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Alkusanat
Mikä saa kirjoittamaan väitöstutkimuksen työuran jälkeen? Enkö ole ymmärtänyt, että oma tulevaisuuteni on jo supistumaan päin? Nämä kysymykset
nousevat varmaankin ensimmäiseksi lukijan mieleen. Kohdallani kysymys
on ollut katsoa taaksepäin, mitä olisi ollut aikanaan vielä hyvä tietää, olisinko
jonkin asian voinut hoitaa toisin ja missä olen ollut väärässä.
Lainsäädännön näkökulmasta säästöpankeista on kirjoitettu vähän. Mahdollista on, että pohtiminen ja kirjoittaminen vielä vähenevät pankkiryhmän
kutistumisen ja Säästöpankki-lehden lopettamisen jälkeen. Säästöpankin
erityispiirteet laimenevat, kun lainsäädäntö on olennaisilta osin kaikille sama
yhteisömuotoon katsomatta. Tässä murroskohdassa saattoi asettaa kysymyksen, kuka muu näitä asioita voisi miettiä ja panna paperille. Tiedoiltaan moni
menee ohitse, mutta ne, jotka ottaisivat kynän käteen, ovat kuitenkin vähissä.
Mikä on itseäni eniten askarruttanut? Lait ovat muuttuneet kiihtyvässä
tahdissa. Säästöpankin yhteisömuotoon ja toimintaan liitetään säätiömäisyys, yleishyödyllisyys, paikallisuus sekä säästäminen ja tallettaja-asiakkaat.
Yhteisömuoto on yleisesti ottaen vieras ja sitä pidetään ongelmallisena kriisitilanteissa. Kriiseihin varauduttiin ryhmän yhteisvastuulla. Onko mainittujen
piirteiden ja valitun toimintatavan varaan enää perustetta rakentaa säästöpankin määrittelyä ja miten säästöpankki voi varautua jatkossa kriiseihin?
Viimeaikaista lainsäädäntöä rakennettaessa lähtökohtana on ollut, että
pankkien kokemat kriisit ovat niiden itsensä aiheuttamia. Talouskriisien estämistä ja hoitamista ei eroteta pankkien pelastamisesta. Lainana tai takauksena annetun tuen määrästä kerrottaessa unohdetaan mieluusti, että lainat
saadaan kokonaan tai osittain takaisin ja takaukset eivät ole realisoituneet.
Politiikan ja pankkitoiminnan kytkeytyminen toisiinsa herättää mielenkiintoa. Kumpi on tärkeämpää, valtion vai yksityisen ihmisen etu ja miten pitkälle
valtiolle kuuluu ohjata kansalaistensa käyttäytymistä? Jokainen ministerin
puheenvuoro, jossa hän kertoo Suomen tavoitteista tai EU:n päätöksistä, ja
varmuus, millä hän kertoo uuden sääntelyn ja uusien organisaatioiden poistavan ongelmat, on ollut vahva kannustin tutkimukseen. Oikeustieteilijät ottavat tänä päivänä julkisuudessa mielellään kantaa esille nousseihin yksittäisiin tapauksiin ”yleisellä tasolla”, jonka jälkeen kaikelta syvällisemmältä asian
tarkastelulta on pohja valmiiksi pois. Kirjoittajan näkökulmasta impulsseista
ei ole ollut puutetta.

Tutkimustyötäni ovat avustaneet erityisesti työni alkuvaiheessa Risto Partanen ja Osmo Silvonen Säästöpankkiliitosta, Markku Ruuskanen Säästöpankkitarkastuksesta, Mirjami Kajander-Saarikoski Talletussuojarahastosta,
Reima Letto Finanssialan Keskusliitosta ja Seppo Salonen Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalista. Esitän heille lämpimät kiitokseni tutkimustyöhöni liittyneestä aineistosta, uusimmista tiedoista ja kaikista kirjoittamistyöni aikana
saamistani neuvoista.
Tutkimuksen ohjaajille professori Risto Koululle ja professori Jarno Teporalle olen ollut akateemisesta ympäristöstä poikkeava haaste. Sama koskee
esitarkastajina toimineita professori Erkki Kontkasta ja dosentti Antti Kuusterää. Esitän heille parhaat kiitokseni välttämättömästä opastuksesta, kaikista
kommenteista ja korjauksista sekä suuresta kärsivällisyydestä.
Tutkimusta kirjoittaessa normaali arki on jäänyt paljolti väliin ja aina ei
ole ollut henkisestikään kotona. Ajatukset ovat liikkuneet erityisesti illan tunteina tutkimuksen yksityiskohdissa ja kirjoituksen saamiseen päätepisteeseensä. Ilman oman perheen ymmärrystä ja teknistä tukea jälkiopinnot ja
tutkimuksen kirjoittaminen ei olisi ollut mahdollista.
Järvenpäässä 6.2.2017
Pekka Heikkilä
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1 Johdanto
1.1 Tutkimuksen kohde
Tutkimuksen kohteena ovat säästöpankit, niiden yhteisömuoto ja toiminta
sekä niitä koskeva lainsäädäntö, toisin sanoen mikä on ollut lainsäädännön
sisältö ja miten se on käytännössä toiminut. Tutkimus lähtee reaalimaailmasta ja päätyy sitä kautta normeihin. Ensimmäinen säästöpankki perustettiin
1820-luvulla 40 vuotta ennen ensimmäistä liikepankkia ja 80 vuotta ennen
ensimmäisiä osuuskassoja. Jo historiansa pituuden perusteella tutkimuskohde on mielenkiintoinen. Oikeudellisesta näkökulmasta säästöpankit ovat
olleet yksi neljästä pankkimuodosta. Muut ovat olleet osakeyhtiömuotoiset
liikepankit, osuuskuntamuotoiset osuuskassat / osuuspankit sekä valtion
laitoksena toiminut Posti(säästö)pankki. Hypoteekkipankkitoimintaa harjoittaneiden yhdistysten ja keskinäisten yhtiöiden merkitys on päinvastoin
kuin vakuutustoimialalla jäänyt Suomessa vähäiseksi ja usein lyhytaikaiseksi.
1990-luvun lama kohdistui ankarimmin säästöpankkeihin. Säästöpankkitoiminnasta jäi kriisin jälkeen jäljelle viidesosa. Pankkikriisi on pyritty selittämään yksin säästöpankkikriisiksi, joka ei olisi koskenut liike- ja osuuspankkeja eikä Postipankkia. Kuitenkin myös jälkimmäisten kohdalla toteutettiin
huomattavia rakennejärjestelyjä. Luottotappiot olivat kaikissa pankeissa ja
pankkiryhmissä erittäin suuret (ks. 9.2.2). Ilman valtion mukaantuloa useat
pankit olisivat ajautuneet konkurssiin. Valtion toimenpiteet merkitsivät myös
sitä, että pankkeihin varojaan tallettaneiden asiakkaiden luottamus pankkeihin säilyi, eivätkä tallettajat menettäneet talletuksiaan. Vaikka tutkimuksen
kohteena ovatkin säästöpankit, tutkimus sisältää monipuolisemman kuvan
saamiseksi vertailuja muihin pankkeihin. Vertailu antaa myös vastauksen kysymykseen, mikä merkitys lakiin perustuneella tai pankin itsensä valitsemalla toimintapolitiikalla ja omalla pääomalla on ollut säästöpankin vakauteen.
Yhteiskunnallisessa keskustelussa tuodaan toistuvasti esille, että 1990-luvun laman syitä ja seurauksia ei olisi tutkittu tarpeeksi. Keskustelussa on
unohdettu, että pankkikriisejä on koettu aikaisemminkin. 1990-luvun jälkeenkin on koettu jo globaali finanssikriisi, josta talouselämä ei ole vieläkään (2016) toipunut. Finanssikriisi on ollut siinä mielessä erikoinen, että
se on horjuttanut pankkeja monissa Euroopan maissa mutta ei Suomessa,
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ja on silti vaikuttanut voimakkaasti Suomen talouteen. Tutkimuskohteen
valitsemisessa kysymyksen voi asettaa kahden vaihtoehdon välille. Kumpi
on hyödyllisempää, perata edelleen 1990-luvun pankkikriisiä vai käydä läpi
kaikki suuret maksuvalmius- ja vakavaraisuuskriisit, jotka ovat kohdistuneet
säästöpankkeihin. Tutkimuksessa on valittu jälkimmäinen vaihtoehto. Valinnan perusteella tutkimukseen on voitu luontevalla tavalla sisällyttää pankkitoiminnan kansainvälistymisen seuraukset ja finanssikriisin seurauksena
toteutetut pankkilakien tiukennukset, valvonnan muutokset sekä uudet talletussuoja- ja kriisinratkaisujärjestelmät.
Tutkimuskohde on valikoitunut kirjoittajan työkokemuksen perusteella.
Tutkimuksen sisältöön on vaikuttanut säästöpankkitoiminnan kriisi 1990-luvulla ja kirjoittajan omat kokemukset pankkeja koskevan lainsäädännön valmistelusta, toteuttamisesta ja vaikutuksista. Tutkimus on sidottu säästöpankkitoimintaa koskevien alaviitteiden avulla todellisuuteen.

1.2 Tutkimustehtävä
Tutkimuksen tehtävänä on selvittää yksittäistä pankkia ja pankkiryhmää koskevien kriisien syntymisen estämistä, ja jos siinä on epäonnistuttu, kriisin
hoitamista kulloisenkin lainsäädännön pohjalta. Hyvän pohjan sääntelyyn
ankkuroidulle tutkimukselle antaa se, että pankkitoiminta on ollut voimakkaasti säännelty ja tiukasti valvottu toimiala. Tässä tarkastelussa nousevat
korostetusti esille pankkilakien maksuvalmius- ja vakavaraisuusvaatimukset
sekä yhtenä pankkiryhmänä toimineiden säästöpankkien keskinäinen vastuu toisistaan. Uutena piirteenä kehityksessä on kaikkien pankkien vastuu
toisistaan talletussuoja- ja kriisinratkaisurahastojen kautta. Jossain mielessä
yhteisvastuuseen liittyy myös kysymys, minkä takia valtiovalta, joko Suomen
Pankki tai valtio itse suoraan, on tukenut pankkeja. Mikään tutkimus ei voi
olla kaikenkattava. Tutkimus painottuu kriisien hoitamiskeinoihin. Vähemmälle on jätetty sen selvittäminen, mitä kriisien takana olevat riskit ovat kulloinkin olleet.
Tutkimus kohdistuu säästöpankkeihin. Säästöpankille on ollut ominaista säätiömäinen yhteisömuoto ja siihen liittyvänä omistajattomuus ja omistajavalvonnan puuttuminen, muista yhteisömuodoista poikkeavat edellytykset oman pääoman kartuttamiseen ja vakavaraisuuden vahvistamiseen
ulkopuolisella rahoituksella sekä erityistehtävä säästämisen edistäminen.

Säästöpankkeihin on liittynyt myös yleishyödyllisyys. Säästöpankkeja on ollut
lukumääräisesti paljon. Enimmillään säästöpankkeja oli 1930-luvun lopussa
485. Säästöpankit ovat toimineet yhtenä ryhmänä 1900-luvun alkupuolelta
lähtien ja sitä aikaisemminkin siinä mielessä, että säästöpankit paikallisina
pankkeina kunnioittivat toistensa toimialuetta. Tässä suhteessa säästöpankit
poikkesivat liikepankeista, joista ensimmäiset perustettiin jo alusta lähtien
valtakunnallisiksi. Tutkimuksessa selvitetään säästöpankin yhteisömuodon
merkitystä ja säästöpankkien toimimista yksin ja samalla yhtenä palveluketjuna, yhtenä pankkiryhmänä. Tutkimus antaa vastauksen yhteisvastuun merkityksestä säästöpankeille ja pohjaa sille, miksi toimimista yhtenä ryhmänä
ja yhteisvastuuta ryhmässä on edelleen vahvistettu, kun enemmistö säästöpankeista muodosti vuoden 2014 lopussa talletuspankkien yhteenliittymän.
Tutkimustehtävän voi kiteyttää kolmeen pääkysymykseen. Miten säästöpankin vakautta voidaan etukäteen turvata? Kun kysymyksen kohdistaa
yksin säästöpankkiin, voidaan kysyä, onko säästöpankkimuotoisella pankilla tulevaisuutta ja miten säästöpankki voi selviytyä kriisitilanteista. Kysymys
johtaa tarkentaviin kysymyksiin: Mikä säästöpankki on ja vastaako säästöpankeista annettu kuva omistajattomina, yleishyödyllisinä, paikallisina ja
säätiömuotoisina enää tätä päivää ja ovatko nämä piirteet pankin vakauden
kannalta hyviä vai huonoja. Kysymyksenasettelussa nousee esille myös se,
mitä tarkoittaa laissa mainittu säästämisen edistäminen säästöpankin erityistehtävänä. Lisäksi säästöpankin vakauden turvaamiseen liittyy säästöpankkien muuttaminen osakeyhtiömuotoon, joko säästöpankkeja varten nimenomaan rakennetuksi säästöpankkiosakeyhtiöksi tai tavalliseksi liikepankiksi.
Seuraava kysymys on, miten säästöpankin tallettaja-asiakkaan käy mahdollisessa säästöpankin nurinmenossa ja minkä takia valtio on pelastanut
pankkeja. Kirjoittaja ei ole ollut täysin vakuuttunut poliittisen keskustelun
lähtökohdasta, jonka mukaan kaikki pankkikriisit johtuisivat vain pankin
tekemistä virheistä, josta syystä syyllisyys ja seuraukset tulee sälyttää omistajille ja pankkiin varojaan sijoittaneille. Tutkimuksessa käydään läpi merkittävimmät pankkikriisit sopeutettuna taloudellisiin tilanteisiin kriisien aikaan.
Kolmas iso tutkimuksen kohde on yhteisvastuu. Suomessa pankkien yhteisvastuun historia lakiin perustuvana alkaa Säästöpankkien Vakuusrahaston toiminnan käynnistymisestä vuonna 1925. Seuraava vaihe yhteisvastuussa oli luovutetun Karjalan säästöpankkien asioiden hoitaminen talvisodan
jälkeen ja uudelleen jatkosodan jälkeen. Yhteisvastuu on laajentunut pankki-
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ryhmien sisältä 1990-luvun lopussa kaikkia pankkeja koskevaksi Talletussuojarahaston ja vuonna 2015 euromaiden yhteisen kriisinratkaisurahaston
perustamisella.

1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja eteneminen
Pankeilla on kansantaloudessa rahoitusmarkkinoiden merkittävänä osapuolena keskeinen rooli rahoituksen ja maksuliikkeen hoitajana. Yleisesti katsotaan, että talous ei voi kasvaa ilman, että luotonanto kasvaa. Kriisien seurauksena yritetään parantaa pankkien kriisinsietokykyä ja hillitä riskinottoa,
käytännössä luotonantoa. Valvontaa lisätään, kun valvojilla uskotaan olevan
pankinjohtajilta puuttuvaa osaamista ja viisautta. Kärjistäen voidaan todeta,
että kun tässä on onnistuttu ja talouskasvu hiipunut, käynnistetään toimenpiteitä rahan liikkuvuuden lisäämiseksi kansantaloudessa. Käytännössä se
merkitsee toimia, joilla pankit saataisiin lainaamaan taas enemmän. Siten
pankkitoiminta on sidoksissa taloudelliseen kehitykseen niin hyvänä kuin
huononakin aikana. Hyvään aikaan talouspolitiikka on onnistunutta. Huonoihin aikoihin pankit ovat pääsyyllisiä tai osasyyllisiä, koska ovat luotottaneet sittemmin ongelmiin joutuneita asiakkaita. Pankit toimivat jatkuvassa
oravanpyörässä.
Ilmeisen riidattomana voi pitää, että 1990-luvun talous- ja pankkikriisien taustalla oli rahoitus- ja valuuttamarkkinoiden vapautuminen, joka
johti luottoekspansioon ja talouden ylikuumenemiseen, sekä idänkaupan
tyrehtyminen. Säännöstellystä toimintaympäristöstä siirryttiin uusien riskien aikaan. Ylikuumenemista seurasi viennin romahtaminen, työttömyyden raju kasvu, markan arvon ennätysmäinen aleneminen ja pankkien kannalta lainojen vakuuksien arvojen aleneminen. Vaikka pankkitoiminnassa
varaudutaan ei-toivottujen vaihtoehtojen toteutumiseen, mittakaavaltaan
näin odottamattomaan vaihtoehtoon ei ollut osattu varautua. 2000-luvun
finanssikriisin taustalla nähdään julkisen talouden liialliset menot, kilpailukyvyn menetys ja pankkien ottamat liian suuret riskit. Esimerkit osoittavat, että pankkien kohtaamat kriisit voivat johtua ulkoisista tekijöistä, joihin
yksittäinen paikallinen pankki ei voi vaikuttaa, tai sisäisistä tekijöistä, jotka ovat johtuneet pankin omista toimista. Jako ei ole aina näin yksinkertainen. Erityisesti 1990-luvun kriisistä on löydettävissä ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä. Tutkimuksessa käsitellään kriisejä lainsäädännön valossa pankkien

vakauden ja vakuusrahaston näkökulmasta. Tutkimuksessa ei ratkaista kriisien syitä.
Tutkimuksessa lainsäädäntöä on arvioitu asennoitumalla sen hetken lainsäädäntöön eikä niinkään lopputulosten kautta. Lainsäädäntöä on seurattu
askel askeleelta ensimmäisestä säästöpankkilaista lähtien. Tutkimusaiheen
laajuuden vuoksi lainsäädännön muutoksia on selostettu säästöpankkilaista
seuraavaan säästöpankkilakiin ja luottolaitoslaista seuraavaan luottolaitoslakiin. Lakien välillä tehtyjä muutoksia on selostettu vain, jos niillä on ollut
kokonaisuuden kannalta olennaista merkitystä. Tutkimuksen ulkopuolelle
on rajattu muutamaa poikkeusta lukuunottamatta valvontaviranomaisen
antamat määräykset ja ohjeet.
Kuten alussa on jo todettu, pankki- ja rahoitussektorin kriisi 1990-luvun
alussa kohdistui erityisesti säästöpankkiryhmään. Tästä näkökulmasta voisi tehdä sen johtopäätöksen, että tutkimuksen kohteena on pankkitoiminnan heikoin lenkki. Oli niin tai näin, silmiä ei voi ummistaa siltä, että talouskriisi johti Suomessa kahden suurimman liikepankin yhdistymiseen ja
liikepankkitoiminnan pääosan siirtymiseen jo muutamassa vuodessa ulkomaiseen omistukseen. Osuuspankkiryhmä turvautui laman seurauksena aivan uuteen keinoon, silloiseen osuuspankkien yhteenliittymäjärjestelmään,
jota Suomen lainsäädännössä ei aiemmin tunnettu ja joka on muutenkin
eurooppalaisessa mittakaavassa varsin harvinainen. Lisäksi osuuspankkiryhmä jakautui 1990-luvun myllerryksessä kahdeksi pankkiryhmäksi.
Tutkimuksen lopussa olevasta liitteestä 16 käy ilmi em. pankkirakenteiden
muutokset.
Tutkimus keskittyy pääosin säästöpankkitoimintaan Suomessa mukaanlukien säästöpankkitoiminnan syntyhistoria. Pitäytyminen kansallisessa
oikeudessa on perusteltua, koska säästöpankkitoiminta yleismaailmallisen liikkeen luonteesta huolimatta on ollut Suomessa niin kuin muissakin
maissa täysin kansallista. Osuuspankit ovat olleet samassa asemassa kuin
säästöpankit. Jos tarkasteluun otetaan vielä liikepankit, niidenkin toiminta
ja lainsäädäntö on ollut kansallista 1990-luvulle saakka. Yksityiskohtaiselta
kansainväliseltä vertailulta on vienyt pohjaa siirtyminen noudattamaan Baselin pankkivalvontakomitean suosituksia ja niiden pohjalta säädettyjä Euroopan unionin direktiivejä ja viimeksi myös Euroopan unionin asetuksia,
minkä seurauksena eri maiden lainsäädäntöratkaisut eivät enää voi poiketa olennaisesti toisistaan. Muiden maiden lakeihin ja virtauksiin on viitattu
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niissä tapauksissa, joissa ulkomainen laki, esimerkki tai ajattelu on vaikuttanut Suomeen.
Pankkien toimintaa ja lainsäädännön historiaa seuraava tutkimus osoittaa, että lainsäädäntöä on muutettu yhteiskunnan muutosten ja kokemusten,
erityisesti epäonnistumisten seurauksena, siis enemmän jälkikäteen kuin
ennakoiden. Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa ne tekijät, jotka ovat
vaikuttaneet lainsäädännön kehitykseen. Tutkimus ei ulotu oikeuspolitiikan
alueelle, uuden oikeuden luomiseen. Siihen vaikuttavat paitsi kirjoittajan
kapea tausta se, että lainsäädännön valmistelu on kaikilta olennaisilta osin
loitontunut kotimaisista käsistä kansainväliseksi. Vuonna 2014 tuli voimaan
uusi luottolaitoslaki, joka poikkeaa mm. oman pääoman vaatimusten osalta merkittävästi edellisestä laista. Samoin pankkien kriisinratkaisujärjestelmät on uudistettu. Kriiseihin varautumisesta on asetettu pankeille kokonaan
uudet suunnitteluvaatimukset. Kun uudesta sääntelystä ei ole vielä kertynyt
kokemuksia, tutkimus ankkuroituu menneestä tähän päivään, ei sen pidemmälle.
Oikeustaloustieteeseen kuuluu oletus, että lainsäädännöllä on vaikutusta
talouden toimintaan. Erityisesti pankkeja koskevaan lainsäädäntöön liittyy
usko, että lainopillisen toiminnan tuloksena saavutetaan yhteiskunnallisia,
lähinnä talouteen liittyviä muutoksia taikka estetään tai lievennetään joitain
ongelmia. Pankkilakien säätäminen ja sisältö ovat olleet vahvasti politiikkaa
eikä vain juridiikkaa. Toinen puoli on, että lainsäädännössä ei ole varauduttu sellaiseen, mitä lakia säädettäessä ei ole osattu pitää mahdollisena. Vasta
jälkikäteen voidaan tietää, missä sääntely on ollut puutteellista tai virheellistä, mitä viranomaisten olisi pitänyt tehdä ja mikä on johtanut mihinkin.
Tietoa tästä on voitu saada hyvinkin pitkän aikavälin jälkeen lain säätämisestä maan jouduttua poikkeusoloihin tai kansantalouden ajauduttua lamaan.
Tutkimus osoittaa, että normaalioloissakin lainsäädäntöön tehdyt muutokset
ovat johtaneet käytännössä joissain tapauksissa muuhun kuin lainsäätäjän
tarkoitus on ollut.
Merkillepantavaa on, että pankkilainsäädännön vaikutusten arvioinnin
suorittaa usein ulkopuolinen taho, ekonomistit eivätkä lainvalmisteluun
osallistuneet tai lakien soveltajat. Näistä lähtökohdista tutkimuksessa on
tyydytty analyyseihin, selittämään muutoksia ja niihin johtaneita tekijöitä. Pelkällä muistelulla ei ole merkitystä. Tutkimuksen pitäisi näkyä myös
toiminnassa. Jos tämä tutkimus on tehty jollekulle, niin se on kohdistettu

pankkitoimialalla toimiville ja toimineille, muistuttamaan toimialan karikoista. Mahdollisesti mietityttämään, pitäisikö käyttää hyväksi lain tarjoamia
mahdollisuuksia esimerkiksi oman pääoman kerryttämisessä, liiketoiminnan suuntaamisessa tai hallintomallin kehittämisessä.
Tutkimuksen tavoitteeksi voi asettaa säästöpankkeja koskevien erityiskysymysten ohella vastauksen hakemisen yleisempään kysymykseen, voiko pankkitoiminnan sääntelyllä ja uusilla kriisinratkaisu- ja talletussuojarahastoilla estää tallettajien taloudelliset menetykset ja poistavatko EU:n
pankkiunioni, tuore luottolaitoslaki tai uusi kriisinratkaisulaki lopullisesti
pankkikriisit. Suomalaisen pankkihistorian perusteella mitään ei voi luvata.
Aika neuvoja antaa (Aleksis Kivi). Pankkikriisien historia voi parhaimmillaan
opettaa ja viitoittaa enemmän kuin mitkään modernit mallit tulevaisuudesta.
Pankin menestymisen edellytyksenä on, että asiakkaat luottavat pankkiin. Tämän luottamuksen säilyttämiseksi pankin toimintaa ohjaavat myös
ei-oikeudelliset normit. Maineriskisyistä pankit ovat välttäneet esimerkiksi
oikeudenkäyntejä asiakkaidensa kanssa samoin kuin ajautumista julkiseen
välirikkoon valvonta-, kuluttaja- ja kilpailuviranomaisten kanssa. Ei-oikeudellisten normien merkitys jää pääosin tämän tutkimuksen ulkopuolelle.
Tutkimuksen kulku kysymysten muotoon puettuna on seuraava:
mistä pankkitoiminnassa on kysymys → miten pankkitoiminta on
kehittynyt → miksi pankkitoimintaa säännellään yleisen yhteisölainsäädännön lisäksi toimialakohtaisella lainsäädännöllä → mikä säästöpankki on → miten säästöpankin vakautta turvataan → miten säästöpankin kaatumista pyritään ja voidaan estää pankin omin voimin ja
tarvittaessa oman pankkiryhmän avulla → mitä tapahtuu jos pankin
omat ja pankkiryhmän voimavarat on käytetty loppuun → mitä tapahtuu, jos pankki kaatuu → miksi kansallisista ratkaisuista on siirrytty
ylikansalliseen sääntelyyn ja euromaissa yhteisiin ongelmanratkaisumalleihin.
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Kenelle minä kirjoitan, ikätovereilleko, jotka ovat vielä elossa,
vaiko nuorelle väelle, joka minuun nähden on vaarassa pian
joutua samaan asemaan kuin ne muinaiset Egyptin faaraot,
jotka eivät enää Joosefista mitään tienneet.

1.4 Tutkimuksen taustatietoja
Säästöpankkiryhmästä ja yksittäisistä säästöpankeista on kirjoitettu lukuisia
historiikkeja. Juridiikan kannalta säästöpankkeja ei ole käsitelty kuin K. Fr.
Nymanin vuoden 1931 säästöpankkilain kommentaarissa Säästöpankkilaki selityksin sekä muiden pankkien ohessa Reino Erman kirjassa Pankkilait
1969 ja kirjan uudistetussa painoksessa Reino Erma - Pauli Koski Pankkilait
1969-1985. Markku Ruutu on selostanut säästöpankkien kantarahastoa Erkki
Kontkasen toimittamassa kirjassa Talletuspankkilaki. Säästöpankki-lehdessä
on käsitelty paitsi säästöpankkeja koskeneita ajankohtaisia asioita myös säästöpankkeja koskeneita lainmuutoksia.1 Sakari Lehtiön väitöskirjasta Suomen
pankkikriisin taustatekijät, luonne ja kriisinhoito erityisesti säästöpankeissa
on ollut suuri apu palauttamaan mieleen 1980- ja 1990-luvun tapahtumat.
Sama koskee Liisa Halmeen väitöskirjaa Pankkisääntely ja valvonta sekä Osmo Ruuskasen väitöskirjaa Pankkikriisit - Syyt, seuraukset ja kriisien hallinta. Mika Viljasen kirja Baselin pankkisääntelystrategiat ja Tommi Jatkolan
tutkimus Pankkien vakavaraisuussääntelyn historia, nykytila ja tulevaisuus
ovat olleet korvaamattomia viimeaikaisen lainsäädännön ymmärtämisessä
ja kehityksen hahmottamisessa.
Säästöpankkitoiminta on menettänyt Suomessa merkitystään ja tunnettuisuuttaan Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n pilkkomisen jälkeen. Mikä tahansa yhteisö, joka piilottaa identiteettinsä, on ponneton. Säästöpankeilla on
ollut vahva identiteetti. Se on perustunut säästöpankkien pitkään historiaan,
paikallisuuteen ja poikkeukselliseen yhteisömuotoon. Omanarvontuntoa on
lisännyt se, että säästöpankki on yleensä ollut paikkakunnan vanhin ja suurin
pankki ja säästöpankit yhdessä ovat muodostaneet valtakunnallisesti maan
suurimman pankkiryhmän. Tutkimuksessa tuodaan esille säästöpankkien
yhteisömuotoon liittyvät erityispiirteet. Lähteinä näiden piirteiden selvittä-

1. Säästöpankkiliitto, silloiselta nimeltään Suomen Säästöpankkiyhdistys alkoi julkaista vuoden 1904 alusta lehteä nimeltä Säästöpankki. Lehti ilmestyi ruotsinnoksena nimellä Sparbanken. Lehden päätoimittajana oli yleensä Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja tai hänen varamiehensä. Ammattilehtenä lehden julkaiseminen päättyi vuonna 2010. Lehti ilmestyi vähäisiä
poikkeuksia lukuun ottamatta kerran kuukaudessa.

misessä ovat olleet Säästöpankki-lehti, viralliset säästöpankkitilastot ja lukuisat säästöpankkihistoriikit. Erityispiirteet ja ryhmän koko ovat tulleet esille
myös säästöpankkien tarkastamisen järjestämisessä sekä edunvalvonnassa
lainsäätäjän ja muiden viranomaisten suuntaan.
Tutkimuksen taustalla on ollut kirjoittajan keväällä 2013 hyväksytty ammatillisesti suuntautunut lisensiaatintutkimus Säästöpankin vakauden hallinta ja vakuusrahastojärjestelmä. Kun lisensiaatintutkimus keskittyi säästöpankkiryhmän sisäisiin asioihin, tässä tutkimuksessa on pyritty tutkimaan
asioita periaatteellisemmasta ja laajemmasta näkökulmasta.
Tutkimuksen odotetaan tuottavan jotain uutta ja kumoavan jotain vanhaa
tietoa, mahdollisesti myös muodostavan vastavoiman yleiselle mielipiteelle. Edellä kerrotusta johtuu, että vanhan tiedon niukkuuden takia tutkimus
ei sisällä välttämättä uutta kumouksellista tietoa. Sen sijaan unohtunutta
ja hiljaista tietoa se tuo esille. Tutkimus tuottaa uutta tietoa siinä mielessä,
että säästöpankkitoimintaa ei ole kootusti pohdittu oikeudellisesta näkökulmasta, ainoastaan teemoittain Säästöpankki-lehden artikkeleissa. Säästöpankkiaatetta on pohdittu 1960-luvulle saakka varsin paljon. Historiikkeja on kirjoitettu lukuisia. Uutta tietoa on myös siinä, miten usein ja missä
laajuudessa eri säännöksiä koskevat ongelmat ovat realisoituneet. Lisäväriä
tutkimukseen antaa se, että pankkitoimintaa ja -lainsäädäntöä arvioidaan
tutkimuksen kirjoittajan omilla mittapuilla, yhtenä säästöpankkitoiminnan
osanottajana.
Tutkimuskohteeseen ja tutkimuksen yksityiskohtiin on vaikuttanut kirjoittajan työkokemus. Yksi kriteeri asioiden esilleottoon on ollut niiden tutkimattomuus tai se, että yleinen mielipide ei ole vastannut tosiasioita, usein
siitä syystä, että pankkitoimintaa ei ole haluttu ymmärtää tai säästöpankkitoiminnan erityispiirteitä ei ole hallittu. Kysymyksenasettelu on lähtenyt
pankkitoimialan sisältä eikä tiedeyhteisöön kuuluvan tieteentutkijan näkökulmasta.
Tutkimuksessa on käyty läpi laajasti Säästöpankkien Vakuusrahaston tukipäätöksiä, komiteanmietintöjä ja hallituksen esityksiä sekä pankkihistoriikkeja. Kirjoittaja on käynyt läpi Säästöpankki-lehdet koko ilmestymisajaltaan
eli vuodet 1904-2010. Aineistosta on pyritty hahmottamaan säännönmukaisuuksia ja muutosten suuntaviivoja. Käytännön tapaukset on sijoitettu lainsäädäntöympäristöön. Empiirisessä tutkimuksessa on kysymys siitä, miten
erilaiset instituutiot, säännökset, menettelyt tai henkilötahot toimivat ja mitä
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vaikutuksia niiden toiminnalla on.2 Tutkimus osoittaa, että historia ei toista itseään, mutta monissa tapahtumissa ja koetuissa kriiseissä on kertomisen arvoisia yhteisiä tekijöitä. Alan ammattikunnalle välittynee tietoa, miten
pankkilainsäädäntöä on kehitetty ja mitä ajattelua säännösten ja muutosten
takana on ollut. Tutkimuksessa tulee korostetusti esille ajallinen jatkuvuus ja
esitystapaa leimaa kertomuksellisuus. Oikeudellisesta näkökulmasta lähtevässä tutkimuksessa samaa aihepiiriä on jouduttu käsittelemään eri kohdissa
(mm. Karjalan säästöpankit).

1.5 Kokemukset ja kriisit lainsäädännön
taustalla
Pankkitoimintaa ja pankkilainsäädäntöä ei voi ymmärtää ilman historiallista
perspektiiviä, tarkastelemalla kehitystä pidemmällä aikavälillä ja ottamatta
huomioon myös kansainvälistä kehitystä. Pankkitoiminnan ongelmiahan
on pyritty estämään ja ratkaisemaan juuri lainsäädännön avulla. Historianäkökulman ottamista mukaan puoltaa myös se, että suuri osa pankkilakien
säännöksistä on siirretty seuraaviin lakeihin muuttamattomina tai vähäisin
muutoksin, ja mitä on enemmän muutettu, sillä puolestaan on ollut suuret
vaikutukset pankin toimintaan ja pankkien keskinäiseen kilpailuasetelmaan.
Normaalista kehityskulusta poiketen eräät lait kuten säästöpankkien vakuusrahastolaki, osuuspankkien yhteenliittymälaki ja valtion vakuusrahastolaki
ovat perustuneet historialliseen sattumaan.
Lainsäädäntöön on vaikuttanut kulloinenkin yhteiskunnallinen tilanne ja
talouselämän nousut ja laskut, erityisesti kriisiajat. Joissain tapauksissa kriisit
on voitu ylittää vaurioitta pankkien omin toimin, useissa tapauksissa maan
keskusrahalaitoksen tai valtion toimilla ja rahallisella väliintulolla. Useissa
tapauksissa kokemuksien seurauksena on ollut lainsäädännön tarkastaminen. Lainsäädäntö on johtanut ja sitonut pankkitoiminnan tiettyihin kehityskulkuihin. Kun pankkilainsäädäntö on koko ajan muutosten kohteena, pitäytyminen voimassaolevan oikeuden läpileikkaukseen antaisi liian suppean
kuvan ja tutkimus jäisi ilman historiallisen prosessin kuvaamista vajavaiseksi.
Lisäksi historia tekee ymmärrettävämmäksi nykytilanteen, kun tutkimukseen lisää vielä instituutiohistorian, säästöpankkitoiminnan 200-vuotisen
historian. Pankkilainsäädännön asettamista oikealle paikalleen on auttanut
Jukka Kekkosen kirjat Kontekstuaalinen oikeushistoria ja Suomen oikeuden

2. Lindfors 2004 s. 77.

historiallisia kehityslinjoja, vaikka lainauksia kummastakaan kirjasta ei tutkimukseen ole juuri otettu.
Lainsäädännön muutoksia ja pankkeja kohdanneiden vaikeuksien
ymmärtämistä lisää, kun pitää mielessä Suomea kohdanneet lamat. Suomessa on ollut rauhan aikana kolme syvää lamakautta, 1860-, 1930- ja
1990-luvulla. Sen lisäksi on ollut ensimmäiseen ja toiseen maailmansotaan liittyneet pula- ja lamakaudet. Rauhanaikaisille lamakausille on ollut monia yhteisiä piirteitä. Niitä on edeltänyt vakaan valuutan eli vakaan
markan politiikka, 1860-luvulla uuden oman rahan markan uskottavuuden saamiseksi, 1930-luvulla kultakantakytkennän takia ja 1980-luvulla pyrittäessä irti inflaatio-devalvaatiokierteestä. Kaikkia lama-aikoja on
edeltänyt ulkomaankaupan maksutaseongelma. Lisäksi lamoja on syventänyt jokin hallitsematon, Suomesta riippumaton tapahtuma, 1860-luvulla peräkkäiset katovuodet, 1920-luvun lopun lamaa seurannut USA:n
pörssiromahdus ja lopuksi maailmanlaajuinen lama sekä 1990-luvulla
Suomen itäviennin romahtaminen. Seurauksina on ollut korkotason nouseminen, konkurssiaallot, varallisuushintojen laskeminen, kulutuksen
supistuminen ja näiden tekijöiden seurauksena varsin nopealla aikataululla
pankkikriisi.
Tutkimuksen lähtökohtina ovat säästöpankkien olemassaolon turvaamiskeinot ja tallettajan aseman turvaaminen. Tavoitteena on käytännönläheisyys. Sitä ilmentämään alaviitteissä esitetään käytännössä esiintyneitä
tapauksia. Tutkimus perustuu suurelta osin Säästöpankkiliiton toimintaan
vuodesta 1906 lähtien ja Säästöpankkien Vakuusrahaston toimintaan vuodesta 1925 lähtien. Tutkimuksessa on yhtiöoikeutta eli mikä säästöpankki
yhteisömuodoltaan on, elinkeino-oikeutta eli miten pankkitoimintaa on
saanut harjoittaa, markkinaoikeutta asiakkaansuojasäännösten näkökulmasta sekä talous- ja maksukyvyttömyysoikeutta. Lainsäädännön kehitys
tulee esille mm. tutkimukseen sisältyvistä taulukoista. Kehityksen kulkua
korostaa omalla tavallaan Säästöpankkitarkastuksen ja Säästöpankkien Vakuusrahaston toiminnan loppuminen. Tutkimus yhdistää lainsäädännön ja
käytännön tunnistaen sen, että käytäntö ei ole aina voinut kunnioittaa lain
tavoitteita. Kriisitilanteissa, joissa keskuspankki tai valtio pelastaa ongelmapankin, ei tarvittavia säännöksiä ole ollut ja niitä on jouduttu rakentamaan
kriisin aikana. Kun ei ole pitänyt olla mahdollista, keinojakaan ei ollut ajateltu.
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Kokemukset ja kriisit ovat johtaneet pankkien omiin turvaverkkoihin. Terveelle pankkitoiminnalle on ominaista riittävän maksuvalmiuden ylläpito,
riittävän korkea vakavaraisuus ja riskien huomioonottaminen liiketoiminnassa. Kun jokin näistä tekijöistä pettää, pankki tarvitsee tukitoimia. Säästöpankeissa tuen antaja on ollut yleisimmin ryhmän oma vakuusrahasto, Säästöpankkien Vakuusrahasto. Tutkimuksessa tulevat esille ne syyt, jotka ovat
laukaisseet vakuusrahaston puoleen kääntymisen. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille myös tietoa vakuusrahaston jäsenpankin oikeuksista ja
velvollisuuksista suhteessa rahastoon. Tutkimuksessa käsitellään niitä intressiristiriitoja, jotka johtuvat jäsenpankkien eri yhteisömuodoista, kokoeroista
ja erilaisista toimintapoliitikoista.
Enimmälle osalle säästöpankkeja ryhmän oma vakuusrahasto on merkinnyt vain rasitusta, kannatusmaksun maksamisvelvollisuutta. Rahaston
tukipäätökset eivät ole olleet yleisesti tiedossa edes säästöpankkiryhmän sisällä.3 Vakuusrahastossa ei ole kysymys vain varojen keräämisestä jäseniltä ja
varojen käyttämisestä ylipääsemättömiin ongelmiin joutuneen säästöpankin
tukemisesta. Kysymys on yhteisvastuusta, jota tarjotaan tänä päivänä ratkaisuksi ongelmaan kuin ongelmaan. Vakuusrahastosta on henkisesti varsin lyhyt askel talletuspankkien yhteenliittymämalliin. Säästöpankkien Vakuusrahasto on käytännössä lopetettu alkuvuodesta 2015. Samantyyppisten
kysymysten eteen joudutaan uudessa yhteenliittymässä, joten vakuusrahaston käsittelyllä on tässä tutkimuksessa muutakin kuin historiallista arvoa.
Säästöpankkien yhteenliittymä on aloittanut toimintansa vuoden 2014 lopussa.
Talletussuojarahasto ja Valtion vakuusrahasto ovat korvanneet vakuusrahastoille kuuluvia tehtäviä. Lainsäädäntötyö jatkuu. Rahoitusintegraatio
on merkinnyt palvelujen ja pääomien vapaan liikkuvuuden turvaamista sekä alalla toimivien yritysten vakavaraisuuden vahvistamista ja elinkeino-oikeudellisen valvonnan yhdenmukaistamista ja ylikansallista järjestämistä.
EU-tasolla on sovittu viimeksi ns. pankkiunionin perustamisesta. Pankkiunionin 1. pilarin eli yhteisen pankkivalvonnan suuntaviivat hyväksyttiin
joulukuussa 2012. Samalla sovittiin, että vuoden 2013 aikana esitellään ehdotus pankkiunionin 2. pilariksi eli yhteiseksi kriisinratkaisumekanismiksi.

3. Tutkimuksen esimerkeissä on mainittu säästöpankkien nimiä. Tapaukset, joihin säästöpankki on kytkeytynyt, on mainittu virallisessa säästöpankkitilastossa, Säästöpankki-lehdessä,
tuomioistuinten päätöksissä tai pankkien omissa historiikeissa, joten tapaukset ovat olleet julkisia. Joissain tapauksissa pankin nimen mainitsemiskynnystä on alentanut kuvatun tapahtuman ajallinen kaukaisuus ja myös se, että säästöpankki ei toimi enää.

Mekanismin toteuttaminen on käynnistynyt. Pankkiunionin 3. pilari eli kansallisten talletussuojajärjestelmien yhdenmukaistaminen ja yhteinen talletussuoja ei sen sijaan yhteisvastuukysymysten vuoksi ole toistaiseksi edennyt
päätökseen.4 Myös näiden uudistusten takana on pankkitoiminnan kohtaamat
ongelmat.

1.6 Tutkimuksen otsikko ”vakauden
hallinta”
Tutkimuksen otsikkona on ”Vakauden hallinta ja tallettajan suoja säästöpankissa - Säästöpankin yhteisömuodon, tarkoituksen ja toimintatavan vaikutukset lainsäädäntöön”. Vakauden hallinnalla tarkoitetaan toimia, joilla pyritään turvaamaan säästöpankin toiminta kaikissa olosuhteissa ja estämään
pankin ajautuminen konkurssiin. Säästöpankin tarkoituksella tarkoitetaan
säästämisen edistämistä ja tallettajan aseman turvaamista. Tallettajan turvaaminen on osin päällekkäinen vakauden kanssa, mutta menee pidemmälle,
koska tallettajaa on suojattu tavallisia velkojia pidemmälle suoraan ja epäsuorasti vakuusrahastojärjestelmällä, talletuspankkien yhteenliittymäjärjestelmällä ja talletussuojarahastoilla.
Vakauden hallintaa lähestytään tutkimuksessa niillä elementeillä, joilla
pankin toiminnan jatkuvuutta pyritään lainsäädännössä turvaamaan. Näitä
ovat pankin maksuvalmius ja vakavaraisuus, luotonannon varmuus sekä riskinoton rajoittaminen luotonannossa ja sijoitustoiminnassa. Säästöpankin
vakavaraisuus lähtee perustamispääomasta ja sen jälkeen tuloksen kautta
oman pääoman kartuttamisesta. Säästöpankin omistajattomuuteen perustuva yhteisömuoto tuo ongelmia vakauden ylläpitämiseen erityisesti kriisitilanteissa. Tästä syystä otsikkoon on otettu säästöpankin yhteisömuoto, ja
se saa tutkimuksessa huomattavan painoarvon. Olennainen elementti vakauden hallinnassa on ollut säästöpankkien yhteisvastuu toisistaan. Se on
korvannut omaa pääomaa. Säästöpankkien vastuu toisistaan on toteutettu
Säästöpankkien Vakuusrahastolla ja sen lopettamisen jälkeen säästöpankkien yhteenliittymän puitteissa. Yhteisvastuu sisältyy otsikon sanapariin säästöpankkien toimintatapa.

4. Asian vauhdittamiseksi EU:n komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin, euromaiden huippukokouksen puheenjohtajan Donald Tuskin, euroryhmän puheenjohtajan Jeroen
Dijsselbloemin, EKP:n pääjohtajan Mario Draghin ja EU-parlamentin puhemiehen Martin
Schulzin raportissa esitetään yhteisvastuuseen perustuvaa talletussuojajärjestelmää, joka olisi
voimassa v. 2025. European Commission - Press release 1.7.2015.
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Säästöpankkeja koskeva sääntely on tähdännyt ensimmäisestä säästöpankkilaista lähtien tallettajien aseman turvaamiseen. Olennainen elementti
tallettajan turvaamisessa oli säästöpankkien saattaminen valtion valvonnan
alaiseksi. Lähtökohta on ymmärrettävä, koska säästöpankeilla ei ole omistajia eikä jäseniä. Tallettajiin kohdistuva turvajärjestelmä on vakuusrahastojen
tarjoaman suojan kautta edennyt kaikkien pankkien yhteiseen Talletussuojarahastoon. Tutkimuksessa käsitellään myös pankkiasiakkaan kuluttajansuojaa mm. siitä syystä, että pankki- ja kuluttajansuojalainsäädännön perustavoitteet ovat lähtökohdaltaan ristiriidassa, mutta joissain yksityiskohdissa ja
yleisen luottamuksen näkökulmasta yhtenevät.
Tutkimus päättyy vaihtoehtoon, että säästöpankin vakauden ylläpitämisessä on epäonnistuttu. Mitä silloin tapahtuu, kun pankin ja pankkiryhmän
omat keinot ja varat eivät riitä pankin pelastamiseen? Pankin kannaltahan
sillä ei ole enää merkitystä. Sen sijaan sillä on merkitystä pankin asiakkaille
ja ainakin suurten pankkien kohdalla koko yhteiskunnalle.

1.7 Tutkimusaineisto
Tutkimus kytkeytyy säästöpankkitoimintaan erityisesti sinä 90 vuotena, jona
Säästöpankkien Vakuusrahasto on toiminut. Tutkimuksen kohde määrittelee lähdeaineiston. Lähteinä ovat olleet säästöpankkiryhmän, Säästöpankkiliiton, Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin ja yksittäisten säästöpankkien historiikit sekä viralliset säästöpankkitilastot. Lisäksi lähdeaineistona
on käytetty Suomen Pankin, liikepankkien ja osuuspankkiryhmän historiikkeja. Tutkimuksen kohteena on ollut ensiksi todellisuuden selvittäminen
ja siitä johdettuna oikeustodellisuuden tutkiminen. Kirjoittaja on kokenut,
että pankkitoiminta ja pankkilainsäädäntö ovat parhaiten ymmärrettävissä
juuri historian ja ulkopuolisten talouselämään liittyvien tekijöiden tuotteena. Toimialalla toimineena asioita on lähestytty sisältä käsin, oikeustieteen
kannalta ulkoa käsin. Pankkikäytäntö ei ole ollut varsinainen tutkimuksen
kohde, vaan sitä on pikemminkin käytetty tutkimuksen lähteenä. Esimerkit
ovat tehneet todeksi lakien pykälät. Tutkimuskeinona ei ole käytetty haastatteluja, vaikka monella 1990-luvun alun laman kokeneella olisikin voinut
olla paljon lisätietoa, selityksiä ja perusteluja tapahtuneelle. Uskonvahvistuksena tavalle, jota tutkimuksessa käsiteltävien asioiden systematisoimisessa ja analysoimisessa on noudatettu, on ollut Juha Häyhän toimittama

kirja Minun metodini ja kirjan artikkeleista erityisesti Juha Tolosen kirjoitus
Oikeustiede tieteenä.
Tutkimuksen normatiivisen osan taustamateriaalina ovat olleet pankkilakeja koskevat komiteanmietinnöt, hallituksen esitykset ja varsinaiset lakitekstit siltä osin kuin ne koskevat suoraan tai välillisesti pankkitoimintaa ja
vakuusrahastoja. Komiteanmietinnöillä on ollut lähteenä tavallista suurempi
argumenttiarvo, koska pankeilla, myös säästöpankeilla on ollut komiteoissa
lähes poikkeuksetta edustajansa. Tausta-aineistona on käytetty myös pankkilakeja koskevia kommentaareja. Tukena ja uskonvahvistuksena tutkimuksessa esitetyille asioille ovat olleet pankkivalvontaa ja 1990-luvun pankkikriisiä
koskevat väitöskirjat.
Tutkimus on toteutettu käytännössä siten, että lainsäädännön rinnalla
on koko ajan kuljetettu historiatietoa ja mielenkiintoiseksi tai ongelmaksi
osoittautuneita käytännön tapauksia. Tavoitteena on ollut kehittää säästöpankin toimintaa selittävää teoriaa käytännönläheisestä näkökulmasta.5 Näkökulmaa voi puolustaa sillä, että tämäntyyppisessä tutkimuksessa oikeutta on syytä tutkia yhteiskunnallisissa yhteyksissään. Teoriat, lainsäädäntö
ja kannanotot on selvitetty varsinaisessa tekstissä. Alaviitteiden avulla tieto
on sidottu aikaisempaan tutkimukseen, historiikkeihin ja muihin lähteisiin.
Säästöpankki-lehti toimi hyvänä säästöpankkitoiminnan kuvastimena. Myös
käytännön tapaukset on selostettu pääosin alaviitteissä.
Pankkitoiminnalle on ominaista tarve säilyttää asiakkaan luottamus ja
pitää kiinni asiakassuhteista.6 Se merkitsee, että pankit välttävät tuomioistuimeen joutumista. Poikkeuksiakin toki on, esimerkiksi pankin saatavien
periminen. Näissähän tapauksissa halu ylläpitää asiakassuhdetta on yleensä
vähäinen. Toinen syy tuomioistuinten välttämiseen pankkien näkökulmasta
on se, että yleiset tuomioistuimet eivät välttämättä kykene perehtymään toimialan erityisongelmiin ja pankkilainsäädännön takana olevaan ajatteluun
ja tästä syystä joutuvat tyytymään yleiseltä pohjalta lähteviin kaavamaisiin
ratkaisuihin.7 Hyvinä taloudellisina aikoina ristiriitatilanteet voidaan sopia
helposti ilman oikeudenkäyntejä. Taloudellisesti vaikeina aikoina 1930-luvun

5. Mallia on kuvattu Huhtamäki (toim.), Matti Rudanko ja Soili Nystén-Haarala 1998 s. 30-32.
6. Pankkisuhteiden pysyvyydestä voi todeta, että nykyisin (2015) noin 5 % vaihtaa pankkia
vuodessa. Esimerkiksi vakuutusyhtiötä vaihtaa vuodessa 14 %. Finanssialan Keskusliiton lehdistötiedote 1.7.2015.
7. Esimerkkeinä siitä, että yleiset tuomioistuimet eivät ottaneet huomioon pankkilainsäädännön tarkoitusta, ovat tässä tutkimuksessa selostettavat korko-oikeudenkäynnit. Todettakoon
vielä, että osuuspankit ovat laajasti käyttäneet hyväksi välimiesmenettelyä, mm. 1990-luvun
kriisivuosina. Kuusterä II 2002 s. 322.
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ja 1990-luvun alussa luottosuhteisiin liittyneitä oikeudenkäyntejä on ollut
enemmän. Joissain tapauksissa valvontaviranomaisen toiminta on voinut
”korvata” mahdollisen oikeudenkäynnin. Valvontaviranomainen on siten
ollut pankeille lainsäätäjän tulkki ja ”tuomioistuin”.8 Samaa voidaan sanoa
kuluttajaviranomaisesta ja sen yhteydessä toimivasta kuluttajariitalautakunnasta. Näistä syistä ja myös tutkimuksen aihealueen takia tutkimuksessa on
vain vähän perinteistä oikeuskäytäntöä.
Tutkimuksen empiirinen osa pohjautuu suurelta osin Säästöpankki-lehden artikkeleihin ja Säästöpankkien Vakuusrahaston pöytäkirjoihin.9 Tutkimustyötä on tukenut se, että rahaston pöytäkirjoissa on ollut liitteinä kaikki tukihakemukset ja Säästöpankkitarkastuksen niistä antamat lausunnot.
Säästöpankki-lehti on käsitellyt pankkilainsäädäntöä ja vakuusrahastoa koskevia asioita kattavasti. Säästöpankkitilastot sisältävät 1970-luvulle saakka
kuvaukset säästöpankkien kehityksestä. Tutkimuksen luonteesta on seurannut, että lähdeaineisto sijoittuu usein synty-ympäristöönsä ja on ajallisesti
vanhaa. Kun lähdeaineisto on usein toissijaista, käsiteltävät asiat on tarkistettu esim. osuus- ja liikepankkien historiikeista ja Suomen Pankin vuosikirjoista. Lähtökohtana lähteiden käytössä on ollut, että empiiristä tietoa on
ollut jokin minimimäärä ja että sillä on ollut säästöpankin vakauden kannalta merkitystä. Tällä perusteella esimerkiksi säästöpankkien asiakkaiden
pankkiin kohdistamat erilaiset rikokset ovat vähämerkityksellisinä jääneet
tutkimuksen ulkopuolelle. Ulkopuolelle on jätetty myös asioita, joiden toteutuminen uudelleen ei ole todennäköistä ja jotka vaatisivat kohtuuttoman
suuren osan tutkimuksesta esimerkkinä säästöpankkien ongelmat vuoden
1918 alkukuukausina.10 Kirjoittajan ”yksityisiä”, pöytäkirjaamattomia tieto-

8. Vuodesta 1970, jolloin säästöpankit tulivat myös Pankkitarkastusviraston valvonnan alaiseksi, säästöpankit eivät ole valittaneet Pankkitarkastusviraston ja sen seuraajien päätöksistä
korkeimpaan hallinto-oikeuteen / Helsingin hallinto-oikeuteen yhtä poikkeusta lukuunottamatta. (KHO 17.4.1985/1418).
9. Kun tutkimuksessa on viitattu asiantuntijan kirjoittamaan artikkeliin, viittauksessa on mainittu kirjoittaja. Lehden toimittajien kirjoittamien artikkeleiden kohdalla kirjoittajaa ei ole
mainittu.
Säästöpankkien Vakuusrahaston hallituksen ja valtuuskunnan kokouksista kirjoittaja on vuonna 2012 laatinut 260-sivuisen kirjoituksen vakuusrahaston ja säästöpankkiryhmän omaan käyttöön. Vakuusrahastoa koskevat jaksot perustuvat suurelta osin tähän selvitykseen.
10. Säästöpankkitilasto 1918: ”Raskaana onnettomuutena kohdistui punakapina useihin säästöpankkeihinkin. Paitsi että säästöpankit joutuivat kärsimään punahallituksen liikkeelle laskemista vääristä seteleistä, tuotti punainen vallankumousliike säästöpankeille huomattavaa
aineellista vahinkoa omaisuuden hävityksen sekä varojen ja irtaimen tavaran ryöstön muodossa. Punakapinan suoranainen tuho ja taloudellinen vahinko kohtasi, säästöpankeilta saatujen
tietojen mukaan, yhteensä 206 säästöpankkia.” Vääristä seteleistä Talvio 2003 s. 107.

ja vakuusrahastolta tukea saaneista pankeista ei ole käytetty. Sama koskee
toimintaa Säästöpankkiliiton lakimiehenä. Mikäli tutkimukseen on otettu
dokumentoimatonta tietoa, se ilmenee tekstistä.
Kirjoittajan työtehtäviin kuului Säästöpankkiliitossa lainsäädännön seuraaminen ja ryhmän edustaminen Suomen Pankkiyhdistyksen ja sen seuraajan Finanssialan Keskusliiton lakitoimikunnissa. Säästöpankkiliitossa,
eri tehtävissä päätöksenteon kyljessä, kirjoittajalla oli mahdollisuus seurata
pankkitoimintaa 1970-luvun alusta vuoteen 2009. Kirjoittaja toimi 2000-luvun alussa Suomen Pankkiyhdistyksessä ja Säästöpankkiliiton jälkeen Finanssialan Keskusliitossa lakimiehenä. Tutkimuksen eräisiin yksityiskohtiin
on vaikuttanut se, että kirjoittaja on ollut koulu- ja opiskeluaikana Tuusulan
Säästöpankin ja SKOP:n palveluksessa. Suuri osa tutkimuksen kokemusperäisestä aineistosta perustuu kirjoittajan arkityöhön.
Kirjoittaja toimi pitkään Säästöpankkien Vakuusrahaston asiamiehenä
ja säästöpankkiryhmän edustajana Talletussuojarahaston hallituksessa. Kirjoittaja oli jäsenenä valtiovarainministeriön asettamassa työryhmässä, joka
valmisteli Talletussuojarahaston käyttöönottoa. Siten kirjoittajan omilla kokemuksilla Säästöpankkiliiton lakimiehenä ja vakuusrahaston asiamiehenä on ollut vaikutusta tutkimuksen sisältöä koskeviin valintoihin. Erityisesti vakuusrahaston kohdalla kirjoittaja on ollut oman työelämänsä tutkija ja
pyrkinyt ratkaisemaan käytännönläheisesti tutkimuksessa esille nousseita
ongelmia. Tutkimuksen painotuksiin on vaikuttanut myös se, että monien
säästöpankkiasioiden oikeudellinen tutkiminen ilmeisesti jää tähän tutkimukseen. Siihen vaikuttavat säästöpankkitoiminnan supistuminen koko
maan pankkijärjestelmää ajatellen varsin pieneksi, joidenkin säästöpankkien muuttaminen osakeyhtiömuotoisiksi, vakuusrahastojen muuttuminen
vapaaehtoisiksi, vakuusrahastojen tilalle tulleet yhteisvastuujärjestelmät
(Talletussuojarahasto ja talletuspankkien yhteenliittymä) sekä Säästöpankkitarkastuksen korvaaminen uusilla valvontajärjestelmillä.

1.8 Tutkimuksen rakenne ja esitystapa
Tutkimus koostuu yhdeksästä pääjaksosta ja loppuyhteenvedosta. Ensimmäisessä eli johdantojaksossa on selvitetty tutkimuksen kohdetta, tavoitteita, tutkimustapaa sekä lainsäädännön kytkeytymistä pankkikäytäntöön ja
pankkikriisien vaikutusta lainsäädännön kehitykseen. Kohdassa todetaan
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tutkimuksen lähteenä käytetty aineisto. Lisäksi johdannossa perustellaan
tutkimuksen etenemistä lainsäädännön kehittymistä seuraten. Mallia voi
perustella sillä, että lainsäädäntöä on rakennettu johdonmukaisesti sen perusteita muuttamatta porras portaalta.
Toisessa pääjaksossa kerrotaan pankkitoiminnan historiasta, säästöpankkitoiminnan käynnistymisestä sekä myös liikepankkien, osuuspankkien ja
Postisäästöpankin taustat.
Kolmannessa pääjaksossa on käsitelty pankkitoiminnan perusasioita.
Jakson tarkoituksena on antaa vastaus kysymykseen, miksi pankkitoimintaa säädellään ja minkä takia pankeille ei riitä pankin takana olevat yhteisömuotoa koskevat yleiset lait. Jakso on tarkoitettu myös johdannoksi seuraaville pääjaksoille. Kohdassa käydään läpi pankkitoiminnan sääntelemisen
yleisiä perusteluja, tavoitteita ja toteuttamista sekä yhteiskunnan intressiä
estää häiriöitä rahoitusmarkkinoilla ja pankkien ajautumista selvitystilaan
ja konkurssiin. Yksityiskohtaisemmin pääjaksossa käsitellään pankin vakauden kannalta tärkeimmät asiat, jotka ovat maksuvalmiuden ylläpitäminen ja
vakavaraisuuden turvaaminen. Lisäksi käsitellään asiakkaansuojan järjestämistä toimialalla erityisesti siitä syystä, että asia on ollut periaatteellisesti
vaikea ja pankkien ja kuluttajaviranomaisten näkemykset ovat niiden omista
lähtökohdista ja sinänsä ymmärrettävillä perusteilla poikenneet toisistaan.
Neljännessä pääjaksossa käydään läpi säästöpankin erityispiirteitä pankin tarkoituksen ja toimintapolitiikan näkökulmasta. Kohdassa asetetaan
kysymyksenalaiseksi yleiset väittämät ja uskomukset säästöpankkiin yhdistetyistä piirteistä ja rinnastuksista. Kohdassa tuodaan esille säästöpankin
omistajattomuus ja hallintomalli, eritystehtävä säästämisen edistäminen,
yleishyödyllisyys ja siihen liittyvänä pankin ylijäämän käyttö sekä säästöpankkeihin yhdistetty paikallisuus. Paikallisuuteen liittyy säästöpankkien
toimiminen yhtenä pankkiryhmänä, jonka ovat nitoneet yhteen yhteinen
keskusjärjestö, keskusrahalaitos, vakuusrahasto ja yhdessä omistetut palveluyhtiöt. Kohdassa pohditaan myös kysymystä, onko todellisuuspohjaa sille,
että säästöpankin yhteisömuoto olisi huonompi kuin osakeyhtiömuoto, johon suuntaan säästöpankeillakin on ollut taipumusta luovuttaessaan liiketoimintansa uudelle säästöpankkiosakeyhtiölle tai kilpailevalle liikepankille.
Viides pääjakso käsittelee säästöpankin lopettamista. Säästöpankkeja on
lopetettu selvitystilan kautta, fuusioimalla säästöpankkeja toisiinsa ja liiketoimintaluovutuksilla. Julkisella vallalla on ollut intressi estää pankkien ajautu-

minen konkurssiin. Säästöpankkien Vakuusrahaston tehtävänä on ollut estää
pankin lopettaminen selvitystilan ja konkurssin kautta niissä tapauksissa,
joissa pankin omat voimavarat on käytetty loppuun. Vakuusrahaston olemassaolo teki säästöpankkilain selvitystila- ja konkurssisäännökset käytännössä tarpeettomiksi. Vakuusrahastolla on ollut myös roolia säästöpankkien
lopettamisessa fuusioimalla säästöpankkeja vahvempiin säästöpankkeihin.
Säästöpankkilain selvitystila- ja konkurssisäännöksillä on ollut käytännössä
se merkitys, että ne ovat avanneet portit rahaston tukitoimille.
Kuudes pääjakso käsittelee säästöpankin vakauden turvaamista. Tutkimuksen kohteina ovat säästöpankin toimintaoikeuksien kehittyminen, pankkilakien maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta koskevat säännökset ja säästöpankkien valvonta. Lisäksi kohdassa käsitellään säästöpankin keinoja oman
pääoman lisäämiseksi mukaan lukien yhteisömuodon muuttaminen säästöpankkiosakeyhtiöksi tai liikepankiksi. Säästöpankkien valvonta on jaksossa jonkin verran ”ylipainossa” sen vuoksi, että vuonna 1896 aloittanut Säästöpankkitarkastus lopetti toimintansa vuonna 2014 siitä syystä, että pääosa
säästöpankeista muodostivat talletuspankkien yhteenliittymän, jolla puolestaan on laissa säädetty oma ohjaus- ja valvontatoimintonsa. Tästä syystä
vuoden 2014 luottolaitoslain yhteydessä säästöpankkilain Säästöpankkitarkastusta koskevat säännökset kumottiin. Säästöpankkitarkastus on tutkimuksen kannalta kiintoisa kohde siinä mielessä, että tarkastuksen organisoinnista säästöpankeilla ja valtiovarainministeriöllä on ollut eriäviä mielipiteitä ja
ratkaisuihin on vaikuttanut ensi sijassa taloudelliset ja tarkoituksenmukaisuussyyt eivätkä oikeudelliset näkökulmat.
Seitsemäs pääjakso käsittelee vakuusrahastojen oikeudellista luonnetta
ja tehtäviä. Jaksossa käsitellään samaan pankkiryhmään kuuluvien pankkien
yhteisvastuuta, miten pitkälle itsenäisten oikeushenkilöiden yhteisvastuuta
voidaan viedä, yhteisvastuuseen liittyvää moraalikato-ongelmaa sekä vertaillaan vakuusrahaston suojajärjestelmää talletuspankkien yhteenliittymäjärjestelmään. Jakson laajuus on suhteessa vakuusrahaston merkitykseen.
Kahdeksas pääjakso käsittelee rahaston tukitoimintaa säästöpankkien
vakavaraisuuden turvaamiseksi, maksuvalmiuden hoitamiseksi ja eräissä
tapauksissa myös tallettajien saamisten turvaamiseksi. Rahaston toiminnan
kuvaus on myös hyvä pohja ymmärtää talletuspankkien yhteenliittymäjärjestelmän tarpeellisuus yhtenä palveluketjuna toimiville pankeille, jotka ovat
usein varsin pieniä ja tästä syystä haavoittuvia. Erillistä jaksoa voi perustella
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vakuusrahaston suurella merkityksellä säästöpankkien vakauden viimesijaisena turvaajana.
Yhdeksäs pääjakso käsittelee Suomen Pankin ja valtion tukitoimintaa koko toimialalle sekä tukitoimia niissä tapauksissa, joissa pankkien omien vakuusrahastojen voimavarat eivät riittäisi estämään jäsenpankkeja ajautumasta selvitystilaan ja konkurssiin. Valtion tukitoimet kohdistuivat 1990-luvulla
erityisesti säästöpankkiryhmään. Kun pankkiunionin toinen elementti eli
finanssialan kriisinratkaisuviranomainen ja sen hoitoon tuleva rahoitusvakausrahasto ovat vasta käynnistämässä toimintaansa, jakso on käytännön
kokemusten puuttumisen takia tutkimuksessa asian merkitykseen nähden
”alipainossa”. Toisaalta kysymys ei ole enää säästöpankkien vakauden turvaamisesta vaan pankkien saattohoidosta.
Loppuyhteenveto. Pääjaksot on rakennettu noudattamaan säästöpankin elinkaarta. Artikkeliluonteiseen esitystapaan liittyen kunkin pääjakson lopussa on jaksoa koskeva yhteenveto. Lisäksi jaksojen lopussa on
taulukkomuodossa tutkimuksen kohteena olleet asiat. Näistä syistä koko
tutkimuksen lopussa oleva yhteenveto on lyhyt ja yleispiirteinen. Koska
ruotsin- ja kaksikielisillä säästöpankeilla on ollut merkittävä rooli säästöpankkiryhmässä, loppuyhteenvetoa seuraa lyhennelmä tutkimuksesta ruotsiksi. Tutkimuksen lopussa olevien liitteiden sekä asia-, pankki- ja henkilönimiluetteloiden tarkoituksena on lisätä tutkimuksen käyttökelpoisuutta.
Luetteloiden laajuuden selittää tutkimuksen kytkeytyminen käytännön tapauksiin. Taulukot ja liitteet ovat pääosin omatekoisia, joten niissä ei ole tekijäviittauksia.
Jaksojen rakenne. Kukin jakso on jaettu kolmeen osaan siten, että ensimmäiseksi kerrotaan jakson kysymyksenasettelusta, toiseksi sääntelyn sisällön
kehittymisestä ja kolmanneksi yhteenveto. Esitystavan heikkoutena on se,
että asioiden toistoilta ei ole voitu kokonaan välttyä. Alaviitteistä ilmenevät
määrittelyt perustuvat mm. lakiin, hallituksen esitysten perusteluihin ja Taloustieto Oy:n Pankki- ja rahoitussanastoon sillä lisäyksellä, että määrittelyt
ovat usein yhdistelmä useista lähteistä. Määrittelyiden tarkoituksena on tehdä käsiteltyjä asioita ymmärrettäväksi, eivätkä täytä välttämättä tieteellisiä
kriteereitä. Sama koskee tutkimuksessa mainittujen yhteisöjen määrittelyjä.
Alaviitteissä, joissa ei ole lähdeviittausta, yleensä perustellaan tai täydennetään päätekstiä. Oikeustieteellinen lähdeaineisto on varsin niukka. Kun
tutkimuksessa viitataan esim. väitöskirjaan, alaviitteisiin ei ole enää otettu

tutkimuksia, johon väitöskirjan tekijä on kantansa perustanut. Empiirinen
aineisto puolestaan on ollut laaja, esim. Säästöpankkien Vakuusrahaston
pöytäkirjoja 80 vuodelta on yhteensä noin kaksi hyllymetriä. Sama koskee
yli sata vuotta julkaistua Säästöpankki-lehteä.
Tutkimuksen esitystapa korostaa, miten pankkeja koskeva lainsäädäntö
on ollut jatkuvasti muuttuva ilmiö. Tavoitteena on ollut säästöpankkitoiminnan luonteesta, yhtenä ryhmänä toimimisesta ja Säästöpankkien Vakuusrahaston toiminnasta lähtevä kokonaisuus pyrkimättä jonkin yhden metodin
noudattamiseen. Tutkittava asiakokonaisuus on valinnut metodin. Tutkimustapa on merkinnyt, että alaviitteissä esitetään usein käytännön tapauksia
eikä tyydytä vain lähteiden kertomiseen. Tapauksia voi luonnehtia ko. asiaan liittyväksi mikrohistoriaksi. Merkittäviä lauseita on korostettu kursiivilla.
Samoin on tehty yksittäisten sanojen kohdalla osoittamaan siirtymistä esim.
järjestyksessä seuraavan lain selostamiseen.
Lainsäädännön arviointi. Tutkimukselta voi odottaa, että etsitään ongelma, sen jälkeen selvitetään miten se on ratkaistu ja lopuksi arvioidaan onko
ratkaisu ollut onnistunut. Pankkitoiminta on liiketoimintaa eikä yksittäistapausten ratkaisemista lainsäännöksiin nojautuen. Toiminnassa onnistumisista ei yleensä saa näyttöä. Mitä lailla on estetty, sitähän ei tapahdu. Asioita
joita on laissa sallittu, ei aina toteuteta tai ainakaan toteuteta lain ylärajaan
saakka. Epäonnistumisista näyttö voidaan saada hyvin myöhään lain säätämisestä, esimerkiksi vuoden 1969 pankkilait vastasivat tarkoitustaan liki
parikymmentä vuotta. Pankkeja koskevan lainsäädännön ongelma onkin,
että sen tulisi vastata rahoitusmarkkinoiden kehitystä lähes viiveettä. Myös
syy-yhteyden liittäminen yksioikoisesti lainsäädäntöön voi olla kohtuutonta, jos pankin luottotappiot ovat syntyneet sodan seurauksena tai viimeksi
Euroopan unionissa, siis politiikan tasolla, päätetyistä kauppapakotteista.
Lainsäädäntöön liittyy myös kannustimia. Miten niissä on onnistuttu, ei ole
ollut tutkimuksessa erityisen arvioinnin kohteena.

1.9 Tutkimus pähkinänkuoressa ja
tutkimuksen rajaaminen
Mihin pankkilainsäädäntö perustuu? Tutkimus lähtee kysymyksestä, miksi
pankeille ei ole riittänyt toiminnan perustaksi osakeyhtiö- tai osuuskuntalaki tai säästöpankeille vain niiden hallintoon rajoittuva säästöpankkilaki.
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Kysymyksen voi esittää myös siinä muodossa, minkä takia pankkien liiketoimintaa halutaan säännellä. Perustuuko pankkilainsäädäntö käytännön
kokemukseen vai johonkin teoreettiseen kehikkoon ja mikä rooli lainsäädännössä on ollut ulkomaisilla esimerkeillä ja rahoitusmarkkinoiden yhdentymisellä? Pankit ovat olleet aina politiikan mielenkiinnon kohteena ja
ne nähtäisiin mielellään politiikan palvelijoiksi. Voidaankin kysyä, näkyykö
sääntelyssä politiikan tahto vai toimialan ammattilaisten kädenjälki. Usein
esille noussut kysymys on, miten pankit ovat vaikuttaneet niitä koskeviin lakeihin. Tutkimuksen kohteena on myös, miten hyvin sääntelyä voi perustella
pankkitoimintaan istutetuilla teorioilla kuten epäsymmetrisellä informaatiolla pankin ja asiakkaan välillä, epätäydellisellä kilpailulla tai julkisuuden jo
sananakin rakastamalla moraalikato-ongelmalla.
Lainsäädäntö ja käytäntö: Oikeustieteessä verrataan yleensä lakia ja tuomioistuinkäytäntöä keskenään. Pankkitoiminnassa vastaava vertailu voitaisiin tehdä lain ja valvontaviranomaisen toimien välillä. Tutkimuksessa
vertailut on suoritettu pankkilakien ja pankkikäytännön välillä, erityisesti
lainsäätäjän tarkoituksen ja lakien toteutumisen välillä. Pankkilainsäädännössä on alusta alkaen haettu ulkomaisia esimerkkejä. Tässä voi jo todeta,
että Baselin pankkivalvontakomitean suositukset ja Euroopan unionin direktiivit ja asetukset merkitsevät vain yhtä tai kahta porrasta ylöspäin yhdenmukaistamiskehityksessä.
Säästöpankki: Tutkimuksessa tulee esille, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että pankkitoimintaa harjoitetaan Suomessa niin kuin monessa
muussakin maassa eri yhteisömuodoissa ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet
siihen, että säästöpankit ovat toimineet yhtenä kilpailuryhmänä. Yleisenä
käsityksenä voinee pitää, että osakeyhtiömuotoa on pidetty kaikkein kehittyneimpänä muotona harjoittaa liiketoimintaa. Sen alle hierarkiassa jäävät
osuuskuntamuoto ja säästöpankki. Nykyisin yhteisömuotoa voi muuttaa ja
pankin liiketoiminnan voi myydä. Tutkimuksessa haetaan vastausta kysymykseen, mitä säästöpankin yhteisömuodon muuttaminen merkitsee ja mihin se voi johtaa pankin ja pankkiryhmän kannalta.
Säästöpankin vakaus: Tutkimuksessa otetaan huomion kohteeksi
säästöpankin vakaus, jolla tarkoitetaan kaikkia niitä tekijöitä, joiden turvin pyritään turvaamaan säästöpankin toiminnan jatkuvuus ja estämään
pankin ajautuminen selvitystilaan ja konkurssiin. Kysymykseen haetaan
vastausta selvittämällä, milloin eri pankit ovat olleet vaikeuksissa, mistä

syystä ja miten vaikeuksista on selvitty. Tai kun niistä ei ole selvitty, mikä on
ollut lopputulos.
Säästöpankkien Vakuusrahasto ja pankkien yhteisvastuu: Säästöpankkien
toiminta alkoi kattaa koko maan 1900-luvun alkuun mennessä. Tutkimuksessa tuodaan esille, minkä takia silloisessa säästöpankkilaitoksessa päädyttiin
malliin, joka merkitsi vastuuta toisesta säästöpankista, jonka liiketoimintaan
säästöpankilla itsellään ei ollut mahdollista millään tavoin vaikuttaa. Säästöpankkien Vakuusrahaston merkitys on ollut säästöpankeille suuri. Yhteisvastuullakin on rajansa. Tutkimuksessa käydään läpi, minkä takia pankkeja on
tuettu eikä päästetty konkurssiin ja mikä rooli tukitoimissa on ollut Suomen
Pankilla ja valtiolla, missä muodossa tukea on annettu ja miten tukitoimet
on tarkoitus jatkossa hoitaa ja rahoittaa.
Mitä tutkimuksessa tutkitaan ja miten tutkitaan? Tutkimuksessa seurataan lainsäädännön ja säästöpankin liiketoiminnan nivoutumista toisiinsa.
Pankki saa tehdä ja tekee sitä, mitä laissa sen sallitaan tekevän. Tutkimuksessa käydään läpi, miksi laissa on nimenomaan kielletty joitain toimintoja
suoraan tai omistusrajoituksilla, minkä takia kaikki ottolainaustilit ja lainamuodot eivät ole olleet aikaisemmin säästöpankeille mahdollisia ja minkä
takia säästöpankkien perustaminen on vaatinut vain murto-osan pääomaa
siitä mitä liikepankin perustamisessa vaadittiin ja vakavaraisuusvaatimuskin
oli puolta pienempi kuin liikepankeilla.
Tutkimuksen eteneminen. Ajallisesti tutkimuksessa seurataan pankin elinkaarta perustamisesta lopettamiseen mukaan lukien asiakkaiden hoitaminen pankin lopettamisen jälkeenkin. Mikään ei ole ikuista, ei edes ikuisiksi tarkoitetut säästöpankit. Säästöpankkien historia on yhtä fuusiohistoriaa.
Säästöpankit perustettiin valtiovallan kannustamana ja pääosin kuntien toimesta. Valtion toimesta myös lopetettiin pääosa säästöpankkitoiminnasta,
kun Suomen Säästöpankki - SSP:n liiketoiminta myytiin muille pankeille ja
säästöpankki purettiin.
Säästöpankkitoiminnan vanha ja uusi aika: Tutkimus seuraa historian
kulkua. Esitystapaa puoltaa se, että tutkimusta kirjoitettaessa säästöpankkitoiminta on uudessa murrosvaiheessa. Säästöpankit ovat olleet merkittävä
osa Suomen talous- ja paikallishistoriaa. Tutkimuksen taustalla väijyy kysymys, mitkä ovat säästöpankkien tulevaisuuden vaihtoehdot: fuusioituminen
yhdeksi pankiksi, talletuspankkien yhteenliittymä, toimia yhtenä palveluketjuna ja rajatulla yhteisvastuulla tai jatkaa ilman ryhmän tukea. Jossain
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mielessä näitä kaikkia vaihtoehtoja on jo kokeiltu. Nyt eletään joko yhteenliittymässä tai yksin sen ulkopuolella.
Vuoden 2014 lopussa toimintansa lopettivat Säästöpankkitarkastus ja
Säästöpankkien Vakuusrahasto. Säästöpankkiliitto on loppunut yhdistyksenä ja jäsenpankkiensa keskusjärjestönä ja muuttunut osuuskunnaksi ja
säästöpankkien yhteenliittymän keskusyhteisöksi. Ryhmä jakautui tässä yhteydessä kahteen. Tutkimus päättyy yhden säästöpankkiaikakauden päättymiseen. Sinänsä murros koskee myös muita pankkeja, kun kolme suurinta
Suomessa toimivaa pankkia on siirtynyt Euroopan keskuspankin EKP:n suoraan valvontaan, uusi luottolaitoslaki ajattelutavaltaan muuttuneine vakavaraisuusvaatimuksineen on tullut voimaan ja Euroopan pankkiunioni on
edennyt EU-maiden yhteiseen kriisinratkaisujärjestelmään ja talletussuojajärjestelmä on siirtynyt pankkien hoidosta valtion tehtäväksi. Kun vapaamatkustajaongelmat saadaan ratkaistuksi, talletussuojassakin siirryttäneen
yhteiseen rahastoon.
Tutkimuksen rajaaminen. Tutkimuksen ulkopuolelle on jätetty tekijät, joilla ei ole olennaista merkitystä pankin vakauden kannalta. Tällä perusteella vähemmälle käsittelylle on jäänyt säästöpankin hallinnon toimiminen ja se osa liiketoiminnasta, jossa riskit ovat vähäiset tai ne ovat
hoidettavissa vakuutuksilla. Samoin tutkimuksen ulkopuolelle on jätetty pääosin pankin ja asiakkaan välisten sopimussuhteiden sääntely. Tutkimusta ei ole myöskään ulotettu joitain poikkeuksia lukuun ottamatta
kirjanpito- ja tilinpäätösnormeihin eikä valvontaviranomaisten ohjeistukseen saakka.
Ulkomaisia esimerkkejä tutkimukseen sisältyy edellä kerrotun mukaisesti siltä osin, kuin niillä on ollut vaikutusta Suomen pankkeihin ja lainsäädäntöön. Tutkimuksen ulkopuolelle on jätetty eri pankkiryhmiä koskeneet
Ruotsin ja Norjan pankkikriisit 1980- ja 1990-luvun taitteessa, vaikka ne ajoittuivatkin Suomen pankkikriisin aikaan. Sen sijaan Yhdysvaltojen säästöpankkikriisi 1980-luvun alussa todetaan tutkimuksessa sen vuoksi, että syyt kriisiin
olivat samankaltaiset kuin Suomessa ja tämä kriisi kohdistui nimenomaan
säästöpankkeihin.
Tutkimuksessa on pyritty tärkeiden asiakokonaisuuksien ja niiden toisiinsa liittymisen kuvaamiseen eikä yksittäisten kysymysten tyhjentävään
selvittämiseen. Pankkitoiminnan monimutkaisuutta on vahvasti yksinkertaistettu. Pankkikriisejä koskevissa tutkimuksissa on kiusaus keskittyä

epäonnistumisten selittämiseen. Pankkien omissa historiikeissa, jos pankki
on ollut vielä olemassa, on ollut taipumusta korostaa menestystä, onnistumisia ja kriiseistä selviytymisiä. Tutkimuksessa on pyritty välttämään näitä
molempia ”luonnonlakeja”.
Tutkimukseen sisältyy varsin niukasti eri termien määrittelyä. Kirjoituksessa on käytetty myös oikeudellisten termien sijaan asiayhteyteen sopivia
yleiskielen sanoja. Esimerkiksi lainsäätäjällä tarkoitetaan niitä elimiä, jotka
osallistuvat lain valmisteluun ja laista päättämiseen (yleensä valtiovarainministeriö ja eduskunta). Valvontaviranomaisella puolestaan tarkoitetaan
käsiteltävien asioiden ajankohdasta riippuen yhdessä tai erikseen Säästöpankkitarkastusta, Pankkitarkastusvirastoa, Rahoitustarkastusta ja Finanssivalvontaa.
Tutkimuksessa on seurattu lainsäädäntöä sekä pankkitoiminnan kehitystä ja yksittäisiä tapahtumia säästöpankkitoiminnan alusta vuoden 2016
alkuun.
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2 Pankkitoiminnan
lähtökohdat
2.1 Pankkitoiminnan synty Suomessa
Kun Venäjä oli valloittanut Suomen, suuriruhtinaskunnan viralliseksi rahaksi
julistettiin Venäjän rupla vuonna 1809. Varsin pian tämän jälkeen eli vuonna
1812 perustettiin Suomen Pankki. Suomea varten painettiin omaa rahaa, jossa
nimellisarvo oli merkitty rahaan venäjäksi, suomeksi ja ruotsiksi. Suomessa
oli kuitenkin käytössä edelleen myös Ruotsin raha, jonka käyttökelpoisuutta muutettiin usein erilaisin rajoituksin ja määräyksin. Siitä yritettiin päästä
eroon vuosina 1817 ja 1820. Viimein vuonna 1840 ruotsalainen raha lunastettiin pois käytöstä ja venäläisestä hopearuplasta tuli ainoa laillinen maksuväline.11 Kuten myöhemmin todetaan, kehityksellä oli merkitystä säästöpankkien perustamiseen.
Suomen markkaan siirryttiin vuonna 1860. Markka sidottiin vuonna 1865
hopeaan. Se merkitsi irtaantumista ruplasta. Vuonna 1878 markka sidottiin
kultakantaan, mikä merkitsi siirtymistä kehittyneiden länsimaiden järjestelmään. Esimerkkinä oli Ranska. Kultamarkka vastasi arvoltaan yhtä Ranskan
frangia. Kultakanta oli yleismaailmallinen järjestelmä, joka edisti kansainvälistä kauppaa ja helpotti kansainvälisiä pääomaliikkeitä. Kultakantaan siirtyminen merkitsi sitä, että Suomen asema kansainvälisillä lainamarkkinoilla
helpottui.12
Suomen markan välivaiheet ohittaen sen arvo määriteltiin suhteessa
Euroopan yhteisöjen valuuttayksikköön ecuun (European Currency Unit)
11. J. K. Paasikivi, Isänmaan historia II 1932 s. 76-77, Talvio 2003 s. 18 ja 24-26.
12. J. K. Paasikivi, Isänmaan historia II 1932 s. 192-202, Autio - Hjerppe, Antti Kuusterä 1996
s. 27-28, Talvio 2003 s. 31-37. Markan arvon kytkeminen frangiin merkitsi välillisesti kytkentää
latinalaiseen rahaliittoon.
Suomen autonomia merkitsi, että valtiollinen lainanotto kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta
tuli mahdolliseksi. Autonomian alkupuolella ei ollut tarpeen hakea ulkomaista lainaa: Ruotsin
velkoja ei Suomelle periytynyt eikä suuria kansallisia investointihankkeita ollut. Mika Arola,
Nykypäivä 12.6.2015 s. 15. Sittemmin valtio ei toiminut kotimaisilla markkinoilla. Mm. rautatieverkosto rakennettiin saksalaisella pääomalla. Se merkitsi, että pankit pääsivät kehittymään
ripeästi talletuspankkeina. Antti Kuusterä, Säästöpankki nro 9/1989 s. 23. Kotimaisen rahapääoman muodostuksen rinnalla, jota luottolaitosten perustaminen osaltaan edisti, turvauduttiin
1860-luvulta alkaen melkoisessa määrin ulkomaisilta rahoitusmarkkinoilta otettuihin lainoihin,
jota saatiin verraten edullisin ehdoin; valtio maksoi parhaista lainoista korkoa vain 3 % huomioon ottamatta pientä pääoman vähennystä. Leo Harmaja, Isänmaan historia II 1932 s. 274.

vuonna 1991 ja Suomi liittyi Euroopan valuuttakurssijärjestelmään (Exhange
Rate Mechanism ERM) vuonna 1996. Vuoden 1999 alusta Suomi liittyi Euroopan unionin talous- ja rahaliittoon EMU:un (European Monetary Union)
ja markan kurssi sidottiin euroon.13 Oikeudellisesti markka muuttui euron
yhdeksi ilmenemismuodoksi ja lakkasi olemasta itsenäinen valuutta. Euroa
alettiin käyttää heti tilivaluuttana, kun huomattava osa pääomamarkkinoista alkoi toimia euroissa. Myös keskuspankkijärjestelmän suhteet pankkeihin
hoidettiin euroissa. Kansalaiset käyttivät markkaa kolme vuotta kestäneen
siirtymäkauden ajan eli vuoden 2002 alkuun, jolloin eurosetelit ja -kolikot
tulivat käyttöön. Markan asema laillisena maksuvälineenä päättyi 28.2.2002,
joten markan ja euron yhteiskäyttö kesti vain kaksi kuukautta.14 Siirtymäkauden aikana markoissa ilmaistut velat suoritettiin markoissa ja euroissa
ilmaistut euroissa. Euroon siirtyminen merkitsi kaupoille kaksoishinnoittelua, joka jatkui jonkin ajan euroon siirtymisen jälkeenkin.
Uusi valuutta merkitsi sitä, että euromaiden välillä ei enää ollut kurssiriskiä eikä euromailla ollut mahdollisuutta devalvaatioon. Suomen Pankki
lopetti oman peruskoron, helibor-korkojen sekä 3 ja 5 vuoden viitekorkojen
noteeraamisen ja pankit siirtyivät pankin ja asiakkaiden välisissä talletusja luottosopimuksissa euribor-korkojen ja pankkien omien prime-korkojen
käyttämiseen viitekorkona. Vanhoissa sopimuksissa markat muutettiin euroiksi kiinteää muuntokerrointa käyttäen automaattisesti. Samoin korkoehdoissa mainitut viitekorot vaihdettiin uusiin lähinnä vanhaa vastaavaksi ilmoitusmenettelyllä ja antamalla asiakkaille reklamaatiomahdollisuuden
viitekoron vaihtumisesta.15
Ensimmäisten pankkien perustamiseen Suomeen vaikutti rahatalouteen
siirtyminen, lainsäädännön antamat mahdollisuudet ja ulkomaiset esimerkit. Järjestyksessä seuraavien pankkien perustamiseen vaikutti yleinen taloudellinen tilanne. Esimerkiksi ensimmäiset kaksi säästöpankkia perustettiin
1820-luvulla, mutta seuraavat perustettiin vasta 1840-luvulla sen jälkeen, kun
13. Markan muutoskerroin oli 1 euro = 5,94573 markkaa. Tätä kerrointa on käytetty tutkimuksessa muutettaessa markkamääriä euroiksi. Ecuun kuuluivat Saksan, Ison-Britannian, Ranskan,
Italian, Hollannin, Tanskan, Belgian, Espanjan, Irlannin ja Luxemburgin valuutat. Suurin paino oli Saksan markalla 30,1 %, Ranskan frangilla 19,0 % ja Englannin punnalla 13,0 %. Suomen
Pankin vuosikirja 1998 s. 27, Talvio 2003 s. 87-88 ja 187.
14. Suomen Pankki vaihtoi markkamääräisiä seteleitä euroihin kymmenen vuotta 29.2.2012
saakka ja kolikkoja kolmessa erässä niiden liikkeeseenlaskuajankohdan mukaan 31.3.2003,
31.3.2007 ja 29.2.2012 saakka, jonka jälkeen kansalaisille jääneet markat ja pennit muuttuivat
keräilyesineiksi. Suomen Pankin vuosikirjat 2001 s. 60-61 ja 2002 s. 28-31, Raitio J. 2011 s. 32-33.
15. Unto Hämäläinen, Helsingin Sanomien kuukausiliite nro 12/2001 s. 47, Antti Kuusterä, Säästöpankki nro 4/1998 s. 6-7, Säästöpankki nro 2/1997 s. 20-22.
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Suomessa oli toteutettu edellä todettu raharealisaatio, joka siis merkitsi siirtymistä yhden valuutan, ruplan käyttämiseen. Kolmas aalto oli 1870-luvulla,
jolloin taloudellinen tilanne oli suotuisa ja maaseudulla alettiin siirtyä vähitellen luontaistaloudesta rahatalouteen. Kirjallisuudessa on tuotu esille, että
pankkeja ja pankkien sivukonttoreita on yleensä perustettu nousukauden
alkaessa ja pankkeja fuusioitu tai muuten lopetettu laskukauden aikana.16
Selitys perustamisen suhteen ei välttämättä ole näin suoraviivainen. Säästöpankkien, Postisäästöpankin ja osuuskassojen perustamiseen vaikuttivat
vahvasti myös yhteiskuntapoliittiset syyt ja tavoitteet. Säästö- ja osuuspankkien lopettamistarpeet on voitu torjua pankkiryhmien vakuusrahastoilla. Selitys sopiikin lähinnä liikepankkien kehitykseen.

