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JOHTAJAN KATSAUS 

Vuosi 1993 oli merkinnyt valtion vakuusrahastolle 
toisaalta tavatonta kiirettii sen eri tehtiivien hoitamises
sa, toisaalta oli alkanut niikyii, ettii Suomen rahajiirjes
telmii oli selviiivii siitii kriisistii, johon se oli vuosina 
1991-1992 joutunut. Vakuusrahaston toimintapiiriin 
kuuluneet rakenneratkaisut oli tehty ja suuri osa edus
kunnan erityistarkastusten yhteydessii edellyttiimistii 
oikeusprosesseista oli kiiynnistetty. Eriiitii peliittyjii uu
sia huolenaiheita varten oli suunniteltu toimintatavat. 

Vuonna 1994 valtion vakuusrahaston toiminta kiiiintyi 
hyvin paljon aikaisempien ratkaisujen tekniseen toteut
tamiseen. Suomen Saastopankki - SSP Oy :n liiketoimin
nan myynnin yhteydessii perustettu Omaisuudenhoi
toyhtio Arsenal Oy otti tammikuussa vastaan kiiytiin
non vastuun sen hallinnoitavaksi tulleesta omaisuudes
ta. Vuoden aikana Arsenalin toimintatavat vakiintui
vat. Lopulliseen muotoonsa ne tulevat keviiiin 1995 
aikana, jolloin viimeiset merkittiiviit omaisuudensiirrot 
toteutuvat. Haltuun tulleen omaisuuden arvostaminen 
osoitti, ettii Suomen Saastopankki-SSP Oy:n tila oli ollut 
vuonna 199 3 arvioituakin heikompi. T iimiin seuraukse
na Arsenalin paiiomataroe on varsin suuri. Erityisesti 
kiinteistomarkkinoiden tuleva kehitys vasta osoittaa, 
kuinka paljon Arsenal pystyy piiii.omastaan aikanaan 
palauttamaan. 

Sii.ii.stopankkien I<eskus-Osake-Pankin tervehdyttiimi
nen jatkui. Valtion vakuusrahasto eristi pankin eriiistii 
juridisista ja muista riskeistii ottamaUa haltuunsa sen 
ulkomaisia tytii.ryhtioitii.. Niiden toimintaa ajetaan alas 
kuitenkin varoen tuottamasta lisatappioita. Tata kirjoi
tettaessa valtion vakuusrahasto kiiy keskusteluja Saiis
topankkien Keskus-Osake-Pankin tai sen terveiden lii
ketoimintojen siirtiimisestii pois valtion vastuulta. 

Vuoden 1993 lopussa kaynnistetyt vahingonkorvausoi
keudenkiiynnit ovat edistyneet hyvin hitaasti. Osittain 
tama on johtunut tarpeesta taydentaii kanteita, osittain 
asioiden monimutkaisuudesta. I<iirajii.oikeudet ovat rat
kaisseet vasta kaksi prosessia. Molempien kii.sittely jat
kuu hovioikeudessa. 

Vuoden 1994 kuluessa kiivi ilmeiseksi, ettii sen enem
piiii suuret liikepankit kuin osuuspankkijiirjestokii.iin 
eivat tule tarvitsemaan niitii takausjii.rjestelyja, joista 

valtioneuvosto oli tehnyt vuoden 1993 loppupuolella 
periaatepiiii.tokset. Ne eivii.t kuitenkaan ole toistaiseksi 
ilmoittaneet valtion vakuusrahastolle luopuvansa tiistii. 
mahdollisuudesta. Takausjarjestelyt suunniteltiin kui
tenkin paii.omamarkkinoiden sen hetkinen tila huomi
oon ottaen. On varsin todennakoista, ettii. jii.rjestelyt 
jouduttaisiin harkitsemaan uudelleen, jos suuret liike
pankit tai osuuspankit vastoin tamiin hetken odotuksia 
valtion pankkitukea tarvitsisivat. 

Tama kaikki on merkinnyt sitii., etta valtion vakuusra
haston tyomii.ii.rii. on vii.hentynyt, mikii. on jo nyt antanut 
mahdollisuuden supistaa henkilomaariiii. Kuluvan ke
vaan aikana piiii.staiin vakuusrahaston tehtiivissii niin 
pitkiille, ettii sen roolin uudelleen aroioiminen on paikal
laan. Oikeusprosessien hallinta tulee kuitenkin tietyn
miiiiraisen minimiresurssin edellyttamiian. Arsenalin 
valvonta edellyttiiii niin ikaiin paii.toksenteko-elimia. 
Johonkin osaan valtionhallintoa on siirrettiivii. osaami
nen, jota mahdollisesti esiin tulevissa pankkiongelmissa 
tarvitaan, mutta sen jatkuva tyollistaminen vakuusra
hastossa ongelmia odottamassa ei valttamiittii ole miele
lui.sta. Muut vakuusrahaston tehtavat ovat aikanaan 
siirrettiivissii joko Arsenaliin tai muualle valtionhallin
toon. 

Pankkitukea on tarvittu tahan mennessii tavattoman 
suuri miiiira, 43 miljardia markkaa. Sita tarvitaan vielii 
ehkii 10 miljardia markkaa, ehka enemmankin, jos 
Arsenal ei pysty realisoimaan riittii.vii.n nopeasti omai
suuttaan ja alentamaan ralwituskustannuksiaan. Osa 
pankkituesta saadaan tuettavilta pankeilta ja Arsenalil
ta takaisin, mutta nykyistii suuruusluokkaa oleva kus
tannus jiiii lopulliseksi. T ii.ma on ymmiirrettiivii.sti heriit
tii.nyt kansalaisissa niirkiistystii. T ii.lloin valtion vakuus
rahasto on joutunut toimimaan kovin vihamielisessii. 
ympiiristossii.. 

Kiitiin valtion vakuusrahaston tehtiivissii mukana ollei
ta heidiin panoksestaan rahaston tyossii. 

Helsingissii 28. helmikuuta 1995 

Heikki I<oivisto 



JOHTOKUNN.AN 
TOIMINTAKERTOMUS 

Pankkien 
toimintaymparistO 1994 

Suomen kansantalouden elpyminen 

jatkui vuonna 1994. Viennin voimakas 

kasvu ja investointien elpyminen nosti

vat kokonaistuotannon kasvun 4 %:iin. 

Vienti ja sen myotii teollisuustuotanto 

ylittiviit jo edellisen suhdannehuipun 

aikaisen tasonsa. Yksityinen kulutus 

siiilyi lahes ennallaan kiiytettiivissii ole

vien tulojen laskusta huolimatta. Julki

sen talouden ongelmat pakottivat jat

kamaan julkisen kulutuksen supista

mista. 

Inflaatio sailyi vuoden aikana alhaisena. 

Maltillinen kustannuskehitys, huomat

tava tuottavuuden kasvu, markan vah

vistuminen ja vaimeana siiilynyt koti

mainen kysyntii hillitsiviit hintojen 

nousua. Kuluttajahinnat nousivat edel

lisen vuodenjoulukuusta 1,6 %. Inflaa

tio-odotuksia pidettiin kuitenkin ase

tetun tiukan inflaatiotavoitteen kan

nalta ongelmallisina, mikii nakyi mm. 

harjoitetun rahapolitiikan kiristymise

n11. 

Suomen markan ulkoinen arvo jatkoi 

vahvistumistaan vuoden 1994 aikana. 

Markka vahvistui edellisvuoden lopus

ta 10,7%ecuunnahden. Vuoden 1993 

alimmalta tasolta markan arvosta oli 

vuoden 1994 loppuun mennessii pa

lautunut jo noin 20 %. 

Suomen teollisuuden hintakilpailuky

ky oli suhteellisilla yksikkokustannuk

silla mitattuna edelleen noin 45 % pit

kiin aikavalin keskiarvoa parempi, vaik

ka heikkenikin vuonna I 994 markan 

vahvistumisen johdosta 

Voimakkaasti kasvanut ulkomaan

kauppa oli Suomelle ylijiiiimiiistii. 

Kauppataseen ylijiiamii kohosi 33,6 

miljardiin markkaan. Vaihtotase muut

tui vuoden aikana ylijiiiimiiiseksi. Yli

jaiimiia kertyi vuoden aikana 5,6 miljar

dia markkaa. 

Tuotannon kasvun takia tyollisyysti

lanne parantui hieman vuoden 1994 

aikana, mutta oli kuitenkin huonompi 

kuin keskimiiarin edellisvuonna. Tyot

tomiii oli vuoden lopussa vielii 495 200 

henkeii tyottomyysasteen ollessa 

20,2 %. Tyopaikkojen miiiirii kasvoi la

hinnii teollisuudessa, kun taas tervey

denhuollossa, kaupassa ja muilla palve

lualoilla tyopaikkojen miiiirii viiheni 

edelleen. Tyottomyyden ja reaaliansi

oiden yleisen kehityksen takia toimeen

tuloturvaa tarvittiin edellisvuotta 

enemman. Toimeentulotukea saanei

den miiiirii kasvoi arvioiden mukaan 

edellisvuodesta noin 18 %:lla 528 000 

hengestii noin 628 000 henkeen, ja 

toimeentulotukeen kulunut rahamiiiirii 

kasvoi noin 15 %. 

Y ritystoiminnan kannattavuus ja rahoi

tusasema parantuivat vuonna 1994. 

Metsii-ja metalliteollisuus ylsiviit kaik

kien aikojen parhaimpiin tuloksiinsa. 

Myos kotimarkkinayritysten kannatta

vuus kiiantyi nousuun. Kannattavuu

den parantuminen nakyi myos kon

kurssi- ja velkasaneeraushakemusten 

vahentymisenii. Konkurssien maarii 

vaheni 22 ja velkasaneeraushakemus

ten 27 %:lla edellisvuodesta. 

Julkistalouden ongelmat jatkuivat. Val

tiontalouden alijaiimii kasvoi edellis

vuoden 61,0 miljardista markasta arvi

oiden mukaan 65,3 miljardiin mark

kaan. Valtion velka kasvoi vuoden aika

na 255,8 miljardista markasta arviolta 

307,5 miljardiin markkaan. Valtion 

verotulot eiviit juuri lisiiantyneet vien

nin ja tuotannon kasvusta huolimatta, 

koska verotettavat tulot ja kotimaisiin 

tuotteisiin kohdistuva kotimainen ky

synta eivat vielii kasvaneet. Valtion 

menoja kasvattivat mm. tyottomyydes

tii aiheutuneet menot seka valtionvelan 

korkomenot. 

