ja jatkettava myos pankk.ikrii
sin jiilkeen. 

Viranomaisvalvonnan tu!ee keskittyli pankin 
toiminnan vakavaraisuus- ja laillisuusvalvon
taan ja sen lisaksi tukea tilintarkastajan harjoft
tamaa valvontaa. Erityisesti tulee valvoa risk.in
ottoa ja sen hallintaa. Rahoitustarkastuksen ja 
Valtion vakuusrahaston riittliviit valvontare
surssit on turvatta va myos tulevaisuudessa. 

Riskien hallinta paremmaksi 

Pitemmiillii aikaviilillii on tiirkelili siiilyttaii 
pankkeihin varojaan sijoittavilla sellainen tappi
on riski, ettii pan kin johdon toimia riittii viisti 
valvotaan. Tllmli koskee ennen kaikkea omista
jia, mutta myos tukkumarkk.inasijoittajia. 

Omistajien ja tukkumarkk.inasijoittajien Ii
siiksi tallettajilla tulisi olla jonkinlainen tappio
risk.i. Talletussuojan rajoittaminen saattaa siten 
olla tulevaisuudessa tarpeen. Myos pankk.ien 
vakavaraisuus tulisi riittiivlin selviisti nostaa vli
himmiiisrajaa korkeammaksi. Yksi keino voisi 
olla, ettli tlitli tarvittavaa lisiipliiiomaa siilideltlii
siin tulevaisuudessa pankk.ien toiminnan risk.ipi
toisuuden mukaisesti. 

Tulevaisuudessa olisi siten kehitettliva jarjes
telmiii, jotka vaikeuttavat pankk.ien ylimitoitet
tua risk.inottoa ja tarvittaessa estavlit sen. 

Pankk.ien vakuusrahastojarjestelmiissli olevi
en puutteiden vuoksi Valtion vakuusrahaston 
perustaminen oli viilttlimiitontli. Ratkaisun job-

dosta pankk.ien vakuusrahastojen merk.itys on 
kuitenk.in viihentynyt. Tamlin vuoksi sekii val
misteilla olevan EY:n talletussuojadirektiivin 
johdosta tulee pankkien vakuusrahastojen roolia 
ja rakennetta arvioida uudelleen. 

Pankk.ikriisin yhtenii keskeisenli syynli pide
tliiin yleisesti velkarahoitukseen perustunutta 
kansantalouden ylikuumenemista. Tulevaisuu
'dessa on tarvittavin toimenpitein estettiivii koe
tun kaltainen luottoekspansio. 

LIIITEET 
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Viranomaisten on kaikin keinoin pyrittavli jo 
ennakkoon estlimiiiin rahoitusjarjestelmlikriisejli 
ja samalla huolehdittava riittliviin kilpailun edel
lytyksistii. rahoituksenvlilityksen tehokkuudenja 
rahoituksen saatavuuden varmentamiseksi. 

Pankkitoimintaa on myOs tervehdytettiivii 
poistamalla ja rajoittamalla edelleen pankk.ien 
asiakkaiden liialliseen velkaantuneisuuteen kan
nustavia verotus- yms. k.iihokkeita. 
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- pankk.ituen keskeiset tapahtumat 50 
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Kotimaisten talletnspankkieo (llikepankeista konsernitiedot} TALLETUSPA.l'liKKIE."I VAKUUSRAHASTOJEN TOIMil'li""TAA KUVAAVJA LUKUJA 
Liikevoitto/-tappio vuosina 1988---31.8.1993, mmk 

OVR SVR LVR YHT. 
VUOSI .........•..•...•.....•...•...•...••.•.......•.. ]988 1989 1990 1991 1992 1-8/1993 I. Keratyt kannatusmaksut, mmk 

UNITAS .......................................... 1202 738 152 -163 -2702 - I 011 
KOP .................................•............... 810 844 280 -1612 -3 659 -896 
PSP .................................................. 520 -64 499 -238 -640 -(,6 