2.2 Säästöpankkiliikkeen synty
Säästöpankkiliikkeen synnyttäjänä olivat aikakautensa yhteiskunnalliset epäkohdat 1700- ja 1800-luvun taitteessa.17 Epäkohtien korostamisen rinnalla
voidaan mainita samanaikaiset yhteiskunnan rakennemuutokset ja poliittinen tilanne. Vanha agraariyhteiskunta oli väistymässä teollistuvan yhteiskunnan tieltä. Uudelle yhteiskunnalle oli ominaista yleistyvä rahankäyttö ja
palkkaa saavan työväestön lukumäärän kasvu. Näistä syistä tarvittiin laitoksia
keräämään ja turvallisesti säilyttämään palkallaan elävien ihmisten säästövaroja ja luomaan niistä pääomia kehittyvän talouselämän käyttöön.18

16. 1870-luvulla perustettiin ennätykselliset 66 säästöpankkia. Noususuhdanteessa 1890-luvun
loppupuolella perustettiin neljä liikepankkia Turun Osakepankki, Suomen Maanviljelys- ja
Teollisuuspankki, Tampereen Osakepankki ja Uudenkaarlepyyn Osakepankki, vuosina 19171919 kaikkiaan 13 uutta liikepankkia, jotka olivat Suomen Maatalous-Osake-Pankki, Suomen
Käsityöläis-Osakepankki, Luotto-Pankki Oy, Liikepankki Oy, Oy Turunmaan Pankki, Pohjolan
Osake-Pankki, Helsingin Diskonttopankki Oy, Etelä-Suomen Pankki Oy, Maakuntain KeskusPankki, Pohjois-Suomen Pankki Oy (Atlas Pankki Oy vuodesta 1923), Suomen Teollisuuspankki
Oy, Osakepankki Ulkomaankauppaa varten ja Ålands Aktiebank. Kuusterä, Pankkitoiminnan
hallintarakenteiden kehitys 1920-30-luvuilla, Pörssitieto Ky ja G. Kock: 1912-72 lakanneet pörssiyhtiöt.
Konttoreiden kehitystä kuvaa liikepankkien konttoreiden kasvu 453:sta 628:aan nousukautena 1925-1928 ja lasku 142:lla lamavuosina 1929-1933. Lamavuosina 15 liikepankkia lopetti
toimintansa. Kalima 1980 s. 121.
17. Säästöpankkien perustamisen välttämättömyyttä Saksassa, Englannissa ja Suomessakin on
perusteltu vahvasti teollisen vallankumouksen aiheuttamilla talouselämän rakenteen muutoksilla ja ihmisten sopeutumisvaikutuksilla. Auer katsoo näiden perustelujen sisältävän liioittelua,
koska ongelmia oli periytynyt jo aikaisemmilta ajoilta ja koska alempien yhteiskuntaluokkien
elintasossa tapahtui nousua jo 1800-luvun ensi vuosikymmenistä alkaen. Auer 1964 s. 10, Jutikkala 1953 s. 246-272.
18. Tola 1970 s. 12.

Ensimmäinen säästöpankki perustettiin Saksassa. Vuonna 1765 oli eräässä
ystäväpiirissä muodostunut seura, jonka nimenä oli ”Hampurin seura taiteiden ja hyödyllisten ammattien edistämiseksi.” Seura perusti vuonna 1778
yleisen huoltolaitoksen, jonka muodostivat kymmenen toisistaan riippumatonta osastoa. Osastoista yhdeksän oli erilaisia vakuutuslaitoksia ja yksi
osasto säästöpankki (Ersparungs-Casse). Tämän maailman ensimmäisen
säästöpankin tehtäväksi määriteltiin ”palvella kumpaakin sukupuolta olevia
vähävaraisia, ahkeria henkilöitä kuten palvelijoita, päiväläisiä, käsityöläisiä ja
merimiehiä.” Säästöpankki ryhtyi tekemään myös säästäväisyyskasvatustyötä mm. kaupungin palvelustyttöjen piirissä paikkakunnan vastaisten kotien
hyvinvoinnin ja menestyksen edistämiseksi.19 Säästöpankin tarkoituksena
ei siis ollut kerätä suurta talletuskantaa vaan määrätynlaisia talletuksia. Talletusten vastaanottaminen ja hoitaminen katsottiin palveluksi, jota ei kenelle tahansa oltu valmiita tekemään. Hampurin esimerkkiä noudatettiin mm.
Oldenburgissa vuonna 1786 ja Kielissä vuonna 1796, kunnes kehityksen pysäytti Napoleonin sodat. Vuodesta 1816 alkaen säästöpankit pääsivät toimimaan taas vapaasti, ja vuonna 1835 Saksassa oli jo 260 säästöpankkia.20 Saksalaisen säästöpankkimallin tunnusomaiseksi piirteeksi muodostui kunnan
hallitseva rooli pankin perustamisessa ja hallinnon järjestämisessä. Säästöpankit ovat säilyttäneet Saksassa julkisoikeudellisen laitoksen luonteen (offentlich-rechtlich Kreditinstitut). Saksalaiselle ajattelulle oli ominaista, että
yhteiskunta huolehti yhteisen hyvän toteutumisesta eikä se ollut yksityisten
kansalaisten vastuulla. Verrattuna Englantiin säästöpankkien sijoitustoimintaa ei Saksassa rajoitettu yksinomaan valtionpapereihin. Lainananto yksityisille ihmisille oli sallittua sillä edellytyksellä, että lainan vakuudet olivat
täysin varmat.
Säästöpankkiliike levisi pohjoismaihin ja Suomeen Englannista. Muutenkin Englannilla oli säästöpankkiliikkeen leviämisessä ympäri Eurooppaa Saksaa merkittävämpi asema. Englannin säästöpankkiliikkeen synty käy
19. Mikä on ollut ensimmäinen säästöpankki, esiintyy kaksi tulkintaa. Einar Böökin mukaan
ensimmäinen säästöpankki oli Braunschweigissa vuonna 1765 perustettu ”Herzogliche Leihkasse”. Säästöpankki nro 1/1915, vuoden 1923 säästöpankkitilasto s. 29 ja Levämäki 1959 s. 323-324.
Panttilainaamotyyppinen Herzogliche Leihkasse muuttui kuitenkin vasta 1830-luvulla säästöpankiksi. Napoleonin vallattua Hampurin Ersparungs-Casse lopetti toimintansa vuonna 1810.
Lähde Dr. Thorsten Wehber, Deutscher Sparkassen- und Giroverband.
Säästöpankkien perustamista olivat esittäneet kirjailija Daniel Defoe jo v. 1697 kirjassa An Essay on Projects sekä kansantalouden tutkijat Jeremy Bentham (1748-1832) ja Thomas Malthus
(1766-1834). Ranskassa Mirabeau vaati kansalliskokouksessa vuonna 1791 yleishyödyllisten
säästölaitosten perustamista. Levämäki s. 324.
20. Auer 1964 s. 9.
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ymmärrettäväksi maan köyhäinhoidon ja köyhäinhoitolainsäädännön kehityksen valossa. Englannissa oli jouduttu tilanteeseen, jossa viranomaisten oli raha-avustuksilla lisättävä työkykyistenkin työntekijöiden palkkaa, jos
se ei noussut tiettyyn minimimäärään. Vuonna 1815 joka kahdeksas nautti
köyhäinhoidon apua. Toisaalta silloiset pankit eivät ottaneet vastaan pikkusäästöjä tai parhaimmassa tapauksessa maksoivat korkoa vasta talletusten
kohottua suuriin summiin, minkä johdosta vähävaraiset olivat vailla mahdollisuuksia säästöjensä turvalliseen sijoittamiseen. Vaikka säästöpankkiliikkeen syntymistä kuvaillaan yleensä köyhäinhoidon tarpeilla, unohtaa ei
pidä, että Englannissa oli säästöpankkiliikkeen syntyvuosina heikko taloustilanne ulkomaankaupan sulkeuduttua Napoleonin sotien seurauksena. Jo
sitä ennen maatalous oli siirtynyt suurtuotantoon, itsenäiset talonpojat olivat
hävinneet ja käsityöläisten rinnalle oli syntynyt teollisuusväestö.21
Ensimmäiset säästöpankit Englannissa saivat alkunsa pappien, ylempien luokkien naisten ja hyväntekeväisyysseurojen aloitteesta. Ensimmäisenä
Englannin säästöpankkina pidetään kirjailija Priscilla Wakefieldin vuonna
1804 Tottenhamiin perustamaa säästöpankkia, joka oli kehittynyt eräästä
naisten hyväntekeväisyysyhdistyksen järjestämästä lasten säästökassasta
(Miss Priscilla Wakefield´s Charitable Bank). Englannin säästöpankkilaitoksen mallilaitokseksi tuli kuitenkin pastori Henry Duncanin Ruthwelliin, Skotlannin erääseen köyhimpään kuntaan vuonna 1810 perustama säästöpankki.
Se on ollut mallina myös pohjoismaiden säästöpankkilaitoksille. Duncan
vastusti jyrkästi Englannissa perittyä köyhäinhoitoveroa, jota kylläkään ei
peritty Skotlannissa (poor rate). Adam Smithin tapaan hän julisti, että ”Työ
ja säästäväisyys on ratkaisu köyhyyteen. Terveiden miesten on itse autettava
itseään ja pantava työansioistaan osa säästöön sateisten päivien varalle.” 22
Mielenkiintoisena piirteenä voidaan todeta, että ennen säästöpankkeja
ratkaisua sosiaalisiin ongelmiin haettiin keskinäisten ammattikuntakohtaisten hätäapukassojen (friendly societies) kautta. Ongelmana niissä oli, että
ne kattoivat ainoastaan vähäisen osan avun tarpeessa olevasta väestöstä eivätkä kassojen jäseninä olleet kaikkein suurimmassa avun tarpeessa olevat.

21. A. V. Tolan säästöpankkien yhteiskunnallisia tehtäviä käsitellyt esitelmä Säästöpankkiliiton kokouksessa 24.9.1938, Säästöpankki nro 11/1938 s. 380-389, Kuusterä I 1995 s. 15, Körberg
1990 s. 5.
22. Urbans 1963 s. 60-64, Kuusterä I 1995 s. 16-17. Duncanin ajatusten leviämistä edisti hänen
kirjoituksensa vuodelta 1816: An essay on the nature and advantages of Parish Banks: for the
savings of the industrious. www.archive.org/details/essayonnatureavd15dunc. Myös Körberg
1990 s. 5, Thue 2015 s. 25.

Säästöpankkien hallintomalli on peräisin näistä avustuskassoista.23 Kuten
myöhemmin todetaan, Suomessa työväen säästöpankkien taustalla oli usein
paikallisten työväenyhdistysten säästö- ja lainakassat, jotka muutettiin säästöpankeiksi.
Säästöpankin tehtävä ilmaistiin pian myös lainsäädännössä. Englannin
ensimmäinen säästöpankkilaki (George Rose´s Act) vuodelta 1817 ”myönsi
vain köyhemmälle väestölle oikeuden säästöpankkien käyttöön ja määritteli säästöpankkien tehtäväksi pikkusäästöjen turvallisen säilyttämisen ja
kartuttamisen Hänen Majesteettinsa työtä tekeväin luokkain keskuudessa.”
Laki oli siinä mielessä säästöpankeille välttämätön, että ne saivat oikeuden
Englannin Pankin välityksellä sijoittaa varojaan valtionpapereihin.24 Laki
pani alulle Trustee Savings Bank -järjestelmän syntymisen. Se tarkoittaa järjestysmuotoa, jossa luottamusmiesten muodostama säästöpankin johto on
vastuussa laitoksen hoidosta, mutta ei nauti palkkaa.25 Säästöpankin sosiaalinen luonne ja tarkoitusperä painoivat leimansa myös alkuaikojen toimintatapoihin. Säästöpankin toimintaa ei käsitetty liiketoiminnaksi. Säästöpankin
perustaminen ei ollut perustajilleen taloudellisesti edullista, vaan päinvastoin vaati perustajilta kustannuksia ja uhrimieltä. Ne, jotka myöhemminkin
halusivat liittyä säästöpankin perustajapiiriin, pääsivät siihen suorittamalla
lahjoituksen perustajien rahastoon.
Englannin säästöpankkitoiminnalle oli ominaista, että säästöpankit eivät
harjoittaneet päinvastoin kuin Saksassa antolainaustoimintaa, vaan sijoittivat talletustileille kertyneet varat Englannin Pankin erikoistilille ja sittemmin myös valtion ja kuntien obligaatioihin.26 Englannin toimintaan liittyi
23. Kuusterä I 1995 s. 16-17. Ison-Britannian säästöpankkien perustamisesta tarkemmin Ó
Gráda 2008 s. 1-7.
24. Tässä yhteydessä todettakoon vielä lainsäädäntöprosessista ja suhtautumisesta säästöpankkitoimintaan seuraavaa: ”Vuonna 1817 antoivat Englannin parlamentin molemmat komiteat säästöpankeista ja niiden toiminnasta lausuntonsa, jotka olivat säästöpankeille sangen
suopeat. Alahuoneen komitea tervehti siihen asti syntyneitä säästöpankkeja ja toivoi niiden
vahvistuvan ja lisääntyvän. Ylähuoneen komitea suositteli säästöpankkeja erinomaisena keinona lisäämään köyhien aineellista turvaa, parantamaan heidän asemaansa ja tekemään heidät
riippumattomiksi yhteiskunnan avusta.” A. V. Tola, Säästöpankki nro 11/1938.
25. Englannin säästöpankkien keskuspankiksi järjestelmässä muodostui National Dept Commissioners, valtionvelkakonttori. Lain antamisen aikaan Englannissa oli 80 säästöpankkia. Lain
merkitystä kuvaa se, että vuoden kuluessa lain säätämisestä perustettiin 150 uutta säästöpankkia. Urbans 1963 s. 64.
26. Säästöpankin toiminta vastasi siten ns. narrow banking -toimintaa, jossa talletukset ohjataan valtion papereihin tai muihin riskittömiin kohteisiin. Halme 1999 s. 98. Todettakoon, että
Englannin Pankki (Bank of England) oli yksityinen pankki, jonka rooliksi muodostui ottaa talletuksia muilta pankeilta ja vastavuoroisesti palvella, kaitsea ja tukea niitä vaikeuksien aikana.
Jutikkala 1953 s. 391, Roberts 2013 s. 30.
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olennaisena piirteenä vapaaehtoisten työntekijöiden muodostamat säästökomiteat, joiden tehtävänä oli rohkaista laajoja kansanryhmiä säästämään.27
Säästöpankin ja tallettajien suhdetta ei käsitetty velkasuhteeksi vaan rahojen säilytyssopimukseksi. Koronmaksua talletuksista ei käsitetty pankin
maksamaksi korvaukseksi sille uskottujen varojen käytöstä vaan keinoksi
säästäväisyyden edistämiseksi ja säästämistahdon palkitsemiseksi. Periaatteeseen liittyen pienimmistä talletuksista ei maksettu korkoa ja sitä saatettiin
nostaa talletusmäärän saavutettua jonkin uuden rajan. Korko voitiin myös
lopettaa jonkin rajan jälkeen. Koron ehdoksi saatettiin asettaa säästöjen jatkuva kartuttaminen.28
Kun muiden pankkien päätehtävä oli antolainauksen puolella ja ottolainaus oli niillä lähinnä keino varojen hankkimiseksi antolainausta varten, säästöpankkien päämääränä oli säästöjen vastaanotto ja antolainaus oli keino säästöjen korolliseksi saattamiseen. Lainoja myönnettiin sitä
mukaa kuin talletuksia kertyi. Säästöjen ottaminenkaan ei ollut säästöpankeille varsinainen tarkoitus, vaan keino varsinaisen tarkoitusperän saavuttamiseksi eli vähäväkisten yhteiskuntaluokkien aseman parantamiseksi. Alkuperäinen tarkoitus oli varojen kerääminen ensi sijassa kunkin
säästäjän oman taloudellisen aseman parantamiseksi. Toiminnan alkuperäisiin periaatteisiin kuului myös, ettei kukaan yksityinen saa hyötyä näiden laitosten tuottamasta voitosta. Jos voittoa syntyy, se on käytettävä yleisen hyvän edistämiseen, lähinnä mahdollisimman suuren turvallisuuden
hankkimiseen säästäjälle.29
Ruotsissa ensimmäiset säästöpankit olivat yksityisin voimin perustettuja,
mutta varsin pian säästöpankkitoiminnan liikkeellepanevaksi voimaksi tulivat puolivirallisen aseman saaneet läänien talousseurat, jotka olivat asettaneet tavoitteeksi säästöpankin pystyttämisen jokaisen läänin pääkaupunkiin. Talousseurojen puheenjohtajana olivat läänien maaherrat. Vuoden 1862
Antolainaustoiminta käynnistyi Englannissa vasta elokuussa 1977 ns. personal loans -luottojen
kautta, jotka olivat nimivakuudella olevia henkilöluottoja. Niiden enimmäismäärä oli 3 500
puntaa ja laina-aika kolme vuotta. Myöhemmin tuli myös vakuudellisia luottoja, joiden määrää
ja takaisinmaksuaikaa ei ollut rajattu. Pekka Siltala, Säästöpankki nro 3/1979 s. 35.
27. Säästökerhoista Hepoluhta 1993 s. 53, Körberg - Wiséhn 1990 s. 21-22. Säästökomiteat perustivat säästökerhoja aina Buckinghamin palatsiin saakka. Myös kuningatar Elisabeth II kuului
palatsin henkilökunnan säästöpiiriin. Säästöpankki nro 7-8/1964 s. 212-213.
28. A. V. Tolan esitelmä Säästöpankkiliiton vuosikokouksessa 24.9.1938. Säästöpankki nro
11/1938 s. 382.
29. A. V. Tola, Säästöpankki nro 11/1938 s. 384. Tässä suhteessa säästöpankin ajattelumalli oli
samanlainen kuin se on edelleenkin säätiössä, jossa varsinaisena tarkoituksena ei voi olla liiketoiminnan harjoittaminen, vaan sitä voidaan harjoittaa säätiön varsinaisten toimintamuotojen
rahoittamiseksi. HE 166/2014 s. 42.

kunnallislaki ulotti säästöpankkitoiminnan kuntiin, kun kunnalliskokous
saattoi perustaa säästöpankin ja vastata pankin hallinnon tarkastamisesta.30
Säästöpankkiverkostoa tihensi myös suurkartanoiden ja ruukkien avustuskassojen muuttaminen säästöpankeiksi. Säästöpankit jakautuivat Ruotsissa
kaupunkisäästöpankkeihin, joista osa oli lääninsäästöpankkeja, kihlakunnan
säästöpankkeihin ja pitäjäsäästöpankkeihin.31

2.3 Säästöpankkitoiminta Suomessa
Turun Säästöpankki perustettiin vuonna 1822 ja Helsingin Säästöpankki
vuonna 1825. Suomen säästöpankkitoiminnan käynnistäjä oli John Julin.32
Ensimmäinen teollisuusyrityksen perustama säästöpankki oli Finlayson &
Co:n vuonna 1838 perustama säästöpankki, joka sijoitti vastaanottamansa talletukset pääasiassa omaan yritykseen. Muutoin yritysten perustamien säästöpankkien merkitys jäi vähäiseksi päinvastoin kuin Ruotsissa.33

30. Ajattelumalli ei ollut vieras Suomessakaan, tosin lievemmässä muodossa. Säästöpankkien
tarkastaja Georg Leinberg esitti vuonna 1903 harkittavaksi, pitäisikö säästöpankkia koskevat
tilit ja hoitoasiat, jotka ovat isäntien ratkaistavat, lykätä asianomaiseen kuntakokoukseen, kun
isäntiä ei ole saatu päätöslukuisina saapumaan kokoukseen. Esitys osoittaa isäntien varsin
huonoa sitoutumista säästöpankkiin. Leinbergin mukaan yli sadan säästöpankin tilit olivat
tarkastamatta, kun isäntien kokouksia ei ollut saatu päätösvaltaisiksi. Aro 1951 s. 39.
31. Körberg 1990 s. 11-12, Körberg - Wiséhn 1990 s. 7-8 ja 13-14. Todettakoon, että Ruotsin säästöpankkitoiminnan perustajana pidetään Loviisassa syntynyttä Carl David Skogmania (17861856). Körberg 1990 s. 9.
32. Turun Säästöpankin alkuperäinen nimi oli Sparbanken i Åbo ja Helsingin Säästöpankin
nimi Helsingfors Stads Sparbanks Inrättning. Julinin nimi esiintyy myös muodossa Johan Jakob Julin. Nimeä John Julin hän käytti Turun Säästöpankin perustamisen aikaan. Julin kirjoitti
toukokuussa 1822 Åbo Tidningarissa artikkelin ”Ajatuksia köyhien tukemisesta”, jossa hän esitti
ajatuksen säästöpankin perustamisesta. Kirjoitus johti toimiin jo saman vuoden aikana. Apteekkarina aloittanut Julin kuuluu Suomen taloushistorian merkkimiehiin. Hänen varsinainen
elämäntyönsä keskittyi Fiskarsin ruukkiin. Julin sai myöhemmin vuorineuvoksen arvonimen ja
hänet korotettiin aatelissäätyyn nimellä von Julin. Levämäki 1959 s. 326, Lindqvist A. 1994 s. 9-14.
Ensimmäisten säästöpankkien perustajat muutenkin kuuluivat yläluokkaan. Esimerkiksi Kuopion kaupungin Säästöpankin kantarahaston keräämiseen osallistui 27 virkamiestä, 24 kauppiasta, 3 käsityöläistä ja 3 talonomistajaa. Hietakari 1951 s. 40, Hannula 1986 s. 19.
33. Runar Urbans, Säästöpankki nro 4/1949 s. 56. Historiikeissa mainitaan toisena teollisuuslaitokseen perustettuna säästöpankkina Daalin tehtaan säästöpankki ja eläkerahasto Dragsfjärdissä. Lisäksi on ollut yksityisiä säästölaitoksia kuten Puhoksen sahan yhteydessä toiminut
Säästö-Kassa ja Forssa Oy:n säästökassa. Vuoden 1896 säästöpankkitilasto s. 11. Ruotsissa yritysten perustamista säästökassoista Körberg 1990 s. 4.
Tehtaiden ja kartanoiden säästökassojen säännöistä kävi ilmi toiminnan rajoittuminen tiettyyn
rajattuun piiriin: ”Tämän laitoksen tarkoitus on, warmistaa tilaisuutta erinomaisesti Jokioisten
ja Kartanonkylän kartanoitten alustaan kuuluville lapsille, Palkollisille, Köyhimmille ja Wapriikin työn-tekijöille, saadaksensa se raha-annoille niitä pieniä tawaroita säästää ja enäntää, joita
wireydellä, toimella ja rehellisyydellä ansainneet owat, täydellä wapaudella, jolloin tahtowat
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Ensimmäinen maaseudulle perustettu säästöpankki oli Tenholan Säästöpankki vuonna 1847.34
Vaikka kaikkien säästöpankkien perustamiseen liittyy henkilöiden, usein
paikkakunnan merkkimiesten nimiä, säästöpankkien perustamisessa on ollut kysymys kansanliikkeestä. Säästöpankkitoiminnan tarkoitus ymmärrettiin Suomessa samalla tavoin kuin Englannissa. Säästöpankeilla oli Suomessakin selkeästi hyväntekeväisyyslaitoksen luonne. Lähtökohtana oli se, että
köyhäinhoito ei yksin kykene vapauttamaan yhteiskuntaa köyhyydestä. Köyhäinhoidosta vastaavien seurakuntien voimavarat eivät enää riittäneet tarvittavan avun antamiseen. Menot olivat korkeat ja seurakuntien kautta kaikki
yhteiskuntaluokat tulivat osallisiksi köyhyydestä aiheutuneisiin ongelmiin.
Kysymys oli yhteiskunnan kustannusten vähentämisestä ja mahdollisuuden
antamisesta alemmille sosiaaliryhmille tallettamiseen ja sitä kautta turvata omaa talouttaan.35 Perustajien ja säästöpankin hoitamisesta vastuussa
olevien kannalta kysymys oli vapaasta kansalaistoiminnasta.36 Englannista

ja asiain haarat niin waativat, säästönsä Pankista ottaa siinä järjestyksessä, jonka asetukset
määrääwät.” O. Keskinen, Säästöpankki nro 1/1979 s. 50-51.
Viimeinen tunnettu tehtaan yhteyteen perustettu säästöpankki oli vuonna 1859 John Barkerin
puuvillatehtaaseen Turkuun perustettu säästökassa. Urbans 1963 s. 178-180.
34. Tenholan Säästöpankin perustajina olivat kreivi Adolf Aminoff ja majuri Reinhold Taube,
jotka lahjoittivat säästöpankin perustamiseen kumpikin 25 hopearuplaa. Pankin säännöissä
korostettiin säästölaitoksen merkitystä lapsille. Toiminta rajoitettiin Tenholan pitäjässä asuviin.
Einar Böök, Säästöpankki nro 2/1915 s. 31.
35. Urbans 1963 s. 74-76: Urbans mainitsee Julinin kirjoituksen Åbo Tidningarissa 10.4.1822,
jossa todetaan, että ”Köyhäinhoitolaitokset, mitä rikkaampia ja helpoimmin tavoiteltavia ne
ovat, ovat kaikissa maissa pikemmin lisänneet kuin vähentäneet tarvitsevien lukua. Ne ylläpitävät alemmissa ja vähemmän valistuneissa yhteiskuntaluokissa luottamusta vieraaseen apuun,
mikä tekee heidät huolimattomiksi, toimettomiksi ja omasta vaurastumisestaan välinpitämättömiksi ja saattaa heidät lopulta yhteiskunnan rasitukseksi.”
Ensimmäisten säästöpankkien käyntiinlähtö ei saavuttanut heti tavoitteitaan: V. J. Sukselainen
totesi SKOP:n 70-vuotisjuhlassa, että ensimmäiset säästöpankit eivät juuri tahtoneet saada yhteyttä siihen yhteiskuntaluokkaan, jonka auttamiseksi työhön oli lähdetty. Syynä oli myös se,
että rahatulot olivat vähäisiä, ellei suorastaan tuntemattomia. Säästöpankki nro 12/1978 s. 3.
Samasta asiasta vuoden 1896 säästöpankkitilasto s. VII: ”Säästämisen harrastus on Suomessa
yleensä ollut sangen pieni, paikoitellen mitättömän pieni, niissä kansankerroksissa, joita varten säästöpankit etupäässä ovat perustetut, nimittäin työkansassa ja palvelusväessä, joiden
joukosta kunnallinen vaivaishoito saapi useimmat hoitolaisensa.”
Lyytinen 1983 s. 18: ”Suomen Säästöpankkien valtuuskunnan toimittamassa Säästöpankkiopasnimisessä teoksessa v. 1906 tuotiin esille, että säästöpankkien tulisi etusijassa ja yksinomaan
palvella kansan alimpia kerroksia, eikä tarjota keski- ja yläluokille samaa mukavaa tilaisuutta
saada suuremmat pääomansa varmasti sijoitetuksi edullisella korolla.” Maininta osoittaa, että
säästöpankin tarkoitus säilyi samana 100 vuotta.
36. Blomstedt kuvaa osuvasti, että ”Säästöpankeilla säilyi pitkään sosiaalipoliittinen leima
ja niiden johtotehtävissä toimiminen oli pikemminkin yhteiskunnallisen mielen osoitus kuin
taloudellisen kiinnostuksen osoitus.” Blomstedt I 1989 s. 39.

poiketen säästöpankkitoiminta ymmärrettiin alusta alkaen Suomessa kuitenkin myös liiketoiminnaksi, jonka ainakin jossain määrin täytyi ottaa huomioon kannattavuuden näkökohdat.
Myös säästöpankin luotonannon tuli palvella yhteiskunnallisesti arvokkaita tarkoitusperiä. Tällaisia olivat luotot maatalouden kohottamiseksi, kiinteistöluotot kaupunkien asunto-olojen kehittämiseksi, käsiteollisuuden ja
pienyritteliäisyyden rahoittaminen sekä opintolainojen myöntäminen. Ensimmäisten säästöpankkien säännöissä oli maininta, että luottoa oli ensi sijassa annettava samoille väestöpiireille, joiden keskuudesta talletuksetkin
tulivat eli yhteiskunnan ”pieneläjille” ja toisessa sijassa, mikäli varat myönsivät, ”viriöille ja toimellisille maamiehille.” 37 Luotonannon toissijaisuus näkyy
vielä 1900-luvun alun säännöissä, joissa todetaan, että ”Samalla säästöpankki toimii lainarahastona, josta etupäässä uutterille ja toimeliaille henkilöille
annetaan luottoa heidän taloudellisen asemansa edistämiseksi.” 38 Pankkien
säännöissä korostettiin, ettei luotonantoon saanut liittyä mitään riskejä ja sitä
korosti se, että hallituksen jäsenet olivat joissakin pankeissa henkilökohtaisesti vastuussa kaikista luottotappioista. Luotot olivat pieniä kulutusluottoja (”maisterinvekseleitä”) tai opintolainoja.39 Pieniinkin lainoihin saatettiin
vaatia 5 - 6 takaajaa. Rahanrunsautta alettiin ohjata säästöpankeissa myös
obligaatioihin, jotka tulivat markkinoille 1870-luvulla.40
Pankkitoiminnan yhtenä perusteena on, että pankeilla on resurssiensa ja
pankkiin kertyvän asiantuntemuksen perusteella mahdollisuudet valvoa luotonsaajaa paremmin kuin tilanteessa, jossa ylijäämäinen talousyksikkö antaisi varat suoraan alijäämäisen talousyksikön käyttöön. Käytännössä on melko
vaikea kuvitella, että yksityinen ylijäämäinen talousyksikkö voisi kovin laajamittaisesti myöntää lainaa jo toimintaan liittyvien riskienkään vuoksi toisille
talousyksiköille. Pankki tekee tallettajalle paremmin mahdolliseksi saada talletetut varat käyttöön haluamanaan ajankohtana ja antaa luotonottajalle turvan myönnetyn luoton ennenaikaista takaisinmaksua vastaan.41 Yksityisen
37. A. V. Tola, Säästöpankki nro 11/1938 s. 387, Hannula 1986 s. 25.
38. Luukko 1996 s. 95: Hämeenlinnan Suomalaisen Säästöpankin tarkoituksen määrittely.
Luotonannon pitämisestä säästöpankeissa sivuasiana Hietakari 1951 s. 29.
39. Ensimmäisten Turun Säästöpankista opintolainaa saaneiden joukossa oli kaksi vuonna 1822 Turun yliopistossa opintonsa aloittanutta, Johan Ludvig Runeberg ja Johan Vilhelm
Snellman. Karlsson 2006 s. 22. Vuonna 1875 perustetun Tuusulan Säästöpankin opintolainojen
saajina olivat mm. Konni Zilliacus, Jonas Castrén, Edward Westermark, Hj. Paloheimo ja K. A.
Paloheimo. Siltala, Tuusulan Säästöpankki 1875-1975 s. 31.
40. Vaarantaus - Kari - Mantere, Tuusulan Säästöpankki 1875-1955 s. 23, Säästöpankki nro
4/1997 s. 8.
41. Kontkanen 2002 s. 15.
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luotonannon ongelmat tulivat selvästi esille säästöpankkeja perustettaessa
1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa. Säästöpankkien perustamisen vahvana perusteluna nimittäin oli yhteiskunnan näkökulmasta myös
yksityisen luotonannon ja siihen liittyneen koronkiskonnan lopettaminen.42
”Suomalaisten” säästöpankkien ja työväen säästöpankkien perustamisen
yhteydessä 1900-luvun alussa tuotiin ensimmäisen kerran esille periaatteellinen muutos säästöpankkifilosofiassa, säästöpankkien merkitys lainanantajana. Työväen säästöpankkien kohdalla se oli jopa lopullinen sysäys pankin perustamiselle. Säästämisen edistämisen rinnalla vähintään yhtä suuri
merkitys oli oman viiteryhmän lainansaantimahdollisuuksien parantamisella.43 Työväen säästöpankkien kohdalla erityistä oli myös se, että ne eivät
aloittaneet ”tyhjästä” kuten muut säästöpankit. Työväen säästämistoiminnan
alkumuotoina esiintyivät sairaus- ja hautausapurenkaat, joita syntyi työväenyhdistysten perustamisen jälkeen. Näiden apurenkaiden varoista työväenyhdistys alkoi jakaa jonkinlaisia lainojakin yksityisille jäsenilleen. Kun näiden
lainojen takaisinmaksamattomuudesta aiheutui ikävyyksiä, jouduttiin yhdistysten piirissä pohtimaan oman säästökassan perustamista vuosisadan
vaihteen tienoilla.44
Säästöpankkitoiminnan alkuvuosikymmeninä valtiovallan mielestä oli
luonnollista, että vapaaehtoisuuden tuli muodossa tai toisessa esittää huomattavaa osaa taistelussa köyhyyttä vastaan. Mitä tässä mielessä tehtiin, oli
asianomaisten oma asia eikä valtio sekaantunut heidän toimiinsa. Tätä käsitystapaa sovellettiin myös säästöpankkeihin. Siten säästöpankkilaitoksen

42. Urbans 1963 s. 206, Kuusterä I 1995 s. 146.
J. W. Minni, Säästöpankki nro 12/1931 s. 387, jossa on esimerkkejä Georg Leinbergin tarkastuskertomuksista. Nilsiä: ”Kehotin, että hallitus koettaisi saada yleiset rahastot sijoitetuksi säästöpankkiin ja sen kautta lainausliikettä kehittää, mikä lopettaisi koronkiskonnan kunnassa. Siellä
kerrotaan olevan henkilöitä, jotka ovat säälimättömällä tavalla nylkeneet velallisiaan, mm. oli
eräs kauppias lainannut jollekin henkilölle 900 mk ja oli velka kolmessa vuodessa kasvanut
noin 6 000 mk:n suuruiseksi. Lapinlahti: Koronkiskureita on myös täällä ollut 9 kappaletta,
mutta ne alkavat vähitellen karkkoutua uuden rikos- ja ulosottolain vaikutuksesta. Iisalmi:
Arveltiin, että koronkiskurit ovat suureksi osaksi hävinneet juuri säästöpankin vaikutuksesta.”
Osuuskassojen perustamista perusteltiin myös koronkiskontaongelmalla: ”Rahanpuute maanviljelijäin keskuudessa oli suuri. Maatalouden luotto-olot olivat järjestämättömät. Koronkiskonta sitä seuranneine muine epäkohtineen oli varsinkin Itä-Suomessa ja Kuopion läänissä
saavuttanut uskomattomat mittasuhteet ja uhkasi häiritsevästi maatalouden ja yhteiskunnan
tervettä kehitystä.” Hyvönen 1955 s. 14. Ongelma ei ollut vain suomalainen. Saksasta Suomeen
”kopioidun” osuuskassaliikkeen (Reiffeisenische Darlehnskassen) synnyn merkittävänä perusteena oli vapauttaa talonpojat koronkiskureista. Jutikkala 1953 s. 394, Alanen 1964 s. 350.
43. Kuusterä I 1995 s. 166, Säästöpankki nro 12/1962 s. 424: seurauksena myös ulosmittausten
väheneminen.
44. Lyytinen 1983 s. 341.

alkuvuosikymmeninä valtio katsoi säästöpankkien perustamisen yksityisasiaksi, jonka kanssa sillä ei ollut syytä olla minkäänlaisessa tekemisessä. Kun
ensimmäiset säästöpankit anoivat kuvernöörin kautta senaatilta perustamislupaa ja vahvistusta säännöilleen, senaatin päätökseksi merkittiinkin, että ”..
ja on tämä memoriaali enempiin toimenpiteisiin aihetta antamattomana
poistettava diaariosta ja jätettävä arkistossa säilytettäväksi.”45
Kansallisuus- ja vallankumousliikkeet 1840-luvun lopussa saivat viranomaiset olemaan varuillaan ja suhtautumaan epäluuloisesti yhdistyksiin ja
yhteenliittymiin. Suomessa annettiin rajoittavia määräyksiä, jotka koskivat
suomen kieltä, painotuotteita ja matkustamista sekä oman maan ja muiden
maiden kansalaisten, yksityisten seurojen ja yhdistysten tarkkaa valvontaa.
Kesäkuun 4. päivänä 1849 annetussa armollisessa asetuksessa määrättiin, että ”yksityisiä seuroja ja yhdistyksiä, olkoonpa niillä tieteellinen, kirjallinen,
taloudellinen, hyväntekeväisyys- tai muu päämäärä, ei saanut muodostaa
ilman esivallan lupaa, ja luvan saanti oli riippuvainen keisarin henkilökohtaisesta ratkaisusta.”46 Myös jo olemassa olleiden säästöpankkien tuli jättää anomuksensa ”saada edelleen olla olemassa” ja jokainen säästöpankin
sääntöihin tehty muutos vaati keisarin hyväksymisen.47 Lupaa uuden säästöpankin perustamiseen oli haettava senaatilta vuoteen 1887, jolloin luvan
myöntäminen siirrettiin läänin kuvernöörille. Luvanvaraisena elinkeinona
säästöpankkitoimintaa voidaan pitää vuoden 1879 elinkeinoasetuksesta alkaen, koska säästöpankki mainittiin asetuksessa (12/1879).

2.4 Säästöpankkien perustamisen
vauhdittuminen
Vaikka Suomessa samoin kuin muissa Pohjoismaissa säästöpankkeja perustettiin samassa aikataulussa kuin Keski-Euroopassa, säästöpankkiliike

45. Runar Urbans, Säästöpankki nro 8-9/1948 s. 118. ”Vaikka Keisarillinen senaatti, ottaen huomioon kysymyksessä olevan säästöpankkilaitoksen suunnitellun hyödyllisen tarkoitusperän,
katsoi sen perustamisen ansaitsevan Hallituksen mielisuosion, ei Keisarillinen Senaatti kuitenkaan, koska sanottu laitos (Porvoon Säästöpankki) on yksityisten toimesta järjestetty ja samaten
ilman julkista valvontaa yksityisten henkilöiden hoidossa, halunnut ottaa tarkastettavakseen
mainitulle laitokselle laadittuja sääntöjä.” Senaatin talousosasto 21.2.1843.
46. Toiviainen 2006 s. 26, vuosien 1849-1850 säädöskokoelma ruotsiksi s. 164-165.
Luvanvaraisuutta voi perustella pankkitoimen ulkoisvaikutuksilla sekä talletuspankkien yksinoikeudella ottaa vastaan takaisinmaksettavia varoja yleisöltä eli tallettajien suojaamisen
tarpeella. Luottojen myöntämistä ei ole ”monopolisoitu” eikä suojan tarve ole sama, joten
luvanvaraisuutta ei voi kytkeä pankin luotonantoon.
47. Runar Urbans, Säästöpankki nro 8-9/1948 s. 119, Kuusterä I 1995 s. 63, Auer 1964 s. 25.
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voimistui Suomessa vasta 1800-luvun jälkipuoliskolla, 1870-luvulta alkaen,
jolloin maatalouden nykyaikaistuminen, puukauppa, rahatalouteen siirtyminen ja maan teollistuminen pääsivät vauhtiin.48 Lainsäädännön alueella
säästöpankkien perustamista tuki merkittävällä tavalla uusi kuntalaki.
Vuonna 1865 annettiin asetus maalaiskuntain hallinnosta (4/1865). Kunnan päättäväksi elimeksi tuli kuntakokous, jossa päätösvaltaa käyttivät kunnan talolliset ja äänivalta oli sidottu varallisuuteen. Toimeenpanevaksi elimeksi kuntakokous valitsi kunnallislautakunnan. Kunnallisen itsehallinnon
syntyminen vaikutti osaltaan siihen, että 1870-luvun alkuvuosina senaatti
lähetti kuvernööreille kirjelmän, jossa pyydettiin kuvernööriä toimenpiteisiin säästöpankkien perustamiseksi maalaiskuntiin.49 Senaatin tavoitteena
oli sama kuin ensimmäisten säästöpankkien perustajilla: suorien avustusten
vähentäminen ja köyhäinhoidon kustannusten pienentäminen. Kuvernöörit
puolestaan kehottivat kuntia (kunnallislautakuntia) perustamaan säästöpankin kunnan alueelle. Säästöpankkeja alettiin katsoa korostetusti julkisiksi laitoksiksi. Seurakuntien ja säästöpankkien suhteet olivat kuntalaitoksen
syntymisen jälkeenkin läheiset ja muun muassa säästöpankkeja koskevat
asiat kuulutettiin kirkossa.50
Säästäväisyyden katsottiin edistävän taloudellista hyvinvointia ja vähentävän köyhäinhoidosta kunnalle koituvia rasituksia. Näistä syistä kunnilla
oli merkittävä intressi ryhtyä toimiin säästöpankkien perustamiseksi. Uusien säästöpankkien nimi oli usein muotoa Sysmän kunnan Säästöpankki tai
Someron pitäjän Säästöpankki.51 Tämä merkitsi, että säästöpankin kantarahastoon tarvittavat varat myös saatiin kunnalta eikä vaurailta talonpojilta.52
48. Urbans 1963 s. 188-191, Blomstedt I 1989 s. 17-19, Autio - Hjerppe, Antti Kuusterä 1996 s. 44-49.
49. 1870-luvulla toiminnassa olleiden säästöpankkien määrä kohosi 27:stä 111:een ja 1880-luvulla 139:een. Vuosituhannen vaihteessa säästöpankkeja oli 192. Urbans 1963 s. 449. Säästöpankki nro 7-8/1972 s. 19-22.
Kuvernöörien kehotukset säästöpankkien perustamiseen eivät jääneet 1870-luvulle. Esimerkiksi Kälviän Säästöpankin perustamisen takana oli kuvernöörin kehotus, kun pankin perustaminen oli ensimmäisen kerran kuntakokouksessa esillä vuonna 1902. Säästöpankki nro 4/1978
s. 32-33.
50. Säästöpankki nro 7-8/1972 s. 27. Artikkelissa todetaan, että yhdeksän säästöpankin alkuperäisessä nimessä on ollut seurakunnan nimi. Kunnan johtavasta roolista huolimatta myös
yksityiset ihmiset saattoivat tehdä lahjoituksia kantarahastoon. Parkanon Säästöpankin asiakaslehti Kukkaro nro 2/2012 s. 9.
51. Raitio R. 2003 s. 14-15.
Kun Liedossa säästöpankin perustaminen kunnan toimesta kaatui kuntakokouksessa, säästöpankin perusti nuorisoseura ja pankin nimeksi tuli Liedon Nuorisoseuran Säästöpankki. Liedon Säästöpankin juhlajulkaisu 1895-1995 s. 11-13.
52. Vuoden 1865 kunnallisuudistuksen yhteydessä poistettiin yleinen viinanpoltto-oikeus.
Kunnat saivat viinaverorahoja valtiolta korvauksena siitä, että vapaa viinanpoltto-oikeus lop-

Uusissa kunnanpankeissa pidettiin tärkeänä tehtävänä myös paikkakunnan
luotontarpeen tyydyttämistä ja sitä varten omalla seudulla kerättyjen säästöjen pysyttämistä omassa piirissä käytettäväksi.53 Kun säästöpankit olivat
varsin harvoin avoinna, luontevaa oli, että säästöpankki toimi ”kunnanhuoneella”, jossa sitä varten oli erillinen tila taikka kirkonkylän kansakoulussa,
esimerkiksi poikien veistosalissa.54 Ohittaa ei voi myöskään sitä säästöpankkien perustamiselle otollista tilannetta, että 1870-luvulla vallitsi voimakas
noususuhdanne, joka seurasi Ranskan ja Saksan välistä sotaa ja jossa suotuisat puutavarakonjunktuurit vaikuttivat merkittävästi maaseudun elämään.55
Maaseudun säästöpankit kasvoivat nopeaa tahtia hyväntekeväisyyslaitoksista pankeiksi maaseudun vaurastuessa ja rahatalouden levitessä.56
Seuraavaksi säästöpankkitoiminta sai uutta voimaa vuosisadan vaihteessa suomalaisuusliikkeen noususta, kun suomalaisuuslinjan käytännön toimet ulottuivat myös elinkeinoelämän alalle. ”Suomalaisten” säästöpankkien
perustajat olivat nuoria fennomaaneja. Heidän toimintansa pontimena oli
tyytymättömyys ruotsinkielisten virkamiesten ja kauppaporvarien hallitsemiin säästöpankkeihin suurimmissa kaupungeissa.57 Ensimmäinen kielipohjalle perustunut säästöpankki oli vuonna 1891 ”vanhan” Oulun Säästöpankin kilpailijaksi perustettu Säästöpankki Sampo. Helsingin Suomalainen
Säästöpankki perustettiin vuonna 1901. Sen jälkeen perustettiin kymmenen
pui ja viinan valmistusta ryhdyttiin verottamaan. Muutos aiheutti maalaiskunnissa taloudellisia menetyksiä, joita pyrittiin korvaamaan jakamalla alkoholin verotuksesta saatuja varoja
kunnille. Näitä ”ylimääräisiä” tuloja kunnat käyttivät mm. kansakoulujen ja säästöpankkien
perustamiseen, jälkimmäisten osalta lahjoittamalla tarpeellisen määrän varoja niiden kantarahastoihin. Myös jyvien myynnistä pitäjänmakasiineista saatuja varoja käytettiin perustettavien
säästöpankkien kantarahastoihin, joista tuolloin käytettiin vielä nimeä jalkarahasto. Vuosien
1870-1872 säästöpankkitilasto s. 3-12, Luukko 1996 s. 66, Antola 2005 s. 135.
Yhdessä tapauksessa valtio antoi pohjasumman säästöpankin perustamista varten, kun Kuopion läänin kuvernööri antoi 200 hopearuplan suuruisen rahamääräyksen Nurmeksen Säästöpankkia varten. Säästöpankki perustettiin vuonna 1859. Vuoden 1885 säästöpankkitilasto.
53. Säästöpankki nro 1/1915 s. 6.
54. Säästöpankki nro 1/1984 s. 18.
Säästöpankkia ajateltiin myös kunnallisena laitoksena, jota kaupunki tai kunta hallinnoi ja
jonka talletukset kaupunki tai kunta tosiasiallisesti takasi. Näiden seikkojen arvioitiin lisäävän
tallettajien mielenkiintoa säästöpankkia kohtaan. Hannula 1986 s. 19, HE 16/1895 ja laki- ja
talousvaliokunnan mietintö 8/1895 s. 3.
Todettakoon, että oikeudellisessa mielessä säästöpankissa olleilla talletuksilla ei tietenkään
ollut kaupungin tai kunnan takuuta. Tosiasiassa kunnat kuitenkin kantoivat vastuuta aina1930luvulle saakka perustamastaan pankista, kuten eräistä Säästöpankkien Vakuusrahaston myöhemmin käsiteltävistä tukipäätöksistä käy ilmi.
55. Kuusterä I 1995 s. 80-89, Säästöpankki nro 4/1949 s. 59, Blomstedt I 1989 s. 16-23.
56. Luukko 1996 s. 42.
57. A. V. Tola puhuu eräiden säästöpankkien kielellisestä sulkeutumisesta, jolle ei löytynyt
muuta korjauskeinoa kuin uusien säästöpankkien perustaminen. Tola 1970 s. 46.
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vuoden sisällä suomalaiset säästöpankit Viipuriin, Turkuun, Vaasaan, Poriin
ja Hämeenlinnaan. Viimeinen suomalainen säästöpankki oli Kotkan Suomalainen Säästöpankki, joka perustettiin maailmansodan jo alettua vuonna 1916.58
Helsingin Työväenyhdistyksen toiminnan alkuvaiheessa alettiin suunnitella omaa rahalaitosta. Yhdistyksen säännöissä mainittiin yhdistyksen
tavoitteeksi säästö-, eläke- ja sairaskassojen edistäminen. Osakeyhtiö Helsingin Kansanpankki aloitti toimintansa vuonna 1889. Pankilla oli viisi toimipaikkaa, joista yksi sijaitsi Helsingin Työväenyhdistyksen huoneistossa.
Ottolainauksen osalta pankki oli säästöpankkiin verrattavissa ja antolainauksen osalta liikepankkeihin rinnastettava. Pankki toimi vain lyhyen ajan,
sillä johtajansa kavalluksen takia se jouduttiin sulkemaan. Kansanpankin
pelastamiseksi perustettiin vuonna 1896 Privatbanken i Helsingfors, johon
Kansanpankki sulautettiin.59 Ensimmäinen työväen säästöpankki oli vuonna
1898 perustettu Loimaan Työväen Säästöpankki, joka perustettiin sikäläisen
työväenyhdistyksen toimesta. Pankin toiminta päättyi kuitenkin pian työväenpankkina.60
Suomen Työväenpuolueen (myöhemmin SDP) Turun puoluekokouksessa 1899 oli esillä oman liikepankin perustaminen. Pankin avulla parannettaisiin työväestön lainansaantimahdollisuuksia ja vähennettäisiin työväestön
liikeyritysten riippuvuutta porvaripankeista. Forssan puoluekokous vuonna
1903 velvoitti pankkiasiassa välittömiin toimiin. Hanketta piti edistää perustamalla työväenyhdistyksiin yhä uutterammin säästö- ja lainauskassoja. Varsinaisen työväen pankkilaitoksen, so. liikepankin perustamista tuli jouduttaa
kehittämällä työväenyhdistysten säästökassoja lainmukaisesti vahvistetuilla
säännöillä toimiviksi säästöpankkilaitoksiksi.61 Hanke eteni hitaasti. Lopullisen sysäyksen hankkeelle antoi se, että työväenliikkeen järjestöjen ja yritysten
rahoitus uhkasi ehtyä, kun ”porvarillisten piirien” hallinnassa olleet pankit
säikähtivät vuoden 1905 suurlakon jälkeistä vasemmiston vaalimenestystä ja
58. Siltala - Luukko 2001 s. 14 ja 47, Kuusterä I 1995 s. 159-164.
59. Lyytinen 1983 s. 25, Blomstedt I 1989 s. 38-39 ja 85, Kantanen 2012 s. 77.
60. Loimaan Työväen Säästöpankin sääntöjen henki ei pystynyt toteutumaan maatalousvaltaisella seudulla. Alusta alkaen pankin johtoon tuli runsas maatalousväestön edustus. Pankki
muutti nimensä Loimaan Säästöpankiksi eikä pankkia luettu työväen säästöpankkien ryhmään
kuuluvaksi. Säästöpankki nro 1/1974 s. 33.
Suomen työväen säästöpankit olivat ainutlaatuisia koko maailmassa. Norjassa ja Tanskassa
työväenpankit toimivat osakepankkeina. Saksassa oli vastaavia ammattijärjestöjen pankkeja. Vain Kolumbiassa oli itsenäisiä työväen säästöpankkeja. Eero Numerla, Säästöpankki nro
2/1969 s. 79.
61. Lyytinen 1983 s. 27, Kuusterä I 1995 s. 164-165.

vasemmistolehtien kirjoittelua.62 Helsingin Työväen Säästöpankki perustettiin vuonna 1908. Pian sen jälkeen perustettiin Kyminlaakson Työväen Säästöpankki Kotkaan, Viipurin Työväen Säästöpankki, Lahden Työväen Säästöpankki63, Etelä-Saimaan Työläisten Säästöpankki Lappeenrantaan, Savon
Työväen Säästöpankki Kuopioon64, Turun Työväen Säästöpankki ja Hämeen
Työväen Säästöpankki Tampereelle. Viimeinen työväen säästöpankki perustettiin vuonna 1932 Ouluun jatkamaan Oulun Työväenyhdistyksen Säästökassan toimintaa.65 Helsingin Työväen Säästöpankki nousi vuosina 1951-1952
suurimmaksi säästöpankiksi, oli sen jälkeen toiseksi suurin ja uudelleen suurin vuodesta 1958 alkaen.66

2.5 Suomen Pankki
Suomen Pankki perustettiin vuonna 1812.67 Alkuaikoina sen toiminta rajoittui vaatimattomaan lainanantoon, rahanvaihtoon ja vaihtorahoiksi tarkoitettujen pienten setelien liikkeeseen laskemiseen. Pankki toimi siis jonkinlaisena valtion lainakassana. Isoja lainasummia saattoi anoa senaatilta.
Edellä todetussa vuoden 1840 raharealisaatiossa pankki sai setelipankin
luonteen. Suomen Pankin keskuspankkirooli hahmottui 1860-luvulta alkaen sen jälkeen, kun alettiin perustaa yksityisiä liikepankkeja. Liikepankit alkoivat pitää tilivarojaan Suomen Pankissa ja saivat sieltä myös rahoitusta.68
Vuonna 1875 Suomen Pankin ohjesääntö sai sisällön, jonka perusteella siitä
muodostui keskuspankki samanaikaisesti kun yksityinen pankkiliike alkoi

62. Säästöpankki nro 18/1992 s. 31.
63. Vuonna 1911 perustettu Lahden Työväen Säästöpankki joutui lopettamaan toimintansa jo
vuonna 1914 kavalluksen johdosta. Helsingin Työväen Säästöpankki anoi vuonna 1961 lupaa
sivukonttorin perustamiseen Lahteen. Kun luvan saaminen valtiovarainministeriöltä näytti
epävarmalta, HTS perui lupapyynnön ja konttoria pyytäneet yhteisöt perustivat Lahden Työväen Säästöpankin. Se sai toimiluvan vuonna 1962. Pankki päätti seuraavana vuonna fuusiosta
HTS:n kanssa. Näin HTS pääsi Lahteen mutkan kautta. Lyytinen 1983 s. 314.
64. Savon Työväen Säästöpankki jouduttiin asettamaan selvitystilaan 1930-luvun alussa. Säästöpankkien Vakuusrahasto antoi tukea pankille 38 000 markkaa tallettajien saamisten maksamiseksi. Rahasto 22.11.1932.
65. Oulun Työväenyhdistyksen Säästökassa muutettiin vuonna 1932 säästöpankiksi sen vuoksi,
että kommunistisen puolueen tultua Suomessa lakkautetuksi siihen kuuluneiden järjestöjen
ja yhteisöjen omaisuutta uhkasi menetys valtiolle. Säästöpankki nro 2/1993 s. 26.
66. Säästöpankki nro 18/1992 s. 31.
67. Alkuperäinen nimi ”Waihetus (Wäxeli)-, Laina- ja Depositioni-Contori Suomen SuurenRuhtinanmaasa.” Pankki toimi Turussa vuoteen 1819, jolloin se siirtyi Helsinkiin. ”Konttoria”
alettiin kutsua pankiksi vuonna 1817. Talvio 2003 s. 19, Pipping 1964 s. 13, Kuusterä - Tarkka I
2011 s. 12-13.
68. Lehtiö 2004 s. 70, Kunnas 1986 s. 20-21, Talvio 2003 s. 19 ja 24-26.
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kehittyä.69 Samalla Suomen Pankin varsinaiselle toiminnalle vieraat ja senaatin määrättävissä olleet rahastot ja ulkomainen luotonotto siirrettiin uuteen
virastoon, valtiokonttoriin.70 Itsenäisyyden aikana Suomen Pankilla on ollut merkittävä rooli rahapolitiikassa sekä rahoitus- ja valuuttamarkkinoiden
sääntelyssä. Suomen Pankin rooli oli merkittävä 1930-luvun alun pankkikriisien hoitamisessa. Markka-aikana pankin päätehtävät olivat hillitä inflaatiota,
tasata suhdannevaihteluita ja pitää markan ulkoinen kurssi vakaana.
Euroopan keskuspankki EKP perustettiin vuonna 1998. Suomen liityttyä
Euroopan rahaliittoon Suomen Pankin tehtävänä on toteuttaa EKP:n neuvoston päätöksiä Suomessa. Tämän tutkimuksen kannalta Suomen Pankin
rooli ei muuttunut. Se voi hoitaa edelleen myös Euroopan keskuspankkijärjestelmästä riippumattomia kansallisia tehtäviä omalla vastuullaan ja omaan
lukuunsa. Sen tavoitteena on ylläpitää hintavakautta, turvata rahan vakaa arvo ja edistää rahoitusjärjestelmän vakautta. Suomen Pankki toimii edelleen
Suomessa pankkien pankkina ottaen niiltä vastaan talletuksia, myöntäen
niille tarvittaessa maksuvalmiusluottoa ja välittäen pankkien välisiä maksuja.
Se huolehtii rahahuollosta ja setelien liikkeeseen laskemisesta. Valtiolla on
edelleen yksinoikeus lyöttää metallirahaa. Metallirahan laskee liikkeeseen
Suomen Pankki.71
Suomen Pankista annetussa laissa (214/1998) Suomen Pankki määritellään itsenäiseksi julkisoikeudelliseksi laitokseksi. Se toimii eduskunnan
takuulla ja hoidossa sekä eduskunnan valitsemien pankkivaltuutettujen
valvomana. Samalla Suomen Pankki on erottamaton osa Euroopan keskuspankkijärjestelmää ja toimii Euroopan Keskuspankin perustamissopimuksen ja perussäännön mukaisesti Euroopan Keskuspankin norminantovallan
alaisena.

2.6 Hypoteekkiyhdistys, liikepankit,
Postisäästöpankki ja osuuspankit
Suomen Hypoteekkiyhdistys perustettiin vuonna 1860 huolehtimaan maatalouden pitkäaikaisesta perusluototuksesta.72 Yhdistyksen toiminta perustui
25.5.1859 annettuun Keisarillisen Majesteetin Armolliseen julistukseen Suo69. Armollinen ohjesääntö Suomen Pankille N:o 23/1875, Auer 1964 s. 23.
70. Kastari 1955 s. 7-8.
71. Kuusterä - Tarkka II 2012 s. 787.
72. Aloitteentekijänä Hypoteekkiyhdistyksen perustamiseksi oli pankinjohtaja Henrik Borgström nuorempi, joka julkaisi vuonna 1858 kirjasen Om hypoteksföreningar. Blomstedt I 1989
s. 35, Pipping 1964 s. 29-30.

men Maan Hypoteekkiyhdistysten ehdoista ja yleisistä perusteista. Senaatti vahvisti Hypoteekkiyhdistyksen säännöt vuonna 1860. Yhdistyksen lainat
olivat pitkäaikaisia kuoletuslainoja jäsenten maatalouskiinteistöihin otettuja
kiinnityksiä vastaan. Tarvitsemansa varat lainoihin yhdistys hankki laskemalla liikkeeseen obligaatiolainoja. Yhdistys mainitaan tässä ensimmäisenä
aikajärjestyksen perusteella.
Oikeudellisesti Hypoteekkiyhdistystä voidaan luonnehtia velallistensa
keskinäiseksi yhdistykseksi.73 Yhdistyksen jäseniltä ei edellytetty pääomapanosta, vaan toiminta perustui heidän keskinäiseen vastuuseensa. Ulkomaisille obligaatiolainoilleen Hypoteekkiyhdistys sai valtiolta takauksen. Hypoteekkiyhdistyksen toimintaa rajoitti Helsingissä toimiminen ja se, että se ei
voinut tulla pienempien viljelijöiden avuksi. Laitoksen sääntöjen mukaan
luototettavan tilan arvon oli oltava vähintään 8 000 ruplaa.74 Oikeudellisesti
mielenkiintoinen yksityiskohta on, että hypoteekkiyhdistysten toiminnan
keskeyttämiseen, selvitystilaan, purkamiseen ja fuusioon sovelletaan säästöpankkilain säännöksiä (laki 936/1978, 5. luku).75
Ensimmäinen liikepankki Yhdys-Pankki Suomessa aloitti toimintansa
vuonna 1862. Hankkeen takana olivat teollisuus ja suurkauppiaat. Pankki
luotiin lähinnä skotlantilaisen mallin mukaiseksi pankkilaitokseksi ja talletuspankiksi. Tarkoituksena oli saada aikaan maatalouspankki, lähinnä vasta
perustetun Suomen Hypoteekkiyhdistyksen obligaatioiden lainoittamisen
helpottamiseksi. Suunnitelman mukaan pankin piti tehdä myös säästö-

73. Hypoteekkiyhdistyksistä säädetään laissa hypoteekkiyhdistyksistä 936/1978. Voimassalevan määrittelyn mukaan ”Hypoteekkiyhdistys on luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
(610/2014) tarkoitettu luottolaitos. Sen erityistarkoituksena on etupäässä pitkäaikaisina lainoina
hankituista varoista myöntää pitkäaikaisia lainoja pääasiassa joko kiinnitysvakuutta tai muuta
turvaavaa vakuutta vastaan.” (621/2014, 1 §).
Lain 3 §:n mukaan hypoteekkiyhdistyksen jäseniä ovat sen perustajat viiden vuoden ajan sen
perustamisesta lukien ja lainanottajat. Hypoteekkiyhdistyksen jäsen ei vastaa Hypoteekkiyhdistyksen sitoumuksista eikä hänellä ole oikeutta sen omaisuuteen eikä osuutta sen tuottamaan voittoon.
74. Hepoluhta 1977 s. 11, Hyvönen 1955 s. 14-15. Mainittu rahamäärä vastasi professorin vuosipalkkaa.
Vuosina 1862-1864 Hypoteekkiyhdistys myönsi 1379 lainaa. Yhdistyksen lainananto jatkui vuoteen 1867. Nälkävuosien seurauksena joka kolmas 1860-luvulla Hypoteekkiyhdistykseltä luottoa
saanut tila joutui laitoksen haltuun. Kun J. V. Snellman ryhtyi vuonna 1869 Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtajaksi, laitoksen hallussa oli 429 maatilaa. Koko toimitusjohtaja-aikansa
vuoteen 1881 Snellman toimi tämän päivän terminologialla omaisuudenhoitoyhtiöksi katsottavan laitoksen johtajana. Piepponen, Suomen Hypoteekkiyhdistys 140 vuotta, 2000 s. 6-10.
75. HE 180/2001 s. 8. Suomen Hypoteekkiyhdistys toimii edelleen vuonna 2016. Pääosin kiinnitysluottolaitokset ovat toimineet osakeyhtiömuotoisina kiinnitysluottopankkeina tai liikepankkien hypoteekkiosastoina.
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pankkien perustaminen maaseudulle tarpeettomaksi.76 Pankkimarkkinoiden uudelleenmuotoutumisen kannalta on merkittävää, että Yhdys-Pankki
avasi jo aloittamisvuotenaan suurimpiin kaupunkeihin seitsemän sivukonttoria ja kolme asioimistoimistoa. 1880-luvulla Yhdys-Pankilla oli konttorit
20 kaupungissa. Samaan määrään nousi myös seuraavan liikepankin, Pohjoismaiden Osakepankki Kauppaa ja Teollisuutta varten (Pohjoispankki),
konttoreiden määrä 1880-luvun puolivälissä. Tämän vuonna 1873 Viipurissa
perustetun pankin alkuperäisenä tarkoituksena oli välittää rahoitusta KeskiEuroopasta Venäjälle.77 Liikepankkien laajat toimintaoikeudet, laajamittainen ulkomaisen pääoman tuonti ja suhteellisen tiheä konttoriverkosto, jota
kasvattivat vielä vuonna 1889 perustetun Kansallis-Osake-Pankin konttorit
myös maaseudulla, merkitsi sitä, että liikepankkien markkinaosuus nousi
pian heti Yhdys-Pankin perustamisen jälkeen kahteen kolmasosaan pankkien talletuksista, jolloin säästöpankkien osuus jäi vajaaseen kolmasosaan.
Vastaava kehitys toteutui luotonannossa.78
Postisäästöpankkitoiminnan käynnistyminen liittyy läheisesti säästöpankkien toiminnan tarkoitukseen ja muutenkin säästöpankkitoimintaan.
Postisäästöpankkien perustamisen toteutustavassa oli kysymys valtion
oman laitoksen, postin tehtäväpiirin laajentamisesta. Ajatuksen käyttää
postilaitoksen konttoriverkostoa pienten talletusten keräämiseen esitti Englannissa parlamentin alahuoneen jäsen Samuel Whitbread jo vuonna 1807. Läpimurtoon suunnitelma eteni vasta 1850-luvulla, kun Charles
William Sikes esitti valtiovarainministeri William Gladstonelle, että postikonttorit toimisivat niillä paikkakunnilla, joilla ei ollut säästöpankkia,
myös talletusten vastaanottopaikkoina.79 Aloite johti vuonna 1861 lakiin.
76. Runar Urbans, Säästöpankki nro 4/1949 s. 59, Blomstedt I 1989 s. 36-37, Pipping 1964 s. 2933 ja 422.
Todettakoon, että Yhdys-Pankilla oli lupa omien setelien liikkeeseen laskuun. Pankin setelit
tulivat käyttöön vuonna 1867. Vuoden 1886 pankkilain nojalla se joutui luopumaan oikeudestaan vuonna 1892. Toinen luvan saanut Pohjoismaiden Osakepankki ei käyttänyt oikeuttaan
sen vuoksi, että senaatti alensi pyydetyn setelien määrän 3 milj. markasta 1 milj. markkaan. KM
1884:8 s. 52, Talvio 2003 s. 81, Pipping 1964 s. 85.
77. Blomstedt I 1989 s. 37-38, Auer 1964 s. 23, Anttila 2005 s. 53, Pipping 1964 s. 46-51, Tudeer
1986 s. 10, Kantanen 2012 s. 73. Tässä tutkimuksessa vertailut liikepankkeihin jäävät varsin vähälle siitä syystä, että liikepankit eivät ole toimineet yhtenä pankkiryhmänä kuten säästö- ja
osuuspankit. Osakeyhtiömuotoiset pankit ovat omistuspohjansa ja luonteensa mukaan olleet
lisäksi laajojen omistusjärjestelyjen kohteena.
78. Kuusterä I 1995 s. 107. Liikepankkien osuus luotonannosta nousi vuoteen 1900 mennessä
50 %:iin, vastaavasti Suomen Pankin osuus laski vuodesta 1850 vuoteen 1900 50 %:sta 9 %:iin ja
säästöpankkien osuus mainittuna ajanjaksona vaihteli 7-15 %:n välillä. Thue 2014 s. 96.
79. Auer 1964 s. 10-13. Postisäästöpankin perustamiseen vaikuttivat osaltaan myös säästöpankkien vastoinkäymiset. Eräiden säästöpankkien toiminnassa todettiin väärinkäytöksiä, joista

Suomessa Postisäästöpankki aloitti toimintansa vuonna 1887 täyttääkseen niiden syrjäseutujen tarpeita, joille yksityisiä säästöpankkeja ei ollut
perustettu.80 Postisäästöpankin luonne ja toimintatapa määriteltiin seuraavasti: ”Postisäästöpankin perusaate on saada aikaan yleinen laitos, joka valtion takauksen ja hoidon alaisena antaa yleisölle mahdollisuuden mukaan
helpoimman tilaisuuden, varmaan tallettaa ja panna korolle yksin pienempiäkin säästösummia, jonka tähden se on yhdistetty postilaitoksen kanssa,
koska tämä on kaikista valtion laitoksista enimmin levinnyt ja käytetty.”81 Vielä vuonna 1937 asetettu postigiro- ja postisäästöpankkikomitea toteaa mietinnössään, että ”Postisäästöpankki on etupäässä yksityisten säästölaitosten
täydennyksenä, ja sillä on säästäväisyyden ja oman avun edistäjänä edelleen
yhtä tärkeä tehtävä kuin alkuaikoinakin.”82 Yhteiskunnan edun mukaiseksi on
katsottu, että pankit kokoavat pieniä talletuksia isommiksi luotoiksi mahdollistaen tällä tavoin suurtenkin investointien rahoituksen. Pankin toimintaa
vilkastutti erityisesti postisiirtojärjestelmän käyttöönotto 1930-luvun lopussa.
Pankin merkitys oli suuri valtion suurten perusinvestointien kuten voimalaitosten sekä sosiaalisen asuntotuotannon rahoittamisessa.83
Postisäästöpankkia sotien jälkeen kuvaa postisäästöpankkilain 260/1948
määrittely. Sen mukaan Postisäästöpankki on valtion vastuulla toimiva yleishyödyllinen rahalaitos, jonka tehtävänä on edistää säästäväisyyttä vastaanottamalla rahoja korkoa kasvamaan ja pitämällä varat asianomaisten saatavana, harjoittaa postisiirtoliikettä helpottaakseen maksujen suoritusta ja
vähentääkseen käteisen rahan käyttöä sekä hoitaa muita valtion sille antamia tehtäviä, joiden laatunsa vuoksi katsotaan Postisäästöpankille soveltuvan. Vuoden 1969 Postipankkilaissa Postipankki määritellään valtion
eniten huomiota herättivät Cuffe Street -säästöpankin vararikko Dublinissa vuonna 1848 ja
samanaikainen Hertfordin Säästöpankissa paljastunut kavallus. Säästöpankkeja kohtaan osoitettu luottamuksen horjuminen ilmeni talletuskannan supistumisena. Vasta vuosina 1859-1860,
kun valtio korvasi dublinilaisten säästäjien vahingot, talletusten määrä alkoi kasvaa.
80. Hyvien puolien ohessa Postisäästöpankin perustamisen syinä olivat monet säästöpankkien puutteet kuten konttoreiden heikko kattavuus ja lyhyet aukioloajat, pienintä talletusmäärää
koskevat rajoitukset sekä säästöpankkien heikko hoitotaso. Auer 1964 s. 28-50. Säästöpankkien
heikkouksista myös HE 10/1885 s. 1.
Blomstedt puhuu valtion säästöpankkilaitoksesta, joka harjoittaa säästöpankkitoimintaa.
Blomstedt 1989 s. 39.
81. Postisäästöpankin luonnetta kuvaa lain käsittely valtiopäivillä. Pappissäädyn edustaja prof.
Johan Wilhelm Runeberg toivoi, että ehdotus lähetettäisiin myös pankkivaliokuntaan, koska
hänen mielestään kysymyksessä ei ollut ”yksinomaan säätyjen takuu ehdotetulle laitokselle,
vaan myös rahalaitoksen perustaminen.” Mielipide ei saanut riittävää kannatusta. Auer 1964 s.
43, HE 10/1885, valtiovaliokunnan mietintö 3/1885 s. 1-2.
82. Auer 1964 s. 220.
83. KM 1986:2 s. 12, Auer 1964 s. 385-400.
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vastuulla toimivaksi rahalaitokseksi, joka suorittaa myös valtion sille antamia
tehtäviä. Postipankista tuli vuonna 1988 valtioenemmistöinen osakeyhtiö ja
siltä poistui yksinoikeus valtion maksuliikkeen hoitamiseen.84 1990-luvulla
pankin yhteiskunnalliset tehtävät päättyivät ja siihen sovellettiin liikepankkilakia.85 Vuonna 2000 Leonia Pankki Oy:nä toimineen pankin palvelut poistuivat posteista.
Maanviljelijäin osuuskassajärjestön ja samalla Saksan maanviljelijäin
osuustoimintaliikkeen perustajana pidetään nimismies F. W. Raiffeisenia.
Reiffeisen perusti ensimmäisen osuuskassan Saksassa vuonna 1862. Suomalainen osuuskassatoiminta perustui Raiffeisenin periaatteille.86 Osuuskassojen Keskuslainarahasto Osakeyhtiö OKO perustettiin vuonna 1902. OKO:n
ensimmäisen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tarkoituksena oli ”harjoittaa lainausliikettä osuuskassojen välityksellä tyydyttääkseen maalaisväestön, etupäässä pienten maanviljelijäin luotontarvetta mahdollisimman
edullisilla ehdoilla.” Oikeudellisesti OKO ei ollut pankki ennen vuotta 1970
vaan tavallinen osakeyhtiö. Ensimmäiset osuuskassat perustettiin jo OKO:n
perustamisvuonna. Varsinaisen toimintansa OKO ja ensimmäiset osuuskassat aloittivat vuonna 1903. Osuuskassat levisivät nopeasti ympäri maan sen
johdosta, että niiden perustaminen ei vaatinut väestöltä mitään uhrauksia,
84. Hallitus esitti vielä maksuliikemonopolin säilyttämistä Postipankille, mutta pankkivaliokunta muutti hallituksen esitystä tekemällä seuraavan lisäyksen lain 8 §:ään: ”Postipankki
hoitaa, sen mukaan ja siinä laajuudessa kuin siitä on erikseen säädetty ja määrätty, valtion kotimaisen ja ulkomaisen maksuliikkeen. HE 71/1987, PaVM 1/1987 s. 1, VvVL 10/1987 s. 2, Säästöpankki nro 22/1987 s. 35.
85. Vuonna 2016 Postipankki Oy:stä sittemmin Leonia Pankki Oy:ksi ja sen jälkeen vielä Sampo Pankki Oy:ksi muuttunut pankki toimi Suomessa Danske Bank A/S:n tytäryhtiönä nimellä
Danske Bank Oyj. Danske Bank ilmoitti 2.2.2017 suunnittelevansa tytäryhtiönsä muuttamista
sivuliikkeeksi. Pankin lehdistötiedote 2.2.2017.
86. Raiffeisenin periaatteet olivat seuraavat: pieni osuusmaksu jäseneksi liityttäessä, ylijäämän käyttö jakamattoman vararahaston perustamiseen, hallituksen jäsenten toimi palkaton,
jäsenten rajaton vastuu kassan veloista, kassan toiminta niin pieni että jäsenet tuntevat toisensa,
ainoastaan toimeliaita ja kunnollisia henkilöitä otetaan jäseniksi, lainojen myöntäminen vain
jäsenille tuotantoa edistäviin hankkeisiin, tarkka valvonta lainojen käyttöön nähden ja lainaajan määrittäminen lainatarkoituksen mukaan. Rajaton lisämaksuvelvollisuus oli käytännön
tarpeen ja pakon vaatima. Lisäksi rajattomalla vastuulla kassan sitoumuksista oli terveellinen
vaikutus osuuskassojen luotonannon varmuuteen. Hyvönen 1955 s. 11 ja 277, Herranen 2004
s. 24-25.
Osuuskuntalain mukaan osuuspankkien jäsenet eli lainansaajat olivat lain mukaan 1960-luvun lopulle asti henkilökohtaisesti vastuussa kassan sitoumuksista. Alun alkaen jäsenten rajatonta lisämaksuvelvollisuutta lievennettiin 1950-luvulla. Vuoden 1969 lainmuutoksen jälkeen
osuuspankin jäsenen lisämaksuvelvollisuuden tilalle tuli pankkien vakavaraisuuden turvaksi
luotu luottokantavakuutus. Käytännössä jäsenten vastuu hoidettiin poikkeuksetta OKO:n ja
1930-luvun alusta lukien järjestön oman vakuusrahaston puitteissa. Kuusterä II 2002 s. 11, 140,
248 ja 306.

ei aiheuttanut rasituksia eikä kustannuksia. Päinvastoin osuuskassojen perustaminen oli houkuttelevaa, koska ne toivat paikkakunnalle vierasta rahaa,
siis valtion lainoja ja avustuksia. Osuuskassojen vakavaraisuus tukeutui kassan jäsenten rajattoman lisämaksuvelvollisuuteen.87
Osuuskassojen ensimmäisten mallisääntöjen mukaan osuuskassojen tehtävänä oli ”harjoittaa uloslainaus- ja säästökassaliikettä jäsentensä elinkeinon edistämiseksi, tyydyttääkseen heidän luotontarvettaan sekä tarjotakseen
heille tilaisuutta säästöjensä turvalliseen sijoittamiseen ja kartuttamiseen.”88
Pankkien tapaisina talletusten vastaanottajina osuuskassoja ei alkuaan mielletty. Eduskunnan talousvaliokunta ymmärsi osuuskuntalain lainausliikettä koskevat pykälät siten, etteivät osuuskassat saa ”varsinaisena liikkeenä”
pankkien tavoin harjoittaa talletusten ottoa, koska säästöpankkien kattavuus
katsottiin maantieteellisesti riittäväksi ja osuuskassojen valvonnan kehittäminen vaikeaksi.89 Osuuskassat saivat oikeuden ottaa vastaan talletuksia
vuonna 1920. Senkin jälkeen niiden toiminta perustui pitkään lainanantoon
eikä talletusten keräämiseen. Talletusten vastaanottomahdollisuuteen liittyvänä vuoden 1920 laki asetti määräyksiä kassavarannolle ja kassojen valvonnalle.90
Pankkirakenne vakiintui 1930-luvulla eräiden pienten liikepankkien
fuusioimisen ja lopettamisten jälkeen. Osuuskassoja ja myöhemmin säästöpankkeja fuusioitiin omien ryhmiensä sisällä. Ennen pankkirakenteiden
myllerrystä 1980-luvulla pankkeja oli seuraavasti:

87. Blomstedt II 1978 s. 49-63, Tola 1970 s. 25. Osuuskuntamuodolle on osuuskunnan vakauden
kannalta huomionarvoista lisäksi se, että osuuskunnan jäsenmäärä ja pääoma ovat etukäteen
määräämättömät.
88. Osuustoiminnan lähtökohdat olivat samantyyppiset kuin säästöpankkien. Eduskunnan
laki- ja talousvaliokunnan mietintö LTVM 9/1901 s. 2: ”Osaksi säästämällä, osaksi toisiansa
tukemalla vähäväkisetkin siten voivat päästä nauttimaan suuremman pääoman etuja, ostaa
tarpeensa huokeammalla, myydä tuotteensa paremmista hinnoista ja saada tarpeellista luottoa käytettäväkseen. Sen ohessa osuustoiminta on omiaan edistämään säästäväisyyttä, toimeliaisuutta ja yhteishenkeä, ja sen kautta sillä on tärkeä taloudellisesti ja siveellisesti kasvattava
vaikutus.” Hyvönen 1955 s. 53 ja 380, Blomstedt II 1978 s. 80-86, Alanen 1964 s. 219 ja 350-365.
89. Anttila 1996 s. 55.
90. Erma 1970 s. 69-70, Lehtiö 2004 s. 107, Blomstedt II 1978 s. 163-164.
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PANKIT 1985
Säästöpankit + SKOP
Osuuspankit + OKO
Suomen Yhdyspankki
Kansallis-OsakePankki
Helsingin Osakepankki
Postipankki
Suomen Työväen Säästöpankki / STS-Pankki
Peruspankki Oy
Ålandsbanken Ab
Yhteensä

Pankkeja

Konttoreita Tase mmk

255+1
370+1
1
1
1
1
1

1 208
1 223
363
460
118
48
125

64 199
63 448
60 538
60 358
10 719
35 976
5 518

Markkinaosuus %
20,7
20,5
19,5
19,4
3,5
11,6
1,8

1
1

1
21
3 567

732
1 470
310 027

0,2
0,5
100,0

3 Pankkitoiminnan sääntely
3.1 Johdanto ja tarkasteltavat asiat
Jaksossa on tarkoitus kertoa
mitä perusteita on olemassa pankkien muista yrityksistä poikkea		
valle sääntelylle,
mikä sääntelyssä on pankin vakauden ja tallettajan suojaamisen
		
kannalta olennaista,
mihin osaan pankin toimintaa sääntely kohdistuu,
mihin perustuu se, että eri yhteisömuotoa olevia pankkeja on
		
säännelty eri tavoin ja
arvioida, miten sääntely on toteutunut.
Miksi pankkitoimintaa säännellään? Kysymyksenasettelun voi aloittaa
askelta aikaisemmin eli mihin pankkeja tarvitaan. Pankkitoiminnan ja rahoitusmarkkinoiden tehtävänä on palvella reaalitalouden syntymistä ja kehittymistä. Pankkitoiminnan sääntelyllä on ollut kolme tunnistettavaa tavoitetta. Ensimmäisenä on luoda taloudellista vakautta yhteiskuntaan. Toiseksi
sääntelyä käytetään yhteiskuntapoliittisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kolmantena tavoitteena on tallettaja-asiakkaiden aseman turvaaminen. Järjestys vastannee pankkilainsäädännön tavoitteita 2000-luvulla.
Ensimmäisen säästöpankkiasetuksen aikaan (1895) kaksi jälkimmäistä tavoitetta kulkivat käsi kädessä sen mukaisesti kuin myöhemmin (4.2 ja 4.2.1)
selostetaan, ja ensimmäistä tuskin tunnistettiin. Uuden piirteen sääntelylle on tuonut se, että EU:n tavoitteiden, euroalueen syntymisen ja rahoitusmarkkinoiden kansainvälistymisen seurauksena pankit joutuvat toimimaan
samojen sääntöjen mukaisesti erityisesti saadakseen jälleenrahoitusta valtioiden rajojen yli.
Mitä pankin toiminnassa on sellaista, että sen toimintaa on säänneltävä muista yrityksistä poikkeavalla tavalla ja että pankit on asetettu julkisen
valvonnan alaiseksi? Kysymyksen ymmärtää, jos pankkien pääomasta omaa
on suuruusluokkaa 10 % ja vierasta 90 %. Jaksossa haetaan vastausta kysymykseen, mitä pankkitoiminnan vakaudella tarkoitetaan määrittelemällä se
markkinahäiriöistä käsin ja niihin varautumisen kautta. Pankkitoiminnan
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sääntelyä perustellaan tänä päivänä erityisesti julkisvallan tarpeella puuttua
pankkien toimintaan yhteiskunnalle aiheutuvien vahinkojen estämiseksi.
Yhteiskunnan intressin ymmärtää kysymällä, mitä merkitsee jos pankkien
ylläpitämät rahoitus- ja maksujärjestelmät romahtavat. Sääntelyä perustellaan myös kuluttajansuojan tarpeilla ja epätäydellisellä kilpailulla. Rahoitusmarkkinoiden säännöstelyllä on ollut merkittävä rooli talouspolitiikassa.
Jaksossa käsitellään miksi rahoitusmarkkinoita on säännöstelty ja sen merkitystä pankin vakauteen.
Säästöpankin vakauden ylläpitäminen. Pankkilaeissa tärkein elementti
on pankin vakauden ylläpitäminen varautumalla maksuvalmiusongelmiin ja
luottotappioririskeihin. Kun ensimmäistä säästöpankkilakia perusteltiin tallettajien suojaamisella, pankkisääntelyn pääkohteeksi on 2000-luvulla noussut pankkikonkursseista yhteiskunnalle aiheutuvien tappioiden estäminen
tai ainakin tappioiden minimoiminen. Silti kysymys, voiko tallettaja luottaa
siihen, että hän saa talletuksensa aina takaisin ja voiko myös laina-asiakas
luottaa siihen, että hän voi pitää saamansa lainarahat eräpäivään saakka, on
edelleen ajankohtainen.
Pankkisääntely ulottuu pankin perustamisesta ja itse varsinaisen toiminnan turvaamisesta toimiin, joilla tallettajia ja valtiota suojataan tappioilta
pankin selvitystilassa ja lopulta konkurssissa. Tutkimuksen kohteena on, miten talouselämän muutokset ovat vaikuttaneet sääntelyyn varsinaisissa pankkilaeissa ja muussa lainsäädännössä ja miksi lakien lisäksi rahaviranomaiset
ovat säännöstelleet rahoitusmarkkinoita ja sitä kautta pankkitoimintaa.
Sääntelyn kohteet. Pankkitoiminnan käsite ja sääntelyn kohteet ovat olleet vakiintuneita. Pankeille sallittu liiketoiminta on määritelty eri aikoina eri
tavoin ilman, että toimintaa olisi tarvinnut olennaisesti muuttaa uusien lakien tullessa voimaan. Toimintaa on rajoitettu mm. tarkoituksella, että pankit
eivät kilpailisi laina-asiakkaittensa kanssa. Jaksossa määritellään sääntelyn
kohteet ja nostetaan esille, mikä siinä on pankin vakauden ja tallettajan suojan kannalta relevanttia ja miten painopisteet ovat yhteiskunnan kehityksen
myötä muuttuneet.
Liike-, säästö- ja osuuspankeilla omat lakinsa. Suomelle samoin kuin
muille maille on ollut ominaista, että pankkitoimintaa on voinut harjoittaa
osakeyhtiö-, osuuskunta- ja säästöpankkimuodossa. Valtiolla on ollut Postisäästöpankki, joka kilpaili yksityispankkien kanssa. Myös postisäästöpankkitoiminnalla on ollut esimerkkinsä ulkomailla. Jaksossa keskitytään siihen,

miksi pankkitoimintaa harjoitetaan eri yhteisömuodoissa ja miten se on vaikuttanut niiden liiketoimintaan. Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu kiinnitysluotto- ja investointipankit, jotka eivät ole kilpailleet perinteisellä tavalla
talletuspankkien kanssa.
Lainsäädännön toteutuminen. Jaksossa käsitellään pankkilainsäädännön
ja pankkitoimintaan vaikuttavan lainsääsäädännön kehitystä, miten oikeus ja
talous ovat toimineet eri aikoina ja tilanteissa rinnakkain ja ristikkäin. Tutkimuksen kohteena on, minkä takia pankkiryhmäkohtaisista laeista on siirrytty yhteen liiketoimintaa koskevaan lakiin ja liike-, säästö- ja osuuspankkilait
koskevat enää yhteisömuotoon liittyviä asioita. Mielenkiintoa on kohdistettu
myös kysymykseen, miten lisääntynyt kuluttajansuoja ja velallisen aseman
parantaminen ovat ainakin periaatteessa vaikuttaneet tallettajan asemaan ja
miksi pankkien keskinäistä kilpailua on haluttu raha- ja valvontaviranomaisten taholta enemminkin hillitä kuin lisätä.