Porssissa osakevaihto nousi kaikkien 

aikojen ennatykseen eli 68, 7 miljardiin 

markkaan. Kasvua edellisvuoteen oli 

perati 48 prosenttia. Porssiyhtiot kerii

sivat vuoden aikana osakeanneilla uut

ta pifaomaa kymmenen miljardia mark-



kaa. Porssissii kaupankiiynnin kohteena 

olevien yhtioiden markkina-arvo kas

voi 33 %:Ila 181 miljardiin markkaan. 

Porssikurssit nousivat Hex-indeksillii 

mitattuna 1 7 % edellisvuoden lopusta. 

Nousu oli kuitenkin pitkalti yhden, 

markkina-arvoltaan suurimman yrityk

sen, Nokian ansiota. Yleisindeksi oli 

korkeimmillaan helmikuussa, jonka jal

keen indeksi laski nousten jiilleen vuo

den loppua kohden. Pankkien ja rahoi

tuksen toimialaindeksi laski periiti 

28 % vuoden aikana. 

Asuntojenhintojen vuonna 1993 alka

nut nousu taittui mm. luottojen korkei

den reaalikorkojen takia. 

Vuoden 1992 lopusta jatkunut korko

tason lasku piiiittyi vuoden 1994 alussa. 

Lyhyet markkinakorot nousivat vuo

den aikana 0,6 - 0,9 %-yksikkoa, pitkiit 

korot vastaavasti periiti 3,5 - 3,9 0/o

yksikkoii. Pitkissii koroissa ero ulkomai

siin korkoihinkasvoi tuntuvasti vuoden 

aik.ana. 

Lyhyitii korkoja nosti erityisesti raha

politiikan kiristaminen ja pitkiii korkoja 

puolestaan pidemmlin aikavalin inflaa

tio-odotukset ja valtion velkaantumi

nen. 

Pankkien luottokannan supistuminen 

jatkui vuonna 1994. Markkamiiiiriiiset 

luotot yleisolle viiheniviit edellisvuo

desta keskimaiirin 3,5 %, edellisvuoden 

lopusta vuoden 1994 loppuun 3,4 0/o 

271,6 miljardiin markkaan. Valuutta

luottojen miiiirli supistui erityisesti mar

kan vahvistumisen takia keskimiiarin 

32,1 O/ojavuodenlopunluvuilla33,4% 

4 7,4 miljardiin markkaan. Ydtysten 

parantunut tulorahoitus ja muu oman 

piiiioman hankinta viihensi tarvetta 

kiiyttiiii pankkiluottoja esimerkiksi in

vestointien rahoitukseen. Kotitalouksi

en luottojen vahentyminenjohtui puo

lestaan korkeana siiilyneestii tyotto

myydestii, muutenkin heikosta ansio

kehityksestii sekii korkeasta reaalikor

kotasosta. 

Talletukset kasvoivat edellisvuodesta 

keskimiiiirin 3 ,2 0/o ja vuodenvaihteesta 

1993 vuodenvaihteeseen 1994 1,4 0/o 

288,6 miljardiin markkaan. Ensim

miiistii kertaa pitkiian aikaan pankkien 

markkamiiiiriiiset talletukset ylittiviit 

markkamiiiiriiiset luotot. 

Markkamiiiiriiisten luottojen ja talletus

ten viilinen korkomarginaali kiiantyi 

vuoden 1994 alussa laskuun. Margi

naali alentui kaikkien luottojen ja talle

tusten valillii 0, 16 0/o-yksikkoii 5,30 %

yksikkoon. Uusien luottojen ja kaikkien 

talletusten valinenkorkomarginaali ale

ni tiitii voimakkaammin, 0,5 7 0/o yksi

kollii 4,41 0/o-yksikkoon. Alentumises

ta huolimatta korkomarginaali vastasi 

eurooppalaista keskitasoa. 

Pankkien toiminnan tappiollisuus vii

heni tuntuvasti vuoden 1994 aikana. 

Rahoitustoimintakate siiilyi !ah.es en

nallaan 12,9 miljardissa markassa. Ra

hoitustoimintakatteen kehitystii hei

kensi vaimea uusien luottojen kysyntii, 

alentunut korkomarginaali sekii usei

den pankkien virheellinen korkonake

mys. 

Muut tuotot kasvoivat mm. myynti

voittojen kasvun sekii Suomen Saiisto

pankki - SSP Oy:ltii ostetun liiketoi

minnan johdosta keskimiiiirin 2 % 8,8 

miljardiin markkaan. 

Pankkien muut kulut kasvoivat keski

miiiidn 9 0/o 14,6 miljardiin markkaan 

liihinnii Suomen Siiiistopankki - SSP 

Oy:n liiketoiminnan ostamiseen liitty

vien kertaluonteisten kustannusten ta

kia. 

Luotto-ja takaustappiot viiheniviit vuo

den 1994 aikana keskimiiiirin 23 0/o 

11,8 miljardiin markkaan. 

Pankkien jiirjestiimiittomien saatavien 

miiiirii supistui lahinnii tehtyjen luotto

tappiokirjausten takia 12 miljardilla 

markalla 20,5 miljardiin markkaan. 

Pankkien liiketappio viiheni edelliimai

nituista syistii 31 0/o, 2,8 miljardilla 

markalla 6,2 miljardiin markkaan. 

Pankkien toiminnan kehitystii arvioita

essa on otettava huomioon Suomen 

Saastopankki - SSP Oy:n liiketoimin

nan kauppa ja siitii seurannut ongelma

luottojen ja -kiinteistojen siirtiiminen 

Omaisuudenhoitoyhtio Arsenal Osa

keyhtioon. Omaisuudenhoitoyhtio Ar

senalin ensimmaisen toimintavuoden 

tappion on arvioitu olevan 11,3 miljar

dia markkaa. 

Tappioiden kattamiseksi ja vakavarai

suuden turvaamiseksi pankit vahvisti

vat omia piiiiomiaan laajoilla piiiioma

ohjelmilla. Omaa piiaomaa vahvistet

tiin sekii osakeanneilla ettii toissijaiseen 

omaan piiiiomaan luettavilla instru

menteilla yhteensii 5-6 miljardia mark

kaa. Valtion pankkitukea vakavaraisuu

den ylliipitiimiseksi tarvitsi vain Saiisto

pankkien Keskus-Osake-Pankki. 
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Tukitoiminnan keskeiset 
tapahtumat vuonna 1994 

Yleista 

Pankkituen merkittavimmattoimenpi

teet toteutettiin ennen vuotta 1994. 

Kertomusvuoden tarkeimmat tapah

tumat liittyivat Omaisuudenhoitoyh

tio Arsenal Oy:n toiminnan kaynnista

miseen. 

Omaisuudenhoitoyhtio 
Arsenal Oy (Arsenal) 

Marraskuussa 1993 Suomen Saasto

pankki - SSP Oy:n (SSP) ongelmaluot

tojen hallinnointia ja omaisuuden reali

sointia varten perustetun Arsenalin toi

minta kaynnistyi varsinaisesti kerto

musvuoden aikana. 

Arsenalia perustettaessa arvioitiin yhti

on sitoumusten nousevan noin 39 ja 

kokonaistappioiden ilman rahoitusku

luja 12 - 15 miljardiin markkaan. Tar

kistetun aivion mukaan Arsenalin si

toumukset nousevat 40 miljardiin ja 

kokonaistappiot rahoituskuluineen 

noin 16 miljardiin markkaan vuosina 

1993 - 1996. 

Valtio on sitoutunut vastaamaan Arse

nalin tappioista seka tarvittaessa takaa

maan yhtion varainhankintaa. 

Valtioneuvosto teki 19.5.1994 paatok

sen antaa ornavelkaisen takauksen Arse

nalin vieraan paaoman ehtoiselle varain

hankinnalle erillisen kehysohjelman 

mukaisesti enintaan 28 miljardiin mark

kaan asti. Kehysohjelman sisaltoon teh

tiin tlismennyksia valtioneuvostossa 

marraskuussa 1994. Takauksen koko

naismalirli pysyi aikaisemmin hyvaksy

tyssa 28 000 miljoonassa markassa. 

Edelleen valtioneuvosto hyvaksyi 

8.9 .1 994 Arsenalin 6 miljardin markan 

suuruisen oman paaoman lisahake

muksen ja paatti, etta valtio merkitsee 

yhtion osakkeita 500 miljoonalla mar

kalla ja tekee vararahastosuorituksen 

5 500 miljoonalla markalla. 

Asiakassiirtojen toteuttamisen helpot

tamiseksi Arsenal osti elokuussa 1994 

SSP:n osake-enemmiston vastaanotta

japankeilta. Kauppahinta oli yhteensa 

nelja markkaa eli sama minka SSP:n 

ostajapankit olivat vuoden 1993 loka

kuussa SSP:n osakkeista maksaneet. 

Arsenal osti 30.12.1994 tehdylla esiso

pimuksella SSP:n ns. erillisseurantaerat 

vakuusrahastolta seka Kansallis-Osake

Pankilta, Postipankki Oy:lta, Suomen 

Yhdyspankki Oy:lta ja osuuspankeilta 

724 miljoonan markan kauppahinnal

la. Erillisseurantaerat oli muodostettu 

niista SSP:n tase-erista, joita ei ollut 

siirretty Arsenaliin tai ostajapankeille. 

SSP:n liiketoiminnan luovutussopi

muksen mukaisesti SSP:ta purettaessa 

valtion vakuusrahasto saa SSP:n omai

suudesta 80 % ja ostajapankit yhteensa 

20 %. Erillisseurantaerien myynnilla 

toteutetaan luovutussopimuksen mu

kainen SSP:n omaisuuden jako. 

Kertomusvuoden loppuun mennessa 

Arsenal oli saanut julkista pankkitukea 

yhteensa 11 miljardia markkaa ja ta

man lisaksi varainhankintaa oli varau

duttu takaamaan 28 miljardiin mark

kaan asti. 

Suomen Saastopankki 
- SSP Oy (SSP) 

Ennen SSp:n liiketoiminnan kauppaa 

SSP oli saanut julkista tukea kaiken 

kaikkiaan 14 826 miljoonaa markkaa. 

Kertomusvuoden lopussa tuen mliiira 

oli 8 540 miljoonaa markkaa. Tasta 

vakuusrahasto oli kirjannut osakepaa

omaa vuonna 1993 lopullisesti mene

tetyksi 3 050 miljoonaa markkaa. 