SKOP ............................................... 591 373 -339 -3 321 -3 596 -870 
OKO ...................•............................ 285 203 316 275 84 90 
STS/SILTAPANKKI ......•................ 75 23 68 -157 -474 -250 
AAB ................................................. 31 35 39 45 27 33 

-88 47,5 15,6 26.0 89,1 
-89 71.6 22.3 31,6 125,5 
-90 112,0 36,1 42,2 190,3 
-91 461,1 158,5 38,6 658,2 
-92 788,1 944,1 41,8 I 774,0 

1-10/93 621,6 66,3 209,6 897,5 

INTERBANK ·······················-········ 3 3 I 8 21 24 2. Myonnetyt avustukset, mmk 
LIIKEPANKIT YIIT ....................... 3517 2155 1016 -5163 -10939 -2946 

SAA.STOPANKIT ........................•.. 616 504 648 -524 -10876 -3 019 
OSUUSPANKIT ...•.•................•...... 713 543 774 811 34 -486 

-88 57,4 13,6 0,0 71,0 
-89 82.8 39,2 0,0 122,0 
-90 84.5 32,0 0,0 116,5 

KAIKKI YHT . ................................. 4846 3202 2438 -41r76 -21 781 ..{;451 -91 487,7 188,4 0,0 676,1 
-92 1657,4 I 377,9 0,0 3 035,3 

1-10/93 I 810,0 8,2 357.0 2175,2 

3. Myonnetyt avustuslainat, mmk" 

-88 0,0 0,0 0,0 0,0 
-89 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kotimaisten talletnspankkieo (llikepankeista konsernitiedot} 
Luottotappiot vuosina 1988---31.8.1993, mmk 

-90 0,0 0,0 0,0 0,0 
-91 40.0 700.0 0,0 740,0 
-92 I 561.0 5 000.0 0,0 6 561,0 

VUOSI ............... _ ...••..•......•..........•..... 1988 1989 1990 1991 1992 1-8/1993 1-10/93 191,0 0,0 0,0 191,0 

UNITAS .......................................... 443 641 926 I 092 3 262 I 683 4. Vakuusrahastopaaoma, mmk 
KOP ................................................. 299 408 551 I 343 4270 I 959 
PSP .................................................. 65 147 132 675 I 782 1170 -88 119.9 67.4 13!,4 318,7 
SKOP ..........................•.................... 50 159 149 2553 2 797 885 -89 140,7 79.7 164.9 385.3 
OKO ................................................ 15 118 91 210 360 273 -90 179,5 81,4 207,1 468,0 
STS/SILTAPANKKI ....................... 15 63 42 178 291 --0 -91 569,3 212,6 245,7 1 027,6 
AA.8 ................................................. 0 6 7 26 39 27 -92 883,0 949.6 287,6 2 120.2 
INTERBANK ................................. 0 0 0 I 8 9 10/93 -207,9 -383,0 497,2 -93,7 

LIIKEPANKIT YHT ....................... 887 1542 1898 6078 12809 6000 

SMSTOPANKIT ........................... 83 136 420 1117 7 954 . 2323 
5. Oma pliaoma, mmk 

OSUUSPANKIT ............................. 142 148 178 413 1281 1645 -88 69,1 58,2 137,5 264,8 

TALLETUSPANKIT YIIT . ............ 1112 I 826 2496 7(,08 22044 9968 -89 67,5 46,1 172,4 286,0 

-90 108,3 55,0 222,5 385,8 
-91 94.9 6,4 273,3 374,6 
-92 -829,6 -447,4 335,1 -941,9 

10/93 -2 018,6 2) 398,0 201,3 -1419,3 

Luvut 1 desimaalin tarkkuudella 

OVR osuuspankkien vakuusrahasto 
SVR = saastopankkien vakuusrahasto 
LVR liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahasto 