3.2 Pankkitoiminnan sääntelemisen yleiset
tavoitteet
Pankkien perustehtävänä on välittää rahoitusta rahoitusylijäämäisiltä talousyksiköiltä rahoitusalijäämäisille talousyksiköille. Rahoitusylijäämäisiä
talousyksiköitä edustavat tallettajat ja alijäämäisiä yksiköitä lainansaajat. Tallettajat lainaavat ylijäämänsä pankille.91 Pankki velallisena maksaa rahan
hintana velkojalleen, tallettajalle korkoa hyvityksenä velkasumman käytöstä.
Jo vuoden 1895 säästöpankkiasetuksen pohja-ajatuksena oli säästöpankin
91. Viljanen 2015 s. 8-9. Vihriälän mukaan pankkien olemassaolo perustuu rahoitussopimusten valvontaan, likviditeetin luomiseen ja muuntamiseen rahoituksen tarjoajien ja käyttäjien
tarpeisiin sopivaksi. Vihriälä 1989 s. 54-61. Tässä kohdassa ei määritellä, mitä talletuksella on eri
aikoina tarkoitettu. Määrittelyongelmien takia talletusta ei ole aina edes pyritty määrittelemään,
määrittelyssä on päädytty erilaisiin kehäpäätelmiin tai talletus on sidottu pankkien keskinäisiin korkosopimuksiin ja verotukseen. Vuoden 2014 luottolaitoslaissa luottolaitostoiminnalla
tarkoitetaan liiketoimintaa, jossa yleisöltä otetaan vastaan takaisinmaksettavia varoja sekä tarjotaan omaan lukuun luottoja tai muuta rahoitusta. Takaisinmaksettavilla varoilla tarkoitetaan
liiketoiminnassa velaksi otettuja varoja. Talletuksella tarkoitetaan sellaisia takaisinmaksettavia
varoja, jotka on kokonaan tai osittain korvattava talletussuojarahastosta. Korvattavat saamiset
määritellään luottolaitoslain 14:8 §:ssä.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/49/EU talletuksena ei pidetä tallettajan saamisia, jotka perustuvat haltijalle asetettuun saamistodistukseen eikä saamisia, joiden
takaisinmaksettava pääoma-arvo on sidottu muuttuvaan perusteeseen kuten osakeindeksiin.
Sitä vastoin se, että talletuksen tuotto on sidottu tällaiseen muuttuvaan perusteeseen, ei sulje
talletusta määritelmän ulkopuolelle. Suojattavana talletuksena ei pidetä julkisyhteisön, luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen eikä vakuutuslaitoksen tekemää talletusta. Siten talletuksen
määrittelyyn vaikuttaa paitsi itse ”tuote” myös kuka on sen omistaja. HE 175/2014 s. 54.
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tallettajien suojaaminen. Talletukselle on ominaista likvidisyys ja turvallisuus.
Tallettajan tulee voida luottaa siihen, että hän saa talletuksen milloin vain takaisin korkoineen.92 Talletus poikkeaa esim. vakuutuksesta siinä suhteessa,
että tallettaja voi määrätä kaiken aikaa tilivaroista pankkia kuulematta sillä
perusteella, että hän on maksamiensa määrien omistaja.
Tallettajan luottamus varojensa saamiseen takaisin voi perustua uskoon
omaa pankkiaan kohtaan, siihen että talletus on turvattu erilaisten lakiin
perustuvien turvajärjestelmien kuten vakuus-, vakaus- ja talletussuojarahastojen kautta, talletuksia koskevan vakuutuksen kautta tai siihen, että viime
kädessä valtio kuitenkin jollain keinoin turvaa talletuksen. Viimeksi mainittu on voinut perustua siihen, miten valtio on aikaisemmin toiminut vastaavissa kriiseissä.93 Tallettajan suoja on lähtenyt säästöpankin (rajoitetuista)
toimintaoikeuksista ja luotonannon turvallisuudesta sekä säästöpankkien
yhteisvastuusta. Todettakoon, että talletuksia ei ole vakuutettu Suomessa.94
Huomattavaa on, että talletusten turvallisuus unohtuu taloudellisesti hyvinä aikoina. Talletusten suoja on ollut myös kilpailutekijä pankkien välillä.95
Lainansaajat kattavat rahoitusvajauksensa luotonotolla pankista ja luoton takaisinmaksu pankille tapahtuu myöhemmin lainansaajille kertyvillä tuloilla. Havansin mukaan luotto on raha-arvon lainaamista toisen käyttöön myöhemmin ajankohtaistuvin takaisinmaksuvelvoittein eli rajoitetuksi
ajaksi.96 Olennaista on, että luotonanto tapahtuu pankin taseen kautta. Siviilioikeudellisesti pankin luotonanto perustuu velkasuhteisiin, jossa toisena
osapuolena on luoton saaja. Luottosuhteisiin sovelletaan sopimusoikeuden
yleisiä periaatteita.97
92. Anttilan mukaan asiakkaalle talletuspalvelut on eräänlainen maksuvalmiusvakuutus: Tallettaja ei tiedä ennakkoon tulevaa rahan tarvettaan, jolloin avistaehtoinen talletus antaa hänelle mahdollisuuden saada rahalleen tuottoa, mutta samalla hän säilyttää mahdollisuuden
yllättävissä tilanteissa nostaa varoja. Anttila 1996 s. 30.
93. Anttila 1996 s. 26. Ks. jakso 9.2.2, pankkitukiponsi.
94. Yhdysvalloissa tuli vuoden 1934 alusta voimaan laki liikepankkien ja säästöpankkien talletusten vakuuttamisesta. Valtiolla oli oma vakuutuslaitos, jossa talletukset vakuutettiin 2 500 dollariin saakka (Federal Deposit Insurance Corporation). Kun vakuutuslaitos oli valtion omistama
ja perustui lakiin, voidaan puhua julkisesta talletussuojasta. Säästöpankkien omat vakuutuslaitokset olivat vakuusrahastotyyppiset. Siten ne huolehtivat säästöpankkien maksuvalmiudesta
ja vakavaraisuudesta. Lisäksi säästöpankkien vakuutuslaitoksissa sai vakuuttaa kullakin tilillä
olevan koko talletusmäärän. Säästöpankki nro 2/1934 s. 77-78, nro 4/1934 s. 130.
95. Auer 1964 s. 251: ”Mutta Postisäästöpankki ei saanut uusia asiakkaita ainoastaan siirtoväen
keskuudesta. Epävarmoina aikoina alettiin yhä yleisemmin antaa arvoa sille, että valtio vastasi
Postisäästöpankkiin talletetuista varoista.” Samasta ilmiöstä myös Suomen Pankin vuosikirja
1932 s. 5.
96. Havansi 1984 s. 12.
97. Hjelt 1996 s. 44-46.

Tallettajia ja lainansaajia koskevan sääntelyn kolmantena elementtinä on
säästöpankkien liiketoimintaoikeudet.98 Tallettajien suojaamiseksi ne olivat
aluksi hyvin rajoitetut. Oikeuksia on kuitenkin eri lainsäädäntökierroksilla
lähennetty liikepankkien toimintaoikeuksiin nähden. Vastaavasti Postisäästöpankin ja osuuskassojen toimintaoikeuksia lähennettiin säästöpankkien
toimintaoikeuksiin nähden lopputuloksena, että kaikkien pankkien toimintaoikeudet olivat suunnilleen samat vuoden 1969 pankkilaeissa. Täysin samat
oikeudet toteutettiin vuoden 1991 alusta, jolloin tuli voimaan talletuspankkilaki. Lähtökohtana ajattelussa on ollut, että liikepankeilla oli alusta alkaen korkeamman oman pääoman vaatimuksen ja myöhemmin myös korkeamman vakavaraisuusvaatimuksen perusteella täydet liiketoimintaoikeudet.
Alempien vaatimusten ja rajoitettujen liiketoimintaoikeuksien perusteella
muita pankkeja jopa pidettiin liikepankkeihin nähden jonkinlaisina ”toisen
luokan” pankkeina.99
Pankkitoiminnan olemukseen kuuluu riskisyys ja haavoittuvuus rahan
ja talletusten nopealiikkeisyyden seurauksena. Sääntelyn tarkoituksena on
yleisön saatavien turvaaminen ja yleisen edun huomioonottaminen pankkien toiminnassa. Nämä tarkoitukset pyritään saavuttamaan lakien säännöksillä ja pankkien valvonnalla. Tallettaja-asiakkaiden kannalta lainsäädännön keskeisenä tavoitteena on siis tarjota yleisölle mahdollisuus sijoittaa
varoja laitoksiin, joiden maksuvalmius ja vakavaraisuus on lainsäädännöllä ja julkisella valvonnalla turvattu.100 Tallettajien aseman turvaamista toteutetaan erityisesti asettamalla rajoja pankin riskinotolle luotonannossa
ja muussa sijoitustoiminnassa. Lainsäädännön perimmäisenä tavoitteena ei ole suojata pankkia itseään vaan sen velkojia, siis tallettajia. Pankeilla on tänä päivänä keskeinen rooli paitsi talletusten vastaanottamisessa ja luotonannossa myös maksujenvälityksessä ja pääomamarkkinoiden
hoidossa. Vaikeat taloudelliset ajat voivat kärjistää myös yhteiskunnallisia
ristiriitoja. Tässä mielessä lainsäädännön tavoitteena on paitsi taloudellisen
98. Pankkitoiminnan kolme keskeistä tehtäväaluetta ovat rahoituksen välitys, maksuliikenne ja riskien hallintaan liittyvät palvelut. Rahoituksen välitys tarkoittaa asiakkaiden säästö- ja
lainatarpeiden yhteensovittamista. Maksuliikenteellä tarkoitetaan maksupalvelua ja muuta
maksuliikettä, maksujen perimistä ja sähköisen rahan liikkeeseenlaskua ja siihen liittyvää tietojenkäsittelyä ja tietojen tallentamista sähköiselle tietovälineelle. Riskien hallintaan liittyvänä palveluna voidaan mainita esim. pankkitakaus- ja luottotietotoiminta. Kontkanen (toim.),
Pankkitoiminnan käsikirja 2015 s. 11-13.
99. Ulf Sundqvist, Säästöpankki nro 11/1987 s. 14-15, Soukola 2008 s. 208 ja 292-298. Ajattelumallissa unohdettiin säästöpankkien, osuuspankkien ja Postisäästöpankin erityistehtävät ja
asiakaskuntien erilaiset rakenteet.
100. HE 53/1969 s. 1.
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vakauden edistäminen ja myös koko yhteiskunnan suojaaminen epävakaudelta.101
Pankkitoimintaa voidaan pitää voimakkaasti säänneltynä ja valvottuna sektorina. Tässä suhteessa pankit poikkeavat yhteisömuodoltaan vastaavanlaisista, muuta kuin pankkitoimintaa harjoittavista yrityksistä. Sääntely
koskee pankin koko elinkaarta perustamisesta lopettamiseen. Liioittelematta voidaan sanoa, että pankkien toiminta on sidottu kahteen asiaan, oikeuteen ja yhteiskunnan tavoitteisiin. Pankkitoimintaan liittyy liiketaloudellista
vastuuta asiakkaaseen päin ja kansantaloudellista vastuuta yhteiskuntaan
päin. Jälkimmäisen osalta pankit ovat tiiviissä yhteydessä julkiseen valtaan,
jota edustavat valtiovarainministeriö, Suomen Pankki, Finanssivalvonta ja Rahoitusvakausvirasto, sekä poliittiseen päätöksentekoon.102 Yhteistyö ja liki reaaliaikainen valvonta merkitsevät, että lain edellyttämän käyttäytymismallin ja pankkien tosiasiallisen käyttäytymisen välillä ei ole ollut
olennaisia eroja.
Pankkilainsäädäntö perustuu yhteiskunnalliseen hyötyyn ja yhteiskunnassa vallitseviin taloudellisiin tekijöihin. Pankit ovat merkittävä osa vallitsevaa talousjärjestelmää. Pankkilainsäädännön tehtävänä on turvata
vakaat rahaolot ja sitä kautta valtion vakautta. Epävarmat rahaolot ovat taloudellisen kehityksen jarru. Monia talouteen liittyviä tavoitteita levitetään
yhteiskuntaan pankkien kautta. Pankit tarjoavat mm. yksityisille ihmisille,
yrityksille ja julkisyhteisöille maksuliikepalveluita, joista he eivät tänä päivänä pysty selviytymään ilman pankkeja. Siten sääntelyä voidaan perustella
myös välttämättömien asiakastarpeiden ja kuluttajansuojan näkökulmasta. Myös velan rooli on tavallisten ihmisten näkökulmasta kasvanut kulutusyhteiskunnaksi muuttuneessa yhteiskunnassa. Pankin kannalta olennaista vielä on, että ”pankki on (aina) pankkilaissa vasta ehkä tapahtuvien
muutosten alainen”.103

101. Esimerkkinä voidaan mainita 1930-luvun alun pulaliike. Pulamiesten vaatimusten ydinkohtia olivat korkokannan alentaminen ja maatalouden harjoittamiseen tarpeellisen irtaimiston ja maatilojen pakkohuutokauppojen keskeyttäminen. Kekkonen 1999 s. 85, Blomstedt I 1989
s. 321-322, Kuusterä - Tarkka I 2011 s. 521.
102. Pankkitoiminnan merkitystä kuvaavat Suomen Pankin asema valtio-organisaatiossa ja
se, että säätyvaltiopäivillä ja eduskunnassa oli erillinen pankkivaliokunta vuosina 1863-1991.
(Eduskunnan työjärjestyksen muutos SKok 1058/1990). Valiokunnalle kuului Suomen Pankin
ylin valvonta ja yleisten raha-asioiden käsittely.
103. KM 1884:8 s. 42. Komitea katsoi kannanotossaan myös, että lakien muutoksille pitäisi
varata kohtuulliset varautumisajat ja lainsäätäjän tulisi muutenkin menetellä suurissa muutoksissa tarpeellisen varovaisesti.

Mitä rahaolojen ja pankkitoiminnan vakaudella tarkoitetaan?104 Sitä voidaan kuvata tutkimuskohteen valinnan näkökulmasta vakauden vastakohdalla, vakauden menettämisellä, kriisillä. Rahoitussektorin vaikeuksia voidaan pitää kriisinä, jos ongelmat syvyytensä tai kestonsa sekä seuraustensa
vuoksi ovat niin laajat, että pankkijärjestelmän rakenteet, uskottavuus ja toimivuus ovat uhattuna. Pankkikriisin tunnusmerkistön voidaan katsoa täyttyvän, jos kriisi kohdistuu koko pankkijärjestelmään tai esimerkiksi yhteen
kansantaloudellisesti katsottuna merkittävän kokoiseen pankkiin tai pankkiryhmään, jonka vaikeudet eivät ole hoidettavissa pankkiryhmän sisäisin
järjestelyin.105 Kun puhutaan yksittäisen pankin vakaudesta ja sen turvaamisesta, vastakohtana on pankin ajautuminen selvitystilaan ja konkurssiin,
ellei pankkia tueta jollain tavoin. Tutkimuksessa käsitellään pankkikriisiksi
katsottavia tilanteita sekä yksittäisten säästöpankkien kriisejä ja niistä selviytymiskeinoja.106
Pankin tai pankkiryhmän kriisi voi johtua koko taloutta koskevasta kriisistä mutta myös pankin toimintapolitiikasta tai paikallisen pankin kohdalla
esimerkiksi toimialuetta koskevasta paikallisesta kriisistä. Alttius joutua kriisiin riippuu pankin kyvystä tunnistaa pankkitoimintaan liittyvät riskit sekä
pankin halusta ja kyvystä suojautua niitä vastaan. Kriisin voi aiheuttaa myös
vajaus osaamisessa, mikä voi syntyä erityisesti tilanteissa, jossa siirrytään aiemmin tuntemattomille liiketoiminta-alueille.107 Markkinat voivat muuttua,
104. Pankin vakaudella tarkoitetaan tutkimuksessa niitä toimia, joilla turvataan pankin vastuukykyä. Vakauteen sisältyy maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden lisäksi riskikeskittymiä, sijoitustoimintaa, elinkeinoyhteisöjen omistusta, kiinteistöomistuksia sekä pankin väliaikaista
omistusta koskevat ja pankin valvontaa koskevat säännökset. Luonteeltaan säännökset ovat
ennaltaehkäiseviä. Laissa ei ole nimenomaisesti määritelty, mitä vakaudella tarkoitetaan, vaikka Finanssivalvonnasta annetun lain 1 §:ssä termi ”vakaus” mainitaankin (879/2008).
105. Lehtiö 2004 s. 28. Tällä määrittelyllä lähes kaikki pankit Suomessa olivat kriisissä 1990-luvulla, koska valtio tuki kaikkia pankkeja vain muutamaa lukuun ottamatta pääomasijoituksilla.
Lisäksi pankkitukiponsi turvasi kaikkien pankkien jälleenrahoitusta ja valtio päätti taata KOP:n
ja SYP:n oman pääoman ehtoista varainhankintaa sekä Osuuspankkien Vakuusrahaston vieraan pääoman korkojen maksamista. (Jakso 9.2.2).
106. Pankkitoiminnan vakauden määritteleminen ja ottaminen lakiin on ollut oikeudellisesti ongelmallinen kysymys. Rahoitustarkastuslakia valmistellut työryhmä päätyi siihen, että
pankkien vakauden edistämistavoitetta ei voi ottaa lakiin, koska se saattaisi merkitä olennaista
muutosta myös valvontaviranomaisen vastuuseen ja sillä voisi olla merkittäviä oikeudellisia
seuraamuksia pankkien liiketoimintojen epäonnistuessa. Työryhmä painotti myös sitä, että
Rahoitustarkastuksen työ toimeenpanevana hallinnollisena viranomaisena on ensisijaisesti
laillisuusvalvontaa. Halme 1999 s. 167.
Finanssivalvonnasta annetussa laissa 879/2008 on päädytty päinvastaiseen lopputulokseen:
viraston keskeinen tavoite on luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten vakaa toiminta.
107. Lehtiö 2004 s. 56. Säästöpankkien kohdalla esimerkkinä voi mainita suuntautumisen
yritysrahoitukseen ja SKOP:n kohdalla osallistumisen kansainväliseen pankkitoimintaan 1980-
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mistä voi esittää esimerkkinä ns. harmaan rahan, sittemmin markkinarahan
markkinoiden syntymisen. Myös viranomaisten toimet voivat myötävaikuttaa pankkien liiketoimintaan esimerkkinä valuutansäännöstelyn purkaminen vuosina 1986-1991. Markkinaraha ja valuuttaluotonannon vapauttaminen, joka on kuvattu yksityiskohtaisesti tutkimuksen liitteenä 2 olevassa
taulukossa, johtivat koroissa kaksihintajärjestelmään.108 Taulukko osoittaa,
että valuutansäännöstelyn purkaminen koski paljon muutakin kuin valuuttaluotonannon vapautumista ja miten aktiivisesta ja johdonmukaisesta toiminnasta liberalisoinnissa voi olla kysymys.
Pankkikriisiin varautuminen voidaan jakaa pankkien omaan sisäiseen toimintaan, pankkien näkökulmasta ulkoisiin tekijöihin kuten lainsäädäntöön,
pankkivalvontaan ja rahoitusmarkkinoiden pelisääntöihin ja keskuspankin
ja poliittisen päätöksentekokoneiston toimiin. Sisäisistä toimista esimerkkejä
ovat pankkiryhmien vakuusrahastot ja ryhmien keskinäiset vakuutusyhtiöt,
kriisivakuutukset sekä talletuspankkien yhteenliittymäjärjestelmä.
Kriisit, joita lainsäädännön avulla pyritään estämään, voivat toteutua
karkeasti yleistäen ottolainauksen puolella talletuspakona ja antolainauksen puolella luottotappioina. Talletuspaolle on ominaista, että se tulee
yht´äkkisesti. Talletuspakotilanteet ovat johtuneet, kuten jaksossa 6.4.1 esitetään, pääosin pankista riippumattomista syistä kuten sodasta tai sodan
uhasta. Normaalioloissa talletuspakotilanteita yritetään estää pankkilakien
kassavarantovaatimuksilla. Myös vakuusrahasto- ja talletussuojajärjestelmät alentavat talletuspakoriskiä. ”Normaali” talletusten supistuminen voidaan hoitaa luotonantoa hidastamalla. Luottotappiot puolestaan johtuvat
asiakkaiden vaikeuksista hoitaa luottonsa ja johtavat kasautuessaan pankin
kriisiin, yleensä hitaammalla aikataululla kuin maksuvalmiuskriisit. Luottotappiot johtuvat kansantaloudellisesta tilanteesta, mutta voivat olla myös
seurausta pankin harjoittamasta luottopolitiikasta, esimerkiksi luotonannon
vahvasta suuntaamisesta jollekin toimialalle. Luottotappioita edeltää järjestämättömien luottojen kasvu. Luotonantoon liittyvät riskit ovat usein ulkoisia, mutta pankin riskienhallinnassa on nimenomaan kysymys siitä, miten
pankki sisäisesti varautuu myös ulkoisista tekijöistä aiheutuviin riskeihin.109
luvulla.
108. Liitetaulukon tiedot Lehtiö 2004 s. 98-103.
Harmaan rahan markkinat tarkoittivat yritysten välisiä talletus-laina -suhteita. Kun tätä toimintaa pankit alkoivat harjoittaa välittäjinä, puhuttiin markkinarahasta. Toiminnan saamista
nimityksistä huolimatta kysymys ei ollut lainvastaisesta toiminnasta eikä myöskään lain kiertämisestä. Kari 2016 s. 137-139.
109. Lehtiö 2004 s. 234, ks. liite 18 (järjestämättömät luotot eri maissa 1990-luvulla ja vuosina

Pankkien kriisit johtuvat pankkitoiminnan luonteeseen kuuluvien
riskien toteutumisesta. Pankkien riskien sääntely rakentuu seuraavasti 1) riskinottomahdollisuuksien rajoittaminen eli toimialan sääntely, 2)
yleinen riskisääntely, jonka osia ovat riskinkantokyky eli lähinnä pankin
omiin varoihin kohdistuvat vaatimukset, riskien hallintakyky, jolla pyritään varmistumaan mm. siitä, että pankin sisäinen valvonta sekä tietokone- ja muut järjestelmät toimivat asianmukaisesti, varmistutaan
johdon ja henkilökunnan rehellisyydestä ja ammattitaidosta, ja siitä, että riskien yhteismäärä ei nouse liian suureksi suhteessa pankin riskinkantokykyyn ja riskikohtainen sääntely, jolla pyritään rajoittamaan tietyn riskityypin yksittäisten riskien kokoa tai riskien kokonaismäärää sekä
lopuksi 3) turvaverkkojärjestelmät, jotka aktivoituvat, kun pankkia uhkaa selvitystila ja konkurssi.110
Tutkimusta kirjoitettaessa pankkitoiminnan sääntelyä perustellaan erityisesti markkinahäiriöistä käsin ja julkisvallan tarpeesta puuttua pankkien
toimintaan häiriöiden torjumiseksi ja yhteiskunnalle koituvien vahinkojen
minimoimiseksi. Tämä ei saa peittää alleen sitä, että pankkeja ja lainsäädäntöä käytetään jo edellä viitatussa tarkoituksessa yleisten yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi kuten edistämään elinkeinotoiminnan
kehitystä tai sosiaalipoliittisia tavoitteita kuten ensiasuntojen hankkimiseksi
nuorille ja asuntotuotannon ylläpitämiseksi riittävänä.111 Voidaan sanoa, että
pankkeja koskevaan sääntelyyn sisältyy poikkeuksellisen vahvoja, myös keskenään ristiriidassa olevia yhteiskuntapoliittisia tavoitteita. Keinoina ovat rajoitteiden asettaminen, kannustimien luominen, uusien käyttäytymismallien
vaatiminen ja uusien toimintamahdollisuuksien salliminen. Tällaisia ovat
mm. korkojen sääntely, erilaiset tiedonantovelvoitteet esim. vero-, ulosotto2007-2008).
110. Antero Silpiö, Säästöpankki nro 4/1996 s. 6-7. Silpiön määrittely perustuu Tapio Anttilan
väitöskirjaan.
111. Taloudellisen laskusuhdanteen vallitessa pyritään myös lainsäädäntötoimin edistämään
elinkeinotoiminnan yleisiä edellytyksiä. Toimet voivat kohdistua myös pankkilainsäädäntöön.
Esimerkkinä vuonna 1886 säädettyyn liikepankkeja koskeneeseen pankkilakiin ei sisällytetty
osakepääoman vähimmäismäärää koskevaa, aikaisemmin voimassa ollutta minimivaatimusta,
jotta maahan perustettaisiin uusia paikallisia liikepankkeja. Lain antamisen jälkeen perustettiinkin pian kolme uutta liikepankkia. Kalima 1980 s. 67-68.
Viimeaikaisista toteutuneista tavoitteista taloudellisen aktiviteetin lisäämiseksi voidaan mainita SEPA-hanke (Single European Payment Area) maiden rajat ylittävän yhteisen maksuliikealueen luomiseksi Eurooppaan. Ennen SEPAa maksuliikkeen aiheuttamien kustannusten
määräksi arvioitiin 2-3 % bruttokansantuotteesta. Kalliin ja tehottoman järjestelmän kärsijöinä
pidettiin pankkien asiakkaita ja koko yhteiskuntaa. Säästöpankki nro 4/2006 s. 4, maksupalveludirektiivi 2007/64/EY, HE 169/2009 s. 22-23, maksupalvelulaki 290/2010.
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ja poliisiviranomaisille, säästämisen ja luotonannon tukeminen verotuksella
ja maksuliikkeelle asetetut vaatimukset.
Myös säästöpankkien historia osoittaa, että oikeusjärjestys ei toimi kriisissä samalla tavalla kuin normaalioloissa. On tärkeää, että samat ongelmat
eivät uusiutuisi ja ettei kriisin jälkeen palattaisi entiseen menoon. Lama-ajat
ovatkin johtaneet päätöksentekijöiden aktiivisuuden lisääntymiseen ja merkinneet lainsäädännön ja valvonnan tiukkenemista. Euroopan integraatio ja
läntisen maailman talouskriisit ovat merkinneet, että sääntelyn periaatteet
ja yksityiskohdat harmonisoidaan Suomea sitovasti kansainvälisellä tasolla.
Harmonisointitarpeet ja suurten liikepankkien toimiminen useassa eri maassa ovat nopeuttaneet muutosvauhtia. Ongelmaksi silti jää, että seuraava kriisi
tuskin johtuu samoista syistä kuin edellinen.
2000-luvun kehitystä voidaan kuvailla siten, että ensin luotiin yhteinen
raha euro, seuraavana askeleena uudet säännöt pankkitoiminnalle vakavaraisuuden osalta, yhteinen pankkivalvonta ja viimeiseksi talletussuojan
hoitamisen siirtäminen pankeilta valtion viranomaiselle ja eurooppalainen
kriisinratkaisujärjestelmä.112 Julkisen tuen käyttö pyritään minimoimaan
luomalla järjestelmä, jossa toimiala eli pankin omistajat ja pankkiin varojaan
sijoittaneet jälkikäteen ja tallettajat etukäteen (pankeilta perityillä) talletussuoja- ja vakausmaksuilla vastaavat tulevien kriisien kustannuksista. Uutena
piirteenä kehityksessä on ollut, että lainsäädännössä on pyritty sääntelemään
myös puitteita ja menettelyjä sekä edellytetty itselle asetettuja suunnitelmia
ja rajoja lain yksityiskohtaisen ohjauksen sijaan. Kansallisia yhteiskunta- tai
oikeuspoliittisia tavoitteita pankkilaeista ei ole enää löydettävissä.
Pankkitoiminnan sääntelylle nähdään tänä päivänä kaksi markkinalähtöistä perustetta: tarve estää järjestelmäriskien syntyminen sekä tarve suojata varojaan pankkiin sijoittavia tallettajia. Järjestelmäriskillä tarkoitetaan
112. Vuonna 1999 käynnistynyt talous- ja rahaliittohanke EMU ja siihen liittynyt euron käyttöönotto vuonna 2002 on poikkeuksellinen siinä suhteessa, että jäsenmailla oli alusta alkaen
yhteinen keskuspankki ja yhteinen rahapolitiikka. Tässä suhteessa se poikkeaa aikaisemmista rahaliitoista. Tällaisia ovat olleet mm. valuuttaliitot, joissa pieni maa on ottanut käyttöön
suuren naapurimaan rahajärjestelmän kuten Luxemburg - Belgia, Andorra - Ranska, Monaco
- Ranska, Vatikaani - Italia, San Marino - Italia ja Liechtenstein - Sveitsi. Montenegro otti erottuaan liitosta Serbian kanssa valuutakseen vuonna 1996 Saksan markan. Kun Saksan markka
vaihtui euroon, Montenegron valuutta on euro maan kuulumatta Euroopan unioniin saati
varsinaisiin euromaihin.
Aikaisemmista rahaliitoista todettakoon, että Ranska, Belgia, Sveitsi ja Italia muodostivat v.
1865-1927 latinalaisen rahaliiton, jossa sovittiin kolikkojen hopeapitoisuudesta ja rahojen vaihdettavuudesta kultaan kolikkojen nimellisarvon mukaan. Ruotsi, Norja ja Tanska muodostivat
skandinaavisen rahaliiton v. 1873-1924. Rahana oli skandinaavinen kruunu ja sen arvo oli sama
kaikissa kolmessa maassa. Säästöpankki nro 4/1998 s. 9.

rahoitus- ja maksujärjestelmän romahtamista, joka johtaisi maan talouden
romahtamiseen. Tarve tallettajien suojaamiseen lähtee tarpeesta estää sellaisen yleisen epävarmuuden leviäminen tallettajien keskuuteen, joka voisi
johtaa pankkijärjestelmän luotettavuuden yleiseen romahtamiseen ja siten
talletuspakona ilmenevään järjestelmäriskin toteutumiseen. Tallettajan rinnalle voidaan asettaa myös asiakkaat, jotka antavat pankille maksunvälitystehtävän. Säästöpankkeja koskevan lainsäädännön kehityksessä etusijalla on
ollut tallettajien suojaaminen. Nykyisin periaate, jonka mukaan tallettajan
tulee saada talletuksensa takaisin pankin konkurssista huolimatta, koskee
kaikkia pankkeja. Järjestelmäriski on noussut Suomessa esille 1990-luvun
pankkikriisin jälkeen sillä lisäyksellä, että mahdolliset tuki- ja erityisesti pelastustoimet on tarkoitus kohdistaa vain markkinoiden kannalta merkittäviin pankkeihin. Pankin lopettamistoimet voivat tietysti kohdistua kaikkiin
pankkeihin kokoon katsomatta.
Kun valtio on joutunut niin Suomessa kuin useissa muissa maissa turvaamaan pankkien talletukset ja muutkin velat, markkinat ovat uskoneet
implisiittiseen, käytännössä kuitenkin toteutuvaan valtion takuuseen. Tästä
syystä pankkisääntelyn keskeiseksi perusteluksi on katsottu myös se, että
sääntelyn ja valvonnan tulisi rajoittaa pankkien mahdollisuuksia ottaa riskejä vastapainona yhteiskunnan antamalle takuulle. Näin valtiolle koituvia
kustannuksia vähennettäisiin.113 Näkökulma lienee ennemminkin perustelu
jo tapahtuneille tukitoimille kuin loogisen ajattelun johtopäätös. Yhteiskuntahan haluaa kiistää tukevansa jatkossa pankkeja automaattisesti ja jättäisi
pankkien pelastamisen yksin pankkien omistajien ja pankkeihin varojaan sijoittaneiden vastuulle. Kantaa tuetaan puhumalla korostetusti valtion sijasta
veronmaksajista kriisien maksumiehinä ja pankkien pelastajina. Valtiovallan
kanta on ymmärrettävä moraalikatonäkökulmasta. Ei voi ajatella, että valtio
etukäteen ilmoittaisi pelastavansa tai sitoutuisi pelastamaan kriisiin ajautuvia pankkeja tai koko pankkijärjestelmää.
Valtion rooli pankkitoiminnan sääntelyssä ymmärrettiin viimeistään
1930-luvun pulavuosina.114 Sinänsä voidaan todeta, että lainsäätäjällä,

113. Anttila 1996 s. 46. Tässä yhteydessä todettakoon, että vuosien 1866 ja 1886 liikepankkilait nimenomaisesti kielsivät kaiken valtion tuen liikepankeille. Jälkimmäisen lain aikana viisi
liikepankkia myös päästettiin konkurssiin. HE 80/1932 s. 2-3. Liikepankkien valvonta valtion
toimesta käynnistyi vasta vuonna 1922. Vertailun vuoksi todettakoon, että vuoden 1895 säästöpankkiasetuksen tärkeimpiä elementtejä oli säästöpankkien saattaminen julkisen valvonnan
alaiseksi perustamalla säästöpankkien tarkastajan virka.
114. KM 1931:14 s. 24, HE 80/1932 s. 1. Liikepankkilain uudistamista valmistellut komitea totesi,
että ”Koska laajat kansankerrokset huolimatta yleisen taloudellisen sivistyksen kasvamises-
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valvontaviranomaisella ja pankeilla ei ole ollut eriäviä käsityksiä lakien tarpeellisuudesta. Esim. komiteanmietintöjen eriävät mielipiteet ovat perustuneet pankkiryhmien väliseen kilpailuasemaan ja ilmentäneet tyytymättömyyttä toisen pankkiryhmän sääntelyä koskevaan tilaan tai esitettyihin
muutoksiin.115
Yhteenvetona voidaan todeta, että pitkässä kaaressa pankkitoiminnan
sääntelyssä päätavoitteina on ollut ensin tallettajien saamisten turvaaminen,
sitten kilpailun edistäminen pankkien toimintaoikeuksia lisäämällä ja lopuksi rahoitusmarkkinoiden vakauden ylläpitäminen ja maksujärjestelmän
häiriöttömyyden varmistaminen. Liikepankeilla, säästöpankeilla, osuuskassoilla / osuuspankeilla ja Posti(säästö)pankilla on lisäksi ollut omat erityistehtävänsä, jotka on otettu huomioon niitä koskeneissa yhteisömuotoon
perustuvissa laeissa. Pankkien erilaisuuteen kuului kilpailua rajoittavia elementtejä. Liikepankit harjoittivat alun alkaen täydellistä pankkitoimintaa.
Muiden kohdalla kehitys eteni joka lainsäädäntökierroksella liikepankkien
suuntaan ja samat oikeudet toteutuivat vuoden 1990 talletuspankkilaissa.

3.2.1 Epäsymmetrinen informaatio ja asiakkaansuoja
Pankkien säätelylle on esitetty paitsi käytännöstä lähteneitä myös teoreettisia
perusteluja. Pankki on velallisena tallettajaa kohtaan ja velkojana suhteessa
omaan luottoasiakkaaseensa. Pankin toiminnalle on ominaista, että tallettaja
tietää myytävästä hyödykkeestä eli talletuksesta vähemmän kuin elinkeinonharjoittaja eli pankki. Erityisesti tallettaja ei voi tietää, miten hänen rahansa
sijoitetaan edelleen, siis miten ne annetaan edelleen lainaksi luotonhakijoille. Talletusvarojen kulkua tallettajalta luottoasiakkaalle ei tässä ketjussa voi
mitenkään kohdentaa. Vaikka pankki antaa lainoja tietyillä kriteereillä, pankillakin voi olla erilainen tai epätäydellinen tieto luottoon liittyvistä asioista, esimerkiksi siitä todennäköisyydestä, miten luotonsaajan palkkatulot tai
luoton käyttökohteen tuotto riittävät kattamaan luoton korot ja lyhennykset
taikka pystyykö luotonsaaja ylipäätään maksamaan lainan takaisin.

ta eivät vieläkään, kuten monet käytännöstä saadut havainnot osoittavat, omakohtaisesti kykene arvostelemaan sitä vakuutta, jota pankit tallettajilleen tarjoavat, on valtion velvollisuus
säännöstelemällä pankkien toimintaa koettaa mahdollisuuksien mukaan turvata tallettavan
yleisön edut.”
115. KM 1976: 66 s. 83-89. Poikkeuksena kuitenkin valtiovarainministeriön työryhmämuistio
25/1998, joka koskee pankin toiminnan uudelleenjärjestämistä ja pankin purkamista. Eriävän
mielipiteen esittivät oikeusministeriön, Rahoitustarkastuksen ja Suomen Pankin nimeämät
työryhmän jäsenet.

Epäsymmetriseen informaatioon liittyvien ongelmien ratkaiseminen
tallettajan ja pankin välillä puoltaa sääntelyä, koska sääntelyn ja valvonnan
avulla voidaan pankkien seuranta hoitaa yhteiskunnan kannalta tehokkaammin ja taloudellisemmin kuin yksittäisten tallettajien tekemänä.116 Lisäksi
tallettajan valvontaa käytännössä rajoittaa se, että luotonsaaja ei voi sallia
itseään koskevan informaation luovuttamista tallettajalle.117 Pankki voi myös
päinvastoin kuin yksittäiset tallettajat hajauttaa luottosalkkua ja vähentää
tallettajien riskiä.118
Alkuhetken epäsymmetrisen informaation rinnalle on syytä ottaa luottosopimusten pitkään kestoaikaan liittyvä epävarmuus. Pankki joutuu luottopäätöstä tehdessään ennakoimaan koko tulevaa laina-aikaa koskevia tekijöitä ja riskejä. Pankin ja laina-asiakkaan välillä tehtävä lainasopimus sitoo
osapuolia useiden vuosien ajan.119 Myös pankin jälleenrahoituksen hinnassa
ja saatavuudessa on riskejä, koska ottolainaus on lyhyempää kuin antolainaus.
Ilman teoriaa sanottuna pankki lainaa rahat tallettajilta ja antaa ne edelleen lainaksi sitä tarvitseville asiakkailleen. Pankki ottaa velkojana riskin, jonka se omilla toimillaan mm. vakuusvaatimuksineen ja lainsäädännön varmistuksella yleensä pystyy kantamaan. Ketjun alussa oleva tallettaja menettää
talletuksensa osaksi tai kokonaan, jos pankki ajautuu konkurssiin. Tilanne
ei ole kuitenkaan näin suoraviivainen, koska nykyisin Talletussuojarahaston
tehtävänä on korvata tallettajien mahdolliset menetykset pankkikonkursseissa. Tällä perusteella tallettajan tappioriski kohdistuu vain yli 100 000 euron
talletusmäärään.
Epäsymmetrisellä informaatiolla voidaan perustella myös pankkilainsäädäntöön sisällytettyjä kuluttajansuojasäännöksiä, jotka koskevat pankkipalveluiden markkinointia ja sopimusehtoja. Perusteluna on se, että kuluttaja
tietää myytävästä palvelusta vähemmän kuin sen myyjänä oleva pankki. Tärkeä perustelu kuluttajasäännöksille on myös riskien jakaminen asiakkaan ja
pankin välillä edellisen kannalta kohtuullisesti. Tyypillinen alue, jossa riskinjaolla on asiakkaalle käytännön merkitystä, on pankkikorttien väärinkäyttö.120 Epäsymmetrinen informaatio voi olla toisinkin päin eli pankki tietää
116. Epäsymmetrinen informaatio todetaan jo säästöpankkikomitean mietinnössä KM 1893:6
s. 9.
117. Mikäli Suomessa sallittaisiin ns. positiivinen luottorekisteri, sitä voisivat käyttää vain ammattiluotonantajat.
118. Kontkanen 2002 s. 14-15, Hemmo 2001 s. 35, Viljanen 2015 s. 11-12.
119. Lehtiö 2004 s. 24.
120. Kuluttajansuojalain 40 §:n mukaan kuluttaja vastaa yleensä luottokortin oikeudettomasta
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vähemmän kuin asiakas. Vuonna 2008 tulivat voimaan rahoitusvälineiden
markkinat -direktiiviin perustuneet säännökset, jotka koskevat sijoitusneuvontaa. Sijoitusneuvonnalla tarkoitetaan joko asiakkaan pyynnöstä tai sijoituspalveluyrityksen kuten pankin aloitteesta tapahtuvaa sijoitussuosituksen
antamista asiakkaalle. Sijoitusneuvojan on selvitettävä asiakkaan sijoituskokemus ja -tavoitteet, jotta asiakkaalle voidaan tarjota juuri tälle asiakkaalle
sopiva sijoituskohde. Kun tämä on tehty, asiakkaalle on ilmoitettava tarjottavan tuotteen ominaisuudet, riskit, kulut ja palkkiot.121
Säännösten ottamista nimenomaan pankkilakeihin perustellaan sillä, että asiakkaansuoja ei vaarantaisi tallettajan asemaa. Sillä puolestaan tarkoitetaan sitä, että asiakkaansuojaa ei saa järjestää esim. pankin vakavaraisuutta
ja maksukykyä vaarantavalla tavalla. Tästä syystä suojaa on kehitettävä lähinnä yleisen pankkivalvonnan puitteissa. Toinen vaihtoehto olisi pankkien
asiakkaiden suojelemisen jättäminen yleisen kuluttajansuojan piiriin, jolloin
tallettajan asema ja pankin vakavaraisuus voisivat jäädä ottamatta huomioon. Pankkilainsäädännössä puhutaan asiakkaansuojasta kuluttajansuojan
sijasta, koska pankkilakien säännökset koskevat kaikkia asiakkaita eikä yksin
kuluttajan asemassa olevia.122 Pankeissa ei ole nähty perustelluksi, että niiden asiakkailla olisi erilaisia oikeuksia. Pankkiasiakkaan suojalle on erityistä
se, että suojelu koskee koko asiakassuhteen kestoa, ei vain tapahtumia ennen
asiakkaan ja pankin välisen sopimuksen syntymistä vaan myös muutoksia ja
tapahtumia sopimussuhteen aikana, asiakasvalitusten käsittelyä ja lopuksi
vielä saatavien perintääkin.123
Pankkien ja niiden asiakkaiden välillä tehtävät sopimukset ovat vakiosopimuksia. Asiakkaansuojaa merkitsee myös pankkilakien säännös, jonka
mukaan pankin on ollut toimitettava valvontaviranomaiselle pankin toiminnassa käytettävien vakioehtoisten sopimusten ehdot. Aiemmin jos valvontaviranomainen katsoi, että sopimusehdot sisälsivät kohtuuttomia ehtoja, tällaisen ehdon käyttäminen voitiin kieltää.124 Sääntely on pankin toiminnan
käytöstä vain 150 euroon saakka (746/2010). Riskinjaon kohtuullisuudesta ja riskin jakamisesta
Määttä 2008 s. 20-21 ja 85.
121. Laki sijoituspalveluyrityksista 922/2007. Pekka Heikkilä, Säästöpankki nro 6/2006 s. 6-7.
Vuoden 2007 lain kumosi sijoituspalvelulaki 747/2012.
122. Erma - Koski 1985 s. 350-352.
123. Pekka Heikkilä, Säästöpankki nro 5/2008 s. 6.
124. Asiakkaansuojasta puhutaan ensimmäisen kerran pankkilakitoimikunnan mietinnössä
vuonna 1976. Mietinnössä tarkastellaan hyvän liiketavan vastaisia ja muuten kohtuuttomia
ehtoja sekä markkinointia. Pankkitoiminnassa käytettyjä vakioehtoja pidettiin yksipuolisina.
Toimikunta otti esille sopimattomat luottokytkennät. Pankkitarkastusviraston tuli valvoa, ettei
luottojen tarjoamiseen liittynyt tukitalletuksia. Lisäksi toimialalle esitettiin vapaaehtoista asia-

vakautta lisäävä. Viranomaiskontribuutio estää pääsääntöisesti alun perin
kohtuuttomien ehtojen pääsemisen pankkien sopimusehtoihin ja tekee osaltaan ”virattomaksi” oikeustoimilain kohtuullistamissäännön (36 §). Valitulla
menettelyllä pankkien riskit rajoittuvat varsin suurella todennäköisyydellä
vakioehtojen soveltamiseen eikä ehdon sisältöön.125 Tässä yhteydessä todettakoon, että säästöpankkeja vastaan nostetuissa korko-oikeudenkäynneissä
kysymys oli nimenomaan korkolausekkeen soveltamisesta eikä itse ehdon
kohtuuttomuudesta. Korko-oikeudenkäynnit olivat sinänsä hyvä muistutus
siitä, että toimialan viranomaisvalvonta ei kokonaan kykene estämään sellaisia sopimusehtoja, jotka voidaan myöhemmin todeta yleisissä tuomioistuimissa kohtuuttomiksi. Lisäksi todettakoon, että toimialan valvontaviranomaisen oikeus seurata pankkien ja asiakkaiden välisiä vakiosopimusehtoja
vähentää ilmeisesti pankin riskiä joutua ryhmäkanteen kohteeksi (ryhmäkannelaki 444/2007).
Korko-oikeudenkäynnit ja esim. maksupalveluiden veloittaminen erikseen tai tapahtumakohtaisesti eikä kuten aikaisemmin kustannusten kattaminen korkokatteesta ovat esimerkkejä siitä, että pankkitoimintaan liittyy
myös piirteitä, jotka eivät aina vastaa kaikkien oikeustajua ja yleistä mielipidettä. Yleinen mielipide on ennemmin pienen asiakkaan kuin rikkaana pidetyn pankin puolella eikä ole aina oikeillakaan argumenteilla muutettavissa.126
Asiakkaansuojan saamaa sisältöä voidaan perustella myös lojaliteettiperiaatteella. Wuolijoki määrittelee periaatteen ydinsisällöksi sen, että
sopimuspuoli ei saa toimia pelkästään itsensä kannalta parhaaksi katsomallaan tavalla, vaan tämän on otettava huomioon myös sopimuskumppanin asema.127 Suhteessa pankki ja asiakas vaatimus kohdistuu pankkiin.

kasvalituselintä. KM 1976:66 s. 3 ja 23-24. Ensimmäinen esitys johti lainmuutokseen vuonna
1978. Pankkialan asiakasneuvontatoimisto perustettiin vasta vuonna 1998.
Säästöpankkilain 53b § (680/1978): ”Säästöpankin on toimitettava pankkitarkastusvirastolle sen määräämässä laajuudessa pankin ja sen asiakkaan välisissä sopimuksissa käytettävät
kaavakkeet. Mikäli pankkitarkastusvirasto katsoo, että kaavakkeeseen sisältyy kohtuuton ehto,
valtiovarainministeriö voi pankkitarkastusviraston esityksestä kieltää tällaisen ehdon käyttämisen.” Voimassa olevassa luottolaitoslaissa (610/2014) ei ole enää nimenomaista ehdon käyttöä
koskevaa kieltosäännöstä. (LLL 15:3 §).
125. Alkuperäis- ja jälkikäteiskohtuuttomuudesta Määttä 2006 s. 133.
126. Tutkimuksen kirjoittaja lähetti vilkkaimman korkokeskustelun aikaan Säästöpankkiliiton
lakimiehenä asiantuntija-artikkelin velkakirjojen korkolausekkeen sisällöstä ja tarkoituksesta
Helsingin Sanomille. Lehti ei julkaissut artikkelia. Sen sijaan lehti julkaisi asiasta artikkeleita
luomalla lehden omaksumalle linjalle otollista mielialaa esimerkiksi seuraavalla otsikoinnilla
”Professori Thomas Wilhelmsson: Pankit häviämässä vireillä olevat korko-oikeudenkäynnit.”
Pekka Heikkilä, Säästöpankki nro 20/1990 s. 18.
127. Wuolijoki, Hyvä pankki- ja vakuutustapa 2003 s. 22-23.
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Periaatteen soveltaminen on lähtenyt pankkisalaisuudesta, hyvän pankkitavan soveltamisesta, lakeihin otetuista vakiosopimuksien ehtoja ja sopimusten viranomaiskäsittelyä koskevista vaatimuksista kuten lainojen korko- ja
irtisanomisehdot, markkinointia koskevista vaatimuksista sekä viimeksi lakeihin kasvavassa määrin otetuista tiedonantovelvoitteista.

3.2.2 Epätäydellinen kilpailu lainsäädännön
perusteluna
Pankkitoiminnalle on ollut ominaista epätäydellinen kilpailu. Se on lähtenyt
pankkien tehtävistä eli niistä historiallisista syistä, joilla eri yhteisömuotoa
olevia pankkeja on perustettu. Historiaan liittyy myös valtion maksuliikennettä ja valtionlainojen välittämistä koskeneet monopolit. Siten pankkien
liiketoimintaoikeudet ja vakavaraisuusvaatimukset ovat poikenneet huomattavasti toisistaan. Verrattuna täydelliseen kilpailuun voidaan todeta seuraavat täydellisen kilpailun piirteet ja pankkitoimialalla vallinnut tai vallitseva
tilanne: 1) Markkinoilla on lukuisa joukko myyjiä eli pankkeja. Kun säästö- ja
osuuspankit ovat toimineet yhtenä markkinointi- ja kilpailuketjuna, merkittäviä myyjiä eli pankkeja ja pankkiryhmiä on ollut kulloinkin neljästä kuuteen.
2) Markkinoilla on täydellinen informaatio. Pankin asiakkailla ei ole kaikkea
tietoa pankin tuotteista eikä tarjoajasta eli pankista. 3) Markkinoille on vapaa
pääsy. Lainsäädäntö on asettanut perustettavalle pankille oman pääoman
minimivaatimuksen, joka on ollut liikepankeille varsin korkea ja tällä hetkellä kaikille pankeille yhtä korkea (5 milj. euroa). Vaatimuksen seurauksena on epätodennäköistä, että kokonaan uusia säästöpankki- ja osuuskuntamuotoa olevia pankkeja enää perustetaan. Pankkien perustamiskynnystä on
nostettu vuoden 2014 luottolaitoslaissa myös siten, että toimiluvat pankeille
myöntää (Suomen) Finanssivalvonnan esityksestä Euroopan keskuspankki.
4) Markkinoilta on vapaa poispääsy. Lainsäädäntö ja viranomaiset ovat lähteneet siitä, että pankit pidetään pääsääntöisesti pystyssä. 5) Markkinoilla
myytävät hyödykkeet ovat samanlaisia. Tässä suhteessa pankit ovat edenneet
homogeeniseen suuntaan. Tosin piirteitä palveluiden erilaistamiseen myös
esiintyy. Pankkitoiminnan kansainvälistyttyä Baselin vakavaraisuussuositusten tavoitteena on ollut tasapuolisempien kilpailuedellytysten luominen.
Kilpailua on pyritty lisäämään lähinnä maiden rajojen yli eikä niinkään kansallisvaltioiden sisällä.

Edellä esitetyn perusteella ymmärrettävä perustelu pankkien oikeudelliselle sääntelylle on ollut epätäydellinen kilpailu.128 Markkinoille pääsy on
tiukentunut ja fuusiokehitys on jatkunut. EU:n yhdentämispolitiikan tavoitteena on ollut rajat ylittävät fuusiot, uudet tytäryhtiöt ja sivukonttorit toisiin
maihin sekä pankkipalveluiden ”suoramarkkinointi” rajojen yli.129 Pankkien suuressa koossa nähdään vakautta lisääviä tekijöitä. Tästä lähtökohdasta
lainsäädäntö ja markkinoiden kehitys ovat tukeneet suurta yksikkökokoa.130
Samalla vaatimukset suurille ja pienille pankeille ovat kuitenkin eriytymässä too big to fail -syistä. Tavoitteena tai ainakin suotavana vaihtoehtona voisi
jopa nähdä suurten pankkien pilkkomisen. Kilpailuedellytykset eivät välttämättä enää yhtenäisty vaan ovat kääntyneet eriytymisen suuntaan.131 Viimeaikainen kehitys, tavoitteet ja lainsäädäntö jättävät ristiriitaisen kuvan.
Yksityisen pankkiasiakkaan kannalta tilanne näyttää toisenlaiselta. Vuoden 1990 talletuspankkilakiin 1268/1990 otettiin kilpailua koskevia säännöksiä ja pankit saatettiin yleisen kilpailulainsäädännön piiriin. Aikaisemmin
Pankkitarkastusvirasto oli pankkitarkastuslain 548/1969 nojalla (2:7 §), velvollinen seuraamaan kilpailuolosuhteita pankkitoiminnassa ja tekemään
tarvittaessa kilpailun edistämistä koskevia esityksiä. Kilpailukysymysten esillenousun myöhään selittää osaltaan pankkitoiminnan sääntely, erityisesti
talletusten veronhuojennuslainsäädäntö, joka esti kilpailun talletuskoroilla,
sekä Suomen Pankin korko-, raha- ja valuuttapolitiikka säännöstelyineen.132
128. Määttä 2006 s. 31.
129. Koskenkylä (toim.), Jukka Vauhkonen - Pertti Pylkkönen 2004 s. 74-77.
130. Todettakoon, että Suomen Säästöpankki - SSP:n liiketoiminnan myyntiä neljälle suurimmalle pankille ja pankkiryhmälle valtio perusteli pankkialan ylikapasiteetin purkamisella. Kaupan seurauksena kilpailu väheni valtakunnallisesti ja eräillä paikkakunnilla kokonaan
loppui. Valtioneuvoston tiedonanto 2.12.1993 s. 38. 1930-luvulta alkaen kilpailua rajoitettiin
mm. säätämällä sivukonttoreiden perustaminen luvanvaraiseksi. Kuusterä, Pankkitoiminnan
hallintarakenteiden kehitys 1920-30-luvuilla s. 16.
131. Erityisesti Basel II -vakavaraisuusuudistus tarjoaa vaihtoehtoja, jotka suosivat suuria pankkeja, ks. 6.5.2.
132. KM 1986:2 s. 32-33 ja 95-99. Esimerkki viranomaisten näkökulmista toimialan keskittymiseen: Vuonna 2003 Norjan suurimman säästöpankin Gjensidige NORin ja Den norske Bankin
fuusio sai ristiriitaisen vastaanoton viranomaisten piirissä. Kilpailuvirasto Konkurransetilsynet vastusti fuusiota, koska sen mielestä fuusiopankki saisi hallitsevan kilpailuaseman monilla
markkinasektoreilla. Se johtaisi viraston mukaan kilpailun olennaiseen vähenemiseen ja vaikutukset näkyisivät hintojen nousuna ja resurssien tehottomana käyttönä. Rahoitustarkastus
Kredittilsynet katsoi, että juuri norjalaispankkien kilpailunäkökulmasta hanke pitäisi hyväksyä, koska uusi pankki olisi riittävän suuri ulkomaalaisten tekemiä yritysvaltauksia ajatellen.
Keskuspankki Norges Bank puolestaan katsoi, että ulkomaista pankkitarjontaa on niin paljon,
että kilpailu säilyy riittävänä. Pankki kuitenkin huomautti, että fuusiossa syntyy niin suuri finanssikeskittymä, että sitä mahdollisesti koskeva kriisi vaikuttaisi oleellisesti koko rahoitusjärjestelmään. Säästöpankki nro 5/2003 s. 15, Thue 2014 s. 343-348.
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Säännöstelyn purkaminen ja pankkien saattaminen kilpailulainsäädännön
alaiseksi on merkinnyt, että pankit kilpailevat niin otto- kuin antolainauskoroilla, palveluista perittävät maksut ovat eriytyneet ja palveluiden tarjoamisessa on syntynyt erilaisia koalitioita niin pankkien kesken kuin vähittäiskaupan ketjujen kanssa kuten talletusautomaatit ja pankkikorteilla suoritettavat
käteisnostot kauppojen kassoilla.
Pankkien välinen kilpailu ei ole perustunut yksin lainsäädäntöön. Pankeilla on ollut toisistaan erottuvat ja asiakkaiden tunnistamat tehtävänsä yhteiskunnassa. Se on rajannut niiden toimintaa ja samalla vähentänyt kilpailua. Säästöpankkiryhmän sisälläkin toimi suomenkielisiä, ruotsinkielisiä ja
työväen säästöpankkeja. Paikallispankit toimivat omilla, pankin säännöissä
määritellyillä toimialueilla. Voidaan puhua työnjaosta pankkien kesken. Pankit keskittyivät omien asiakkaittensa hoitamiseen. Kun asiakaskunnat olivat
esim. kielen, ammattien, elinkeinojen ja toimialueen mukaan jaetut, pankkien keskinäinen kilpailu rajoittui markkinoiden säännöstelyaikana enimmillään tavallisten talletusten hankkimiseen.

3.2.3 Rahoitusmarkkinoiden sääntely ja säännöstely
Pankkilakien sääntelyn133 lisäksi valtio on suoraan tai Suomen Pankin välityksellä rajoittanut markkinamekanismin toimintaa korko- ja valuuttasääntelyllä ja -säännöstelyllä, tukenut pankkien välisiä korkosopimuksia, sallinut
1950- ja 1960-luvulla indeksiehdon käytön rahamarkkinoilla ja muulloin kieltänyt sen, ohjannut talletustoimintaa veroeduilla sekä määrännyt antolainauskoroista ja ohjeistanut pankkeja siitä, mihin tarkoituksiin luottoja myönnetään.134 Verolainsäädännössä korkojen vähennysoikeuksilla on suosittu
133. Sääntelyllä tarkoitetaan pankkia velvoittavaa yksipuolista julkisen vallan tahdon ilmaisua,
joka sisältää yleisen määräyksen. Sääntely kohdistuu itse pankkiin, esimerkiksi pankin perustamiseen vaadittavan oman pääoman määrä, mutta myös pankin normaaliin liiketoimintaan
laadullisesti ja määrällisesti. Tässä tutkimuksessa sääntelynä pidetään lakeja, asetuksia ja niiden nojalla toimivaltansa rajoissa viranomaisten antamia yleisiä määräyksiä ja ohjeita pankkien noudatettavaksi. Tällaisia viranomaisia ovat Euroopan keskuspankki / Finanssivalvonta
ja Finanssivalvonnan edeltäjät sekä Rahoitusvakausvirasto. Sääntelyn piiriin kuuluvat nykyisin myös EU:n asetukset. Sääntelyyn voidaan rinnastaa viranomaisten vaatimat sopimukset
pankkien kanssa.
134. Säännöstelyllä tarkoitetaan tässä viranomaisten toimivaltansa rajoissa antamia määräyksiä, jotka kohdistuvat pankin liiketoimintaan. Säännöstely perustuu yleensä rahan, tavaroiden
tai palveluiden niukkuuteen. Säännöstelyn tarkoituksena on vaikuttaa kysynnän ja tarjonnan
määrään. Pankkitoiminnassa säännöstelyä harjoittava viranomainen on ollut Suomen Pankki.
Säännöstelylle on tunnusomaista vapaan markkinaehtoisen koronmuodostuksen tukahduttaminen ja rahavirtojen yksityiskohtainen poliittis-hallinnollinen ohjaus. Tyypillisenä esimerkki-

omistusasumista ja korkeakouluopiskelua. Korkosääntely turvasi pankeille
toimintaympäristön, jossa hintakilpailu ei uhannut pankkien kannattavuutta.
Pääomaliikkeiden rajoittaminen esti talletusten siirtymisen ulkomaille. Sääntely merkitsi myös sitä, että pankit saattoivat valita suuresta luotonhakijoiden
määrästä turvallisimmat hakijat ja rahoituskohteet. Näistä syistä luottotappiot inflaation tukemana pysyivät alhaisina.135 Niin varsinaisen sääntelyn kuin
markkinoiden ohjaamisen lisääminen siirsivät pankkitoimintaa lähemmäs
politiikkaa.
Sääntelyn historia on pitkä. Siihen voi tavallaan sisällyttää vuoden 1734
kauppakaaren määräämän luoton enimmäiskoron. Varsinaisten pankkilakien ulkopuolella tapahtunut rahamarkkinoiden sääntely alkoi 1930-luvun
alussa korkosopimusten tekemisellä, jossa valtiovallalla Suomen Pankin
kautta oli merkittävä rooli, ja loppui vasta vuonna 2000 talletusten verovapauden päättymiseen.136 Antolainauksessa korkosääntely alkoi vuonna 1959
ja päättyi markkinarahan paineessa vasta vuonna 1986. Antolainauskorkoja
säädeltiin kauppakaaressa vuoteen 1920 saakka. Siihen nähden erona oli lähinnä se, että jälkimmäinen järjestelmä oli joustavampi ja tehokkaampi rahapoliittisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta.137 Vaikka säännöstelyyn ei
enää ole palattu, markkinoihin yritetään vaikuttaa esimerkiksi korkokiihokkeilla edelleenkin esimerkkinä se, että vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin
seurauksena keskuspankit ovat pumpanneet rahaa talouteen alhaisella korolla ja suurilla joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelmilla.138 Yleisenä kehityssuuntana kuitenkin on ollut, että markkinoihin vaikuttamisesta on siirrytty
itse pankkitoiminnan sääntelyn suuntaan.
nä säännöstelystä voidaan mainita korko- ja valuuttasäännöstely. Säännöstelyssä korko rahan
hintana menetti funktiotaan pääomien suuntaajana. Kuisma 2004 s. 118-119 ja 284.
135. Anttila 1996 s. 76-78.
136. Kuusterä I 1995 s. 291-292, Blomstedt II 1978 s. 167, Suomen Pankin vuosikirja 1931 s. 12-13.
137. Suomen Pankin vuosikirjat 1959 s. 34 ja 1960 s. 8 ja 11. Tutkimuksessa käytetyllä termillä
rahapolitiikka tarkoitetaan toimia, joilla säädellään rahan tarjontaa. Tällaisia EKP:n toimia ovat
mm. ohjauskoron muutoksista päättäminen, joukkovelkakirjalainojen ostot ja maksuvalmiusluottojen tarjoaminen pankeille.
Suomen Pankki pakotti pankit noudattamaan korkosäännöstelyä kytkemällä korkojen enimmäisrajojen noudattamisen keskuspankkiluoton saamiseen. Vihola 2000 s. 33-37.
138. Tutkimusta kirjoitettaessa EKP aloitti maaliskuussa 2015 rahapoliittisen elvytyksen, jossa
eurojärjestelmä ostaa markkinoilta eurovaltioiden ja EU:n rahalaitosten joukkolainoja, omaisuusvakuudellisia arvopapereita ja katettuja (vakuudellisia) joukkolainoja 60 mrd eurolla kuukaudessa syyskuun loppuun 2016 saakka, yhteensä 1 140 mrd euroa. Tointen tarkoituksena on
lisätä rahan tarjontaa ja sillä tavoin jouduttaa talouskasvua ja estää deflaation uhkaa. Suomen
Pankin vuosikirja 2015 s. 12-15, Helsingin Sanomat 25.3.2015 s. A 34.
USA:n kohdalla vastaavantyyppinen setelielvytys kesti vuoden 2008 lopusta lokakuuhun 2014.
Helsingin Sanomat 30.10.2014 s. A 33.
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Esimerkkeinä sääntelystä voidaan mainita em. vuoteen 1920 kestänyt
kauppakaaressa säädetty luotonannon enimmäiskorko, säästöpankeille ja
osuuskassoille sallittu liikepankkeihin nähden korkeampi talletuskorko, korkosopimuksiin perustunut talletuskorkojärjestelmä ja hallinnollisesti määriteltyyn peruskorkoon sidotut lainat sekä valuutantuonnin rajoittaminen.139
Tavanomaisesta markkinamekanismista poikkeamista on merkinnyt myös
valtion maataloudelle osoittaman luotonannon välittäminen lähes yksinomaan OKO:n ja osuuskassojen välityksellä 1900-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä 1950-luvun alkuvuosiin saakka140 sekä Postisäästöpankin monopoliasema valtion maksuliikkeen hoitamisessa.141 Monopolit vaikuttivat
olennaisesti kilpailuolosuhteisiin. Lisäksi kilpailua vääristi Postisäästöpankin toimiminen valtion vastuulla. Sääntelystä on voinut olla etua niin valtiolle
kuin pankeillekin. Se voi tuoda pankeille ensin turvallisuutta, mutta usein
suuria ongelmia sillä hetkellä, kun sääntelyä on purettu. Säästöpankkien ongelmia 1920- ja 1990-luvun alussa edelsi rahoitusmarkkinoiden sääntelyn
purkaminen. Sääntely on helpompi ottaa käyttöön kuin purkaa. Monopolien
purkamisessa sopeutumisongelmat ovat jääneet vähäisiksi.
Tavanomaisesta poikkeavana esimerkkinä valtion tavasta säännellä
pankkien liiketoimintaa voidaan mainita vuonna 1978 toteutettu asuntorahoituksen neuvottelujärjestelmä, jonka tavoitteena oli mukauttaa rakennustoiminnan rahoitus ja voimavarojen käyttö yleiseen suhdannekehitykseen
(411/1978). Lakisääteisellä neuvontamenettelyllä pyrittiin lisäämään asuntotuotantoa matalasuhdanteessa ja supistamaan korkeasuhdanteessa. Neuvottelujen tarkoituksena oli päästä rahoituslaitoksille annettaviin, aloitettavan
asuntotuotannon rahoitusta koskeviin suosituksiin.142 Ongelmana tämän139. Enimmäiskoron kumoamisesta vuonna 1920 Kuusterä I 1995 s. 245, ensimmäisen korkosopimuksen solmimisesta vuonna 1931 s. 291-292 ja valuutansäännöstelyn purkamisesta 1980-luvulla s. 653-656. Vuoden 1952 korkosopimuksesta Blomstedt II 1978 s. 231. Korkosäännöstelyn
kiertämisestä, korkosopimusten purkamisesta ja talletusten verovapauden päättymisestä Puntila 1987 s. 35-39 ja Partanen 2006 s. 208-211.
140. Hyvönen 1955 s. 356-362.
141. Auer 1964 s. 309.
142. Neuvottelujen kohteena oli pankkien osuus aravatuotannon lainoituksesta, pankkien osuudet kovan rahan tuotannon rahoituksesta, muut henkilökohtaista asuntolainoitusta
koskevat suositukset, joita pidettiin tarkoituksenmukaisina asuntomarkkinoiden tasapainon
kannalta ja muut asuntotuotannon rahoitukseen liittyvät kysymykset kuten lainojen ehdot,
asuntosäästäminen, peruskorjaustoiminta ja tuotantotavoitteet. Säästöpankki nro 5/1978 s. 11.
Sääntelymallin juridiikasta PaVM 1/1978 ja PeVL 7/1977. Laki kumottiin lailla 1141/1989.
Vastaavaa sääntelymallia edustaa kuntarakennelain 478/2013 4b §, joka velvoitti kunnat selvittämään kuntajaon muuttamisen edellytykset. Sopimusmekanismi tunnetaan myös valtion ja
kuntien välillä, kun ne sopivat pääkaupunkiseudulla vuosittaisista vuokra-asuntotuotannon
tavoitteista. Valtio ja Helsingin seudun kunnat solmivat 20.6.2012 maankäyttöä, asumista ja

tyyppisessä ohjailussa on se, miten kiintiöt eri pankeille asetetaan eli miten
niissä otetaan huomioon pankkien toiminnan suuntautuneisuus.
Sääntelyllä ja säännöstelyllä on ollut hyvää tarkoittavat tavoitteet ja niillä
on ollut omana aikanaan hyvät perusteet. Toimilla on tavoiteltu vakaustavoitteiden lisäksi pankkiasiakkaiden kustannusten alentamista, taloudellisen
aktiviteetin lisäämistä tai integraation syventämistä esimerkkinä yhtenäisen
maksualueen luominen Euroopan unioniin kuuluvissa maissa. Esimerkiksi
EU-maksualueen luominen vaatii toimiakseen luotettavasti hyvin pitkälle
vietyä sääntelyä. Asiakkaan kannalta samanlaisia hyvää tarkoittavia tavoitteita on ollut kuluttajansuojaa kehitettäessä muun muassa velvoittaminen
pankkeja avaamaan tilejä ns. välttämättömyyspalveluna kaikille asiakkaille sekä pankkien peruspalvelujen hinnoittelun valvominen. Oikeudellisesti
kysymys on sopimuspakosta ja puuttumisesta yritysten yleensä vapaaseen
hinnanmäärittelyyn. Sääntely voi johtaa myös siihen, että pankin aikaisemmin noudattama oma hyvä käytäntö tai pankkien yhteinen itsesääntelyyn143
perustuva käytäntö putoaa lain minimivaatimuksen tasolle.144 Lakiin otetusta tasosta tulee uusi normi.

liikenne- ja ympäristöyhteistyötä koskevan sopimuksen, jossa valtio sitoutui tiettyjen liikennehankkeiden rahoittamiseen ja kunnat tietynsuuruiseen asuntotuotantoon.
143. Itsesääntelyllä tarkoitetaan tässä pankkialan järjestöjen itse laatimia toimialaa koskevaa
sääntelyä. Itsesääntely perustuu siihen, että lainsäätäjä ei pysty sääntelemään kaikkia ajateltavissa olevia tilanteita. Perusteluna voi olla myös se, että itsesääntelyllä estetään toimialan
epäterveitä ilmiöitä ja pyritään tällä tavoin turvaamaan yleisön luottamusta toimialaan ja myös
estämään pankkien omaa ohjeistusta joustamattomampi lainsäädäntö.
Pankkitoimialalla itsesääntely ei ole ollut ”puhdasta” siinä mielessä, että itsesääntelyä koskevissa asioissa ohjeille on yleisesti hankittu ao. viranomaisten vapaamuotoinen hyväksyminen.
Itsesääntelyn perusteella annetuilla ohjeilla ei ole lainsäädännöllistä auktoriteettiasemaa, mutta ohjeistusta voidaan pitää sallittuna oikeuslähteenä. Pankki voi vahvistaa ohjeen itseään sitovaksi esimerkiksi hyväksymällä ne pankissa noudatettavaksi. Näin on tehty (valvontaviranomaisen vaatimuksesta) Suomen Pankkiyhdistyksen / Finanssialan Keskusliiton hyväksymien
pankkisalaisuusohjeiden kohdalla.
Itsesääntelyä tarkoittavien ohjeiden perusteella pankille ei voi asettaa pakotteita, vaatia pankkia muuttamaan käytäntöään tai sitä rangaista. Se puolestaan on voinut johtaa siihen, että itsesääntelynä alkanut ohjeistus halutaan siirtää myöhemmin lainsäädäntöön. (RS-järjestelmä,
asuntokauppalaki 843/1994, HE 14/1994 s. 5-6).
144. Viranomaiset vaativat varsin harvojen ongelmatapausten perusteella, että kaikille on
avattava pankkitili. Säästöpankeissa ei ongelmaa juuri tunnettu, vaan tili oli avattu kaikille.
Lähes ainoana ongelmana oli, avataanko tili pakolaiskeskuksiin sijoitetuille ja Neuvostoliitosta (Virosta) tulleille kesätyöläisille. Kun pankkien ja viranomaisten sopima tilinavausohje
otettiin käyttöön, pankit tarkistivat tilinavauskynnyksen uusien ohjeiden tasolle. Siten sääntelyn seurauksena osassa pankeista kuluttajan asema huononi ja osassa parani. Itsesääntelynä
alkanut tilinavausohje siirrettiin lakiin vuonna 2003. SKok 69/2003, 50a §, HE 33/2002 s. 31-38.
Tilinavauspakosta Pekka Heikkilä, Säästöpankki nro 1/2003 s. 4. Kuluttajaproblematiikasta
Määttä 2008 s. 7.
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Sääntelyllä ja säännöstelyllä on tavoiteltu luottokorkojen ja maksupalveluiden hintojen alentamista. Se että pankit saattavat yhteen tallettajat ja
lainansaajat, alentaa transaktiokustannuksia. Pankkikilpailun vapautumisen
jälkeen transaktiokustannusten alentamistavoitteella on ollut pankkikilpailussa merkittävä rooli. Kustannusten alentamista on voitu tukea lainsäädännöllä ja viranomaistoiminnalla, mutta näillä toimilla on voitu myös lisätä
pankkien kustannuksia. Vakavaraisuusvaatimusten tiukentaminen lisää kustannuksia. Rahoitusmarkkinoiden yhdentyminen, suuremmat yksikkökoot
sekä vapaa ja rajat ylittävä kilpailu ovat puolestaan alentaneet korkomarginaalia. Lainsäädäntöä ei voi riidattomasti eikä kaikilta osin perustella transaktiokustannusten alentamistavoitteella.
Sääntelyn sisällöstä ja sen purkamisesta esitetään alaviitteessä Yhdysvalloissa 1980-luvulla koetun säästöpankkikriisin syyt ja toimenpiteet, joihin
kriisin seurauksena ryhdyttiin. Kriisi tuodaan tässä esille siitä syystä, että sen
piirteet ja seuraukset, mm. omaisuudenhoitoyhtiöt ovat toteutuneet myös
Suomessa. Myös säästöpankkien oma talletussuojasta vastannut järjestelmä
ajautui maksukyvyttömäksi ja säästöpankit liittyivät lopulta alun perin liikepankkien talletussuojajärjestelmään. Tähän vielä lisättäköön, että ongelmien syntymisen aikaan Säästöpankkiliiton arvio oli, että mitään vastaavaa ei
voisi Suomessa tapahtua.145
145. Yhdysvalloissa säästöpankit toimivat kolmessa päämuodossa: säästöpankkeina Mutual
Savings Bank ja Savings Bank sekä säästö- ja lainayhdistyksinä Savings & Loan Association.
Kriisi kohdistui lähinnä jälkimmäisiin. Yhteisömuotoihin ei paneuduta tässä tarkemmin, koska ongelmien aiheuttajana oli sääntely, säännöstely ja niiden purkaminen 1980-luvun alussa.
Vuodesta 1968 USA:n säästöpankkien ottolainaus oli ollut tarkkaan säädelty siten, että säästötilien korko oli kytketty keskuspankin korkoon. Vain 5 % varainhankinnasta sai olla markkinarahaa. Säästöpankit saivat maksaa talletuksille 0,25 %-yksikköä korkeampaa korkoa kuin
liikepankit. Myös asuntoluottojen korot olivat säännellyt ja luottojen laina-ajat olivat 20 - 30
vuotta. Vuonna 1980 talletuskorkosidonnaisuus lopetettiin ja säästöpankeille annettiin mahdollisuus korkeampien korkojen maksamiseen. Samalla valtion antama takaus talletuksille
nostettiin 40 000 dollarista 100 000 dollariin. Vuonna 1982 säästöpankeille annettiin oikeus
yritysluottojen myöntämiseen ja muuhun sijoitustoimintaan. Asuntoluottojen korkosidonnaisuutta ei purettu. Säästöpankkien kannalta huonoksi onneksi yleinen korkotaso nousi 17 - 18
%:iin. Vanhojen asuntolainojen korot olivat edelleen 7 - 11 %:n tasolla.
Syntyneessä tilanteessa säästöpankit eivät saaneet rahaa kuin korkeilla koroilla. Niiden korkokate oli negatiivinen käyttökatteesta puhumattakaan. Korkoloukkugiljotiinin toimintaa tehosti
lainojen irtisanomisehdot. Säästöpankit eivät voineet jälleenrahoituksen kallistuessa irtisanoa
vanhoja kiinteäkorkoisia asuntolainoja eivätkä ne myöskään voineet nostaa lainojen korkoa.
Laina-asiakkaat saattoivat maksaa korkean koron aikana (1981-1982) saamansa luotot takaisin
matalan koron aikana (1984) ja ottaa vanhan lainan sijalle uuden luoton halvemmalla korolla. Noin 2 %-yksikön lasku koroissa aloitti asiakkaiden lainojen takaisinmaksuliikehdinnän.
Kriisin seurauksena säästöpankkitalletukset taannut Federal Savings and Loan Insurance Corporation ajautui maksukyvyttömäksi ja sen sijaan perustettiin vuonna 1989 uusi yhtiö Resolution Trust Corporation, jota pääomitettiin verovaroilla. Se puolestaan fuusioitiin myöhemmin

3.3 Sääntelyn kohteiden luokittelu
Pankkisääntelyä voidaan luokitella useilla perusteilla. Tutkimuksissa on käytetty jakoa rakennesääntöihin, käyttäytymissääntöihin ja toiminnan vakautta
turvaaviin sääntöihin. Rakennesääntely käsittää pankkien toimialarajoitukset, markkinoille pääsyn esteet ja (erityisesti aiemmin yleiset) ulkomaisia
pankkeja syrjivät säännökset. Käyttäytymissääntöihin kuuluvat mm. otto- ja
antolainauksen sääntely, palvelumaksujen sääntely, sivukonttoreiden perustamisen rajoitukset ja erilaiset luottokiintiöt. Pankin toiminnan vakautta
koskevat säännöt sisältävät maksuvalmius- ja vakavaraisuussäännökset, suuria riskikeskittymiä koskevat rajoitukset, omistusrajoitukset, talletustakuujärjestelmän, eri hätärahoitusjärjestelmät sekä pankkia koskevan informaation
julkistamista koskevat määräykset.146 Jos sääntelyä määritellään siten, että
jotain pitää olla jollain tavalla tai jotain pitää tehdä jollain tavalla, pankkisääntelyssä edelliset säännökset ovat olleet etusijalla, mutta jälkimmäisiä
on lisätty. Sitä, että jotain pitää tehdä, on toteutettu rahoitusmarkkinoiden
säännöstelyn puolella.
Siitä huolimatta, että sääntelyä on purettu, edellä mainittu jako on edelleen relevantti. Käyttäytymissääntöjen osalta sääntely on siirtynyt yleisen
kilpailu- ja kuluttajansuojan suuntaan ja myös näitä asioita valvovan viranomaisen hoidettavaksi. Poikkeuksena kehityksestä Finanssivalvonta seuraa
kuitenkin ns. peruspalveluihin katsottavien pankkipalveluiden tarjontaa ja
hinnoittelua. Pankkisääntely kohdistuu itse instituutioihin eli pankkeihin ja
myös niiden toimintaan. Kun säästöpankeista ja niiden toiminnasta säädettiin aikaisemmin yksin säästöpankkilaissa, vuodesta 1990 säästöpankeista
on säädetty säästöpankkilaissa ja niiden toiminnasta talletuspankkilaissa ja
sen jälkeen kulloisessakin luottolaitoslaissa.
Pankkeja koskeva sääntely voidaan jaotella myös arvioimalla, milloin
sääntelyä käytetään pankin elinkaaren aikana ja mikä on sääntelyn tarkoitus. Sääntely voidaan jakaa elinkaarimallissa ennaltaehkäiseväksi eli preventiiviseksi sekä suojaavaksi. Preventiivinen sääntely (preventive regulation)

vuonna 1995 alunperin vain liikepankkeja koskeneeseen talletussuojajärjestelmään Federal
Deposit Insurance Corporation:iin.
Kriisin seurauksena perustettiin Resolution Trust -omaisuudenhoitoyhtiö.
Vuonna 1980 Yhdysvalloissa oli 4 613 säästöpankkia. Vuoden 1987 lopussa säästöpankkeja oli
2 437. Noin 400 teki konkurssin ja 1 800 sulautettiin suurempiin säästöpankkeihin. Säästöpankkeja muutettiin myös osakeyhtiöiksi. Alaviitteen lähteet: Säästöpankki nro 19/1991 s. 14-15,
18/1989 s. 28-29. Korkoloukkuongelmasta ja luottojen paketoinnista Säästöpankki nro 4/1992
s. 20-21, Ferguson 2011 s. 222-227, www.fdic.gov.
146. Anttila 1996 s. 46-47, Hemmo 2001 s. 7-8.
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ajoittuu pankin markkinoille tuloon ja pankin toiminta-aikaan. Preventiivisen sääntelyn tarkoituksena on toimintaa rajoittamalla estää pankin kaatuminen. Preventiivistä sääntelyä ei ole katsottu voitavan rakentaa täysin
kattavaksi, joten sääntelyn toissijainen tavoite on rajoittaa ennakolta pankin
kaatumisen kustannuksia. Preventiivisiä ovat säännökset, joilla rajoitetaan
pankkien välistä kilpailua ja pankkien toimialaa sekä säännellään pankkien
oman pääoman määrää, maksuvalmiutta ja luotonantoa. Preventiiviseen
sääntelyyn kuuluu lainsäädäntö, sen perusteella annetut hallinnolliset määräykset sekä viranomaiskäytäntö, jotka yhdessä tekevät pankkien toimintaympäristöstä sellaisen, että pankkien toiminnan vakaus turvataan.147 Preventiivisellä sääntelyllä turvataan toimivien pankkien kannattavuus ja sitä
kautta vakavaraisuus.
Suojaava sääntely (protective regulation) turvaa pankkeja ja niiden tallettajia silloin, kun vakavia ongelmia syntyy. Suojaavaa sääntelyä ovat talletustakuujärjestelmät ja lender of last resort -järjestelmä, joka on tarkoittanut
valtion ja keskuspankin toimenpiteitä pankin pelastamiseksi sen jälkeen, kun
sen omat voimavarat ja mahdollisuudet on jo käytetty. Suojaavan sääntelyn
piiriin kuuluvat pankkien omat vakuusrahastot, Talletussuojarahasto, Valtion
vakuusrahasto ja jälkimmäisten seuraajana Rahoitusvakausvirasto talletussuoja- ja kriisinratkaisurahastoineen. Suojaavana sääntelynä voidaan pitää
myös pankkien yhteenliittymäjärjestelmää. Turvaverkkojärjestelmät aktivoituvat, kun pankkia uhkaa kaatuminen.
Pankkisääntelyä voidaan arvioida paitsi pankin näkökulmasta myös tallettajien ja sijoittajien näkökulmasta. Tällaisia säädöksiä ovat pankkien taseerien suhteita koskevat määräykset kuten pääoma/varat -suhdeluvut, tietynlaisille lainoille ja lainansaajaryhmille asetetut enimmäisosuudet koko
luotonannosta sekä ylärajat luotolle, jota voidaan myöntää yksittäiselle velalliselle. Tallettajia ja sijoittajia suojaavat edelleen säännökset, joilla estetään
epäilyttävät toimet kuten sisäpiirikaupat ja harhaanjohtavien tietojen antaminen, säännökset joilla viranomaisille annetaan valvontavaltaa ja oikeus
ryhtyä tarvittaessa toimiin pankkia vastaan, useammassa ominaisuudessa
tapahtuvien toimintojen rajoitukset, joilla pyritään etukäteen välttämään
intressiristiriitoja, sekä uusien pankkien perustamishakemusten arviointi.148
Vaikka pankkilainsäädännössä onkin ensisijaisesti suojeltu tallettajaa, tä147. Anttila 1996 s. 47.
148. Brian Tew 1987 s. 14-15. Harhaanjohtavien tietojen kieltämisen ohella nykyisin velvoitetaan kertomaan palveluiden tietyistä ominaisuuksista. Positiivisesta informaatio-ohjauksesta
Määttä 2008 s. 103.

nä päivänä ei voi ohittaa luotonsaajan asemaa. Luotonantajavastuu korostui
keskustelussa 1980-luvulla. Vastuun aiheuttavia tilanteita ovat mm. luottolupauksen rikkominen, luoton huolimaton dokumentointi, luotonantajasta
riippuvaisen aseman hyväksikäyttäminen, luoton irtisanominen ilman riittävää syytä, aggressiivinen vakuuden ulosmittaaminen ja vakuuden realisointi velallista vahingoittaen.149 Luotonantajavastuu nousee esille erityisesti
lama-aikoina, jolloin on noussut pinnalle myös yleistä pankkivastaista mielialaa. Pankkilakien asiakkaansuojamääräykset ovat myös luottoasiakkaan
suojaksi. Kuluttajansuojalain kulutusluottoja koskeva 7. luku käsittelee hyvää
luotonantotapaa (385/1986). Kun pankkivalvontaviranomaisen tehtävänä
on valvoa tallettajien etua, pankin etua pankin vakauden säilyttämiseksi ja
lopuksi luottoasiakkaan etua, viranomaisen tehtävänä on keskenään ristiriitaisten etujen valvonta.
Sääntelyn pääkohteeksi on 2000-luvulla noussut varautuminen pankkikriiseihin. Syynä siihen on ollut eräiden eurooppalaisten pankkien vaikeudet finanssikriisin seurauksena. Pankkikriisiksi voidaan määritellä sellaiset
kannattavuus-, vakavaraisuus- ja maksuvalmiusongelmat, jotka olennaisesti
vaikeuttavat pankkijärjestelmän toimintaa. Pankkien tappioiden muuttuminen pankkikriisiksi voidaan katsoa toteutuneen silloin, kun kyse ei ole enää
yksittäisten asiakkaiden maksuongelmista eikä vain yhtä pankkia kohtaavista ongelmista. Seurauksina ovat pankkien fuusiot, valtiovallan mukaantulo,
konkurssi ja yleisön kannalta luottamuksen vähentyminen pankkiin ja muutokset asiakaskäyttäytymisessä.150
Sääntely voidaan jakaa tutkimuksen tarkoitus huomioon ottaen myös
pankin tilaa koskeviin säännöksiin kuten vakavaraisuus- ja maksuvalmius-

149. Huhtamäki 1998 s. 65 ja 72. Esimerkkejä luotonantajaa sitovista säännöistä: Luottolupauksen rikkomisesta korkein oikeus on antanut ratkaisun, jossa säästöpankin toimihenkilön
suullisesti antama luottolupaus katsottiin sitovaksi. Hemmo 2001 s. 36-37. Pankki ei saa asettaa
luoton myöntämiseksi ehtoa, että luotonsaaja ostaa asunnon pankkisidonnaisen kiinteistönvälitysyhtiön kautta. Erma - Koski 1985 s. 347-350.
Velkakirjaehdot on aikaisemmin valvontaviranomainen tarkastanut ja kuluttaja-asiamies hyväksynyt säännöt, joiden mukaan pankki voi korottaa lainan korkoa rahoituskustannusten
nousun takia. Suomen Pankkiyhdistyksen hyvän pankkitavan säännöissä käsitellään luottopalveluja, Hyvä pankkitapa 7.9.2004. Finanssialan Keskusliitto uudisti ohjeet 18.11.2015. Kuluttajaasiamies on antanut hyvää perintätapaa koskevat ohjeet 5.9.2013.
150. Kangas 2006 s. 2-5. Kankaan mukaan pankkikriisin kriteerit täyttävät seuraavat ajanjaksot:
Suomen markan alkuvaiheet ja 1870-luvun jälkipuolisko, 1800- ja 1900-lukujen taite, itsenäisyyden alku mukaanlukien 1920-luvun alku, 1930-luvun lama ja 1990-luvun alku. Kankaan perusteluina ovat pankkien lopettamiset, niiden konkurssit ja konkurssiuhkatilanteet. Määrittelyä
voi pitää varsin sattumanvaraisena. Lisäksi siinä ei ole otettu huomioon ko. ongelmapankkien
merkitystä koko toimialan kannalta.
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vaatimukset, liiketoimien aiheuttamien riskien ehkäisemiseksi tarkoitettuihin
säännöksiin kuten luotonantoon kohdistuvat riskikeskittymäsäännökset sekä
pankkikriiseihin varautumista koskeviin säännöksiin kuten talletussuoja- ja
kriisiinvarautumissäännökset. Sääntelyksi voi lukea myös uusien viranomaisten perustaminen ja ylipäätään viranomaisille annetut uudet tehtävät.151
Pankkisääntelyn luokittelulla sääntelyn sisällön tai käyttöjärjestyksen
mukaan ei ole suurta eroa. Kun tutkimus kohdistuu tallettajan aseman ja
pankin olemassaolon turvaamiseen, esitystavaksi on valittu pankin elinkaarimalli eli jako preventiiviseen ja suojaavaan sääntelyyn. Valintaa puoltaa
se, että pankkilainsäädäntö koskee pankin koko elinkaarta pankin perustamisesta mahdolliseen lopettamiseen saakka. Preventiivistä sääntelyä tutkimuksessa edustavat pankkilait ja suojaavaa sääntelyä turvarahastoja koskeva
lainsäädäntö.

PANKKISÄÄNTELYN PÄÄKOHTEET JA TARKOITUS
Pankkien määrittely ja pankki-sanan

Määrittelyn turvin estetään pankki-nimen käyttö

suojaaminen yksin pankkien käyt-

yhteisöiltä, jotka eivät ole pankkilainsäädännön

töön.

alaisia. Pankeille annetaan monopoli talletusten

Toimiluvan hakeminen ja menettä-

Tarkoitus estää pankin perustaminen spekulatiivi-

minen.

silla syillä ja estää pankin hoitaminen tallettajien

vastaanottamiseen.

etuja vaarantavalla tavalla.
Liiketoiminnan rajoittaminen mää-

Tarkoitus estää markkinahäiriöt ja kilpailu pankin

rittelemällä pankille sallittu ja kiel-

omien asiakasyritysten kanssa sekä rajoittaa pan-

letty liiketoiminta.

kin riskinottoa.

Yksityisen tallettajan asema suhtees-

Tilien käytön ja koronmaksun perussäännöt (talle-

sa pankkiin.

tus standardituote).

Oikeus harjoittaa muuta kuin pank-

Tarkoitus rajoittaa kilpailua pankin asiakasyritys-

kitoimintaa omistuksen kautta.

ten kanssa ja rajoittaa pankin omaa riskinottoa.

151. Pankkitoimialalla sääntelyä on 1990-luvun kriisin seurauksena koko ajan lisätty sekä viranomaisten tehtäviä ja valtuuksia on lisätty. Lisäksi on perustettu Rahanpesun selvittelykeskus
ja Rahoitusvakausvirasto. Ensiksi mainitun toiminta kohdistuu merkittävältä osalta pankkitoimintaan. Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu toimivaltaa pankkeja koskevissa asioissa.
Tietosuojaa koskeva lainsäädäntö koskee tietysti pankkeja. Sääntelyä voidaan keventää keinotekoisesti siten, että viranomaisille annetaan uusia tehtäviä. Yleisellä tasolla ei voi puhua pankkisääntelyn keinotekoisesta keventämisestä vaan sääntelyn lisääntymisestä koko rintamalla.

Kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen

Pankin luotonannon turvaaminen lainantarvitsijoil-

osakkeiden omistaminen.

le estämällä talletusten käyttäminen asiattomasti
pankin omien kiinteistöjen hankkimiseen.

Pankin vastaanottamien vakuuksien

Tavoitteena velallisasiakkaiden tappioiden mini-

realisoiminen.

moiminen heille epäedullisilla vakuuksien realisoinneilla.

Maksuvalmius.

Pankin jokahetkisen kyvyn varmistaminen maksaa
tarvittaessa talletukset takaisin.

Vakavaraisuus / oma pääoma.

Tavoitteena pankin kyky vastata loppuun asti kaikista sitoumuksistaan.
Tarkoitus estää toimialalle pääsy alhaisella omalla
pääomalla ja siten varmistaa pankin toimintaedellytykset pitkälle eteenpäin.

Asiakkaansuoja.

”Heikomman osapuolen” eli asiakkaan suojaaminen. Suojan piiriin kuuluvat yksityisasiakkaat (kuluttajat) sekä yhteisöasiakkaat.
Sopimusehtojen ja niiden käytön valvonta ottamalla huomioon myös tallettajan aseman turvaaminen.

Kilpailun turvaaminen.

Kilpailun turvaaminen pankkitoimialalla ottamalla

Vakuusrahasto.

Tarkoitus estää pankin konkurssi pankkiryhmän

huomioon myös tallettajan aseman turvaaminen.
voimin turvaamalla yksittäisen pankin vakavaraisuus. Aikaisemmin vakuusrahastot toimivat myös
tallettajien suojana.
Talletussuojarahasto(t).

Tarkoitus turvata tallettajien saamiset pankin maksukyvyttömyystilanteessa.

Kriisinratkaisurahasto.

Tarkoitus turvata markkinoiden vakaus pankkien
yhteisvastuulla. Tavoite estää pankkikonkurssit.

Valvonta.