Kertomusvuoden aikana SSP palautti 

omaa paaomaa vakuusrahastolle yh

teensa 686 miljoonaa markkaa maksa

malla paaomatodistuksiaan takaisin. 

Palautus perustui SSP:n luovutussopi

mukseen. V astaavasti vakuusrahasto 

maksoi luovutussopimuksen perusteel

la SSP:n kattamattomia elakevastuita 

242 miljoonaa markkaa. Erillisseuran

taerien kauppahinta 724 mljoonaa 

markkaa kohdistetaan SSP:n paaoma

todistusten takaisinmaksuun. 

Valtion vakuusrahasto on saanut SSP:n 

liiketoiminnan kokonaiskauppahintana 

vuoden 1994 loppuun mennessa noin 

7,2 miljardia markkaa. Peruskauppa

hinnan 5,6 miljardia markkaa lisaksi 

vakuusrahastolle on tuloutunut em. 

mainittu oman paaoman palautus 686 

miljoonaa markkaa, e1illisseurantaerien 

kauppahinnan vakuusrahaston osuus 

5 79 miljoonaa markkaa, seka SSP:n 

liiketoiminnan kaupan yhteydessa tul

leiden porssiosakkeiden toteutuneita 

myyntivoittoja 225 miljoonaa mark

kaa. Realisoitumattomia myyntivoitto

ja porssiosakkeista oli vuodenvaihteen 

kursseilla laskettuna noin 367 miljoo

naa markkaa. Kokonaiskauppahinnan 

laskemisessa on lisaksi otettu huomi

oon SSP:n elakevastuuvajauksen katta

minen 242 miljoonaa markkaa. 

Saastopankkien 
Keskus-Osake-Pankki (Skop) 

Skop:n saama julkinen pankkituki oli 

kertomusvuoden alussa yhteensa 

16 482 rniljoonaamarkkaa. Tasta Suo-
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men Pankin myontamaa tukea oli 

11 552 miljoonaa markkaa, valtion ta

lousaivion kautta myonnettya tukea 

1 230 miljoonaa markkaa ja valtion 

vakuusrahaston myi:intamaa tukea 

3 700 miljoonaa markkaa. 

Joulukuussa 1994 valtioneuvosto paat

ti merkita Skop:n liikkeeseen laskemia 

paaomatodistuksia 450 miljoonalla 

markalla. 

V altion vakuusrahasto osti Skop:lta sen 

luxemburgilaisen tytarpankin Skop

bank International S.A:n 118 miljoo

nan markan kauppahinnalla ja pankin 

lontoolaisen tytarpankin FennoScan

dia Bank Ltd:n 138 miljoonan markan 

kauppahinnalla. Kauppahinnat vastaa

vat ko. yhtioiden omia paaomia. Osak

keiden ostot rahoitti Skop merkitse

malla valtion vakuusrahaston liikkee

seen laskemat kauppahintoja vastaavat 

velkasitoumukset. Naista jarjestelyista 

ei taman hetken aivioiden mukaan ai

heudu valtion vakuusrahastolle lopulli

sia menetyksia lainkaan. Molempien 

yhtioiden pankkistatuksista luovuttiin 

valittomasti kauppojen jalkeen. Yhtiot 

muutettiin omaisuudenhoitoyhtii:iiksi 

ja nimet vastaavasti GGF Asset Mana

gement S.A.:ksi ja FennoScandia 

Ltd:ksi. 

Valtion vakuusrahaston perustamat 

Resolution GGF Oy ja Resolution 

Company Armamentarium Oy ostivat 

Skop:lta Dallasissa toimineen rahoitus

yhtion Union Mortgage Companyn 

vastuut ja velvoitteet joulukuussa 

1993. Kertomusvuoden aikana yhtiot 

maksoivat kaupan rahoittamiseen 

Skop:lta ottamiaan, yhteensa noin 250 

miljoonan markan (52,7 miljoonaa 

dollaria) lainoja takaisin 26, 1 miljoonaa 

dollaria eli 124 miljoonaa markkaa. 

Kertomusvuoden marraskuussa allekir

joitettiin sopimus, jolla valtion vakuus-

osakkeet yhtii:in toimivalle johdolle. 

Samassa yhteydessa hyvaksyttiin uusi 

RGGF:n saatavien hallinnointisopi

mus. Sopimukset astuivat voimaan 

1.1.1995. 

Valtio ja valtion vakuusrahasto antoi

vat Skop:n paaomatodistusten haltija

na joulukuussa Skop:lle luvan toteuttaa 

Suomen Kiinteisti:ipankki Oy:n myynti 

Teollistamisrahasto Oy:lle. 

Kertomusvuoden lopussa Skop:n saa

ma julkinen tuki oli 15 468 miljoonaa 

markkaa sen j alkeen kun Su omen Pan

kin kertomusvuoden aikana saamat 

1 720 miljoonan markan palautukset 

otetaan vahennyksina huomioon. 

Siltapankki Oy 

Siltapankki Oy:lle ei kertomusvuonna 

myonnetty pankkitukea. Pankin saa

man tuen yhteismaara oli kertomus

vuoden lopussa 3 03 6 miljoonaa mark

kaa. 

Pankkitukeen kaytetyt varat 

Maksettua pankkitukea on vuoden 

1994 loppuun mennessa myonnetty 

43 610 miljoonaa markkaa. Tahan si

saltyy Suomen Pankin, valtion vakuus

rahaston seka valtioneuvoston valtion 

talousarvion kautta myontamii tuki. 

Maksetun pankkituen lisaksi takauksia 

on annettu Arsenalin rahoitukselle ja 

Skop:lle 28 300 miljoonan markan 

edesta. Periaatepaati:iksia mahdollisesti 

myohemmin myonnettavista takauk

sista ja takuista on tehty 3 700 miljoo

nan markan edesta. 

Pankkituen rahoituksesta on kertomus

vuoden loppuun mennessa aiheutunut 

korkokuluja yhteensa 6 500 miljoonaa 

markkaa. 

rahaston omistama Resolution Com- Taulukossa 1 on esitetty julkisen pank-

pany Armoury myi omistamansa, kituenjakautuma pankeittainja tukivi-

RGGF:n saatavien hallinnointiyhtii:in, ranomaisittain. Edelleen taulukossa 2 

Foremost Seivicing Company Ltd:n on yhteenveto pankkituesta ja tuen 

palautuksista. Pankkituen keskeiset ta

pahtumat on esitetty aikajarjestyksessa 

taulukossa 3. 

Pankkitukeen varatuista valtion va

kuusrahaston 20 000 miljoonan mar

kan tukivaltuuksista oli kertomusvuo

den lopussajaljella noin 925 miljoonaa 

markkaa. 

Valtion talousarvioon varatuista 

25 000 miljoonan markan suuruisista 

maiiriirahoista ja 3 5 000 miljoonan 

markan takausvaltuuksista oli kerto

musvuoden lopussa jaljella 12 510 

miljoonaa markkaa maararahoja ja 

3 000 miljoonaa markkaa takausval- • 

tuuksia. 



1) 
2) 
3) 

4) 

I) 

Z) 

3) 

OK0 
Oswsiiankit 
Os~a$1<~ Valj_wsrah 

CsuusbanKx.i;;ififria -

~ 
'SYPI Unitss 
KOP 
STS7 Sllt@pji~.~r 

108 

1~30 

903 
1 - ~ 

1 ?26 

9 632 6 6~5 800 9 692 

YHTffi,JsA ll roz ti 6118 aoo s w2 

Pan~ llorkomimot 

SP:n tuki 31.12.1994 tilanteesta 
Arvin 12/94 mcnnessa, 
Vsltioneuvoston petiaatepaatBs mahdollisesti 
rny6h~mrnin rnyOnnetHiViisti=i takmtk5estn/ tAkuusta. 

SSP O_y:n osakkeistn realisoitunut tappio 

OKO 
Osu_ uspanldi 
().;uuipsnkkr'en Vakuusrahasta 

K0P 
Po,stipank!d 
STS/ Sll!epankk! 
SYPl'Urilkis 

Yhteens~ 

'< f-rfE'F.NSA 

5) 
6) 

<t22 
1 oa 

{000) rooo1 

~ 1 f:;(' 2!~30 

0C3 903 
(1 cm) ,, OObl •"l,.!.'_j 2 i?49 
,~ 800). (1 E-001 --20 ;3,$26 

3036 3C3S 3W--6 

(2.Bpc]"' ~OOE :2 cCQ i"i11-1 to.NA 

G200(J'1551400,93445B06 488 32.000 -·~,3~ 15f.67 

S2 000 1E.5 ,jOO ·g ~i! 5,608 '4a3 32 OCX) 43 610 75 610 

SSP:n elnkevi1stuut1 knttaminen SSP:n luovlttussopimuksen muknisesti 
Skop:n luxt:rnbut8llamm tyt&pankln Skopbank lntematio11al S.A;n pi 
lontoolaism tytarpankin Fi!nnoS~udia Banlt Ltd:n osto WR:Ue 

3526 

003 
3036 
·2 ?49 

$57. 

3 52B 
~ 

3036 
27,tg 

75987 

75 6 0 

huorr1. Taulukko ;isaltM palautukset, jotka on maksettu muulla kuin samalle yksikolle myonn,,tyllti uudella tuella 
Skop:n pankkituen palautusten loskentatapa: Suome11 Pankin saamat palnutuksct 6 350 mmk (3 J,12, 1994) 
1·0.hennettyna VVR:n SP:lle Skop:n c,SBkkeistn ja p~aometodistuksista maksa,i,a kauppablnta 1.500 mmk·"" palautui 4 850 nunk 
SS-Ptn palautuksct ii&tlltlMlt 5"n myynrustll sudun kauppahlnnan 5.600 mmk Ooka ..ddlyUi Oma!suudr:nhoitoyh'li6 Ars,,nal Oy:U.. 5 000 mmk:n omon 
piiomllll dtrofsta tukca jli pHtostl 28 000 mmk.'tl takauksesta), oman p!IJoman palautusta 686 mmk 
S111st0pankkien. valwusrahuton pdau.l:UI s1$11t1111 SSPrn OSIJUIMII 245 mmk, jc,ka on SSP:n luovutussopimuh..n 
mukaisesti VVR:n n1enoa. 