11 Myonnetyistli avustuslainoista on julkista tukea SVR:lle 500 milj. mk. 
2l Takauksen ja paliomatukijarjestelyn jalkeen arvio vuoden 1993 lopussa OVR:n oman plilioman malirlista 

on-~%mmlr 
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syksy 1990 

syksy 1991 

19.9.1991 

30.4.1992 

15.6.1992 

26.6.1992 

11.11.1992 

18.12.1992 

22.12.1992 

30.12.1992 

syksy 1992 

23.2.1993 

8.4.1993 

kevlit 1993 

27.4.1993 

24.5.1993 

1.7.1993 

19.8.1993 

Tuen 
myon

tiijli 

SP 

ED 

VVR 

VVR 

VVR 

VVR 

VVR 

VVR 

VN 

ED 

VVR 

VVR 

VVR 

VN 

PAl'li'KKITL'EN KESKEISET TAPAHTUMAT 
(pl toimilcunnat, budjettivaltuudet) 

SP:n vakautusohjelma SKOP:lle. Sii!istopankit merk.itsivlit 
SKOP:n osa.keplilioman korotuksen 

SP:n tervehdyttlimisohjelma SKOP:lle 

SP otti SKOP:n hallintaansa. SP:n holdingyhtiot ostivat 
SKOP:n merkittavimmat osake- ja kiinteistosijoitukset 
seka pliliosan Tampella-vastuista 

Valtion vakuusrahasto perustettiin 

SKOP:n osakkeiden ja pliliomatodistusten osto 
Suomen Pankilta 

Tuk.ilaina slilistopankkien vakuusrahastolle ja takaus 
SSP:n vastuudebentuureille 

SSP:n takauksen muuttaminen vastuudebentuurin 
merkitsemiseksi 

SSP Oy:n tukilainan konvertointi + loppuosan takauksesta 
muuntaminen piiiiomatodistuksiksi 

SKOP:n tukiplilitos 

SSP Oy:n tukipiatos 

Yleinen piiiiomatuki talletuspankeille luotonantokyvyn 
varmistamiseksi 

VVR-lakia muutettiin 

STS:n tukiplilitos 

Liikepan.kkien vakuusrahaston siirto Valtion 
vakuusrahastolle 

SSP Oy:n tukiplilitos 

SKOP:n tukipiiiitos 

Siirto KOP:lta Siltapankki Oy:lle osana STS-Pankki Oy:n 
jlirjestelyyn liittyvaa riskinjakoa, 75 milj. mk 

SSP Oy:n tukipiiiitos 

Julkinen 
pankki

tuki, 
mmk 

14 800 

I 500 

7 200 

I 500 

4700 

7 742 

3 036 

-357 

I 100 

700 

I 000 

19.8.1993 VN 

19.8.1993 VN 

22.10.1993 VN 

18.11.1993 VN 

18.11.1993 VN 

1.1.-3.11.93 SP 

Lyhenteet: 

KOP:n p!l!loman hankinnan takaamista koskeva 
periaatepliatos 

SYP:in p!iaoman hankinnan takaamista koskeva 
periaatep!llit5s 

SSP Oy:n liiketoiminta ja osakekanta myytiin KOP:lle, 
osuuspankeille, PSP:lle ja SYP:lle 
Periaatepliatos omaisuudenhoitoyhtion 
perustamisesta seka sen rahoituksen takaamisesta 

Omaisuu~enhoitoyhtio Arsenal Oy:n 
perustammen 

OVR:n vieraan plilioman korkojen takaamista koskeva 
. periaateplilitos 

SP:lle realisointituottoina palautunut mlilirli 

SP Suomen Pankki 
ED = Eduskunta 
VVR = Valtion vakuusrahasto 
VN Valtioneuvosto 
OVR = Osuuspankkien vakuusrahasto 

(I 800) 

(I 000) 

-5600 

(28 000) 

5000 

(900} 

-2 600 
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