Pankkien toiminnan valvonta asiakkaiden puolesta
ja turvata yleinen luottamus pankkitoimintaan.
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3.4 Pankkitoiminnan riskisyys
Viimeksi Yhdysvalloista vuonna 2008 alkanut globaali finanssikriisi osoitti,
että toimivat rahoitusmarkkinat ovat yhteiskunnan ydintä. Markkinat edellyttävät pankkitoiminnan sääntelyä turvaamaan talouselämän häiriötöntä
toimintaa, suojaamaan markkinatoimijoiden oikeuksia, ylläpitämään kilpailua ja lisäämään talouden kehitystä. Vakauteen kuuluu myös sääntelyn
johdonmukaisuus, ennakoitavuus ja mahdollisimman suuri pysyvyys. Pankkitoiminnan vakauden olennaisimmat tekijät ovat maksuvalmius ja vakavaraisuus. Pankkia uhkaa noidankehä, jos markkinat eivät luota pankin maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen.
Pankkitoimintaan liittyy olennaiselta osaltaan riskit. Pankeilla ei ole muiden yritysten tapaan juuri ”perinteistä” tuotantoa tai palveluja (lukuun ottamatta maksupalvelua tai sijoituspalveluiden tarjoamista). Arkikielessä riski
sisältää ajatuksen siitä, että jotain ikävää saattaa tapahtua. Pankit joutuvat
varautumaan vahingonvaaroihin ja vahinkojen toteutumiseen. Pankille riski
merkitsee vaaratekijöitä, joille ne ovat alttiita tietyllä hetkellä. Pankin riskinkantokyvyllä tarkoitetaan kykyä jatkaa normaalia toimintaa siinäkin tilanteessa, että riskin mukainen epäsuotuisa vaihtoehto toteutuu. Pankin riskit
voidaan jakaa korkojen, valuuttakurssien ja muiden taloudellisten suureiden
muutoksista aiheutuvaa epävarmuutta pankkien saamisista ja veloista syntyviin tulo- ja menovirtoihin.152
Riskin toteutuminen vaikuttaa negatiivisesti pankin taloudelliseen asemaan. Se laskee pankin vuotuista voittoa tai kasvattaa tappiota. Suuren yksittäisen riskin tai useiden riskien toteutuminen voi johtaa pankin konkurssiin.
Tappiovaihtoehdon vastapainona ovat positiiviset taloudelliset seuraukset.
Riskinotolla ja sen hinnoittelulla pyritään luomaan tuottoja pankille.153 Pankit ovat muuttuneet alkuperäisestä tehtävästään riskien välittäjistä myös
riskien tietoisiksi ottajiksi siinä mielessä, että ne tällä toiminnalla omissa
nimissään hyötyisivät korkotason, valuuttakurssien ja arvopapereiden arvojen muutoksista. Jakson lopussa on taulukko, jossa on esimerkkejä riskeistä,
miten riskejä on realisoitunut ja miten niitä on hoidettu säästöpankkiryhmässä.
152. Anttila 1996 s. 34. Tässä kohdassa ohitetaan ne riskit, jotka koskevat kaikkia yrityksiä. Tällaisia ovat esim. henkilöstöön, toimitiloihin ja omaisuuteen liittyvät riskit, joihin kaiken lisäksi
voidaan varautua henkilö- ja omaisuusvakuutuksilla. Lisäksi jätetään vähemmälle pankin imagoon ja maineeseen liittyvät riskit, jotka eivät liity pankin normaaliin asiakasliiketoimintaan
eli talletustoimintaan, luotonantoon ja varallisuuden hoitoon.
153. Anttila 1996 s. 2-4.

Pankin taseen rakenne altistaa pankit maksuvalmiusongelmille, koska
pankin varainhankinta on lyhytaikaista tai vaadittaessa nostettavaa, ja vastaavaa puolella luotot ovat pitkäaikaisia ja yleensä jälkimarkkinakelvottomia. Maksuvalmiuden osalta pankki varautuu omassa suunnittelussaan
normaaliin talletusten nostamiseen. Maksuvalmiuden tukena pankilla on
kassavaranto, johon luetaan rahavarat ja helposti rahaksi muutettavat saamiset. Maksuvalmiuden hoitamisessa pankkia auttaa se, että normaalioloissa
ei ole todennäköistä, että kaikki tallettajat nostaisivat talletuksensa pankista,
tallettajat ovat olleet Suomessa pankkiuskollisia ja että tallettajat ovat luottaneet kulloinkin voimassa olleisiin talletussuojajärjestelmiin. Myös uskottava
viranomaisvalvonta, pankkiryhmien omat keskuspankit maksuvalmiuden
turvaajina ja viime kädessä Suomen Pankki olemassaolollaan ja toiminnallaan ovat lisänneet tallettajien luottamusta pankkien kykyyn ylläpitää riittävää maksuvalmiutta.
Maksuvalmiusongelmien ja pahimmillaan talletuspaon syynä voi olla
pankin todellinen huono tilanne tai tallettajien epäily pankin asemasta. Jo
pelkkä epäily pankin maksukyvyttömyydestä on itseään toteuttava ennustus,
koska tallettajat pyrkivät nostamaan varansa ajoissa ennen likvidien varojen
loppumista pankissa.154 Nostorajoituksiin ryhtyminen voi, vaikka joissain
tapauksissa se olisikin välttämätöntä, lisätä tallettajien levottomuutta ja järkyttää heidän luottamustaan pankin maksukykyyn. Nostorajoitusten käyttöönoton seurauksena voi siten olla maksuvalmiusongelman syveneminen
eikä tavoiteltu ongelman lieveneminen. Talletuspakotilanteita on esiintynyt
niin koko talouselämää koskevissa kriisitilanteissa kuin yksittäisten pankkien kohdalla.
Pankin vakavaraisuutta uhkaa luotonannossa ja muussa sijoitustoiminnassa syntyvät tappiot. Luotonannon tappiot syntyvät siitä, että luotonsaajan olosuhteet ja kyky maksaa laina takaisin muuttuvat luottosuhteen
aikana huonompaan suuntaan. Pankin toimintaan liittyy epävarmuus koko luottosuhteen ajan. Luottotappioihin pankki voi varautua valikoimalla
154. Tätä kohtaa kirjoitettaessa Bulgariassa oli talletuspako (heinäkuu 2014). Pako alkoi huhumyllystä ja koski kahta suurta bulgarialaispankkia. Tallettajat nostivat varojaan muutamassa
tunnissa 400 milj. euroa. Maan keskuspankki epäili, että pankkien tilasta oli levitetty vääriä
tietoja. Talletuspaon kestettyä viikon parlamentti hajotettiin ja maalle nimitettiin väliaikaishallitus tilanteen rauhoittamiseksi. Sittemmin kävi ilmi, että toisen huhujen kohteeksi joutuneen
pankin, Corporate Commercial Bank AD Sofian asema ei vastannut vastoin ennakkokäsityksiä
pankin virallisia raportteja. Pankin annetaan kaatua, terve toiminta siirretään erilliseen pankkiin, joka kansallistetaan, ja valtio on valmis torjumaan tallettajien tappioita yli miljardilla
eurolla. Helsingin Sanomat 30.6.2014 s. A 25, 5.7.2014 s. B 11 ja 13.7.2014 s. B 8. Pankin konkurssimenettely alkoi 6.11.2014.
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luottoasiakkaat ja käyttämillään luottoehdoilla. Luotonhakijan arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaan asioiden hoito aikaisemmin, luoton käyttötarkoitus, määrä ja takaisinmaksusuunnitelma sekä kyky hoitaa luotto.
Luottoehdoissa otetaan huomioon vakuudet ja luoton riskitaso. Yritysluotoissa käytetään hyväksi yritystutkimuksia ja seurataan jatkuvasti velallisyrityksen taloudellista asemaa. Sijoitustoiminnassa riski liittyy siihen, että arvopaperit eivät tuota odotetusti tai niiden arvo laskee, pahimmillaan
menettävät arvonsa.155 Tappioihin varaudutaan pankilta vaadittavalla
omalla pääomalla ja sijoitustoiminnan hajauttamisella. Pankille asetettujen pääomavaatimusten tarkoituksena on myös hillitä pankin omiin varoihin nähden liian riskipitoista sijoitustoimintaa ja tällä tavoin suojata
pankkeja maksukyvyttömyydeltä. Tässä suhteessa pankit eroavat ”tavallisista” yrityksistä. Pankin toiminta eroaa muista yrityksistä myös siinä, että sen toiminta ei ole kiinni juoksevasta tulorahoituksesta vaan se voi jatkaa toimintaa tappiollisena pysyvien talletusvarojen turvin mahdollisesti
pitkäänkin. Myös tämä seikka puoltaa vakavaraisuusvaatimusten asettamista pankeille.
Luotonannon riskeihin liittyy myös kysymys, miten pitkäaikaisten luottojen korot muuttuvat yleisen korkotason mukaan. Suomessa velkakirjojen
korkoehdot ovat olleet joustamattomia ja kuluttajaviranomaisen vaatimukset ehtojen suhteen poikkeuksellisen tiukkoja. Pankilla on oikeus korottaa
velasta perittävää korkoa vain, jos pankin maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden säilyttäminen riittävällä tasolla sitä edellyttää ja silloinkin vasta määräajan (kolmen vuoden) kuluttua lainasopimuksen tekemisestä. Kun peruste
koron korotukselle poistuu, korko tulee laskea sille tasolle, jolla korko olisi
alun perin sovitun korkoehdon mukaan. Tosiasiassa kilpailutilanne - elleivät kaikki pankit ole yhtä huonossa tilanteessa - estää ehdon soveltamisen
käytännössä. Lisäksi ehdon käyttämistä vaikeuttaisi sen tilanteen määrittely, milloin korko on palautettava entiseksi. Vuoteen 2008 korkoa ei saanut
nostaa edes näillä perusteilla, vaan pankin olisi tullut irtisanoa laina, jos sen
maksuvalmius ja vakavaraisuus olisi laskenut alle laissa säädettyjen rajojen.
Tässä suhteessa Suomi on poikennut muista Pohjoismaista, joissa joustavilla

155. Ääriesimerkkeinä sijoitusriskeistä voidaan mainita SKOP:n sijoitukset Venäjän valtion
obligaatioihin ja velkakirjoihin vuosina 1916-1917, vuoden 1920 päätös kumota kauppakaaressa
säädetty lainojen maksimikorkoa koskenut kuuden prosentin säännös ja säästöpankkien sijoitukset Suomen valtion vapaudenlainoihin sekä säästöpankkien omistamat SKOP:n osakkeet,
jotka menettivät kokonaan arvonsa 1990-luvulla. Kalliala 1933 s. 42-44 ja 1958 s. 37-48, Kuusterä
I 1995 s. 286-288 ja 296-297, Jussi Linnamo, Säästöpankki nro 5/1992 s. 5.

korkoehdoilla on estetty tämän ns. korkoloukun syntyminen.156 Korkoloukkuongelmaa on lieventänyt siirtyminen hallinnollisesti ja poliittisesti päätetyistä viitekoroista (Suomen Pankin peruskorosta) markkinoiden muutoksia
seuraaviin euribor-korkoihin ja pankkien / pankkiryhmien omiin viitekorkoihin, ns. prime-korkoihin.157
Pankin vakauteen vaikuttaa myös se, miten hyvin tilinpäätökset antavat
oikean kuvan pankin todellisesta tilanteesta. 1920-luvun alussa säästöpankit kärsivät tappioita Venäjän valtion obligaatioiden menetettyä arvonsa ja
Suomen valtion ns. vapaudenlainojen menetettyä huomattavalta osalta arvonsa. Venäjän valtion obligaatioiden kohdalla Suomen valtio kuitenkin tuli
pankkien avuksi. Suomen valtion obligaatioista syntyneitä tappiota samoin
kuin 1930-luvun pulavuosien luottotappioita kirjattiin sitä mukaa kuin säästöpankkien tulokset antoivat siihen mahdollisuuden.158 1990-luvun kriisissä
Suomen Säästöpankki - SSP Oy kirjasi luottotappioita muihin pankkeihin
verrattuna ”etupainotteisesti”.159 Tässä kohdassa voi kysyä, onko järkevää kiristää vaatimuksia pankin jo ajauduttua ongelmiin. Kirjausongelma ei ole
poistunut, mitä osoittaa suurimmille EU-maiden pankeille tehdyt stressitestit.160
156. Ruotsi: Pankki voi muuttaa koron määrää, jos tarve perustuu luottopoliittiseen päätökseen, jälleenrahoituskustannuksiin tai muihin kustannustason muutoksiin, joita pankki ei ole
kohtuudella voinut ottaa huomioon.
Norja: Pankki voi muuttaa koron määrää, jos se perustuu luottopoliittisiin ratkaisuihin, obligaatiokorkojen muutoksiin, talletuskorkojen yleiseen muutokseen, muutokseen pankin pitkänajan
ansaintakyvyssä tai pankin talletusrakenteen uudelleenjärjestelyyn.
Tanska: Pankki voi muuttaa koron määrää, jos se perustuu yleisen korkotason kuten obligaatio- ja markkinakorkojen muutokseen, pitkäaikaiseen markkinakorkojen epätasapainoon,
luotto- ja rahapolitiikan muutokseen, rahapoliittisten instrumenttien käytössä tapahtuneisiin
muutoksiin ja se on markkina- ja ansaintaolosuhteiden vuoksi välttämätöntä. Pekka Heikkilä,
lainsäädäntökatsaus 3.10.2008, asiasta myös OM 2015:54 s. 36-37.
157. Euribor (Euro Interbank Offered Rate) on päivittäin julkaistava euromaiden yhteinen
viitekorko, jolla pankit tarjoutuvat lainaamaan vakuudettomasti varoja toisille pankeille euromääräisillä rahoitusmarkkinoilla.
Prime-korko on yksittäisen pankin / pankkiryhmän oma viitekorko ja sitä muutetaan pankin
omalla hallinnollisella päätöksellä. Prime-korkoon vaikuttavat yleinen korkotaso, inflaatioodotukset sekä talouden näkymät. Säästöpankkiryhmässä Sp-prime -korkoa hallinnoi Säästöpankkiliitto.
158. Kalliala 1958 s. 40-47, Urbans 1963 s. 378-379, Vuoden 1924 säästöpankkitilasto s. 32.
159. Lehtiö 2004 s. 246-248. SSP:tä koskenut kireämpi linja perustui Valtion vakuusrahaston
vaatimukseen.
160. Tältä osin Euroopan pankkiviranomainen EBA (European Banking Authority) on laatimassa määräyksiä ja standardeja siitä, miten erilaisia eriä pitää pankin taseessa kohdella: mikä
on omaa pääomaa, miten erilaisten luottojen riskejä pitää arvioida ja missä vaiheessa laina
katsotaan järjestämättömäksi. Stressitestistä käytetään myös nimeä kuormituskoe. Niissä arvioidaan, miten esim. korkojen äkillinen muutos vaikuttaa pankin riskiasemaan tai miten pankki

93

94

Pankkitoiminnan vakauden kannalta on merkitystä edelleen sillä, että
etukäteen tiedetään, mitä tapahtuu kun yksittäinen pankki ajautuu ylipääsemättömiin ongelmiin. Pankin ajauduttua ongelmiin yhteiskunnan kannalta
on se vaara, että pankin rahoittamat investointiprojektit keskeytyvät. Suuren
pankin kaatumisen välittömiä ja välillisiä seurauksia pidetään yleisesti vakavampina kuin pienten pankkien ajautumista vaikeuksiin. Suuren pankin
kaatumisen seuraukset ovat yhteiskunnalle niin arvaamattomat, ettei sitä
haluta käytännössä kokeilla (too big to fail, liian suuri konkurssiin päästettäväksi -oppi).161 Suuren pankin konkurssissa voi olla kysymys koko maan
luottokelpoisuuden säilymisestä. Tämä näkökulma tuli esille 1990-luvun laman yhteydessä. Pienen pankin kaatumisessa riskit kasvavat, jos pankki kuuluu tiivistä yhteistyötä harjoittavaan pankkiryhmään eli toimivat asiakkaisiin
päin yhtenä palveluketjuna.162 Tänä päivänä on otettava huomioon myös
pankin kaatumisen vaikutukset rahoitusmarkkinoihin siitä näkökulmasta,
millä keinoin pankki lopetetaan ja miten markkinat siihen reagoivat.163 Liian
suuri kaatumaan -oppi johti vuonna 2014 vakavaraisuussäännösten täydentämiseen siten, että rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäville pankeille
kestäisi rahoituslähteidensä ehtymistä. Wuolijoki - Hemmo 2013 s. 35.
161. Nimitys too big to fail syntyi Yhdysvaltojen seitsemänneksi suurimman pankin Continental Illinois National Bank and Trust Companyn konkurssista vuonna 1984. Federal Deposit
Insurance Corporation, History of the 80:s - Lessons for the Future 1997 s. 235-257.
Too big to fail -oppia noudatettiin Suomessa jo ennen sen syntymistä. Suomen Pankin pääjohtaja Risto Ryti katsoi, että kolmanneksi suurinta pankkia Maakuntain Pankki Oy:tä ei voinut panna vuonna 1931 konkurssiin, ja pankki pelastettiin Suomen Pankin toimin ja fuusiolla
Kansallis-Osake-Pankkiin. Autio - Hjerppe, Jaakko Autio 1996 s. 99-100.
162. Suurten pankkien kaatumisen heijastusvaikutuksista, dominoefektistä voidaan todeta
Englannista Baring Brothers & Co -pankkihuoneen kaatuminen vuonna 1890, Itävallasta Österreichische Kredit-Anstalt -pankin kaatuminen vuonna 1931 ja Lehman Brothers -investointipankin kaatuminen Yhdysvalloissa vuonna 2008.
Ensimmäisenä mainittu Baring oli 1700-luvulla perustettu Englannissa toiminut kansainvälinen pankkihuone, joka kärsi suuria tappioita Argentiinassa. Jutikkala 1953 s. 390-391, Blomstedt
I 1989 s. 75, Bähr 2013 s. 19.
Itävaltalainen Kredit-Anstalt ilmoitti 11.5.1931 menettäneensä yli puolet omista pääomistaan
eikä se tulisi selviytymään ilman ulkopuolista apua. Itävallan hallitus yritti pelastaa pankin ulkomaisilla luotoilla, mutta Ranska kieltäytyi yhteisluotottamisesta, koska Itävalta oli menossa
tulliliittoon Saksan kanssa. Saksalaiset menettivät pankkiin sijoittamansa varat ja ajautuivat
vararikkoon. Myös Lontoon pankkiirit menettivät Saksaan sijoittamansa varat. Kriisi siirtyi
seuraavaksi Yhdysvaltoihin, jossa 5 000 pankkia meni konkurssiin vuosina 1932-1934. Erkki
Pihkala, Säästöpankki nro 14/1992 s. 16-17, Autio - Hjerppe, Jon Hirvilahti 1996 s. 82.
163. Tanskassa asetettiin konkurssiin helmikuussa 2011 Amagerbanken A/S, jonka markkinaosuus oli tanskalaispankkien luotonannosta vain 1,6 %. Pankin konkurssissa ja toiminnan
uudelleenjärjestelyissä pankin velkojien saatavia leikattiin 41,2 %. Velkojen leikkaukset heijastuivat Tanskan pankkisektoriin siten, että kansainväliset luottoluokituslaitokset alensivat maan
suurimpien pankkien pitkäaikaiseen rahoitukseen liittyviä luokituksia. HE 175/2014 s. 21-22.
Muiden pankkien ”saastumisuhasta” Esko Ollila, Säästöpankki nro 12/1992 s. 5.

asetetaan lisäpääomavaatimus. Opin voi löytää myös kriisinratkaisurahaston takaa.
Suomessa noudatettiin viiden liikepankin kohdalla 1900-luvun alkupuolella ja 1930-luvun pulavuosina ”letkut irti” -politiikkaa ja pankki päästettiin
konkurssiin. Tappioiden kärsijöinä näissä tapauksissa olivat osakkeenomistajat, sijoittajat ja tallettajat. Samalla periaatteella on lopetettu selvitystilan
kautta muutama säästöpankki kuitenkin siten, että tallettajille ei ole koitunut tappioita. Omistajiahan säästöpankeilla ei ole, joten kukaan ei kärsinyt
tappioita. Tappioiden syntyminen tallettajille estettiin säästöpankkien yhteisvastuulla. Nykyisin vaihtoehdot ovat pankin tukeminen vaikeuksien yli
tai pankin hallittu alasajo. Lainsäädännön tarkoituksena on turvata se, että
hallitsematon alasajo -vaihtoehto ei olisi enää mahdollinen ja sijoittajat ja
toimiala vastaisivat itse kaikkien pankkikriisien kustannuksista.
Yhteiskunnan edun mukaista on lopettaa ongelmapankin toiminta ajoissa ja rajata pankin kaatumisen vaikutukset pankin omistajiin ja estää vaikutusten leviäminen tallettajiin ja muualle pankkijärjestelmään. Tallettajien kannalta voi syntyä tilanne, jossa he saattavat olettaa samankaltaisten
pankkien olevan yhtäläisessä vaarassa kuin epäonnistuneen pankin. Lisäksi epäonnistuneen pankin sitoumukset voivat herättää epäilyjä muiden
pankkien taloudelliseen asemaan. Samankaltaiset yhtenä palveluketjuna
toimivat pankit ovat ratkaisseet ongelman vapaaehtoisella yhteisvastuulla,
kuulumalla pankkiryhmän vakuusrahastoon tai muodostamalla jäljempänä selostettavan yhteenliittymän. Kansantalouden kannalta ajateltuna jos
talletukset siirtyvät talletuspaossa pankista toiseen, koko pankkijärjestelmä
ei välttämättä ole vaarassa. Jos talletukset siirtyvät käteiseen rahaan, muihin
sijoitusvaihtoehtoihin tai ulkomaille, seuraukset ovat yhteiskunnan kannalta
huomattavasti vakavammat.164
Riskienhallinnalla tarkoitetaan pankin liiketoiminnasta aiheutuvien ja
siihen olennaisesti liittyvien riskien tunnistamista, arviointia, mittaamista,
rajoittamista ja seuraamista. Riskienhallinnalla pyritään vähentämään tappioiden toteutumisen todennäköisyyttä. Riskienhallinnan tavoitteena on turvata pankin riskinkantokyky ja toiminnan jatkuvuus. Riskit jaetaan yleisesti
liiketoimintariskeihin, operatiivisiin riskeihin ja ympäristöriskeihin.165

164. Tutkimusta kirjoitettaessa syksyllä 2014 siirtyi Venäjällä varoja Ukrainan kriisin seurauksena ulkomaille suuruusluokkaa 100 mrd euroa sekä USA:n ja EU:n kauppapakotteiden ja Venäjän vastapakotteiden kiihdyttämän inflaation seurauksena myös käteiseksi. Helsingin Sanomat 18.5.2014 s. B 13.
165. Rahoitustarkastus 2001, Anttila 1996 s. 33-40, Lehtiö 2000 s. 107-117, Ruuskanen 2009 s. 7.
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Liiketoimintariskit kuvaavat pankin liiketoimintaympäristöstä johtuvien epävarmuuksien vaikutusta pankin liiketoimintaan. Liiketoimintariskit
syntyvät kilpailusta, markkinoiden ja asiakaskäyttäytymisen muutoksista sekä tuloksen muodostumisen heilahteluista.

Luottoriski

Riski johtuu siitä, että asiakas ei

Luottotappioihin varaudutaan

maksa korkoa saamastaan lainasta

pankin tilinpäätöksessä luotto-

tai maksa luottoa takaisin.

tappiovarauksilla ja arvonalen-

Luottoriskiä voi lisätä erityisesti

nuskirjauksilla. Lisäksi pank-

lama-aikoina lainan vakuuksien

kiryhmien vakuusrahastot ja

arvon aleneminen.

vakuutusyhtiöt ovat toimineet

Luottoriskiin varaudutaan luo-

riskien tasaajana.

tonannon hajauttamisella ja laino-

Ääriesimerkkinä luovutetun

jen vakuusvaatimuksilla.

Karjalan säästöpankkien

Luottotappioita voi syntyä myös

tappioiden siirtäminen muiden

pankkitakauksista.

säästöpankkien kannettavaksi.

Rahoitusriski:

Riski johtuu sisään tulevien ja ulos

Rahoitusriskeihin varaudutaan

Lyhyen aikavälin

menevien kassavirtojen hallitse-

pitämällä riittävästi varoja pan-

maksuvalmius-

mattomuudesta ja ennakoimatto-

kin maksuvalmiuden turvaami-

riski

muudesta.

seksi.

(likviditeettiriski)

SP:n maksuvalmiustuki.
Riskin laukeaminen voi johtua

SP:n päätös vastata SKOP:n si-

Pitkän aikavälin

myös epäluottamuksesta pankkiin

toumuksista.

rahoitusriski

tai koko pankkijärjestelmään.

Pankkitukiponsi.

Hintariski

Riski johtuu pankin sijoitusten

Riskiin varaudutaan rajoitta-

kuten osakkeiden ja rahasto-

malla määrällisesti sijoituksia ja

osuuksien sekä markkinahintojen

niiden hajauttamisella.

muutoksista.

Arvonsa menettäneet Venäjänmaan obligaatiot 1920-luvulla,
SKOP:n osakkeet 1990-luvulla
ja Suomen valtion ”vapaudenlainojen” arvon aleneminen
1920-luvulla.

Kiinteistöriski

Korkoriski

Riskillä tarkoitetaan pankin kiin-

Riskeihin varaudutaan pääosin

teistöomaisuuteen kohdistuvaa

siten, että kiinteistösijoittamista

arvonalentumis-, tuotto- ja vahin-

ei harjoiteta tuottotarkoitukses-

goittumisriskiä.

sa, ja vakuutuksilla.

Riskillä tarkoitetaan korkotason

Korkoriskiä pienentääkseen

muutosten vaikutusta pankin tu-

pankki käyttää mm. suojaavia

lokseen ja vakavaraisuuteen.

johdannaissopimuksia.

Korkoriski aiheutuu saatavien ja

Esimerkkinä korkoriskin to-

velkojen toisistaan poikkeavista

teutumisesta todetaan kaksi-

korkoperusteista ja eriaikaisista

korkojärjestelmän purkaminen

korontarkistus- ja erääntymisajan-

1990-luvulla.

kohdista.
Valuuttakurssi-

Valuuttakurssimuutoksista pankille

Devalvaatioista aiheutuvat tap-

riski

aiheutuva (asiakas)riski.

piot luottoasiakkaille.

Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappionvaaraa, joka aiheutuu riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä. Operatiivisiin riskeihin varaudutaan riskien
tunnistamisella, valvonnalla ja kontrollilla. Osaan riskeistä voidaan suojautua vakuutusturvalla.

Hallintoon ja

Pankin hallinnon ja henkilökun-

Johdon ja henkilökunnan kaval-

henkilökuntaan

nan osaamisen puutteet ja valvon-

lukset ja laiminlyönnit.

liittyvät riskit

nan epäonnistuminen.

Pankkilakot, maksuliikesaarrot

Työmarkkinaongelmat.

ja vastaavat työmarkkinahäiriöt.

Tietojärjestelmiin liittyvät riskit.

Esimerkkinä varautumisesta to-

Tekniset riskit

detaan pankkikorttien uusiminen
sirukorteiksi.
Pankin riski jou-

Asiakkaiden luotto- ja maksulii-

Väärennetyt vakuusasiakirjat.

tua rikoksen koh-

kerikokset (mm. pankkikorttien

Maksuliike- ja maksuvälinepe-

teeksi

väärinkäyttö).

tokset.

Strategiariskit

Pitkäaikaisen toimintapolitiikan

Esimerkkinä säästöpankkiryh-

muutos esim. luottopolitiikassa ja

män ekspansiivinen strategia

jälleenrahoituksessa.

1980-luvulla.
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Maineriskit

Pankin omasta toiminnasta joh-

Yksittäisten pankkien talletuspa-

tunut asiakkaiden luottamuksen

kotilanteet. Ns. korko-oikeuden-

menettäminen.

käynnit. Luottojen aggressiivinen perintä.

Toimintaympäristöriskeillä tarkoitetaan riskejä, joihin pankit eivät yleensä voi niiden arvaamattomuuden takia varautua omilla toimillaan eikä
myöskään vakuutuksilla.

Toimintaympäris-

Taloudellisen toimintaympäristön

Sotaa edeltävä aika ja sota-aika.

töriskit

muutokset.

Taloudelliset lama-ajat.
Katoavat ammatit ja tehtaat.
Uudet kilpailijat.

Poliittiset, oikeu-

Lainsäädännön, viranomaisoh-

Lainsäädännön vanhentuminen.

delliset ja viran-

jeistuksen ja oikeuskäytännön

Uudet verot. Uudet rahamääräi-

omaisriskit

odottamattomat tai aikaisemmasta

set sanktiot.

käytännöstä merkittävästi poikke-

Lakien uusi tulkinta.

avat muutokset.

Sopimusehtojen uusi tulkinta.

3.5 Intressit lainsäädännön valmistelussa
Pankkilakien saamaan sisältöön kohdistuu intressejä kolmelta päätaholta,
jotka ovat pankin asiakkaat, julkinen valta ja pankit itse. Julkinen valta on
ajanut myös asiakkaiden etuja (esim. talletusten suoja ja peruspankkipalvelut) ja pankit asiakkaiden etuja suhteessa julkiseen valtaan (esim. talletusten
verotus). Pankkien intressit eivät ole olleet yhtenevät, vaan liike-, säästö- ja
osuuspankeilla sekä Postisäästöpankilla on ollut omat tavoitteensa. Puoluepolitiikan erisuuntaiset intressit ovat koskeneet mm. pankkien hallintoa ja
verotusta.
Tutkimuksessa pankkilainsäädäntöä ja pankkien valvontaa perustellaan päämies/agentti -teorialla. Pankin velkojista suuri osa koostuu lukumääräisesti suuresta tallettajajoukosta. Heidän kykynsä ja mahdollisuutensa
kontrolloida pankin toimintaa ovat vähäiset, minkä lisäksi valvonta sitoisi
huomattavia kustannuksia suhteessa kunkin yksilön pankkiin sijoittamiin

rahamääriin. Tallettajat tarvitsevat edustajan, agentin valvomaan pankin toimia. Tällainen edustaja, agentti on julkinen valta. Teoriaa perustellaan myös
sillä, että yritysten koon kasvaessa omistajien ja johdon roolit eriytyvät johtamisen siirtyessä ammattijohdolle.166 Säästöpankeissa omistajien sijasta
voidaan puhua säästöpankin isännistä ja hallituksesta.
Lainsäätäjä on asettanut pankeille velvoitteita, jotka perustuvat kokonaan tai suureksi osaksi yhteiskunnan tavoitteisiin. Kulloinkin voimassa ollut
lainsäädäntö on ollut jännitteessä siihen todellisuuteen, jossa pankit soveltavat lakeja. Lakeja ja rahoitusmarkkinoiden säännöstelyä on käytetty elinkeinotoiminnan ohjaukseen ja suhdannepolitiikan välineenä.167 Osuuskassoilla
oli erityistehtävänä lainojen välittäminen pienviljelijöille ja Postisäästöpankilla valtion maksuliikkeen hoitaminen. Esimerkkinä viimeaikaisista tavoitteista voidaan mainita em. peruspankkipalveluiden takaaminen Suomessa
laillisesti asuville168, markan muuttaminen euroksi169 ja SEPA-maksualueen
luominen EU:n alueelle. Molemmissa oli kysymys rahoitusmarkkinoiden integraation edistämisestä. Markkinalähtöisesti ilman lainsäädännöllisiä toimia hankkeet eivät olisi toteutuneet. Valtio voi myös hyötyä pankeista kuten

166. Halme 1999 s. 70-73, Pöyhönen 2011 s. 6-7.
167. Suomen Pankki säänteli antolainauskorkoja vuosina 1977-1984 sekä luotonantoa asettamalla pankeille ylimääräisen kassavarantovelvoitteen 1980-luvun lopussa. Edellinen perustui
Suomen Pankin huoleen luottokorkojen liukumisesta ylöspäin ja jälkimmäinen pyrkimykseen
saada korkeasuhdannetilanteessa pankkien luotonanto kuriin. Kassavarantovelvoite oli vuoden 1988 alussa 4,9 %, vuoden 1989 alussa 7,8 % ja helmikuussa 1989 pankkien kanssa tehdyn
sopimuksen mukaisessa enimmäismäärässä 8 %. Maaliskuussa 1989 tehtiin uusi sopimus, jossa
lisäkassavarantotalletusvelvoite sidottiin antolainauksen kasvuun ja määrättiin pankkikohtaisesti. Säästöpankkien velvoite oli vuoden 1989 lopussa 10,9 %. Lehtiö 2004 s. 199-200.
Unohtaa ei sovi, että viranomaisten toimet voivat olla myös muuhun suuntaan kuin rahoitusmarkkinoiden kiristämiseen. Tutkimusta kirjoitettaessa EKP alensi ohjauskorkonsa 0,15 %:iin,
talletuskorkonsa nollasta -0,10 %:iin ja tarjosi 400 mrd euroa lainaa liikepankeille poikkeuksellisen edullisin ehdoin sillä edellytyksellä, että pankit lisäävät lainanantoaan yrityksille ja
kotitalouksille. Negatiivisella talletuskorolla EKP pyrki siihen, että keskuspankkitalletusten
sijasta liikepankit antaisivat lainaa toisilleen, yrityksille ja kansalaisille. Tointen tavoitteena
oli euroalueen hauraan talouskasvun jouduttaminen ja deflaation vaaran torjuminen. Suomen Pankin vuosikirja 2014 s. 13 ja 17, Helsingin Sanomat 6.6.2014 s. A 34-35 ja 20.7.2014 s. B 7.
168. Peruspankkipalveluilla tarkoitetaan pankkitiliä ja sellaisia maksuvälineitä, jotka ovat
välttämättömiä tilillä olevien varojen käyttämiseksi. Pankkipalveluja käsitellyt työryhmä katsoi,
että peruspankkipalvelut voitaisiin turvata säätämät ne julkisiksi palveluiksi, jolloin palveluja
tarjottaisiin valtion tai kuntien toimesta, pankeille maksettaisiin korvauksia vastineeksi peruspankkipalvelujen tarjoamisesta, niille, joita pankkipalveluiden saatavuusongelma koskee, maksettaisiin tukea sosiaalipoliittisin perustein tai pankeille asetettaisiin julkinen palveluvelvoite.
VM 2000:16 s. 36-38, Säästöpankki nro 1/2001 s. 4-5, HE 123/2016 s. 27-28 ja 50-52.
169. Esimerkkinä uuden lainsäädännön aiheuttamista velvoitteista ja kustannuksista siirtyminen euroon maksoi Suomessa pankeille 600 - 700 milj. markkaa. Säästöpankki nro 2/1997
s. 20-22.
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turvautumalla kansalaisten sähköisessä tunnistamisessa niiden Tupas-järjestelmään.170
Lainsäädäntö voi vaikuttaa pankkeihin myös sillä tavoin, että vaikka jonkin uuden lain päätavoitteet ovat aivan muut, heijastusvaikutukset pankkeihin voivat nousta ennalta arvaamattomiin mittoihin. Esimerkkejä tällaisista
vaikutuksista löytyy verotuksen alueelta, jossa verovelvolliset voivat ja myös
usein ehtivät varautua esim. verotuksen kiristymiseen.171
Yhteiskunnan ja pankkien intressit sääntelyssä voivat olla ja ovatkin usein
vastakkaiset. Valtion intressissä on tehtäviensä hoitaminen yhteiskuntaa, sen
talouselämää ja kulttuuria rakentavalla ja säilyttävällä tavalla. Pankkien tehtävänä on toimia ensisijaisesti yksityisten intressien edistäjänä ja suojelijana.172 Pankki on ollut asiakkaansa ja säästöpankki erityisesti tallettaja-asiakkaansa etujen ajajana ja vartijana.
Intressieroista esitetään seuraava esimerkki: Luottolaitoslakiin on lisätty
asuntolainojen kattoa koskeva säännös, jossa lainanhakijalta edellytetään
ennakkosäästöosuutta. Viranomaiset halusivat omarahoitusosuuden sitomista asunnon hintaan sillä perusteella, että näin pystyttäisiin vaikuttamaan asuntomarkkinoihin. Omarahoitusvaatimus kytkettäisiin tästä syystä
kulloiseenkin asuntolainojen kysyntätilanteeseen. Lainan enimmäismäärän sitominen asunnon arvoon hillitsisi asuntojen hintojen nousuvauhtia.
Pankit esittivät, että perusteeksi otettaisiin turvaavat vakuudet. Pankeille on
olennaista, että lainalla on olemassa turvaavat vakuudet siltä varalta, että
lainanottaja ei pysty maksamaan lainaa takaisin. Yksinkertaistaen valtion
intressissä oli asuntojen hintatason hillitseminen ja pankkien intressissä
170. Pankkien Tupas-varmennepalvelun avulla sähköisiä asiointipalveluita tarjoava yritys voi
tunnistaa asiakkaansa Tupas-varmenteita käyttäen. Palvelussa pankki tunnistaa asiakkaansa omien rekisteriensä perusteella ja välittää tiedon edelleen palveluntarjoajalle. Kontkanen
(toim.), Pankkitoiminnan käsikirja 2015 s. 228-229.
Suomessa 98,5 % tunnistamisesta sähköisen palvelun käyttäjäksi tapahtuu pankkien salasanalistojen avulla. Alle yksi prosentti tunnistautumisista tapahtuu sähköisellä henkilökortilla
ja puoli prosenttia mobiilivarmenteella. Helsingin Sanomat 29.7.2014 s. A 24. Järjestelmään
sisältyy se periaatteellinen ongelma, että henkilön tunnistaminen tapahtuu yksityisen elinkeinonharjoittajan eikä viranomaisen tietojen ja järjestelmän kautta.
171. Kangas 2006 s. 129-130: ”Vuosi 1988 oli 1980-luvun vauhtivuosista hulluin, sillä luotonanto
kasvoi vuoden aikana lähes 40 %. Kasvun kiihtyminen vuoden loppua kohti johtui huomattavalta osalta vuoden 1989 alusta voimaantulleesta myyntivoittoverolaista. Vuoden 1988 aikana
monet pienet ja keskisuuret yritykset vaihtoivat verottomasti omistajaa. Luotto yrityksen ostoon
myönnettiin ehdolla, että myyjä sitoi kauppahinnan talletuksena pankkiin. Vuodenvaihteessa
toimihenkilöt tekivät talletustodistuksia ja velkakirjoja yötä päivää.”
172. Järvi-Laturi 1981 s. 53. Ristiriitoja voi olla tietysti myös politiikassa, esimerkkinä J. E. Sunilan hallituksen kaatuminen joulukuussa 1932 kysymykseen korkeimman koron määräämisestä
lailla. Maijala 2005 s. 56.

pankkitoiminnan vakauden ylläpitäminen ja omien saamistensa turvaaminen. Joustava lainakatto olisi tarkoitettu ratkaisemaan koko kansantalouden
vakautta, kun pankkien esittämällä mallilla estettäisiin yksittäisen lainansaajan ylivelkaantumista ja joutumista ongelmiin asuntojen hintojen laskiessa
ja vakuusarvojen alentuessa.173
Myös yhteiskunnan eri tahojen intressit voivat olla vastakkaisia, jopa
saman hallinnonhaaran sisällä. Tästä esimerkkinä esitetään valtiovarainministeriön pankki- ja verolakien valmistelijoiden vastakkaiset kannanotot.
Pankkilakien valmistelijoiden tavoite on huolehtiminen pankkien vakaudesta ja vakavaraisuudesta. Verolakien valmistelijoiden tavoitteena on verojen johdonmukainen ja kattava kerääminen. Kun vuonna 1990 talletuspankkilakia säädettiin, hallituksen esityksessä HE 242/1989 todettiin, että
”luottotappiovarausten siirto vararahastoon ei aiheuttaisi veroseuraamuksia
siirtoa tehtäessä. Vararahastoon siirrettyä erää vastaava määrä ei tuloutuisi
verotuksessa myöhemminkään.” Vuonna 1991 annetussa elinkeinotuloverolain muutosesityksessä HE 205/1991 todetaan, että ”koska tarkoituksena
ei kuitenkaan ole veronsaajan kannalta luottotappiovarauksiin sisältyvän
verovelan lopullinen menetys..” Vuonna 1992 annetussa hallituksen esityksessä HE 321/1992 edelleen todetaan, että ”kuten elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 46 §:n muuttamista koskevista hallituksen esityksistä (HE 242/1989 ja HE 205/1991) käy ilmi, vararahastosiirrossa ei ollut
kysymys veronsaajan kannalta varauksiin sisältyvän verovelan anteeksiannosta, vaan ainoastaan vakavaraisuuslaskentaan liittyvien tasejärjestelyjen mahdollistaminen ilman välittömiä veroseuraamuksia.” Vuonna 2009
luovuttiin vakuutus- ja eläkelaitosten osalta kaavamaisista luottotappiovarauksista. Sitä koskevassa hallituksen esityksessä HE 176/2008 todetaan,
että luottotappiovarausjärjestelmä on tarkoitus poistaa myös luottolaitoksilta
ja korvata arvonalentumistappioiden vähennysoikeudella. Tästä annetaan
erillinen esitys myöhemmin.174
173. Helsingin Sanomat 18.1.2014 s. B 9.
Lopputuloksena hallitus esitti eduskunnalle, että asiakkaalle asunnon hankkimiseksi myönnettävän luoton määrä rajoitetaan suhteessa luoton vakuuden arvoon siten, että enimmäisluottosuhde saa olla suoraan lain nojalla ensiasuntoa varten hankittavan lainan osalta enintään 95 %
ja muiden lainojen osalta 90 %. Finanssivalvonta voi lisäksi alentaa enimmäisluottosuhdetta
enintään 10 %-yksiköllä. HE 39/2014 s. 1.
Erityisen ongelmallinen on oikeusministeriön sekä pankkien ja pankkiviranomaisten ristiriidat kuluttaja-asioissa, joissa oikeusministeriön lähtökohtana on yksittäinen kuluttaja ja jälkimmäisten kuluttajat ja tallettajat yhtenä ryhmänä ja samalla pankin vakauden turvaaminen.
OM 2015:54 s. 52 ja 203-209.
174. HE 176/2008 s. 27, laki 1077/2008, Kontkanen 2002 s. 111-113. Esitystä ei ole annettu vuo-
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Erilaisista lähtökohdista johtuen myös viranomaisten ohjeistuksissa voi
olla ristiriitaa niin lainsäädännön sisällöstä kuin sen soveltamisesta kuten
seuraava esimerkki osoittaa. Pankkitoiminnan vakauden kannalta on merkitystä sillä ajankohdalla, jona tietty saaminen katsotaan tuloa tuottamattomaksi. Pankin ei tulisi joutua maksamaan veroa, jota ne eivät todennäköisesti
saa. Pankkitarkastusvirasto antoi 3.12.1991 pankkien kirjanpitoa koskevan
ohjeen, jonka mukaan tilikauden tuotoksi ei saanut kirjata maksamattomia
korkoja saamisista, joiden pääoma oli järjestämätön eli korot tai lyhennykset olivat olleet maksamatta kolme kuukautta. Verohallitus antoi 23.7.1992
ohjeen, jossa todettiin, että Pankkitarkastusviraston edellyttämä järjestämättömien saatavien korkojen kirjanpidollinen käsittely ei vastaa korkojen
tulouttamista verotuksessa koskevia säännöksiä ja että myös järjestämättömien saatavien korot tulee verotuksessa jaksottaa tuotoiksi ajan kulumisen
perusteella, vaikka niitä ei ole saatukaan. Vähennyksen voi tehdä vasta, kun
pääsaaminen on lopullisesti menetetty. Pankkitarkastusvirasto puolusti kantaansa sillä, että lainsäätäjän tarkoituksena ei voi olla vaatia jaksottamaan
tuotoiksi korkoja, joita ei tosiasiassa koskaan saada. Verottajan kantaan sisältyi Pankkitarkastusviraston mukaan myös se ristiriita, että pankit maksaisivat
perusteetonta veroa samalla, kun niitä toisaalta tuetaan mittavasti julkisin
varoin.175
Lain saama sisältö riippuu siitä tiedosta, mikä lakia valmistelevalla organisaatiolla on ollut. Pankkien osalta valmistelusta on vastannut valtiovarainministeriö. Lainsäädännön valmistelussa on ollut mukana aina kulloinenkin
valvontaviranomainen. Teoreettisesti asetelmassa voi nähdä sen ongelman,
että lainlaadinta ja lainkäyttö ovat kietoutuneet liian paljon toisiinsa. Ristiriitaa on lievennetty sillä, että komiteoiden ja työryhmien puheenjohtajana
on ollut ministeriön edustaja. Pankkitoiminnan merkitys koko yhteiskunnalle on ollut niin olennainen, että lainsäädännön kohde eli pankit ovat ol-

teen 2016 mennessä. Verotusta koskevat ristiriidat ovat nousseet esille myös paikallisesti. Verottaja on pannut mm. Helsingin Suomalaisen, Salon ja Mikkelin säästöpankkien maksamaan
tulo- ja omaisuusveroa vastoin lakia. Ristiriita tulee hyvin esille verotuslautakunnan menettelyä koskevasta lehtikommentista: ”Verolautakunnan menettelyä on meidän arvosteltava sitä
ankarammin, kun sen kautta valtio aiheutettaisiin panemaan säästöpankkien kannettavaksi
niin raskaan rasituksen, että niiden vakavaraisuus joutuisi arveluttavan suoneniskun alaiseksi,
että säästöönpanijain saamisten turvaamista vaikeutettaisiin ja horjutettaisiin.” Säästöpankki nro 8-9/1920 s. 77. Ongelman on poistanut siirtyminen alueellisista verotoimistoista maan
kattavaan yhteen veroviranomaiseen.
175. Kontkanen 2002 s. 127-133. Asia jouduttiin lopulta ratkaisemaan elinkeinotulon verottamista koskevan lain muutoksella, joka vastasi Pankkitarkastusviraston kantaa. HE 321/1992 s.
5, lainmuutos 152/1993, 19 §.

leet merkittävällä tavalla mukana lainsäädäntövalmistelussa, myös lakeja
valmistelleissa komiteoissa ja muutoksia valmistelleissa toimikunnissa eikä
vain lausunnonantajana. Yhteisömuotoerojen ja pankkien toimintapolitiikassa olleiden erojen takia kullakin kolmella pankkiryhmällä, liike-, säästöja osuuspankeilla oli yleensä edustajansa lakeja valmistelleissa komiteoissa
ja työryhmissä.176
Pankkeja edustavien liittojen intressit ovat olleet usein vastakkaiset.177
Ristiriitaa on esiintynyt erityisesti liiketoimintaoikeuksissa sekä korkosopimusten tekemisessä ja sopimusten kytkeytymiseen kulloiseenkin talletusten
veronhuojennuslakiin.178 Ongelmien aiheuttajina ovat olleet pankkien erilainen toimintapolitiikka, asiakaskunta ja taserakenne.179
Kansainvälinen kehitys 1980-luvun jälkeen on johtanut siihen, että kansalliselle lainsäätäjälle jää varsin vähän tilaa. Siitä puolestaan on seurannut,
että lainsäädäntö valmistellaan nykyisin virkamiestyönä ja toimialaa kuullaan vain epävirallisesti valmistelun ajan.180

176. Postisäästöpankilla oli valtion omistuksen ja valtiovarainministeriön valvonnan kautta
suora yhteys lainsäätäjään. Siten Postisäästöpankkia koskevat lait valmisteltiin ”omassa piirissä”.
Pankkilakitoimikunnassa, joka käsitteli pankkien sijoittumisoikeutta ulkomaille, pankeilla ei
ollut edustusta. Komitean kansanedustajajäsenet Ahti Pekkala, Kalervo Haapasalo ja IlkkaChristian Björklund mietinnön eriävien mielipiteiden perusteella toimivat säästö- ja osuuspankkien puolestapuhujina. KM 1976:66 s. 83-89.
177. Pankkitoiminnalle on ollut ominaista, että sääntelyssä ei ole juuri ollut aukkoja, joita voisi
käyttää hyväksi, käyttäytymismallia ei voi muuttaa eikä jatkuvan valvonnankaan takia poiketa
laista. Siten jäljelle jää lainsäädännön muuttaminen. Se puolestaan on korostanut pankkien
edunvalvontajärjestöjen merkitystä.
178. Verovapaus oli kytketty siihen, että kaikki pankit tai kaksi pankkiryhmää sovelsi samoja
talletuskorkoja.
179. Myös säästöpankkien välillä oli kustannuseroja. Säästöpankkiryhmässä suurimman säästöpankin Helsingin Työväen Säästöpankin / Suomen Työväen Säästöpankin taserakenne poikkesi muiden säästöpankkien taserakenteesta ja korkosopimusriitojen takia säästöpankki erosi
kahdesti Säästöpankkiliitosta (1965-1970 ja 1977).
Esimerkkinä pankkiryhmän ja siihen kuuluvan jäsenen ristiriidasta voidaan mainita norjalaisen liikepankin Vestlandsbankenin ja säästöpankin Oslo Nye Sparebankin fuusio. Fuusion
perusteena oli se, että molemmissa pankeissa käytettiin pankkikielenä uutta norjaa. Sparebankforening i Norge vastusti fuusiota ja esitti lainmuutosta, mikä estäisi tämänkaltaiset pankkiryhmärajat ylittävät fuusiot jatkossa. Säästöpankki nro 7-8/1975 s. 17.
180. Esimerkiksi HE 39/2014 luottolaitoslaiksi, s. 43-44.
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3.5.1 SÄÄSTÖPANKKIPUOLUE
Paitsi kunnissa myös eduskunnan kohdalla on puhuttu ns. säästöpankki- ja
osuuspankkipuolueista, koska useat kansanedustajat olivat säästöpankin tai
osuuspankin luottamushenkilönä kotipaikkakunnillaan ja heidän katsottiin
tässä roolissaan ajavan edustamansa pankkiryhmän etuja. Paikallistasolla
”puoluejako” tarkoitti yleensä sitä, kumpi paikallispankki sai toimia kunnan
pääpankkina. Vuonna 1995 kuntalakiin 365/1995 otettiin säännös (5:35 §), jonka mukaan liiketoimintaa harjoittavan yhteisön hallituksen jäsen ja johtaja
eivät ole vaalikelpoisia kunnanhallitukseen.
Perusteluna vaalikelpoisuuden menettämiselle on ollut, että liiketoimintaa harjoittavalle yhteisölle voisi ko. henkilön kautta syntyä olennaista hyötyä kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävissä asioissa. Rajoituksen
perusteena oli olettamus, että tällainen henkilö voisi toimia kunnan edun
vastaisesti, edustamansa yhteisön eduksi tai kilpailevan yhteisön vastaisesti. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan säännös tarkoitti erityisesti
paikallisten säästö- ja osuuspankkien hallituksen ja johtokunnan jäseniä ja
johtajia. Lainmuutosta perusteltiin myös sillä, miltä asia näytti ulospäin eli
kunnan toimintaan kohdistuvan yleisen luottamuksen näkökulmasta.
Lainmuutos lopetti politiikassa mukana olleiden toimimisen samanaikaisesti säästöpankin hallituksessa ja kunnanhallituksessa tai kuntajohtajana.
Samalla se päätti ”pankkipuolueet” eduskunnassa. Kansanedustajista puolet
oli ollut säästö- tai osuuspankin luottamushenkilöitä. Heillä oli vaikutusta mm. pankkivalvontaa ja vakavaraisutta koskeneisiin säädöksiin. Säästöpankkipuolue muuttui 1980-luvulla jonkinlaiseksi ”virtuaalipuolueeksi”, joka
ei toiminut eduskunnassa epävirallisena ryhmänä tai johon esim. Säästöpankkiliitto olisi kohdistanut edunvalvontaa lakihankkeissa.181 Kehitystä tuki
myös se, että kansanedustajina ei ollut enää säästöpankkien toimitusjohtajia

181. Osmo Ruuskanen arvioi pankkipuolueisiin kuuluneen noin puolet kansanedustajista.
Ruuskanen 2009 s. 192. Vaikuttamisen kohteena on ollut toimintaoikeudet, vakavaraisuusvaatimukset ja ryhmäkohtainen tarkastusjärjestelmä (Säästöpankkitarkastus). Viimeisiksi säästöja osuuspankkipuolueiden voiman näytöksiksi jäivät vuoden 1969 lakien saama sisältö ja niihin
vuonna 1978 tehdyt vakavaraisuusmuutokset. Vihola 2000 s. 28-29.
Paikallispankkipuolueisiin voidaan rinnastaa nykyisin eduskunnan ”kuntapuolue”. Vuoden
2015 vaaleissa eduskuntaan valittiin 159 aktiivista kunnallispoliitikkoa (79,5 %). Kuntalehti nro
5/2015 s. 7.

3.6 Lainsäädännön lähtötilanne ja
pankkilait
Suomen talous kehittyi merkantilistisessa hengessä, sääntelytaloutena,
1800-luvun puoliväliin asti. Säästöpankit saivat elää omaa elämäänsä hyväntekeväisyyslaitoksina. Talouspolitiikkaan ei sopinut liikepankkien perustaminen. Vuosisadan puolivälissä asenteet alkoivat muuttua. J. V. Snellman
kirjoitti vuonna 1855, että jokaisen pankin tulisi olla yksityinen yritys, mutta ilman erityistä sääntelyä. Snellmanin mukaan pankkitoiminnan historia
osoitti, että tallettajien menetykset olivat johtuneet valtion puuttumisesta
pankkien toimintaan. Yksityispankit (liikepankit) voivat toimia vain yleisön
luottamuksen turvin. Näistä syistä pankkien sääntelystä olisi vain haittaa.
Yksityispankkien tulisi harjoittaa ”säästöpankkitoimintaa” mahdollisimman
suuressa mittakaavassa. Snellmanin mukaan Suomessa toimineet säästöpankit eivät täyttäneet yksityispankeille asetettuja vaatimuksia, koska ne olivat lähinnä hyväntekeväisyyslaitoksia. Snellmanin kannanotot olivat vastaus
valinneeseen käsitykseen, jonka mukaan Suomessa harjoitettuun talouspolitiikkaan ei soveltunut yksityispankkien perustaminen. Myös Suomen Pankki
suhtautui liikepankkien perustamiseen epäilevästi.182
Säästöpankit ja ensimmäinen liikepankki Yhdys-Pankki aloittivat toimintansa ennen kuin näistä pankeista säädettiin laissa. Liberalistinen suuntaus voimistui Aleksanteri II:n valtaannousun jälkeen ja lainsäädäntöä sekä
instituutioita ryhdyttiin kehittämään siten, että edellytykset teollisuuden
harjoittamiselle ja markkinoiden toiminnalle tehostuivat.183 Ensimmäinen
liikepankkilaki annettiin vuonna 1866, neljä vuotta Yhdys-Pankin perustamisen jälkeen.184 Snellmanin perustelut tekevät ymmärrettäväksi, miksi la182. Anttila 1996 s. 52-53, Kalima 1980 s. 50-52, Pipping 1962 s. 20-26.
Snellmanin kannanotot perustuivat Ch. Coquelinin teoksessa Du Credit et Des Banques esitettyihin ajatuksiin. Autonomisessa Suomessahan ei 1850-luvulla liikepankkeja vielä ollut. Liikepankkien perustamista koskevan keskustelun oli aloittanut jo vuonna 1832 Helsingfors Tidningarissa Johan Jakob Julin, jonka aloitteesta säästöpankkitoiminta oli käynnistynyt kymmenen
vuotta aikaisemmin. Blomstedt I 1989 s. 34, Pipping 1962 s. 15.
183. Anttila 1996 s. 40-42, Aarnio - Uusitupa, Risto Sänkiaho 2002 s. 159-161.
184. Ensimmäinen osakeyhtiölaki oli annettu kahta vuotta aikaisemmin. Pankkilain antaminen kuului niihin elinkeinovapauden toteutumiseen kuuluneisiin uudistuksiin, joita olivat mm.
asetus lainhuudatuksesta ja kiinnityksestä, vanhentumis- ja takausasetukset, konkurssisääntö
ja ulosottolaki. Lyytinen 1983 s. 23.
Ruotsin ensimmäinen liikepankkilaki säädettiin vuonna 1824. Ruotsin ensimmäinen liikepankki Skånska Privat-Banken i Ystad perustettiin v. 1830. Ruotsin laista tuli Suomen liikepankkilakiin ajatus, että valtiovalta ei halunnut olla missään tekemisissä perustettavien pankkien kanssa. Asiasta sisällytettiin myös maininta tämän lain nojalla perustettujen pankkien toimilupiin.
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kia ei ollut aikaisemmin tarvittu ja pankkilainsäädäntö aloitettiin liikepankkilailla. Järjestyksessä toinen liikepankkilaki annettiin vuonna 1886. Laki on
mielenkiintoinen siinä mielessä, että julkinen valvonta haluttiin pitää mahdollisimman vähäisenä, koska sen pelättiin vähentävän omistajien ja asiakkaiden omaa vastuuntuntoa ja heikentävän markkinapohjaisen valvonnan
toimivuutta.185 Muutenkin liikepankkien toimintaa pyrittiin rajoittamaan
mahdollisimman vähän. Lakia tulkittiin väljästi ja julkisen asiamiehen valvonta oli muodollista ja vähäistä.186
Säästöpankkilain säätäminen kävi ajankohtaiseksi 1890-luvulla. Sitä ennen säästöpankkitoiminta esiintyi elinkeinotoiminnan luonteisena vuoden
1879 elinkeinoasetuksessa, jossa se luettiin ohjesääntöisiin elinkeinoihin.187
Säästöpankkiasetus (laki) annettiin vuonna 1895. Muissa Pohjoismaissa oli
jo säästöpankkilait, Ruotsissa ensin asetus vuonna 1875 ja sitten varsinainen
säästöpankkilaki vuonna 1892, Tanskassa vuonna 1880 ja Norjassa vuonna
1887. Ensimmäisen säästöpankkilain voimaantullessa vuonna 1896 Suomessa oli toiminnassa 159 säästöpankkia.188 Komiteanmietinnössä 1893:6 mainitaan säästöpankkeja koskevan lainsäädännön käyneen välttämättömäksi
sen vuoksi, että laki olisi omiaan turvaamaan suurimmalta osaltaan vähävaraisiin kuuluvien säästäjien oikeuksia. Komiteassa tuli esille säästöpankkien
sääntöjen erilaisuudet ja valvonnan puutteet. Huomiota vaativina seikkoina

Ruotsin vuoden 1864 laista Suomeen otettiin liikepankkien valvonta ns. asiamiesjärjestelmän
muodossa. Asiamiesten asettamista ja valvontaa pidettiin tärkeänä niissä pankeissa, joilla oli
setelinanto-oikeus. Kalima 1980 s. 43-47, Lindqvist H. 2003 s. 616, Körberg 1990 s. 11.
185. Kuusterä, Pankkitoiminnan hallintarakenteiden kehitys 1920-30 -luvuilla.
186. Halme 1999 s. 108, KM 1884:8 s. 36: ”Pankkitoiminta on kehkeytyvä suurimmaksi hyväksi
maalle, jos sitä seisovat lakimääräykset sitovat niin vähän kuin mahdollista.” Kannanotto vastaa
free banking -koulukunnan käsitystä vapaasta pankkitoiminnasta, jossa painopiste on luotettavan informaation antamisesta ulospäin.
Säästöpankkien lähtökohta oli päinvastainen. Ottolainaus oli mahdollista vain säästötilillä ja
lainat olivat lyhyen irtisanomisen varassa olleita vakuudellisia velkakirjalainoja. KM 1912:2 s.
12. Säästöpankit harjoittivat narrow banking -koulukunnan mukaista pankkitoimintaa.
187. A. Lindholm, Säästöpankki nro 1/1939 s. 9.
Luvanvaraista säästöpankkien toiminta oli ollut vuodesta 1849 alkaen. Luvanvaraisuus ei kohdistunut nimenomaisesti säästöpankkien toimintaan vaan ylipäätään kaikkeen yhdistystoimintaan.
Elinkeinolla tarkoitetaan kaikkea hyvän tavan mukaista, itsenäistä ja jatkuvaa toimintaa, jolla
pyritään taloudelliseen ansioon. Säännösteltyä elinkeinoa saa harjoittaa toimiluvan perusteella
tai muuten erityisten säännösten mukaisesti. Wrede 1967 s. 354-355. Se että säästöpankkitoiminta luettiin ohjesääntöisiin elinkeinoihin, voitaneen tulkita siten, että valtio näki säästöpankkien toiminnassa yleistä etua ja halusi sen vuoksi valvoa toimintaa. Ajankohdan voisi selittää
se, että säästöpankkeja oli perustettu 1870-luvulla ennätyksellinen määrä.
188. Säästöpankki nro 12/1931 s. 392. Nimeltään v. 1875 asetus oli ”Kungl förordning angående
sparbanker”.

mainittiin kantarahastot, joiden määrä oli eri pankeissa sangen erilainen ja
joiden varat oli saatu monista eri lähteistä erityisesti sen jälkeen, kun kunnat olivat alkaneet perustaa säästöpankkeja. Hallinnossa oli suuria eroja ja
luottamusmiesten oikeudet ja velvollisuudet oli määritelty eri tavoin. Antolainauksesta huomautettiin, että kuudella säästöpankilla oli sääntöjensä
mukaan oikeus harjoittaa vekseliliikettä, mutta sitä harjoitti kuusi muutakin
säästöpankkia.
Säästöpankkilain pääsisältö ilmenee seuraavasta vertailusta vuoden 1886
liikepankkilakiin nähden. Vertailukohdaksi on otettu järjestyksessään toinen
liikepankkilaki, koska se oli voimassa ensimmäistä säästöpankkilakia vuonna 1895 annettaessa.

VUODEN 1895 SÄÄSTÖPANKKIASETUS / VUODEN 1886
LIIKEPANKKILAKI
Vuoden 1895 säästöpankkiasetus (nyky-

Vuoden 1886 asetus pankkiliikkeestä, jota

termein säästöpankkilaki)

yhtiö harjoittaa (nyk. liikepankkilaki)

Säästöpankki on rahalaitos, joka ottaa

Laki koskee pankkiyrityksiä, jotka harjoit-

yleisöltä rahaa korkoa kasvamaan ja

tavat lainaamista yleisöltä ottamalla talle-

maksaa rahat takaisin irtisanomisen jäl-

tuksia vastaan tai antamalla obligaatioita.

keen.
Säästöpankin voi perustaa 10 henkilöä tai

Pankin voi perustaa avoin yhtiö, jossa on

kunta, jossa säästöpankki tulee toimi-

10 henkilöä (avoin pankkiyhtiö) tai osa-

maan.

keyhtiö.

Perustajat eikä kukaan muu saa nauttia
hyväkseen voittoa liikkeestä.
Tarkoitus säästämisen edistäminen
Kantarahasto vähintään 1 000 markkaa.

Pankilla pitää olla varma, yhtiöjärjestyksessä määrätty pohjarahasto.

Säästöpankin asioita hoitavat isännät tallettajien edustajina ja hallitus.
Isännät ja hallituksen jäsenet eivät saa
palkkiota toimestaan.
Säännöissä määrättävä pienin talletuksen määrä ja suurin talletuksen määrä,
jolle maksetaan korkoa.
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Lainaa voi antaa vain velkakirjaa vastaan,

Pankin liiketoimintaa on rajoitettu vain

lainat heti tai 6 kk:ssa irtisanottavissa.

teollisuuden ja kaupan harjoittamisen
suhteen.

Vähintään 10 % talletusten määrästä

Ei lakiin perustuvaa kassavarantovaa-

oltava helposti muutettavia arvopape-

timusta. Maksuvalmius oli kokonaan

reita kuten talletuksia liikepankkeihin ja

Suomen Pankista mahdollisesti saatavan

obligaatioita; puolet voi olla kiinnitettyjä

luoton varassa.

velkakirjoja.
Ei saa omistaa muita kiinteistöjä kuin
missä säästöpankki itse toimii.
Voitto siirretään vararahastoon. Lisäksi

Vähintään 10 % voitosta on siirrettävä va-

voittoa voidaan antaa hyväntekeväisyys-

rarahastoon, kunnes se nousee 25 %:iin

ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin, jos omat

pohjarahastosta.

varat ovat yli 10 % talletusten määrästä.
Jos kantarahasto ja vararahasto on me-

Jos pankin varat ovat vähentyneet niin

netetty, pankin toiminta keskeytettävä ja

paljon, että 75 % pohjarahastosta on me-

pankki pantava suoritustilaan.

netetty, pankki on suljettava.

Jos suoritustilan jälkeen jää varoja, ne
käytettävä hyväntekeväisyys- ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
Säästöpankkia pitää silmällä Keisarin ja

Senaatti asettaa julkisen asiamiehen val-

Suuriruhtinaan puolesta säästöpankkien

vomaan pankin toimintaa.

tarkastaja.
Pankin ei tule saada apua yleisistä varoista. Valtio ei saa myöskään osallistua pankin asiakasyrityksen tukemiseen.

Osuuskassat aloittivat toimintansa vuonna 1901 säädetyn osuustoimintalain pohjalta pari vuotta myöhemmin. Osuuskassoille oli ominaista
toiminnan rajaaminen niin lainojen kuin talletusten osalta osuuskunnan
jäseniin. Jäsenten rajoittamaton lisämaksuvelvollisuus korosti omistajavalvonnan merkitystä.189 Myös Postisäästöpankkia edelsi sitä koskevan lain
säätäminen. Postisäästöpankkilaki annettiin vuonna 1886. Liitteessä 1 on
luettelo eri pankkimuotoja koskevista sekä pankeille yhteisistä laeista vuodesta 1866 vuoteen 2015.

189. Lisämaksuvelvollisuudesta seurasi, että lainansaajien taloudellista asemaa ja lainojen
käyttöä valvottiin erittäin tarkkaan. Kuusterä II 2002 s. 76.

Lainsäädännön puuttumisesta huolimatta Suomen säästöpankkilaitos
oli toimintansa alkuvuosikymmeninä varsin yhtenäinen, sillä uudet säästöpankit suunniteltiin ja järjestettiin jo toimineiden ”mallisäästöpankkien”
kaltaisiksi. Sääntelytarvetta syntyi ensimmäisen säästöpankkisukupolven
väistyttyä seuraavista syistä: miten uusia isäntiä valitaan, oliko uusi isäntä velvollinen kartuttamaan kantarahastoa ja valitaanko hallituksen jäsenet
isäntien keskuudesta. Kaupunkisäästöpankkien rinnalle oli syntynyt niiden
toiminnasta ja hallinnon järjestämistavasta poikkeavia maalaissäästöpankkeja. Jälkimmäisten perustajana oli kunta, jolloin se myös valitsi säästöpankin isännät. Myös yleiseltä kannalta säästöpankkilaki alkoi näyttää välttämättömältä, kun valtio oli alkanut harjoittaa holhousta talouselämän eri aloilla.
Valtion tarkastustoiminta oli ulotettu mm. teollisuuden ja vakuutustoimen
toimialoille.190
Perusteena säästöpankkilain säätämiselle oli myös se, että kahdeksan
säästöpankin oli täytynyt lopettaa toimintansa. Siihen oli ollut syynä lainanannossa syntyneet tappiot, ”kassanhoitajan vaikeuksiin joutuminen tai harrastuksen ja luottamuksen puute yleisön puolelta” eli säästöpankin hidas
käyntiinlähtö. Yksikään lopetetuista säästöpankeista ei ollut kuitenkaan joutunut vararikkoon. Parissa tapauksessa tallettajat olivat menettäneet jonkin
verran korkosaatavia.191 Periaatteellisesti suurena muutoksena voidaan pitää sitä, että säästöpankki määriteltiin rahalaitokseksi, jolla oli oikeus ottaa
talletuksia yleisöltä. Se merkitsi, että säästöpankin asiakaskuntaa ei rajoitettu
oikeudellisesti, kuten aikaisemmin säästöpankin säännöissä oli tehty puhumalla vähävaraisten henkilöiden säästöistä.
Osakeyhtiöajattelua mukaillen säästöpankin sääntöjä voidaan pitää säästöpankin olemassaolon kannalta välttämättömänä normistona. Sääntöjä voidaan luonnehtia säästöpankin sisäiseksi laiksi. Se on yhtäältä säästöpankin
sidosryhmiä sitova käyttäytymisnormisto ja toisaalta säästöpankin yksilölliset ominaispiirteet - toiminimen, kotipaikan, toimialueen ja hallinnon yksityiskohdat - määrittelevä asiakirja.192 Säästöpankkien sääntöjä käsitellään
190. Esimerkiksi osakeyhtiöasetus uudistettiin samana vuonna kun säästöpankkiasetus annettiin. Teollisuusyritysten perustamiselle välttämättömien pääomien hankkimisen helpottamiseksi oli säädetty vuonna 1864 osakeyhtiöasetus, mutta sen soveltaminen käynnistyi varsin
verkkaisesti. Yksityiskohtaisempien säädösten saamiseksi valtiopäivät säätivät vuonna 1895
osakeyhtiöasetuksen, joka edellytti mm. koko maan kattavan kaupparekisterin perustamista.
Lyytinen 1983 s. 23, Toiviainen 2006 s. 21.
191. Urbans 1963 s. 213-215. KM 1893:6 s. 8. Esimerkkinä Somerniemen Säästöpankki lopetti
kitukasvuisena toimintansa 13 vuoden jälkeen vuonna 1887. Pankilla oli silloin vain noin 30
tallettajaa. Antola 2005 s. 142.
192. Pönkä 2011 s. 59.
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tässä tutkimuksessa varsin vähän, koska sääntöjen sisältö ja niiden tulkinta
eivät ole nousseet ongelmana merkittävässä määrin esille. Osaltaan siihen on
vaikuttanut se, että Säästöpankkiliitto on valmistellut mallit säästöpankkien
käyttöön. Säännöt on myös tarkistettu viranomaisilla. Lisäksi Säästöpankkitarkastus on antanut säännöistä tulkintaohjeet.193
Säästöpankkilaki uudistettiin vuonna 1918. Säästöpankit saivat laajemmat
oikeudet luotonantoon eli mahdollisuuden shekkitileihin, kuoletuslainoihin ja vekseliluotonantoon.194 Vähävaraisten säästöjen vastaanottaminen oli
edelleen säästöpankkien päätehtävä, mutta lain esitöissä korostettiin säästöpankkien asemaa myös luotonantajana erityisesti maaseudulla.195 Vuoden 1918 lakia täydennettiin vuonna 1924 säästöpankkien vakuusrahastoa
koskevilla säännöksillä. Rahaston perustaminen merkitsi säästöpankkien
yhteisvastuuta.
Seuraava säästöpankkilaki annettiin vuonna 1931. Lakia voidaan kuvata
siten, että pankin sijoitukset olivat varsin tiukasti rajatut ja laissa on nimenomaan lueteltu ne sijoitusmuodot, jotka ovat sallittuja, perusteluna säästöpankkien suhteellisen vähäiset omat pääomat.196 Uudistukset kohdistuivat
vakavaraisuuden turvaamiseen ja hallinnon kehittämiseen ottamalla käyttöön valtuutetut -instituutio. Muutos oli askel ammattimaiseen toimintaan.
Säästöpankkilain tiukennukset olivat kohtuulliset. 1930-luvun laman kokemukset ehtivät vaikuttaa vasta vuoden 1933 liikepankkilain sisältöön eivätkä
ehtineet vielä säästöpankkilakiin.197 Säästöpankkien toiminnan sääntelemisen tarpeellisuutta perusteltiin edelleen vähävaraisten tallettajien turvaamisella.198 Tässä yhteydessä on korostettava, että tallettajan suojaamisen tarve
on nähty samanlaisena kaikissa pankeissa yhteisömuotoon katsomatta.199
193. Sääntöjen lisäksi Säästöpankkiliitto on valmistellut säästöpankkien käyttöön säästöpankin toimintaa koskevat yleiset ohjeet sekä eri hallintoelimiä kuten valtuutettuja koskevat ohjesäännöt.
194. Laki mahdollisti tilit, joilta rahaa maksettiin shekkiä vastaan. Tiliä kutsuttiin juoksevaksi
tiliksi, myöhemmin luotottomaksi shekkitiliksi (juokseva tili = varojen nosto ilman irtisanomista). Jos tiliin liittyi oikeus luoton käyttöön, tili oli konttokuranttitili, myöhemmin luotollinen
shekkitili. Mikäli tili oli yksipuolisesti luotollinen, sitä kutsuttiin kassakreditiivitiliksi. Vuoden
1931 säästöpankkilaki ei enää tuntenut kassakreditiivitiliä.
195. HE 18/1917 s. 2, Anttila 1996 s. 54-55, Kuusterä I 1995 s. 101-102 ja 224. Laherma: ”Säästöpankkilain muutos tuli voimaan 1919. Se antoi säästöpankeille suuret kehitysmahdollisuudet. Tosin Minnin mukaan pienet säästöpankit ottivat sen turvin liikaa riskejä. Niinpä Minni
käynnisti uuden komitean, jossa hän oli itse mukana. Siinä prässättiin pieniä säästöpankkeja.”
Säästöpankki nro 7-8/1972 s. 35.
196. KM 1967:A 8 s. 13.
197. Blomstedt I 1989 s. 331-332.
198. KM 1893:14 s. 25, Erma 1970 s. 64-65, Kalima 1980 s. 71-72, Kuusterä I 1995 s. 130.
199. Liikepankkeja koskeva KM 1931:14 s. 24 ja HE 80/1932 s. 1-2. ”Koska laajat kansankerrok-

Lainsäädäntö oli epäyhtenäinen eri yhteisömuotoa oleville pankeille vuoden 1970 alkuun saakka. Vuonna 1969 liike-, säästö- ja osuuspankeille säädettiin edelleen omat lakinsa, mutta keskeiset säännökset toimintaoikeuksien,
maksuvalmiuden arviointitavan, vakavaraisuuden laskentatavan ja viranomaisvalvonnan sisällön osalta olivat nyt suunnilleen yhteneväiset. Säästöpankkien tärkeimmiksi kilpailijoiksi olivat nousseet osuuskassat ja ne tulivat
nyt pankkilakien piiriin.200 Liikepankeilta vaadittiin suhteellisesti suurempia omia pääomia, korkeampaa vakavaraisuutta ja suhteellisesti pienempää
kassavarantoa kuin säästö- ja osuuspankeilta. Näiden eroavuuksien vastapainona säästö- ja osuuspankeilla oli selvästi tiukemmat sijoitustoiminnan
rajoitukset. Voidaankin sanoa, että säästöpankkien vakauden turvaaminen
perustui kuten aikaisemmin enemmän luotonannon ja sijoitustoiminnan varmuuteen kuin omien pääomien määrään. Muut erot liike- ja osuuspankkeihin nähden koskivat lähinnä hallintomallia, koska pankkien omistus ja yhteisömuodot poikkesivat toisistaan.
Tämän tutkimuksen kannalta on merkillepantavaa, että vuoden 1969
pankkilaeilla pyrittiin siihen, että samankaltaiset talletukset eri rahalaitoksissa olisivat lainsäädännössä yhdenvertaisesti suojatut. Se merkitsi, että
vakuusrahastot tulivat liike- ja osuuspankeille pakollisiksi.201 Säästöpankeille vakuusrahasto oli ollut pakollinen niiden omasta aloitteesta jo vuoden 1925 alusta. Toinen merkittävä asia oli se, että liikepankkeja alemman
vakavaraisuusvaatimuksen vastapainona säästö- ja osuuspankeille aseset huolimatta yleisen taloudellisen sivistyksen kasvamisesta eivät vieläkään, kuten monet
käytännöstä saadut havainnot osoittavat, omakohtaisesti kykene arvostelemaan sitä vakuutta,
jota pankit tallettajilleen tarjoavat, on valtion velvollisuus säännöstelemällä pankkien toimintaa koettaa mahdollisuuden mukaan turvata tallettavan yleisön edut. Pankkien toiminnassa
tapahtuvat häiriöt, varsinkin kumoonmenot, aiheuttavat häiriöitä ei ainoastaan siinä piirissä,
joka on ollut kumoonmenneen pankin luotonottajana, vaan helposti myös maan koko luottorakenteessa. Epäluulo, joka aina syntyy pankkihäiriöitten yhteydessä, voi hyvin helposti suuntautua kaikkia pankkeja vastaan ja johtaa talletusten yleiseen poisvaadintaan.”
200. Säästöpankeille vuoden 1969 lait olivat merkityksellisiä kilpailusyistä, koska pankkilainsäädännön piiriin saatiin osuuskassat, joiden toiminnalta varsinainen pankkilainsäädännöllinen pohja oli puuttunut kokonaan. Matti Ali-Melkkilä, Säästöpankki nro 5/1969 s. 182.
Vaikka uudessa lainsäädännössä pankit olivat varsin tasavertaisia, kokoerojen takia säästö- ja
osuuspankkien oli edelleen mahdotonta samoin ehdoin kilpailla liikepankkien kanssa liikeyritysasiakkaista. Liikepankkien etumatkaa lyhensi jonkin verran paikallispankkien liikepankkimuotoiset keskuspankit SKOP ja OKO.
Postisäästöpankki ohitetaan tässä maininnalla, että koska se toimi valtion vastuulla, pankkia
koskevassa laissa ei ollut maksuvalmiutta, vakavaraisuutta eikä vakuusrahastoa koskevia määräyksiä. KM 1986:2 s. 14-15.
201. Mielenkiintoinen piirre on, että liikepankkien vakavaraisuusvaatimus aleni vuoden 1969
lainmuutoksessa. Alennusta perusteltiin sillä, että liikepankkien vakuusrahasto turvaa tallettajien saamiset. Lehtiö 2004 s. 125.
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tettiin vaatimus, että ne voivat antaa luottoa vain turvaavaa vakuutta vastaan. Ns. säästöpankkioikeudenkäyntien langettavat päätökset perustuivat
vuoden 1969 säästöpankkilain vakuusvaatimusten rikkomiseen eli luottojen myöntämiseen ilman turvaavaksi katsottua vakuutta. Muuten uusi
lainsäädäntö antoi välineet säästöpankkien luotonannon kehittämiselle.
Laissa ei mainittu enää sallittuja luottomuotoja eikä asetettu rajoituksia erityyppisten luottojen määrille.
Paikallispankkien taseissa oli oman keskuspankin, säästöpankkien kohdalla SKOP:n osakkeita merkittävä määrä. Vuoden 1969 säästö- ja osuuspankkilakeihin sisältyi 1990-luvun kriisiä ajatellen se heikkous, että riskit omassa
keskuspankissa kohdistuivat suoraan paikallispankin omaan pääomaan. Riski toteutui ja säästöpankit joutuivat nollaamaan SKOP:n osakkeiden arvon
taseissaan.202 Toinen merkittävä heikkous liittyi pankkitakauksiin.203 Paikallispankkien antamat takaukset saivat nousta enintään 20 %:iin luotonannosta, jollei Pankkitarkastusvirasto myöntänyt oikeutta suurempaan määrään.
Pankkikäytäntö muuttui 1980-luvulle siirryttäessä lain säätämistilanteesta
siihen suuntaan, että pankkitakaukset olivat vastuun näkökulmasta pankkien luottopäätöksiä yritysasiakkaille, koska pankkitakauksia annettiin ensisijaisesti eri lähteistä asiakkaille välitettyjen markka- ja valuuttaluottojen
vakuudeksi.204 Omalle keskuspankille myönnettyjä vastatakauksia rajoitus
ei koskenut (SPL 51 §). Siten laki ei rajoittanut millään tavoin sellaista luotonantoa, jossa SKOP myönsi säästöpankin takauksella luoton säästöpankin
asiakkaalle. Tällä keinoin hoidettu valuuttapohjainen luotonanto osoittautui kohtalokkaaksi monelle säästöpankille.205 Maininnan ansaitsee myös se,
202. SKOP:n osakkeiden kohdalla toteutui KM 1912:2:ssa esitetty arvio (G. Sidorowin eriävä
mielipide s. 80).
203. Pankkitakaustoiminta käynnistyi erilaisten urakka- ja hankintatakausten antamisesta,
jossa pankki palkkiota vastaan sitoutui korvaamaan vahingon siinä tapauksessa, että urakoitsija ei esimerkiksi rakenna ko. rakennusta loppuun urakkasopimuksen mukaisesti. Sittemmin
pankkitakauksia alettiin käyttää lainojen vakuutena. Asiakkaan saadessa luottoa esimerkiksi
vakuutusyhtiöltä, yhtiö sai luotolle vakuudeksi pankkitakauksen. Pankki puolestaan vaati asiakkaalta takaukselle vastavakuuden. Autio - Hjerppe, Vesa Vihriälä 1996 s. 145.
204. Kangas 2006 s. 208, Lehtiö 2004 s. 126.
Vuoden 1987 lopussa säästöpankkien pankkitakauskanta oli 13,8 mrd mk ja v.1988 lopussa
24,6 mrd mk. Vastaavina ajankohtina luottokannan määrät olivat 51,1 mrd mk ja 68 mrd mk.
Lehtiö 2004 s. 213-214.
205. Keskusrahalaitokselle annettujen vastatakausten poikkeavasta kohtelusta HE 53/1969
s. 22, Ruuskanen 2008 s. 85, Kangas 2006 s. 82-83 ja 102. Kangas kirjoittaa, että pankkilakien
laadinnassa objektiivisuus kärsi ja paikallispankkien edut nousivat etualalle. Vanha laki oli
liian salliva ja sen kiertämisestä tuli toimintatapa. Kankaan kannanotto on kohtuuton, jos sen
kohdistaa lainsäädännön valmisteluun ja voimaantuloajankohtaan. Pankkilait oli valmisteltu
1960-luvun olosuhteissa. Sääntely kiristyi selvästi aikaisempaan nähden. Rahoitusmarkkinoi-

että Pankkitarkastusvirasto antoi liberaalilla tavalla korotusoikeuksia 20 %:n
takausrajan ylittämiseen.206 Kolmanneksi on syytä mainita korkomarkkinoiden kaksihintajärjestelmän syntyminen. Suhteessa yksityisasiakkaisiin talletus- ja lainakorot oli sidottu Suomen Pankin peruskorkoon. Suhteessa yritysasiakkaisiin korot määräytyivät enenevässä määrin markkinoiden mukaan.
Muutoksen suuntaa vahvisti vielä se, että pankeilla kuten SKOP:lla oli omat
rahoitusyhtiöt, joita Suomen Pankin määräämä korkokatto ei koskenut.207
Kuluttajan oikeussuojan tehostaminen nousi tärkeäksi yhteiskuntapoliittiseksi tavoitteeksi 1970-luvulla. Asiakkaansuojaa vahvistettiin vuoden 1978
pankkilakien muutoksissa. Ajattelumallina kuitenkin pidettiin, että lisääntyvä kuluttajansuoja ei saa vaarantaa tallettajien asemaa. Tästä syystä suojaa
olisi kehitettävä yleisen pankkivalvonnan puitteissa. Perusteluna todettiin,
että kuluttajien suojelussa pankkialalla on kiinnitettävä huomiota erityisesti virheellisiin pankkitapahtumiin, pankkien käyttämien vakiosopimusten
ehtoihin ja pankkien pyrkimyksiin kytkeä luoton myöntäminen lisäpalvelusten ostamiseen.208 Liitteenä 3 oleva taulukko osoittaa, että lainsäädäntö
on suojannut alusta alkaen tallettajia. Vaikka luottoasiakkaan suojaaminen
käynnistyi vasta 1970-luvun lopulla, ei pidä unohtaa, että markkinoiden toimivuus, pankkivalvonta ja hyvä pankkitapa turvasivat aikaisemminkin luotonsaajia. Käytännön kautta vakiintuneet tavat siirtyivät vuonna 1978 kirjoitettuun oikeuteen.
Sääntelyn purkaminen, deregulaatio sai jalansijaa 1980-luvulta alkaen
ja kosketti eri sektoreita yhteiskunnassa. Pankkien toiminnassa se kohdistui
korko- ja valuuttasääntelyyn tavoitteena antaa tilaa markkinamekanismille.
Hallinnollisesta korkojärjestelmästä luovuttiin ja pankit alkoivat talletusten
verovapaudesta luopumisen jälkeen kilpailla myös ottolainauskoroilla. Yritysten ja yksityisten henkilöiden luotonotto ulkomailta sallittiin ja ulkomaisten omistusta koskevat rajoitukset poistettiin. Varsinaisessa pankkilainsäädännössä mitään sääntelyä ei kuitenkaan purettu. Päinvastoin sääntely on
den vapautuessa lait olivat vanhentuneet. Syitä on syytä etsiä ennemminkin heikkoudesta
havaita markkinoiden muutoksia ja hitaudesta reagoida niihin eikä eri olosuhteissa tehdyistä
laeista. Ongelmaa oli pikemminkin säännöstelyn kiertämisessä. Puntila 1987 s. 33.
206. Pankkitarkastusvirasto antoi ylityslupia 1980-luvun puolivälistä alkaen 80 - 90 säästöpankille. Ylärajaksi sallittiin 30 - 50 %, joissain tapauksissa jopa 75 % perusteluna säästöpankin hyvä, lain minimivaatimukset selvästi ylittävä ja liikepankkeihin verrattava vakavaraisuus.
Lehtiö 2004 s. 156.
207. Kangas 2006 s. 85-86.
208. Säästöpankki nro 3/1978 s. 11. Sittemmin kuluttajansuojasta vastaavan oikeusministeriön
kannaksi näyttää muodostuneen, että kuluttajan edut ohittavat pankin vakauden ja tallettajan
suojan. Ks. OM 54/2015 s. 52-53.
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koko ajan lisääntynyt eikä ole saavuttanut vireillä olevin hankkeiden perusteella lakipistettään.
Vuoden 1990 talletuspankkilaki merkitsi suurta muutosta. Vakavaraisuudessa siirryttiin riskipainottomasta laskentatavasta riskipainotteiseen malliin.
Vakavaraisuus oli laskettu ennen talletuskannan pohjalta. Uudessa laissa
siirryttiin vakavaraisuuden laskemiseen lainakannan ja muiden sijoitusten
pohjalta. Aikaisemmin säästöpankkien toimintaa rajoittivat riskialttiiden toimien rajoitukset, jotka koskivat esim. luottojen vakuusvaatimuksia ja pankkitakausten enimmäismäärää. Säästöpankkien liiketoimien laatua ei enää rajoitettu. Turvaavan vakuuden vaatimus luotonannossa ja muut liiketoimintaa
koskevat erot pankkien välillä poistuivat. Kattavamman ja paremmin riskit
huomioonottavaan vakavaraisuusjärjestelmään siirtyminen merkitsi, että
laissa luovuttiin erillisluvista ja rajoituksista. Vuoden 1990 talletuspankkilaissa tavoitteena oli myös kilpailuolosuhteiden yhdenmukaistaminen.
Aikaisemmin yhteisömuotokohtaisissa laeissa olleet määräykset liiketoiminnasta, maksuvalmiudesta, vakavaraisuudesta ja vakuusrahastoista koottiin yhteen lakiin, talletuspankkilakiin. Lakiin otettiin kilpailun turvaamista
koskeva luku. Rahoitusyhtiöistä säädettiin erillinen laki. Talletuspankkilaissa ja rahoitusyhtiölaissa otettiin huomioon Kansainvälisen järjestelypankin
BIS:n yhteydessä toimivan Baselin pankkivalvontakomitean suositukset ja
siihen pohjautuva Euroopan yhteisöjen rahoitusmarkkinadirektiivi, vaikka
Suomi ei ollutkaan vielä yhteisön jäsen.209 Talletuspankkilaissa keskeiseksi
tavoitteeksi asetettiin pankkien vakavaraisuuden turvaaminen. Perusteluksi
tälle esitettiin markkinahäiriöiden välttäminen ja tallettajien luottamuksen
säilyttäminen. Jos tallettajat menettävät luottamuksensa pankkeja kohtaan,
se voisi aiheuttaa vakavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia seurauksia.210
Talletuspankkilakiin lisättiin asiakkaansuojaa koskeva luku selventämään kuluttaja- ja valvontaviranomaisten toimivaltaa suhteessa pankkeihin.

209. Kansainvälinen järjestelypankki BIS (Bank for International Settlements) on osakeyhtiömuotoinen pankki ja kansainvälinen yhteistyöjärjestö, jonka asiakkaina ovat keskuspankit.
Yhteistyöstä vastasivat aluksi G10-maiden keskuspankkien johtajat (Saksa, Ruotsi, Iso-Britannia,
Yhdysvallat, Ranska, Japani, Italia, Hollanti, Belgia, Sveitsi ja Kanada). Sittemmin jäsenten määrä on kasvanut 27:een. BIS:n suositukset eivät sido G10:n tai nyttemmin laajentuneen komitean
ulkopuolella olevia maita. Pankit, jotka eivät haluasi noudattaa Baselin pankkivalvontakomitean suosituksia, kärsisivät kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla kalliimmasta jälleenrahoituksesta, joten tätä kautta ne tulevat sidotuksi suosituksiin. BIS:n suositukset merkitsevät myös,
että pankeilla ei voi käytännössä olla eritasoisia vakavaraisuusvaatimuksia. Muutoin syntyisi kahdenlaisia pankkeja, joiden jälleenrahoituskustannukset poikkeaisivat toisistaan. Bengt
Dennis, Säästöpankki nro 4/1991 s. 7.
210. HE 242/1989 s. 13.