1111{ 

18.12.,:1992 
2212.1992 
30,12.1992 

23.2 1993 

8.4~1993 

r 41993 
24.5,1993 

l. .1993 

19.8:1993 

19.8 19.93 
19.8.1993 

22.10.1993 

18.l l.1993 
l 8.11.1993 

2.12,1993 

' 
22.12.1993 

,.' 31.12.1993 

19.5:19·94 

kesakuu l 994 

r 994 

24.8.J 994 
8,9-.1994 

30.9.1994 

28.12J994 
30.12.1991 

3112.1994 

wille 
P:n takauk!len muuttam nen vastuudebe miseks1 

SSP:n tukilainan konvertointi -r tak.lu~ loppuosan muuntaminen pllomatodistukseksi 
Sk.op!(l tukipiliU>s 
SSP:n wkipUUSs 

VVR-fakfa. muutettiin 

STS :n tukipaato~ 

Liikepankkien vakuusrahaston -1,Jarojen siirto valtion vakuusrahastolle 

SSP:n tukipaatos 

Skop;n .tukipaiitos 

KOP:lta osana STS-jiirjeJtel)yn liittyvli:.i rtskinjakoa, 75 mmk 

SSP;n tukipaatos 

KO Pm ptiiioman hankinnan takaan'lista koskeva perwatepii,'itos 

SYP/Unita.ksen piiaoman hankinnan takaarnista koskeva periaptepliiitos 

SSP:n liik(!toiminta Ja osakekanta rnyYi:iin J50P:lle, ~p:eille, PSP:Ile ja SYP:lle 

Periaatt;pii~tos omhl~udenhoitoyhtion peru.1,tamisesta ja sen rahoiruksen takaamisesta 

SSP:.n omaisuudenhojtoyhtio o·y Arsenal Ab:n perustaminen 

OVR:1i vieraan paaomati korkojen takaamisto. koskeva perhrntepa:ltos 

VVR. pemsti 14.12:1993 kolme osake}ntiot.'i, jotka ostivat Skop:n Yhdysvalloi$Sa. okvu 

ong~!maomaisuuttll. 

Omistu~jarjestdyss.a ei suoritettu rahavnstiketta, mutta se sitoo valtion takausvaltuutta noin 

Skop:n tukipaiitos 

Sati.stopankkien vakuusraha~o lybensi tUkilainaa 

Paiitos takauksen antamisesta Omaisuudenhoitoyhtio Arsenal ()yJ~ lainanotolle 

SSP:n oman pliaoman pnlautusta 

SSP:n el:ikevastuun kattan,1inen 

SSP Oym myynti Omaisuudenhoitoyhtm Arsenal Oy1le 

Omaisuudenhoitoyhtio Arsenal Oy:n· tukipiiatc\s 

WR osti Skop:lta sen luxemburgilaisen ~-tarpanki.n Skopbank International SA:n 

VVR osti Skop:lta sen lontoolaisen tytarp:inkin FenMScandia Bank Ltd:n 

Skop:11 tukipaatos 

T akaisimmiksuja ja tuen palauruk!iia SP:lle (l,.vmulatiivisesti) 

Maksettu tuki yhteensa 

'Takaukset, periaatepiHitokset t,1km1ksista 

1.500 
7200 

1500 

4 700 

3-.036 

-357 
1,100 

700 

1.000 
{1 800) 
[l.000) 

-5.500 
(28,000) 

5.000 
(900) 

300 

350 

-345 

28.000 

-686 
232 

6,000 
118 

138 

450 

-6350 

43.610 
32.0QQ 

• i 11 



Eduskunnan asettamat 
pankkituen ehdot ja niiden 

toteutuminen 
Laki valtion vakuusrahastosta annettiin 

30.4.1992. Lain mukaan valtion va

kuusrahasto voi pli.li.ttli.li. tukitoimesta, 

mikali se on perusteltua seka koko 

pankkijarjestelman vakauden ettli. yk

sittaisen pankin tallettajien saamisten 

turvaamiseksi. 

Hallintoneuvoston asettamat 
pankkituen yleiset periaatteet 

Valtion vakuusrahaston hallintoneu

vosto on hyvaksynyt rahaston saannot 

seka vakuusrahaston tukitoimia koske

vat yleiset periaatteet Hallintoneuvos

ton hyvaksymat tuen yleiset periaatteet 

ovat seuraavat: 

- Pankkituki on avointa ja julkista. 

- Pankkituen houkuttelevuus ja julkis

ten varojen sitoutuminen pyritali.n 

minimoimaan. 

- Omistajien taloudellinen vastuu tu

ettavassa pankissa toteutetaan niin 

laajalti kuin mahdollista. 

- Tuen ehtojen tulee edistaa pankki

jarjestelman toiminnan tehokkuutta 

ja mahdollistaa tarvittavien rakenne

muutosten toteutuminen. 

- Tukitoimien kilpailua vli.li.ristli.va vai

kutus pyritli.an minimoimaan. 

- Vali.ristli.vaa korkokilpailua ei sallita. 

- Julkisen vallan mahdollisuudet val

voa tuettavan pankin toiminnan ter

vehdyttli.mistli. varmistetaan. Erityi

sesti pyritali.n varmistumaan siita, et

tei tukea kayteta luottojen myonta-

miseen tai erali.ntyneiden luottojen 

perimli.tta jli.ttli.miseen tavanomaises

ta poikkeavin ehdoin. 

- Tuettavan pankin johdon palvelus

suhteen ehtojen on oltava kohtuulli

sia ja mahdolliset epaoikeudenmu

kaisuudet poistetaan. 

Eduskunnan asettamat 
pankkituen ehdot 

Antaessaan mietintonsa ensimmaises

ta lisatalousarviosta vuodelle 199 3 (9 5/ 

1992 vp) valtiovarainvaliokunta edel

lytti, etta pankkituessa otetaan huomi

oon seuraavat periaatteet: 

- Valtion vaikutusvallan takaavan 

omistuksen hankinnan tulee olla en

sisijainen tuen myontamisen muoto. 

Omistusoikeuden noustessa tavoi

teltavaan merkittavaan mali.raysval

taan, voidaan paaomatodistuksia ja 

takauksia kayttli.li. joko paaomasijoi

tuksen ohella tai sijasta. Ennen omis

tuksen hankintaa, joka voi tapahtua 

mm. osakeannin kautta, on huoleh

dittava, ettli. valtion omistusosuus 

tulee oikeaan suhteeseen arvoaan 

menettli.neeseen vanhaan omistuk

seen nahden. Oikean suhteellisuu

den toteuttamiseksi mahdollisesti 

tarpeellinen oman pli.aoman nimel

lisarvon leikkaus on toteutettava en

nen osakemerkintaa. Valtion omis

tuksen tasapuolisuuden vuoksi on 

osakeanti tehtava vanhaan omistuk

seen verrattavilla osakkeilla eika esi

merkiksi aanivallaltaan rajatuilla osa

kesarjoilla, jotta niilla hankittava paa

tosvalta olisi yhdenvertainen vanho

jen omistajien oikeuksiin nahden. 

- V altioneuvoston tulee antaa edus

kunnalle tiedonantona suunnitel

mansa rahoitusjarjestelman terveh

dyttamisesta, tervehdyttamiseen 

kaytettlivista keinoista ja julkisen 

tuen palauttamisesta valtiolle niin, 

etta tiedonanto voidaan kasitella 

eduskunnassa vuoden 1993 syysis

tuntokaudella. 

- Hallituksen tulee kaynnistaa lain

muutoshanke velkajarjestelystli an

netussa laissa tarkoitetun velallisen 

oikeusaseman parantarniseksi seka 

antaa asiaa koskeva lakiesitys edus

kunnalle kevatistuntokauden 1993 

aikana. 

- Hallituksen tulee ryhtya valittomlisti 

tarvittaviin toimenpiteisiin niin, ettli. 

pankit noudattavat yhtenii.ista luot

totappioiden kirjaamiskaytantoli.. 

Valtiovarainvaliokunnan mietinnon 

mukaisesti eduskunta hyvaksyi lisatalo

usarvion. Lislitalousarviossa edellytet

tiin, ettli. tukitoimiin asetetaan tuetta

van pankin tai vakuusrahaston toimin

taa ja hallintoa koskevia ehtoja. Ehdoil

la tuli pyrkia siihen, etta 

- Paaomatuki on vastikkeellista valtio

neuvoston mli.li.raamalla tavalla. 

- Valtiontaloudelle aiheutuva rasitus 

muodostuu niin vahaiseksi kuin se 

tehtavli.n toteuttamisen kannalta on 

mahdollista. 

- Tuki haittaa mahdollisimman vahan 

kilpailua yritysten val.ilia ja rahoitus

toiminnassa eika vli.arista kiinteisto

ja paaomamarkkinoiden toimintaa. 
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- Osinkoa pankin osakepiiiiomalle, 

voitto-osuutta kantarahasto-osuuk

sille tai korkoa lisaosuusmaksuille, 

muille osuusmaksuille ja sijoitus

osuuksille saa jakaa vain, jos pankin 

voitonjakokelpoiset varat siihen riit

taviit valtion ja valtion vakuusrahas

ton piiaoinatodistuksille suoritetta

van tayden koronmaksun jalkeen. 

- Velkaantuneiden kotitalouksien ja 

yritysten asemaa helpotetaan niiden 

niin toivoessa noudattaen yrityssa

neerauksesta ja yksityisten henkiloi

den velkajarjestelystii annettujen la

kien periaatteita vakuuksien myynti

kiellosta ja velkapiiaoman rajoittami

sesta seka muista velallisen asemaa 

vahvistavista j arjestelyistii. 

Antaessaan mietintonsii neljannestii li

siitalousaiviosta vuodelle 1993 (35/ 

1993 vp) valtiovarainvaliokunta edel

lytti, ettii pankkituessa noudatetaan 

ensimmiiisessa lisatalousaiviossa mai

nittujen periaatteiden lisaksi seuraavia 

periaatteita ja tavoitteita: 

- Pankkien johdolla ja omistajilla tulee 

olla ensisijainen vastuu seka terveh

dyttamistoimenpiteiden suorittami

sesta ettii myos pankkien sisaisen 

valvonnan tehostamisesta. 