Talletuspankkilain mukaan Pankkitarkastusvirasto valvoo talletuspankin sopimusehtojen käyttöä ja markkinointia. Markkinoinnin lainmukaisuutta ja
sopimusehtojen käyttöä kuluttajansuojan kannalta valvoo myös kuluttajaasiamies.211 Lain mukaan ”sopimusehtojen kohtuullisuuden arvioimisessa
ja niiden käytön valvonnassa on otettava huomioon myös tallettajan aseman turvaaminen.” Hallituksen esityksessä todetaan, että pankki voi käyttää
luottosopimuksissaan ehtoa, jolla se pyrkii turvaamaan tallettajan aseman
maksuvalmiuskriisissä, vaikka irrallaan arvioituna tällainen sopimusehto
olisi kohtuuton. Esimerkkeinä tällaisista ehdoista mainitaan luoton irtisanomiseen ja vakuuden realisoimiseen liittyvät ehdot, jos ne liittyvät pankin
vakavaraisuuden turvaamiseen.212 Asiakkaansuojaa koskevan luvun lisääminen lakiin oli jatkoa vuoden 1978 lainmuutokselle, jonka mukaan pankki
ei saa käyttää antolainaussopimuksessa sellaisia ehtoja, jotka eivät kuulu
pankkitoimintaan.213 Lisäksi pankeille asetettiin velvollisuus toimittaa Pankkitarkastusvirastolle pankkien ja asiakkaiden käyttämät sopimuskaavakkeet,
joissa mahdollisesti olevat kohtuuttomat ehdot valtiovarainministeriö voi
Pankkitarkastusviraston esityksestä kieltää.214 Suomen ja Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen tullessa voimaan talletuspankkilaki ja rahoitusyhtiölaki korvattiin vuonna 1993 luottolaitoslailla, joka säätelee talletuspankkien ja rahoitusyhtiöiden toimintaa.
Osuuspankkilakiin lisättiin 1990-luvun puolivälissä osuuspankkien yhteenliittymää koskevat säännökset keinona vakauttaa silloisen osuuspankkiryhmän toiminta. Yhteenliittymämallin käyttöönoton vain yhtä yhteisö-

211. Aikaisemmin pankit olivat pyrkineet vaikuttamaan lainsäädäntöön ja tulkitsemaan lakia
niin, että pankkeja koskee vain pankkilakien kuluttajasäännökset erityissäännöksinä eikä niillä
olisi ollut velvoitteita yleislakien kuten kuluttajansuojalain noudattamiseen. Pankkien kannasta
seurasi, että Kuluttaja-asiamiehen toimivalta yritettiin kiistää. Kannasta jouduttiin luopumaan,
kun korkein oikeus päätyi siihen, että kuluttajansuojalain sopimusehtojen sääntelyä koskeva
osa koskee myös pankkeja. Kalevi Kauniskangas, Säästöpankki nro 11/1985 s. 22-23, Markku
Ruutu, Säästöpankki nro 1/1988 s. 28. Problematiikasta myös KM 1986:2 s. 18-19.
212. HE 242/1989 s. 50.
213. Esimerkkinä kielletystä ehdosta oli asettaa luoton myöntämisen ehdoksi, että lainansaaja ostaa asunnon pankkiin sidoksissa olevan kiinteistönvälitysyhtiön kautta. Erma - Koski
1985 s. 347-350.
214. Säästöpankkiryhmässä sopimusehdot käsiteltiin lainopillisessa lomaketoimikunnassa,
jossa oli edustus SKOP:sta, Säästöpankkiliitosta ja Säästöpankkitarkastuksesta. Säästöpankkiliitto toimitti sopimuskaavakkeet Pankkitarkastusvirastolle. Menettely oli se, että jos Pankkitarkastusvirasto ei reagoinut kuukaudessa sille lähetettyihin sopimusehtoihin, sopimuskaavakkeet voitiin ottaa käyttöön. Valtiovarainministeriöön lomakeasioita ei viety. Velvollisuus
toimittaa tiliehdot ja muut vakiosopimusehdot Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi kumottiin
vuonna 2010. Muutos ei kuitenkaan estänyt virastoa valvomasta sopimusehtoja. TaVM 33/2010 s.
3. Vuoden 2014 luottolaitoslain mukaan ehdot toimitetaan taas Finanssivalvonnalle (LLL 15:3 §).
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muotoa olevia pankkeja koskevana voi ymmärtää silloisessa pankkikriisin
jälkeisessä tilanteessa. Vastaavalle sääntelylle ei ollut tarvetta säästöpankkiryhmässä.215 Oikeudellisesti osuuspankkilain lisäykset merkitsivät luottolaitosmuotojen asettamista eriarvoiseen asemaan. Kuten myöhemmin käy
ilmi, yhteenliittymälainsäädäntö on sittemmin muutettu neutraaliksi kaikkia
yhteisömuotoja koskevaksi.
Vuonna 1997 luottolaitoslakiin lisättiin Talletussuojarahastoa koskevat
säännökset ja pankkien vakuusrahastojen tehtävistä poistui tallettajien saamisten turvaaminen. Pankkiryhmäkohtaiset vakuusrahastot tulivat vapaaehtoisiksi. Periaatteellisesti merkittävä oli vuonna 2003 tehty muutos, joka
velvoittaa sopimusvapaudesta poiketen pankit antamaan ns. peruspankkipalveluita kaikille asiakkaille.216 Muutokseen liittyvänä Finanssivalvonnan
on vuosittain annettava eduskunnalle selvitys palveluiden saatavuudesta ja
hinnoittelusta. Selvityksen tarkoituksena on varmistua siitä, että asiakkaan
oikeus peruspankkipalveluihin toteutuu ja ettei oikeuden toteutumista vaikeuteta kohtuuttomalla hinnoittelulla. Menettely on erikoinen siinä mielessä,
että eduskunta otti itselleen tehtäväksi lain toteutumisen seurannan ja tähän
seurantaan perustuvan arvioinnin mahdollisesta lainmuutostarpeesta.217
Palveluiden antamispakolla ei ole ollut pankkien vakauden kannalta
olennaista merkitystä. Säästöpankit ovat luonteeltaan koko kansan pankkeja,
joten niillä ei ole samanlaisia ongelmia kuin tiettyihin asiakassegmentteihin
erikoistuneilla tai rajattuja palveluita tarjoavilla pankeilla. Pankkipalveluiden

215. Säästöpankkiliitto antoi osuuspankkien yhteenliittymähankkeesta lausunnon, jonka
mukaan sillä ei ole huomauttamista hankkeeseen. Mikäli säästöpankit myöhemmin katsovat
siihen aihetta olevan, lainsäädäntö tulisi ulottaa koskemaan säästöpankkeja. Merita Pankki
ja Postipankki katsoivat, että yhteenliittymäjärjestelmä sallii osuuspankkiryhmälle konsernirakenteen ilman juridiseen konserniin liittyviä rakenteita ja vastustivat esitystä. Kuusterä
II 2002 s. 331.
216. Jonkinlainen ensiaskel sopimuspakkoon oli postisiirtotilin avaamispakko jokaiselle sitä
anovalle. KM 7/1938 s. 29. Nuorten asuntosäästöpalkkiotiliin, niin sanottuun ASP-järjestelmään
on kuulunut lupaus vastaantulolainaan jokaiselle järjestelmän mukaiset talletuserät säästäneelle nuorelle. Säästöpankki nro 7-8/1982 s. 33.
217. Ratkaisumallin tekee ymmärrettäväksi se, että sen taustalla oli 122 kansanedustajan allekirjoittama lakialoite, jonka mukaan maksettaessa laskuja pankin tiskillä asiakkaalta perittävä palvelumaksu voisi olla enintään 2,50 euroa. (Lakialoite nro 3/2004 Jukka Gustafsson / sd
ym.). Aloitteen yhteydessä eduskunnassa hyväksyttiin toinenkin pankeille merkityksellinen
kannanotto: Rahoitustarkastus, nykyisin Finanssivalvonta ei voi asettaa vaatimuksia pankin
palveluverkon kattavuudelle eikä palveluvalikoimalle. Säästöpankki nro 6/2004 s. 18.
Tämäntyyppistä kuluttajaa suojaavaa ja yhteismarkkinoiden syventämistä tarkoittavaa sääntelyä voi tulla enenevässä määrin EU:n kautta: Maksujen on siirryttävä saajan pankin tilille
määräajassa sekä kotimaan ja rajat ylittävissä tilisiirroista on perittävä samat palvelumaksut.
Kontkanen, Pankkitoiminnan käsikirja 2015 s. 37.

saatavuuden edistämiseksi lakiin otettiin säännökset pankkien oikeudesta
käyttää palveluiden jakelussa asiamiestä. Mikäli pankki käyttää asiamiestä,
sen on varmistuttava, että asiamies noudattaa toiminnassaan rahoituspalveluiden markkinoinnista annettuja säännöksiä ja hyvää pankkitapaa. Asiamiehen käyttö ei saa heikentää pankin mahdollisuuksia hallita riskejään eikä
vaikeuttaa pankin sisäistä valvontaa.218 Tutkimuksen liitteessä 3 on esitetty
tarkemmin asiakkaansuojan lisäämisen eteneminen lainsäädännössä.
Viimeisessä luottolaitoslaissa 610/2014 ei enää säädetä luottolaitosten vakavaraisuudelle asetettavista vaatimuksista siltä osin, kuin nämä vaatimukset sisältyvät EU:n vakavaraisuutta koskevaan asetukseen (EU) N:o 525/2013.
Sääntelyä on siis siirretty direktiivistä suoraan jäsenmaata sitovaan asetukseen. Muutos on merkittävä siinäkin mielessä, että vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta koskevat säännökset perustuivat aikaisemmin minimiharmonisointiin perustuneeseen direktiiviin ja uudessa mallissa ne perustuvat
maksimiharmonisointiin perustuvaan asetukseen.219 Vakavaraisuuslaskenta muuttui siten, että pankilla tulee olla ensiksi kiinteää pääomaa, toiseksi kulloisenkin suhdannetilanteen vaatimaa muuttuvaa pääomaa sekä kolmanneksi kun kysymyksessä on maailmanlaajuisesti tai rahoitusjärjestelmän
kannalta merkittävä pankki, vielä lisäpääomaa. Kiinteästä pääomasta säädetään EU:n vakavaraisuusasetuksella. Lisäpääomavaatimuksesta säädetään
luottolaitoslaissa ja tarkemmat määräykset lisäpääomavaatimusten asettamisesta ja julkistamisesta annetaan valtiovarainministeriön asetuksella. Rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävänä pankkina tarkoitetaan lähtökohtaisesti pankkia, jonka taseen loppusumma on vähintään yksi miljardi euroa.
Maailmanlaajuisesti merkittävän pankin määrittelyllä ja niille määrättävällä
lisäpääomavaatimuksella ei ole Suomen säästöpankeille merkitystä. Suurten pankkien määrittely ja lisäpääomavaatimuksen asettaminen tapahtuvat
kansainvälisellä tasolla.
Vuoden 2014 laissa rajoitetaan suoraan asunnon hankkimiseksi myönnettävän luoton määrää suhteessa luoton vakuuden arvoon ja Finanssivalvonnalle on annettu mahdollisuus kotitalouksien liiallisen velkaantumisen
ja varallisuushintojen nousun jarruttamiseksi tiukentaa enimmäisluototus218. Pekka Heikkilä, Säästöpankki nro 1/2003 s. 5. Asiamiesten käyttö on ollut vähäistä. Lainmuutos on esimerkki siitä, että asiakkaiden saamat palvelut periaatteessa voivat lisääntyä, mutta käytännössä mikään ei muutu. Asiamiesten käytölle esimerkiksi luotonannossa tuskin on
jatkossakaan tarvetta pankkien sähköisten palveluiden kattavuuden rinnalla. Ilmeisen hyvin
toimineesta ja pitkäaikaisesta asiamiesjärjestelmästä voidaan tuoda esille Postisäästöpankin
ja postin yhteistyö, jossa postikonttorit toimivat Postisäästöpankin asiamiehinä.
219. HE 39/2014 s. 9. Sääntelyn yksityiskohtaisuutta osoittaa se, että asetus sisältää 521 artiklaa.
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suhdetta laissa säädetyin edellytyksin. Lisäksi lakiin on lisätty vaatimus, että
pankin on laadittava elvytyssuunnitelma toiminnan jatkumisen turvaamiseksi tilanteessa, jossa pankin taloudellinen asema on merkittävästi heikentynyt (1194/2014).
Yleisenä havaintona voi todeta, että lainsäädännön suurena linjana on
ollut vuoden 1969 pankkilaeista lähtien eri yhteisömuotoa olevien pankkien
oikeuksien ja vaatimuksien yhdenmukaistaminen täydennettynä pankkien
oman pääoman hankkimistapojen lisäämisellä niin pitkälle kuin se yhteisömuotojen erot huomioonottaen on ollut mahdollista (säästöpankeille kantarahastomalli ja osuuspankeille osuuspääoman uudet muodot). Vuoden 2014
luottolaitoslaissa yhdenvertaisuudesta on luovuttu, kun rahoitusjärjestelmän
kannalta merkittäviin pankkeihin sovelletaan korkeampia vakavaraisuusvaatimuksia kuin muihin pankkeihin. Perusteena erilaiseen kohteluun on
pankin koko, ei pankin yhteisömuoto. Pankin suuruus on myös perusteena
sille, valvooko pankkia Euroopan keskuspankki EKP vai kansallinen valvontaviranomainen Finanssivalvonta. Pienten pankkien kannalta on merkittävää,
että riskienhallintajärjestelmille asetettavien yleisten vaatimusten kohdalla
voidaan ottaa huomioon pankin toiminnan laatu, laajuus ja monimuotoisuus
(siis toiminnan pienimuotoisuus) ja se, että talletuspankkien yhteenliittymässä jäsenpankkeja voidaan käsitellä yhtenä ryhmänä.

3.6.1 Toiminnan sääntely pankkilakien ulkopuolella
Pankkitoimintaa säännellään myös pankkilakien ulkopuolella.220 Rahoitusmarkkinoiden sääntelyä on käsitelty jo edellä kohdassa 3.2.3 yleisellä tasolla.
Liikepankit mukaan lukien SKOP rahoittivat osan, rahoitusmarkkinoiden
ollessa kireät hyvinkin huomattavan osan antolainauksestaan lainaamalla
rahaa Suomen Pankista.221 Luotonannollaan Suomen Pankki saattoi harjoittaa rahapolitiikkaa sääntelemällä keskuspankkirahoituksen ehtoja. Keinona keskuspankkirahoituksessa oli pankkikohtaiset kiintiöt, joiden puitteissa liikepankeilla oli oikeus diskontata asiakkaittensa vekseleitä Suomen
Pankissa. Kiintiöiden ylitykset johtivat nouseviin lisäkorkoihin. Vuonna 1984
Suomen Pankki siirtyi ns. avomarkkinoilla tapahtuvaan järjestelmään eli
220. Tutkimuksen ulkopuolelle on jätetty pankkitoimintaan vaikuttavasta sääntelystä mm.
vekseleitä, shekkejä, maksuliikettä, koron maksamista ja koron ottamista, vakuutustoimintaa
sekä ulosottoa ja konkurssia koskeva sääntely siltä osin kuin sääntelyllä ei ole olennaista merkitystä pankin vakaudelle.
221. Esim. KOP:n talletukset v. 1975 olivat 7 mrd ja velka Suomen Pankille 1,2 mrd mk. Kuisma
2004 s. 280.

päivämarkkinoihin, jossa liikepankit saattoivat ottaa Suomen Pankista luottoa tietyllä korolla maksuvalmiutensa hoitamiseen. Vastaavasti liikepankit
saattoivat tallettaa ylijäämävarojaan Suomen Pankkiin samalla korolla. Oikeutta ottaa päiväluottoa tai tehdä päivätalletuksia ei määrällisesti rajoitettu.222 Kehitystä jatkoi pankkien väliset rahoitusmarkkinat, jossa rahan hinta
perustui suurimpien pankkien sijoitustodistusten ostonoteerauksiin (Helibor-korot).223
Säästöpankkien kannalta on syytä tuoda esille, että pankkilakien ulkopuolella tapahtuvassa sääntelyssä, joka usein oli määräaikaista, otettiin huomioon myös sääntelyn kohteena olevat pankit, jolloin kriteerinä saattoi olla
pankin rooli omassa pankkiryhmässään kuten edellä esitetyssä kiintiö- ja
päiväluottoesimerkissä, pankin yhteisömuoto tai pankin koko.224
Lakia voidaan käyttää myös uhkana225 ja kannustimena viranomaisten
ja pankkien välisiin sopimuksiin. Vuonna 1965 säädettiin laki rahalaitosten
erityistalletuksista Suomen Pankissa (745/1965). Lain tarkoitus oli rahapoliittinen. Tallettamisvelvoitetta käytettiin suhdannepoliittisena välineenä, keinona kiristää pankkien likviditeettiä keräämällä varoja Suomen Pankkiin ja
tällä tavoin vähentää pankkien lainanantomahdollisuuksia. Lain perusteella voitiin kerätä Suomen Pankkiin varoja hyvinä aikoina, jolloin niitä olisi
voinut käyttää huonoina aikoina. Laissa asia määriteltiin siten, että mikäli pankkien luotonantomahdollisuudet muodostuisivat rahan arvon säilymisen tai maan ulkomaisen maksuvalmiuden turvaamisen kannalta liiallisiksi, Suomen Pankki voi määrätä pankeille talletusvelvollisuuden. Lakiin
liittyi se erikoisuus, että sitä voitiin soveltaa asetusteitse ja vain silloin, kun
pankkien ja Suomen Pankin välillä ei saatu aikaan vapaaehtoista sopimusta

222. Pirjo Sylvänne ja Markku Puntila, Säästöpankki nro 1/1985 s. 18 ja 11/1985 s. 18-19. Kunnas
1986 s. 37.
223. Kuisma 2004 s. 369, Vihola 2000 s. 38, Kari 2016 s. 211-215.
224. Pankkilakien ulkopuolella tapahtuneessa sääntelyssä säästö- ja osuuspankit olivat liikepankkeja huonommassa asemassa esimerkkinä markkinarahan ja sijoitustodistusten liikkeeseenlaskemisen ehdot vuosina 1985-1988. Suuri osa paikallisista pankeista rajattiin näiden
markkinoiden ulkopuolelle asettamalla toimintaan osallistuvalle pankille suhteellisen korkea
oman pääoman vaatimus. Perusteluna valtiovarainministeriö esitti, että suurimmilla pankeilla
on paremmat mahdollisuudet ottaa vastaan markkinarahan ja sijoitustodistusten mukanaan
tuomat riskit. Kun markkinarahan liikkeet olivat nopeita, siitä olisi voinut aiheutua odottamattomia maksuvalmius- ja kannattavuusongelmia pienille pankeille. Olli Paaja, Säästöpankki
nro 2/1985 s. 27.
225. ”Liikepankkien oli 1958 annettava lainaa rahapulasta kärsineelle valtiolle pitääkseen yllä
talletustiliensä vetovoimaa, sillä valtio olisi muussa tapauksessa uhannut jälleen ryhtyä kilpailemaan yleisön talletusvaroista laskemalla liikkeeseen korkeakorkoisia indeksiehtoisia verovapaita obligaatioita. Kuisma 2004 s. 156.

119

120

kassavarantotalletusten tekemisestä. Siten laki toimi kannustimena ja uhkana. Ensimmäinen lain aikana tehty sopimus solmittiin vuonna 1966.226 Tällainen sopimus tehtiin myös vuonna 1979 ja sitä jatkettiin eräin muutoksin
vuoteen 1993. Kassavarantotalletukset korvattiin 1.7.1993 vähimmäisvarantojärjestelmällä, jota koskeva oikeus sisällytettiin Suomen Pankin ohjesääntöön.227
Suomen Pankki on säännellyt pankkitoimintaa myös lievemmällä tavalla
antamalla luotonantoa koskevia ohjeita tavoitteena hillitä kulutuskysynnän
kasvua ja turvata investointien rahoitusmahdollisuuksia. Ohjeiden tavoitteena on ollut myös korkokilpailun hillitseminen. Luotonantoa koskevien
ohjeiden antaminen perustui Suomen Pankin rooliin rahoitusmarkkinoiden
vakauden turvaajana.228 Ottolainauksesta ohjeita ei juuri tarvinnut antaa,
226. Suomen Pankki ja rahalaitokset tekivät v. 1966 lopulla kassavarantosopimuksen, jonka
perusteella pankit tallettivat v. 1968 kesäkuuhun mennessä 183 milj. markkaa. Sopimus edellytti,
että pankit sijoittivat 60 - 70 % vuoden aikana tapahtuneesta ottolainauksen kasvusta, kuitenkin
enintään 3 % pankilla vuoden 1966 lopussa olleesta ottolainauksesta. Talletukset palautettiin
neljänä yhtä suurena eränä vuosina 1969-1970. Suomen Pankin vuosikirja 1966 s. 14, Harri Harju,
Säästöpankki nro 6/1970 s. 252-253, Kuisma 2004 s. 133.
Suomen Pankki ja pankit tekivät ottolainauksen kasvuun perustuneita kassavarantosopimuksia
jo 1955-1956 ja 1961-1962. Suomen Pankin vuosikirjat 1955 s. 20, 1956 s. 20-21, 1961 s. 10 ja 1962 s.
12. Mikäli pankit eivät olisi suostuneet sopimuksiin, Suomen Pankki olisi ryhtynyt toimiin kassavarantotalletuksia koskevan valtuuslain tai poikkeuslain säätämiseksi. Eduskunnalle annettiinkin keväällä 1957 Suomen Pankin ehdotuksesta valmisteltu esitys laiksi rahalaitoksen kassavarannon väliaikaisesta määräämisestä. Esitykseen tehtiin eduskunnassa useita muutoksia.
Laki jätettiin vahvistamatta, koska se Suomen Pankin mielestä ei ollut tarkoituksenmukainen
siinä muodossa, jonka se eduskunnassa oli saanut. Matti Ranki, Säästöpankki nro 3/1979 s. 5-6.
227. Ohjesäännön muutos 583/1993, Suomen Pankin vuosikirjat 1993 s. 24 ja 1999 s. 21 ja 24, Lehtiö 2004 s. 82, Unto Luukko, Säästöpankki nro 7-8/1979 s. 5. Kassavarantojärjestelmä muodostui
käytännössä pysyväksi ja sen suhdannepoliittinen merkitys jäi vähäiseksi. Talletusvelvollisuus
oli 1980-luvulla suhdannetilanteesta riippuen 3-8 %:n tasolla ottolainauksesta. Antti Suvanto,
Säästöpankki nro 4/1988 s. 10-11, Kari 2016 s. 118.
228. Esimerkkinä Suomen Pankki antoi 29.12.1972 pienluottojen myöntämisestä ja ehdoista
seuraavat ohjeet: Lainan ja vekselin muodossa annettavista pienluotoista sai periä korkoa 10
- 11 % vuodessa. Shekkiluottojen koron ja provision tuli olla yhteensä vähintään 10 %. Yhdelle
henkilölle myönnettyjen luottojen enimmäismäärä oli yhden kuukauden nettopalkka lisättynä yhden kuukauden toistuvaissuorituksilla ja enintään 5 000 markkaa. Pankki edellytti, että
pankit pidättyivät pienluottojen mainonnasta. Suomen Pankin vuosikirja 1972 s. 17.
Vuonna 1979 Suomen Pankki antoi pankeille luottopoliittiset ohjeet, jonka mukaan pankkien
oli pyrittävä ensisijaisesti turvaamaan kannattavien tuotannollisten investointien tarvitsema
rahoitus. Myönteisesti oli suhtauduttava myös kannattaviin energiansäästöinvestointeihin. Sen
sijaan oli syytä suhtautua erityisen pidättyvästi kulutusluottoihin sekä soveltaa tarkkaa tarveharkintaa myönnettäessä luottoja asuntojen rakentamiseen ja hankintaan. Suomen Pankin
vuosikirja 1979 s. 21-22, Säästöpankki nro 11/1979 s. 13.
Vuonna 1980 Suomen Pankki käytännössä kielsi kiertokirjeellään luotot sahojen perustamiseen
ja laajennusinvestointeihin. Suomen Pankin vuosikirja 1980 s. 21, Säästöpankki nro 3/1980 s. 35.
1990-luvun laman alla Suomen Pankki käytti antolainauksen hillitsemiseksi seuraavia keinoja:
kehotti pankkeja rajoittamaan antolainauksen kasvun 9-12 %:iin vuodessa, ryhtyi perimään

koska talletuskorkoja koskevan kilpailun esti talletusten veronhuojennuksia
koskeva lainsäädäntö ja siihen liittynyt korkosopimusjärjestelmä. Suomen
Pankin ohjeet ovat voineet liittyä kulloiseenkin suhdannetilanteeseen, mutta
ovat voineet olla myös pysyväisluonteisia kuten henkilöluotto-ohjeet, joissa
määriteltiin lainoilta edellytetyt etukäteissäästämisosuudet.229 Järjestelmän
jatkeena voidaan pitää vuoden 2014 luottolaitoslakiin sisältyvää muuttuvan
lisäpääoman vaatimusta ja asuntolainan lainakaton sääntelyä tarkoituksena jarruttaa pankkien luotonantoa nousukaudella ja vähentää painetta sen
supistumiseen laskukaudella.230
Pankkitoimintaan on kuulunut myös vapaaehtoisiin sopimuksiin perustuneita rajoituksia ja keskinäisiä kilpailusääntöjä. Tärkeimmät sopimukset
olivat korkosopimukset ja yhteinen pankkitariffi. Korkosopimuskäytäntö alkoi, kun pankit tekivät Suomen Pankin aloitteesta vuonna 1931 talletuskorkoja koskevan sopimuksen antolainauskorkojen alentamistarkoituksessa.231
ylimääräisiä korottomia kassavarantotalletuksia, kassavarantovelvoite nostettiin ensin 8 %:iin
ja myöhemmin pankkien kanssa tehdyn sopimuksen perusteella 12 %:iin sekä vaati suhtautumaan erityisen tiukasti kiinteistö- ja arvopaperisijoitusten rahoittamiseen ja vaati suhteellisen
korkeaa etukäteissäästämistä asuntolainoissa. Soukola 2008 s. 310.
229. Esimerkiksi 18.5.1981 ensiasunnon lainaosuus sai olla kolme kertaa omarahoitusosuus,
asunnon vaihdossa kaksi kertaa omarahoitusosuus ja muissa etukäteissäästämistä edellyttävissä luotoissa lainaosuus sama kuin etukäteissäästämisen osuus. Suomen Pankin vuosikirja
1981 s. 19, Säästöpankki nro 5/1981 s. 15.
230. HE 39/2014 s. 41.
231. Korkosopimus syntyi yhteiskunnan aloitteesta poliittisten paineiden seurauksena. Taustana oli markan irtaantuminen kultakannasta ja lama-aika. Kilpailun takia korkotaso oli noussut korkeaksi ja taso pysyi korkeana pulavuosinakin. Tyytymättömyys korkeisiin korkoihin oli
johtanut mm. vaatimuksiin korkojen alentamiseksi lailla. Painetta lisäsi Loimaalla 1931 pidetty
suuri viljelijäkokous, jonka julkilausumassa todettiin, että ”rahan korko kysynnän ja tarjonnan
lain rajattomasti määrättäväksi on noussut niin korkeaksi, että kaikki tuotannollinen toiminta
on kannattamattomana käynyt mahdottomaksi.” Korkosopimuksen sitovuus rakennettiin siten,
että toiset pankit olisivat katkaisseet liikesuhteet sopimuksen rikkojaan. Lauri Siltala, Säästöpankki nro 11/1982 s. 22-26, Kuusterä - Tarkka I 2011 s. 509-512, Autio - Hjerppe, Jaakko Autio
1996 s. 90-93, Pipping 1964 s. 237. Sopimusta edeltäneestä HOP:n, KOP:n, SYP:n ja Liittopankin
korkokartellista Tudeer 1986 s. 22.
Korkosopimuksessa pankit ryhmiteltiin kolmeen luokkaan. Ensimmäiseen kuuluivat liikepankit, toiseen ne säästöpankit ja osuuskassat, joiden ottolainaus oli vähintään 30 milj. markkaa ja
kolmanteen tätä pienemmät pankit. Toiseen luokkaan kuuluvilla oli oikeus maksaa liikepankkeihin nähden 0,25 %-yksikköä ja kolmanteen ryhmään kuuluvilla 0,5 %-yksikköä korkeampaa
talletuskorkoa. Sopimuksen ansiosta huippukorot tulivat mahdottomaksi. Korkojen lisäksi
sovittiin, että yli kuuden kuukauden pituiset talletukset, joilla korkokilpailu oli ollut erityisen
ankaraa, jätettiin kokonaan pois käytännöstä. Antolainauskorot eivät juuri alentuneet, vaan
pankit käyttivät talletuskorkojen laskun lähinnä korkomarginaalin kasvattamiseen. Kuusterä
I 1995 s. 291-292, Blomstedt I 1989 s. 325, Blomstedt II 1978 s. 167-168, Kuisma 2004 s. 88, Kuusterä - Tarkka I 2011 s. 511.
Suomen Pankin roolia kuvaa se, että korkosopimusasioita käsitelleen ns. korkolautakunnan
puheenjohtajana oli Suomen Pankin pääjohtaja. Jäseninä oli yhdeksän pankkien edustajaa.
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Korkosopimus purkautui vuonna 1938, mutta instrumentti herätettiin eloon
vuonna 1941 valtiovarainministeriön aloitteesta. Nytkin syynä oli huoli lainakorkojen noususta. Mikäli koroista ei olisi sovittu, seurauksena olisi voinut olla laki, jolla Suomen Pankki olisi saanut täydet koronsäännöstelyvaltuudet.232
Sopimuskäytännön jatkumista lyhyin katkoksin aina 1980-luvun loppupuolelle valtiovalta tuki kytkemällä talletusten verottomuuden korkosopimuksen
mukaisiin tileihin ja sopimuksissa sovittuihin korkoihin.233
Korkosopimusten taustalla oli pankkitoiminnan vakauden turvaaminen. Perusteluna esitettiin, että pääomista niukassa maassa talletuskorkojen vapaat vaihtelut aiheuttaisivat epävakautta, syventäisivät alueellisia eroja
muuttotappioalueiden vahingoksi ja lisäisivät vieraan pääoman käytön riskitekijöitä. Korkosopimusten ja talletusten verottomuuden tavoitteena oli
pitää korkotaso alempana kuin mitä se olisi ollut vapaassa kilpailutilanteessa. Mikäli sopimuksia ei olisi tehty, valtio olisi tullut väliin säännöstelemällä
korkoja. Korkosopimukset eivät koskeneet antolainausta.234 Lainakorkojen
puolella liikkumavara jäi kuitenkin pieneksi, koska rahan ”sisäänottohinta”
oli korkosopimuksella sidottu. Liikkumavaraa kavensivat myös Suomen Pankin harjoittama antolainauksen korkotason valvonta, luotonantoa koskevat
ohjeet sekä luottosopimuksissa sallitut korkosidonnaisuudet.235 Yksittäistapauksissa myös antolainauksen puolella on voitu sopia kilpailun rajoittamisesta.236 Säästöpankkien kohdalla kilpailupainetta on rajoittanut se, että
pankin toiminta on keskittynyt omalle toimialueelle ja että säästöpankit samaan palveluketjuun kuuluneina eivät siten ole olleet luonnostaan toistensa
kilpailijoita samalla tavoin kuin valtakunnalliset liikepankit keskenään.
Kuusterä I 1995 s. 292.
232. Kuisma 2004 s. 116, Pipping 1964 s. 238, Tudeer 1986 s. 32 ja 39.
233. Partanen 2006 s. 208-211.
234. Poikkeuksena kuitenkin pankkien sopimus ”huippukoroista” v. 1932 sekä sopimus, jolla
pankit sitoutuivat pitämään sota-aikana otto- ja antolainauskorot 1.10.1940 vallinneen tason
mukaisina. Korot pidettiin muuttumattomina vuoteen 1948. Suomen Pankin vuosikertomukset
1932 s. 14 ja 1941 s. 18, Kuusterä II 2002 s. 223.
235. Korkokilpailua vapauttaessaan Suomen Pankki piti aluksi kiinni asuntoluottojen peruskorkosidonnaisuudesta. Vuoden 1988 alusta se ilmoitti ottavansa käyttöön pitkäaikaisessa
asuntoluototuksessa tarvittavan viitekoron. Kun asuntoluototuksessa sai periä markkinakorkoa, se merkitsi, että pankit saattoivat pidentää laina-aikoja kaksinkertaisiksi aina 30 vuoteen
saakka ja alentaa ennakkosäästämisvelvoitetta. Suomen Pankin vuosikirja 1988 s. 17, Soukola
2008 s. 183. Koroista ja tariffeista sopiminen ei ole ollut yksin Suomen pankkitoimintaan liittynyt piirre. Esim. Itävallassa oli vastaavanlainen järjestelmä. Säästöpankki nro 9/1985 s. 9-12.
236. Ensimmäiset korkosopimukset tehtiin vuosina 1894 ja 1895. Pipping 1964 s. 229. KOP, SYP
ja HOP päättivät vuonna 1970 kireän rahatilanteen perusteella rajoittaa keskinäistä kilpailuaan
yritysrahoituksessa siten, että ne ”eivät sopimusaikana kilpaile luottoa myöntämällä toistensa
liikeasiakkaista.” Kuisma 2004 s. 130.

Pankkitariffeilla tarkoitetaan pankkien asiakkailta perittäviä palvelumaksuja. Pankkien välisiä tariffisopimuksia tehtiin vuodesta 1933 lähtien. Jo sitä
ennen oli tehty sopimuksia kuntien ja seurakuntien palveluiden hoitamisesta
ja mm. veronkannosta perittävistä palkkioista.237 Säästöpankeille merkityksellisiä olivat mm. luottojen varausprovisiot ja toimitusmaksut. Pankkitariffit
olivat minimitariffeja, jotka oli tarkoitettu kattamaan tehtävistä aiheutuneet
työkustannukset ja muut kulut. Kilpailutilanteesta johtuen sovittuja korkeampia tariffeja ei juuri peritty ja kilpailluimmilla alueilla kuten maksupalveluissa palkkioista ei kyetty sopimaan. Näitä kuluja katettiin korkomarginaalista eli otto- ja antolainauksen korkoerosta.
Pankit sopivat myös kilpailusäännöistä, jotka koskivat pankkien
mainontaa, palveluiden kylkiäisiä, markkinointiin liittyneitä kilpailuja ja
asiakkaille annettuja mainoslahjoja. Esimerkiksi mainoslahjojen osalta periaatteena oli, että niiden jakaminen oli rajoitettava hyvän asiakassuhteen
muistamiseen tai pankin järjestämään tilaisuuteen ja että mainoslahjojen
oli oltava raha-arvoltaan vähäisiä.238 Pankkien sopimat kilpailunrajoitukset
vastasivat hyvän pankkitavan vaatimuksia ja myöhemmän lainsäädännön
sisältöä (laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 1061/1978,
kuluttajansuojalaki 38/1978) eivätkä tosiasiassa ”lisärajoittaneet” kilpailua.239
Sopimusjärjestelmä merkitsi markkinakurin ylläpitämistä, jota tehosti se, että pankit / pankkiryhmät saattoivat kannella kilpailusääntöjen rikkomisesta
Rahalaitosten neuvottelukunnalle tai selvissä tapauksissa suoraan toiselle
pankille.
Kilpailu voi kääntyä myös yhteistyöksi. Liikepankit ottivat vuonna 1942
käyttöön pankkisiirtojärjestelmän pari vuotta aikaisemmin käynnistynyttä
postisiirtojärjestelmää vastaan. Säästöpankit liittyivät liikepankkien järjestelmään vuonna 1943. Kiristyneen kilpailun seurauksena liikepankit, säästöpankit ja Postisäästöpankki sopivat vuonna 1948 järjestelyistä, jotka mahdollistivat varojen siirron pankkien ja edelleen vuonna 1951 mukaan liittyneiden
osuuskassojen kesken.240 Vastaavantyyppisesti eteni pankkiautomaattien
(käteisnostoautomaattien) yhteiskäyttö.241 Yhteistyö, jonka takana on

237. Heikki Kangas, Säästöpankki nro 3/1982 s. 26.
238. Lauri Siltala, Säästöpankki nro 17/1979 s. 18-19.
239. Tyypillisenä esimerkkinä kilpailusäännöistä voi todeta, että koulusäästötoiminnan piiriin ei saanut ottaa lapsia ilman vanhempien suostumusta ja että ns. kylkiäiset olivat kiellettyjä.
240. Kuisma 2004 s. 79, Pipping 1964 s. 172.
241. Pankkiautomaattien osalta vuonna 1994 perustettiin Automatia Pankkiautomaatit Oy, joka
osti Kansallis-Osake-Pankin, Suomen Yhdyspankin, Postipankin ja osuuspankkien käteisautomaatit. Säästöpankeille, paikallisosuuspankeille ja Ålandsbankenille jäi omat automaatit.

123

124

tehokkuuden lisääminen ja sitä kautta kustannusten alentaminen, on merkinnyt yleensä myös palveluhintojen yhdenmukaistamista.

3.6.2 Hyvä pankkitapa ja asiakkaansuoja
Lainsäädännössä ei ole sanottu vuoteen 2014 saakka suoraan mitään hyvästä pankkitavasta, mutta hyvän pankkitavan noudattamista on pidetty toimialalla itsestään selvänä periaatteena. Ainoastaan markkinoinnin osalta laissa
oli kielletty sopimaton ja hyvän tavan vastainen menettely.242 Pankeissa on
ymmärretty, että pankkien toimintaan liittyy sellaista herkkyyttä, että mikäli
jokin pankki ei noudata hyviä tapoja tai menettely ei vastaa yleistä mielipidettä, kaikkien pankkien edessä olisi ollut hyvin pian uussääntely ja toiminnan rajoittaminen.243 Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että pankit ovat
sopineet mm. kilpailusäännöistä.
Hyvän pankkitavan lähtökohtana on ollut, että pankki tuntee asiakkaansa ja hänen taloudellisen tilansa asiakassuhteen edellyttämässä laajuudessa.
Pankki ei saa toimia pelkästään itsensä kannalta parhaaksi katsomallaan tavalla, vaan sen on otettava huomioon myös asiakkaan asema.244 Heikomman
sopimusosapuolen suojaaminen koskee luotonannon lisäksi vastuun jakamista maksuliikkeessä tapahtuneiden vahinkojen kattamista, esim. pankki-

Vuonna 1996 Automatian omistajapankit alkoivat hinnoitella asiakkaittensa automaattinostot silloin, kun he käyttivät esim. säästöpankkien automaatteja. Kuluttaja-asiamies vaati, että
säästöpankkien oli ilmoitettava automaateillaan, mitä palkkioita kilpailijat omilta asiakkailtaan perivät. Uudenmaan lääninoikeus kumosi Kuluttaja-asiamiehen päätöksen. Sittemmin
vuonna 2004 säästöpankkien käteisautomaatit liitettiin Automatian Otto.-verkkoon. Partanen
2006 s. 237-238.
242. Luottolaitoslain 125 §:n mukaan ”Luottolaitos ei saa markkinoinnissaan antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja eikä käyttää muutoinkaan asiakkaan kannalta sopimatonta tai hyvän tavan vastaista menettelyä. Kuluttajan kannalta sopimattomasta tai hyvän tavan
vastaisesta menettelystä säädetään lisäksi kuluttajansuojalain (38/1978) 2. luvussa.” Pykälässä
puhutaan siis hyvästä tavasta eikä hyvästä pankkitavasta. Lisäksi säännös on rajattu koskemaan
markkinointia. Finanssivalvonnasta annetun lain mukaan viranomaisen yhtenä tehtävänä on
ohjata rahoitusmarkkinoilla toimivia noudattamaan toiminnassaan hyviä menettelytapoja.
243. Esimerkkinä voidaan mainita palvelumaksujen periminen maksutoiminnoista ja sen
seurauksena peruspankkipalveluiden määritteleminen. Soukola 2008 s. 253-258, Kuisma 2004
s. 376.
244. Periaatetta testattiin niiden Suomen Säästöpankki - SSP:n asiakkaiden kohdalla, jotka
eivät tyytyneet ostajapankkien pilkkomissopimuksessa heille määrättyyn pankkiin ja konttoriin. Kun tyydyttäviin ratkaisuihin ei päästy, Kuluttaja-asiamies ja Rahoitustarkastus antoivat
12.4.1994 yhteisen kannanoton asiakkuuksien siirrosta pankista toiseen. Kannanoton mukaan
SSP:n entisillä asiakkailla oli oikeus itse valita pankkinsa ilman kustannuksia. Jos asiakkaalla
oli lainaa, pankit sopivat siirron aiheuttamista kustannuksista, ja pankki, johon laina siirrettiin,
maksoi siirtokustannukset. Säästöpankki nro 2/1994 s. 19.

korttien väärinkäyttämistä. Hyvää pankkitapaa ja lainsäädännön kehitystä
voidaan selittää myös lojaliteettiperiaatteella. Periaatteen noudattamista on
korostettu mm. osuuskauppojen säästökassojen talletusten pääomien siirtämisessä osuuskunnilta valtiolle Osuuskunta EKA:n ajauduttua maksukyvyttömäksi.245
Finanssivalvonnan ohjeistus on edellyttänyt, että pankki on järjestänyt
asiakaspalautejärjestelmän.246 Kuluttaja-asiamies on luonut pankkitapaa
esimerkiksi velkakirjaehtojen korkolausekkeen sekä lainan irtisanomista
ja ennenaikaista takaisinmaksua koskevien ehtojen osalta.247 Finanssialan
Keskusliitto on vahvistanut jäsenpankkejaan koskevat hyvän pankkitavan
säännöt.248 Kun lainsäädäntö kattaa kaikki päätoiminnot eli otto- ja antolainauksen, sijoituspalvelut, maksuliiketoiminnan ja perintätoiminnan, asiakassuhteita on linjannut lisääntyvässä määrin lakikirjan käsitys oikeasta ja
väärästä enemmän kuin pankkien omat pohdinnat mikä on oikein ja väärin. Samaan suuntaan ovat vaikuttaneet laissa säädetty pankkisalaisuus ja
viranomaisten laaja tietojensaantioikeus. Hyvälle pankkitavalle voi käydä
myös niin, erityisesti kun se puetaan kirjalliseen muotoon, että viranomaisten vaatimuksesta se siirretään lakiin, jolloin viranomainen saa oikeuden
valvoa pankkitavan noudattamista.249
Vuoden 2014 luottolaitoslaissa pankeille on asetettu velvoitus noudattaa hyvää pankkitapaa. Tapaan perustunut oikeus, sosiaalinen normi muuttui oikeudelliseksi. Siirto perustui siihen, että pankkien itsesääntelyyn perustuva hyvän pankkitavan määrittely ei mahdollista Finanssivalvonnan

245. HE 267/1993 s. 5. Valtion vastaantulon voi ymmärtää myös siitä näkökulmasta, että säästökassoja valvoi valtiovarainministeriö, joka myös hyväksyi säästökassatalletusten turvaksi
annetut vakuudet. Laki 164/1920 säästökassojen valvonnasta, laki 1361/1993 tallettajien saamisten turvaamisesta säästökassatoimintaa harjoittavassa osuuskunnassa, Autio - Hjerppe,
Vesa Vihriälä 1996 s. 131.
246. Viimeksi Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 3/2013, jossa suositellaan noudatettavan Euroopan valvontaviranomaisten ESA:n ohjetta arvopaperialaa ja pankkialaa koskevien
valitusten käsittelyssä JC 2014 43.
247. Pekka Heikkilä, Säästöpankki nro 15/1988 s. 23.
248. Suomen Pankkiyhdistys / Finanssialan Keskusliitto, Hyvä pankkitapa 7.9.2004 /18.11.2015.
Pankkien kanta on ollut, että kukin toimiala itse määrittelisi, mikä on hyvän liike-, kauppa-,
vakuutus-, pankki- tms. tavan mukaista. Tästä lähtökohdasta pankit eivät periaatteessa ole hyväksyneet sitä, että esim. kuluttaja- tai valvontaviranomainen määrittelisi jollakin toimialalla
noudatettavan hyvän tavan. Tällä perusteella esimerkiksi hyvän perintätavan tulisi saada määritellä perintäala itse eikä mikään viranomainen.
249. Suomen Pankkiyhdistyksen hyväksymiin hyvän pankkitavan sääntöihin sisältyi ohjeet
käyttelytilin avaamisesta tilinkäyttövälineineen ja milloin siitä voi kieltäytyä. Ohjeet siirrettiin
suunnilleen sellaisenaan luottolaitoslakiin (luottolaitoslain muutos 69/2003, 53a § Asiakkaan
oikeus peruspankkipalveluihin).
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toimivaltuuksien käyttämistä, jos pankki menettelee yleisesti pankkitoiminnassa noudatettujen käytäntöjen vastaisesti asiakkaan vahingoksi. Säännöksen ottaminen lakiin merkitsi, että Finanssivalvonta voi vaatia pankkia muuttamaan menettelytapojaan, se voi tehdä päätöksen toimeenpanokiellosta,
antaa oikaisukehotuksen ja tehostaa niitä uhkasakolla sekä määrätä myös
hallinnollisen seuraamuksen. Säännöstä perustellaan myös sillä, että asiakkailla ei ole käytännössä mahdollisuuksia saattaa riita-asiaa yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi oikeudenkäyntikuluriskin vuoksi. Laissa ei ole mitään
hyvän pankkitavan määritelmää, koska asian määrittelyä riittävän kattavasti
ei etukäteen ole pidetty mahdollisena. Hyvän pankkitavan määrittely ei rajoitu yksin toimialan omaan käsitykseen hyvästä tavasta, vaan sen arviointi
jää Finanssivalvonnan tai sen päätöksestä valitettaessa hallintotuomioistuimen päätettäväksi.250 Hyvää luotonantotapaa koskeva kuluttajansuojalain
7:13 § jää tässä maininnan varaan, koska se kohdistuu käytännössä muihin
kuin pankkeihin.
Vuoden 2014 luottolaitoslakiin sisältyy jo edellä todettu säännös, jossa
rajoitetaan asunnon hankkimiseksi myönnettävän luoton määrä vakuuden
arvoon siten, että enimmäisluottosuhde on ensiasuntoa varten hankittavan
lainan osalta enintään 95 % ja muiden lainojen osalta 90 %. Lainakattoa perustellaan myös asiakasnäkökulmasta. Tarkoituksena on hillitä kotitalouksien liiallista velkaantumista ja henkilötakausten käyttämistä vakuutena.251
Julkisen valvonnan ohella pankkeja valvovat markkinat eli omistajat ja
asiakkaat sekä kilpailijat erityisesti siltä osin kuin pankit tekevät yhteistyötä
esimerkiksi maksuliikkeen hoitamisessa. Asiakkaat ovat näkyvin ja aktiivisin
osa pankkien markkinapohjaisessa valvonnassa. Lähtökohtana pankkitoiminnassa on ollut se, että pankin ja asiakkaan väliset konfliktit ratkaistaan
samassa ympäristössä missä ne ovat syntyneet eli pankin ja asiakkaan välillä.
Aina se ei ole onnistunut ja tyytymättömät asiakkaat ottivat yhteyttä Pankkitarkastusvirastoon / Rahoitustarkastukseen, jolla koettiin olevan käskyvaltaa
250. HE 39/2014 s. 30, 40 ja 82-83. Väljien yleissäännösten soveltamisongelmista, mm. vallan
siirtämisestä lainsäätäjältä lainsoveltajalle Wuolijoki, Hyvä pankki- ja vakuutustapa 2003 s. 1520. Oikeudelliset normit voivat myös heikentää sosiaalisten normien vaikuttavuutta ja lopputulos on kielteinen. Määttä 2008 s. 7.
Hallituksen esityksessä esimerkkinä hyvän pankkitavan vastaisesta menettelystä pidetään sitä,
että pankki pitää hallussaan sellaista ilmeistä ylivakuutta, josta asiakkaaseen kohdistuvan vastapuoliriskin ylittävä osa olisi palautettavissa asiakkaalle tämän pyynnöstä ilman koko vakuuden realisointia. Siten Finanssivalvonnan valtuudet ja tehtävät ulottuvat valvontaviranomaisena uuden säännöksen nojalla yksittäisten luottojen vakuuksien arviointiin. Tämäntyyppinen
arviointi voinee tulla myös Vakuutus- ja Rahoitusneuvonnan FINE:n käsittelyyn.
251. HE 39/2014 s. 24-25 ja 35-36.

myös pankin ja asiakkaan välisessä suhteessa. Käskyvalta ei kuitenkaan ollut
oikeudellisesti selvä ja riidaton.
Pankit perustivat vuonna 1998 toimialan itsesääntelytarkoituksessa Pankkialan asiakasneuvontatoimiston. Sen perustajina olivat Suomen Pankkiyhdistys, Kuluttajavirasto ja Rahoitustarkastus. Toimisto oli sopimukseen
perustuva elin, eikä sen asemaa määritelty lainsäädännössä. Se tarjosi kuluttajille maksutonta neuvontapalvelua pankkilainsäädäntöä, sopimusehtojen
soveltamista ja pankkikäytäntöä koskevissa asioissa. Vuonna 2009 Pankkialan asiakasneuvontatoimisto, Arvopaperilautakunta, Kuluttajien vakuutustoimisto ja Vakuutuslautakunta yhdistyivät Vakuutus- ja Rahoitusneuvonta
FINE:ksi.252 FINE:n ratkaisutoiminta jakautuu pankki-, arvopaperi- ja vakuutusasioihin. Valitukset, joita ei käsitellä toimistotyönä, ratkaistaan pankki-, arvopaperi- ja vakuutuslautakunnissa.253 FINE käyttää ratkaisuissaan
perusteluna hyvää pankkitapaa.254 FINE antaa myös yleisiä ohjeita pankkien ja vakuutusyhtiöiden asiakkaille. Kun ohjeiden antamisessa ja asioiden
ratkaisussa on mukana valvonta- ja kuluttajaviranomaiset, FINE:n toimintaa voi luonnehtia lainsäädäntöä tukevaksi alemmanasteiseksi yhteissääntelyksi.255 Viranomaisten mukanaolo merkitsee sitä, että ne voivat vaikuttaa
ratkaisujen sisältöön ja seurata itsesääntelyjärjestelmän toimivuutta. Tältä
osin voidaan todeta, että FINE:n ratkaisusuositusten noudattaminen on korkealla tasolla.256
252. Elimen perustajina olivat käytännössä samat tahot kuin aikaisemmissa elimissä eli Finanssialan Keskusliitto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja Finanssivalvonta.
253. Pankkiasiakkaiden yhteydenotot koskevat mm. lainojen lyhennysvapauden hakemista,
asunnonvaihtotilanteessa uuden lainan hakemista, lainan vakuuden vaihtamista, lainan viitekoron vaihtamista, luoton irtisanomista, asiakkaan vastuuta kadonneita pankkikorteista sekä
palvelumaksuja. www.fine.fi.
254. Esimerkiksi Pankkilautakunnan suositus diaarinumero PKL 19/13, annettu 14.10.2013.
255. Esimerkiksi seuraavat FINE:n ohjeet: Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä, Vakuuttamisen, säästämisen ja sijoittamisen perusteet ja Kuluttaja ulkomaisen vakuutusyhtiön asiakkaana. www.fine.fi.
256. FINE:n vuosikertomuksen 2013 mukaan Pankkilautakunta antoi 43 ratkaisusuositusta,
niistä korvauksen suosittamista koskevia päätöksiä 18 (42 %). Päätöksiä noudatettiin sataprosenttisesti. Arvopaperilautakunnan osalta luvut olivat 14 ratkaisua ja 0 korvaussuositusta (edellisenä vuonna 40 ratkaisua ja 8 niistä korvausta suosittelevaa eli 20 %) Vakuutuslautakunnan
osalta luvut olivat 559 suositusta, 200 korvausta suosittelevaa (36 %) ja suositusten noudattaminen 100 %.
Vuoden 2014 vuosikertomuksen mukaan Pankkilautakunta antoi 42 ratkaisusuositusta, niistä
korvauksen suosittamista koskevia päätöksiä 13 (31 %). Päätöksiä noudatettiin sataprosenttisesti. Arvopaperilautakunnan osalta luvut olivat 14 ja korvauksen suosittamista koskevia päätöksiä
6 (43 %). Kaikkia suosituksia noudatettiin. Vakuutuslautakunnan osalta luvut olivat 664, joista
221 korvausta suosittelevaa (33 %) ja noudattaminen 99 %. Pankkiasiakkaiden yhteydenotot
FINE:en jakautuivat tiedusteluihin 703 ja valituksiin 876, yhteensä 1579 yhteydenottoa, joista
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Rahoitus- ja vakuutusneuvonta FINE voidaan luokitella vapaaehtoiseksi
ja vaihtoehtoiseksi riidanratkaisuelimeksi. Määrittely vaatii seuraavat lisähuomautukset: FINE:n edeltäjä Pankkialan asiakasneuvontatoimisto perustettiin paitsi toimialan omista tarpeista myös viranomaisten toivomuksesta
asiakasvalitusten käsittelyä varten. Vapaaehtoinen FINE on siinä mielessä,
että sen olemassaolo ja toiminta eivät perustu lakiin. Asiakkaat voivat valittaa kohtelustaan myös yleiseen alioikeuteen, kuluttajariitalautakuntaan
(laki 8/2007) ja Finanssivalvontaan.257 Alioikeus on harvoin taloudellisesti
realistinen vaihtoehto. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut ovat suosituksia
kuten FINE:nkin ratkaisut. Molemmissa käsittely on ilmaista. Finanssivalvonnan kohteena on pankkien valvonta, eikä niinkään pankin ja asiakkaiden väliset suhteet. Finanssivalvonnalla on edustus FINE:ssä. Kun ratkaisut
tehdään FINE:ssä, niitä tehdään paitsi yksittäistapauksia varten tavallaan
koko toimialalle.
Voidaan kysyä, mille FINE on vaihtoehtoinen ratkaisuelin. Se on sitä siis
tuomioistuimille, Kuluttajariitalautakunnalle ja Finanssivalvonnalle. FINE
on kuitenkin myös muuta kuin riidanratkaisuelin. Se luo päätöksillään hyvää pankkitapaa ja on nimensä mukaisesti neuvontatoimisto, joka vastaa
pankkikäytäntöä koskeviin kysymyksiin. Asian ei ole tarvinnut edetä riidaksi.
Neuvontaa saa myös ennen palvelun ostamista. FINE ei ole varsinainen sovitteluelin. Sen suositukset perustuvat oikeudellisiin näkökohtiin. Pankkien
sopimuslomakkeissa FINE mainitaan elimenä, jonka puoleen asiakas voi
ongelmatilanteissa kääntyä.

3.7 Lainsäädäntöprosessit
Pankkitoiminnalle on ollut luonteenomaista kansainvälisyys ja toimintamallien yhdenmukaisuus. Liike-, säästö- ja osuuspankeilla on ollut mallinsa ulkomailla. Myös pankkilainsäädännön kohdalla on toteutunut se, että oikeus
on syntynyt ja muuttunut kopioimalla lakeja ulkomailta. Lait ovat siten olleet
suurelta osin oikeudellisia siirrännäisiä.258 Jo ensimmäisen säästöpankin,
Turun Säästöpankin sääntöjen mallina oli Tukholman Säästöpankin säännöt. Ensimmäisen säästöpankkilain pohjana oli Ruotsin säästöpankkilaki
sillä lisäyksellä, että säästöpankkien tarkastustoiminnan mallina oli Tanskan
säästöpankkilaki. Säästöpankkien Vakuusrahaston malli oli peräisin Norjassiis lautakuntakäsittelyyn päätyi 42. Muut tapaukset käsiteltiin toimistotyönä.
257. Finanssivalvonnalla on omat kotisivut kuluttaja-asioita varten www.finanssiasiakas.fi.
258. Kanniainen - Määttä, Tommi Ralli 1999 s. 45.

ta.259 Säästöpankkien muuttamismahdollisuus osakeyhtiömuotoon perustuu
pohjoismaisiin ja keskieurooppalaisiin esimerkkeihin. Toimialan kannalta viimeisenä siirrännäislakina voidaan pitää talletuspankkien yhteenliittymälakia, johon on haettu mallia erityisesti Hollannista.260 Kansainväliset
ratkaisut ovat olleet paitsi esimerkkinä myös muuttaneet tai vahvistaneet
Suomessa vallinneita käsityksiä. Ulkomaiset mallit eivät ole kuitenkaan sulkeneet pois sitä, että pankkeja koskevassa sääntelyssä on otettu huomioon
myös oman maan kansantalouden ja kulttuurin piirteitä. Kun uusimman
säädännön pohjana on kansainväliset ongelmat, se tietysti heikentää kansallista liikkumavaraa.
Pankkisääntelyllä on ollut selkeät tavoitteet vuoden 1969 pankkilakeihin
saakka ja sen seurauksena merkittävä rooli siinä, miten eri pankkimuodot
ovat kehittyneet. Tämä koskee pankkien toimintaoikeuksia ja vakavaraisuutta. Säästöpankkien kehitystä hidasti liikepankkeja suppeammat toimintaoikeudet. Myös Postisäästöpankin ja osuuskassojen käyntiinlähtöä rajoittivat
rajatut toimintaoikeudet. Toisaalta niillä oli erioikeuksia pankkilakien ulkopuolella, kun valtio antoi osuuskassoille yksinoikeuksia valtion lainojen
välittämisessä maataloudelle ja Postisäästöpankille valtion maksuliikkeen
hoitamisessa sekä jälkimmäiselle mahdollisuuden käyttää postiverkkoa talletusten vastaanottopisteinä.261 Pankkien toimintaedellytyksiin ovat vaikuttaneet paitsi pankkilainsäädäntö mm. kauppakaaressa säädetty luottojen
enimmäiskorko ja Suomen Pankin harjoittama rahoitusmarkkinoiden säännöstely.262
Pankkilaeille ei ole ollut tyypillistä erityinen joustavuus. Lainsäädäntö
ei ole sopeutunut automaattisesti ulkoisissa olosuhteissa tapahtuneisiin

259. KM 1983:6 s. 28, Urbans 1963 s. 82 ja 217, Kuusterä I 1995 s. 347, Lindqvist A. 1992 s. 27.
260. HE 243/2009 s. 8-10.
261. Sotavuosina 1940-1944 säästöpankkien talletuskanta lisääntyi 75 %, kun kaikkien rahalaitosten lisäys oli 125 %. Säästöpankkien markkinaosuus talletuksista oli 39,9 % vuonna 1939 ja
vuonna 1942 enää 31,7 %. Syynä heikkoon tulokseen oli se, että valtio maksoi Postisäästöpankin
välityksellä sotilaille sotakuukausipalkat ja kotiuttamisrahat ja osuuskassat saivat välittääkseen
maatalouden jälleenrakennuslainat. Tola 1970 s. 136. Osuuskassojen lähes monopoli valtionlainoissa syntyi myös sitä kautta, että vanhastaan noudatettu periaate ja sittemmin laki oli estänyt
säästöpankkien liikkeen laajentamisen lainatuilla varoilla. Nyman 1962 s. 139.
262. Vuodesta 1734 vuoteen 1920 pitkäaikaisten luottojen korko sai olla kauppakaaren 9 luvun
6 §:n mukaan enintään 6 %. Säästöpankit saivat säästöpankkilain mukaan sijoittaa vain osan
varoistaan lyhytaikaisiksi luotoiksi. Liikepankeilla tällaista rajoitusta ei ollut ja ne voidakseen
periä korkeampaa korkoa antoivat vain lyhytaikaista luottoa. Se puolestaan antoi niille mahdollisuuden nostaa talletuskorot lähelle 6 %, joka oli tietysti säästöpankeille kilpailullisesti
mahdoton tilanne. Urbans 1963 s. 380-386.
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muutoksiin.263 Pankkien reaktiot ovat olleet yleensä nopeampia kuin lainsäätäjän. Tyypillistä on ollut, että lainsäädännön uudistaminen käynnistyi
säännönmukaisesti pankkien aloitteesta aikana ennen pankkitoiminnan
kansainvälistymistä, Baselin pankkivalvontakomitean suosituksia ja EU:n direktiivejä.264 Lainsäädännössä muutosprosessit ovat kestäneet vuosia ja lakien uudistusvälit ovat olleet pitkiä.265 Nykyisin muutosprosessit vievät aikansa
kansainvälisissä elimissä, mutta direktiivien toteuttaminen kansalliseen lainsäädäntöön vie enää vuodesta pariin vuoteen.266 Ongelmana aikaisemmin
oli, että uudet lait on säädetty olosuhteissa tapahtuneisiin muutoksiin nähden liian myöhään. Tällaisina voidaan pitää 1930-luvun säästö- ja liikepankkilakeja ja vuoden 1990 talletuspankkilakia, jotka eivät enää ehtineet vaikuttaa alkaneeseen tai näköpiirissä olleeseen lamaan.267 Viiveisiin on osaltaan
vaikuttanut se, että liike-, säästö- ja osuuspankeilla kullakin on ollut omat
lakinsa ja niiden sovittaminen toisiinsa on vienyt aikaa.
Pankkilainsäädäntö vaikuttaa yhteiskunnallisessa todellisuudessa, josta
syystä sen olisi myös muututtava yhteiskunnan muuttuessa. Näin ei ole käynyt, vaan muuttuneissa olosuhteissa on jouduttu soveltamaan säännöksiä,
jotka ovat syntyneet eri aikana ja erilaisissa taloudellisissa ja yhteiskunnallisissa olosuhteissa. Uutena piirteenä on ollut, että lainsäätäjä on joutunut
asettamaan etusijalle lainsäädäntövalmistelussa aikatauluihin sidottujen direktiivien voimaansaattamisen, jolloin taka-alalle on jäänyt kotimaiset tarpeet. Kehitys on johtanut siihen, että säästöpankkeja koskevat lainmuutokset
vastaavat pääosin kaikkia muitakin pankkeja koskevia muutoksia, eikä yksin

263. Esimerkkinä myöhästyneestä sääntelystä voidaan mainita järjestämättömien luottojen
käsite, joka tuli käyttöön vasta marraskuussa 1991. Järjestämätön luotto tarkoitti, että yli kolme
kuukautta erääntyneenä olleille pankin saataville ei enää saanut tulouttaa korkoja. Pankkitarkastusviraston määräys 3.01 Dnro 22/113/91.
264. Säästöpankkiliitto teki aloitteen säästöpankkilain tarkistamisesta jo 1950-luvun lopulla.
Uusi säästöpankkilaki saatiin voimaan vasta vuoden 1970 alusta. Säästöpankki nro 14/1986 s. 15.
265. Viiveongelman takia on jopa esitetty, että valvonnassa olisi siirryttävä ”legaalisesti oikeasta valvonnasta taloudellisesti oikeaan valvontaan.” Tällä tarkoitetaan, että valvontaviranomaisen tulisi lain jälkijättöisyyden takia seurata taloudellisia muutoksia ja pyrkiä suorittamaan valvontaa muuttuvien olosuhteiden mukaan ensisijaisesti lain hengen eikä kirjaimen
mukaisesti. Lehtiö 2004 s. 163.
266. 2000-luvun alussa luotu rahoitusmarkkinoiden sääntelyä koskevan ns. Lamfalussy-prosessin yhtenä päätehtävänä on nopeuttaa sääntelyä. Esim. Basel III:n konsultaatioasiakirja
annettiin joulukuussa 2009, Baselin komitean suositus vuonna 2010, EU:n direktiivi vuonna
2013 ja Suomessa uusi luottolaitoslaki vuonna 2014.
267. Pankkien kannalta liian myöhään annettuja lakeja on myös pankkien liiketoimintaan
välillisesti vaikuttavissa laeissa, esim. velallisen rikoksia koskevien säännösten lisääminen rikoslakiin vuonna 1990 (769/1990) ja aikaisempaan sääntelyyn nähden tiukentunut laki takaisinsaannista konkurssipesään vuonna 1991 (758/1991).

säästöpankkien intressissä olevia muutoksia juurikaan tehdä lukuun ottamatta vähäisiä tarkistuksia ”pakollisten” muutosten yhteydessä.268
Pankkilakien valmistelua on vaikea kuvitella ilman toimialan tarjoamaa
informaatiota ja asiantuntemusta. Lienee selvää, että sääntelyn saama muoto
hyödyttää niitä tahoja, jotka osallistuvat sääntelyprosessiin. Osallistuminen
lainsäädäntövalmisteluun merkitsee myös aitoa sitoutumista uuteen sääntelyyn. Pankkiryhmät ovat tehneet parhaansa vaikuttaakseen lainsäädännön
sisältöön, kuten aiemmin on todettu.269 Pankkien ”yliedustukseen” komiteoissa on liittynyt riski muiden jäsenten saamisesta helpommin puolelleen.
Poliittiset sympatiat ovat voineet vaikuttaa vielä eduskuntakäsittelyssä lain
saamaan sisältöön. Esimerkkinä voidaan mainita säästöpankkien oikeus vekseliluotonantoon, vakuusrahastojen ja luottokannan vakuuttamisen merkitys vakavaraisuusvaatimuksiin ja säästöpankkien valvonta.270
Sääntelyn kohteen tarve ja tahto voivat olla joskus suurempia kuin sääntelijän tahto. Lainsäädännöstä, joissa lainsäätäjä on suostunut pankkien esittämiin lakeihin ja joissa pankit ovat itse myös vastanneet suurelta osin valmistelusta, voidaan mainita laki säästöpankkien vakuusrahastosta 324/1924, laki
268. ”Pysähtyneistä” säännöksistä voidaan mainita säästöpankkien tarkastaminen, johon ratkaisu syntyi vasta säästöpankkien yhteenliittymän muodostamisen yhteydessä, sekä vakuusrahastot, joiden merkitys on vähentynyt liikepankkien ja osuuspankkien vakuusrahastojen
lopettamisen takia. Sinänsä Säästöpankkitarkastuksen lopettamisen ”viivästymisestä” ei voi
osoittaa aiheutuneen ongelmia eikä vahinkoa.
Vuoden 2001 säästöpankkilain antamisen jälkeen säästöpankkilakia on vuoden 2015 loppuun
mennessä muutettu 18 kertaa. Vain kahdessa tapauksessa muutokset ovat kohdistuneet yksin
säästöpankkeihin: kantarahastoa koskevat muutokset laissa 1066/2006 ja Säästöpankkitarkastuksen lopettaminen laissa 614/2014.
269. Säästöpankkien edunvalvonnasta on vastannut Säästöpankkiliitto, liikepankkien osalta
Suomen Pankkiyhdistys ja osuuspankkien osalta Osuuspankkien Keskusliitto. Säästöpankkiliitto liittyi Pankkiyhdistyksen jäseneksi 1980-luvulla. 1990-luvulla pankkien edunvalvonta
keskittyi Pankkiyhdistykseen, nykyiseen (2016) Finanssialan Keskusliittoon. Säästöpankkiliiton
tehtävät painottuivat säästöpankkien yhteistoimintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen. Vuoden 2014 lopussa liitto muutettiin säästöpankkien yhteenliittymän keskusyhteisöksi.
Esimerkki säästöpankkilain uudistamisesta: Kysymys säästöpankkilain uudistamisesta otettiin
Säästöpankkiliitossa käsiteltäväksi vuonna 1959. Vuonna 1960 saatiin valmiiksi ehdotus osittaiseksi uudistukseksi ja pyydettiin hallitusta antamaan ehdotuksen mukainen esitys eduskunnalle. Esitystä ei kuitenkaan annettu, vaan vuoden 1961 alussa asetettiin pankkilakikomitea,
jonka tehtävänä oli tarkistaa rahalaitoksia koskeva lainsäädäntö kokonaisuudessaan. Tämän
komitean pyynnöstä Säästöpankkiliitto valmisti vuonna 1962 ehdotuksen uudeksi säästöpankkilaiksi ja antoi sen komitealle tammikuussa 1963. Säästöpankki nro 3/1964 s. 79. Kun uudet
pankkilait annettiin vuonna 1969 ja tulivat voimaan vuoden 1970 alusta, hanke oli kestänyt
kymmenen vuotta.
270. Säästöpankkiliitto sai estetyksi eduskuntakäsittelyssä Säästöpankkitarkastuksen yhdistämisen Pankkitarkastusvirastoon v. 1931. HE 53/1930 s. 9, PaVM 1/1931 s. 20-21. Esitykseen HE
32/1978 tehtiin eduskunnassa paikallispankkien toivomia muutoksia. PaVM 2/1978 s. 3, Pekka
Heikkilä, Säästöpankki nro 7-8/1978 s. 10.
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eräiden säästöpankkien lakkauttamisesta 254/1940, laki eräistä säästöpankkien vakuusrahastoa koskevista poikkeussäännöksistä 355/1944, laki Suomen
Työväen Säästöpankin muuttamisesta liikepankiksi 955/1989 sekä osuuspankkien yhteenliittymää koskevat osuuspankkilain lisäykset 575/1996.271
Lakeja valmistelleiden komiteoiden ja toimikuntien kokoonpanosta voidaan todeta, että niiden jäsenet ovat edustaneet toimialasta vastuussa olevaa ministeriötä, rahaviranomaista, valvontaviranomaista ja pankkeja yhteisömuodoittain eli liike-, säästö- ja osuuspankkeja. Parissa tapauksessa
Postipankilla on ollut edustus. Esimerkiksi oikeus- ja taloustieteen edustajia
lainvalmisteluun ei ole vuoden 1969 lainmuutosten jälkeen osallistunut.272

Nimi

Puheenjoh-

Pankkien

Muut jäsenet

taja

edustus

Pankkilakikomitea

Suomen

Sp, Op, Lp,

VM, PTV,

1961-1967

Pankki

säästökassat

Svenska Han-

Eriävä mielipide

delshögskolan
Puolueiden

SP, PTV,OM,

Puolueiden

kunta

edustajien

Valtiokonttori

edustajat

1973-1976

kautta (4)

Pankkilakitoimi-

Osakeyhtiölaki-

VM

VM

Sp, Op, Lp

OM, PTV

VM

Sp, Op

OM, PTV

Pankkitoimintako-

Suomen

Sp, Op, Lp,

VM, PTV

mitea

Pankki

Postipankki

pankkilakityöryhmä
1978-1979
Paikallispankkeja
koskevan lainsäädännön tarkistamistoimikunta 1980-81

1984-1986

271. Säästöpankki nro 9/1924 s. 87-89, Kuusterä I 1995 s. 329-332, Soukola 2008 s. 227-228, Kuusterä II 2002 s. 329-330.
272. Poikkeuksena Kuluttajaliitolla oli kirjoittajan aikana edustaja yhdessä pankkilakeja valmistelleessa työryhmässä. Kokemus panee esittämään kysymyksen, miten tarkoituksenmukaista edustus on toimikunnassa, jossa pääpaino on muissa kuin kuluttaja-asioissa tai joissa
implementoidaan EU-direktiivejä. Oikeustieteen alueella pankkitoiminta ei ole ollut suuren
mielenkiinnon kohteena ja tutkimukset ovat olleet luonteeltaan pankkilakien kommentaareja
tai käsitelleet toimialan erityiskysymyksiä kuten valvontaa tai pankkisalaisuutta.

Pankkilakityöryhmä

VM

1986-1987

Sp, Op, Lp,
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PTV

STS,
Postipankki

Postipankkilakityö-

VM

Postipankki

Suomen

ryhmä

Pankki,

1986

PTV

Rahoituslainsää-

VM

dännön tarkistamis-

Sp, Op, Lp,

VM, UM, PTV,

Postipankki

Suomen

toimikunta

Pankki

1990-1992
Konversiolakityö-

VM

Sp, Op

ryhmä

PTV, Suomen
Pankki

1992
Osuuspankkien

VM

Op

yhteenliittymää val-

RATA, Suomen Pankki

mistellut työryhmä
1994-1995
Talletussuojan

VM

Sp, Op, Lp

VM, Suomen

muutostarpeet -työ-

Pankki, Val-

ryhmä

tion vakuus-

1994-1995

rahasto

Luottolaitoslainsää-

VM

Sp, Op, Lp,

VM, OM, RA-

RATA,

dännön kehittämis-

POP-pankit,

TA, SP, Kes-

OM, Suomen

työryhmä

Hypoteekki-

kuskauppaka- Pankki

1997-1998

yhdistys

mari

Tutkimusta kirjoitettaessa on valmisteltu EU:n pankkiunionia, jonka osat
ovat yhteinen pankkivalvonta, yhteinen kriisinratkaisumekanismi sekä talletussuojajärjestelmien yhdenmukaistaminen. Pankkiunionin perustana ovat
yksityiskohtaiset vakavaraisuutta, maksuvalmiutta ja kriisinratkaisua koskevat yhteiset säännöt. Uudet järjestelmät perustuvat vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin kokemuksiin. Kun pankit toimivat yhdentyneillä rahoitusmarkkinoilla, kansalliseen vastuuseen perustuneet järjestelmät eivät käytännössä
enää toimi ja ne korvataan ylikansallisilla instituutioilla. Kehitys on vienyt
pohjan valtiovarainministeriön johtamissa komiteoissa ja työryhmissä tapahtuneelta lainvalmistelulta.
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Pankkilainsäädännön ulkopuolella säästöpankeille erityisen tärkeätä on
ollut talletusten suojaaminen inflaatiolta, talletusten verotuskohtelu ja mm.
asuntolainojen korkojen vähentäminen verotuksessa.273 Edelleen tärkeää
on ollut, että palkansaaja saa itse valita pankin, johon hän haluaa palkkansa
maksettavan. Vuosia kestäneen kiistan liikepankkien kanssa ratkaisi vuonna 1971 voimaantullut työsopimuslaki, jonka yleisperusteluissa vahvistettiin
työnantajan sijasta työntekijän oikeus itse määrätä se pankkitili, johon palkka osoitetaan.274
Pankit kehittivät vuonna 1972 yhteisesti erityisen järjestelmän asuntoosakkeen ostajan oikeusturvan järjestämiseksi. Tämä ns. RS-järjestelmä perustui siihen, että asunto-osakkeen ostoa suunnittelevan henkilön oli vaikea
saada luotettavaa tietoa rakenteilla olevan taloyhtiön asemasta ja perustajien luotettavuudesta. Pankkien luoma järjestelmä oli myöhemmin säädetyn
asuntokauppalain (843/1994) pohjana.275 Lakia voidaan pitää esimerkkinä
maan tavan muuttumisesta laiksi. Jos maan tavalla on yleensä paikattu lainsäädännön aukkoja, pankkitoimialalla maan tavalla on ollut aukkojen paikkaamisen sijasta merkitystä vakiintuneiden tapojen kehittämisessä ja pukemisessa kirjalliseen muotoon esimerkkinä pankkisalaisuusohjeet. Tätä on
edesauttanut pankkien organisoidut yhteistyömuodot.

273. Esimerkkinä kehityksestä voi todeta, että talletuksen korko on perustunut pankin yhteisömuotoon ja kokoon sekä verovapaus tilimuotoon, tilimuodon yleiseen käyttöön ja viimeisessä
vaiheessa maksettuun korkoon.
274. Säästöpankki nro 5/2004 s. 21. Laki (320/1970) merkitsi, että kaikki työssä käyvät ihmiset kytkettiin pankin asiakkaaksi ja pankkien rooli rahaliikenteen hoitamisessa korostui entisestään. Kuisma 2004 s. 147. Säästöpankkien kilpailuasema suhteessa liikepankkeihin parani,
koska työnantajayritys ei voinut vaikuttaa enää siihen, mihin pankkiin työntekijöiden palkat
maksettiin. Vastaava säännös on työsopimuslaissa 55/2001.
Vastaavanlainen kiista käytiin maatalouden tuottaja- ja metsärahoista. Kiista ratkesi vuonna
1968, kun metsänomistajien ja teollisuuden välillä tehdyssä paperipuun hintasuosituksessa
sovittiin, että maksunsaajalla oli oikeus valita se rahalaitos, josta tilitys nostetaan: ”Puukaupan
myyjän tulee saada vapaasti valita kauppakirjassa mainittu rahalaitos ja konttori, johon hänen
metsämaksunsa suoritetaan.” Säästöpankki nro 11/1969 s. 434-435, Olavi Korhonen, Säästöpankki nro 7-8/1979 s. 10-11. Kiista metsärahavirrasta alkoi jo 1950-luvun alussa, kun KOP alkoi
ohjata metsätilityksiä itselleen. Kuisma 2004 s. 140-145, Pipping 1964 s. 173.
275. RS-järjestelmä syntyi sen seurauksena, että rakennuttajana ollut rakennusliike, ns. grynderi oli taloudellisten vaikeuksiensa takia saattanut laskea liikkeeseen samasta huoneistosta
useitakin osakekirjoja tai asunto-osakeyhtiön kiinteistö oli kiinnitetty yli sen määrän, minkä
taloussuunnitelma edellytti. Grynderin vilpillinen menettely saattoi aiheuttaa ja oli aiheuttanutkin yksittäisen asunnonostajan kohdalla suuria tappioita. Säästöpankki nro 4/1972 s. 23-24
ja nro 6/1973 s. 12. (RS-järjestelmä = rahalaitosten suosittelema järjestelmä).