- Oikeusministeriossa tulee pikaisesti 

valmistella eduskunnalle lakiehdo

tus, jossa pankeissa luottotappiota 

aiheuttaneiden rikosten vanhentu

misaikaa pidennetaan siten, ettii se 

olisi vahintaan viisi vuotta. Lisaksi 

valiokunta edellyttaa, etta pikaisesti 

valmistellaan esitys, jossa osakeyh

tiolain 15 luvun 7 §:n vahingonkor

vausten vanhentumisaikaa pidenne

tiiiin ainakin pankissa tapahtuneiden 

toimenpiteiden osalta kolmen vuo

den sijasfa vahintaan viiteen vuoteen 

ainakin hallitusten jasenten, hallinto

neuvoston jasenten ja toimitusjohta

jan seka tilintarkastajien osalta. 

- Pankkituen julkisuutta tulee lisatii ja 

kaikki taloudellista merkitysta omaa

vat luottotappiot tulee tutkia pank

kituen myontamisen yhteydessa ja 

sen ehtona. Selvitellyt rikokset ja rik

komukset on saatettava tuomiois

tuinkasittelyyn, jolloin ne tulevat jul

kisiksi. Erityistarkastuksessa on otet

tava kantaa myos niihin vaarinkay

toksiin, joiden osalta vahingonkoiva

usvastuu on ehtinyt vanhentua. Li

saksi hallituksen tulee ryhtya valitto

masti toimenpiteisiin pankkien tie

donanto- ja tilinpiiiitosinformaation 

tuntuvaksi lisaamiseksi. 

Vahemmistoosakkeiden arvo ei saa 

nousta omaisuudenhoitoyhtioiden 

perustamisen vuoksi, jottei pankki

tuki siirtyisi perusteettomasti niille. 

Ratkaisuja tehtaessa valtion vakuus

rahaston on huolehdittava siita, ettei 

pankkien valinen kilpailu aiheetto

masti viiaristy. 

Omaisuudenhoitoyhtion perustami

sen jalkeen vakuusrahaston tulee vii

littomasti selvittiiii valtiovarainvalio

kunnalle, ettii toteutettu ratkaisu on 

eri vaihtoehdoista kaikkein edullisin 

pankkituen minimoinnin, kilpailun 

vaaristymisen estamisen seka pank

kijarjestelman tervehdyttamisen 

kannalta. Omaisuudenhoitoyhtioon 

siirtyvan omaisuuden siirtohintojen 

maarittelyperusteet on lisaksi julkis

tettava. 

- Tuettavan pankin johdon palvelus

suhteen ehtojen tulee olla kohtuulli

sia ja mahdolliset epaoikeudenmu

kaisuudet on poistettava. 

- V altioneuvoston tulee antaa edus

kunnalle tiedontantona suunnitel

mansa rahoitusjarjestelman teiveh

dyttamisesta, teivehdyttamiseen 

kaytettavista keinoista ja julkisen 

tuen palauttamisesta valtiolle niin, 

etta tiedonanto voidaan kasitella 

eduskunnassa vuoden 1993 valtio

paivien syysistuntokaudella. 

Lisaksi valtiovarainvaliokunta totesi, 

ettii valtion tuen minimoimiseksi on 

tarkoituksenmukaista kayttaa omavel

kaisia takauksia ennen muita tukimuo

toja ja ennen valtion omistuksen hank

kimista. 

Valtiovarainvaliokunnan mietinnon 

mukaisesti eduskunta hyvaksyi vuoden 

1993 neljannen lisatalousarvion ja 

paiitti lisaksi, etta takaus voi olla vuo

den 1993 ensimmaisen lisatalousaivi

on yhteydessii hyvaksytyssii lausumassa 

tarkoitettu ensisijainen tuen myontii

misen muoto. 

Antaessaan mietintonsii valtion talous

arviosta vuodelle 1995 (93/1994 vp) 

valtiovarainvaliokunta totesi, ettii pank

kitoiminnan tukemiselle aiemmin ase

tetut ehdot ovat edelleen voimassa. 

Valiokunta korosti tuelle asetettujen 

tiukkojen ehtojen merkitystii valtion 

menoja vahentiiviinii tekijanii. Lisaksi 

valiokunta piti tarkeanii ehtojen toteu

tumisen valvontaa. Valiokunta edellyt

ti seuraavia toimenpiteita pankkituen 

myontamiseen liittyen: 

- Hallituksen tulee antaa eduskunnal

le selvitys pankkituen ehtojen taytty

misesta kaikilta osin seka pankkituen 

valvonnanja tarkastuksen tehokkuu

desta. Valiokunta korosti myos, etta 

pankkitukea koskevassa paatoksen

teossa ja valvonnassa tulee valttaa 

esteellisyystilanteiden syn tyminen. 

- Hallituksen tulee antaa vuoden 199 5 

valtiopaivien syysistuntokaudella 

eduskunnalle uusi tiedonanto suun

nitelmasta rahoitusjarjestelman ter

vehdyttamiseksi, tervehdyttamiseen 

kaytettavista keinoista ja julkisen 

tuen palauttamisesta valtiolle. 



Lisaksi valiokunta uudisti mietinnos

saan 3 5/1993 vp lausumansa pankki

tuen julkisuuden seka pankkien tiedon

anto- ja tilinpaatosinformaation lisaa

misesta. 

Viidennesta lisatalousaiviosta vuodelle 

1993 ja kolmannesta lisatalousaiviosta 

vuodelle 1994 antamissaan mietin

noissa (66/1993 vp ja 76/1994 vp) 

valtiovarainvaliokunta asetti ehtoja 

saastokassatoimintaa harjoittavien 

osuuskuntien osalta sen johdosta, etta 

saastokassa talletusten 1 unastamiseen 

esitettiin ja hyvaksyttiin kaytettavksi 

pankkitukimaararahoja. 

Eduskunnan asettamien 
ehtojen toteutuminen 

Valtion vakuusrahasto on pankkituki

paatoksissaan tarkoin pyrkinyt noudat

tamaan seka eduskunnan etta vakuus

rahaston hallintoneuvoston asettamia 

ehtoja ja periaatteita. 

Tuen vastikkeellisuusvaatimus on tar

koittanut sita, etta suorasta paaomatu

esta (osakesijoitukset, paaomatodistus

ten merkinta) pyritaan saamaan takai

sin niin paljon kuin mahdollista. Kay

tannossa huomattava osa pankkituesta 

joudutaan kirjaamaan lopullisena tap

piona valtiolle, silla pankkikriisi on 

osoittautunut mittasuhteiltaan niin sy

vaksi, etta kaiken tuen takaisinmaksu 

on mahdotonta. Lopullisista menetyk

sista huolimatta valtiontaloudelle ai

heutuva rasitus on pyritty pitamaan 

niin viihiiisena kuin mahdollista. Tasta 

on erityisena osoituksena vuonna 1993 

kayttoon otettu mahdollisuus antaa 

takauksia pankkien oman paiioman 

ehtoiselle varainhankinnalle. Takauk

set eivat liihtokohtaisesti sido valtion 

rahavaroja lainkaan ja asettavat erityi

sen vastuun toimintojen teivehdytta

misesta pankkien johdolle. Kertomus

vuoden loppuun mennessa yksikaan 

panklp ei ole ottanut sille myonnetyn 

periaatepaatoksen mukaista valtion ta

kausta oman paaoman ehtoiselle va

rainhankinnalleen. 

Omistajien taloudellinen vstuu tuetta

vassa pankissa on toteutettu tuen ehto

na niin laajalti kuin se on ollut mahdol

lista. Mahdollisuutta on rajoittanut 

Skop:n kohdalla liihinna saastopankki

en huomattava Skop-omistus. Nimel

lisaivon leikkaaminen Skop:n haltuun

oton yhteydessa ei olisi ollut mahdollis

ta ilman etta tama olisi valittomasti 

aiheuttanut koko saastopankkiryhman 

kaatumisen valtion vastuulle tilantees

sa, jossa valtiolla ei ollut toimivaa orga

nisaatiota pankkikriisin hoitamiseksi. 

Suomen Saastopankki muutettiin osa

keyhtiomuotoiseksi pankiksi vakuusra

haston tuen myontamisen ehtona. Suo

men Saastopankkiin liittyneiden pank

kien omat paaomat kaytettiin tappioi

den kattamiseen ensimmaisen tukipaa

toksen ehtona. Kansallis-Osake-Pankin 

ostaessa STS-Pankin osakkeet pankin 

paaosakkaalta STS-Saatiolta kauppa

hintana maksettiin vajaa kolmasosa 

osakkeiden nimellisaivosta. Muille 

omistajille KOP maksoi aivopaperi

markkinalain mukaisen hinnan. Sit

temmin KOP maksoi STS-Saation saa

maa kauppahintaa vastaavan maaran 

eli 75 miljoonaa markkaa valtion va

kuusrahastolle ylimaaraisena suorituk

sena. 

Tuen kilpailua vaaristiivan vaikutuksen 

minimoimiseksi valtion vakuusrahasto 

asetti yhdessa Suomen Saastopankin 

johdon kanssa tiukat tavoitteet SSP:n 

varainhankinnan hinnoittelulle. Sit

temmin Arsenaliin siirtyneen SSP:n 

ongelmaomaisuuden osalta on puoles

taan Arsenal asettanut omaisuuden rea

lisoinnille tavoitteet ja aikataulut, jotka 

ottavat huomioon, ettii omaisuuden 

myynti ei aiheuta taipeettomia hiiirioi

ta kiinteisto- ja paaomamarkkinoilla. 

Suomen Saastopankin myyminen nel

jalle kilpailijapankille toteutettiin kil-

pailunakokohdista neutraaleimmalla 

mahdollisella tavalla, kun SSP:n kont

torijaossa pienimman markkinaosuu

den omaava pankki sai ensimmii.isena 

valita haluaako ostaa ko. konttorin lii

ketoiminnan vai ei. 

Yrityssaneerauslain ja yksityisten hen

kiloiden velkajarjestelysta annetun lain 

periaatteita soveltavat seka Arsenal etta 

Siltapankki neuvotellessaan vapaaeh

toisista velkajarjestelyista asiakkaidensa 

kanssa. 

Pankkituen julkisuuden lisaamiseksi on 

rahoitustarkastuslakia muutettu niin, 

etta rahoitustarkastus on oikeutettu 

kokoamaan ja pitamaan ylla julkista 

rekisteria luottotappioista, joista pank

kituen tarve aiheutuu (19a §). Tiedot 

kerataan mahdollisimman yksityiskoh

taisesti toimialoittain, alueellisesti ja 

pankki/pankkiryhmakohtaisesti rikko

matta kuitenkaan asiakkaan pankkisa

laisuutta. 

Tukea saaneiden pankkien johdon pal

velussuhteen ehtojen selvittamiseksi 

vakuusrahasto on teettanyt selvityksen 

ulkopuolisella konsultilla. Selvityksen 

perusteella Skop:n, Siltapankin seka 

SSP:njohdon palkkoja tarkistettiin vas

taamaan vastaavan tason tehtavista 

teollisuudessa maksettavia palkkoja. 

Vakuusrahastolain mukaiset erityistar

kastukset on teetetty kaikissa tukea 

saaneissa pankeissa. Takausten periaaa

tepaatoksiin ei liittynyt erityistarkas

tusoikeutta valtion vakuusrahastolle. 

Erityistarkastusten perusteella nostet

tuja oikeudenkaynteja on selostettu ta

man vuosikertomuksen yhteydessa 

erikseen. 

• 



Oikeudenkaynnit 

Valtion vakuusrahastosta annetun lain 

14 a §:n mukaisten erityistarkastusten 

perusteella piiiitettiin vuoden 1993 lo

pussa nostaa vahingonkorvauskanteita 

25 Suomen Saii.stopankkiin sulautu

neessa saastopankissa, Saastopankkien 

Keskus-Osake-Pankissa seka entisessa 

STS-Pankissa. Kanteiden oikeuskasit

telyt siirtyivat kertomusvuoden puo

lelle. 

STS-Pankin, nykyisen Siltapankin enti

selta johdolta haettiin 173 miljoonan 

markan vahingonkorvauksia Helsingin 

karajaoikeudessa. Oikeus antoi paatok

sensa 17. tammikuuta 1995. Paatok

sessiian oikeus velvoitti pankin entisen 

johtokunnan jasenet kahta varajasenta 

lukuunottamatta korvaamaan pankille 

vahingonkorvauksena yhteensa 2 6 mil
joonaa marldcaa seka osan vastapuolen 

oikeudenkayntikuluista osittain yhteis

vastuullisesti. Korvauksen miiaraa oike

us kohtuullisti vahingonkorvauslain 

perusteella. Vastaajat ovat valittaneet 

asiasta hovioikeuteen. 

Saiistopankkien Keskus-Osake-Pankin 

entiselta johdolta haetaan noin 3, 7 mil

jardin markan suuruisia korvauksia. 

Kertomusvuoden aikana osapuolet an

toivat oikeuteen vastinekirjelmia. Suul

lisen kasittelyn aikataulusta on maara 

sopia 14.3.1995. 

Suomen Saiistopankkiin sulautuneiden 

pankkien entiselta johdolta ja luotta

musmieshallituksilta haetaan vahin

gonkorvauksena noin 1,2 miljardia 

markkaa. Kertomusvuoden aikana paa

osa kanteista oli kirjallisessa valmiste

lussa. Vain yksi paatos saatiin kerto

musvuoden aikana: Lahden karajaoi

keus antoi vapauttavan tuomion neljiia 

Paijat-Hameen Saastopankin entista 

johtajaa vastaan nostetussa kanteessa. 

Paatos syntyi iiiinestyksin. Suomen 

Saiistopankki on valittanut paatoksesta 

hovioikeuteen. 

Saastopankkien e'ntista johtoa vastaan 

nostettujen kanteiden kasittelyn ede

tessa on muutamista kanteista luovuttu 

seka korvauskanteiden miiiiria tasmen-

netty. Kanteista luopumiset ovat liitty

neet lahinna tilanteisiin, joissa ei riitta

vasti kyeta nayttamaan, etta luottopaa

toksesta olisi aiheutunut vahinkoa. Kor

vausmaarien tasmennykset ovat liitty

neet vakuuksien arvojen tarkennuslas

kelmiin. 

Rikossyytteita on kertomusvuoden ai

kana nostettu neljassa saastopankissa. 

Esitutkinta on meneillaan kolmessa 

saastopankissa ja syyteharkinta kahdes

sa saastopankissa. 

Saiistopankkien Keskus-Osake-Pankin 

entisen johdon osalta annettiin esitut

kintaan 13 tapausta. Naista 6 on edel

leen esitutkinnassa, vaikka kolme on 

asianomistajarikoksina vanhentunut. 

Yhden osalta syyttiija luopui syytteen 

nostamisesta vanhentumisen takia. 

Kuudessa tapauksessa luovuttiin esitta

masta syytepyyntoa, koska esitutkin

nan aikana kavi ilmeiseksi, ettii tutkitut 

teot eivat riittaviissii maiirin tiiyttaneet 

vaadittuja rikostunnusmerkkeja. 

I 
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Hallintoeli111et 

Hallintoneuvosto 

Pentti Maki-Hakola 

puheenjohtaja, kansanedustaja 

Jussi Ranta 

varapuheenjohtaja, kansanedustaja 

Olavi Ala-Nissila 

kansanedustaja 

Jorn Donner 

kansanedustaja 

Tuulikki Hamalainen 

kansanedustaja 

Anneli Jaatteenmaki 

kansanedustaja 

(30.4.1994 saakka) 

Mauri Miettinen 

maaherra 

TelleIVo Renko 

kansanedustaja 

Esko Seppanen 

kansanedustaja 

Paavo Vayrynen 

kansanedustaja 

(1.5.1994 lukien) 

Johtokunta 

Pekka Laajanen 

puheenjohtaja 

lainsaadanti:ijohtaja 

Matti Vuoria 

varapuheenjohtaja 

kansliapalillikko 

Veikko Jaaskelainen 

rehtori 

Pertti Kettunen 

professori 

Pentti Talonen 

professori 

Varajisenet 

Sixten Korkman 

ylijohtaja 

Antti Lehtinen 

toimitusjohtaja 

Eva Liljeblom 

apulaisprofessori 

Heikki Niskakangas 
professori 

Jouko Yla-Liedenpohja 

professori 

Asiantuntijajasenet 

Jonna Aranko 

johtaja 

Peter Nyberg 

asiantuntija 

Aslantuntijoiden varajasenet 

Risto Maattanen 

apulaisjohtaja 

V esa Vihriiila 

toimistopalillikko 

(14.10.1994 saakka) 

Heikki Solttila 

vs. toimistopaallikko 

(14.10.1994 lukien) 

Tilintarkastajat 

Kauko Heikkinen 

puheenjohtaja 

kansanedustaja 

Arja Alho 

kansanedustaja 

Timo E. KoIVa 

kansanedustaja 

Matti Lahtinen 

kansanedustaja 

Paavo Lipponen 

kansanedustaja 

KaleIVo Virtanen 

tilintarkastajien sihteeri 

professori, KHT 
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Valtion vakuusrahaston hallintoneuvoston muodostavat ysten ja ohjeiden mukaisesti. Vakuusrahaston johtajana toi-

eduskunnan pankkivaltuutetut. Hallintoneuvoston tehtiivii- mii valtiotieteen lisensiaatti Heikki Koivisto. Johtajan sijaise-

na on valvoa rahaston hallintoa ja toimintaa. na toimii kauppatieteiden maisteri, oikeustieteen kandidaatti 

Liisa Halme. 

Eduskunta nimitti pankkivaltuutetuksi kansanedustaja Paa-

vo Vayrysen 1.5.1994 lukien tasavallan presidentin nimitet- Valtion vakuusrahaston tilintarkastajina toimivat eduskun-

tya kansanedustaja Anneli Jaatteenmaen oikeusministeriksi. nan vastattavina olevien rahastojen tilintarkastajat. Tilintar-

kastajien kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia kerto-

V altion vakuusrahaston johtokunnan tehtaviina on rahaston musvuoden aikana . 

toiminnan johto. Johtokunnan asiantuntijan varajasen V esa 

Vihrialan tilalle vakuusrahaston hallintoneuvosto nimitti vs. 

toimistopaallikko Heikki Solttilan Suomen Pankista 

14.10.1994 lukien. 

Valtion vakuurahaston sisfilsena tarkastajana toimii KHT 

Pertti Sundqvist Tilintarkastus- ja Koulutustoimisto Pertti 

Sundqvist Toiminimesta. 

V akuusrahaston johtajan tehtaviina on hoitaa rahaston ha!- Valtion vakuusrahaston palveluksessa oli johtajan ja apufais-

lintoa rahaston siiantojen seka johtokunnan antamien maara- johtajan lisaksi 31.12.1994 13 henkiloa. 



Tilinpaatoksen laatimisperiaatteet 

'Tilinpiilito!i on laadittu valtion vnkuusruhastosta annetun Iain 7 §;n ncjalla noudattaen ,'Ov~ltlllijn osin joke kirjanpjtolakia tdi 

</tiltion bal.linno~'! noudatetnu, ka.jltiy,Wii.,_ 

Tuloslaskelma 

Tukitairnin.nS!l niNbt j11 kulut: 

Korkon1No1: ruldhi.inoj.sta 
'Korkc,tu,;,tot muu.stn rtthl'itustuest!l 
Mi1ut korkotuotot 
Mum rnhoitu:;tuotcit • 
Meksu, liik~pat1~U1!!g_ja PSP:n 
ynku\ ,sm,h 113t . .-.,J ta 

Kork{>ku!ut 
Muut rnboitu.s.kttlut 
Kwmc,:_ot 
M'f1~1titilppio_ SSP -. osti,kk~i.:;tu 
Mum tukit8!oifh1mn ku!ut 

'f'ukiiuiminuon 111.ij,lflm;\ 

V~Jtiol\ km-vnui lnintrtlro11o':riteno!hbt 

V.u~i1J11ksut. 

Halllnt.olrul ut: 
Pnlbt far p11lkJ..;ci.t 
Scsinnlik1ilut 
Vuokrat 
Ulkt'£_uolti;et p11.lvelut 
Ko!1e• ja L1lustol;,.ankinnat 
Muut hollintoki1lur 

'filikaudtn lllijalimii 

T 

+ 

11-3112.1994 

9 039 330,6S 
93 499 000,Q0 
78 904 US,36 

252 755 t•i5,2Q 

434 197 651,14 

1 531 494 143,18 
26 87,3 701,79 

162 138,;79 

408 012 60r,S2. 