3.8 Pankkilainsäädännön luonteesta
Lainsäädäntö voi olla luonteeltaan pakollista tai tahdonvaltaista. Kun
pankkilainsäädäntö kohdistuu yhteen toimialaan, on ymmärrettävää, että se on enemmän pakottavaa kuin tahdonvaltaista yhteiskunnan vahvojen intressien takia ja pankkien keskinäisen kilpailuneutraliteetin säilyttämiseksi. Lainsäätäjä haluaa vaikuttaa pankkitoiminnan mahdollisiin
seurausvaikutuksiin etukäteen eikä vain jälkikäteen esimerkkinä varautuminen pankkikriiseihin ja niiden seurauksiin säätämällä talletussuoja- ja kriisinratkaisurahastot pakollisiksi ja kaikille pankeille yhteisiksi. Talous- ja pankkikriiseistä on muodostunut inspiraation aarreaitta uudelle
sääntelylle, organisaatioiden vahvistamiselle ja uusille organisaatioille.
Myös kasuistisuuden lisääntyminen on merkinnyt, että lainsäädäntö on jatkuvan tarkistamisen kohteena.
Pankkilainsäädäntöön sisältyy jonkin verran joustavuutta, jonka taustalla on se, että saman lain piirissä on hyvin erikokoisia pankkeja. Säästöpankkilaki antaa esimerkiksi mahdollisuuden perustaa hallintoneuvoston isäntien
ja hallituksen väliin tai luottolaitoslaki mahdollisuuden laskea vakavaraisuus
joko luottoriskin vakiomenetelmällä tai sisäisen luottoluokituksen menetelmällä. Jälkimmäinen olisi käytännössä mahdoton pienelle pankille. Säästöpankeissa oman pääoman hankkimisessa voidaan käyttää pankin omalla
päätöksellä hyväksi kantarahastojärjestelmää ja yhteisömuodon muuttamista säästöpankkiosakeyhtiöksi.
Pankkilakien eri tarkistuskierroksilla on ollut tavoitteena suurena linjana
kilpailuneutraliteetin lisääminen ja vakauden lisääminen. Lainsäädäntöä
valmisteltaessa on jouduttu hakemaan kompromissia arvioidun varmuustarpeen ja käytännön mahdollisuuksien ristiriitaan esimerkkinä maksuvalmius- ja vakavaraisuusvaatimukset. Huolimatta tästä lähtökohdasta pankit
eivät ole lain voimaantulohetkellä useinkaan täyttäneet kiristyneitä vaatimuksia. Jos uusi vaatimustaso on tiedetty etukäteen käytännössä vaikeaksi
tai mahdottomaksi, kompromissia on haettu valvontaviranomaisen poikkeuslupamenettelystä tai lain voimaantulosäännöksistä. Esimerkiksi vuoden 1931 säästöpankkilaissa säästöpankeille asetettiin viiden vuoden määräaika korottaa omat rahastot säädetyn suuruisiksi lisäämällä kanta- tai
vararahastoa tai hankkimalla lisärahasto taikka muuttamalla sijoitustoimintaansa (SPL 71 §). Vuoden 1969 säästö- ja osuuspankkilaeissa annettiin
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kymmenen vuoden siirtymäaika vakavaraisuuden saattamiseksi uudelle 2
%:n tasolle (SPL 120 §, OPL 96 §).
Aina siirtymäajatkaan eivät ole riittäneet, vaan sääntelyä on jouduttu tarkastelemaan uudelleen ennen määräajan päättymistä kuten vuonna 1978
muuttamalla vakavaraisuuden laskentaa ottamalla rajoitetusti huomioon
luottotappiovaraukset ja luottokannan vakuuttaminen. Lainsäädännön kansainvälistyttyä kovin pitkät siirtymäajat eivät ole enää mahdollisia.276 Lisäksi
voidaan todeta, että pankit pyrkivät omilla päätöksillään ja viranomaisten
vaatimuksestakin ottamaan huomioon odotettavissa oleva vaatimustason
kiristyminen.277
Muutenkin lainsäädäntöä valmisteltaessa samoin kuin sitä sovellettaessa argumenttina voi olla lainsäädännön ja sen soveltamisen seuraamukset. Maksuvalmius- ja vakavaraisuusvaatimukset sekä kiinteistöjä koskevat
omistusrajoitukset on asetettu siltä pohjalta, mikä on katsottu mahdolliseksi (liitteet 9-10). Edelleen seuraamusargumenttina voidaan mainita auktorisoidun tilintarkastajan vaatimus paikallispankeille (543/1982). Kun vaatimus asetettiin, se rajoitettiin suurimpiin paikallispankkeihin sillä perusteella,
että Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia oli rajoitetusti saatavilla.278 Toisena esimerkkinä voi mainita vuoden 1931 säästöpankkilaista säästöpankkien oikeuden sijoittaa varoja keskuspankkinsa osakkeisiin.
Määrä asetettiin puoleen säästöpankin omasta pääomasta nimenomaisesti sillä perusteella, mikä oli säästöpankeille käytännössä mahdollista.279
Seuraamusargumenttien käytöstä lain tulkinnassa voidaan todeta Helsingin Suomalaisen Säästöpankin tilanne 1930-luvun alussa. Valtiovarain276. Esimerkiksi yksittäisen asiakkaan aiheuttaman luottoriskin enimmäismäärän rajoittaminen suhteessa pankin omaan pääomaan vuoden 1993 luottolaitoslaissa: laissa säädetty lopullinen taso 25 % tuli saavuttaa 31.12.2001 mennessä ja välitaso 40 % 31.12.1998 mennessä.
Vuoden 2014 luottolaitoslain kiinteä ja muuttuva lisäpääomavaatimus tulivat voimaan vuoden
2015 alusta, rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviä pankkeja koskeva lisäpääomavaatimus
vuoden 2016 alusta ja maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien pankkien
lisäpääomavaatimus tulee voimaan asteittain vuoden 2019 alkuun mennessä. HE 39/2014 s. 1.
277. Vuonna 1991 oli tiedossa BIS:n ja EY-direktiivien vaatimukset suurten asiakasriskien rajoittamisesta. Niiden mukaan yksittäisen asiakaskokonaisuuden vastuut saivat olla enintään
25 % pankin omista varoista. Lisäksi asiakkaiden, joiden vastuut olivat yli 10 % pankin omista
varoista, yhteisvastuut eivät saaneet ylittää 800 % pankin omista varoista. Säästöpankkitarkastus edellytti kirjeessään 13.6.1991 säästöpankkeja laatimaan suunnitelman ja aikataulun suurten
asiakasriskien saattamiseksi edellä mainittujen rajojen puitteisiin. Lakiin vaatimukset tulivat
vuonna 1993 (LLL 70 §).
278. HE 28/1982 s. 17.
279. Erma - Koski 1985 s. 159, HE 53/1930 s. 5. Esityksessä todetaan, että omistusta olisi ollut
perusteltua rajoittaa vielä enemmän, koska SKOP ”harjoittaa täydellistä pankkiliikettä ja on
vahingonvaaran alainen.”

ministeriön tiukka tulkinta olisi ilmeisestikin johtanut säästöpankin konkurssiin.280 Vuoden 1993 luottolaitoslakiin otettiin säännös, jonka mukaan
valtiovarainministeriöllä on oikeus rajoittaa Rahoitustarkastuksen esityksestä pankin toimintaa määräajaksi, jos pankin hoidossa on todettu taitamattomuutta tai varomattomuutta ja jos on ilmeistä, että se voi vakavasti vahingoittaa rahoitusmarkkinoiden vakautta tai velkojien etua (2:12 §). Mikäli
oikeutta käytettäisiin, säännöksen käyttämistä tai käyttämättömyyttä koskevan päätöksen takana mitä ilmeisimmin olisi seurausvaikutukset eikä itse
pankin toiminta.
Pankkilainsäädäntö on luonteeltaan käyttäytymistä ohjaavaa eikä
vain käyttäytymiselle puitteita luovaa.281 Lain sisältö ilmenee yleensä tyhjentävästi säännöksistä.282 Lisäksi valvontaviranomainen voi antaa lakiin otetun valtuutuksen perusteella sitovia määräyksiä ja suosituksenluonteisia ohjeita. Olisi liioittelua sanoa, että lainsäädäntövaltaa olisi
merkittävästi delegoitu valvontaviranomaiselle, mutta kehitys on kääntynyt selvästi siihen suuntaan. Aikaisemmat yhteisömuotopohjaiset
pankkilait sisälsivät ja nykyinen luottolaitoslaki sisältää ennakko- ja jälkisääntelyä kuten liiketoimintaa koskevat säännökset ja vahingonkorvaussäännökset. Pankin toimintaa kontrolloidaan ennakollisin ja jälkikäteisin
toimin.283
Valtaosa pankkialaa koskevista säännöksistä on elinkeino-oikeudellisia, kun taas sopimusoikeudellista sääntelyä on varsin niukasti. Tässä
suhteessa pankkitoiminta eroaa vakuutustoiminnasta, jota varten on säädetty vakuutussopimuslaki (543/1994). Sopimussuhteita koskevista säännöksistä voidaan mainita vuoden 1969 pankkilakeihin otettu säännös,
jonka mukaan pankit saivat ottaa yleisöltä talletuksia vain Pankkitarkastusviraston hyväksymille tileille. Aikaisemmin pankit olivat saaneet
280. Aro 1951 s. 192: ”Valtiovarainministeriö on harkinnut kohtuulliseksi sallia, että säästöpankkinne toiminta toistaiseksi jatkuu sillä nimenomaisella ehdolle, että pankkinne tilinpäätökset
alistetaan valtiovarainministeriön tarkastettavaksi ja että teette kaiken voitavanne pankin kannattavaisuuden lisäämiseksi sekä että vuotuisesta voitosta mahdollisimman suuri osa käytetään pankin talon arvon alentamiseen.” Pankin tappio vuonna 1929 oli 6,7 milj. markkaa. Säästöpankkien Vakuusrahaston pääoma oli vastaavana aikana 2,3 milj. markkaa. Lukujen perusteella
on ymmärrettävää, että pankin tukeminen rakennettiin SKOP:n takauksen eikä rahaston kautta.
281. Esim. HE 53/1930 s. 6: ”Säästöönpanijain turvallisuutta silmällä pitäen on lakiin otettava
sellaisia määräyksiä, joiden kautta säästöpankit saadaan sijoittamaan varojaan nykyistä enemmän kiinnityslainoihin.”
282. Tästä poikkeuksena mainittakoon luottolaitoslain maksuvalmiussäännös 30.7.2004/700:
”66 §. Maksuvalmius. Luottolaitoksen maksuvalmiuden on oltava sen toimintaan nähden riittävällä tavalla turvattu.”
283. Määttä 2006 s. 37-38. Valvonnasta tarkemmin seuraavassa jaksossa 3.9.
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itse päättää talletusten vastaanottamiseen käytetyistä tileistä. Menettelyllä
Pankkitarkastusvirasto kykeni vaikuttamaan tilien ehtoihin.284
Lakien ristiriitatapauksissa hierarkiassa ylempi laki syrjäyttää alemman,
erityislaki yleislain ja uudempi laki aikaisemman lain. Säästöpankkilait ovat
kattaneet vuoden 1990 lakiin saakka säästöpankin hallinnon ja toiminnan.
Säästöpankkilain nojalla asetuksia ja valtioneuvoston päätöksiä ei ole annettu kuin Säästöpankkitarkastuksesta.285 Erityislakien kuten kuluttaja- ja
kilpailulakien säännöksiä on otettu pankkilakeihin. Talletuspankkilain säätäminen merkitsi, että säästöpankkien erityispiirteitä koskevat säännökset
jäivät säästöpankkilakiin ja liiketoimintaa koskevista asioista säädetään pankeille yhteisessä laissa. Lakien valmistelutavan ja viranomaiskontrollin seurauksena normiristiriidat ovat jääneet vähäisiksi.
Eduskunnan perustuslakivaliokunta on ottanut 1930-luvulla kantaa pankkien päätösvaltaa rajoittaviin ja pankeille uusia velvollisuuksia tuottaviin
säännöksiin. Kysymys oli valtioneuvoston oikeudesta määrätä pankki suljettavaksi, mikäli pankin sulkemiseen ei ryhdyttäisi sen omien toimielinten
päätöksin. Ehdotetut säännökset sisälsivät saatavan velkomista pankilta ja
pankin antaman pantin realisointia koskevia rajoituksia siten, että pankin
ollessa suljettuna siltä ei voi hakea velkaa maksettavaksi eikä omaisuutta
voinut ulosmitata. Valiokunta totesi pankkiliikkeen harjoittamisen ohjesääntöiseksi elinkeinoksi, joka on annettujen ja vastedes annettavien ehtojen ja
määräysten alainen. Kun aikaisempi pankkilaki sisälsi säännöksiä pankin
asettamisesta selvitystilaan, ei ollut estettä lisätä lakiin tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä normeja pankkitoiminnan keskeyttämisestä. Myös pankin velkojien oikeuksien rajoittaminen ei edellyttänyt vaikeutettua lainsäädäntömenettelyä, koska oikeudenkäynti-, ulosotto- ja konkurssilainsäädäntö
oli säädetty tavallisessa järjestyksessä.286
Yleinen taloudellinen kriisi johtaa usein asiakkaat sosiaaliseen kriisiin,
jonka seurauksena luodaan lainsäädäntöä, jossa velallisen asemaa parannetaan luotonantajan kustannuksella. Viimeksi 1990-luvun laman seurauksena säädettiin lait yrityksen saneerauksesta ja yksityishenkilöiden velka-

284. Erma 1970 s. 274-278. Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että Pankkitarkastusviraston hyväksymismenettely estäisi edeltä käsin sellaisten tilimuotojen käyttöönoton, jotka
olisivat ehdoiltaan lainvastaisia.
285. Ensimmäinen asetus oli nimeltään ”Keisarillisen Majesteetin Armollinen julistus, joka
sisältää tarkempia määräyksiä säästöpankeista” No 27/1895, ja viimeiseksi jäänyt asetus säästöpankkitarkastuksesta 476/1970.
286. Kalima 1980 s. 219, PeVL 8/1933 (HE 80/1932).

järjestelystä.287 Pankin näkökulmasta kysymys on yhteiskunnan intresseissä
tapahtuvasta pelisääntöjen muuttamisesta pankin ja asiakkaan välillä
voimassa olevan sopimussuhteen aikana, puuttumisesta velkojan ja velallisen väliseen suhteeseen sillä perusteella, että toinen sopijapuoli on
luotonantoa liiketoimenaan harjoittava pankki. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannaksi on muodostunut, että ylivelkaantumiseen liittyvien haittojen vähentäminen ja pysyvän ylivelkaantumisen estäminen
ovat perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä perusteita rajoittaa
omaisuuden suojaa, jos käytetyt keinot ovat kohtuullisessa suhteessa tavoitteisiin nähden.288
Miten paljon lisärasitusta pankeille tällaisesta lainsäädännöstä on, ei
kuulu enää tämän tutkimuksen piiriin. Lisärasitus riippuu siitä yleisestä
taloudellisesta tilanteesta, jossa säännöksiä muutetaan. On selvää, että velallisia suosiva lainsäädäntö lisää velkojien luottotappioita.289 Toisaalta onnistunut velkajärjestely tai yrityssaneeraus voi olla velkojankin etu ja pitkän
päälle edullisempi kuin yksityisvelallisen ulosottotie tai yrityksen konkurssi.
Vastaavista asiakassuojalähtökohdista yksityistakaajan asemaa helpotettiin
vuonna 1999 siten, että asuntolainan takaus on aina täytetakaus (361/1999).290
Edelleen vuoden 1987 alusta kuluttajansuojalakiin lisättiin kulutusluottoja
koskevat säännökset (385/1986). Lain mukaan luotonantajalla on oikeus lainan eräännyttämiseen maksun viivästymisen seurauksena vain, jos maksu on viivästynyt vähintään kuukauden, kertaluotossa viivästynyt määrä on
10 % tai jos siihen sisältyy useampi maksuerä, 5 % luottohinnasta. Lainan

287. Laki yrityksen saneerauksesta 47/1993 ja laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 57/1993.
Laman seurauksiin kuului myös ulosoton määräaikaisuus (679/2003) ja velan lopullinen vanhentuminen (708/2007).
1930-luvun lama koski erityisesti maatalouden harjoittajia. Vuosina 1933 ja 1934 annettiin useita
lakeja pulan vaikutusten lieventämiseksi, mm. akordilaki ja lait eräiden maatalouden velkain
vakauttamiseksi, velan maksujärjestelystä kiinteistön ulosmittauksen yhteydessä, Osakeyhtiö
Maakiinteistöpankin oikeudesta ostaa tai lunastaa pakkohuutokaupalla myytäviä kiinteistöjä javelan maksua koskevasta sovittelusta. Lakien tavoitteena oli maksujen lykkäys, ulosoton
keskeyttäminen, ulosottokelpoisen omaisuuden rajoittaminen, pakkohuutokauppojen lykkäämien ja valtion oikeus lunastaa tiloja ja palauttaa ne entisille omistajille. Maijala 2005 s. 60-63.
288. PeVL 23/1992, PeVL 12/2002, PeVL 33/2002 ja PeVL 27/2004.
Pankkilakien perustuslainmukaisuutta on selvitetty vain lainsäädännön yhteydessä esimerkkinä osuuspankkien / talletuspankkien yhteenliittymää koskeva laki ja Rahoitustarkastuksen
valvontamaksua koskeva laki. HE 243/2009 s. 15 ja HE 199/2004 s. 5.
289. Esim. ulosoton päättymistä ja saatavan lopullista vanhentumista koskevassa hallituksen
esityksessä HE 83/2006 velkojien menetykseksi arvioitiin 8 - 35 milj. euroa vuodessa. On kuitenkin otettava huomioon, että laki annettiin ajankohtana, jolloin perinnässä oli vielä 1990-luvun
lama-ajan luottoja. HE 83/2006 s. 29-31.
290. Pekka Heikkilä, Säästöpankki nro 2/1999 s. 15.
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eräännyttämiseen ei ole oikeutta, jos viivästyminen johtuu esim. sairaudesta
tai työttömyydestä (KSL 7:16 §).291
Lain sanamuoto on lain tulkinnan lähtökohta. Kun se ei anna vastausta, tarvitaan oikeussäännösten tulkintaa, jonka tavoitteena on selvittää lain
sisältö. Oikeuslähteet voidaan jakaa muodollisiin ja aineellisiin oikeuslähteisiin. Muodolliset ovat formaalisessa menettelyssä syntyneet oikeussäännöt. Aineelliset oikeuslähteet ovat oikeudellista informaatioaineistoa, josta
saadaan tietoa oikeuden taustatekijöistä kuten taloudellisista ja poliittisista
periaatteista. Muodolliset oikeuslähteet ovat sitovia ja aineelliset lähteet heikosti sitovia. Voidaan puhua myös vahvasti velvoittavista, heikosti velvoittavista ja sallituista oikeuslähteistä.292 Lakeja tulkitsevat niiden kohteet pankit
ja valvontaviranomaiset. Molemmat ovat olleet mukana lainsäädäntövalmistelussa, josta syystä niillä on samat tiedot kuin lainsäätäjällä.293 Valvontaviranomaisen roolia lakien säätämisprosesseissa ja tulkinnassa voidaan
pitää merkittävänä. Jos normaali laki irtaantuu säätäjästään lain antamisen
jälkeen, pankkilakien kohdalla voidaan sanoa, että valvontaviranomainen
yhtenä säätäjänä jatkaa lain tulkitsijana. Uhka lainsäädännön muuttamisesta
sekä pankkivalvojan ja pankkien jatkuva vuorovaikutus hillitsivät myös lakien kiertämisyrityksiä.294 Hallituksen esitykset ovat nousseet parhaaksi oikeuslähteeksi, koska pankit eivät halua tulkinta-asioissa asettua viranomaisia
vastaan ja mm. julkisuusnäkökohtien takia pyrkivät tulemaan toimeen ilman
yleisiä tuomioistuimia.295
Pankkilainsäädännön tarkistamisen taustalla on voinut olla yhteisölainsäädäntöön kuten osakeyhtiölakiin tehdyt muutokset, jotka on seuraavaksi
toteutettu liikepankkilaissa ja sitä kautta edelleen osuus- ja säästöpankki291. Pekka Heikkilä, Säästöpankki nro 3/1987 s. 30. Säännökset eräännyttämisestä ja sosiaalisista suoritusesteistä siirtyivät lainmuutoksessa 746/2010 kuluttajansuojalain 7 luvun 33 ja 34 §:iin.
292. Muun muassa Wrede 1963 s. 18-21, Kivimäki - Ylöstalo 1964 s. 1-14, Aarnio 1989 s. 217-230.
Tutkimuksessa eri lähteet on ymmärretty siten, että lakiteksti informoi lakien säännöksistä,
komiteanmietinnöt, hallituksen esitykset ja kommentaarit niiden tarkoituksesta ja esim. lehtiartikkelit ja historiikit käytännöstä.
293. Esimerkkinä voidaan mainita säästöpankkien korko-oikeudenkäynnit 1990-luvun alussa.
Säästöpankkien käyttämän korkolausekkeen tarkoituksesta säästöpankeilla, Pankkitarkastusvirastolla ja Suomen Pankilla oli sama tulkinta. Eri asia on, että ehto oli tuolloisiin markkinoihin nähden vanhentunut ja teknisesti puutteellinen, koska siitä puuttui koron muuttamista
koskeva mekanismi.
294. Lain rajojen kolkuttamista tapahtui lähinnä osake- ja kiinteistöomistusrajoitusten kohdalla.
295. 1970-luvulta alkaen Säästöpankkiliitto kävi oikeutta yhteistyökumppaniaan vastaan kerran (säästöpankit vastaan Pohjola / Op-ryhmä). Kysymyksessä oli säästöpankkien Pohjolayhteistyön päättymisestä Pohjolan omistuksen siirryttyä Op-ryhmälle. Tulkintakiista käsiteltiin
sopimusehtojen mukaisesti välimiesoikeudessa.

laeissa. Seurauksena on ollut säännösten perustelujen niukkuus ”ketjun
päässä” säästöpankkilakia muutettaessa ja tulkintaa on haettava muusta
yhteisölainsäädännöstä.296 Luottolaitoslain tarkistamis- ja uusimisvauhti on
finanssikriisin seurauksena kiihtynyt ja direktiiveihin perustuvien hallituksen
esitysten perustelut ovat yksityiskohtaiset. Siten hallituksen esitysten perustelujen tulkinta-arvo on varsin korkea.
Pankkilakien säännökset ovat olleet varsin tarkkarajaiset. Joustaville normeille sisällön on tarvittaessa antanut valvontaviranomainen. Vahva viranomaisrooli on johtanut siihen, että lakiin ei ole tarvittu ”selvyyden
vuoksi -säännöksiä”. Viimeaikaiselle kehitykselle on ollut ominaista lainsäätäjän tehtävän delegointi valvontaviranomaiselle ja valvojan valtuuksien
laajentaminen jopa yleisen taloudellisen kehityksen sääntelijäksi, kun Finanssivalvonnan tehtävänä on valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin
kanssa arvioida, onko pankeille tarpeen asettaa muuttuva lisäpääomavaatimus tai muuttaa sitä. Vaatimuksen perusteena on luottokannan ja bruttokansantuotteen välisen suhteen poikkeama pitkäaikaisessa kehityksessä.
Vaatimusta määrättäessä on otettava huomioon Euroopan järjestelmäriskikomitean ESRB:n suositukset ja varoitukset siltä osin kuin ne koskevat Suomea.297 Lakien harmonisointiaste on lisääntynyt täysharmonisointidirektiiveillä ja EU:n asetuksilla.
Lakia sovellettaessa lainsäätäjän ja pankkien välillä ei ole ollut merkittäviä ristiriitoja, ei myöskään valvojalla, kun kaikki osapuolet ovat olleet lainsäädäntöprosessissa osallisina.298 Koska laki vastaa säätämishetken todellisuutta, ongelmaksi on muodostunut enemmänkin lakien
verkkainen tarkistaminen muuttuneissa olosuhteissa. Ongelma on tietysti yleinen, mutta yhtä toimialaa koskevana vaikutukset voivat olla hyvinkin suuret. Rahoitusmarkkinoiden vapautuessa 1980-luvun jälkipuoliskolla vuoden 1969 lainsäädäntö oli vanhentunut. Päinvastainen esimerkki

296. Esimerkiksi HE 28/1982, joka perustui vuoden 1979 osakeyhtiö- ja liikepankkilain muutoksiin.
297. Luottolaitoslain 10 luvun 3-5 §:t. Euroopan järjestelmäriskikomitea vastaa finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa. Asetus (EU) N:o 1092/2010.
298. Myös lakien tarkkarajaisuus tukee sitä, että tulkintaongelmia ei juuri ole ja lain kiertäminenkin on vaikeaa.
Joissain tapauksissa vaikka viranomaisen ja Säästöpankkiliiton näkemykset ovat olleet samat,
yksittäinen säästöpankki on voinut poiketa molempien yhteisestä näkemyksestä. Ratkaisussa
KHO 17.4.1985/1418 Pohjois-Karjalan Säästöpankki oli käyttänyt pääkonttoristaan nimitystä
”Joensuun Pankki” ja kutsunut sivukonttoreitaan vastaavalla tavalla, esimerkiksi ”Juvan Pankki”. KHO vahvisti Pankkitarkastusviraston päätöksen, jolla tällainen toiminimen käyttö oli harhaanjohtavana kiellettyä.
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lain ajanmukaisuudesta oli vuoden 1924 säästöpankkien vakuusrahastolaki ajatellen 1930-luvun alun pulavuosia. Säästöpankit ylittivät laman oman
vakuusrahaston avulla ilman rakennejärjestelyjä, konkursseja tai Suomen
Pankin tukea.
Lainsäädäntö ei ulotu yksin pankin omaan ja omassa päätösvallassa olevaan toimintaan, kun pankeilta vaaditaan sanktion uhalla aktiivisia toimia
ns. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Laki velvoittaa
asiakkaiden toiminnan ja maksujärjestelmien seurantaan, ja pankkien on
ilmoitettava epäilyttävistä ja tavallisuudesta poikkeavista liiketoimista Keskusrikospoliisin yhteydessä toimivaan Rahanpesun selvittelykeskukseen.299
Pankkeja koskevaa sääntely voidaan jakaa myös sen mukaan, mihin sääntely kohdistuu ja mitä sääntelyllä tavoitellaan. Seuraava taulukko osoittaa, että sääntelyn kohteena olevilla asioilla on toistensa kanssa selvästi vastakkaisia tavoitteita ja vaikutuksia.300 Taulukon kannanotot eivät ole yksiselitteisiä
ja eri pankeilla on ollut erilaisia tarkoituksia, mutta jaottelu auttaa ymmärtämään karkealla tasolla sääntelyn lähtötavoitteita.301 Joissain asioissa, esimerkiksi kuluttajansuojan edistämisen ja sosiaalisten päämäärien välillä ei
välttämättä ole eroja tai niitä on ainakin vaikea erottaa toisistaan. Taulukko
osoittaa myös, että pankkitoimintaa koskeva sääntely rakentuu paitsi institutionaalisesti myös funktionaalisesti.

299. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi ja selvittämiseksi (503/2008).
Ruotsissa Nordea sai keväällä 2015 rahanpesun estämistä koskevan valvonnan rikkomisesta
50 milj. kruunun (5,4 milj. euron) ja Handelsbanken 35 milj. kruunun (4 milj. euron) seuraamusmaksun. Helsingin Sanomat 20.5.2015 s. A 29.
300. Taulukko perustuu Osmo Ruuskasen väitöskirjaan, mutta poikkeaa siitä otsikoinnin mutta myös lopputulosten suhteen. Ruuskanen 2009 s. 180. Lainsäädännön tavoitteet ja vaikutukset
on arvioitu taulukossa tämän tutkimuksen tulosten perusteella eikä yleisellä tasolla.
301. Esimerkiksi säästöpankeissa tallettajan aseman turvaamisessa on ollut myös sosiaalisia
tavoitteita. Sama koskee Postisäästöpankkia ja osuuskassoja / osuuspankkeja. (Jaksot 2.1 ja 2.6).
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EU:n tasolla tapahtuva sääntely on tuonut uuden piirteen pankkilainsäädäntöön. Thomas Wilhelmssonin mukaan EY-oikeus on ”lakimuotoa ilman oikeusmuotoa ja oikeusideologiaa” ja oikeutta, jolla ei ole luonnollista
perustaa määrätyssä oikeuskulttuurissa.302 Syynä siihen voinee pitää EU:n
monikulttuurisuutta sekä poliittista ja oikeudellista erityisluonne verrattuna kansalliseen oikeusvaltioon. Painopiste on siirtynyt toiminnan sääntelystä ja kilpailua rajoittavasta säännöstelystä pankkien vakautta turvaavien,
ennalta ehkäisevien ja suojaavien säännösten vahvistamiseen. Tavoitteena
on ollut luoda järjestelmä, jossa pankkeja uhkaavat insolvenssitilanteet voidaan hoitaa normaalien selvitystila- ja konkurssimenettelyjen ulkopuolella
tehokkaasti niin, että valtion varoja ei tarvitsisi käyttää jatkossa pankkien
tukitoimiin.303 Vakavaraisuuteen, maksuvalmiuteen, maksuliikenteeseen,
302. Wilhelmsson 1997 s. 369, Aarnio - Uusitupa, Juha Raitio 2002 s. 146.
303. Kehitys perustuu v. 2001 käynnistyneeseen Lamfalussy-prosessiin, jossa vahvistetaan puitelainsäädäntöä, lakien täytäntöönpanotoimia, valvontakehystä ja kriisivarautumista. Prosessi
on nelitasoinen: EU:n ensisijaisessa lainsäädännössä eli direktiiveissä ja asetuksissa keskitytään keskeisimpiin säännöksiin (taso 1). Yksityiskohtaiset täytäntöönpanosäännökset annetaan
alemmanasteisessa menettelyssä (taso 2). Valvojat syventävät yhteistyötään ja laativat yhteisiä ohjeita, tulkintasuosituksia ja standardeja valvontamenetelmien yhtenäistämiseksi (taso
3). Viimeinen taso koskee EU-lainsäädännön noudattamisen valvontaa (taso 4). Koskenkylä
(toim.), Heikki Koskenkylä - Jenni Koskinen 2004 s.180-182, Rahoitustarkastuksen toimintakertomus 2003.
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valvontaan sekä talletussuojaan ja kriisinratkaisuun rakennetaan kullekin
omat baabelinsa. Rahoitusmarkkinoiden harmonisointi ja sääntelyn siirtyminen osin jo EU:n asetusten tasolle johtavat siihen, että kansallisen lainsäätäjän liikkumavara pankkilainsäädännössä pienenee entisestään.

3.9 Pankkien valvonta
Rahan liikkeeseenlaskemista on alkuaan pidetty hallitsijalle tai valtiolle kuuluvana yksinoikeutena. Siitä on ollut luonnollisena seurauksena, että pankkitoimintaa säännellään. Kun toimintaa säännellään, siihen liittyy olennaisena
elementtinä säännösten valvonta.304 Pankkien valvonnalla on ollut lainsäädännössä huomattava ja pankkiasioiden lisääntyneen oikeudellistumisen
rinnalla kasvava merkitys.
Ennen erityislainsäädäntöä liikepankit olivat senaatin talousosaston
valvonnassa ja tarkastusta hoitivat talousosaston pankkikohtaisesti valitsemat julkiset asiamiehet. Asiamiehet olivat sivutoimisia ja valvonta jäi muodolliseksi. Valvonta ei estänyt eräiden liikepankkien konkursseja. Vuonna
1922 perustettiin Pankkitarkastusvirasto, mikä merkitsi liikepankeille siirtymistä asiamiesjärjestelmästä keskitettyyn valtion ylläpitämään kontrolliin
(26/1922).305
Säästöpankkien asioita käsittelivät ensin oman toimialansa puitteissa
maaherrat, kunnes vuoden 1895 säästöpankkiasetuksella perustettiin säästöpankkien tarkastajan toimi senaatin valtiovaraintoimikuntaan.306 Säästöpankkitarkastuksen toimintaa ohjasi vuodesta 1970 Pankkitarkastusvirasto
ja sen seuraajat Rahoitustarkastus vuodesta 1993 ja Finanssivalvonta vuodesta 2009. Säästöpankkien valvontaa käsitellään tarkemmin jaksossa 6.5.
Liikepankkien asiamiesjärjestelmän yhtenä heikkoutena pidettiin asiamiesten heikkoa ammattitaitoa ja sitä, että tarkastus oli säännönmukaista ilman
304. Kalima 1980 s. 23 ja 33.
305. KM 6:1923 s. 2, Erma 1970 s. 70-72, Kalima 1980 s. 50-56 ja 111-114, Blomstedt I 1989 s. 297.
Virasto vastasi myös pankkitilastosta. Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki kuului liikepankkina Pankkitarkastusviraston valvottaviin viraston perustamisesta alkaen siihen saakka, kunnes
se menetti pyynnöstään toimilupansa.
Tässä yhteydessä on muistettava, että valtion valvonnan ohella liikepankeissa niiden hallintoneuvostot valvoivat pankin toimintaa nimeämiensä tarkastusvaliokuntien kautta. KansallisOsake-Pankissa valiokunta teki kahdesti vuodessa perusteellisen tarkastuksen pankin tilan
ja aseman arvioimiseksi. Blomstedt I 1989 s. 118-121. Esimerkiksi vuoden 1925 toukokuussa
KOP:n tarkastusvaliokunta kokoontui kymmenenä päivänä pääkonttoriin käymään läpi pankin tilannetta. Nykypäivä nro 23/6.6.2014 s. 14. (Artikkeli käsittelee KOP:n hallintoneuvostossa
ja sen tarkastusvaliokunnassa ollutta P. E. Svinhufvudia.)
306. Erma 1970 s. 73-74, Kuusterä I 1995 s. 36-37.

yllätyksellisiä ja ennalta arvaamattomia tarkastuskäyntejä.307 Vastaavia heikkouksia säästöpankkien tarkastusjärjestelmässä ei ollut. Todettakoon, että
tarkastusviranomaiset ovat toimineet myös lainsäätäjän jatkeena toimiessaan lupaviranomaisena esimerkiksi antaessaan luvan sivukonttorin perustamiseen tai myöntäessään lupia pankkitakausten antamiseen laissa mainittujen määrien rajoissa.308
Osuuskassojen tarkastaminen käynnistyi Osuuskassojen Keskuslainarahasto Oy:n toimesta sopimusperusteisena siten, että saadessaan lainaa
OKO:lta osuuskassa sitoutui alistumaan OKO:n tarkastuksen alaiseksi.309 Kun
osuuskassat saivat oikeuden ottaa vastaan talletuksia myös muilta kuin jäseniltään, osuuskassojen valvonnasta otettiin lakiin säännös, jonka mukaan
talletuksia ottamaan oikeutettu osuuskunta oli valtioneuvoston määräämän
valvonnan alainen. Säännöksen nojalla valtioneuvosto määräsi osuuskassojen valvonnan OKO:n tehtäväksi. Tarkastustehtävä siirtyi Osuuskassojen
Keskusliitto ry:lle liiton perustamisen seurauksena vuonna 1929. Verrattuna Säästöpankkitarkastukseen Osuuspankkitarkastuksella ei ollut käytettävissään lakiin perustuvia pakotteita osuuskassan toiminnasta aiheutuneen
epäkohdan korjaamiseksi. Osuuspankkitarkastus tuli lakisääteiseksi vuoden
1969 lakiuudistuksessa. Sen toiminta päättyi, kun osuuspankit muodostivat
vuonna 1997 osuuspankkien yhteenliittymän ja jäsenten valvonta siirtyi yhteenliittymän keskusyhteisölle.310
Postisäästöpankki ja sen seuraaja Postipankki olivat suoraan valtiovarainministeriön valvonnassa. Valtio valvoi pankin toimintaa myös osallistumalla
suoraan pankin hallintoon.311 Pankin valvonta ei nouse esille esimerkiksi
Postisäästöpankin historiikissa. Syynä voidaan pitää sitä, että pankki toimi
valtion vastuulla, henkilöstö toimi virkamiesvastuulla ja pankin luotonanto
307. Kalima 1980 s. 91.
308. Esimerkiksi vuoden 1969 säästöpankkilaissa säästöpankin oli haettava Pankkitarkastusvirastolta lupa sivukonttorin perustamiseen ja säästöpankin antamat takaukset eivät saaneet
ylittää 20 % pankin luotonannosta, jollei Pankkitarkastusvirasto myöntänyt lupaa suurempaan
määrään.
309. OKO:n ote osuuskassoihin oli enemmän kuin pelkkä valvontaoikeus. OKO:lla oli sopimukseen kirjattu oikeus vaatia laina takaisin maksettavaksi tai kieltäytyä uusien luottojen
myöntämisestä osuuskassalle. Kuusterä II 2002 s. 136-137 ja Pankkitoiminnan hallintarakenteiden kehitys 1920-30 -luvuilla s. 8.
310. Mäki 1959 s. 34, Blomstedt II 1978 s. 193-194, Kuusterä II 2002 s. 332-336.
311. Esimerkiksi vuoden 1969 postipankkilaissa (511/1969) todetaan, että Postipankki on valtiovarainministeriön valvonnan alainen. Postipankin hallitukseen kuului puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto nimitti kolmeksi vuodeksi.
Hallituksessa oli edustettuna valtiovarainministeriö, posti- ja lennätinhallitus, valtiokonttori
ja Suomen Pankki.
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kohdistui aluksi valtioon ja myöhemminkin varsin rajoitetusti yksityissektorille, joista syistä pankin riskit olivat selvästi yksityispankkeja pienemmät.
Kun vuonna 1969 Pankkitarkastusviraston valvonnan piiriin lisättiin useita
uusia tahoja kuten rahastoyhtiöt, arvopaperiliikkeet ja arvopaperipörssi, viraston valvottaviin lisättiin myös Postipankki.
Tiukaksi katsottava pankkien valvonta on merkinnyt, että raja normatiivisen maailman ja reaalisen maailman välillä pankkialalla on ollut pieni.
Jatkuva valvonta on merkinnyt sitä, että oikeutta sovelletaan sillä tavoin kuin
lakia säädettäessä on tarkoitettu (ottamatta huomioon yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia). 1990-luvun lama osoitti konkreettisesti, että pankkikriisin syntyminen on mahdollista, vaikka maassa on valvontajärjestelmä, jonka
päätehtävänä on turvata pankkien vakaus ja pankkitoiminnan säilyminen
vakaalla pohjalla. Vuonna 2008 alkanut finanssikriisi sitä seuranneine lainmuutoksineen merkitsi paitsi entistä parempaa varautumista mahdollisiin
uhkiin myös kontrollipolitiikan vahvistumista.
Vuoden 2014 luottolaitoslain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muutoksen mukaan Finanssivalvonta hoitaa sille laissa säädettyjä tehtäviä siltä
osin kuin Euroopan keskuspankin valvontatehtäviä koskevassa asetuksessa
valvontatehtäviä ei ole siirretty EKP:lle. Euroaluetta koskevan EU:n asetuksen
mukaan suurimpien pankkiryhmien valvonta siirtyi EKP:n vastuulle. Niihin
Suomesta kuuluivat Nordea Pankki Suomi Oyj, Danske Bank Oyj ja OP Ryhmä. Kansalliset viranomaiset, Suomessa Finanssivalvonta hoitavat kuitenkin
EKP:n vastuulla olevien pankkien käytännön valvontatehtäviä ja valmistelevat näitä pankkeja koskevia päätöksiä. Myös hallinnollisten seuraamusten
antamisen osalta toimivalta on jaettu. EKP antaa seuraamuspäätökset suoraan sovellettavan asetuksen säännösten rikkomisesta tai laiminlyönnistä,
kun taas direktiivin säännösten vastaisesta menettelystä kansalliset viranomaiset tekevät sanktiopäätökset.312 EKP:llä on toimivaltaa säästöpankkeihin nähden mm. toimilupa-asioissa ja muissa lupa-asioissa sekä hallinnollisten seuraamusten määräämisessä

312. Euroopan neuvoston asetuksella N:o 1024/2013 luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaa
koskevat erityistehtävät annettiin Euroopan keskuspankille perustamalla yhteinen valvontamekanismi (Single Supervisory Mechanism SSM), joka muodostuu Euroopan keskuspankista
ja kansallisista toimivaltaisista viranomaisista. EKP:n välittömään valvontaan siirtyivät pankit,
joiden taseen loppusumma on vähintään 30 mrd euroa. HE 39/2014 s. 9 ja 19-20. Vuoden 2016
alussa EKP:n valvontaan siirtyi vielä Kuntarahoitus Oyj.

3.10 Yhteenveto ja johtopäätöksiä
3.10.1 Pankkitoiminnan sääntelemisen perustelut
Pankkilainsäädäntöä perustellaan epäsymmetrisellä informaatiolla pankin
ja asiakkaan välillä. Luotonantoon liittyy luoton saajaa itseään koskevaa sekä yleisen taloustilanteen ja markkinaolosuhteiden muutoksista johtuvaa
epävarmuutta. Pankit asiantuntemuksellaan ja pankkeja koskevan lainsäädännön puitteissa lieventävät epätäydelliseen informaatioon ja olosuhteiden muutoksiin liittyviä ongelmia. Kun ensimmäinen säästöpankkilaki
säädettiin, sen tarvetta perusteltiin tarpeella suojata tietämätöntä tallettajaa, luottamuksen lisäämisellä. Talletussuojassa on kysymys myös maksujärjestelmän suojaamisesta, koska maksut tapahtuvat nykyisin pääosin
tilisiirtoina. Tallettaja-asiakkaan suojaaminen on edelleen tärkeä peruste
lainsäädännölle. Lainsäädäntö ei ole suojannut tallettajia inflaation aiheuttamilta tappioilta. Tällaisia jaksoja on ollut mm. sota-aikoina ja niiden jälkeisinä nousukausina. Inflaation estäminen on kuulunut Suomen Pankin
tehtäväalueelle eikä lainsäädännölle. Rahoitusmarkkinoiden säännöstely
on ollut velallisten puolella ja epäedullinen säästäjille. Tallettajan suoja on
parantunut epäsuorasti vakavaraisuusvaatimusten tiukentumisella ja pankkivalvonnalla sekä suoraan vakuusrahastojen, pankkien yhteenliittymien ja
Talletussuojarahaston toimin.
Pankkilainsäädäntöä on perusteltu epätäydellisellä kilpailulla. Lainsäädännöllä on tuettu entistä suurempien yksikkökokojen syntymistä ja samaa
yhteisömuotoa olevien paikallispankkien toimimista yhtenä palveluketjuna,
jolloin nämä pankit eivät ole tosiasiassa olleet toistensa kilpailijoita. Toimialalle pääsyä on vaikeutettu nostamalla perustamispääoman määrä korkeaksi ja viimeksi viemällä toimiluvan myöntäminen Euroopan keskuspankin
EKP:n päätettäväksi. Säästöpankkitoiminnan kannalta merkittävää oli, että
Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n liiketoiminnan myynnin yhtenä perusteluna oli toimialan kapasiteetin vähentäminen. Kaupan seurauksena oli
muiden pankkien kasvaminen. Kilpailun kannalta valtio piti riittävänä, että
toimialalle jäi neljä suurta toimijaa. Sittemmin määrä vielä supistui KansallisOsake-Pankin ja Suomen Yhdyspankin fuusion seurauksena kolmeen. Viranomaiset ovat rohkaisseet korkokartellien syntymistä ja varoittaneet aika
ajoin korkokilpailusta.
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Pankkilainsäädäntöä ja pankkivalvontaa perustellaan myös päämies/
agentti -teorialla. Omistajattomissa säästöpankeissa päämies on tallettaja ja agentin rooliin sopii valvontaviranomainen. Sinä aikana kun Säästöpankkitarkastus oli säästöpankkien keskusjärjestön asettama, periaatteellisesta näkökulmasta agentti (säästöpankkien oma tarkastus) valvoi omaa
päämiestään (säästöpankkia). Säästöpankkitarkastukseen kohdistettiin kritiikkiä 1990-luvun kriisissä perusteluna se, että kysymys oli säästöpankkien
itsensä asettamasta valvontaelimestä unohtaen, että Säästöpankkitarkastus
raportoi toiminnastaan Pankkitarkastusvirastolle ja että viimeksi mainittu
antoi kritiikin kohteina olleiden pankkitakausten osalta ylitysluvat ja hyväksyi säästöpankkien arvonkorotukset. On myös muistettava, että kriisiin
ajautunut SKOP oli suoraan Pankkitarkastusviraston eikä Säästöpankkitarkastuksen valvonnassa. Kritiikin perusteeksi ei yksin riitä, kuka on valvontaelimen asettanut. Jos arvostelua esittää, kohteeksi tulisi ottaa ao. viranomaisen toiminta. Jos kysyy, onko nykyinen Finanssivalvonta säästöpankin
tallettajien agentti suhteessa säästöpankkiin, vastaukseksi voi antaa, että
päämies/agentti -teorian istuttaminen säästöpankkitoimintaan tuntuu sekin teorialta.
Käytännön tasolle siirryttäessä pankkilainsäädäntö perustuu yhteiskunnan tarpeeseen, hyötyyn ja yhteiskunnassa vallitseviin taloudellisiin tekijöihin,
sääntelyn välttämättömyyteen. Lainsäädännön voi jakaa kahteen: sääntelyyn
joka lisää pankkien ongelmiensietokykyä ja vähentää tartuntavaikutuksia
ja toiseksi ehkäisee ja hoitaa pankkikriisejä. Lainsäädäntö kehittyy niiden
olosuhteiden ja tekijöiden pohjalta, jotka kulloinkin vallitsevat. Sen pääkohteena on markkinahäiriöiden vaikutus valtioon eivätkä markkinahäiriöt toimialan sisällä. Vaikka yleensä muistetaan lainsäädännön viivästymiset, se
itsessään on ennakoivaa. Lainsäädännön ensisijaisena tehtävänä on turvata
vakaat rahaolot. Sääntelyn tarkoituksena on rajata pankkien ottamaa riskiä ja tällä tavoin turvata tallettajien saamisia. Sääntelyn muoto on muuttunut erityisesti säästöpankkien kohdalla toimintojen sääntelystä suoraan
riskien kantokyvyn lisäämiseen. Lainsäädännöllä ja säästöpankkien yhteisvastuulla säästöpankkien vakaus pystyttiin turvaamaan 1990-luvun alkuun
saakka. 1990-luvun lama oli niin syvä, että lainsäädännön tarjoamat keinot
eivät enää riittäneet ja valtio joutui tukemaan pankkeja. Säästöpankkien alkuperäisten tavoitteiden näkökulmasta lainsäädäntö on muuttunut varsin

kiintopisteettömäksi. Sama on koskenut muitakin aatteelliselta pohjalta lähteneitä pankkeja.
Pankkiryhmäkohtaiset vakuusrahastot olivat aikanaan perusteltuja sillä
perusteella, että pankkiryhmät olivat suunnilleen samankokoiset ja kilpailu
tapahtui pääosin pankkiryhmien kesken eikä kilpailu ollut merkittävää esim.
säästöpankkiryhmän sisällä, koska samalla paikkakunnallakin toimineiden
säästöpankkien toiminta kohdistui eri yhteiskuntaryhmiin. Päätymistä kaikkien pankkien yhteiseen Talletussuojarahastoon pankkiryhmäkohtaisten talletussuojarahastojen sijaan voi pitää onnistuneena. Kannanottoa puoltaa se,
että pienen pankin tai pankkiryhmän uskottavuus on väistämättä pienempi
kuin suuren tai kansainvälisen pankin. Samalla tavoin pienen pankkiryhmän
pieni talletussuojarahasto loisi vähemmän uskottavuutta kuin kaikkien yhteinen rahasto. Sama koskee uusia, kaikille pankeille yhteisiä kriisinratkaisujärjestelmiä. Suurten toimijoiden näkökulma voi olla vastakkainen.
Pankkitoiminnan perusolemukseen kuuluu riskisyys ja haavoittuvuus.
Talletukset ovat lyhytkestoisia ja pankin myöntämät lainat pitkäkestoisia. Tästä lähtökohdasta pankkilainsäädännön keskeisenä tarkoituksena on tarjota
yleisölle mahdollisuus sijoittaa varoja laitoksiin, joiden maksuvalmius ja vakavaraisuus ovat lainsäädännöllä ja julkisella valvonnalla turvattu ja joihin
tehtävät talletukset ja sijoitukset eivät edellytä niihin liittyvien riskien erityistä asiantuntemusta vaativaa harkintaa. Verrattuna yksityisten henkilöiden tai
tavallisten yritysten välisiin luottoihin pankki ottaa itselleen sitä riskiä, joka
muuten jäisi yksityiselle luotonantajalle. Pankkitoiminnan merkityksen kasvaessa koko yhteiskuntaa ja kansantaloutta koskevaksi lainsäädännön yhdeksi päätehtäväksi on noussut järjestelmäriskin toteutumisen estäminen
eli tarkoitus estää rahoitus- ja maksujärjestelmän romahtaminen yksittäisen
suuren pankin tai useiden pankkien ajautuessa vaikeuksiin. Lainsäädäntö ei
siihen 1990-luvulla riittänyt, vaan valtio joutui pääomittamaan pankkeja ja
takaamaan niiden jälleenrahoitusta (ja samalla turvaamaan talletukset). Valtion tukitoimia on toteutettu myös osana eurooppalaista pankkijärjestelmää.
Suomalaisten pankkien ei ole tarvinnut turvautua myöhempiin eduskunnan
antamiin tukivaltuuksiin. Pankkien toiminta lähtee nykyisin vakavaraisuudesta. Se antaa pankeille raamit, jonka sisällä pankki voi toimia. Raameihin
pankki voi myös itse vaikuttaa, esimerkiksi mitä luottoriskien laskentajärjestelmää se käyttää. Valvonta kohdistuu raamien sisällä pysymiseen, ei enää
niinkään siihen mitä raamien sisällä tehdään.
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Pankkilainsäädännön ja rahoitusmarkkinoiden sääntelyn ja säännöstelyn välillä on ollut selvä ristiriita. Kun rahoitusmarkkinoiden säännöstelyä
on purettu, pankit ovat ajautuneet säännönmukaisesti ongelmiin ja pahimmillaan kriisiin, kun purkamisen seuraukset eivät ole toteutuneet pankin
taseen molemmilla puolilla samanaikaisesti ja samansuuruisina. Näin tapahtui 1920-luvun alussa, kun kauppakaaressa säädetystä lainojen enimmäiskorosta luovuttiin, ja 1980-luvun lopussa, jolloin syntyi säänneltyihin
korkoihin ja markkinakorkoihin perustunut kaksikorkojärjestelmä ja jolloin
myös valuutansäännöstely purettiin. Pankkilainsäädännössä näihin muutoksiin ja systeemiriskien toteutumiseen ei ollut varauduttu. Ongelmaa ei
voi kuitenkaan sälyttää yksin varsinaisten pankkilakien harteille, koska yhtä
hyvin voidaan kysyä, onnistuttiinko sääntelyn ja säännöstelyn purkamisaikataulussa ja -tavassa.313
Maan taloudellinen kehitys on suuressa määrin riippuvainen pankkien toiminnasta ja vastavuoroisesti pankkien toiminta yleisestä taloudellisesta kehityksestä. Pankkitoiminnan sääntelyssä ja valvonnassa valtiovallan kannalta on kysymys myös kansantalouden kehityksen ohjaamisesta
pankkitoiminnan kautta. Toiminnalle on ominaista jatkuva vuorovaikutus pankkien ja valtiovallan kesken. Pankkijärjestöillä on ollut iso rooli lainsäätäjän aktivoijana. Samalla kun julkinen valta luo puitteita pankkien
toiminnalle, pankit pyrkivät vaikuttamaan näiden puitteiden sisältöön,
niin lainsäädäntöön kuin valvontaohjeistukseenkin. Onko lait kirjoitettu pankkien näkökulmasta? Toimialan ulkopuolelta ja erityisesti jälkeenpäin esitetään, että pankkien kantoja on otettu liikaa huomioon. Kysymys
on varsin tarpeeton, jos asiaa valmistelleet ministeriön, valvontaviranomaisen ja pankkien edustajat ovat olleet lopulta yksimielisiä lain sisällöstä tai jos erimielisyys on vallinnut vain liike- ja paikallispankkien edustajien välillä ja se on perustunut niiden keskinäisiin kilpailunäkökohtiin.
Kysymyksellä sitä paitsi ei ole enää samaa merkitystä, kun lainsäädännön
suuret linjat ratkaistaan kansainvälisellä tasolla. Pankkivalvonnan rajoittuminen tiukasti laillisuusvalvontaan 1980-luvun olosuhteissa johti ongelmiin. Pankkitarkastusvirasto näki kehityssuunnan, mutta laki ei antanut sille
313. Osmo Ruuskanen toteaa, että talouskriiseistä kasvaneet pankkikriisit näyttävät koetelleen
pahimmin kansainvälisesti katsoen jälkijunassa rahoitusmarkkinoitaan vapauttaneita maita
kuten Norjaa, Ruotsia ja Suomea. Pohjoismaista ainoastaan Tanska välttyi pankkikriisiltä, koska siellä rahoitusmarkkinoiden liberalisointi toteutettiin muista Pohjoismaista poiketen vakavaraisuusnormien vahvistamisen jälkeen. Pankkien toiminta on ollut yksi lamaan johtaneista
syistä ja pankkikriisi yksi talouslaman näkyvimmistä seurauksista. Ruuskanen 2009 s. 19 ja 64.
Muiden pohjoismaiden kriisejä ei voi pitää nimenomaan säästöpankkeihin kohdistuneina.

keinoja ennakoiviin toimiin.314 Toisaalta valvontaviranomaisen laajatkaan
valtuudet eivät olisi ulottuneet rahoitusmarkkinoiden säännöstelyn purkamistoimiin.
Kuntalain muutos, joka esti saman henkilön toimimisen paikallispankin hallituksessa ja kunnanhallituksessa, lopetti 1990-luvun puolivälissä
ensin kuntatasolla ja sen seurauksena eduskunnassa ns. säästöpankki- ja
osuuspankkipuolueet. Lainmuutos perustui mielikuviin ja jo vanhentuneisiin tosiasioihin. Se perustui siihen miltä asia näytti eikä siihen, miten
asia todellisuudessa oli.315 Nykyisin kunnan lainanotto- ja rahaliikenne
kilpailutetaan ja asioita, joissa pankki on kunnan vastapuolena, käsitellään harvoin tai ei lainkaan kunnanhallituksessa. Myös rahoitusmarkkinat uusine instrumentteineen ovat muuttuneet. Uuden kuntalain perusteluissa ei mainita esteellisinä paikallispankkien johtajia, mutta lain sisältö
on entinen (HE 268/2014). Se, että kunnan ylin luottamus- ja virkamiesjohto ei voi toimia paikallispankkien hallituksissa, rajoittaa paikallisille pankeille luontevia henkilövalintoja. Valtakunnallisesti pankkipuolueille ei ole ollut tarvetta sen jälkeen, kun pankkien toimintaoikeudet ja
velvollisuudet on yhdenmukaistettu ja lainsäädäntö on olennaisilta osin ylikansallista.
Valtiovallalla voi olla kulloisestakin taloudellisesta tilanteesta johtuen
pankkien suuntaan niiden liiketoimintaa koskevia tavoitteita ja vaatimuksia, jotka ovat ristiriidassa taloudelliseen tilanteeseen pääosin kytkeytymättömässä pankkilainsäädännössä pankeille asetettujen vaatimusten kanssa.
Ristiriita ei ole lientynyt. Päinvastoin vakavaraisuusvaatimusten koventuessa ja sitä kautta luotonannon kiristyessä yhteiskunta, tässä tapauksessa Euroopan keskuspankki EKP omilla toimillaan keventämällä rahapolitiikkaa,
käytännössä alentamalla viitekorkoaan ja lisäämällä rahan tarjontaa, toimii
lainsäädännön tavoitteita vastaan. Pankkeja koskeva lainsäädäntö on valjastettu myös muutoksiin kuten euro ja maksujärjestelmät.
Yhteiskunnan intressi pankkitoiminnan sääntelyyn on kasvanut sitä
mukaa kuin talouselämä on kehittynyt. Kriisit ovat nousseet ärsykkeeksi

314. Jussi Linnamo, Säästöpankki nro 18/1992 s. 29.
315. Perusteluna lainsäännökselle esitettiin yleisen luottamuksen lisäämistä kunnalliseen päätöksentekoon. Periaatteen noudattamisessa on valikoitavuutta. Kirjoittajan kotikaupungissa
kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat ovat kaupungin palveluksessa olevia rehtoreita (2016). Uudessa kuntalaissa 410/2015 painoarvoa ei ole asetettu sille, miltä kunnan työntekijä ja kaupunginvaltuutettu / hallituksen jäsen -yhdistelmä näyttää ulospäin ja mikä vaikutus
sillä on yleiseen luottamukseen, vaikka lain perusteluissa kunnan palveluksessa olevan luottamushenkilön kaksoisrooli tuodaankin esille. HE 268/2014 s. 77, Kuntalehti nro 5/2016 s. 42-45.
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uudelle sääntelylle. Kysymys oli aluksi pientallettajien turvaamisesta. Turva toteutettiin valvonnalla ja vakuusrahastojärjestelmällä. Seuraavaksi tavoitteena oli pankkien vakauden turvaaminen ja viimeksi koko pankkijärjestelmän ylläpito mukaan lukien toimet, joilla rajataan taloudellisiin
vaikeuksiin joutuneiden pankkien ongelmien leviäminen muihin pankkeihin ja yhteiskuntaan. Tavoitteena on lainsäädäntö, joka sulkee pois
sellaiset konkurssit, joista aiheutuisi tappioita muille kuin pankin omistajille. Painopiste on muuttunut mikrotason ongelmien ratkaisemisesta
makrotason kriisien estämiseen. Baselin pankkivalvontakomitean sisäänrakennettu refleksi on ollut, että liki jokaiseen ongelmaan tuotetaan uutta sääntelyä. Lainsäädännön tihentymisestä ja monimutkaistumisesta
on seurannut ongelma pienille pankeille, too small to comply -ongelma
eli pankki on liian pieni täyttämään mm. kaikki sisäisen valvonnan vaatimukset.
Lainsäädäntö ei ole aina riittänyt pankkien ongelmien hoitamiseen.
SKOP:n pelastaminen 1920-luvulla toteutettiin säästöpankkien avulla.
1930-luvulla toteutettiin Suomen Pankin tuella useiden liikepankkien fuusiot. OKO joutui turvautumaan valtion tukeen 1930-luvulla ja Suomen Pankin
tukeen 1960-luvulla. 1990-luvulla tarvittiin valtion pääomatukea säästöpankeille, SKOP:lle ja STS-Pankille mutta myös koko pankkijärjestelmälle. Tukena voidaan pitää myös kriisitilanteissa luotua lainsäädäntöä kuten yhteenliittymälainsäädäntöä.
Lainsäädäntöprosessit ovat olleet pitkiä. Voidaan puhua havainto-, päätös-, voimaantulo- ja vaikutusviiveistä.316 Kun pankkijärjestöt ovat esittäneet
komitean asettamista valmistelemaan uutta lakia, lain antamiseen on voinut
kulua hyvinkin kymmenen vuotta. Lakiin on saattanut liittyä vielä vuosien
siirtymäsäännöksiä. Kysymys on ollut lukuisista keskenään yhteen vaikeasti
sovitettavista näkökulmista. Lisävaikeuden ja -hidasteen on aiheuttanut se,
että pankkitoimintaa on harjoitettu liike-, säästö- ja osuuspankkimuodossa.
Osittaisuudistuksia, jotka ovat perustuneet uusiin tilanteisiin tai epäkohtiin,
on voitu toteuttaa suuremmitta viiveittä. Päätöksenteko tarvitsee tuekseen
tosiasioita. Se koskee myös lainsäädäntöä. Pankkien lainsäädäntötyöhön
osallistumista koskevaan kritiikkiin voi esittää vastakysymyksen, eikö paras
asiantuntemus toimialalta löydy sääntelyn kohteesta, pankeista. Samaa parasta osaamista voi löytyä nykyisin myös riittävillä voimavaroilla varustetuilta
pankkivalvojilta.

316. Ruuskanen 2009 s. 40.

3.10.2 Pankin vakaus ja sen kannalta olennaiset tekijät
Pankkijärjestelmän vakauden turvaaminen tarkoittaa sitä, että tallettajien
ja muiden velkojien luottamus pankkijärjestelmään kyetään säilyttämään.
Luottamuksen säilyminen ilmenee siinä, että pankkijärjestelmässä ei synny
talletuspakoa ja tänä päivänä siinä, että pankin jälleenrahoitus ei vaarannu.
Rahoituksen turvaaminen edellyttää, että pankki täyttää laissa säädetyn vakavaraisuuden. Aluksi on todettava, että lainsäädäntö ei ole pystynyt estämään
pankkien maksuvalmiusongelmia, talletuspakoja eikä vakavaraisuuden romahtamista. Pankkien voimavarat eivät ole aina riittäneet kattamaan erityisesti niistä riippumattomien tai arvaamattomien poliittisten ja taloudellisten
kriisien aiheuttamia tappioita pankkien taseissa.
Pankin vakauden sääntely on kohdistunut siihen toimintaan, jossa kulloinkin on nähty sisältyvän eniten riskiä eli ensiksi maksuvalmiuden, sitten vakavaraisuuden sekä viimeksi koko pankkijärjestelmän turvaamiseen.
Säästöpankin maksuvalmiuden turvasi aluksi se, että luottoja myönnettiin
sitä mukaa kuin pankki sai talletuksia. Luotonannon turvallisuuden takasi
se, että lainoja myönnettiin vain turvaavaa vakuutta vastaan. Vakavaraisuus
voitiin näistä lähtökohdista määritellä omien varojen suhteena talletuskantaan. Järjestelmää ylläpiti se, että suurten luottotappioiden osuessa yksittäisten säästöpankkien kohdalle ryhmän oma vakuusrahasto saattoi antaa
tarvittavan vakavaraisuustuen säästöpankille. Vakuusrahaston olemassaolo
myötävaikutti vakavaraisuuden pitämiseen alhaisena, hidasti vakavaraisuusvaatimusten tiukentamista ja mahdollisti laskentapohjan pitämisen talletuksiin perustuvana. Vasta vuoden 1990 talletuspankkilaissa vakavaraisuus
laskettiin suhteessa lainakantaan. Säästöpankkien luottotappiot lähtivät kasvuun 1980-luvun jälkipuoliskolla. Muutos vakavaraisuuden laskentatavassa
myöhästyi. Sinänsä laskentatapa ei ole yksin ratkaiseva, vaan se, millä tasolla
vakavaraisuusvaatimukset ovat laskentatapaan katsomatta.
Pankin perustamiselle asetetun oman pääoman vaatimuksen tarkoituksena on estää pankkien perustaminen spekulatiivisilla syillä ja saada yleisön
uskottavuutta uudelle pankille. Vuoden 1886 liikepankkilaissa oman pääoman vaatimus jätettiin pankin yhtiöjärjestyksessä määrättäväksi tavoitteena
helpottaa liikepankkien perustamista. Oman pääoman pienuuden katsotaan
osaltaan vaikuttaneen Suomen Maanviljelys- ja Teollisuuspankki Oy:n konkurssiin. Kun useat pienet liikepankit ajautuivat vuoden 1886 lain aikana selvitystilaan, konkurssiin ja fuusioihin, perustamispääoman määrä palautettiin
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vuoden 1933 liikepankkilakiin. Säästöpankkien osalta perustamispääoman
alhaisuus merkitsi, että säästöpankkeja perustettiin lähes joka kuntaan ja
myös niin pienille paikkakunnille, että näitä säästöpankkeja jouduttiin toimintaedellytysten puuttuessa lopettamaan elinkelvottomina. Kun Säästöpankkien Vakuusrahasto aloitti toimintansa vuonna 1925, sen jälkeen tällaiset
pankit yhdistettiin tarvittaessa vakuusrahaston tuella naapurisäästöpankkiin.
Tässä suhteessa säästöpankit välttyivät samoilta ongelmilta mitä liikepankeilla oli. Työväen pankit perustettiin säästöpankkimuotoon eikä liikepankeiksi
alhaisen oman pääoman perusteella. Myös Asuntoluotto-Säästöpankki käytti
1960-luvulla hyväksi lain alhaista perustamispääomavaatimusta.317
Normaalioloissa lainsäädännön ja säästöpankkien yhteisvastuun turvin
säästöpankkien tallettajien saatavat eivät ole olleet uhattuna ja säästöpankit
ovat säilyttäneet toimintaedellytyksensä. 1990-luvun pankkikriisissä lainsäädännön keinot ja yhteisvastuu eivät riittäneet, vaan valtio joutui tulemaan
pankkien ja tallettajien turvaksi. Tässä suhteessa pankkien omien varojen
määrien olisi pitänyt olla suuremmat ja sijoitustoiminnan kriteerit lainsäädännössä tiukemmat tai pankkien yhteiset turvajärjestelmät vahvemmat.
SKOP:n haltuunotto ja valtion omistus Suomen Säästöpankki - SSP:ssä estivät säästöpankkiryhmän ongelmien vaikutusten leviämisen liike- ja osuuspankkeihin ja ne pystyivät keskittymään omien vaikeuksiensa hoitamiseen,
liikepankit fuusiolla ja osuuspankit yhteenliittymäjärjestelmällä.
Pankkitoiminnan perusluonteeseen kuuluu, että otto- ja antolainauksen
maturiteetit ja korkotasot eivät vastaa toisiaan. Tämä ns. matching-kysymys
nousee esille ongelmana erityisesti maan talouden ajautuessa vaikeuksiin
ja korkosäännöstelyn purkamistilanteissa. Kun ottolainauskorot lähestyvät
antolainauskoron tasoa, voidaan puhua korkoloukusta. Myös lainsäädännön
muuttamisesta kuluttajan hyväksi voi seurata uusia korkoloukkuongelmia.318
Kehitykseen on kuulunut kuluttajansuojan lisääminen lainsäädännössä, toimialaa koskevien valituselinten perustaminen ja hyvää pankkitapaa
317. Asuntoluotto-Säästöpankin lopettamisesta syntyi 2,4 milj. markan tappiot (inflaatiokorjattuna nykyarvossa 1,3 milj. euroa). Tappiot on laskettu Säästöpankkien Vakuusrahaston tukipäätöksistä.
318. Korkoloukulla tarkoitetaan sitä, että asiakkaalle myönnetty luotto joudutaan rahoittamaan
varainhankinnalla, jonka korko on myönnettyä luottoa korkeammalla tasolla. Korkoloukussa
realisoituu sitoumusten korkoperusteisiin liittyvä korkoriski, niiden kestoaikoihin liittyvä duraatioriski ja usein myös lainanottajan maksukyvyttömyyteen liittyvä luottoriski. Ruuskanen
2009 s. 27-28. Alaviitteen 145 esimerkki USA:n säästöpankkikriisistä kuvaa ongelmaa. Vastaava tilanne koettiin HSSP:ssä vuonna 1991. Siltala - Luukko 2001 s. 205. Asuntoluottodirektiivin
2014/17/EU seurauksena pankki ei mm. voi enää muuttaa korkoa pankin maksuvalmiuden ja
vakavaraisuuden turvaamiseksi ja negatiivinen viitekorko voi syödä marginaalia. OM 2015:54.

koskevan säännöksen lisääminen lakiin. Kuluttajansuoja on periaatteessa
heikentänyt tallettajan asemaa pankin velkojana sekä muuna asiakkaana
käytännössäkin, jos pankki on pudottanut aikaisemman käytäntönsä toimialalla noudatettavan käytännön mukaiseksi, joka puolestaan noudattaa lain
minimitasoa. Vastapainona edellä esitetylle kuluttajansuojan vahvistaminen
ja pankkien käytäntöjen yhdenmukaisuus ovat lisänneet yleistä luottamusta koko toimialaan. Se, että pankkeja on kuluttaja-asioissa valvonut pankkivalvontaviranomainen ja kuluttajaviranomainen, on vaatinut asiointia ja
kompromissien hakemista molempien viranomaisten kanssa.319 Pankkialan
asiakasneuvontatoimiston perustaminen merkitsi paitsi parannusta asiakkaansuojassa myös kuluttaja-asioiden osaamisen kasvua pankeissa. Myös
arvopaperilautakunnan perustaminen muodostui merkittäväksi. Arvopaperitoiminnalla on pankin vakauteen merkitystä siinä mielessä, mitkä ovat
pankin tiedonantovelvoitteet esimerkiksi sijoitusrahastoja markkinoitaessa.
Pankkisääntelyn piiriin voidaan lukea pankkikilpailua rajoittaneet korkosopimukset, yhteisesti sovitut palveluhinnat ja markkinointia rajoittavat
sopimukset. Erikoiseksi nämä kartellia tarkoittavat sopimukset tekee se, että
ne perustuivat Suomen Pankin tahtoon, valtiovalta tuki niitä verolainsäädännössä ja valtio oli myös sopimusosapuoli omistamansa Posti(säästö)pankin
kautta. Korkosopimusten hyötyjinä ei pidetty pankkeja vaan pankkien asiakkaita, kun tallettajat saivat talletuskorot verottomina ja lainansaajien lainakorot olivat vastaavasti alemmat. Säännöstelyä voidaan pitää yleisesti pankin
vakautta lisänneenä. Sopimukset ja palveluhinnoista sopiminen hidastivat
palveluiden kehittämistä ja vääristivät hintoja. Esimerkiksi maksuliikenteen
kulut katettiin talletustoiminnan ”kylkiäisenä” korkomarginaalista. Yhteiset
pankkitariffit ja kilpailusäännöt estivät korkosopimusten kiertämisen. Lähes
aukotonta sopimusjärjestelmää tuki markkinakuri kantelumahdollisuuksineen.
Pankkitoiminnan vakauteen kuuluu olennaisena elementtinä säädösten valvonta. Säästöpankit asetettiin julkisen vallan valvonnan alaiseksi vuoden 1895 säästöpankkiasetuksella. Pankkien valvonta on poikennut toisistaan aina vuoden 2014 loppuun ja valvonnan tasoa eri pankeissa on pidetty
toisistaan poikkeavana vuoteen 1970 saakka. Säästöpankkien tarkastusta on

319. Esimerkiksi velkakirjaehdot ja kerralla erääntyvän ns. bullet-lainan ennenaikainen takaisinmaksu. Jälkimmäisessä on kysymys siitä, millä ehdoilla laina voidaan maksaa takaisin.
Syynä haluun maksaa laina pois on voinut olla se, että yleinen korkotaso on alentunut tai että
asiakkaan olosuhteissa on tapahtunut olennaisia muutoksia kuten työttömyys ja muut sosiaaliset suoritusesteet.
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pidetty ankarimpana ja Posti(säästö)pankin lievimpänä. Valvonnan ankaruutta pidettiin säästöpankeille kilpailuhaittana suhteessa osuuskassoihin.
Pankin menestystä ei ole syytä lukea tai vastoinkäymisiä sälyttää viranomaisvalvonnan niskaan. Säästöpankkitarkastuksen alkuvuosikymmeninä julkinen valvonta merkitsi säästöpankkien hoitotason selvää nousua ja yleisen
luottamuksen kasvua säästöpankkeihin. Tarkastuksella oli myös merkitystä väärinkäytösten ilmitulossa ja niiden edellyttämissä jatkotoimissa. Kun
Säästöpankkien Vakuusrahasto perustettiin, Säästöpankkitarkastus saattoi
rahaston hallituksessa myötävaikuttaa ongelmiin joutuneen pankin tukemiseen. Lähtökohtana tulisi olla ja hyviin tapoihin kuuluisi, että valvottavapankin tehtävä ei ole arvioida valvojaansa. Tästä poiketen säästöpankit toivat
1930-luvulla jatkuvasti esille tyytymättömyyttään Säästöpankkitarkastukseen
vaatimalla lainmuutoksia, jotka koskivat tarkastuksen asettamista ja toiminnan järjestämistä.
Viranomaisvalvonta on luonteeltaan laillisuusvalvontaa. Poikkeuksen
siitä on tehnyt lakiin perustuneiden poikkeus- ja ylityslupien myöntäminen,
mutta niissäkään viranomaisella ei ole ollut vapaata harkintavaltaa ja luville on täytynyt olla asianmukaiset perustelut. Esimerkiksi pankkitakauksia
koskeneiden säästöpankkien ylityslupien perusteluna oli vakavaraisuustaso, joka oli sama kuin liikepankeilta laissa vaadittu taso. Liiketaloudellista
vastuuta pankin toiminnasta viranomaiselle ei voi sälyttää. Kun viranomainen asetti pankille erityisen asiamiehen, hänen tehtävänsä oli valvoa pankin
toimintaa. Tehtävää kuvaa se, että asiamiehen asettamisen perusteena oli
se, että pankin hoidossa oli esiintynyt taitamattomuutta, huolimattomuutta
tai väärinkäytöksiä. Asiamiehen tehtävä kohdistui näiden ongelmien poistamiseen. 1980-luvulla, jolloin kylvettiin siemenet 1990-luvun pankkikriisiin,
Pankkitarkastusvirastolla (ja Säästöpankkitarkastuksella) ei laillisuusvalvontaa suorittaneina viranomaisina ollut kovin suuria mahdollisuuksia vaikuttaa
yksittäisten pankkien liiketoimintaan.
Eri asia on, olisiko Pankkitarkastusvirasto voinut 1980-luvulla vaikuttaa säännöstelyn purkamiseen tai lainsäädännön muuttamiseen. Pankkitarkastuslain 7 §:n mukaan ”Pankkitarkastusviraston tehtävänä on erityisesti… 3) seurattava pankkitoiminnassa vallitsevia olosuhteita sekä tehtävä
esityksiä sen kehityksen kulloinkin vaatimiksi toimenpiteiksi ja erityisesti
yleiseltä kannalta hyväksyttävän taloudellisen kilpailun edistämiseksi pankkialalla” (548/1969). Pankkitarkastusviraston liikkumavaraa rajoitti se, että

rahapoliittiset toimet kuuluivat Suomen Pankille. Sitä paitsi olisiko virasto
pystynyt Suomen Pankkia paremmin arvioimaan rahapoliittisesti välttämättömiä toimia. Lisäksi toimintapoliittisten tehtävien antamista valvontaviranomaiselle voidaan pitää ilmeisen vääräoppisena. Rahaviranomaisen keinot
rajoittuivat puolestaan yksittäisen pankin kohdalla tarjoamansa rahan hinnoitteluun.

3.10.3 Mihin sääntely kohdistuu ja toimialan
itsesääntely
Pankkisääntely kohdistuu pankkiin itseensä ja sen liiketoimintaan. Pankit ovat merkittäviä taloudellisen vallan käyttäjiä. Pankin toimintavapautta rajoitetaan ja toimintaa kontrolloidaan yleisen edun nimissä. ”Perussääntelyä” täydentää julkisoikeudellistyyppinen sääntely, johon
kuuluvat vahva viranomaisvalvonta mukaan lukien viranomaisen sanktio-oikeudet sekä viranomaisten hoitamat talletussuoja- ja kriisinratkaisurahastot. Sääntelyä kuvaa hyvin jaottelu rakennesääntöihin, käyttäytymissääntöihin ja toiminnan vakautta turvaaviin sääntöihin. Sääntelyn
luonnetta puolestaan kuvaa jaottelu preventiiviseen ja suojaavaan sääntelyyn,
jossa rajalinjan muodostaa pankin ajautuminen ongelmiin, josta se ei itse
enää selviä.
Säästöpankkien toiminta on ollut luvanvaraista 1800-luvun puolivälistä
alkaen. Alhainen pääomavaatimus edisti säästöpankkien perustamista. Kun
pankkien perustamispääoma korotettiin vuoden 1990 talletuspankkilaissa 25
milj. markkaan, siitä muodostui periaatteessa ratkaiseva tekijä uuden pankin
perustamiselle. Tosiasiassa pankkimarkkinoiden ”kyllästyminen” oli jo vienyt pohjan uusien pankkien perustamiselta. Kun kaikilta pankeilta vaaditaan
samaa perustamispääomaa, mahdolliset uudet pankit ovat yhtiömuotoisia
liikepankkeja. Luvanvaraisuus ei ole edellä todetuista syistä enää olennainen asia pankin perustamisessa, vaan uudelta pankilta vaadittu perustamispääoma.320 Olennaisempaa kuin millä perusteilla toimilupa voidaan myöntää, onkin se, millä perusteilla toimilupa voidaan menettää. Niin pitkälle ei
säästöpankeissa ole jouduttu, että viranomainen olisi peruuttanut omasta
320. Vuoden 1990 jälkeen on perustettu Suomen Säästöpankki - SSP siihen liittyneiden säästöpankkien sijoittamilla pääomilla ja Nooa Säästöpankki Oy liiketoimintansa Nauvon Säästöpankille myyneen Korppoon Säästöpankin ”alustalle” ja muiden säästöpankkien pääomamerkinnöillä. SSP luopui liiketoimintaluvasta vuonna 1995. Nooa Säästöpankki Oy toimii edelleen
(2016). Vuonna 2014 säästöpankit perustivat keskusrahalaitoksekseen Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy:n. Pankki harjoittaa toimintaansa liikepankkimuodossa.
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toimestaan toimiluvan, vaan peruuttamiset ovat tapahtuneet pankin omasta
pyynnöstä ja hallitusti.
Pankkitoiminnan sääntelyssä voidaan mainita ensimmäisenä, mitä liiketoimintaa pankki saa harjoittaa. Liiketoiminnan määrittelyn tarkoituksena on
estää neutraliteettisyistä pankin kilpailu omien laina-asiakkaittensa kanssa
ja rajoittaa pankin riskinottoa. Sääntely on toteutettu yleisillä maininnoilla pankkitoiminnasta ja kieltämällä jotain toimintaa ja viimeksi listaamalla
pankeille sallittu toiminta. Millä tavalla pankkitoiminta on laissa määritelty,
sillä ei ole ollut suurta merkitystä harjoitetun toiminnan sisältöön, koska käsitys pankkitoiminnan sisällöstä on ollut hyvin vakiintunut. Pankkitoiminnan
määrittelyllä ja sanojen pankki ja talletus suojaamisella pankkien yksinoikeudeksi on kyetty estämään väärinkäsitykset siitä, milloin on ja milloin ei
ole ollut kysymys pankkitoiminnasta. Osuuskauppojen säästökassatoiminnassa on törmätty rajanveto-ongelmiin, kun korkosopimuksista poikkeavilla
säästökassatalletuksilla ei ollut verovapautta eikä niillä ole ollut myöskään
talletussuojaa.321
Toinen puoli pankeille sallitussa toiminnassa ja sen rajoittamisessa on
ollut oikeus omistaa kiinteistöjä ja muuta kuin pankkitoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeita. Yhtenä pankkiryhmänä toimineissa säästöpankeissa omistusrajoituksia pystyttiin kiertämään hajauttamalla omistus ryhmään kuuluneiden yhteisöjen kesken tai hoitamalla omistus säästöpankkien
yhdessä omistamien tai hallinnoimien säästöpankkiyhteisöjen kautta.322
Säästöpankkiryhmän omistuksista aiheutui 1990-luvulla suuret tappiot.323
Voimassa olevassa luottolaitoslaissa pankkien osakeomistusta hillitsee osakesijoituksille asetettu korkea pääomavaatimus. Uusi sääntelymalli lopetti
lain kiertämistarpeen. Pankkien pyrkimykset toimia perinteisen pankkitoiminnan ulkopuolella omistajina ja tavoitteet omista pankin ympärillä toi321. Osuuskauppojen säästökassojen ylikorkotalletuksista Erma - Koski 1985 s. 280-304, Herranen 2004 s. 231-232. SOK-järjestössä ylikorkoja maksoi 147 säästökassaa (kassoja 207) ja E-liikkeessä 28 kassaa (kassoja 57). Ylikorolla tarkoitettiin korkosopimuksen ylittäviä korkoja, ja niitä
maksettiin suurille talletuksille. Tallettajat eivät ilmoittaneet veronalaisia korkoja veroilmoituksissaan. Verottaja ei puuttunut tilanteeseen niin kauan kuin tallettajina olivat osuuskauppojen
jäsenet. Jälkiveroja ja veronkorotuksia määrättiin 13 000 tallettajalle. Eduskunta sääti lain, joka
muutti veronalaiseksi vain normaalikoron ylittäneen koron ja rajoitti syyteoikeutta.
322. Esim. Säästöpankkiliitto omisti Säästöpankkien Kiinteistönvälitys Oy:tä, Säästöpankkien
Tutkimussäätiö Interpolator Oy:tä ja Tampella Oy:tä ja liiton tytäryhtiö Samerka Oy Interpolator Oy:tä. Interpolator oli kehitysyhtiö, jonka tehtävänä oli ryhmän hallussa olleiden yhtiöiden
omistaminen ja kehittäminen. Kuusterä 1995 I s. 696-710. Rajojen ylityksistä, nurkanvaltaamisesta ja bulvaanien käyttämisestä Saari 1992 s. 79-83 ja 175.
323. Tällaisia yhtiöitä olivat mm. Tampella Oy ja kehitysyhtiö Mancon Oy. Kuusterä I 1995 s.
704-707.

mineista teollisuusryhmistä ovat loppuneet. Kehitykseen lienee vaikuttanut
enemmän rahoitusmarkkinoiden muutokset kuin lain edellyttämä korkea
pääomavaatimus.
Pankkitoiminnan sääntelyssä tärkeimmät kohteet ovat pankin maksuvalmiuden turvaaminen, riittävän vakavaraisuuden vaatiminen ja varautuminen erilaisten riskien toteutumiseen. Pankin ja asiakkaan välistä suhdetta on
säännelty ensimmäisestä säästöpankkilaista lähtien. Sääntelyä on tapahtunut myös pankkilakien ulkopuolella suoraan valtiovallan tukemilla erityistileillä ja korkotukilainoilla ja epäsuorasti suosimalla verotuksella tallettajia
ja tiettyjä luotonsaajaryhmiä. Suojaa on saanut ensiksi tallettaja. Velkaantumisen hillitsemiseksi säännellään luotonantoa, luotonottoa ja luottojen perintää. Sääntelyn keinoina on ollut mm. pankkien käyttämät laina- ja muut
vakioehdot, asiakkaille annettavat tiedot palveluiden sisällöstä ja hinnoista
sekä asiakkaiden oikeus saada avatuksi pankkitili tilinkäyttövälineineen ns.
välttämättömyyspalveluna. Olennaista pankin ja asiakkaan välistä suhdetta
koskevassa sääntelyssä on ollut valvontaviranomaisen rooli sopimusten tarkastamisessa, hyvä pankkitapa sekä toimialan itsesääntely, johon on kytketty
ensin epävirallisesti ja sittemmin virallisesti toimialan asiakasvalituselimissä
myös pankkivalvonta- ja kuluttajaviranomaiset.
Itsesääntely vaatii toimivaltaisia ja kattavia orgaaneja, jotka toteuttavat
itsesääntelyä. Tällaisia ovat olleet pankkien yhteiset Rahalaitosten neuvottelukunta, Pankkien neuvottelukunta ja viimeksi Finanssialan Keskusliitto.
Pankkiryhmien omia yhteiselimiä ovat olleet Suomen Pankkiyhdistys (liikepankit), Säästöpankkiliitto ja Osuuspankkien Keskusliitto. Toimialan itsesääntely käynnistyi korkosopimuksista ja niihin kytkeytyvistä tariffi- ja
kilpailusäännöistä. Vakuutussektoriin ja muihin Pohjoismaihin verrattuna
kuluttajakysymykset ovat olleet vähemmän esillä ja kehitys on ollut selvästi
hitaampaa. Sittemmin erot ovat poistuneet kuluttajaviranomaisten pohjoismaisen yhteistyön, Euroopan unionin direktiivien ja niiden vaatimien lainmuutosten, EU:n pankkijärjestöjen vapaaehtoisten suositusten (mm. Code of
Conduct Home Loans) ja rajat ylittäneiden pankkifuusioiden seurauksena.324
Vakuutus- ja Rahoitusneuvonta FINE:n toiminta on yhdenmukaistanut
käytäntöjä pankkien ja asiakkaiden välisten ongelmien ratkaisemisessa ja

324. Kuluttaja-asiamiehen kanssa on keskusteltu mm. tilien avaamispakosta sekä asuntolainojen viitekoroista ja korkoehdoista. Kannanotto kuluttajakysymysten esilläolosta perustuu
säästöpankkilakimiesten pohjoismaisissa kokouksissa (NCSD / Nordisk Sparbanksjuristmöte)
ja Euroopan säästöpankkijärjestön lakikomiteassa (ESBG:n Law and Legislation Committee /
Financial Regulation Committee) käsiteltyihin asioihin.
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kehittänyt hyvää pankkitapaa. Erityinen arvo sillä on pienille pankeille, joiden kohdalla asiakasvalituksia tulee vähän, josta syystä niillä ei myöskään
voi olla vakiintuneita käytäntöjä, selkeää kuvaa mitä katsotaan hyvän tavan
mukaiseksi ja mitä ei, kohtuulliseksi tai kohtuuttomaksi. Kun ratkaisu tehdään samassa ympäristössä, missä konflikti on syntynyt, suositusten hyväksyntä on ollut korkea.
Vaikka pankit pyrkivätkin sopuun asiakkaittensa kanssa, voidaan myös
sanoa, että oma valituselin merkitsee vaikeimpien asioiden tietynlaista ulkoistamismahdollisuutta samoin kuin sellaisten kysymysten ulkoistamista,
joissa asiakas ei ymmärrä pankkien toimintalogiikkaa tai usko sen oikeudenmukaisuuteen. Vaikka ratkaisut eivät olekaan oikeudellisesti sitovia, pankit
noudattavat säännönmukaisesti FINE:n suosituksia. Viranomaisen kannalta
pankkien asiakaspalautejärjestelmät ja valituselimet merkitsevät sitä, että
viranomainen voi keskittyä varsinaiseen valvontatehtäväänsä. Finanssivalvonnalla ja Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on edustajansa FINE:n hallinnossa
ja lautakunnissa, joten myös viranomaisilla on sitä kautta vaikutusmahdollisuus hyvän pankkitavan määrittelyyn ja toteuttamiseen.325 Asiakkaan kannalta kysymys on saada epäselvyyteen tai kiistakysymykseen ratkaisu matalalla vireilletulokynnyksellä ja itse käsittely ilman viranomaisbyrokratiaa ja
kustannuksia.
Säästöpankkien kannalta tärkeimmän ”tuotteen” talletuksen määrittely on vaihdellut eikä ole perustunut johdonmukaiseen oikeudelliseen pohdintaan ja sen mukaiseen tulokseen. Talletuksen määrittely on perustunut
käytännön lähtökohdista pankkien väliseen korkosopimukseen ja verolainsäädäntöön, valvontaviranomaisen hyväksymiin tiliehtoihin ja viimeksi luottolaitoslaissa säädettyyn talletussuojaan (LLL 1:8 §). Pankit eivät ole ajaneet
talletuksille yleistä velan vanhentumisaikaa. Vanhentumisen osalta voidaan
todeta, että lain sisältö ja pankkikäytäntö ovat poikenneet toisistaan. Talle-

325. Vaihtoehtoisia konfliktinratkaisuja puoltaa suhteessa viralliseen konfliktinratkaisuun
seuraavat seikat: Niitä pidetään halvempina ja nopeampina kuin tuomioistuinmenettelyä. Osapuolet itse hallitsevat konfliktejaan ja kykenevät kontrolloimaan niitä. Vähemmän riitaisena
menettelynä ne auttavat säilyttämään osapuolten suhteet parempina konfliktin ratkaisemisen
jälkeenkin. Sovittelussa ei ole samanlaista voittaja-häviäjä -asetelmaa kuin oikeudenkäynnissä. Ervasti - Meincke, Kaijus Ervasti 2002 s. 138. Kirjoittaja lisää, että pankkien ja asiakkaiden
välisissä kiistoissa on kysymys usein taloudellisesti varsin pienistä asioista, joissa oikeudenkäyntikuluriski asettaisi esteen oikeudenkäynnille. Realistinen vaihtoehto alan vapaaehtoiselle
konfliktinratkaisuelimelle on kuluttajariitalautakunta, josta säädetään laissa 42/1978. Finanssivalvonnalla ei ole toimivaltaa antaa ratkaisuja yksittäisissä pankin ja asiakkaan välisissä riitaasioissa ja se käsittelee asiakkaiden yhteydenotot lähinnä valvontaviranomaisen näkökulmasta.
Wuolijoki - Hemmo 2013 s. 60, HE 66/2008 s. 47.

tukset on maksettu aina takaisin, eivätkä pankit ole vedonneet vuoden 1969
pankkilakien 10 vuoden vanhentumisaikaan.326
Kaksikorkojärjestelmän syntyminen ja ottolainauskorkojen sääntelyn
purkaminen 1980-luvulla oli osa koko säännöstelyjärjestelmän purkamista, josta syystä siihen voidaan kohdistaa sama kritiikki kuin valuutansäännöstelyn purkamisen toteutukseen.327 Antolainauskorkojen vapauttaminen
johti jo 1920-luvulla samanlaisiin ongelmiin. Suomen Pankin toimet korkomarginaalin supistamiseksi 1980-luvulla oli pankeille monella tavalla ongelmallinen.
Säästöpankeilla ei ole taustalakia, josta syystä säästöpankin hallinnosta
säädetään säästöpankkilaissa. Säästöpankkien erityispiirteet ovat vähentyneet ja hallinto vastaa ylimmän elimen isäntien valintaa lukuun ottamatta
muuta yhteisölainsäädäntöä. Erityispiirteillä tarkoitetaan muille yhteisöille
tuntemattomasta valtuutetut -instituutiosta luopumista, toimitusjohtajan
lisäämistä hallintoelimeksi ja mahdollisuutta valita säästöpankkiin hallintoneuvosto. Hallinnon kytkennän katkaiseminen kuntiin tapahtui jo ensimmäisessä säästöpankkiasetuksessa. Säästöpankkien yhteisvastuu, jota toteutti
yhteinen vakuusrahasto, teki tarpeettomaksi kuntien ”henkisen” vastuun perustamastaan säästöpankista. Hallintomalliin ja omistajattomuuteen sisältyy
stabiilisuutta, mutta myös passivoivia elementtejä. (Jakso 4.4).
Säästöpankkilakiin on sisältynyt selvitystilaa ja konkurssia koskevat säännökset taustalainsäädännön puuttumisen seurauksena. Lainsäädännön tavoitteena on se, että pankki ei ajautuisi selvitystilaan ja konkurssiin. Säästöpankkien Vakuusrahastosta säädettiin oma lakinsa vuonna 1924 ja se lopetti
säästöpankkien päästämisen selvitystilaan (Jakso 5.3). Vakuusrahastoa koskevat säännökset ovat olleet vuodesta 1931 säästöpankkilaissa, talletuspank326. Voimassaolevan lain mukaan talletus ei vanhene. Sen sijaan koronmaksuvelvollisuus
päättyy 10 vuoden päästä siitä, kun tiliä on viimeksi käytetty (LLL 15:9 §). Vuoden 1969 pankkilaeissa säädettiin, että kun kymmenen vuotta on kulunut sen kalenterivuoden lopusta, jonka
kuluessa pankkiin talletettujen varojen tiliä on viimeksi käytetty, menettää tilinomistaja puhevaltansa pankkia vastaan (LPL 38 §, SPL 43, OPL 34 §).
327. Kun ulkomaisten pääomaliikkeiden vapauttamiseen ryhdyttiin, korkoero oli jatkuvasti
valuuttaluotoille edullinen. Suomen Pankki oli sitoutunut vakaan markan politiikkaan ja piti
markkinakorot korkeina. Peruskorkoon ei uskallettu puuttua, koska asuntolainat oli sidottu
peruskorkoon. Osa yritysten ottamista valuuttaluotoista kanavoitui edelleen markkinahintaisiksi markkatalletuksiksi, jota lainattiin edelleen kotitalouksille myös peruskorkosidonnaisina. Kun markkinakorot nousivat, seurauksena oli rakenteellinen korkoriski, korkoloukku, kun
pankkien piti jälleenrahoittaa halpoja peruskorkosidonnaisia lainoja kalliilla markkinarahalla. Kun asuntojen hinnat ja osakekurssit nousivat, syntyi kuva, että varallisuuden kasvaessa
veloista selvitään.
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kilaissa ja luottolaitoslaissa. Tarkoitus on, että vakuusrahasto- ja muut turvaverkkojärjestelmät laukaistaan ennen kuin pankki joutuisi selvitystilaan.
Tallettajat asetetaan konkurssissa muita velkojia parempaan asemaan eikä
heidän tarvitse valvoa saataviaan.
Pankkiryhmäkohtaiset pääosin yhteisvastuuseen perustuneet vakuusrahastot eivät riittäneet estämään 1990-luvun pankkikriisiä. Vakuusrahastojen
sijaan paikallispankeissa on siirrytty talletuspankkien yhteenliittymään ja koko toimialalla yhteiskunnan tappioiden minimoimiseksi pankeille yhteisiin
talletussuojarahastoon ja kriisinratkaisurahastoon, jotka ovat luonteeltaan
rahastoivia. Vaihtoehdot talletuspankkien yhteenliittymälle olisivat pankkien fuusiot ja vakuusrahaston toimintapolitiikan muuttaminen vahvasti rahastoivaksi.

3.10.4 Miksi eri pankkien sääntely on poikennut
toisistaan
Säästöpankkeja koskeva lainsäädäntö on seurannut yhteiskunnan kehitystä. Ensimmäinen säästöpankkilaki käynnistyi valtiovallan tahdosta mutta myös säästöpankkien omista lähtökohdista ja tarpeista. Säästöpankkeja koskevat lait ovat voimavarojen kasvaessa yhdenmukaistuneet
liikepankkeja koskevan lainsäädännön kanssa. Osuuspankit ovat olleet
samassa asemassa säästöpankkien kanssa vuodesta 1970. Suomen liittyminen Euroopan unioniin merkitsi lopullisesti pankkien toimintaoikeuksien ja vakavaraisuutta koskevien säännösten harmonisointia. Sama koskee turvajärjestelmiä, joilla pyritään estämään pankkikonkurssit tai jos se
ei onnistu, minimoimaan pankin kumoonmenon negatiiviset vaikutukset.
Viimeaikaista lainsäädäntötyötä on tältä osin ohjannut voimakkaasti too
big to fail -oppi.
Syyt pankkien perustamiselle löytyvät yhteiskunnassa ja taloudellisessa toimeliaisuudessa tapahtuneista muutoksista. Pankkien perustamiset ja
konttoriverkostojen laajentamiset ovat ajoittuneet yleensä taloudellisen nousun aikaan. Pankkitoiminnan sisältä katsottuna uusien pankkien perustajatahot ovat löytäneet joitain puutteita jo toimineiden pankkien toiminnasta
ja rakenteista tai havainneet tarkoitusperiä, joita jo olemassa olleet pankit
eivät ole riittävästi ajaneet, perustellakseen uuden pankin tarpeellisuutta.
Tällaisilla perusteilla perustettiin ensimmäinen liikepankki Yhdys-Pankki

Suomessa vasta perustetun Suomen Hypoteekkiyhdistyksen obligaatioiden lainoittamisen helpottamiseksi, Kansallis-Osake-Pankki vastapainoksi ruotsinkielisten hallinnoimalle Yhdys-Pankille, Suomen Maanviljelys- ja
Teollisuuspankki maanviljelijöiden pankiksi tyytymättömänä Kansallis-Osake-Pankin toimintaan, Postisäästöpankki täydentämään säästöpankkien
verkostoa erityisesti syrjäseuduilla sekä Osuuskassojen Keskuslainarahasto
OKO ja osuuskassat maatalouden, erityisesti pienviljelijöiden rahoituksen
hoitamista varten. ”Suomalaisten” ja työväen säästöpankkien perustamisen
takana oli kielipoliittisia ja yleispoliittisia tavoitteita sekä luotonsaantimahdollisuuksien turvaaminen pankkien takana olleille väestöpiireille. Samoja
syitä löytyy Kansallis-Osake-Pankin perustamisen taustalta. Monet näistä
perusteista menettivät ajan mittaan merkityksensä tai niistä jouduttiin pakosta luopumaan 1990-luvulla.
Pankkilainsäädäntö ja pankkien valvonta muodostavat pankkitoiminnan
institutionaaliset puitteet. Näillä puitteilla on ollut suuri merkitys sille, millaisiksi pankkirakenteet ja pankkikulttuuri ovat kehittyneet. Liike-, säästö- ja
osuuspankkien sääntely on ollut eriaikaista ja eritasoista vuoteen 1970. Erojen
taustalla ovat olleet erot milloin ja mistä lähtökohdasta pankki on perustettu,
keitä palvelemaan pankki on tarkoitettu ja pankkien takana olleiden ryhmien
mahdollisuudet sijoittaa varoja perustamispääomaksi. Pankkien erilaisuus
on näkynyt pankin koossa, konttoreiden perustamisessa, ottolainauksen rakenteessa ja antolainauksen suuntautumisessa sekä valvonnan järjestämisessä. Säästöpankit ja osuuskassat perustettiin paikallisiksi rahalaitoksiksi.
Ensimmäiset liikepankit perustettiin heti valtakunnallisiksi. Osuuskassoja
ja Postisäästöpankkia tuki niiden monopoliasemat valtion maatilalainojen
ja valtion maksuliikkeen hoitamisessa. Lainsäädännössä on näkynyt myös
toimiminen joko yhtenä ryhmänä (vakuusrahastot ja niitä koskeva lainsäädäntö / käytäntö) tai toistensa kilpailijoina (liikepankit keskenään, ei yhteistä
vakuusrahastoa ennen vuotta 1966).
Pankkien lähtökohtien erilaisuuden ja liiketoiminnassa olleiden erojen
takia yhteisömuotojen välillä olleita eroja ei ole ollut tarvetta yhdenmukaistaa ennen liiketoimintaoikeuksien yhdenmukaistamista. Jäljelläoleviin yhteisömuotojen eroihin ja erityispiirteisiin ei lainsäädännöllä ole tarvetta enää
puuttua, koska esimerkiksi säästöpankin voi muuttaa säästöpankkiosakeyhtiöksi tai liikepankiksi. Myös rajanylittävät liiketoimintakaupat ovat mahdollisia.
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EU-lainsäädännössä on pankkitoiminnan kannalta ollut kolme keskeistä elementtiä: pankkijärjestelmän vakauden ja vakavaraisuuden kannalta
keskeisten vähimmäissäännösten yhdenmukaistaminen, isäntävaltioperiaatteen noudattaminen asiakkaansuojaa liittyvissä kysymyksissä ja ns. keskinäisen tunnustamisen periaate. Viimeksi mainittu tarkoittaa sitä, että Suomen markkinoilla voi nykyisin toimia myös ulkomaisen sääntelyn alaiset ja
ulkomaan pankkivalvojan valvomat pankit suoraan tai perustamiensa sivukonttoreiden kautta.
Seuraava taulukko osoittaa, miten liikepankkien, säästöpankkien ja
osuuskassojen sääntely on edennyt eri tahtia aina vuoden 1969 liike-, säästö- ja osuuspankkilakeihin saakka.
Liikepankit

Säästöpankit

Osuuskassat /
Osuuspankit *

Ensimmäinen varsinainen pankkilaki

1866

1895

1969

Valvonta
omistajavalvonta

1886

1903

julkinen valvonta

1922

1895

1920

ottaa talletuksia **

1866

1895

1920

avata shekkitilejä

1866

1918

1932

pohjarahasto / peruspääoma ***

1866

1895

1969

yleinen vakavaraisuusvaatimus

1933

1969

1969

kassavarantovaatimus

1933

1895

1920

oma vakuusrahasto

1966

1924

1932

vain pankkitoiminta sallittua

1886

1895

1969

Oikeus

Tallettajansuoja

Toimialamäärittely
Sijoitusrajoitus ****

1933

1969

1969

Lupa sivukonttorin perustamiseen

1933

1931

1969

Riskikeskittymäsäännös

1933

1931

1969

* Osuuskassoihin noudatettiin osuustoimintalakia/ osuuskuntalakia vuosina 19021969. Näitä lakeja sovellettiin osuuskassoihin seuraavin täsmennyksin esimerkkinä
osuuskuntalaki 247/1954: Kun osuuskunnan toimialaan kuuluu lainausliikkeen harjoittaminen, otettakoon sääntöihin ne lisämääräykset, jotka valtiovarainministeriö
liikkeen laatuun ja laajuuteen nähden harkitsee tarpeelliseksi. Säännöissä voidaan
poiketa siitä, mitä osuuskuntalaissa säädetään osuuskunnan vararahaston suuruudesta ja muodostamistavasta. Lainaa ei saa antaa muille kuin osuuskunnan jäsenille
ja valtiolle, kunnalle, seurakunnalle ja muulle julkisoikeudelliselle yhteisölle tai
milloin on kysymys lainojen antamisesta valtiolta määrättyyn tarkoitukseen saaduista varoista. Talletuksia osuuskassa sai ottaa vastaan lainmuutoksen 164/1920 ja
pitää shekkitilejä muutoksen 282/1932 nojalla.
** Säästö- ja liikepankit saivat ottaa talletuksia vastaan sääntöjen nojalla ennen lakeja. KM 1986:2 s. 11.
*** Vuoden 1866 laissa oli 1,5 milj. markan peruspääomavaatimus. Vuoden 1886
laissa ei ollut rahamääräistä vaatimusta pankkien perustamisen helpottamiseksi.
Senaatin talousosasto kuitenkin vaati 0,3 milj. markan pääomaa uusilta pankeilta
ja 1 milj. markan pääomaa pankeilta, jotka laskivat liikkeeseen obligaatiolainoja.
Peruspääomavaatimus palautettiin vuoden 1933 laissa. Kuusterä, pankkitoiminnan
hallintarakenteiden kehitys.
**** Kohdassa tarkoitetaan oikeutta osakesijoituksiin, jotka eivät ole pankin toiminnalle välttämättömiä.