I 966 218 314,0Q 
1 532 020 6q2,76 

l 24 000 000,00 

69 021 675,'1 l 

.4 :,fso-.635,89· 
,J. 23-1 'PI ~;93 

~06)20,00 
l 943 .f306)3, 

16 676 543,96 
l 048-594191 

26 260 2!7;04 

l 365 259 20<1.3g 

I.I - 3 I.I:: Ei93 

s§ 04s zs1,1e 
143 1so ooo;oo 
20~96l 476,09 

164 119 482,80 

1s.7 054 ooo;oo 

744 ~m 25.G,~ 

1403428 i57,55 
A:l .478397,,68 

+- 25.S 563 359,88 
- 3 049. 999 9~6;(10 

-244. 685 040;00 

- 4 484 Q.28 3.31~5 
J 739. oss w~~7 

28 I 500 000,90 

76 035 JS2,25 

3 899 928,19 
977 130,58 
763 725;30 

2-1254 361. -
1 834 568,'3-
l420 535,56 

33 I 50 249,07 

- 241 670 172,09 



Tase 

VASrMVM JI 1219 4 3Ll2.1993 

PANKKITUKJSUOTIUKSET: 
T ukilainasaamiset 155314 960,00 155 3 L4 960,00 
Va.ttuudebentuurllainat I 4Cl0 000 000,00 1 400 000 000.00 
Paik>llllltod.istuhet 93433 <m7:?l 10 029 750 000,00 
Osakkect ja C$1udet I 000 000 000,0fJ I 000 000 000,00 
Om.hottoyhtioidm osakkeet 1 s1<1001 1n.oo I 357 760 000,00 

13 712 7(l I 229,2.I 14 l42 '824 960,00 

-RAHOl'IUSOMAISUUS: 
Ennakkomaksut 172300000.00 
Siinosaamiset: 

korot 160 6l3 134;58 181-986136.47 
muut Si9 209 2.!17,011 17 447,13 

Raboitusom~sakket.:t 
j;i-osuudet 1 423 663 149,10 l ffi4S7 56l,60 
Rahatja pan.kkiwlmis,et 96 584 '.322,38 783 824 981;80 

Z 432 369 853,0-6 2 678286 127,00 

Vastaavaa y~ 16 145 o-• l 082,2"' 168il 111 087., 

V/Sl"A.TIAVM 31.12.1994 31.12.1993 

KER.'tYNEEr l\l.IJAM1A T~ 

.Alijli.ilrna:edcll.lsllti tilikausilta 2 6"'7 41 l 9-25,11 262 4 l 753,02 
Td&mden ali_i:wna l 365 259 204,39 - 2 414 670 17:Z,09 

~ 04'.2 671 129,50 . 2 677 411 925.11 
VIERASPMOMA 

Pitkaaikalncn \1Cfl!S pUoma 

lJlkomiliset lain:ll 15 471 2-47 172.,00 15215 000 000,00 
Kotimauetlaura 3 434 250 316,65 3 934 850 000,00 

18 905 497 4B ,65 19 J:49 50800,00 
Lyhyllliluinen iitral -R3111omo; 

Bruuikki:,aialc;ut 724 000 000,00 
SiuU!Vchtt~ 

korot 3'(9 530 194,23 337 507 555,~7 
muut 17S 714.528,89 11165.456,!ll 

1 282 244 7:B,12 348 673 012.l J 

:V-11:rm•~ yb~ 20187 742 21 l,77 19 ◄9 523 ()U,11 

Vaetaltlnu )'htffilsl 16 145 071 -082,27 



Tuloslaskelman ja taseen 6) Valtion korvaus 
liltetledot lainanhoitomenoihin 

Valtion vakuusrahasto on saanut kor-

1) Korkotuotot vauksena lainojen korkoihin ja muihin 

Korkotuotot tukilainoista kiisittiiviit menoihin valtion talousarvioon vara-

S iiiistopankkien vakuusrahastolle tuista varoista 124 rniljoonaa markkaa. 

myonnetyn tukilainan korot. 

Korkotuotot muusta rahoitustues

ta kasittiiviit Suomen Siiastopankki -

SSP Oy:n liikkeeseen laskeman vastuu

debentuurilainan korot. 

Muut korkotuotot kasittiiviit val

tion vakuusrahaston varojen tilapiiises

tii sijoittamisesta saadut korot ja Suo

men Saastopankki - SSP Oy:n liiketoi

minnan myynnin yhteydessii osuus

pankkien liikkeeseen laskemien piiii

omatodistusten korot. 

2) Muut rahoitustuotot 
Muut rahoitustuotot kasittiiviit valtion 

vakuusrahaston myymien rahoitus

omaisuusosakkeiden myyntivoitot, 

osinkotuotot ja pitkaaikaisten lainojen 

liikkeeseenlaskutuottojen jaksotukset. 

3) Korkokulut 

Korkokulut kasittiiviit valtion vakuus

rahaston pitkaaikaisten lainojen korot. 

4) Muut rahoituskulut 
Muihin rahoituskuluihin on kirjattu 

pitkiiaikaisten lainojen liikkeeseenlas

kukulujen jaksotukset, muut vieraan 

piiiioman kulut ja rahoitusomaisuus

osakkeiden myyntipalkkiot 

7) Kone- ja 
kalustohankinnat 

Tilikauden kone- ja kalustohankinnat 

on kirjattu kokonaisuudessaan kuluksi. 

Eraan sisaltyy Suomen Siiastopankki 

- SSP Oy:ltii valtion vakuusrahastolle 

ostetut ja valtion taidemuseon hallin

taan luovutetut taideteokset 

16 482 075 markkaa. 

8) Pankkitukisijoitukset 
Tukilainasaarniset on Suomen Saasto

pankki - SSP Oy:n tukemiseksi Saasto

pankkien vakuusrahastolle myonnetty 

tukilaina. Lainaa ei kertomusvuoden 

aikana ole lyhennetty. 

Valtion vakuusrahasto merkitsi 

vuonna 1992 Suomen Siiastopankki -

SSP Oy:n liikkeeseen laskeman vastuu

debentuurilainan. Lainaa ei kertomus

vuoden aikana ole lyhennetty. 

Valtion vakuusrahasto osti 

Saastopankkien Keskus-Osake-Pankil

ta 30.09.1994 pankin Luxemburgissa 

toimivan tytarpankin Skopbank Inter

national S.A:n osakekannan. Luxem

burgin lainsiiiidiinnon vuoksi kaupan 

yhteydessii yksi osake siirtyi vakuusra

haston tiiysin omistamalle Resolution 

Company Reserve Oy:lle. Skopbank 

oiden omaan piiiiomaan kaupanteko

hetkellii. GGF Asset Management 

S.A.:n kauppahinta oli LUF 

794 500 000 ja FennoScandia Ltd:n 

kauppahinta GBP 18 608 000. Kaup

pahinnat tarkistetaan vuoden 1997 lo

pussa. Osakkeiden ulkomaanrahan 

miiiiriiiset hankintahinnat on muutettu 

tilinpaiitokseen 30.12.1994 noteerat

tuun Suomen Pankin keskikurssiin ao. 

valuutoille. 

Piiiiomatodistukset ja pankkien 

osakkeet ovat pankkitukea vastaan saa

tuja pankkien piiiiomatodistuksia ja 

osakkeita. Suomen Siiastopankki - SSP 

Oy maksoi kertomusvuoden aikana 

piiiiomatodistuksiaan takaisin yhteensii 

686 370 902,79 markkaa. Valtion va

kuusrahasto ornisti 31.12.1994 pank

kien osakkeita ja piiiiomatodistuksia, 

jotka on merkitty tilinpiiiitokseen han

kintahintaan, sekii vastuudebentuuri

lainoja, tukilainoja ja omaisuudenhoi

toyhtioiden osakkeita viereisellii sivulla 

olevan taulukon mukaisesti: 

9) Ennakkomaksut 
Suomen Siiiistopankki - SSP Oy:n eril
lisseurantaerien kauppaan liittyen on 

valtion vakuusrahasto SSP:n liiketoi

minnan luovutussopimuksen mukai

sesti maksanut ostajapankkien osuu

den (20 %) SSP:n omaisuudesta. Eril

lisseurantaerien kauppaa on selvitetty 

myohemmin kohdassa 12. 

10) Rahoitusomaisuus 
5) Muut tukitoiminnan kulut 
Suomen Siiastopankki- SSP Oy:n liike

toiminnan luovutussopimuksen mu

kaisesti valtion vakuusrahasto on suo

rittanut SSP:lle SSP:n liiketoiminnan 

luovutushetken elakevastuuvajauksen 

kattamiseksi 242 miljoonaa markkaa. 

Tukitoiminnan kuluihin on kirjattu 166 

miljoonaa markkaa SSP:n veroja, oi

keudenkayntikuluja ja julkisia maksuja, 

joista vakuusrahasto vastaa luovutusso

pimuksen mukaisesti ja joiden perus

teet ovat syntyneet ennen 22.10.1993. 

International S.A:n pankkistatuksesta osakkeet ja -osuudet 
luopumisen jalkeen yhtion nimeksi tuli 

GGF Asset Management S.A .. 

Valtion vakuusrahasto osti 

Siiastopankkien Keskus-Osake-Pankil

ta 16.12.1994 pankin Lontoossa toi

rnivan tytiirpankin FennoScandia Bank 

Ltd:n osakekannan. FennoScandia 

Bank Ltd:n pankkistatuksesta luopu

misen jalkeen yhtion nimeksi tuli Fen

noScandia Ltd. 

Molempien em. Siiiisti:ipankkien 

Keskus-Osake-Pankilta ostettujen yh-

Rahoitusomaisu usosakkeet ja -osuudet 

on merkitty tilinpiiiiti:ikseen hankinta

hintaan tai sitii alempaan tilinpiiiitos

piiiviin todenniikoiseen luovutushin

taan. Osakkeet on saatu osana Suomen 

Siiiistopankki - SSP Oy:n liiketoirnin

nan myynnin kauppahintaa. Kauppa

hinnan vastineena valtion vakuusrahas

to sai osuuspankkien liikkeeseen laske

mia piiiiomatodistuksia 700 miljoonaa 

markkaa, joihin liittyy Osuuspankkien 

Keskuspankki Oy:n takaisinostositou-

tioiden kauppahinnat perustuvat yhti- mus. 