3.10.5 Miten sääntely on toteutunut
Pankkilainsäädäntöä on kehitetty liike-, säästö- ja osuuspankkien omista
lähtökohdista ja tavoitteista. Se johti siihen, että muutoksia lakeihin tehtiin
eriaikaisesti kuten edellä oleva taulukko osoittaa. Säästöpankkien toimintaoikeuksia lisättiin eri lainsäädäntökierroksilla suhteessa liikepankkeihin.
Osuuskassat kykenivät kehittämään toimintaansa vuoteen 1970 ilman niitä
rajoituksia, joita säästöpankeilla oli. Postisäästöpankilla oli turvana valtion
takuu ja yksinoikeus valtion rahaliikkeeseen. Voidaan sanoa, että säästöpankkien kilpailutilanne oli huomattavan epäedullinen liikepankkeihin nähden
vuoden 1918 säästöpankkilakiin saakka ja osuuskassoihin nähden varsin epäedullinen vuoden 1969 säästöpankkilakiin saakka ja sen jälkeen jonkin verran epäedullinen liikepankkeihin nähden vuoden 1990 talletuspankkilakiin

165

166

saakka. Samassa asemassa olivat osuuspankit. Kehityksen selittää osaltaan
se, että pankeilla oli omat roolinsa ja niitä ei koettu toistensa kilpailijoiksi.328
Osuuskassat ja Postisäästöpankki nousivat säästöpankeille merkittäviksi kilpailijoiksi vähitellen 1940- ja 1950-luvulla.329 Sitä ennen pääkilpailijoita toimialalla olivat liike- ja säästöpankit. Markkinoiden säännöstely turvasi pankkien vakautta, mutta myös ”jäädytti” toimintamahdollisuuksia ja toimialan
kehitystä. Sääntelyn purkaminen ja voimakas inflaatio ovat johtaneet säännönmukaisesti pankit vaikeuksiin. Säästöpankkiryhmän suuruus ja luottamus tulevaisuuteen esti näkemästä vaaroja ja torjui opin ottamisen muiden
maiden pankkikriiseistä.
Pankkien toimintaoikeuksien yhdenmukaistaminen oli nimenomaisena
tavoitteena vuonna 1961 asetetulla pankkilakikomitealla, jonka työn tuloksena annettiin vuoden 1969 pankkilait. Yhdenmukaistamistavoite koski myös
pankkivalvontaa, vaikka Säästöpankkitarkastus saattoikin jatkaa. Rahoitusmarkkinoiden säännöstelyn jatkuminen loivensi lainmuutosten vaikutuksia.
Lainmuutoskierroksella oli myös poliittisia ulottuvuuksia. Yhteiskunnallisessa keskustelussa 1960-luvulla vaadittiin voimakkaasti liikepankkien kansallistamista. Kun säästö- ja osuuspankeille annettiin lähes samat toimintaoikeudet kuin liikepankeilla oli ollut, se vei osaltaan pohjaa liikepankkien
hallintoon osallistumis- ja kansallistamisvaatimuksilta.
Vuoden 1969 pankkilakien viimeisinä voimassaolovuosina toteutettiin
rahoitus- ja valuuttamarkkinoiden vapauttaminen. Rahoitusmarkkinoiden
säännöstelyn purkaminen tapahtui asteittain Suomen Pankin hallinnollisilla päätöksillä. Sääntelystä ja säännöstelystä luopumiseen sisältyy vaara, että
pankkien riskit toteutuvat ja pahimmillaan siirtyvät julkisen vallan hoidettavaksi. Ongelmaan oli törmätty jo 1920-luvun alussa, kun antolainauskoron ylärajasta luovuttiin ja vanhojen kiinteäkorkoisten obligaatioiden arvot
alenivat. Sääntelyn purkaminen 1980-luvulla johti riskeihin, jotka johtivat
realisoiduttuaan 1990-luvun alussa pankkikriisiin. Vuoden 1969 pankkilait
valmisteltiin ja tulivat voimaan ajankohtana, jolloin rahoitus- ja valuutta328. Kun eduskunnalle annettiin esitys vuonna 1917 uudeksi säästöpankkilaiksi, lakia koskeneesta komiteanmietinnöstä antoivat lausunnot Suomen Pankin johtokunta, valtiokonttori,
teollisuushallitus, säästöpankkien tarkastaja (valtion elin) ja Suomen Säästöpankkiyhdistys
(Säästöpankkiliitto). HE 18/1917 s. 1. Kuvaavaa on, että lainsäädäntövalmisteluun eivät osallistuneet mitenkään liikepankit, Postisäästöpankki eivätkä osuuskassat.
329. Osuuskassojen osuus talletuksista oli vuonna 1935 4 %, vuonna 1945 11 % ja vuonna 1955
17 %. Postisäästöpankin vastaavat osuudet olivat 3 %, 9 % ja 12 %. Liikepankkien osuudet olivat
vastaavina vuosina 52 %, 46 % ja 36 %. Säästöpankkien markkinaosuudet olivat 38 %, 31 % ja 31
%. Kuusterä I 1995 s. 358, 401 ja 460. Liikepankkien osalta on otettava huomioon, että talletusten osuus varainhankinnasta oli muita pienempi.

markkinoita säännösteltiin voimakkaasti. Vuoden 1969 lait olivat toimineet
kahlitun rahan aikana, mutta säännöstelyn purkautuessa ne eivät kyenneet
estämään luottoekspansiota ja pankkien ajautumista korkoloukkoon.
Kansainvälinen kehitys johti pankkitoimintaa koskevien säännösten lopulliseen yhdenmukaistamiseen vuoden 1990 talletuspankkilaissa. Uudet
vakavaraisuusvaatimukset tekivät tarpeettomaksi liiketoimintaa koskeneet
määrärajoitukset. Luottolaitoslaeissa on ollut edelleen säännökset pankkien vakuusrahastoista ja lisäksi vuodesta 1997 talletussuojarahastosta. Uudet
kriisinratkaisu- ja talletussuojarahastot vähentävät vakuusrahastojen merkitystä. Liike-, säästö- ja osuuspankkilaeissa säädetään pankkien yhteisömuotoon liittyvistä asioista. Taustalainsäädännön puuttuessa säästöpankkilaissa säädetään yksityiskohtaisesti säästöpankin yhteisömuodosta. Liike- ja
osuuspankkilaeissa säädetään toimialan vaatimista poikkeuksista osakeyhtiö- ja osuuskuntalakeihin. Lainsäädäntömalli merkitsee, että pankeilla ei ole
olennaisia ristiriitoja yhteisömuotoon rajoittuvien lakien sisällön suhteen.
Lainsäädäntö on kehittynyt toimialan yhteisvastuun suuntaan. Ensimmäinen yhteisvastuujärjestelmä luotiin säästöpankkien vakuusrahastolailla vuonna 1925. Liike- ja osuuspankeille vakuusrahastot tulivat pakollisiksi
vuoden 1969 lakiuudistuksessa. Samaan ryhmään kuuluvien pankkien yhteisvastuuta koskee vuonna 2010 annettu laki talletuspankkien yhteenliittymästä. Valtio otti vastuuta pankkitoiminnasta perustamalla vuonna 1992
Valtion vakuusrahaston. Perustaminen tapahtui kiireellä ja oli pakon sanelema. Talletussuoja- ja kriisinratkaisurahastot merkitsevät kaikkien pankkien yhteisvastuuta. Valtion vastuunotto pankeista on muuttunut Valtion vakuusrahaston lopettamisen jälkeen ”maksulliseksi”, kun pankeilta peritään
vuosittain kannatusmaksuja em. vakausrahastoihin.
Lainsäädännön yhdenmukaistaminen on merkinnyt säästöpankkien toiminnan muuttumista arvoköyhemmäksi mutta samalla rationaalisemmaksi
sillä täydennyksellä, että säästöpankin yhteisömuoto on kuitenkin säilyttänyt peruspiirteensä. Tosin eräät säästöpankit ovat muuttuneet osakeyhtiöksi. Huomionarvoista on ollut lainsäädäntötyön perusteellisuus, ainakin,
jos kutakin lainmuutoskierrosta valmistelleiden komiteoiden istumisaikaa
voidaan pitää tässä suhteessa osviittana. Pankkitoiminnan merkittävyyttä
korosti se, että eduskunnassa on ollut pankkiasioita käsitellyt pankkivaliokunta. Pankkitoiminta ei ole vain yksityistä toimintaa, koska pankkien kautta
kulkee olennainen osa yhteiskunnan rahavirroista. Kansainvälinen kehitys ja
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ryhmän linjapäätökset tekivät tarpeettomiksi säästöpankkien oman vakuusrahaston ja oman tarkastusjärjestelmän. Lakien valmisteluprosessin siirtyminen kansainväliselle tasolle on keskittänyt kansallisen edunvalvonnan koko
toimialaa edustavalle liitolle.
Erityisesti kriisitilanteissa yleispoliittiset, talouspoliittiset ja oikeudelliset
asiat kytkeytyvät toisiinsa. Näkökulma on korostunut Euroopan unionin talous- ja rahaliiton aikana. Kriisit ovat osoittaneet, että poliittista päätöksentekoa on vaikea suitsia oikeudellisesti eivätkä akuutissa tilanteessa tehdyt
oikeudellisetkaan ratkaisut kanna välttämättä pitkään. Staattisista normeista
ja yksityiskohtaisesta laillisuusvalvonnasta on siirrytty jatkuvaan lainsäädäntöprosessiin, lakien joustavuuteen ja kannustimien käyttöön. Viranomaisvalvonta on muuttunut harkintapainotteiseksi ja siinä keskitytään pankin
kokonaistilanteen arviointiin.

PANKKITOIMINNAN SÄÄNTELY
Pankkitoiminnan perus-

Rahoituksen välittäminen rahoitusylijäämäisiltä talouksilta ra-

tarkoitus

hoitusalijäämäisille talouksille, maksuliikkeen ja arvopaperitoiminnan hoitaminen.

Sääntelyn peruste

Talouselämän ja rahatalouden kehitys.
Yhteiskunnan talous- ja sosiaalipoliittiset tavoitteet.
Epäsymmetrinen informaatio pankin ja asiakkaan välillä.
Pankkiasiakkaan suojaaminen.
Pankkien välisen kilpailun turvaaminen.

Sääntelyn tarkoitus

Taloudellisen vakauden luominen yhteiskuntaan.
Yhteiskuntapoliittisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen.
Säästämisen edistäminen ja maksuliikkeen turvaaminen.
Yhteiskunnalle koituvien vahinkojen minimoiminen pankkien
ajautuessa maksukyvyttömiksi.

Sääntelyn toteutus

Pankin yhteisömuotoa koskevat säännökset.
Liiketoiminnan sääntely ml. omistusrajoitukset.
Pankin vakauden turvaamiseen tähtäävä sääntely.
Kriiseihin varautumista ja kriisien hoitamista koskeva sääntely.

Sääntelyn kohteet

Pankille sallittu liiketoiminta.
Maksuvalmius ja vakavaraisuus.
Riskinoton rajoittaminen luotonannossa ja sijoitustoiminnassa.

Sääntelyn tapa

Varsinaiset pankkilait ml. direktiiveihin perustuvat säännökset.
EU:n suoraan velvoittavat asetukset.
Varautuminen kriiseihin yhteisvastuujärjestelmillä ja pankkien
rahoittamien rahastojen avulla.
Raha- ja arvopaperimarkkinoiden sekä maksuliikkeen sääntely.
Pakottaminen pankit sopimuksiin lainsäädännöllä uhkaamalla.
Hyvä pankkitapa ja asiakasvalitusten käsittelyjärjestelmät.

Sääntelyn noudattami-

Pankin omat valvontajärjestelmät.

sen valvonta

Pankkiryhmäkohtainen valvonta.
Julkinen valvonta.
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4 Säästöpankki
yhteisömuotona
4.1 Johdanto ja tarkasteltavat asiat
Jaksossa on tarkoitus kertoa
mikä ylipäätään on ollut säästöpankin tarkoitus,
mitä merkitystä on lakiin otetulla erityistarkoituksella säästämisen
		
edistämisellä ja säästöpankin yleishyödyllisyydellä sekä paikal		 lisuudella,
mitä etuja ja heikkouksia säästöpankin omistajattomuuteen liittyy,
miten säästöpankin hallinto- ja toimintamallit toimivat vakauden
		
näkökulmasta, ja
		
miksi säästöpankit ovat toimineet yhtenä pankkiryhmänä.
Miten säästöpankit poikkeavat muista pankeista? Säästöpankkien perustaminen on lähtenyt yhteiskunnan tarpeista ilman erityisiä liiketaloudellisia
tavoitteita. Säästöpankit perustettiin pankki-nimestään huolimatta jonkinlaisiksi säästökassoiksi. Omistajattomuuden korvasi vahva aatteellisuus. Ilman aatteellisuutta ja säästöpankin kokemista omaksi pankiksi useita säästöpankkeja olisi jouduttu lopettamaan. Säästöpankit ovat mielellään pitäneet
itseään yleishyödyllisinä. Jaksossa käsitellään kysymystä, voidaanko säästöpankkeja luonnehtia lainsäädännön valossa muista pankeista poiketen
yleishyödyllisiksi.
Säästöpankkien tarkoitus. Säästöpankkien erityistehtävänä on ollut säästäväisyyden ja säästämisen edistäminen. Miten säästöpankki voi toteuttaa
erityistehtäväänsä nykyisessä yhteiskunnassa? Jaksossa selvitetään, miten
erityistehtävää on toteutettu ja etsitään vastausta, onko pankkien toimintaoikeuksien yhdenmukaistuttua kulutusta korostavassa hyvinvointiyhteiskunnassa säästämisideologialla enää vastakaikua tai antaako lain maininta erityistehtävästä lähinnä vain oikeutuksen säästöpankki-nimen käyttöön
pankin toiminimessä.
Säästöpankit ovat olleet paikallisia. Mitä paikallisena pankkina toimiminen on merkinnyt yleensä ja erityisesti pankin vakauden kannalta? Lainsää-

däntö on tukenut paikallisuutta, siis yhden kunnan pankkien perustamista,
mutta alkuvuosikymmenten jälkeen myös vastakkaista kehitystä helpottamalla sivukonttorien perustamista ja säästöpankkien fuusioita. Säästöpankkeja on pidetty myös kuntien pankkeina. Sitä on korostanut se, että liikepankit olivat omistajiensa pankkeja, osuuskassat / osuuspankit jäsentensä
pankkeja ja Postisäästöpankki / Postipankki valtion omistama pankki. Kuntapankkikäsitys on ollut ymmärrettävä kuntien perustamissa maalaissäästöpankeissa. Uskomus eli pitkään pankin perustamistapaan katsomatta ja
lainmuutoksista välittämättä. Tutkimuksessa on selvitetty säästöpankkien
ja kuntien liittymäkohdat lainsäädännössä. Säästöpankkien Vakuusrahaston tukitoimintaa koskevassa jaksossa 8 selostetaan käytännön tapauksia,
joissa kunnan ja säästöpankin yhteys on konkretisoitunut. Asia on nostettu tutkimuksen kohteeksi sen takia, että säästöpankit ovat halunneet olla
imagosyistä mieluummin ”yksityisiä” kuin julkisia (kunnan) pankkeja. Tästä syystä säästöpankit eivät ole myöskään tunteneet henkistä yhteyttä Postisäästöpankkiin.
Omistajattomuus. Säästöpankin yhteisömuodon heikkoutena pidetään
omistajattomuutta ja sen seurauksena sitä, että säästöpankin jouduttua taloudellisiin ongelmiin ei ole olemassa pankkia pelastavana tahona omistajia,
joiden puoleen voitaisiin kääntyä. Tutkimuksessa asetetaan kysymyksenalaiseksi omistajattomuus niin suurena ongelmana, kuin se säästöpankkien
määrittelyssä ja luonnehdinnassa on esitetty. Jaksossa tuodaan esille, että
säästöpankin yhteisömuotoon liittyy myös vakautta lisääviä tekijöitä. Tällaisia ovat erityisesti kohteeltaan tarkkaan määritelty ja myös määrältään rajattu
ylijäämän käyttö sekä paikallisuus.
Hallintomalli ja yhtenä pankkiryhmänä toimiminen. Säästöpankeilla ei ole taustalakia kuten liikepankeilla osakeyhtiölaki ja osuuspankeilla
osuuskuntalaki. Miksi säästöpankeilla on oma lakinsa ja hallintomallinsa?
Säästöpankkia kuvataan yleisesti säätiömäiseksi. Jaksossa puretaan, mikä
säästöpankissa on säätiömäistä ja mikä ei sitä ole. Jaksossa kuvataan säästöpankin hallintomalli, jossa on myös vakautta turvaavia piirteitä. Kuvaus tekee ymmärrettäväksi säästöpankin hallituksen vastuun, joka konkretisoitui
1990-luvun ns. säästöpankkioikeudenkäynneissä. Tutkimus pyrkii antamaan
vastauksen, oliko kysymys ainutkertaisesta tapauksesta vai onko hallituksen jäseniltä vaadittu vahingonkorvauksia myös aikaisemmin. Säästöpankit ovat toimineet yhtenä ryhmänä. Säästöpankkien yksikkökoko (pienuus),
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paikallisuus ja omistajattomuus ovat johtaneet siihen, että säästöpankit ovat
toimineet yhtenä pankkiryhmänä ja vakuusrahaston kautta yhteisvastuussa
toisistaan. Muista pankeista poiketen säästöpankkeja on tarkastanut yksin
tai valtion valvontaviranomaisen jatkeena ryhmän itsensä asettama Säästöpankkitarkastus. Asiaa tarkastellaan jaksossa oikeudellisesta näkökulmasta
eli miten lainsäädäntö on tukenut yhtenä pankkiryhmänä toimimista.
Säästöpankkitoiminnan kehitystä kuvaa kulloinkin käytetyt nimitykset:
säästöpankit → säästöpankkiliike → säästöpankkilaitos → säästöpankkiryhmä.
Liikkeestä voidaan alkaa puhua 1900-luvun alusta, jolloin perustettiin Säästöpankkiliitto ja SKOP. Säästöpankkiryhmään siirryttiin 1970-luvulla. Ryhmäajattelussa siirryttiin uudelle portaalle vuoden 2014 lopussa, kun säästöpankit muodostivat laissa tarkoitetun talletuspankkien yhteenliittymän. Tosin
yhteenliittymän ulkopuolelle jäi suurin aikaisempaan ryhmään kuulunut
pankki, mikä merkitsi uutta sisältöä käsitteelle säästöpankkiryhmä: ryhmää,
josta yksi on joukosta poissa.

4. 2 Säästöpankin tarkoitus
Yksinkertaisin tapa kuvata säästöpankkia on todeta sen olevan säätiötyyppinen ja jatkaa kertomalla sen erityispiirteet. Säästöpankin olemusta voidaan
kuvata ottamalla malli angloamerikkalaisesta trust-instituutiosta, vaikka
Suomen oikeusjärjestys ei tunnekaan instituutiota. Trustin peruskuviossa
on kolme tahoa: ”settlor” siirtää tietyn omaisuuden ”trusteelle”, joka hallinnoi sitä kolmannen, ”beneficiaryn”, hyväksi. Omaisuus on trusteen nimissä,
trustee voi vuokrata, pantata ja myydäkin sitä ja saada vastineena sijaan tulevaa omaisuutta, kunhan turvaa beneficiarylle settlorin määräämät intressit,
joihin voi kuulua oikeus käyttää omaisuutta, mutta yleisimmin omaisuuden
tuotto kokonaan tai osittain esimerkiksi trusteen harkinnan mukaan. Trustin
loputtua omaisuuden saa beneficiary tai jos sitä ei ole enää olemassa, trustee
mutta ei missään vaihtoehdossa settlor.330
Seuraavaksi sovelletaan trust-mallia suomalaiseen säästöpankkiin. Säästöpankin perustajana ovat olleet yksityiset lahjoittajat, maalaiskunta tai työväenyhdistys, jotka eivät ole halunneet hallinnoida lahjoittamaansa omaisuutta. Lahjoitetusta omaisuudesta vastaa hallinnoija, joka on säästöpankki.
Säästöpankki voi käyttää omaisuutta itsenäisesti perustajia ja vastaanottajia
(tallettajia) kuulematta. Kun hallinnoitava omaisuus kuuluu hallinnoijan eli

330. Kanniainen - Määttä, Tommi Ralli 1999 s. 48-52.

säästöpankin omaisuuteen, säästöpankki on se, joka voi mennä konkurssiin.
Vastaanottajana, edunsaajana mallissa on säästöpankin tallettaja. Tallettaja saa omaisuuden edut ja tuotot, esimerkiksi etuna turvatun talletuksen ja
tuottona hyvän talletuskoron tai edullisen palvelun. Perustaja, sittemmin laki
on voinut määrätä, että osa tuotosta voidaan säästöpankin tallettajien päätöksellä lahjoittaa yleishyödyllisiin tai hyväntekeväisiin tarkoituksiin.
Kun säästöpankki lopetetaan, ylijäämä tulee vastaanottajan hyväksi säästöpankin säännöissä määrätyllä tavalla. Aikaisemmin ylijäämän saajana oli
Säästöpankkien Vakuusrahasto eli nämä varat tulivat tallettajien turvaksi.
Nyt säästöpankkia lopettaessa yli jääneet varat tulee käyttää säästäväisyyden
edistämiseen tai muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen. Lisäksi todetaan,
että säästöpankin perustajat valitsivat aikanaan ylimmän hallintoelimen eli
isännät. Tehtävä on siirtynyt käytännön syistä perustajilta vastaanottajille
eli tallettajille.
Trust-mallissa on olennaista mitä varten hallinnoija, trustee on perustettu. Ensimmäisen säästöpankin Turun Säästöpankin sääntöjen mukaan
”Säästö-bankin tarkoituksena on pienempäin rahasummain wastaan ottamisella ja werolle elikkä intressille lainaamisella, hankkia wähemmän
warallisille tilaisuuta että täydellä wakuudella ja ilman kulutusta, weron
kautta enentää ne rahat, jotka het owat voineet kokoon säästää, ja että sillä tavalla kehottaa heitä tarkkuuteen, säästäväisyyteen ja oman hyödytyksensä etsintöön.” Tämä kohta otettiin vähäisin vivahduseroin Turun Säästöpankin jälkeen seuraavaksi perustettujen säästöpankkien sääntöihin.
Kahden ensimmäisen säästöpankin säännöissä pankin toiminnan yleishyödyllistä luonnetta osoitti maininta väärällä nimellä tehtyjen talletusten
kohtalosta. Sellaiset talletukset oli osoitettava kaupungin vaivaishoitolaitoksen hyväksi.331
Säästöpankkien tavoitteiden saavuttamisesta käytiin voimakasta julkista keskustelua 1850-luvulla. Senaatin valtiovaraintoimituskunnan päällikkö
Lars Gabriel von Haartman katsoi, että säästöpankeista huolimatta köyhäinhoitokulut eivät olleet laskeneet eikä työväen siveellinen taso ollut kohonnut.
Sen sijaan yhteiskunnan yläkerrosten patriarkaalinen huolenpito palvelijaja työläisluokkaa kohtaan oli heikentynyt, koska katsottiin säästöpankkitoiminnan kantavan isäntien asemesta vastuun. Vilkkaassa sanomalehtiväittelyssä säästöpankkeja puolusti kirjailijana ja valtiopäivämiehenä tunnettu
Agathon Meurman.332 Keskusteluun osallistuneen J. V. Snellmanin mukaan
331. Urbans 1963 s. 121-126.
332. Urbans 1963 s. 139-145. Todettakoon, että von Haartman tunsi säästöpankkitoimintaa
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säästöpankit olivat ”työtätekevän luokan hyväntekeväisyyslaitoksia”, joita
luottamushenkilöt hoitivat palkatta. Säästöpankkien päämääränä oli liikevoiton sijasta säästämisen ja rahvaan maanläheisten hankintojen edistäminen.333
Vuoden 1895 säästöpankkiasetuksessa säästöpankilla tarkoitettiin ”rahalaitosta, jonka oli määrä, perustajain tahi niiden oikeudenhaltijain saamatta
nauttia hyväkseen voittoa liikkeestä, ottaa yleisöltä rahaa korkoa kasvamaan
ja lisäämällä korot pääomiin, niitä yhä kartuttaa sekä irtisanomisen mukaan
maksaa rahat takaisin.” Asetuksessa ei mainita säästöpankin yhteiskunnallista eikä kasvatuksellista tavoitetta. Siinä suhteessa ajattelutavassa oli tapahtunut selvä muutos, että kun säästöpankkien säännöissä oli aikaisemmin
puhuttu vähävaraisista henkilöistä tai käytetty jotain muuta vastaavaa ilmaisua, asetukseen ei näitä tavoitteita otettu. Asetuksesta käy kuitenkin ilmi, että
säästöpankkien perusluonteeseen ei ollut tarkoitus tehdä muutoksia, kun
siinä sanottiin, että myös kunta on oikeutettu ”säästämisen edistämiseksi
kunnassa perustamaan säästöpankin”.
Asetuksessa oli myös määräys voittovarojen käyttämisestä ”hyväntekeväisiin ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin, ei kuitenkaan semmoisiin, joista kunta
tahi seurakunta on velvollinen pitämään huolta.” Rajausta voi pitää oikeaoppisena trust-ajatusmallin näkökulmasta. Ilman rajaustahan settlor (köyhäinhoitokustannusten maksajat / kunta) olisi saanut hyötyä perustamastaan
pankista. Tarkastuskustannuksetkin suoritti valtio, sillä valtiopäivät katsoi
toisin kuin asetusta valmistellut komitea, että säästöpankit hyväntekeväisyyslaitoksina oli vapautettava tällaisista menoista.334
Asetuksen sisältöä voidaan arvioida omaa aikaansa vasten. Erityisiä toimenpiteitä säästämisen edistämiseksi ei välttämättä katsottu tarvittavan lakiin, kun takana oli pitkä rauhankausi, markka oli sidottu kultakantaan ja
hyvinvointi kohosi tasaisesti.335 Merkittävää asetuksessa oli, että sen mukaan säästöpankki ja kunta oli oikeudellisesti erotettava toisistaan. Kuntakokous ei saanut enää määrätä pankin hallinnosta eikä muutenkaan sanella

myös sitä kautta, että hän oli Turun Säästöpankin johtokunnan puheenjohtaja vuosina 18361839. Säästöpankki nro 1/1915 s. 5.
333. Kuisma - Keskisarja 2012 s. 204.
334. KM 1893:6 s. 30, myös KM 1884:8 s. 39-40, Urbans 1963 s. 219, Hietakari 1951 s. 92.
335. Rahan sitominen kultakantaan merkitsi, että keskuspankkien oli lunastettava kaikki sille
tarjottu kulta, keskuspankkien tuli myydä rajattomasti hallussaan olevista varannoistaan kultaa
laillisia maksuvälineitä vastaan, kullan liikkuminen valtioiden rajojen yli piti olla esteetöntä,
setelistön ja kultavarannon välillä piti olla kiinteä suhde sekä rahan arvo piti sitoa tiettyyn kultamäärään ja siten saavuttaa kiinteät valuuttakurssit. Autio - Hjerppe, Jon Hirvilahti 1996 s. 66-67.

pankin toimintaa. Ainoana laissa mainittuna yhdyssiteenä kuntaan oli kunnan oikeus perustaa säästöpankki, mutta siinäkin tapauksessa säästöpankin
tuli toimia itsenäisesti.336
Vuonna 1914 senaatin päätöksellä säästöpankki viimeistään tunnustettiin pankkilaitokseksi, mikä merkitsi sitä, ettei kunnan ja seurakunnan varojen tallettamista säästöpankkiin enää viranomaisten taholta voitu vastustaa. Säästöpankin oikeudellisessa määrittelyssä ongelmaksi oli vuosisadan
alussa muodostunut, mitä laissa tarkoitetaan sanalla yleisö.337 Tarkoittiko
yleisö myös kuntia ja seurakuntia? Ongelma ratkesi lopullisesti siis vuonna
1914, kun senaatti kumosi kuvernöörin päätöksen, jolla kuvernööri oli velvoittanut kunnan sakon uhalla siirtämään talletuksen säästöpankista johonkin
”yleiseen pankkilaitokseen”.338
Vuoden 1918 säästöpankkilaissa säästöpankin tarkoitus ei muuttunut.
Säästöpankki on sellainen yleinen rahalaitos, jonka tarkoituksena on, perustajain tai heidän oikeudenomistajiensa saamatta voittoa liikkeestä, vastaanottaa rahaa korkoa kasvamaan sekä irtisanomisen mukaan maksaa säästöt.
Lakiin ei sisälly mainintaa säästöpankin sosiaalisesta tehtävästä. Kuten aikaisemmin säästöpankin luonne käy kuitenkin epäsuorasti ilmi eri lainkohdista.
Vuoden 1931 säästöpankkilaissa säästöpankki määriteltiin sellaiseksi yleiseksi ja yleishyödylliseksi rahalaitokseksi, jonka tarkoituksena oli, perustajain
tai muiden saamatta osuutta laitoksen tuottamasta voitosta, edistää säästäväisyyttä vastaanottamalla rahoja korkoa kasvamaan ja sijoittamalla ne varmalla tavalla. Säästöpankin sosiaalinen luonne otettiin suoraan säästöpankin
määrittelyyn. Laista jätettiin pois talletusten maksimikokoa koskevat vaatimukset. Enimmäissuuruudella oli aikaisemmin katsottu olleen merkitystä
säästöpankin maksuvalmiuden hoitamisessa, mutta myös siinä suhteessa,
miten suuret talletukset sopivat säästöpankin luonteeseen alempien kansanluokkien pankkina.339 Kuusterän mukaan säästöpankki-ideologiassa oli
336. Kuusterä 1995 s. 141.
337. Senaatin valtiovaraintoimikunta oli vuonna 1902 säästöpankkien tarkastajalle lähettämässään kirjelmässä huomauttanut, että kuntien ja seurakuntien varojen sijoittaminen säästöpankkeihin ei ollut asetuksessa määritellyn säästöpankin tarkoituksen mukaista. Vuonna 1910
eduskunta oli hyväksynyt asetuksenmuutoksen, jossa säästöpankin määritelmästä oli jätetty
pois seurakuntien ja kuntien varojen säästöpankkeihin tallettamisen esteenä ollut sana ”yleisöltä”. Säästöpankkiasetuksen 1 §:n muutos 26/1910, Aro 1951 s. 49.
338. Säästöpankki nro 7-8/1963 s. 248, Partanen 2006 s. 28-29.
339. Kun säästöpankkiasetuksen tarkastamista varten asetettu komitea antoi mietintönsä
vuonna 1912, komitean jäsen ja sihteeri Georg Leinberg vastusti komitean enemmistön kantaa saman tallettajan nimellä olevan talletuksen enimmäismäärän jättämistä säästöpankin
harkintaan muun muassa sillä perusteella, että säästöpankin käyttäjäpiiristä tulee sulkea pois
sellaisia varakkaampia henkilöitä, jotka itse kykenevät tekemään rahansa hedelmää kantaviksi.
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toteutunut merkittävä laajennus. Tavoitteeksi oli tullut kaikkien yhteiskuntakerrosten säästämisen lisääminen ja säästöpankit olivat julistautuneet koko
kansan pankeiksi.340 Yksi ilmenemismuoto säästöpankkien toiminnan laajentumisesta oli maksuliikkeen hoitaminen, verojen kantaminen sekä kuntien ja seurakuntien rahastonhoito.
Nymanin mukaan sanalla yleinen tarkoitetaan sitä, että säästöpankki
on periaatteessa avoin kaikille, jotka haluavat sitä käyttää. Yleishyödyllisyys
merkitsee sitä, että säästöpankin toiminnan tulee palvella yleistä etua eikä tavoitella yksityistä voittoa. Yleinen ajattelumalli oli, että säästöpankeilla
ei ole aihetta kerätä suurempia voittoja, kuin mitä tarvitaan hoitokulujen
peittämiseen ja vakavaraisuuden turvaamiseen. Ajattelumalli oli voimissaan niin kauan kuin pankit toimivat säännöstellyissä oloissa. Toisin kuin
Postisäästöpankki, joka oli oikeudelliselta luonteeltaan julkisoikeudellinen laitos, Nymanin mukaan säästöpankit ovat yksityisoikeudellista laatua olevia säätiöitä. Säästäväisyyden edistäminen erityisesti vähävaraisten väestöpiirien keskuudessa on ollut säästöpankkien päätarkoituksena
niiden perustamisesta alkaen. Tarkoitus otettiin nyt ensimmäisen kerran lakiin.341
Vuoden 1931 säästöpankkilakiin lisättiin myös säännös, jonka mukaan
”lainaa älköön otettako säästöpankin liikkeen laajentamiseksi.” Nymanin mukaan säästöpankkitoiminnassa vanhastaan noudatettu periaate sai nyt lain
vahvistuksen. Säästöpankkien tehtävänähän oli antolainausta harjoittamalla
tehdä korolliseksi niille tavanmukaisessa ottolainausliikkeessä uskotut varat
ja omat varansa, eikä vain ylimalkaan harjoittaa rahaliikettä.342 Vuonna 1939
säännöstä lievennettiin siten, että SKOP:n välityksellä säästöpankki saattoi
rajoitetusti antaa luottoa toiselle säästöpankille. Luottoa ottavassa säästöpankissa tällaisen luoton määrä sai olla 15 % säästöpankin talletusten määrästä
ja luottoa oli lyhennettävä vuosittain vähintään 10 %. Luottoa säästöpankki
ei voinut käyttää maksuvalmiutensa hoitamiseen, joten sen maksuvalmiuden tuli olla kunnossa. Luotosta ei saanut antaa SKOP:lle vakuutta. Ehdon
tarkoituksena oli suojata tallettajia estämällä säästöpankin varojen panttaaminen, mikä SKOP:n mahdollisen selvitystilan tai konkurssin sattuessa koituisi heidän vahingokseen.

KM 1912:2 s. 65-68, Aro 1951 s. 79. Leinberg oli ensimmäinen säästöpankkien tarkastaja (18961900) ja Helsingin Suomalaisen Säästöpankin kamreeri (1901-1918).
340. Kuusterä I 1995 s. 232.
341. Nyman 1962 s. 14-16.
342. Nyman 1962 s. 139.

Se, että säästöpankkeja pidettiin yksityisinä hyväntekeväisyyslaitoksina,
se merkitsi sitä, että ne oli vapautettu veroista.343 Säästöpankit saatettiin 1920-luvun alussa kunnallisverotuksen alaiseksi. Vuoden 1924 tulo- ja omaisuusverolain mukaan sellaiset yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden varat käytetään yksinomaan yleishyödylliseen tarkoitukseen, olivat
valtiolle maksettavasta verosta vapaat (306/1924). Periaatteesta jouduttiin luopumaan jatkosodan aikana sodankäynnin kustannusten takia, ensin ylimääräisiä veroja koskevalla lailla vuonna 1942 (602/1942) ja pysyvästi lisäämällä säästöpankit vuonna 1943 tulo- ja omaisuusverolaissa
verovelvollisiksi (888/1943). Hallitus käytti perusteluna sitä, että ”kun sitä
veronmaksukykyä, jota säästöpankit edustavat, ei voitu jättää hyväksikäyttämättä, hallitus esitti...”344
Vuoden 1931 lakiin otettiin säännös, jonka mukaan ”älköön säästöpankin
vuosivoittoa tai liikkeen laajuutta pantako perusteeksi, jonka mukaan palkka, palkkio tai muu korvaus lasketaan”. Määräys otettiin lakiin sen johdosta,
että toimihenkilöiden palkat muutamissa säästöpankeissa oli 1920-luvulla
määrätty vuosivoitosta riippuvaksi. Säästöpankeille, jotka eivät toiminnallaan tavoittele voittoa, tällainen järjestely katsottiin erikoisen sopimattomaksi, koska se oli omiaan kohtuuttomasti kiihottamaan asianomaisten pyrkimystä säästöpankin vuosivoiton kartuttamiseen. Vastaava säännös otettiin
kaksi vuotta myöhemmin liikepankkeja koskevaan pankkilakiin (87/1933).345
Vuonna 1969 kaikkiin pankkilakeihin otettiin vastaava säännös.346 Vuoden

343. Suojeluskunnat, palokunnat ja säästöpankit tulkittiin vielä 1920-luvulla verotuksessa
yleishyödyllisiksi sillä perusteella, että niiden tarkoitus oli yleisluontoinen eikä toimintaa ollut
rajoitettu minkään määrätyn kansalaisryhmän hyväksi. Niillä oli sosiaali- ja aluepoliittisia tehtäviä, jotka tunnustettiin myös säästöpankkilaissa ja säästöpankkien verotuksessa. HE 107/1924
s. 3, Urbans 1963 s. 412-413, Säästöpankki nro 8-9/1921 s. 75-77.
344. Perustelu on 12.2.1943 annetusta hallituksen esityksestä HE 5/1943 laiksi säästöpankkien
suoritettavasta tilapäisestä verosta. Vuoden 1942 esityksessä HE 69/1942 perustetta ei esitetty
näin suoraviivaisesti. Säästöpankkien verovelvollisuudesta mutta myös veron perusteesta ja
määrästä on taitettu peistä lainsäätäjän kanssa myöhemminkin. Nyman kirjoittaa vuonna 1957
seuraavasti: ”Kun liiallinen kulutus ja keinotekoisen korkea elintaso ovat järkyttäneet talouselämämme pohjaa, ei valtiolla, joka näyttää vuosi vuodelta etsivän taloudellista kokonaisohjelmaa
siinä onnistumatta, ole suuria mahdollisuuksia suunnitella talouttaan ja verotuspolitiikkaa
tulevien sukupolvien tarpeita silmälläpitäen. Sen on pakko tyytyä ottamaan huomioon vain
hetken tarpeet ja sieppaamaan verotuskohteita sieltä, mistä ne ovat helpoimmin löydettävissä.”
Säästöpankki nro 3/1957 s. 59.
345. Nyman 1962 s. 74-76, Tudeer 1986 s. 12: osapalkkio oli jopa yli nelinkertainen vuosipalkkaan nähden.
346. Kieltoa perusteltiin vaaralla, että tilinpäätökset laadittaisiin paremmiksi kuin miksi ne
muodostuisivat, jos osapalkkiojärjestelmää ei olisi, esim. poistoissa ja varauksissa tingittäisiin.
Erma - Koski 1985 s. 165-167.
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1990 pankkilakeihin sitä ei enää otettu. Vuoden 2014 luottolaitoslaissa on johdon palkitsemisesta luottolaitosdirektiiviin perustuva 8 luku.347
Vuoden 1969 säästöpankkilain mukaan säästöpankki on rahalaitos, jonka tarkoituksena on harjoittaa pankkitoimintaa perustajien tai muiden saamatta osuutta laitoksen tuottamasta voitosta. Sen erityistarkoituksena on
säästäväisyyden edistäminen. Laissa ei enää ole mainintaa säästöpankin
yleishyödyllisyydestä. Pankkilakikomitean mietinnössä yleishyödyllisyyden
poistamista perustellaan sillä, että säästöpankin oikeudellinen luonne ja
yleishyödyllisyys käyvät ilmi siitä, että säästöpankki määritellään rahalaitokseksi, jonka tuottamasta voitosta perustajat tai muut eivät saa osuutta.348 Liikepankki määriteltiin liikepankkilaissa pankkitoimintaa harjoittavaksi osakeyhtiöksi ja osuuspankki osuuspankkilaissa pankkitoimintaa harjoittavaksi
osuuskunnaksi. Säästöpankki eroaa jälkimmäisistä säätiömäisen luonteen
määrittelyllä sekä säästöpankeille määritellyllä erityistarkoituksella.
Vuoden 1990 säästöpankkilaissa säästöpankki määritellään talletuspankkilaissa tarkoitettua toimintaa harjoittavaksi rahalaitokseksi, jonka erityistarkoituksena on säästämisen edistäminen. Laista poistettiin rajaus rahalaitoksena, jonka tarkoituksena on harjoittaa pankkitoimintaa ”perustajien tai
muiden saamatta osuutta laitoksen tuottamasta voitosta.” Muutos oli käytännön sanelema sen jälkeen, kun säästöpankit voivat ottaa käyttöön kantara-

347. Muuttuvan palkkion enimmäismäärä on 100 % henkilölle maksettavan kiinteän palkkion määrästä. Yhtiökokouksen päätöksellä määrää voidaan nostaa 200 %:iin. Luottolaitoslain
(610/2014) 8. luvun 7 §.
348. KM 1967:A 8 s. 28. Yleishyödyllisyys liittyy verotukseen eikä yhteisömuotoon. Tässä mielessä yleishyödyllisyyden jättäminen pois säästöpankkilaista oli perusteltua. Komitean perusteluun voi siten esittää kritiikkiä, ei lopputulokseen. Myös Postipankin yleishyödyllisyys poistettiin (511/1969). Laissa 260/1948 Postisäästöpankki oli määritelty valtion vastuulla toimivaksi
yleishyödylliseksi rahalaitokseksi.
Jotta yhteisöä voitaisiin pitää verotuksen näkökulmasta yleishyödyllisenä, sen tulisi toimia yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä ja toiminnan tulee olla yhteiskunnallisesti merkittävää. Jotta se olisi yhteiskunnallisesti merkittävää, yhteisön varsinaisena tarkoituksena tulisi olla valtiollisiin asioihin
vaikuttaminen rekisteröitynä puolueena taikka sosiaalisen tai muun yhteiskunnallisesti tärkeitä
tarpeita palvelevan toiminnan harjoittaminen ja jos sen toiminta on koko valtakunnan kattavaa
tai muuten laajaa, vakiintuneen muodon saavuttanutta ja pysyvää. Tulo- ja varallisuusverolain
13 §, laki yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen
veronhuojennuksista 680/1976.
Yhdistyksen ja säätiön yleishyödyllisyys arvioidaan verotuksessa. Arvioinnissa otetaan huomioon yhdistyksen tai säätiön säännöt ja sen todellinen toiminta. Siten yhdistys tai säätiö ei
tule yleishyödylliseksi vain sääntöjensä perusteella, jollei se toimi niiden mukaisesti. Yhdistystä ja säätiötä ei voi pitää yleishyödyllisenä, jos liiketoiminnasta muodostuu niin merkittävä
osa toimintaa, että sitä voidaan pitää tärkeänä toimintamuotona tai toiminnan painopisteenä.
Verohallinnon ohje 15.8.2015, Talari 2010 s. 15-26.

haston. Toisaalta laki olisi voitu kuten Norjassa (1961) kirjoittaa niinkin, että
siinä olisi otettu huomioon erikseen säästöpankit, joilla on kantarahastoa ja
joilla sitä ei ole. Päinvastoin kuin lakia säädettäessä arvioitiin, kantarahastojen perustaminen on jäänyt vähäiseksi.
Vuoden 2001 säästöpankkilain sisältö on säästöpankin tarkoituksen osalta
sama kuin vuoden 1990 laissa sillä lisäyksellä, että myös säästöpankkiosakeyhtiön tarkoituksena on säästämisen edistäminen. Määrittelyssä voi nähdä
ristiriidan tai päällekkäisyyttä, kun säästöpankkiosakeyhtiössäkin tavoitteena
on voiton tekeminen omistajille ja samalla tehtäväksi annetaan yhteiskuntapoliittinen tehtävä. Päällekkäisyyttä on siitä, että säästöpankkia omistavien
säätiöiden tehtävänä on säästäväisyyden edistäminen. Lisäksi säätiöllä voi
olla muu yleishyödyllinen tai hyväntekeväisyystarkoitus.
Vuoden 2014 luottolaitoslaissa määrittelyt lähtevät luottolaitostoiminnan määrittelystä. Luottolaitostoiminnalla tarkoitetaan liiketoimintaa, jossa yleisöltä vastaanotetaan takaisinmaksettavia varoja sekä tarjotaan omaan
lukuun luottoja tai muuta rahoitusta. Takaisinmaksettavilla varoilla tarkoitetaan liiketoiminnassa velaksi otettuja varoja. Luottolaitostoimintaa harjoittava luottolaitos voi olla talletuspankki tai luottoyhteisö. Talletuspankki on
luottolaitos, jonka toimilupa oikeuttaa vastaanottamaan yleisöltä talletuksia. Talletuksella tarkoitetaan sellaisia takaisinmaksettavia varoja, jotka on
kokonaan tai osittain korvattava talletussuojarahastosta. Talletuspankki voi
olla osakeyhtiö, osuuskunta tai säästöpankki. (LLL 1:5 - 9 §:t). Luottoyhteisö
on luottolaitos, joka voi vastaanottaa muita takaisinmaksettavia varoja kuin
talletuksia. Luottoyhteisö voi olla osakeyhtiö, osuuskunta tai hypoteekkiyhdistys.
Tässä yhteydessä tarkistetun säästöpankkilain mukaan Säästöpankki ja säästöpankkiosakeyhtiö ovat luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
(610/2014) tarkoitettuja talletuspankkeja, joiden erityistarkoituksena on säästämisen edistäminen (8.8.2004/614).
Säästöpankkia koskeva määrittely on ollut samantyyppinen muissa pohjoismaissa. Ruotsissa mainitaan edelleen säästäminen erityistehtävänä ja
toimiminen paikallisena pankkina. Norjassa ja Tanskassa säästöpankin erityispiirteet ilmenevät enää pankin toiminimen käytössä, hallintomallissa ja
ylijäämän käytössä. Erillisistä säästöpankkilaeista on luovuttu.349
349. Ruotsi: Sparbankslag 1987:619, 1 kap
1 §. En sparbank har till ändamål att, utan rätt för dess stiftare eller andra att få del av den vinst
som kan uppkomma i rörelsen främja sparsamhet genom att driva bankverksamhet i enlighet
med de bestämmelser som meddelas i denna lag och lagen om bank- och finansieringsrörelse.
En sparbanks rörelse ska avse främst ett visst verksamhetsområde (2004:304).
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Seuraava taulukko kertoo säästöpankkitoiminnan tavoitteet vuoden 1969
säästöpankkilain jälkeen ja vuonna 2015, jolloin säästöpankit muodostivat
talletuspankkien yhteenliittymän.

Norja: Lov om sparebanker 1961-05-24-1, Förste kapitel
1 §. Denne lov gjelder alle foretak som har til formal å fremme sparing ved å ta imot innskuld
fra ubestemt krets av innskytere og å forvalte de midler foretaket rår over, uten at stifterne
eller andre har rett til utbytte av virksomheten utover eventuell forretning av grunnfondbevis.
Tutkimuksen tarkastelukauden jälkeen Norjassa on tullut voimaan vuoden 2016 alusta mm.
säästöpankkilain kumonnut Lov om finansforetak og finanskonsern 2015-04-10-17. Uudessa laissa ei ole enää mainintaa säästöpankin erityistarkoituksesta edistää säästämistä. Laissa
yksin säästöpankkeja koskevat säännökset käsittelevät lähinnä säästöpankin toiminimeä ja
hallintomallia.
Tanska: Myös Tanskassa on uusi laki Lov om finansiel virksomhed LBK nr 610 af 28/04/2015,
Afsnit VI
§ 202. En sparekasses overskud skal henlægges til egenkapitalen bortset fra beløb, der tillægges
sparekassens medarbejdere som led i aftaler om overskudsdeling, beløb, som sparekassens
repræsentantskab beslutter at anvende til forrentning af sparekassens garantkapital, og beløb,
der udloddes til indehavere af hybrid kernekapital udstedt af sparekassen, hvis garantkapitalen
eller den hybride kernekapital opfylder betingelserne for at være egenkapital.
Stk. 2. Repræsentantskabet kan dog bestemme, at der skal anvendes beløb fra sparekassens
årlige overskud til almennyttige eller velgørende formål. Sådanne beløb kan eventuelt henlægges til en særlig fond til senare udbetalning.
Stk. 3 Overførsel til garantikapitalen fra sparekassens øvrige egenkapital er forbudt.
Prof. Paul Thomes kuvaa säästöpankkien toimintamallia Saksan osalta mutta muutenkin varsin
yleispätevästi seuraavasti: 1) A not for profit business model. Surpluses have been important,
but the core goal of the savings banks´ business model has been creating value and sustainability. Surpluses have been used to strengthen reserves and to finance educational, social and
cultural projects in their business districts, 2) A regional business scope. This business scope
is combined with an intimate knowledge of regional structures, trustful relation-ships with business partners and earnings consumed or reinvested primarily where they were generated, 3)
A network structure. This structure provides enough freedom along with the safety of a mighty
alliance. The structure provides important potential for controls, information, cost reduction
and lobbying. This structure also allows diversity (from the largest bank to the smallest institution) and 4) The regulation by public law. This regulation has made savings banks quite independent .. of speculative motives. Thomes 2013 s. 59-60.
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4.2.1 Säästäväisyyden ja säästämisen edistäminen
Säästöpankkien tarkoitusta, säästämisen edistämistä toteutettiin säästöpankeissa niistä lähtökohdista, mistä säästöpankki oli perustettu ja ketkä olivat
pankin perustaneet ja vastasivat hallinnosta.350 Säästöpankin tarkoitus kävi
ilmi säästöpankin säännöistä. Vasta vuoden 1931 säästöpankkilaista lähtien
säästöpankin erityistarkoituksena on ollut laissa säästäväisyyden edistäminen ja vuoden 1990 säästöpankkilaista lähtien säästämisen edistäminen. Liikeja osuuspankeilla ei ole pankkilakeihin perustuvia erityistarkoituksia, vaan
niiden tavoitteet lähtevät osakeyhtiö- ja osuuskuntalaista.351 Säästämisen
edistäminen säästöpankkien erityistarkoituksena on laissa säästöpankkien
toivomuksesta (ja ulkomaisten mallien mukaisesti) muistutuksena säästöpankkien alkuperäisestä tarkoituksesta ja muista pankeista erottavana tekijänä. Erityistarkoitusta puolustaa myös se, että säästöpankeilta puuttuu
taustalainsäädäntö. Säästöpankkien kanssa lainsäädännön näkökulmasta
samanlaisessa asemassa olevilla hypoteekkiyhdistyksillä on laissa myös oma
erityistarkoitus.352
Säännöstä voi luonnehtia tavoitenormiksi, joka ei siis sisällä kieltoa, käskyä, edellytystä tai sallimista. Laissa ei ole säännöksiä, jotka velvoittavat tarkoituksen aktiiviseen toteuttamiseen. Yhteiskunnan itselleen ottamien uusien tehtävien ja pankkitoiminnan muutosten myötä erityistarkoitus onkin
menettänyt merkitystään. Säästämisen edistämistarkoitus on ollut esillä
säästöpankkien ajamassa korkopolitiikassa. Historiassa säästöpankit ovat
halunneet maksaa parempaa korkoa talletuksille kuin liikepankit. Sen jälkeen kun ylintä lainakorkoa ei enää säännelty kauppakaaressa, säästöpankit
ajoivat kaikkia pankkeja koskeneita korkosopimuksia tehtäessä mm. parempia korkoja pienemmille säästöpankeille kuin muille pankeille ja parempaa
korkoa pitkäaikaisille talletuksille suhteessa lyhytaikaisiin talletuksiin.353
350. ”Tuusulan Säästöpankki perustettiin vuonna 1875. Sen hallituksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi tuli kunnallisneuvos Alexander Ehrström, Järvenpään kartanon omistaja. Kovin ottein hän opetti alustalaisensa ja palvelusväkensä säästämään. Niinpä kun vuotuinen
palkanmaksupäivä tuli, oli jokaisen esitettävä kunnallisneuvokselle perusteltu suunnitelma
rahankäytölleen. Ellei hän sitä hyväksynyt, vietiin palkka säästöpankkiin.” Vaarantaus - Kari Mantere, Tuusulan Säästöpankki 1875-1955 s. 26, Säästöpankki nro 6/1962 s. 224.
351. Tässä yhteydessä on syytä todeta, että tuskin mikään yritys voi palvella puhtaasti taloudellisia tarkoitusperiä. Kaikki yritykset toteuttavat myös muita kuin taloudellisia tarkoituksia.
Erityisesti sen voidaan katsoa koskevan pankkeja, joilla on yleensä hyvin laaja asiakaskunta.
352. Hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 936/1978 mukaan yhdistyksen erityistarkoituksena on aikaisemmin todetun mukaisesti etupäässä pitkäaikaisina lainoina hankituista varoista
myöntää pitkäaikaisia lainoja pääasiassa joko kiinnitysvakuutta tai muuta turvaavaa vakuutta
vastaan.
353. Taustana säästöpankkien korkeammalle talletuskorolle oli se, että kauppakaari asetti

Oikeudestaan maksaa parempaa korkoa säästöpankit pystyivät pitämään
kiinni vuoteen 1956. Yleisesti voi todeta, että säästämisen kannustimina ovat
olleet korkotuotot, talletusten verovapaus ja luotonsaantitoiveet.
Liike- ja osuuspankit saavat toimintansa perustan ja tarkoituksen osakeyhtiö- ja osuuskuntalaeista. Osakeyhtiölain (624/2006) mukaan yhtiön
toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Osuuskuntalain (421/2013) mukaan osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa
siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita
taikka palveluita, jotka se järjestää tytäryhteisönsä avulla tai muulla tavalla.
Osuuskauppojen säästökassojen tarkoituksena oli säästäväisyyden edistäminen ja varojen hankkiminen osuuskunnan liiketoiminnan rahoittamiseksi.354
Postisäästöpankin tehtävänä oli korostetusti säästämisen edistäminen. Vuoden 1884 postisäästöpankkikomitea painotti pankin merkitystä vähävaraisten säästölaitoksena ja sen tehtävää säästäväisyyden halun herättämiseen ja
ylläpitämiseen vähempivaraisissa kansanluokissa.355 Tavoitteen mukaisesti
vuoden 1886 lain mukaan talletuksia voitiin tehdä vain yksityishenkilön nimelle. Tiliä ei voitu avata oikeushenkilöille.356
Valtio on edesauttanut säästämistä paitsi myötävaikuttamalla säästöpankkien perustamiseen ja perustamalla Postisäästöpankin myös talletusten
verovapaudella. Talletusten nauttimien veroetujen tavoitteena oli talletusten
lisääminen, tallettajien kärsimien inflaatiotappioiden kompensoiminen sekä antolainauskorkojen pitäminen alhaisena.357 Viimevaiheessa 1980-luvun

vuoteen 1920 lainoille 6 %:n enimmäiskoron. Kun säästöpankkien korkomarginaaliksi riitti 1 %
-yksikköä,niille riitti talletuskoroksi 5 %. Liikepankkien piti osingonmaksun takia toimia leveämmällä korkomarginaalilla. Antti Kuusterä, Säästöpankki nro 2/2007 s. 8, Lindqvist A. 1994 s. 23.
354. HE 267/1993 s. 3, Herranen 2004 s. 99 ja 231.
355. Auer 1964 s. 123 ja 141. Uusi Suometar vuonna 1910: ”Mutta pankki olisi saatava tuottamaan ei ainoastaan omat hoitokustannuksensa vaan myös varoja sellaisiin toimenpiteisiin,
jotka edistäisivät säästäväisyyden asiaa. Myöskin voitaisiin toimittaa säästäväisyyttä herättävää kirjallisuutta ja kylvää sitä suurissa määrin kansan keskuuteen tulevaisuuden laihoa kasvamaan. Postisäästöpankin isäntänä on valtio ja sen toimialueena koko maa. Sen vuoksi juuri
tälle parhaiten sopisi se suuri tehtävä, mikä on maassamme työvoimiltaan niin vähälle jäänyt,
työ säästäväisyyden hyväksi.”
Kun pankkitoimintaa alettiin säännöstellä 1930-luvulta alkaen, pankkikilpailu kohdistui erityisesti aatteelliseen valistustyöhön, koulusäästötoimintaan ja palkka pankkiin -ohjaukseen.
Tästä lähtökohdasta säästämisen edistäminen ei käytännössä jäänyt säästöpankkien ja Postisäästöpankin ”yksinoikeudeksi”.
356. Säännöstä kierrettiin avaamalla tilejä yhdistysten ja seurojen puheenjohtajien tai kassanhoitajien nimellä. Säännös poistettiinkin vuoden 1924 postisäästöpankkilaista. Auer 1964 s. 160.
357. Lainsäätäjä ei pitänyt veronhuojennusten perusteena olevien säästämisen edistämispyrkimysten tarkoittamina vain lyhyeksi ajaksi tilille sidottuja varoja. Tästä syystä mm. shekkitileil-
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lopulta vuoteen 2000 verovapauden perusteluna oli inflaatiotappioiden korvaaminen tallettajille ja tarkoituksenmukaisuus: pieniä korkotuloja ei kannattanut verottaa.
Talletusten veronhuojennukset alkoivat vuonna 1943, jolloin annettiin
laki eräiden talletusten ja obligaatioiden omistajille myönnettävistä veronhuojennuksista (666/1943). Ensiaskel talletusten erityisasemaan oli kuitenkin otettu vuonna 1942, kun talletukset ja obligaatiot vapautettiin ns. ylimääräisestä varallisuusverosta. Talletusten veronhuojennukset syntyivät aikana,
jolloin valtiolla oli sodan takia rahapula. Sen takia oli korotettu tulo- ja omaisuusveroa, otettu käyttöön liikevaihtovero ja siirrytty verojen ennakkoperintään. Toisaalta maassa vallitsi voimakas inflaatio. Sen hillitsemiseksi piti saada pois ostovoimaa markkinoilta, ja säästämisen lisääminen nähtiin
siinä hyvänä keinona.358 Ensimmäinen talletusten veronhuojennuslain
nimellä oleva laki annettiin vuonna 1968 (723/1968). Lakia jatkettiin useilla määräaikaisilla laeilla. Viimeinen veronhuojennuslaki annettiin vuonna
1988 (726/1988). Kun lakia jatkettiin kolmasti, sitä sovellettiin vuosina 19891995 tehtyihin määräaikaistalletuksiin (1342/1990, 377/1992, 1114/1994). Verovapaudesta käyttelytileillä luovuttiin 1.6.2000 lukien (1218/1999). Syynä verovapauden lopettamiseen pankkitileillä oli valtion rahanansaintahalu ja
eri sijoitusmuotojen asettaminen samaan asemaan verotuksessa.359 Vapaa
korkokilpailu pankkien kesken, jossa valtiolla ei ollut enää mitään roolia, ja
valtion takaama talletusten verovapaus sopivat myös huonosti toisiinsa. Kun
inflaatio ja sen myötä korkotaso olivat alentuneet, erityistä perustetta talletusten verovapauteen ei enää ole ollut.
Yleisten talletusten veronhuojennuslakien lisäksi valtio on tukenut säästämistä ensiksi erityisellä veronhuojennustilillä, jossa veronhuojennustalletuksen sai tiettyyn rajaan asti vähentää veronalaisesta tulosta, toiseksi
erikoistileillä, joissa verovapaudesta on säädetty erillislaissa: nuorisosäästöpalkkiotili, maatalouden investointitili ja asuntosäästöpalkkiotili, joka on
edelleen (2016) voimassa, sekä sisällyttämällä veronalaiset korkotulot aikanaan omaisuustulovähennyksen piiriin.360 Säästämisen edistämistä on myös

lä olleet varat eivät olleet verovapaita. Verovapaiden tilien nosto-oikeudet eivät myöskään saaneet johtaa siihen, että näitä tilejä olisi voinut käyttää shekkitilien tapaan. Pankit hankkivatkin
korkosopimuksissa sopimilleen verovapaiden tilien nostomääräyksille myös verohallituksen
hyväksymisen. Pekka Heikkilä, Säästöpankki nro 1/1983 s. 10-11.
358. Säästöpankki nro 2/2000 s. 4-8.
359. HE 32/1999 s. 1-2.
360. Asuntosäästöpalkkiolain (634/1992) mukaan pankin asuntosäästöpalkkiotalletukselle
maksama korko ja lisäkorko eivät ole veronalaista tuloa eikä korosta makseta lähdeveroa. En-

se, että tallettajilla on paremmat mahdollisuudet luoton saantiin kuin niillä,
joilla ei ole etukäteissäästöjä. Tämä periaate on kuulunut pankkitoimintaan
jo varhaisemmilta ajoita alkaen.361 Lainapuolella valtio puolestaan on tullut
vastaan asunto- ja opintolainojen korkojen vähennysoikeudella.
Vuoden 1931 säästöpankkilaissa säästöpankin tehtäväksi määrättiin edistää säästäväisyyttä vastaanottamalla rahoja korkoa kasvamaan ja sijoittamalla ne varmalla tavalla. Säästämistä edistävänä keinona laissa korostetaan siis koron kasvamisen näkökohtaa ja antolainausliikettä harjoitettaessa
varmuusmomenttia. Lisäksi laissa säädettiin, että säästöpankeilla on oikeus
kerätä säästöjä myymällä säästömerkkejä, joista valtiovarainministeriön asiana oli antaa tarkemmat määräykset. Säästömerkkejä käytettiin siten, että
säästöpankin asiamies, tavallisesti opettaja, piti tarjolla erilaisia merkkejä
myytäväksi oppilaille, jotka liimasivat ne omalle nimelleen asetetulle säästökortille. Merkkien tarkoituksena oli tehdä koulusäästölippaat tarpeettomiksi.
Merkkejä oli mahdollista käyttää vuosina 1950-1956.362

siasunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain (639/1992) mukaan
valtio maksaa korkotukea tallettajan ottamalle lainalle. Aikaisemman määräaikaisena säädetyn asuntosäästöpalkkiolain (862/1980) nojalla valtio maksoi asuntosäästäjille myös palkkiona
korkoa 1,75 %, josta ”perintönä” lain nimi on edelleen asuntosäästöpalkkiolaki.
Maatalouden investointivarauksia tehtiin vuosina 1983-1991. Varausjärjestelmän tarkoituksena
oli parantaa maatalouden investointien taloudellisia edellytyksiä ja ajoittamismahdollisuuksia. Varauksen suuruus oli enintään 20 % maatalouden puhtaasta tulosta ja määrältään 8 000
- 20 000 markkaa. Varaus oli käytettävä neljän vuoden kuluessa sen verovuoden päättymisestä,
jolta varaus oli tehty. Varauksen määrästä puolet piti tallettaa pankkiin maatalouden investointitilille. Korko maksettiin jälkikäteen ja se vastasi vastaavan pituisen määräaikaistilin korkoa.
Säästöpankki nro 1/1997 s. 23 ja 11/1983 s. 34-35.
Korkopalkkio- ja säästöpalkkiotilille talletuksia tehtiin vuosineljänneksittäin 100 - 3 000 markan talletuksina. Talletukset olivat sidottuna kolme vuotta. Tilille maksettiin 9 %:n korko, josta
valtion korkotuki oli 0,75 %. Lisäksi tallettajat osallistuivat palkintojen arvontaan. Säästöpalkintojen suuruus oli 200 - 100 000 markkaa. Palkintoina jaettiin 0,5 % vuoden aikana kertyneiden talletusten määrästä. Kokonaistuotto oli 9 % plus mahdollinen palkinto. Palkkiotalletuksia
tehtiin vuosina 1975-1979.
Veronhuojennustalletuksen suuruus ja tekeminen olivat samat kuin korkopalkkio- ja säästöpalkintotilillä. Talletuksen tekijä sai vähentää valtionverotuksessa verosta 4 % talletuksen määrästä, kuitenkin enintään 480 markkaa. Korko oli 8,25 %. Talletus oli sidottuna kolme vuotta.
Kokonaistuotto oli 8,25 % plus verovähennys eli noin 9,5 %. Näillä ehdoilla talletuksia tehtiin
vuosina 1975-1977 (893/1974). Lakia jatkettiin eräin muutoksin vuoteen 1979.
Esimerkiksi vuonna 1985 valtion- ja kunnallisverotuksessa myönnetty omaisuustulovähennys
koski osinkoja, osuuspääoman korkoja, säästöpankkien lisärahastosijoitusten korkoja, pankkien veronalaisten sijoitustilien korkoja sekä vuokratuloja. Pekka Heikkilä, Säästöpankki nro
1/1985 s. 29.
361. Lappi TL Säästöpankin säännöt vuodelta 1884: ”Semmoiset sisäänpanijat, jotka ovat osoittaneet huolellisuutta ja tarkkuutta, olkoot muiden edellä oikeutetut lainansaantiin.” Säästöpankki nro 11/1984 s. 44.
362. Nyman pitää varsin perustellusti lakia tältä osin köyhyyden osoituksena, kun laissa mai-
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Vuoden 1961 pankkilakikomitea jätti vuonna 1967 antamastaan mietinnöstä pois säästäväisyyden edistämistehtävän millään tavoin perustelematta poistamista. Vuoden 1969 säästöpankkilakiin erityistehtävä kuitenkin otettiin muuttamattomana. Vuonna 1990 säästöpankkilaissa puhutaan
säästäväisyyden edistämisen sijasta säästämisen edistämisestä. Sama erityistehtävä on vuoden 2001 säästöpankkilaissa. Edistämistavoite ilmenee säästöpankin vuotuisen ylijäämän käytössä sen mukaisesti kuin myöhemmin
(jakso 4.2.2) todetaan. Lisäksi vuoteen 1994 saakka säästämisen edistämistavoite heijastui säästöpankkilaissa siinä, että säästöpankin purkamistilanteessa mahdollinen ylijäämä oli käytettävä säästäväisyyttä edistäviin tai hyväntekeväisyys- ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Tämän jälkeen ylijäämä on
käytettävä säästöpankin sääntöjen määräämään tarkoitukseen eli asia siirtyi
sääntötasolle.
Säästöpankkilain muihin säännöksiin säästämistarkoituksella ei ole
vaikutusta eikä yhteyttä. Kuten edellä on todettu, säännös ei velvoita säästöpankkia erityisiin toimenpiteisiin. Säästöpankin asemaan, esimerkiksi
verotukseen, erityistarkoituksella ei ole vaikutusta niin kuin aiemmin oli
säästöpankin määrittelemisellä yleishyödylliseksi rahalaitokseksi. Säästöpankit ovat tuoneet erityistarkoitustaan esille liiketoiminnan edistämisessä ja yrityskuvaa rakennettaessa. Esimerkkeinä käytännön toimista voidaan
mainita kastelahjojen käyttöönottaminen, panostus koulusäästötoimintaan
ja ”Ensin säästö sitten laina” -tyyppinen mainonta, jossa ajatuksena on kulutusmahdollisuuksien parantaminen säästämisen kautta. 1950-luvulla taloudellisen kasvatuksen piiriin tulivat kansakoulunopettajille tarkoitetut taloudellisen kasvatuksen kurssit sekä maanviljelijöihin kohdistetut maa- ja
metsätalouspäivät. Säästöpankkiryhmän edunvalvonnassa erityistarkoitusta on toteutettu mm. maailman säästäväisyyspäivän viettämisenä, inflaation vastustamisena, inflaatioaikoina indeksitilejä koskevina vaatimuksina ja
panostuksena tavoitesäästötileihin kuten nuoriso- ja asuntosäästötileihin.
Säästämiskysymystä voi lähestyä myös markkinalähtöisesti. Kun luottojen
kysyntä ylitti tarjonnan, pankit saattoivat tällä perusteella edellyttää lainaasiakkaalta pitkäaikaista ennakkosäästämistä.
Mitä säästämisen edistämisellä tarkoitetaan, on jäänyt säästöpankkien itsensä määriteltäväksi. Kansantaloustieteessä säästämisellä tarkoitetaan käytettävissä olevan tulon ja kulutuksen välistä erotusta. Säästäminen toteutuu pankkitalletusten, obligaatioiden, osakkeiden ja muiden
nitaan ainoana työmuotona säästämisen edistämisestä säästömerkit. Nyman 1962 s. 112-113,
Hepoluhta 1993 s. 36-39.

rahamääräisten omaisuusmuotojen lisäyksenä, velkojen vähennyksenä tai reaaliomaisuuden lisäyksenä. Yleisessä kielenkäytössä säästämistä voidaan pitää taloudellisen ajattelu- ja elämäntavan kehittämisenä.
Yksityisen ihmisen kannalta se voidaan käsittää kulutuksesta luopumisena. Samalla se merkitsee netto-omaisuuden lisääntymistä. Säästöpankin kannalta säästäminen voi tarkoittaa taloudellista kasvatusta, yksilön
kannalta aineellisten voimavarojen harkittua ja järkevää käyttöä ja varojen hankkimista oman elintason parantamiseen ja yhteiskunnan kannalta pääomien keräämistä talouselämän tarpeisiin. Sen sijaan säästämistä
ei ole omaisuuden muuttuminen toiseen muotoon, esimerkiksi asunnon
kauppahinnan muuttuminen pankkitalletukseksi, koska netto-omaisuus ei
lisäänny.363
Säästöpankkien kasvatustoiminta on suuntautunut lähinnä lapsiin ja
nuorisoon. Turun Säästöpankki järjesti vuosina 1876-1886 kaupungin kansakoulujen oppilaille opettajien välityksellä tilaisuuden talletusten tekoon.364 Säästölipastoiminta alkoi vuonna 1903 ja jatkui sittemmin koulusäästötoimintana.365 Kastelahjatoiminta käynnistyi vuonna 1923. Sotien
välisenä aikana perustettiin säästökerhoja, pieniä vapaaehtoisia yhteenliittymiä, joiden jäsenet sitoutuivat kukin omaa tarkoitustaan varten joka
palkkaerästään tallettamaan määräämänsä summan säästöpankkiin.366
363. Unto Luukko, Säästöpankki nro 10/1982 s. 10-11.
364. Auer 1964 s. 76: Kokeilu päättyi, kun kustannukset paperista, kirjoitusaineista ja vastakirjoista nielivät likimain pääomien määrän ja koska Postisäästöpankki alkoi ottaa vastaan
pienimmätkin talletukset
365. Koulusäästötoiminnan isänä pidetään professori Francois Laurentia, joka sai alkuun
koulusäästötoiminnan Gentissä Belgiassa vuonna 1866. Tola 1934 s. 21. Koulusäästötoiminnassa
myös osuuskassat ja Postisäästöpankki olivat aktiivisia. Ennen talvisotaa säästöpankit harjoittivat säästötoimintaa yli 1200 koulussa. Säästöpankki nro 2/1939. Osuuskassat olivat aloittaneet
koulusäästötoiminnan vuoden 1928 loppuun mennessä 1325 kansakoulussa. Hyvönen 1955 s.
180. Säästöpankkien ja osuuskassojen kilpailu koululaisten säästöistä syrjäytti käytännössä
Postisäästöpankin kouluasiamiehet 1930-luvun loppuun mennessä. Auer 1964 s. 180-190.
Säästämisen symbolina on ollut säästöpossut. Körberg - Wiséhn 1990 s. 25: På 1800-talet fanns
det i Sverige ett talesätt att “grisen är bondens bästa sparbössa”. Den föddes upp på värdelöst
avfall och gav ändå riklig valuta vid slakten. I många länder betraktas grisen som en symbol
för förnöjsamhet och lycka.
366. Ensimmäinen säästökerho perustettiin vuonna 1902 Helsingin Suomalaiseen Säästöpankkiin. Edellisenä vuonna perustetun säästöpankin perustajana ja hallituksen jäsenenä oli
vankilanjohtaja, hovineuvos J. V. Castrén, jolle säästöpankin menestys ja työ säästäväisyyden
harrastuksen edistämiseksi oli tullut sydämen asiaksi. Pankin hallitus oli painattanut 1 000
kpl tilityslippuja kuritushuonevankien säästöerien tilittämistä varten. Vankilanjohtaja oli innostanut hoidokkinsa perustamaan säästämiskerhon ja johtaja toimitti itse rahat kunkin tilille
säästöpankkiin. Kerhon toiminta jatkui vuosikausia. Aro 1951 s. 29-30 ja 142.
Sittemmin säästöpankit perustivat Suomessa Ruotsin mallin mukaan työpaikoille säästökerhoja, joiden jäsenet sitoutuivat tallettamaan jokaisesta palkkaerästään itse määräämänsä sum-
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Säästökerhoja voi pitää askeleena tavoitesäästämiseen.
Säästäminen on aika ajoin ajautunut vaikeuksiin, erityisesti markan arvon alenemisen aikoina.367 Säästämisalttiuden vaihtelut ovat riippuvaisia
väestön ikärakenteesta, kansantalouden hintakehityksestä, kulloisestakin
suhdannevaiheesta ja monista muista tekijöistä, jotka eivät ole pankkien
hallinnassa. Myös yhteiskunnallinen ajattelutapa on muuttunut. Pohjoismaisen hyvinvointi-ideologian mukaisesti vastuu sosiaaliturvasta on siirtynyt yksilöltä itseltään julkiselle vallalle. Näitä tavoitteita ovat toteuttaneet
kansaneläkejärjestelmä, ansioon sidottu työeläkejärjestelmä ja pakollinen
sairausvakuutusjärjestelmä.368 Uuteen sosiaalipolitiikkaan kuuluu yksilön
saavuttaman kulutustason turvaaminen elämän ulkopuolisia riskejä kuten
sairautta, työkyvyttömyyttä ja vanhuutta vastaan. Myös tasapainon saavuttaminen aktiivisen ja epäaktiivisen väestön kulutusmahdollisuuksissa kuuluu
sosiaalipolitiikan tavoitteisiin.369 Iso osa yksityisestä säästämisestä on valtiollistettu tai siirretty pakolliseksi vakuutukseksi. Myös luotonannon vapautuminen on vähentänyt säästämisen tarvetta. Rahoitusmarkkinoiden säännöstelyn purkautuessa ja kulutuksen ylläpitämistä korostettaessa entisenlainen
säästämisen edistäminen on saanut jopa asiakkaiden holhoamisen leimaa.
Säästöpankkiryhmän peruslinjoja koskevassa kannanotossa vuonna
1980 todetaan, että tehostaakseen erityistehtäväänsä ja vahvistaakseen yrityskuvaansa säästämisen edistäjänä säästöpankkien tulee toiminnassaan
ja julkisissa esiintymisissään korostaa säästämisen merkitystä ja laventaa
säästämisen käsitettä paitsi yleensä taloudellisuuteen myös elinympäristön
ja luonnonvarojen säästämisen suuntaan. Tähän päästään mm. suosimalla
luotonannossa taloudellisesti järkeviä ja säästöjä synnyttäviä ratkaisuja sekä
ottamalla myös aikaisempaa suurempi miljöövastuu yhteiskunnan ja ympäristön kehittämisessä.370 Ympäristövastuu on osa yrityksen yhteiskuntaman jotakin tarkoitusta varten. Säästäminen jälkikantona tapahtuvaan veronmaksuun oli tavallinen säästökerhoihin liittymisen syy. Kun veronkato siirrettiin ennakkoperintänä tulolähteeltä
tapahtuvaksi, tilien suosio ja tarpeellisuus tuli kyseenalaiseksi. Lyytinen 1983 s. 242-243.
367. Säästäjät ja lainankäyttäjät ovat eri asemassa rahan arvon alenemiseen nähden. Lainaa
otetaan reaalipääoman hankkimiseen, joka säilyttää arvonsa. Lisäksi korkokustannukset ovat
olleet vähennyskelpoisia.
368. Yhteiskunnan kehitys on osattu arvioida yllättävän hyvin ennakkoon. Säästöpankki-lehti
vuodelta 1939 toteaa, että ”Hyvin mielenkiintoista on seurata, mitenkä kansaneläkelaki tulee
vaikuttamaan säästökerhojen vastaiseen kehitykseen. Tuntuu edeltäpäin ajatellen kuitenkin
luonnolliselta, että se jossain määrin voi ehkäistä niiden toimintaa, olletikin uusien perustaminen voi olla hankalampaa.” Säästöpankki nro 1/1939 s. 13.
369. Kuusterä 1995 I s. 485, Siltala - Luukko 2001 s. 93.
370. 80-luvun säästöpankkilinja s. 13. Linjauksen toteutumista ei ole erityisemmin seurattu.
EU:n ympäristöpolitiikan toteuttamisen avainsektoreina ovat olleet teollisuus, energiantuotan-

vastuuta. Suomen yhteisölainsäädännössä ei ole määritelty yritystoiminnan
tavoitteita yhteiskuntavastuun toteuttamisessa. Säästöpankkien tilinpäätöksissä on maininta, miten pankki on toteuttanut yhteiskuntavastuuta.371 Poikkeuksellisen tarkoin säänneltynä ja niin viranomaisten kuin markkinoiden
valvomana toimialana voisi ajatella niin, että pankkien yhteiskuntavastuu on
pankeille rahoituksen välittäjänä enemmänkin ulkopuolelta annettu tekijä
kuin nimenomaisen toimintapolitiikan ja omien päätösten tulos.
Vuoden 1895 säästöpankkiasetuksesta (= laki) alkaen talletusmuodoista ja
niiden ehdoista on säädetty lailla. Ehtoihin on vaikuttanut myös talletusten
verottomuutta ja talletussuojaa koskevat säännökset. Talletusten verovapaus
piti yksityishenkilöiden talletukset matalakorkoisilla pankkitileillä. Näissä rajoissa säästöpankit eivät ole voineet poiketa muiden pankkien tilivalikoimista. Tämän tutkimuksen kannalta, siis pankin vakauden näkökulmasta, muilla
kuin talletusten enimmäismäärää ja irtisanomista koskevilla ehdoilla ei ole
ollut kovin suurta merkitystä. Sen sijaan merkitystä oli 1980-luvulla yleistyneellä markkinarahalla, joka alkoi yritysten välisillä talletus-lainasuhteilla.
Tässä vaiheessa puhuttiin harmaasta rahasta. Toiminnan laajennuttua myös
pankit alkoivat välittää markkinarahaa, myös oman taseen kautta ja termi
muuttui markkinarahaksi. ”Markkina” viittasi siihen, että korko määräytyi
kysynnän ja tarjonnan mukaan.372 Pankeille markkinarahakauppa näkyi
yritysasiakkaiden shekkitileillä olleiden varojen määrän vähenemisenä ja
korkokatteen pienenemisenä.373 Samalla markkinarahajärjestelmä synnytti
epäterveen korkojen kaksihintajärjestelmän.

to, liikenne, maatalous ja matkailu. Ongelmista katsottuna painopistealueina ovat ilmastonmuutos, happamoituminen, ilman laatu, rakennettu ympäristö, rantojen suojelu, jätehuolto,
vesistöjen käyttö ja luonnon monimuotoisuus. Mikael Niskala, KPMG Vuosikirja 1997 s. 42-48.
Ympäristöpolitiikan tavoitteet kohdistuvat siten toimialoille, joita säästöpankit henkilöasiakkaisiin keskittyvinä pankkeina eivät ole juuri rahoittamassa.
371. Säästöpankkien tilinpäätöksiin otettu maininta noudattaa yleensä seuraavaa kaavaa: Korkolan Säästöpankin yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan pankin vastuuta yritystoimintansa vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan ja yrityksen sidosryhmiin. Paikallispankkina Korkolan
Säästöpankille on tärkeää kantaa omalta osaltaan vastuunsa ympäröivästä yhteiskunnasta.
Korkolan Säästöpankki huolehtii työnantajavelvoitteiden noudattamisesta. Pankin tuloksesta
maksettiin yhteisöjen tuloveroa xx euroa. Omalla toiminnallaan pankki edisti toimialueensa
aktiivisuutta tukemalla alueen yhteisöjä ja yhdistyksiä xx eurolla vuoden aikana.
372. Tammikuussa 1980 markkinarahaa oli 1,5 mrd markkaa, vuoden 1985 lopussa 27,5 mrd
markkaa ja vuoden 1989 lopussa 150 mrd markkaa. Vuoden 1989 lopussa pankkien ottolainaus
oli 252 mrd markkaa. Markkinarahan syntymisestä ja kehityksestä Kuisma 2004 s. 285, 302-304
ja 374-376, Kari 2016 s. 137-139.
373. Kangas 2002 s. 201, Pirjo Ruuska, Säästöpankki nro 12/1985 s. 18-19.
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4.2.2 Ylijäämän käyttö
Säästöpankki on yhtiö, jonka osakkaina on kaikki sen tallettajat, niin ollen
pankin voitto kuuluu kaikille sen osakkaille yhteisesti ja on käytettävä heidän hyödykseen. (Sakari Topelius). Säästöpankin yleishyödyllisyys on konkretisoitunut ylijäämän käyttöön vararahastosiirtojen jälkeen. Säästöpankin
ylijäämän käyttö on ollut voimakkaan ja eri suuntiin käyneen pohdinnan
kohteena sen vuoksi, että säästöpankeilla ei ole omistajia, joille pankin voitto selkeästi kuuluisi. Selkeät maininnat yleishyödyllisten hankkeiden tukemiseen otettiin ensimmäisen kerran 1840-luvulla perustettujen Jyväskylän,
Porvoon ja Oulun säästöpankkien sääntöihin. Yleishyödyllisyydellä ja siihen
liittyvällä ylijäämän jakamisella on myös se merkitys, että yleishyödyllisyys
esti pitkään säästöpankkien osallistumisen spekulatiiviseen toimintaan ja
joutumisen alttiiksi keinottelulle ja pankkiromahduksille.374
Vuonna 1843 käytiin keskustelua Helsingin Säästöpankin hallituksen päätöksestä osoittaa pienten lasten koululle avustusta. Keskustelu koski sitä, kenelle pankin ylijäämä kuuluu. Isäntien enemmistö katsoi, että se kuului tallettajille ja että säästöpankkien ei pidä muuttua minkäänlaisiksi vaivais- tai
apukassoiksi. Vähemmistöön jääneet puolestaan katsoivat, että ylijäämä piti
käyttää hyväntekeväisyystarkoituksiin, esimerkiksi kansanvalistuksen edistämiseen, köyhäin koululasten auttamiseen tai terveydenhoitoon. Kysymys
pysyi vireillä Sakari Topeliuksen aktiivisen kirjoittelun ansiosta.375 Tässä yhteydessä on muistettava, että riskien toteutumisen varalta ja luottotappioiden
kestämiseksi säästöpankkien oli tietysti kyettävä kasvattamaan omia pääomiaan samassa tahdissa sitoumusten kasvun kanssa.
Topeliuksen johtavana ajatuksena oli, että säästöpankkien ei tule kerätä
voittoa enempää kuin on tarpeellista kustannusten peittämiseen ja tallettajien saamisten turvaamiseen.376 Säästöpankki, joka kerää tarpeetonta voittoa,
374. Kuusterä I 1995 s. 12 ja 72, Lyytinen 1983 s. 17.
375. Kuusterä I 1995 s. 71-73, Karlsson 2006 s. 37 ja 40-41.
376. Zacharias (Sakari) Topeliuksen ajatukset ovat kantaneet lähes tähän päivään saakka. Kiikoisten Säästöpankin toimitusjohtaja Urho Selin totesi vuonna 1997: ”Tarkoitus ei ole tuottaa
suuria voittoja vaan sen verran mitä tarvitaan palvelujen ylläpitämiseksi. Siihen riittää tulos,
joka on keskitaseesta 0,5 - 1 %. Pankki ei peri palvelumaksuja eikä pankkisiirtomaksuja. Me
jaamme tällä tavoin voittoa asiakkaalle. Me voimme toimia näin, koska meidän ei tarvitse tehdä
tulosta osakkeenomistajille jaettavaksi.” Säästöpankki nro 5/1997 s. 14. Samoin Kalevi Suojanen,
Parkanon Säästöpankki, Säästöpankki nro 7-8/1969 s. 273.
Vuoden 1997 jälkeen kaikki pankit ovat ottaneet käyttöön palvelumaksut, kilpailutilanne kiristynyt ja pankkien tulosvaatimukset ovat kasvaneet tiukentuneiden vakavaraisuusvaatimusten
seurauksena, joista syistä yhtä anteliaaseen toimintapolitiikkaan ei tutkimusta kirjoitettaessa
ole enää mahdollisuuksia. Säästöpankkiryhmän strategiassa 2014 ei ole enää mainintaa tulostavoitteista kuten vuoden 1971 toiminta-ajatuksessa, ks. sivu 181.

alentuu tavallisen lainapankin tasolle ja menettää yleishyödyllisen leimansa.
Säästöpankin saama voitto ei kuulu sille itselleen, vaan tallettajille ja työläisille, joilta se on otettu ja joiden hyväksi se on käytettävä. Näillä perusteilla Topelius vastusti ylijäämän jakamista yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Kun
säästöpankit olivat 1840-luvulta alkaen jakaneet ylijäämää yleishyödyllisiin
tarkoituksiin, Topelius realiteettien edessä myöntyi siihen, että lahjavarojen
jakaminen olisi sallittua silloin, kun säästöpankin rahastot ovat määrätyssä
suhteessa talletuksiin, esimerkiksi 10 % niistä.
Vuosilta 1872-1873 tehty Säästöpankkitilasto kuvaa Topeliusta seuraten
asian seuraavasti: ”Ylijäämä eli se voitto, joka sen yli syntyy, käytetään sekä
niissä säästöpankeissa, jotka ovat kuntien omat, että niissä, jotka yksityisten
toimesta ovat perustetut, hyväntekeväisiin tarkoituksiin eli semmoisiin, jotka tarkoittavat oman kunnan parasta, esim. kansanvalistuksen edistämiseen,
köyhäin koululasten auttamiseen, terveydenhoitoon jne. Koska säästöpankit tarkoittavat tallettajien parasta, pitäisi, meidän nähdäksemme, niiden
säästöjen voitonki yksinomaisesti tulla tallettajien hyväksi, joko siten että
säästöpankki maksaisi korkeampaa korkoa taikka jakaisi osingoita osakkaille. Ei missään tapauksessa säästöpankkein pitäisi muuttua minkäänlaiseksi
vaivais- tai apukassoiksi.”377
Topeliuksen vuonna 1857 esittämät ajatukset toteutuivat vuoden 1895
säästöpankkiasetuksessa, jossa lahjavarojen jakaminen tehtiin riippuvaksi
omien varojen suhteesta tallettajien saamisiin. Varojen suhteen talletuksiin
tuli olla yli 10 %.378 Laissa säädettiin, että isännillä on oikeus käyttää tämän
jälkeen ylijäämä tai osa siitä hyväntekeväisyys- ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin, ei kuitenkaan sellaisiin, joista kunta tai seurakunta on velvollinen
pitämään huolta jäseniään verottamalla.379 Mikäli kunta tai seurakunta
377. Vuosien 1870-1872 säästöpankkitilasto s. 11.
378. Säästöpankki nro 12/1942 s. 333. Säännöstä tulkittiin vuonna 1915 mielenkiintoisella, tiukasti lakiin perustuvalla tavalla ns. sotaveroa kannettaessa. Säästöpankkien tarkastaja, siis senaatin asettama virkamies, ohjeisti säästöpankkeja siten, että veroa suoritetaan valtiolle vain,
kun säästöpankin omat varat ovat nousseet siihen määrään, että se on oikeutettu jakamaan
varoja yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Säästöpankki nro 3/1915 s. 53.
379. Uudenmaan läänin kuvernööri jätti vuonna 1913 vahvistamatta Helsingin Työväen Säästöpankin sääntöjen kohdan, jossa esitettiin voittovarojen käyttöä työväestön etuja tarkoittaviin
tarkoituksiin. Vuoden 1919 sääntöihin säännös tuli muodossa ”hyväntekeväisyys- ja yleishyödyllisiin, etupäässä työväestön eduksi tuleviin tarkoituksiin.” Lyytinen 1983 s. 46.
Helsingin Työväen Säästöpankissa jouduttiin ottamaan kantaa myös 1930-luvun laman aikana
ylijäämän käyttöön. Säästöpankissa oli esillä voittovarojen antaminen työttömien avustamiseen. Tarkastusviranomaisen mukaan se olisi ollut lainvastaista. Köyhäinhoitolain mukaan
työtön henkilö, jolla ei ollut varoja eikä elättäjää, oli oikeutettu saamaan tarpeellista avustusta
kunnan varoista. Lain mukaan pankin voittovaroja ei saanut käyttää sellaisiin tarkoituksiin,
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ilman lain pakkoa tuki jotain hanketta, se ei estänyt myös säästöpankkia
myöntämästä varoja samaan tarkoitukseen.380 Vuoden 1895 asetukseen
liittyi ”Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus, joka sisältää tarkempia määräyksiä säästöpankeista” (27/1895). Julistuksen 6 §:n mukaan säästöpankkien, jotka olivat päättäneet käyttää ylijäämää hyväntekeväisiin ja
yleishyödyllisiin tarkoituksiin, tuli lähettää päätös tiedoksi säästöpankkien tarkastajalle, jonka tuli tutkia, onko päätös asetuksen ja sääntöjen mukainen. Säännös poistui vuoden 1918 säästöpankkilaista. Viimeksi mainitussa laissa lahjoitukset hyväntekeväisyys- ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin
nostettiin 25 %:iin ylijäämästä.381 Ylijäämän käytön rajoitukset ilmenevät liitteestä 4.
Mitä tarkoitetaan hyväntekeväisyys- ja yleishyödyllisillä tarkoituksilla? Vuoden 1931 säästöpankkilakiin saakka käytettiin laissa tätä sanaparia.
Vuoden 1969 laissa voittoa voitiin käyttää säästäväisyyden edistämiseen tai
muihin yleishyödyllisiin tai hyväntekeväisyystarkoituksiin. Vuodesta 1990
määrittely on ollut säästäväisyyden edistämiseen tai muihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Nymanin mukaan mainesana hyväntekeväinen tarkoittaa jotakin ihmisystävällistä, jotakin mikä suoraan tai välillisesti tarkoittaa
erilaatuisen inhimillisen hädän lieventämistä tai ehkäisemistä. Jonkin tarkoitusperän yleishyödyllisyys taas ilmenee siinä, että sen silmämääränä ei
ole vain yksityisen ihmisen etu vaan suuremman yksilöpiirin, kansan- tai
yhteiskuntaryhmän ja lopulta koko yhteiskunnan edun välitön tai välillinen
edistäminen taloudellisesti, sosiaalisesti tai sivistyksellisesti.382 Säästäväisyyden edistäminen todetaan laissa yleishyödylliseksi tarkoitukseksi käyttämällä sanoja tai muihin.
Ylijäämän käyttöä on rajoitettu samalla tavoin prosenttimäärää jonkin
verran muuttaen myöhemmissä säästöpankkilaeissa, kunnes vuonna 1993
luottolaitoslain säätämisen yhteydessä määrällisistä rajoista luovuttiin sillä
perusteella, että muiden säännösten perusteella viranomaiset voivat kieltää
voiton jakamisen liian alhaisen vakavaraisuuden tai pankin vakuusrahasjoista kunta oli velvollinen pitämään huolta. Lyytinen 1983 s. 207.
380. Nyman 1962 s. 161.
381. Säännös sai muotonsa vasta eduskunnan pankkivaliokunnassa perusteluna se, että aniharvat säästöpankit omistavat niin suuria omia varoja, että ne ovat oikeutettuja jakamaan voittovarojaan yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Säästöpankki nro 10/1917 s. 163. Todettakoon vielä, että lahjoituksia ei yleensä ole saanut vähentää tuloista pankin verotuksessa. Joissain tapauksissa
vähentäminen on ollut valtiovarainministeriön päätöksellä mahdollista valtionverotuksessa
kuten lahjoitukset maanpuolustusta edistäviin tarkoituksiin, mutta ei silloinkaan kunnallisverotuksessa. Särökari 1950 s. 7-8.
382. Nyman 1962 s. 160-161.

tolta saaman avustuslainan takia.383 Kun säästöpankit ovat jakaneet ylijäämästä yleishyödyllisiin tarkoituksiin enimmillään 10 %, muutoksella ei ole
ollut merkitystä.
Alkuperäiselle säästöpankkiaatteelle tunnusomainen yleishyödyllisyyden
leima on lieventynyt kaikissa lainmuutoksissa. Olennaista kuitenkin on, että
ylijäämää, jota ei käytetä vararahaston kartuttamiseen, voiton jakamiseen
kantarahasto-osuuksille tai jätetä säästöpankin vapaaseen omaan pääomaan,
saa käyttää vain säästäväisyyden edistämiseen tai muihin yleishyödyllisiin
tarkoituksiin. Tässä kohdassa voidaan kiinnittää huomiota siihen, että säästöpankin tehtävänä on voimassaolevassa vuoden 2001 säästöpankkilaissa
säästämisen edistäminen mutta voittoa voidaan jakaa säästäväisyyden edistämiseen (tai muihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin). Säästöpankkien lahjoituksilla yleishyödyllisiin tarkoituksiin on ollut aikaisemmin varsin merkittävä
rooli. Nykyisin niiden määrä ja kohteet eivät ilmeisestikään poikkea olennaisesti muiden pankkien sponsorointi- ja markkinointitoiminnasta.
Ylijäämän jakaminen on ollut jokaisen säästöpankin päätösvaltaan kuuluva asia eikä siihen ole pyritty esim. Säästöpankkiliiton suunnalta vaikuttamaan. Maaseudun säästöpankkien alhainen vakavaraisuus rajoitti, jopa esti
ylijäämän jakamista. Paikkakunnan ainoana pankkinakaan säästöpankilla ei
ollut paineita lahjoituksiin. Poikkeuksen edellä esitetystä muodosti sota-aika.
Säästöpankki-lehti muistutti joulukuussa 1939, että säästöpankeilla on oikeus
säästöpankkilain 39 §:n mukaan käyttää yleishyödyllisiin ja hyväntekeväisyystarkoituksiin vähintään 15 %, eräissä tapauksissa 25 % vuoden puhtaasta voitosta. Lehti kirjoitti, että ”saanee pitää itsestään selvänä, että jokainen
säästöpankki tällä kertaa lahjoittaa jaettavat voittovaransa maanpuolustuksen hyväksi tai siitä aiheutuviin avustuksiin.”384
Pelkkä varojen lahjoittaminen johonkin hyvään tarkoitukseen jää usein
nimenomaan hyväntekeväisyydeksi eikä siitä tosiasiassa koidu pankille juuri
hyötyä. Pankki voi saada paremmin näkyvyyttä osallistumalla suoraan erilaisiin tapahtumiin, toimimalla yksin tai yhtenä rahoittajana. 1980-luvulla säästöpankit alkoivat sponsoroida kulttuuria ja urheilua. Sponsorointi

383. Myös yleinen ajattelu on muuttunut. Osakeyhtiölain 624/2006 mukaan yhtiön varojenjako on sidottu kahteen edellytykseen. Varojenjaon tulee perustua viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen sekä yhtiön on tehtävä maksukykytesti, jonka perusteella osa varoista voidaan
jakaa vaarantamatta yhtiön maksukykyisyyttä. OYL 13:2 § ja OYL 13:3 §. Merkittävää on, että
varoja voidaan myös lahjoittaa yleishyödylliseen tarkoitukseen. OYL 13:8 §.
384. Säästöpankki nro 12/1939 s. 324. Edellä todetussa säästöpankkien tarkastajan kannanotossa (alaviite 378) samoin kuin tässä Säästöpankkiliiton suosituksessa on huomionarvoista,
että poikkeusoloissakin laillisuudesta on pidetty tiukasti kiinni.
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toteutettiin pankin markkinointitavoitteiden ja markkinoinnin määrärahojen
puitteissa. Tällä tavoin toteutetussa sponsoroinnissa oli oikeudellinen ongelma, joka liittyi säästöpankin yhteisömuotoon. Pankkitarkastusvirasto katsoi,
että säästöpankeilla ei ollut oikeutta miten tahansa lahjoitella varojaan, vaan
sen olisi tullut tapahtua pankin ylijäämästä.385
Topeliuksen ajatusmalliin omien varojen määrästä johtuvaan voitonjaon
sallimiseen ja kieltämiseen palattiin vakavaraisuusdirektiivin kautta vuoden
2014 luottolaitoslaissa. Tämän lain mukaan kiinteän ja muuttuvan lisäpääomavaatimuksen sekä rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviin pankkeihin sovellettavan lisäpääomavaatimuksen täyttämättä jättämisestä seuraa
voitonjakorajoitus, joka määräytyy suhteessa vaatimuksen alituksen määrään.386
Seuraavissa taulukoissa kerrotaan säästöpankkien lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin vuosina 1918 ja 2012.