: 20 I 



Pankkitukisijoitukset 

nimellisarvo hankintahinta osuus osuus tilikauden 
mk mk osakk. % aanisttt % tulos(Mmk) 

SSPOy 
Paaomatodistukset 3 607 529 097,21 3 607 529 097,21 'l 'J 
Vastuudebentuurit 1 400 000 000,00 1 400 000 000,00 

Skop 
Osakkilet Z 000 OQO <XX).~ i 000.0CX) ~;po '52;£1'36 .636% -,1,075,0 
PMoma!OtflSlukset 3 700 000 000,a;i 2700000 000.00 ., . ~· .. ., 

so~ a 

·p~ 3 005 85000l,od "3 035·aso ooo;oo ~; ~ -'586.5 

sa:lstOpankklen vak.nlllasto 
Tukilai'la 155314960,00 155.314 960,00 

Ommsuudenhodoyht!Ot: 
Om.holtoyh!H)HSehel•Oy 11557700 000,00 r ss1100 000,00 :?p_,9EI')!, ~ 1;f $14,0{e 
Rasofuij:r(~ Ain,a,,aitarun Oy • • ' 15'~00' 1.S000,00 tOOi<!'11> ~ 
~-t"onpany Acmou,YOy 15000,00 15 000,00 100;0% 0.0 
f.(~~«:;ompEl'ly:~Oj 15·000.00 iJ>OOC?.~ 100.0 0.0 
f!esolullol:fGGf.,OJ 16i00p,OO t6000,00 100,091> 10.0 
~~~-. S':A 1.18380'.59(),00 18~500.00 100,0'6 3:3,8 
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V altion vakuusrahasto merkitsi 

11.4.1994 Osuuspankkien Keskus

pankki Oy:n (OKO) liikkeeseen laske

man 100 000 markan optiolainan, jo

hon liittyvat erilliset optiotodistukset. 

Optiotodistukset oikeuttavat merkit

semaan yhteensa 1 500 000 kappalet

ta OKO:nA-sarjan osaketta 50 markan 

nimellisarvoon 31.12.1998 mennessa. 

Optiolaina 

11.7.1994. 

maksettiin takaisin joukkolainaa, nimellisarvoiltaan USO 

2 000 miljoonaa, DEM 1 000 miljoo

11) Pitkaaikainen vieras 
paaoma 
Pitkaaikaisiin velkoihin on kirjattu Suo

men valtion kansainvalisilla pliaoma

markkinoilla liikkeeseen laskemat ja 

valtion vakuusrahastolle ohjatut nelja 

naa, GBP 100 miljoonaa ja A TS 2 000 

rniljoonaa. V altion nimissli Kansallis

Osake-Pankilta otettua lainaa 2 586 

miljoonaa markkaa lyhennettiin kerto

musvuoden aikana 500,5 miljoonaa 

markkaa. Valtion vuoden 1993 I sarja

obligaatiolainan valtion vakuusrahastol-

Rahoitusomaisuusosakkeet ja -osuudet 31.12.1994 

riime!Ua
~'mk 
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leohjattumiiarii 1 349miljoonaamark

kaa pysyi muuttumattomana. 

Vlkomaanrahan miiiiraiset Suomen 

valtion nimissii otetut pitkiiaikaiset lai

nat on kirjattu tilinpiiiitokseen velan 

syntymispiiiviin keskikurssiin, koska 

valtion vakuusrahaston varoihin ja vel

koihin liittyvii kurssiriski on osa valtion 

lainanottoon liittyvaa kokonaiskurssi

riskiii, jolta valtio pyrkii suojautumaan 

ottamalla lainaa useana eri valuuttana 

taikka tekemallii lainoihin liittyviii ko

ron- ja valuutanvaihtosopimuksia. Jos 

ulkomaanrahan maariiiset lainat muu

tetaan Suomen rahaksi Suomen Pankin 

tilinpiiiiti:ispiiiviinii noteeraamaan kes

kikurssiin, lainojen miiiirii olisi yhteensii 

14 159 000 000 markkaa. 

GGF Asset Management S.A:n ja 

FennoScandia Ltd:n osakkeiden ostot 

on rahoitettu laskemalla liikkeeseen 

kauppahintaa vastaavat ulkomaanrahan 

miiliraiset velkasitoumukset Sifasto

pankkien Keskus-Osake-Pankin mer

kittiiviksi. V elkasitoumusten markka

vasta-arvo tilinpiiiitoshetkella oli yh

teensii 256,2 miljoonaa markkaa. 

12) Ennakkomaksut 

Omaisuudenhoitoyhtii:i Arsenal Oy on 

ostanut 30.12.1994 tehdyllii esisopi

muksella Suomen Siiiisti:ipankki - SSP 

Oy:n ns. erillisseurantaeriit valtion va

kuusrahastolta seka Kansallis-Osake

Pankilta, Postipankki Oy:ltii, Suomen 

Yhdyspankki Oy:ltii ja osuuspankeilta 

724 miljoonan markan kauppahinnal

la. Erillisseurantaerat muodostettiin 

niistii SSP:n tase-eristii, joita ei siirretty 

Arsenaliin tai ostajapankeille. SSP:n lii

ketoiminnan luovutussopimuksen mu-

Helsingissii 9, maaliskuuta 199 5 

Matti Vuoria 

johtokunnan varapuheenjohtaja 

Pertti Kettunen 

kaisesti SSP:tii purettaessa valtion va

kuusrahasto saa SSP:n omaisuudesta 

80 % ja ostajapankit yhteensii 20 %. 

Erillisseurantaerien myynnillii toteute

taan luovutussopimuksen mukainen 

SSP:n omaisuuden jako. Valtion va

kuusrahasto on saanut kauppahinnan 

724 miljoonaa markkaa ennakkona ja 

suorittanut edelleen ennakkona ostaja

pankeille naiden osuuden 144,8 mil

joonaa markkaa. Valtioneuvosto vah

visti kaupan 9.2.1995. Kauppahinta 

kirjataan SSP:n piiiiomatodistusten ta

kaisin maksuksi SSP:n saatua rahoitus

tarkastukselta luvan piiiiomatodistus

ten maksamiseen. 

13) Siirtovelat 

Muihin siirtovelkoihin sisaltyy edellii 

5)-kohdassa mainittu 166 miljoonan 

markan veroja, oikeudenkiiyntikulujaja 

julkisia maksuja koskeva era. 

14) Valtion vakuusrahaston 
vastuusitoumukset 

Annetut pantit: pantatut osakkeet 

5 790 000 markkaa. 

V altion vakuusrahasto ja Kansallis

Osake-Pankki tekivat 24.6.1993 STS

Pankki Oy:tii koskevasta jiirjestelystii 

sopimuksen, jonka mukaan vakuusra

hasto korvaa Kansallis-Osake-Pankille 

kaikki Osuuskunta Eka-yhtymlin 

24.111992 STS-Pankki Oy:ltasaamis

ta, Kansallis-Osake-Pankille siirtyneistii 

vastuista aiheutuvat lopulliset mene

tykset. Sopimus koski menetyksiii, jot

ka aiheutuvat siita, ettii Osuuskunta 

Eka-yhtymli asetettaisiin ennen vuo

den 1993 loppua konkurssiin tai selvi

tystilaan tai siinii aloitettaisiin lain mu-

Pekka Laajanen 

johtokunnan puheenjohtaja 

Heikki Koivisto 

johtaja 

kainen saneerausmenettely. Vastaavan

lainen sopimus tehtiin myos Haka Oy:n 

vastuista STS-Pankki Oy:lle. Haka 

Oy:tli koskeva sopimus oli kuitenkin 

voimassa puoli vuotta pidemplilin kuin 

Ekaa koskeva sopimus eli 30. paivalin 

kesakuuta 1994 saakka. 

Molempien sopimuksien mukaan 

korvausvelvollisuuden edellytyksena 

oli, ettii Kansallis-Osake-Pankki tai sen 

lahipiiriin kuuluva taho ei valitti:imiisti 

tai valillisesti hae yhtiota konkurssiin, 

selvitystilaan tai saneerausmenettelyyn 

eika muutoinkaan myi:itlivaikuta tal

laisten menettelyiden kaynnistiimiseen. 

Osuuskunta Eka-yhtymli haettiin 

saneerausmenettelyyn vuonna 1993. 

Korvausvelvollisuuden tliyttyminen oli 

viilimiesoikeuden kasiteltavlinii. Vali

miesoikeus antoi 30.12.1994 plilitok

sen asiassa. Paiitoksen mukaan KOP:n 

ei ole nliytetty myi:itlivaikuttaneen so

pimuksen vastaisesti Ekan joutumiseen 

saneerausmenettelyyn. Valimiesoikeu

den piiatoksen mukaisesti vakuusrahas

ton korvattavaksi tulee piiliomaltaan 

arviolta 66 miljoonaa markkaa. 

Haka Oy asetettiin konkurssiin 

15.3.1994. Valtion vakuusrahasto on 

ilmoittanut Kansallis-Osake-Pankille, 

ettii vakuusrahaston tietoon ei ole tois

taiseksi tullut seikkoja, jotka osoittaisi

vat, ettii Kansallis-Osake-Pankki olisi 

Haka Oy:n konkurssiin asettamisen 

yhteydessli menetellyt vakuusrahaston 

ja Kansallis-Osake-Pankin ns. Haka-so

pimuksen vastaisesti. Arvio vakuusra

haston vastattavaksi tulevista tappiois

ta on 256 miljoonaa markkaa. Korva

uksen lopullinen mliiirti riippuu va

kuuksien arvoista ja realisoinneista. 

Veikko Jiiaskelainen 

Pentti Talonen 



Ti 1lintarkastuskertomus 

Eduskunnan valitsemina tilintarkastaji

na olemme tarkastaneet valtion va

kuusrahaston tilinpaatoksen ja kirjanpi

don seka hallinnon tilikaudelta I. I. -

3 I. I 2.1994 hyvan tilintarkastustavan 

edellyttamassa laajuudessa. 

KHT Pertti Sundqvist on suorittanut 

rahaston sisfilsen tarkastuksen. Olem

me perehtyneet tarkastuksista laadit

tuihin kertomuksiin. 

Arja Allio 

Matti Lahtinen 

Tilinpaatos, joka osoittaa alijaamaa 

l.365.259.204,39 mk, on laadittu voi

massa olevien saannosten mukaisesti. 

Tarkastuksemme perusteella esitamme 

tuloslaskelman ja taseen vahvistamista 

seka vastuuvapauden mytintlimista ra

haston johtokunnalle ja johtajalle tar

kastamaltamme tilikaudelta. 

Helsingissa maaliskuun 23. pfilvana 1995 

Kauko Heikkinen 

Timo E. Korva 

./. Kalervo Virtanen KHT 
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