LAHJOITUKSET YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN V. 1918
”Puhtaasta voitosta menee yleishyödyllisiin ja hyväntekeväisiin tarkoituksiin maksettuja
määrärahoja 293 584 markkaa, mistä tulee kaupunkilaissäästöpankkien osalle 286 284
markkaa ja maalaissäästöpankeille 7 300 markkaa, siis ainoastaan vähäinen osa siitä, minkä kaupunkilaissäästöpankit jakavat. Määrärahat olivat vuonna 1918 seuraavaa laatua:” 387

385. Siltala - Luukko 2001 s. 170-171.
386. HE 39/2014 s. 33 ja 79, LLL 11: 8 §.
387. Säästöpankkitilasto 1918 (lyhennelmä). Maaseutusäästöpankkien ylijäämän jakamista rajoitti toiminnan pienuus ja pankin alhainen vakavaraisuus 1930-luvulle saakka. ”Liikkeen laajentuessa ja omien varojen karttuessa Tuusulan Säästöpankki saattoi ryhtyä myöntämään voittovaroista lahjoituksia. Vuonna 1937 lahjoitusten saajina olivat Tuusulan VPK, maamiesseura,
suojeluskunta, lotat, nuorisoseura ja Voima-Veikot.” Siltala, Tuusulan Säästöpankki 1875-1975 s.
52. Säästöpankkien heikosta kyvystä ylijäämän jakamiseen myös Säästöpankki nro 10/1917 s. 163
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Lastenhoitoyhdistyksille

Kaupungit

Maaseutu

Yhteensä

9 020

-

9 020

Lastenkodeille

13 200

-

13 200

Kansakouluille

5 500

-

5 500

-

450

450

1 000

-

1 000

16 150

-

16 150

1 000

-

1 000

300

-

300

Martha-yhdistykselle

10 000

-

10 000

Vanhojen naisten kodille

10 000

-

10 000

6 000

-

6 000

20 000

-

20 000

Diakonaatti- ja diakonissayhdistykselle

1 200

-

1 200

Sairaitten työmiesten kesäsiirtoloita varten

6 000

-

6 000

Köyhien ystäville

5 000

-

5 000

Arbetets vänner –yhdistykselle

2 000

-

2 000

Yömajaa varten kodittomille miehille

1 200

-

1 200

Yhdistykselle hyväntekeväisyyden järjestämi-

7 300

-

7 300

4 500

-

4 500

15 000

-

15 000

Taideyhdistykselle

5 000

-

5 000

Teatterille

6 000

-

6 000

Yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseksi

8 000

-

8 000

750

-

750

-

1 350

1 350

Sokeille

500

-

500

Kuuromykkäyhdistykselle

700

-

700

Kansakoululasten ruokkimiseen
Köyhäin kansakoululasten vaatetukseen
Lastentarhoille
Kodille voimattomia palvelijoita varten
NNKY:lle

Kaupunkilähetykselle
Tuberkuloosin vastustamiseksi

seksi
Kouluille
Soitannollisiin tarkoituksiin

Vapaaehtoiselle palokunnalle
Maamiesseuroille

3 000

-

3 000

Suojeluskunnalle

Patsas sankarihaudalle

20 000

5 000

25 000

Eläkerahastoihin

17 500

-

17 500

Takaisin maksettua kantarahaa

16 500

-

16 500
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LAHJOITUKSET YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN V. 2012
Säästöpankkilain mukaan säästöpankki ja säästöpankkiosakeyhtiö ovat talletuspankkeja,
joiden erityistarkoituksena on säästämisen edistäminen. Siitä osasta säästöpankin voittoa,
jota ei käytetä vararahaston korottamiseen, voiton jakamiseen kantarahasto-osuuksille tai
pääomalainoille tai jätetä säästöpankin vapaaseen omaan pääomaan, voidaan varoja isäntien päätöksellä hallituksen esittämää määrää ylittämättä käyttää säästäväisyyden edistämiseen tai muihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
Säästöpankilla ei ole pakkoa ylijäämän jakamiseen. Osakeyhtiömuotoinen säästöpankki
maksaa osinkoa omistajasäätiöilleen, jotka käyttävät tulot hallintoonsa ja säätiön säännöissä määrättyyn tarkoitukseen. Säätiöiden tarkoitus perustuu siis niiden sääntöihin, joiden tulee olla säätiölain mukaiset, eikä säästöpankkilakiin. Säätiöiden tarkoituksena on
käytännössä ollut alueensa säästäväisyyden, taloudellisen kasvatuksen sekä koulutuksen
edistäminen, alueensa elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä säästöpankkiperinteen vaaliminen.
Säästöpankkien tuki voidaan jakaa säästäväisyyden edistämiseen, muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen ja hyväntekeväisyyteen. Vuonna 2013 yleishyödyllisiin tarkoituksiin
jaettiin noin 600 000 euroa 140 paikkakunnalla. Määrä on noin yksi prosentti säästöpankkien yhteenlasketusta liikevoitosta. Esimerkkeinä yleishyödyllisiin tarkoituksiin myönnettyjen lahjoitusten kohteista voidaan todeta seuraavat *
- urheiluseurat
- koulujen leirikoulut ja vanhempainyhdistykset
- nuorten työpajatoiminta
- 4H-yhdistykset
- vapaaehtoiset palokunnat ja pelastusyhdistykset
- syöpäyhdistykset ja vastaavat yhdistykset
- musiikkitapahtumat
Lisäksi säästöpankit ovat ilmoittaneet tukeneensa yksityisiä henkilöitä heidän
henkilökohtaisissa harrastuksissaan osallistumalla muun muassa urheilu- ja harrastusvälineiden hankintaan. Tällainen tukitoiminta ei täytä edellä kerrottuja yleishyödyllisyyden
kriteereitä vaan kuuluu hyväntekeväisyyden alueelle. Nykyinen säästöpankkilaki puolestaan ei lain sanamuotoa tiukasti tulkiten tunne ylijäämän käyttöä hyväntekeväisyystarkoituksiin. Selkeästi säästäväisyyden edistämiseen säästöpankit eivät ole ylijäämää jakaneet,
vaan säästöpankin erityistarkoituksen toteuttaminen tapahtuu pankin toiminnan puolella.
Tuen saajana on ollut myös kunta sellaiseen tarkoitukseen, joka ei ole lakisääteistä kunnalle.
* Tiedot on kerätty www.saastopankki.fi -sivustoilta. Tiedot ovat enemmän esimerkkejä kuin kattava luettelo.
Säästöpankit eivät ilmoita toimintakertomuksissaan tuen saajia vaan lahjoituksistaan erillisillä tiedotteilla.

4.3 Säästöpankin paikallisuus ja
säästöpankkiryhmä
Säästöpankkien toiminnan lähtökohtana on ollut paikallisuus, jolla tarkoitetaan toimimista yhden kunnan alueella. Lähtökohta on ymmärrettävä, koska säästöpankkien perustajina olivat aluksi samassa kaupungissa asuneet
henkilöt ja sittemmin maalaiskunta. Kehitys johti vähitellen jonkin alueen
keskuksessa ja sen ympäristössä toimivaan pankkiin, talousalueen kattavaan
pankkiin, läänin kattavaan pankkiin tai valtakunnalliseen pankkiin. Pitkässä
juoksussa tavoitteena on ollut, että säästöpankit voisivat toimia samalla tavoin kuin niiden kilpailijat, erityisesti liikepankit. Toteuttamiskeinoina ovat
olleet fuusiot ja sivukonttoreiden perustamiset. Paikallisuutta on näissä tapauksissa pyritty ylläpitämään hallintomallilla, jossa kunkin konttorin alueella
on paikallinen päätösvaltaa omaava toimielin.388 Lainsäädäntöä on kehitetty
helpottamaan fuusioiden toteuttamista samoin kuin sivukonttoreiden perustamista.389 Liitteestä 5 käy ilmi lainsäädännön kehitys. Mitä paikallisuudesta on mahdollisesti menetetty, säästöpankit ovat voineet käyttää paremmin
hyväkseen lainsäädännössä suotuja oikeuksia ja mahdollisuuksia palvella ja
rahoittaa erityisesti yritystoimintaa.
Paikallisuutta on tukenut säästöpankkien keskittyminen vähittäispankkitoimintaan, jossa asiakkaina ovat pääasiassa kotitaloudet, maatalouden
harjoittajat sekä pienet ja keskisuuret yritykset ja johon liittyy asiakkaiden
suhteellisen vähäinen liikkuvuus, pankin näkökulmasta paikallistuntemuksen tarve ja sitä tukeva varsin tiheä konttoriverkosto.390
Suomessa harkittiin läänin- ja kihlakunnan säästöpankkien perustamista
1800-luvun puolivälissä. Tällainen kehityssuunta oli varsin voimakas Ruotsis388. Mm. kun 1860-luvulla Suomen Pankin luottotappiot karkasivat käsistä, pankki alkoi perustaa haarakonttoreita hankkiakseen paikallista asiantuntemusta luottojen myöntämisessä.
Kuusterä - Tarkka I 2011 s. 394-395. Suomessa läänit eivät ole olleet itsehallintoalueita, joten
lääninsäästöpankeille ei ole ollut luontevaa pohjaa.
389. Sivukonttorien perustamisesta säädettiin ensimmäisen kerran vuoden 1931 säästöpankkilaissa, vaikka niitä oli esiintynyt jo 1870-luvulta alkaen. Nyman 1962 s. 32.
390. Vähittäispankkitoiminnan voi ymmärtää määrittelemällä tukkupankkitoiminnan ja pääomamarkkinasidonnaisen pankkitoiminnan. Tukkupankkitoiminnalla tarkoitetaan pankkien
välisiä luotto-, talletus- ja johdannaismarkkinoita. Pääomasidonnaisella pankkitoiminnalla
tarkoitetaan mm. arvopapereiden liikkeeseenlaskuun liittyviä palveluita, institutionaalisille
sijoittajille tarkoitettuja arvopaperikauppa- ja varainhoitopalveluja sekä yritysjärjestelyjä koskevia palveluita. Koskenkylä (toim.), Jukka Vauhkonen - Pertti Pylkkönen 2004 s. 82-83.
Säästöpankkien kannalta paikallisesta toiminnasta jäi niiden ulkopuolelle vain osuuskunnat
aatteellisista ja käytännöllisistä syistä, erityisesti osuuskaupat, jotka harjoittivat säästökassatoimintaa. Urbans 1963 s. 284.
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sa. Suomessa kuitenkin lääninalueittain järjestäytymistä vaikeuttivat pitkät
välimatkat, kehnot kulkuyhteydet, tottumattomuus yhteistoimintaan ja kustannusten pelko. Epäsuotuisasti vaikutti myös senaatin kielteinen suhtautuminen säästöpankkien vapaakirjeoikeuteen ja kihlakunnan postin käyttämiseen rahalähetysten kuljettamisessa.391
Vuoden 1895 säästöpankkiasetuksessa ja vuoden 1918 säästöpankkilaissa
säästöpankin perustajana mainitaan kunta. Siten lainsäädännön lähtökohtana oli yksi kunta yksi säästöpankki. Vuoden 1931 lain mukaan säästöpankin
voi perustaa kunta tai kunnat yhdessä. 1930-luvulla perustettiin enää muutama säästöpankki.
Vuonna 1897 perustettiin Maskun ym. kuntain Säästöpankki, jonka toimialueeseen kuuluivat Raisio, Masku, Nousiainen, Lemu, Askainen ja Mietoinen. Säästöpankki jaettiin vuonna 1920 sillä perusteella, että itsenäistymisen
vuodet ja siitä johtunut voimakas taloudellinen ja henkinen kehitys veivät
siihen, että tällainen pankkitoiminta ei pystynyt tehtäväänsä täyttämään.392
Jakautuminen tapahtui uusia säästöpankkeja perustamalla. Sen sijaan Hollolan ja Kärkölän Säästöpankin jakautumista vuonna 1897 on kuvattu aidoksi.393 Säästöpankkeja perustettiin 1930-luvun loppuun. Niiden lukumäärä
nousi 485:een vuonna 1939.
Lainsäädännössä säästöpankkeja on kohdeltu keskenään tasavertaisina
ottamatta huomioon niiden koko- tai muita eroja muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Vuoden 1931 säästöpankkilaissa vekseliluotonanto rajoitettiin säästöpankkeihin, joiden omat varat olivat vähintään 500 000 markkaa.
Sama vaatimus koski notariaattiliikkeen harjoittamista ja arvopapereiden
hoitamista avoimina talletuksina. Vuonna 1982 suurimmille säästöpankeille
säädettiin velvollisuus valita yhdeksi tilintarkastajaksi Keskuskauppakamarin
hyväksymä tilintarkastaja (543/1982). Joitain poikkeuksia tasavertaisuudesta
voidaan löytää viranomaistoiminnasta. Pankkitarkastusvirasto otti Suomen
Työväen Säästöpankin ja Säästöpankki Aktian suoraan valvontaansa perusteena näiden säästöpankkien toiminnan luonne ja pankin suuruus. Vuodesta

391. Urbans 1963 s. 182-184, Säästöpankki nro 4/1949 s. 57-58.
Vuonna 1847 Mikkeliin yritettiin perustaa Mikkelin läänin Säästöpankki, joka olisi asettanut
asiamiehiä ympäryskuntiin keräämään talletuksia. Asiamiehinä olisi käytetty pappeja, kruununvouteja ja nimismiehiä. 1850-luvun lopulla oli samanlainen hanke Nurmeksessa. Viimeisenä esimerkkinä senaatti kieltäytyi vuonna 1860 hyväksymästä Paltamon Säästöpankin säännöissä kohtaa, joka tarkoitti asiamiesten asettamista Paltamon (Kajaanin) ympäristöpitäjiin
talletusten vastaanottamista varten. Säästöpankki nro 4/1949 s. 57-58.
392. Kauko, Mietoisten Säästöpankin 75-vuotishistoriikki 1996 s. 6-8.
393. Einar Böök, Säästöpankki nro 2/1915 s. 31.

1986 Suomen Pankki alkoi myöntää suurimmille säästöpankeille valuuttapankkioikeuksia, jolloin nämä alkoivat myöntää valuuttaluottoja oman taseensa kautta.394

4.3.1 Fuusiot paikallisuuden kilpailijoina
Pankkijärjestelmien uudelleenjärjestelyt voidaan jakaa neljään ryhmään kotimaiset pankkifuusiot, kansainväliset pankkifuusiot, kotimaiset finanssitavaratalohankkeet ja kansainväliset finanssitavaratalohankkeet. Säästöpankkeja
on koskenut vain ensimmäinen kohta sillä täydennyksellä, että Säästöpankki
Aktia muuttui ensin säästöpankkiosakeyhtiöksi, sen jälkeen liikepankiksi ja
on fuusioinut itseensä Henkivakuutusyhtiö Veritas Oy:n.
Ensimmäiset keskustelut säästöpankkiryhmän rakenteesta käytiin jo
1930-luvun alussa ja fuusioita koskevat säännökset tulivatkin vuoden 1931
säästöpankkilakiin. Fuusiokehitys käynnistyi kuitenkin vasta 1940-luvulla
eräiden Karjalan säästöpankkien yhdistymisistä ja jatkui näiden pankkien
fuusioituessa sodan jälkeen Kanta-Suomen säästöpankkeihin.395
Syinä fuusioihin ovat olleet säästöpankin kannattamattomuus, suuret
luottotappiot, pankkiryhmän rakennepoliittiset tavoitteet voimavaroiltaan
vahvemmiksi ja kilpailukykyisemmiksi yksiköiksi ja lopuksi ryhmän ajautuminen vaikeuksiin. Niissä kaupungeissa, joissa on toiminut useampia säästöpankkeja, fuusioita toteutettiin keskinäisen kilpailun lopettamiseksi ja
vahvemman säästöpankin luomiseksi paikkakunnalle. Työväen säästöpankit Turun Työväen Säästöpankkia lukuun ottamatta fuusioituivat Suomen
Työväen Säästöpankiksi vuonna 1971. Vuodesta 1973 STS laajensi toimintansa valtakunnalliseksi ja avasi konttoreita suuremmille paikkakunnille, muun
muassa Turkuun, jossa siis jo toimi Turun Työväen Säästöpankki. Kuusankosken Säästöpankki liittyi vuoden 1976 alusta STS:ään.396
Säästöpankkiryhmän rakennetavoitteiden mukaisesti ensimmäiset aluesäästöpankit syntyivät 1960-luvun lopussa. Säästöpankkiperinteen mukaisesti
394. Valuuttapankkioikeudet tarkoittivat sitä, että pankki voi omissa nimissään osallistua valuuttamarkkinoille tai ottaa ulkomaista luottoa ja antaa sitä lainoina eteenpäin. Ensimmäisenä oikeudet sai Suomen Työväen Säästöpankki. Samaan aikaan kuudella säästöpankilla oli
valuutanvaihto-oikeus. Se tarkoitti oikeutta vaihtaa valuuttaa omaan lukuunsa. Suomen Pankin
vuosikirjat 1986 s. 25 ja 1987 s. 24, Säästöpankki nro 1/1987 s. 20.
395. Partanen 2006 s. 103, Lyytinen 1983 s. 144-151, Tola 1970 s. 67.
396. Säästöpankki nro 18/1992 s. 31. STS-Pankki Oy fuusioitiin Kansallis-Osake-Pankkiin
24.11.1992. Hanke toteutettiin siten, että KOP sai STS-Pankin terveen liiketoiminnan ja ongelmaluotot siirrettiin sittemmin Valtion vakuusrahaston hallinnoimaan ongelmayhtiö Siltapankki Oy:öön. Kuisma 2004 s. 550-552.
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”uusiin” säästöpankkeihin muodostettiin myös fuusioituneiden pankkien
luottamushenkilöihin perustuva paikallishallinto (isännistä muodostettiin
säästöpankkitoimikunta ja hallituksesta paikallishallitus). Säästöpankkiryhmän ajauduttua vaikeuksiin vuonna 1991 toteutui 64 fuusiota. Edelleen
vuonna 1992 perustettiin Suomen Säästöpankki - SSP, johon liittyi 42 säästöpankkia.

SÄÄSTÖPANKKIEN LUKUMÄÄRÄN KEHITYS
1850
1875
1900
1920
1940
1945
1950
1960

13
74
195
457
485
470
444
390

1970
1980
1990
1992
2000
2005
2010
2015

327
275
150
41
40
40
34
24

Säästöpankkien fuusiot ovat lisänneet ryhmän vakautta, kun kitukasvuisiksi määritellyt tai suuria luottotappioita kärsineet pankit on voitu fuusioida suurempiin ja vahvempiin säästöpankkeihin. Fuusioilla voitiin hoitaa
vuoteen 1978 saakka myös sellaisia säästöpankkeja, jotka eivät olisi voineet
kuulua vakuusrahaston tukitointen piiriin sillä perusteella, että tuen saajapankkia ei olisi voinut pitää elinkelpoisena.397
Lisäksi todettakoon, että rakennekehitystä ovat tukeneet ja säästöpankkien päätöksentekoa helpottaneet yhteisömuotoon liittyvä omistajattomuus,
yhteinen toimintapolitiikka, toimiminen yhtenä pankkiryhmänä ja yhteisvastuu ryhmän yhteisen vakuusrahaston kautta.

4.3.2 Paikallisuus laissa ja säännöissä 		
Säästöpankin erityispiirteisiin on liittynyt paikallisuus, vaikka sitä ei ole
sanottu laissa muulla tavoin kuin, että laki on antanut maalaiskunnille oikeuden säästöpankin perustamiseen. Mainitsemattomuutta voi pitää itsestäänselvyyden poisjättämisenä. Ennen ensimmäistä säästöpankkiasetusta

397. Mainittu vaatimus poistettiin laista muutoksella 680/1978.

useimmat maaseutusäästöpankit ja muutama kaupunkisäästöpankki olivat
kuntien perustamia. Niitä pidettiin kunnallisina laitoksina, joiden asioista
kunnalliset elimet määräsivät ja joiden voittovarojenkin jopa katsottiin kuuluvan kunnalle.398
Paikallisuus on ilmennyt myös toiminnassa. Vuosien 1883-1885 säästöpankkitilaston mukaan 54 pankkia 121 säästöpankista oli joko suoraan tai
viittaamalla määrännyt, että kuntaan tai tiettyyn alueeseen kuulumattomat
henkilöt älköön pankkiin tuoko rahojaan talletettavaksi.399 Säästöpankin
säännöissä määrättiin, että vekselissä tulee olla kahden vakavaraisen paikkakuntalaisen nimet. Jos vekselissä oli vain yksi tai ei yhtään omapaikkakuntalaista nimeä, hallituksen oli korvattava tappio, jos vekselistä aiheutui
vahinkoa.400 Säästöpankkiin talletettu raha oli tarkoitettu sisäiseen kiertoon
pankin omalla toimialueella.
Paikallisuus on sisällytetty säästöpankin toiminta-ajatukseen. Paikallisuus on ilmaistu siten, että paikkakunnan omana rahalaitoksena jokaisen
säästöpankin tehtävänä on tukea kotiseutunsa omaa talous- ja elinkeinoelämää, maaseudulla etupäässä maataloutta sekä kaupungeissa ja taajaväkisissä yhdyskunnissa asuntotuotantoa. Edellä todettu fuusiokehitys on vienyt
säästöpankeilta paikallispankin luonnetta. Säästöpankkien muuttuminen
osakeyhtiöiksi on palauttanut säästöpankin paikallista luonnetta sillä tavoin, että alueelliset säästöpankkisäätiöt päättävät omilta alueiltaan säästöpankin hallitukseen valittavista henkilöistä ja päättävät osinkojen käyttämisestä omalla alueellaan paikallisten yhdistysten ja paikallisten hankkeiden
tukemiseen. Samanlainen paikallisuutta korostava vaikutus on kantarahastoilla, kun kantarahasto-osuuksien omistajat ovat pankin toimialueelta.
Poikkeusoloissa on otettu huomioon säästöpankkien luonne paikallisina ”kuntapankkeina”. Vuonna 1939 säästöpankkilakia muutettiin siten, että
jos suoritustilassa olevalta säästöpankilta jää ylijäämää, se on käytettävä sii-

398. Kunnan roolin juurtumista osoittaa, että Viipurin Säästöpankki luovutti sääntömuutoksella vuoden 1895 säästöpankkiasetuksen voimassa ollessa vuonna 1898 isäntien vaalin kaupunginvaltuustolle ja sai säännöilleen kaiken lisäksi vielä kuvernöörin vahvistuksen. Mielikuva
säästöpankin luonteesta kunnallisena laitoksena oli muutenkin yleinen. Tola 1970 s. 28.
399. Uusi Suometar 1873: ”Yleensä ovat säästöpankit meillä jonkinlaisia kunnallisia laitoksia,
joiden vaikutusala on niin jyrkästi rajoitettu sen kunnan piiriin, missä ne ovat olemassa, että
sellaiset henkilöt jotka ovat toisesta kunnasta, eivät saa panna niihin rahojansa. Tästä paikallisesta umpinaisuudesta onkin seurannut, että säästöpankit useissa paikoin elävät riutuvaista
elämää, että niiden käytettävänä on hyvin vähäiset pääomat, ja että ne eivät tarjoa panijoille
riittävää vakuutta.” Auer 1964 s. 26. Asiasta myös vuosien 1870-1872 säästöpankkitilastossa s. 9
ja vuoden 1885 säästöpankkitilastossa s. 9.
400. J. W. Minni, Säästöpankki nro 6/1930 s. 196.
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nä tai niissä kunnissa, joista säästöt on pääasiassa kerätty, säästäväisyyttä
edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Ylijäämän käytöstä määräävät
isännät tai ellei niitä ole enää päätösvaltaista määrää, sen kunnan valtuusto, jossa säästöpankilla on kotipaikka.401 Vastaava säännös otettiin vuoden
1969 säästöpankkilakiin (107 §). Vuoden 2001 lain mukaan ylijäämän käytöstä
määrätään säästöpankin säännöissä.
Kuntanäkökohta tuli esille perustettaessa Kannaksen Yhtyneet Säästöpankit vuonna 1942. Säästöpankin säännöissä varattiin yhdistettyjen säästöpankkien entisille toimihenkilöille tai niiden sijaitsemiskuntien kunnanvaltuustoille oikeus vuoden 1947 loppuun mennessä anoa säästöpankkien
erottamista jälleen itsenäisesti toimiviksi säästöpankeiksi. Samoin meneteltiin Sortavalan Säästöpankkiin yhdistyneiden säästöpankkien kohdalla.402
Paikallisuus on tullut esille paitsi pankin hallinnossa myös markkinoinnissa:
”Säilyttäkää rahat omassa keskuudessanne! Lainatkaa ne omien rahalaitoksienne, säästöpankkien, kautta naapureillenne.” Vakauden näkökulmasta paikallisuus on myös ongelma. Pankin kriisi on voinut juontua aluetta koskevasta paikallisesta kriisistä. Syynä on voinut olla esim. maataloutta kohdannut
kato tai paikkakunnan suuren yrityksen kuten tiilitehtaan tai sahan konkurssi.

4.3.3 Pankkiryhmänä toimiminen ja ryhmän hajoaminen
Maamme säästöpankit ovat syntyneet ilman yhtenäistä suunnitelmaa ja keskusjärjestöjä. Kaikki säästöpankin oman toimialueen ulkopuolelle suuntautuvat liiketapahtumat oli hoidettava Suomen Pankin tai liikepankkien välityksellä. Säästöpankkitarkastus alkoi pitää (vuodesta 1896) yhteyttä eri
säästöpankkien välillä. Se antoi sysäyksen säästöpankkien verkostumiseen.
Verkostoitumista on tapahtunut saman kaupungin alueella, alueellisesti perustamalla säästöpankkiyhdistyksiä talousalueittain sekä valtakunnallisesti.403 Ensimmäinen askel ryhmänä toimimiseen otettiin vuonna 1900. Silloin
401. SPL 62 § 6 mom. (25/1939), Nyman 1962 s. 218-220.
402. Tola 1970 s. 598 ja 243-244.
403. Vaarantaus - Kari - Mantere 1955 s. 35. 1920-luvun alussa perustettiin 23 säästöpankkiyhdistystä, joiden keskusjärjestönä toimi Säästöpankkiliitto. Kuusterä I 1995 s. 314-316. Alueelliset
säästöpankkiyhdistykset lopetettiin tai toiminta asiallisesti loppui asteittain Suomen Säästöpankki - SSP:n perustamisen jälkeen.
Säästöpankkiyhdistysten aktiivisuus vaihteli eri alueilla ja aikoina. Erityisen korkea se oli EteläKarjalassa: ”Etelä-Karjalan maalaissäästöpankeille oli mm. suotu se etu, jota säästöpankeilla
ei missään muualla maassamme ole siinä määrin, nimittäin maakunnallisista ja vahvemman
velvollisuuksista syvästi tietoinen keskussäästöpankki, Viipurin Suomalainen Säästöpankki,
joka suurella innolla ja taidolla harrasti niiden parasta ja teki työtä niiden kohottamiseksi. Mo-

pidetyssä ensimmäisessä säästöpankkien yhteisessä kokouksessa asetettiin
valtuuskunta valmistelemaan lähempää yhteistoimintaa. Valtuuskunta lähetti ensitöikseen säästöpankin perustamiskehotuksen niille kunnille, joissa
ei vielä ollut säästöpankkia.404 Säästöpankkien menestys ei olisi mahdollista
ilman yhteisten keskuselinten palveluja, kehittämisresursseja ja yhteismarkkinointia. Työnjako oli selvä: Säästöpankki toimi paikallisesti. SKOP:n kautta
toimittiin valtakunnallisesti.
Suomen Säästöpankkiyhdistys perustettiin vuonna 1906. Yhdistyksen nimi muutettiin vuonna 1922 Suomen Säästöpankkiliitoksi. Säästöpankkiyhdistyksen toimesta vuonna 1908 perustettiin Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki. Säästöpankkien yhteistoiminnan kehitys on tapahtunut ilman
pakkoa ja tästä syystä varsin verkkaisasti. Osaksi siihen vaikuttivat ristiriidat
säästöpankin ja Säästöpankkiliiton välillä. Pääsyy kuitenkin oli, että kaikki
säästöpankit eivät pitäneet tarpeellisena liiton jäsenyyttä. Kaikki säästöpankit olivat vasta vuodesta 1945 Säästöpankkiliitossa jäseninä ja vuodesta 1952
SKOP:ssa osakkeenomistajina.405
Ryhmäajattelua lainsäädäntö ei ole tuntenut, paitsi vakuusrahaston säätämisessä pakolliseksi ja vuonna 1939 toteutetussa säästöpankkilain muutoksessa, jonka tarkoituksena oli helpottaa varojen siirtoa rahan runsaudesta
kärsivistä säästöpankeista seuduille, joilla vallitsi pääomien puutetta. Tällaisten siirtojen välittäjänä toimi SKOP.406 Säästöpankkien ryhmänä toimiminen
on tunnustettu laissa sitä kautta, että säästöpankki ei ole saanut ottaa luottoa
toisesta säästöpankista eikä tehdä talletusta toiseen säästöpankkiin. Kiellon

nilukuisilla matkoillaan näihin säästöpankkeihin, milloin niiden juhlatilaisuuksiin, milloin nimenomaan neuvonta- ja opastustarkoituksessa olivat tämän pankin johtajat ja kamreeri tulleet
tuntemaan maakuntansa säästöpankit ja niiden tarpeet ja saivat tilaisuuden vaikuttaa niiden
kehitykseen. Tola 1970 s. 353-354. Päinvastainen esimerkki löytyy Hämeenlinnasta: ”Välit naapuripankkiin pysyivät viileinä, mutta yhteistyötä saatiin silti aikaan. Pankit hoitivat yhdessä
vuonna 1922 Suomen Säästöpankkiyhdistyksen (Säästöpankkiliiton) ylimääräisen kokouksen,
joka oli päätetty pitää Hämeenlinnassa. Molemmat pankit osallistuivat kustannuksiin 3 500
markan määrällä. Varsinaisiin järjestelytehtäviin (Hämeenlinnan) Kaupungin Säästöpankki
ei kuitenkaan osallistunut vastalauseena sille, että päätös kokouksen pitämisestä Hämeenlinnassa oli tehty pankkia kuulematta.” Luukko 1996 s. 108-109.
404. Lauri Siltala, Säästöpankki nro 3/1981 s. 8.
405. A. V. Tola, Säästöpankki nro 11/1963 s. 369. Tampereen Säästöpankki erosi vuonna 1929
Säästöpankkiliitosta jäsenmaksua koskeneen erimielisyyden seurauksena ja palasi jäseneksi
vasta vuonna 1945. SKOP:n perustaminen oli pienten maaseutusäästöpankkien hanke (85 %
osakepääomasta). Kalliala 1933 s. 16-17 ja 25.
SKOP:n mallina oli Itävallan saksalaisten säästöpankkien vuonna 1901 perustama Centralbank
der deutschen Sparkassen, Prag. Pohjoismaissa ei ollut vastaavia keskuspankkeja. Kalliala 1933
s. 11, Levämäki 1959 s. 336.
406. Säästöpankkilain muutos 25/1939, Nyman 1962 s. 137-140, Säästöpankki nro 3/1939 s. 97.
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tarkoituksena on ollut estää keinotekoisesti säästöpankin maksuvalmiuden
parantaminen.407 Kiellolla turvattiin myös säästöpankkien toimimista ryhmänä, jossa vastuu maksuvalmiuden turvaamisesta kuului SKOP:lle. Talletukset SKOP:iin olivat myös kassavarantokelpoisia. Lisäksi säästöpankin
hallintoelimen jäsen ei ole saanut kuulua toisen säästöpankin tai muun pankin hallintoelimeen lukuun ottamatta SKOP:n hallintoelimiä (235/1931, 14 §,
541/1969, 24 §).
Säästöpankkiliitto haki vuonna 2001 Kilpailuvirastolta kilpailunrajoituslain 19 §:n mukaista poikkeuslupaa säästöpankkiryhmässä harjoitettavalle
hinnoitteluyhteistyölle.408 Säästöpankkiliitto antaisi järjestelyssä suosituksia
palveluiden hinnoittelussa säästöpankkiryhmään kuuluville pankeille. Kilpailuvirasto katsoi, että säästöpankkeja on tarkasteltava itsenäisinä elinkeinonharjoittajina ja Säästöpankkiliittoa elinkeinonharjoittajien yhteenliittymänä, vaikka säästöpankeilla on yhteinen keskusjärjestö, niiden toimintaa
valvoo oma tarkastusyksikkö ja ne kuuluvat vapaaehtoiseen vakuusrahastoon. Kilpailuvirasto myönsi poikkeusluvan kilpailunrajoituslain kriteereillä
ja sillä perusteella, että kuluttajat mieltävät säästöpankit yhdeksi ryhmäksi,
kilpailu pankkialalla tapahtuu merkittäviltä osin pankkiryhmien välisenä
kilpailuna ja säästöpankit toimivat reilusti alle 10 %:n markkinaosuudella.
Poikkeuslupaan liittyi rajaus, jonka mukaan yksittäiset säästöpankit eivät
saa keskenään sopia pankkipalveluiden hinnoittelusta ja että säästöpankit
saavat rangaistuksetta poiketa Säästöpankkiliiton suosittelemista hinnoista
(Dnro 908/67/2001, poikkeuslupa annettu 8.5.2002). Kilpailuviraston päätös
ilmensi hyvin ja perustellusti toisaalta säästöpankkien itsenäisyyttä ja toisaalta niiden toimintatapaa yhtenä ryhmänä asiakkaisiin päin.
Pohjoismaiden kehitykselle on ollut ominaista, että säästöpankkien fuusioiden seurauksena on syntynyt yksi tai useampi suuri säästöpankki, joka
varsin pian on oman pääoman vahvistamiseksi muuttunut säästöpankkiosa407. Erma - Koski 1985 s. 320. Vastaava kielto on koskenut osuuspankkeja. Säännös tuli vuoden 1931 säästöpankkilakiin muodossa ”Lainaa älköön otettako säästöpankin liikkeen laajentamiseksi.” Vuoden 1969 säästöpankkilakiin otettu kielto muodossa ”Säästöpankki ei saa ottaa
talletusta eikä luottoa toiselta säästöpankilta” oli voimassa vuoteen 2010 (602/2010). Perusteluna oli se, ettei säästöpankeille eikä osuuspankeille olisi annettava enempää niiden maksuvalmiutta kuin vastavuoroisten talletusten ja luottojen mahdollisuuttakaan ajatellen oikeutta
pankkiryhmänsä sisäisiin talletus- tai luottosuhteisiin. KM 1967:A 8 s. 45.
408. Kilpailunrajoituslaki kieltää samalla tuotanto- ja jakeluportaalla toimivien elinkeinonharjoittajien tai niiden yhteenliittymien hintoja ja vastikkeita koskevat sopimukset, suositukset tai vastaavat järjestelyt. Kilpailuvirasto saattoi kuitenkin määrätä, että kieltoa ei sovelleta
kilpailunrajoitukseen, jos se osaltaan tehostaa tuotantoa tai hyödykkeen jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä ja, jos hyöty tulee pääosaltaan asiakkaille tai kuluttajille
(586/1996, 6 § ja 19 § 1 mom.).

keyhtiöksi. Seuraavana vaiheena on ollut finanssiryhmän muodostaminen
vakuutusyhtiön kanssa tai fuusio liikepankin kanssa. Pankin koko ja fuusiot
ovat merkinneet, että uusi pankki on irtaantunut säästöpankkiryhmästä ja
ryhmän yhteisvastuusta. Ryhmärakenteen purkautumiseen on myötävaikuttanut myös pankkien muuttuminen toistensa kaltaiseksi sekä kenen omistuksessa ja hallinnassa säästöpankki on ollut. Säästöpankin ”säätiömuodolla” ei ollut enää merkitystä, vaan on katsottu oman pankin asemaa toisten
suurpankkien joukossa.409 Kehitys ei ole koskenut yksin Pohjoismaita. Itävallassa säästöpankit ovat olleet säätiömuotoisia ja yhtiömuotoisia. Ne ovat
olleet kuntien, kuntayhtymien ja osavaltioiden hallinnassa. Kun säästöpankit eivät ole olleet enää sidottuja aikaisempiin toimialuerajoihinsa, suuret
säästöpankit ovat laajentuneet toisten säästöpankkien alueille.410 Itävallan
esimerkki tuodaan tässä tutkimuksessa esille sen vuoksi, että vastaavaa kehitystä on tapahtunut Suomessa, kun Suomen Työväen Säästöpankki muuttui
valtakunnalliseksi ja Aktia Säästöpankki perusti konttoreita muiden säästöpankkien toimialueille.
Suomessa työväen säästöpankit yhdistyivät Suomen Työväen Säästöpankiksi vuonna 1971. Pankki muuttui vuonna 1989 liikepankiksi STS-Pankki
Oy:ksi, erosi Säästöpankkiliitosta ja siirtyi Säästöpankkien Vakuusrahastosta
Liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahastoon.411 Säästöpankki Aktia
muodostui kymmenen ruotsin- ja kaksikielisen säästöpankin fuusioitumisesta. Seuraavassa vaiheessa pankki muuttui säästöpankkiosakeyhtiöksi. Aktia
erosi Säästöpankkiliitosta ja Säästöpankkien Vakuusrahastosta. Aktia on sittemmin ostanut Henkivakuutusyhtiö Veritaksen ja muuttunut liikepankiksi
nimeltä Aktia Pankki Oyj.
Kehityksen linjoihin on edelleen kuulunut, että kaikissa Pohjoismaissa
perinteiset säästöpankkiliitot ovat lopettaneet toimintansa ja edunvalvonta
on siirtynyt yhdelle, kaikkia pankkeja edustavalle liitolle, Suomessa ensin
Suomen Pankkiyhdistykselle ja vakuutus- ja pankkialojen edunvalvonnan
yhdistyttyä Finanssialan Keskusliitolle. Perinteisille pankkiryhmäkohtaisille

409. Esimerkiksi STS:n pääjohtaja Ulf Sundqvistin haastattelu, Säästöpankki nro 11/1983 s.
28-31.
410. Unto Luukko, Säästöpankki nro 5/1980 s. 18-19. Vuonna 2015 säästöpankeista 34 toimi
osakeyhtiömuodossa ja 15 säätiömuodossa. Lähde Österreichischer Sparkassenverband. www.
sparkassenverband.at.
411. STS:n ero säästöpankkiryhmästä oli alkanut käytännössä jo vuonna 1985, kun pankki oli
sopinut mm. rahoitusyhteistyöstä suurimpien liikepankkien kanssa, pörssimeklaripalveluista
meklariyhtiö Erik Selinin kanssa ja Nordgiro-maksupalvelusta ruotsalaisen Första Sparbankenin kanssa. Soukola 2008 s.141-152.
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liitoille ei ole enää ollut tarvetta, kun pankkien liiketoimintaoikeudet on yhdenmukaistettu ja pienet pankit voivat toimia talletuspankkien yhteenliittyminä ja sitä kautta hoitaa toistensa kanssa tarpeellista yhteistyötä ja edistää
liiketoimintaansa.412

4.4 Säästöpankin hallinto
Säästöpankin paikallisuutta ja siitä johtuvaa paikallista hallintoa on voitu
pitää pankin vakautta lisäävänä tekijänä. Säästöpankin toimialueen rajoittuminen yhden kaupungin tai maalaiskunnan alueelle ja laaja paikallinen
hallinto merkitsivät, että luottoa myönnettiin henkilöille, jotka tunnettiin
luotoista päättävässä pankin hallituksessa ja joihin tästä syystä voitiin luottaa.413 Paikallinen säästöpankki koettiin myös omaksi pankiksi ja hallintoon
kuuluminen koettiin sellaiseksi luottamustehtäväksi, että hallitus, joissain
tapauksissa isännät ja jopa tallettajat sitoutuivat auttamaan pankkia selviytymään vaikeiden aikojen yli muun muassa sitoutumalla olemaan nostamatta
412. Ruotsissa fuusiokehitys käynnistyi Tukholman ja Göteborgin säästöpankkien fuusiosta
Första Sparbankeniksi, Tanskassa kolmen suuren aluesäästöpankin fuusiosta Sparekassen
SDS:ksi (Sammensluttede Danske Sparekasser), joka fuusioitui edelleen kahden liikepankin
Privatbankenin ja Andelsbankenin kanssa, ja Norjassa Sparebanken Oslo Akershusin ja säästöpankkien keskuspankkin Fellesbankenin fuusioituessa Sparebanken ABC:ksi, jonka jälkeen osa
säästöpankeista hoiti asioitaan ABC-pankin kanssa ja osa liikepankkien kanssa. Norjassa kehitys jatkui säästöpankkien jakautumiseen kolmeksi allianssiksi. Säästöpankki nro 6/2007 s. 21.
Ruotsissa on lopetettu Svenska Sparbanksförening ja suurten säästöpankkien (ja osuuspankkien) fuusioista syntynyt Swedbank AB on Svenska Bankföreningenin jäsen. Itsenäiseksi jääneillä
säästöpankeilla on oma liittonsa Sparbankernas Riksförbund. Tanskassa pankkien edunvalvontajärjestö on Finansrådet, vuodesta 2017 FinansDanmark. Danmarks Sparekasseforening
on lopetettu. Paikallisilla liike- säästö- ja osuuspankeilla on oma yhdistys Foreningen af Lokale
Pengeinstitutter. Norjassa Sparebankforening i Norge on lopetettu ja yhteisenä edunvalvontayhdistyksenä toimii Finansnæringens Hovedorganisjasjon, vuodesta 2015 Finans Norge. Sen
rinnalla jatkaa kuitenkin pieni säästöpankkien ja säästöpankkisäätiöiden yhdistys Sparebankforeningen. Lähde em. järjestöjen verkkosivut, Forsbak 2004 s. 123.
Vuodesta 1931 pohjoismaisilla säästöpankkiliitoilla oli yhteistyöelimenä Pohjoismaiden säästöpankkiliittojen valtuuskunta NCSD:n (Nordens Centrala Sparbanksföreningars Delegation).
NCSD:n toiminta päättyi 1990-luvun alussa. Svenson 1966 s. 44-51, Lannfelt: En historik över
NCSD 1981.
413. Kuusterä 1995 s. 176. Vuoden 1896 säästöpankkitilaston tekstiosa: ”Säästöpankit ovat harjoittaneet lainausliikettä pääasiallisesti niissä kunnissa, joita varten niiden toiminta säästöpankkia perustettaessa likinnä on aiottu. Sellaisella lainauspiirinsä rajoittamisella on niille
ollut mahdollista helpommin valvoa lainanottajain taloudellisia suhteita.”
Toimialueella pysymisen periaatteesta on myös poikettu. Säästöpankkien Vakuusrahaston
tukea saaneista säästöpankeista tällaisia olivat erityisesti Loimaan Säästöpankki 1950-luvun
loppupuolella ja Pornaisten Säästöpankki 1970-luvun alussa. Suomen Säästöpankkiin yhdistyneissä säästöpankeissa oli myös pankkeja, joiden luotonannosta ja muusta sijoitustoiminnasta
huomattava osa oli kohdistunut pankin toimialueen ulkopuolelle.

talletuksia maksuvalmiuden turvaamiseksi tai takaamalla Säästöpankin Vakuusrahastolta saamia tukilainoja kuten myöhemmin jaksossa 8 todetaan.
Säästöpankin erityispiirteisiin kuuluu muista yhteisöistä poikkeava hallintomalli.414 Säästöpankin hallinnolle on ollut ominaista säätiömäisyys ja
sen mukaisesti ylimmän hallintoelimen, isäntien itse itsensä täydentäminen sekä se, että isännät edustavat hallinnossa tallettajia.415 Säästöpankin
tallettajat voivat osallistua isäntien vaaliin suoraan vanhojen isäntien kanssa tai valitsemalla isäntien vaalia varten tallettajien edustajat, jotka yhdessä
vanhojen isäntien kanssa valitsevat uudet isännät. Tallettajien edustajien
määrä on rajoitettu säännöissä kolmasosaan isäntien määrästä. Epäsuoralla vaalitavalla ja määrärajoituksella on pyritty estämään suurten muutosten
mahdollisesti mukanaan tuomaa epävakautta. Tyypillistä säästöpankille on
myös isäntien suuri lukumäärä. Isäntien valitseman hallituksen oikeudellinen asema on ollut traditionaalisesti vahva. Asettautumista ehdolle hallintoelinten jäseniä valittaessa ei ole rajoitettu. Kun säästöpankit alkoivat fuusioitua 1960-luvulta alkaen talousalueen kattaviksi pankeiksi, hallituksen rooli
muuttui päätöksenteosta enemmän valvonnan suuntaan ja toimivan johdon
asema vahvistui.416 Samaan suuntaan vaikutti myös luopuminen ns. valtuutetuista vuoden 2001 jälkeen.
Tallettajat ovat säästöpankin tärkein sidosryhmä. Hallinnon rakentuminen säästöpankin tallettaja-asiakkaiden pohjalle tekee säästöpankin
hallintomallista ainutlaatuisen. Säästöpankkia voidaan verrata vain Suomen Hypoteekkiyhdistykseen, joka on velallistensa keskinäinen yhdistys. Tässä rinnastuksessa säästöpankki on säästäjä-tallettajien keskinäinen
yhdistys.417 Tallettajalla ei ole velvollisuutta osallistua isäntien valintaan.
Osallistumista onkin pidettävä enemmän mahdollisuutena kuin vallitsevana käytäntönä. Säästöpankin on menestyäkseen pidettävä huoli siitä, että
414. Säästöpankkeihin rinnastettavassa asemassa hallinnon järjestämisessä omalla lailla ovat
hypoteekkiyhdistykset. Suomessa toimii (2016) yksi hypoteekkiyhdistys, Suomen Hypoteekkiyhdistys.
415. Säästöpankkitoiminnan alkuvuosikymmeninä säästöpankin kantarahastoa merkinneet
henkilöt toimivat säästöpankin isäntinä. Kun kunta lahjoitti peruspääoman, kuntakokous saattoi valita säästöpankin isännät. Näissä tapauksissa voinee puhua omistajakontrollista. Säästöpankkiosakeyhtiöissä säästöpankin omistavat säätiöt vastaavat omistajakontrollista.
416. Kuusterä 1995 s. 9-10. Tutkimuksen kirjoittaja aloitti säästöpankkityön vuonna 1966. Tuohon aikaan säästöpankeissa oli 11 000 isäntää, 3 000 hallituksen jäsentä, 1 500 tilintarkastajaa,
1 000 sivukonttorien valvojaa ja 2 500 konttoritoimikuntien jäsentä. Siltala - Huttunen. Säästöpankki ja sen luottamushenkilöt.
417. Piepponen 2000 s. 28. Verotuksessa tällainen rinnastus on toteutunut. V. 1943 tulo- ja
omaisuusverolaissa omaisuusverosta oli vapautettu säästöpankki, säästöpankkien vakuusrahasto ja hypoteekkiyhdistys (888/1943).
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eri kansalaisryhmät ja intressipiirit ovat edustettuna hallinnossa. Tavallisesti
säätiöissä hallintoon kuuluu vain samoja etuja edustavia jäseniä. Tässä suhteessa säästöpankit poikkeavat säätiöistä. Koska säästöpankki on asiakkaittensa hallinnassa, se asettaa säästöpankille myös tietyn vakiintuneisuuden
vaatimuksen. Perinteinen säästöpankki ei saa muodostua eri intressipiirien
kiistojen kohteeksi. Jos näin tapahtuu, se puolestaan heijastuisi tallettajien
pankkiin kohdistamaan luottamukseen.418
Omistajaintressin puuttumisella on myös kääntöpuolensa, kun se on joissain tapauksissa taannut toimivalle johdolle huomattavan suuren työrauhan,
epäterveen itsenäisyyden suhteessa hallitukseen ja isäntiin sekä lopuksi ylisuuren vallan säästöpankin asioissa.419 Säästöpankkien Vakuusrahaston tukitoiminnassa on ollut tapauksia, joissa säästöpankin kamreeri tai johtaja on
nauttinut hallituksen täyttä luottamusta, kunnes pankin hoidossa on paljastunut suurta taitamattomuutta ja myös väärinkäytöksiä. Tällainen oli myös
Säästöpankkien Vakuusrahaston perustamiseen johtanut kavallus Hollolan
kunnan Säästöpankissa. Vakuusrahaston perustamiseen vaikuttaneita syitä
käsitellään tarkemmin jaksossa 7.2.
Ensimmäisiä säästöpankkeja 1800-luvulla perustettaessa pankin perustajiksi katsottiin kaikkia niitä ”hyväntekeviä” kansalaisia, jotka olivat säästöpankin kantarahastoon antaneet kerta-avustuksen tai sitoutuneet vuosittain
suorittamaan siihen määräsumman. Perustajiin luettiin kuuluviksi myös ne,
jotka kartuttivat kantarahastoa säästöpankin jo aloitettua toimintansa. Hallinnon näkökulmasta perustajia pidettiin säästöpankin isäntinä, joille tili- ja
vuosikertomus oli esitettävä. Tästä johtui, että isäntien lukumäärää ei ollut
rajoitettu. Kun uusia kantarahastoon lahjoittajia ei enää saatu, asia ratkaistiin
siten, että istuvat isännät harkintansa mukaan kutsuivat uusia isäntiä. Isännät
valitsivat keskuudestaan johtokunnan (hallituksen) ja tilintarkastajat. Johtokunnan päätehtävänä oli lainojen myöntäminen.420
Säästöpankkien hallitusten sosiaalinen koostumus heijasti ideologiaa,
jonka mukaan yhteiskunnan ylimpien kerrosten velvollisuutena on työtäte-

418. Poikkeuksena ovat ”suomalaiset” ja työväen säästöpankit, jotka perustettiin nimenomaan
tiettyjä väestöpiirejä varten. Niihin voidaan rinnastaa kehityksen seurauksena ruotsinkielisiksi
”jääneet” säästöpankit.
419. Säästöpankin hallinnolle on ominaista periaatteellisten intressiristiriitojen puuttuminen.
Osakeyhtiölle on ominaista intressiristiriita asiakkaiden ja omistajien välillä, koska osakeyhtiön tavoitteena on voiton tuottaminen omistajille. Osuuskunnassa jäsenillä on kaksoisrooli
toisaalta palvelujen käyttäjänä ja toisaalta osuuksien omistajana. Osuuskunnan toiminnan
tavoite on palvelujen tuottaminen. Pöyhönen 2011 s. 79.
420. Urbans 1963 s. 126-127, Kuusterä I 1995 s. 65.

kevien luokkien isällinen holhoaminen.421 Säästöpankin säätiömäisyydestä ja hallinnon itse itsensä täydentämisestä seurasi, että tämä ideologia sai
jatkua pidempään säästöpankeissa kuin muualla yhteiskunnassa. Kunnallisesta itsehallinnosta seurasi, että 1800-luvun jälkipuoliskolla uusien säästöpankkien perustajana oli pääsääntöisesti kunta, jolloin isäntien vaali suoritettiin kuntakokouksessa. Joissain tapauksissa vaalin toimittivat säästöpankin
”osakkaina” säästöönpanijat.422

4.4.1 Hallinto säästöpankkilaissa
Vuoden 1895 säästöpankkiasetuksessa suuri muutos oli se, että kuntien perustamat säästöpankit eivät enää saaneet olla asianomaisen kunnan välittömässä hoidossa ja valvonnassa, vaan niille oli valittava itsenäiset, kunnasta
riippumattomat isännät. Suora yhteys kuntaan katkesi. Isännät oli valittava
pankin sääntöjen määräämällä tavalla. Periaatteessa epäjohdonmukaisesti
vuoden 1895 asetuksesta aina vuoden 1969 säästöpankkilakiin säästöpankin
perustajana on voinut olla yksityishenkilöiden lisäksi edelleen myös kunta.
Toisaalta hyvin moni säästöpankki olisi jäänyt perustamatta, jos kunta ei olisi ollut perustajana. Vasta vuoden 1990 säästöpankkilaissa kuntaa ei mainita
säästöpankin mahdollisena perustajana.423 Vuoden 1895 asetuksessa isännät
valittiin määräajaksi sen mukaan kuin pankin säännöissä määrättiin. Isännät
määriteltiin tallettajien edustajiksi. Johtokunta muuttui hallitukseksi.
Vuoden 1918 säästöpankkilain mukaan säännöissä on määrättävä, millä ehdoilla tallettajilla on oikeus isäntien kanssa ottaa osaa isäntien vaaliin.
Laki rajoitti samojen henkilöiden toimimista isäntänä ja hallituksen jäsenenä.
Hallituksen jäsenistä enintään kolmasosa voi olla isäntänä. Periaatteellisesti
merkittävä muutos oli se, että laki mahdollisti palkkioiden maksamisen hallituksen jäsenille ja korvaukset matkakuluista ja ajanhukasta isännille.

421. Kuusterä I 1995 s. 113.
422. Vuonna 1857 perustettu Närpiön Säästöpankki oli ensimmäinen kunnallinen säästöpankki,
sillä sen kantarahasto saatiin lahjoituksena pitäjän varoista. Nurmeksen Säästöpankki perustettiin vuonna 1859 läänin kuvernöörin ansiosta ja kantarahasto saatiin kuvernöörin käytettäväksi
kerätyistä varoista. Kantarahaston poikkeuksellinen keräämistapa johti siihen, että säästöpankilla ei myöskään ollut isäntiä. Urbans 1963 s. 163 ja 210.
Myös yksityisesti perustettuja säästöpankkeja alettiin pitää kunnallisina laitoksina. Hannula
1986 s. 26.
423. KM 1893:6 s. 30-31, Urbans 1963 s. 229: Monin paikoin säästöpankkia pidettiin kunnalliselämän piiriin kuuluvana laitoksena vähän samaan tapaan kuin köyhäinhoito ja paloapu. Hietakari 1951 s. 46: Osin kunnallinen säästöpankkilaitos oli ollut myös tavoitteena säästöpankkien
kokemien vastoinkäymisten seurauksena.
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Vuoden 1931 säästöpankkilain mukaan tallettajien myötävaikutus isäntien vaaliin voitiin määrätä joko välittömäksi tai välilliseksi. Ensiksi mainitussa tapauksessa tallettajat osallistuivat siihen isäntien kokoukseen, jossa
isännät oli valittava. Jälkimmäisessä tapauksessa tallettajien oli sitä varten
järjestetyssä kokouksessa valittava säännöissä määrätty luku henkilöitä, jotka osallistuivat isäntien kokouksessa toimitettavaan isäntien vaaliin. Muuten säästöpankin hallinto oli järjestetty edelleen säätiöön rinnastettavalla
tavalla.424 Myös vastuukysymykset määräytyivät edelleen sen mukaan, mitä
yleinen laki toimitsijoista sääti.425
Vuoden 1931 laki mahdollisti hallituksen toimivallan siirtämisen säästöpankin sääntöjen määräämissä rajoissa valtuutetuille. Vastaavaa hallintoelintä ei liikepankeilla eikä osuuskassoilla ole ollut. Valtuutetut oli kollegiaalinen
elin. Valtuutettuina saattoi olla joustavasti pankin toimi- ja luottamushenkilöitä. Valtuutetut -instituutio alkoi luottovaltuutetuista. Myöhemmin heille
annettiin muitakin johtamiseen liittyneitä tehtäviä. Suurissa pankeissa valtuutettuihin kuului pankin toimitusjohtaja ja muut johtajat ja heistä käytettiin nimitystä johtoryhmä. Sivukonttorin johtoryhmä saattoi muodostua
konttorinjohtajasta ja yhdestä konttorin alueelta olevasta luottamushenkilöstä. Asian luonteesta johtui, että hallituksen, jonka nimissä ja vastuulla valtuutetut toimivat, tuli valvoa valtuutettujen toimintaa. Tästä syystä valtuutettujen myöntämät luotot ilmoitettiin seuraavassa hallituksen kokouksessa.426
Vuoden 1969 säästöpankkilaissa isännät määritellään edelleen tallettajien
edustajiksi. Säännöissä on määrättävä isäntien vaaliin tai tallettajien edustajien vaaliin oikeuttavan tallettaja-asiakkaan ehdot. Ehtona on talletusten
tietty määrä keskimäärin tai keskeytyksettä edellisen vuoden aikana. Määrä
on pyritty asettamaan sille tasolle, että henkilö, joka haluaa vaikuttaa isäntien
vaaliin, on pankin kokonaisasiakas. Euroaikana määrä on ollut yleensä 5 000
euroa. Vuoden 1969 laissa säästöpankin hallinto ja vastuukysymykset järjestettiin yleistä yhteisöoikeudellista sääntelyä vastaavasti. Säästöpankkilakia tarkistettiin vuonna 1982 edelleen siten, että säästöpankin hallintoelimet,
niiden tehtävät ja niitä koskevat korvaussäännökset rinnastettiin suoraan
liikepankkien vastaaviin säännöksiin.427 Hallintoelinten luetteloon lisättiin
laissa ensimmäisen kerran toimitusjohtaja ja lakiin otettiin myös uusi pykälä,

424. Säästöpankkilain (235/1931) II luku ja säätiölain (109/1932) 2. luku.
425. Vuoden 1895 säästöpankkiasetuksen 19 §, vuoden 1918 säästöpankkilain 12 § ja vuoden
1931 säästöpankkilain 65 §. Yleinen laki tarkoitti kauppakaarta (KK 18:4).
426. Valtuutetuista mm. Nyman 1962 s. 30-32, Erma 1970 s. 176-179.
427. Säästöpankkilain 3. ja 9. luvut, vrt. osakeyhtiölain 8. ja 15. luvut, HE 28/1982 s. 14-16.

jossa määriteltiin toimitusjohtajan tehtävät ja valtuudet osakeyhtiölain (eikä
liikepankkilain) mukaisesti. Muutokset veivät pohjaa säästöpankin rinnastamiselta säätiöihin.
Vuoden 1990 säästöpankkilaissa isännät määritellään tallettajien ja mahdollisten kantarahasto-osuuden omistajien edustajiksi. Isännät valitaan säästöpankkikokouksessa, isäntien kokouksessa tai postiäänestyksellä. Säästöpankkikokous on tallettajien edustajien ja isäntien yhteinen kokous, jossa
valitaan isännät. Postiäänestystä ei ole tähän mennessä (2016) käytetty. Säästöpankkiin voidaan valita myös hallintoneuvosto.428 Mahdollisuudella valita
säästöpankille hallintoneuvosto tavoiteltiin sitä, että suurimmissa säästöpankeissa hallitus voitaisiin muodostaa pankin ammattijohdosta liikepankkien
tapaan. Kun tallettajalla on yksi ääni isäntiä valittaessa, kantarahasto-osuuden omistajalla voi olla kokouksessa 1 - 10 ääntä.
Vuoden 2001 säästöpankkilain mukaan hallituksen jäsenet voidaan valita myös toistaiseksi. Mahdollisuutta ei ole käytetty hyväksi. Kantarahastoosuuden omistajien äänimäärä määritellään säännöissä eikä laki aseta enää
enimmäismäärää osuudenomistajien äänimäärälle. Laissa luovuttiin valtuutetuista laissa säädeltynä hallintoelimenä. Muutosta perusteltiin säästöpankin hallinnon yhdenmukaistamisella muiden pankkien kanssa. Sinänsä
säästöpankissa voi olla valtuutettuja, jolloin työnjako hallituksen ja valtuutettujen välillä määriteltäisiin pankin omissa ohjeissa. Hallituksen esityksen
valmistelun yhteydessä perusteluna oli se, että valtuutetut -instituutiota oli
vaikea määritellä oikeudellisesti ja vastuun määrittely hallituksen ja valtuutettujen kesken oli tulkinnanvarainen. Ongelmaan oli törmätty hallitukseen
ja valtuutettuina toimivaan johtoon kohdistuneissa vahingonkorvausoikeudenkäynneissä.429

428. Vuonna 2014 hallintoneuvosto oli käytössä vain yhdessä eli Etelä-Karjalan Säästöpankissa.
Pankin toimintaa jatkaneessa Oma Säästöpankki Oyj:ssä ei ole enää hallintoneuvostoa. Kun
1980-luvulla syntyneet aluepankit kolmea lukuunottamatta fuusioituivat Suomen Säästöpankkiin, hallintoneuvostomallille ei ole SSP:n jälkeen ollut erityistä tarvetta.
429. Valtuutetuista luopumista kuvataan niukasti hallituksen esityksessä HE 180/2001. Valtuutettujen oikeudellista vastuuta koskeva kannanotto perustuu lainvalmistelussa esille nousseeseen kysymykseen, ovatko säästöpankit valmiit luopumaan valtuutetuista. Ongelmana asiassa
olivat työsuhteessa pankkiin olleet henkilöt, jotka toimivat valtuutettuina. Laista ei saanut tukea,
noudatetaanko heihin säästöpankkilain ankarampaa vastuuta vai työsopimuslain lievempiä
säännöksiä. Lainvalmistelun kannalta helpoin tapa oli luopua valtuutetuista.
Vuoden 2014 luottolaitoslakiin otettiin käsite ”toimiva johto”, jossa on piirteitä valtuutetut -instituutiosta. Toimivalla johdolla tarkoitetaan toimitusjohtajaa ja hänen välittömässä alaisuudessa toimivia henkilöitä, jotka ovat pankin ylimmissä johtotehtävissä tai tosiasiallisesti johtavat
pankin toimintaa. HE 39/2014 s. 37.
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4.5 Hallituksen vastuu
Yleisenä siviilioikeudellisena lähtökohtana on se, että toisen henkilön asioita hoitaakseen ottaneen on suoritettava tehtävänsä huolellisesti ja edistettävä kaikissa toimissaan päämiehensä etua. Säästöpankeissa päämies on
tallettaja ja tallettajan asioiden hoitajana (agenttina) pankin johto eli pankin hallitus ja toimitusjohtaja. Johdon huolellisuutta voidaan arvioida vahingonkorvausperiaatteiden näkökulmasta. Lähtökohtana on, että johdon
jäsenen on toimittava siten kuin huolellinen henkilö toimisi vastaavassa tilanteessa. Johdon jäsenen on noudatettava sitä osaamista ja huolellisuutta,
jota voidaan odottaa vastaavat kyvyt ja tiedot omaavalta henkilöltä.430 Johdon
jäsenet eivät saa myöskään henkilökohtaisten intressiensä antaa vaikuttaa
toimintaansa. Huolellisuusvelvoitteen noudattamisen arvioinnissa joudutaan kiinnittämään huomiota siihen, millaisesta yrityksestä on kyse, mikä
on yrityksen toimiala, kuinka merkittävästä päätöksestä on kysymys ja mitä
johdon jäseneltä voidaan kohtuudella odottaa.431 Pankkitoimintaan, jossa
toimitaan tallettaja-asiakkaiden rahoilla, kohdistetaan epäilemättä ja perustellusti korkeat huolellisuusvaatimukset.
Yrityksen johdon vastuu voidaan jaotella vastuuperusteen mukaan tulosvastuuseen, vahingonkorvausvastuuseen, rikosvastuuseen sekä vastuuseen yrityksen sitoumuksista.432 Tulosvastuulla tarkoitetaan vastuuta yrityksen omistajille, joilla on valta erottaa hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai
muu palkkajohtaja. Säästöpankissa ei ole omistajia, josta syystä tulosvastuu kohdistuu suhteeseen säästöpankin hallitus ja toimitusjohtaja tai muu
johtavassa asemassa oleva toimihenkilö.433 Kynnys tulosvastuun perusteella
erotetuksi tulemiseen on alemmalla tasolla kuin vahingonkorvaus- ja rikos-

430. Ns. säästöpankkioikeudenkäynneissä erääksi keskeisimmäksi näyttökysymykseksi ja päätösten perusteeksi nousi, miten perusteellisesti luoton myöntäneet tahot olivat selvittäneet
kunkin käsiteltävän tapauksen taustat ja niihin mahdollisesti sisältyvät riskit. Vento 1998 s. 551.
431. Hallituksen vastuusta mm. Pönkä 2011 s. 122-126.
432. Huhtamäki 1998 s. 155.
433. Säästöpankeissa on ollut tapauksia, joissa koko hallitus on joutunut eroamaan myös tulosvastuun perusteella. Näissä tapauksissa Säästöpankkitarkastus on ollut se, joka on vaatinut
hallituksen vaihtamista ammattitaitoisempaan. Myös Säästöpankkien Vakuusrahasto on voinut
vaatia tukipäätöksissään, että hallitukseen valitaan riittävän pätevyyden omaavia henkilöitä.
Yleisin ratkaisu kuitenkin on ollut se, että Säästöpankkitarkastus on asettanut ongelmiin joutuneeseen säästöpankkiin asiamiehen. Niissä tapauksissa, joissa hallitukseen on kohdistettu
vahingonkorvausvaatimuksia, hallitus on eronnut.
Säästöpankissa, jossa on kantarahasto, rahasto-osuuksien omistajia voidaan rinnastaa omistajiin. Sama koskee säästöpankkiosakeyhtiöitä, joissa pankin omistajina ovat säästöpankkisäätiöt.

vastuun toteutuminen. Siihen varaudutaan johtajasopimuksilla.434 Säästöpankeissa on ollut tapauksia, joissa pankki on joutunut vastuuseen johdon
tekemistä sitoumuksista. Tällöin yleensä ovat täyttyneet myös vahingonkorvaus- ja rikosvastuun kriteerit, joten tämä kategoria jää tässä maininnan varaan.
Pankin vakauden kannalta merkityksellistä on vahingonkorvausvastuu
ja ennaltaehkäisevässä mielessä myös rikosoikeudellinen vastuu. Ne toteutuvat pankeissa ilmeisesti yleisemmin kuin muissa yrityksissä sen vuoksi, että
pankit ovat jatkuvassa viranomaisvalvonnassa, viranomaisille annettu itsenäinen oikeus vahingonkorvauskanteen nostamiseen ja koska vakuusrahaston tukipäätösten ja valtion pankkituen edellytyksenä on ollut pankin johdon
vastuukysymysten selvittäminen.435 Vastuusta on ollut myös muistuttamassa
pankkilakien vahingonkorvaus- ja rikossäännökset. Vastuut toteutuvat erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina, jolloin nousee väistämättä esille kysymys, miten vahingot ovat syntyneet ja kuka on ollut tekemässä tappiollisiksi
osoittautuneita päätöksiä.436 Hyvinä aikoina korvausvastuut ovat toteutuneet
lähinnä toimihenkilöiden väärinkäytösten takia. Kun korvausvastuu perustuu säännösten vastaiseen menettelyyn ja siitä seuranneeseen vahinkoon,
normaalisuhdanteessa korvausvastuun jälkimmäinen elementti vahinko jää
yleensä toteutumatta.
Vahingonkorvausvaatimusten toteuttaminen edellyttää vahingon aiheutumista, menettelyä joka lain tai pankin sääntöjen mukaan perustaa korvausvelvollisuuden, syy-yhteyttä vahingon ja menettelyn välillä ja teon tai laiminlyönnin tahallisuutta tai tuottamuksellisuutta. Säästöpankkien hallituksilta
korvauksia on haettu lähes poikkeuksetta vahingonkorvausperusteella. Samassa prosessissa on haettu korvausta yleensä myös toimitusjohtajalta. Ri434. Johtajien toimisuhteen päättämiset ja toimisopimusten ehtojen tulkinta eivät yleensä ole
johtaneet oikeudenkäynteihin. Säästöpankkikeskuksen lakimiehet ovat tarvittaessa avustaneet säästöpankkeja ristiriitatilanteissa ja toimisopimusten lopettamissopimusten tekemisessä.
Menettelyllä on turvattu asioiden saamista viivytyksettä ratkaistuksi ja turvattu myös yleisen
luottamuksen säilymistä pankkiin.
435. Viranomaisten kanteennosto-oikeutta on käytetty kerran (Kurikan Säästöpankki). J. W.
Minni, Säästöpankki nro 11/1932 s. 336-342. Todettakoon, että Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n
kohdalla SSP itse nosti kanteet tosin Valtion vakuusrahaston vaatimuksesta. Lehtiö 2004 s.
350-351.
436. Tutkimusta kirjoitettaessa Espanjassa oli tutkinnan kohteena noin sata ongelmapankkien
johdossa ollutta henkilöä. Tutkimuksen kohteena oli valtion pelastamien pankkien ja niiden
johdon toimet talouskriisiä edeltäneen asuntomarkkinoiden ylikuumenemisen aikana. Selvitysten mukaan pankit olisivat myöntäneet lainaa rakennuttajayhtiöille ja asunnonostajille varomattomasti, tarkistamatta riittävästi luotonsaajien takaisinmaksukykyä. Tutkimuksen keskiössä
oli säästöpankkitaustainen Bankia S.A. Helsingin Sanomat 14.6.2014 s. B 8.
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kosperusteella nostetuissa jutuissa nimikkeenä on luottamusaseman väärinkäyttö (RL 36:5 §) ja tekomuotona tahallinen toimivallan ylitys ja tehtävien
laiminlyönti, josta aiheutuu vahinkoa sille, jonka asioita hoidetaan. Rikosjutut ovat pääosin sellaisia, joissa johtaja on myöntänyt luottoa valtuutensa
ylittäen tai toimiohjeet sivuuttaen jo alunperin maksukyvyttömälle velalliselle riittämättömin vakuuksin tai itsensä kanssa intressiyhteydessä olevalle
yhteisölle.437
Säästöpankin hallituksen ja toimivan johdon vastuu on seurannut yleistä
lainsäädännön kehitystä ankarasta vastuusta tuottamusvastuuseen. Ankaran
vastuun voidaan katsoa liittyvän säästöpankin perusluonteeseen ja sosiaaliseen tarkoitukseen piensäästäjien säästöjen keräämispaikkana säästöpankkitoiminnan alkuvuosikymmeninä. Ankaraa vastuuta puolsi myös säästöpankkien alhaiset perustamispääomat ja ylipäätään heikko vastuunkantokyky.
Lisäksi hallituksen ankaralla vastuulla korvattiin puuttuvia valvontasäännöksiä.438 Vastuu vaikutti liiketoimintaan, erityisesti luotonantokriteereihin
varovaisuutta lisäävästi.
Johdon korvausvelvollisuutta voi perustella ulkoishaittaperusteella, ulkoiskustannuksilla, jotka eivät ole sisältyneet pankin kustannuksiin ja sitä
kautta hintoihin. Esimerkkinä tällaisista kustannuksista ovat pankin johdon
ja toimihenkilöiden kavallukset, joita jonkin verran esiintyi. Toinen peruste
säästöpankin sääntöihin ja sittemmin lakiin otettuihin korvaussäännöksiin
on ollut se, että esim. luottovahingon aiheuttaja ja uhri, siis säästöpankki
eivät ole voineet sopia etukäteen vastuunjaosta erilaisia vahinkotilanteita
silmälläpitäen.
Nimenomaan säästöpankin luotettavuuteen ja tallettaja-asiakkaiden
turvallisuuteen on kuulunut säästöpankin hallituksen vastuu. Sitä on saattanut hämärtää myöhemmin mm. vakuusrahasto ja vakuutukset. J. W.
Minni toteaa, että ”Säästöpankkiolojamme lähemmin tuntematon henkilö voinee pitää säästöpankin hallituksen vastuunalaisuutta liian korkeana.
Huomattavaa kuitenkin on, että kun säästöpankki saadaan perustaa pienellä pohjarahastolla, säästöönpanijain turvallisuus, siihenkin katsoen että säästöpankki alusta alkaen saa harjoittaa verrattain monipuolista pankkitoimintaa, ehdottomasti vaatii, että säästöpankin hallitus vastaa kaikista
tappioista, joiden syntymiseen he lainvastaisella menettelyllään tai huoli437. Huhtamäki 1998 s. 152-153. Ennen 1.1.1991 vastaavat teot tuomittiin epärehellisyytenä.
438. KM 1893:6 s. 17, Urbans 1963 s. 97-98, Karlsson 2006 s. 29-30. Tässä yhteydessä vertailun
vuoksi todettakoon, että vastuita ei ole voinut omistajattomassa säästöpankissa siirtää jäsenille
kuten osuuskassoissa.

mattomuudellaan ovat myötävaikuttaneet, ja että heidän vastuunalaisuudestaan tiukasti pidetään kiinni, sekä sitä koskevia säännöksiä ankarasti tulkitaan.” Minnin mukaan säästöpankkien hallituksen jäsenet ovatkin
yleensä nurkumatta ja vapaaehtoisesti korvanneet säästöpankeissa sattuneet tappiot.439 Minnin perustelut olivat relevantteja aina vuoden 1990
talletuspankkilakiin saakka, jolloin kaikkien pankkien vakavaraisuusvaatimukset yhdenmukaistettiin.
Säästöpankin hallitus on oikeudellisesti säästöpankin tärkein toimielin,
vaikka käytännössä tärkeimpänä toimielimenä voidaankin pitää toimitusjohtajaa. Hallituksen jäsenten vastuusta on säädetty säästöpankkilaissa ja
pankkilakien yhdenmukaistamisen jälkeen talletuspankkilaissa ja sitä seuranneissa luottolaitoslaeissa. Muihin yhteisöihin nähden pankkien johdon
velvollisuudet ovat selvitystilan uhatessa täsmällisempiä kuin muissa yhteisöissä. Pankin hallituksen tulee ryhtyä toimiin, jos pankin vakavaraisuus on
alentunut alle laissa säädetyn vaatimuksen tai maksuvalmius on loppunut.440
Erityispiirteen hallituksen velvollisuuksiin tuo se, että lain vaatimissa toimissa on lisäksi valvontaviranomainen mukana.
Vastuukysymykseen on aina liittynyt ongelma, että lainsäädäntö ja käytäntö eivät ole kohdanneet toisiaan hyvänä aikana mutta huonona aikana
sitäkin konkreettisemmin ja taloudellisesti ankarana. Hyvänä aikana tapahtuneet lain tai sisäisten ohjeiden vastaiset menettelyt eivät yleensä realisoidu eivätkä anna aihetta vahingonkorvaustoimenpiteisiin. Suhdanteista
riippumatta hallituksen vastuu on noussut poikkeuksetta esille pankinjohtajien tekemien kavallusten yhteydessä.441 Hallitukselle ja toimivalle johdolle
439. Säästöpankki nro 6/1930 s. 197. Minni tosin puhuu hallituksen sijasta säästöpankin toimihenkilöistä. Kirjoituksen otsikko on Säästöpankin hallituksen vastuunalaisuudesta. Myös artikkelin esimerkeistä käy ilmi, että Minni tarkoittaa kirjoituksessaan hallituksen jäseniä. (Minni
toimi mm. vuoden 1918 säästöpankkilakia valmistelleen komitean sihteerinä.)
440. Laki talletuspankkien toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä 1509/2001, luottolaitoslain 13. luku ja säästöpankkilain 8. luku.
441. Vuoden 1896 säästöpankkitilasto: ”Finbyyn Säästöpankissa huomattiin v. 1889 tilintekiällä olevan noin 7 000 markan kassavaillinki, jonka kuitenkin hallitusjäsenet pian sen perästä
maksoivat.”
Vuoden 1914 säästöpankkitilasto: ”Säästöpankin hallitus oli laiminlyönyt valvoa säästöpankin
saatava erään takausmiehen vararikossa. Pidin (säästöpankkien tarkastaja G. Järnefelt) johtosääntöni ja säästöpankin sääntöjen määräysten mukaisesti itseni velvollisena asiasta asianomaiselle Kuvernöörille ilmoittamaan, että säästöpankin hallitus ei ollut kyllin huolekkaasti
säästöpankin asioita hoitanut. Antamassaan päätöksessä Kuvernööri on nyttemmin velvoittanut säästöpankin hallituksen korvaamaan säästöpankille edellä mainitun vahingon.”
Vuoden 1914 säästöpankkitilasto, jossa säästöpankkien tarkastaja (Järnefelt) päätyi toisenlaiseen ratkaisuun: ”Vuoden ajalla teki Tampereen Säästöpankin asiamies NN itsensä syylliseksi
15,000 markan vajaukseen säästöpankin varoista. Kun asiassa toimittamassani tarkastuksessa

215

216

oikeudellinen vastuu ei ole ollut vieras asia.442 Vastuukysymykset ovat tulleet
esille myös Säästöpankkitarkastuksen toimissa.443 Toisaalta Säästöpankkitarkastuksen olemassaolo on aiheuttanut moraalikato-ongelman siinä mielessä,
että säästöpankin hallitus on voinut laiminlyödä valvontavelvollisuuttaan
luottaen Säästöpankkitarkastuksen valvontaan. Vahingonkorvauskysymyksiin liittyy vahva julkinen intressi. Vuoden 1969 pankkilakeihin otettiin säännökset, joiden mukaan Pankkitarkastusvirastolla on oikeus ajaa pankin puolesta korvauskannetta vahingon aiheuttanutta henkilöä vastaan (SPL 115 §).
Mainittu oikeus on annettu tallettajien etujen turvaamiseksi siltä varalta, että
pankin omat hallintoelimet jättäisivät korvauskanteen nostamatta. Vuoden
1990 säästöpankkilaissa Säästöpankkitarkastukselle annettiin sama oikeus
(SPL 1990/134 §, SPL 2001/125 §). Säästöpankkitarkastus on lopetettu vuonna
2014 (614/2014). Viranomaiset eivät ole ryhtyneet em. säännösten perusteella
korvausoikeudenkäynteihin.
Valtion tukitoimiin ja uusiin yhteisvastuujärjestelmiin on liittynyt se, että syntyneille kriisitilanteille halutaan löytää syyt ja syylliset rangaistuksena ja tavoitteena saada raameja pankkitoiminnalle.444 Valtion vakuusrahastosta annetun lain (379/1992) mukaan rahaston oli suoritettava aina tuetun
tai tukea hakevan pankin erityistarkastus. Rahaston johtokunnan tuli valita
riippumaton tarkastaja tai tarkastajat ja päättää tarkastuksen laajuudesta.
ei tullut esille sellaisia asiainhaaroja, jotka olisivat voineet saattaa hallituksen edesvastuulliseksi edellä mainitusta kavalletusta määrästä, niin en katsonut voivani sen suhteen ryhtyä
muihin toimenpiteisiin.”
Vuoden 1925 säästöpankkitilasto: ”Vuoden kuluessa on saatu selville säästöpankin kamreerin
aiheuttamat kassavajaukset viidessä säästöpankissa. Näistä olivat Impilahden ja Suojärven
säästöpankeissa huomatut määrältään vähäiset, jota vastoin vajaukset Jurvan, Lappfjärdin ja
Suistamon säästöpankeissa nousivat huomattavampiin määriin. Asianomaiset säästöpankkien
hallitukset, joiden leväperäisyyden takia mainitut vajaukset olivat käyneet mahdollisiksi, ovat
ne Impilahden, Lappfjärdin, Suojärven ja Suistamon säästöpankeissa täydellisesti korvanneet ja on Jurvan Säästöpankin hallitus asettanut riittävän vakuuden vajauksen täyttämiseksi.”
442. Tampereen Säästöpankin toimitusjohtaja Pekka Terhon haastattelu Me tappilaiset -kirjassa 2001 s. 286: ”Toimitusjohtaja Hietala lähti siitä, että luottotappioita ei saanut tulla. Se johtui
siitä, että silloinen Säästöpankkitarkastus, joka oli vanhoillinen loppuun saakka, kahlasi ylitarkastajansa Leo Riihentauksen johdolla pankin tarkastuksessa läpi joka ikisen vekselin ja luoton.
Riihentauskin lähti siitä, että luottotappioita ei saa tulla. Periaatteessa pankin johtajat ja hallitus
olivat velvollisia korvaamaan vahingot. Otin aluksi tämän seikan aivan tosissanikin, kun joskus
oli niitä ns. maisterivekseleitä.” Maisterinvekselit olivat osa perinteistä pankkitoimintaa, vaikka
osuus luotonannosta olikin vähäinen. Opintolainajärjestelmä korvasi vekseleitä 1970-luvulla.
443. Aro 1951 s. 264: ”Varsinkin sotavuosina olivat säästöpankit tottuneet siihen, että satunnaisiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin myönnettiin pieniä avustusmääriä ilman isäntien päätöstä ja pankin hoitovarojen tiliä veloittaen. Tarkastaja huomautti, että sellaiset lahjoitukset
ovat lainvastaisia, ja ilmoitti, että hallituksen päättämistä lahjoituksista ovat päätöksen tekoon
osallistuneet hallituksen jäsenet henkilökohtaisesti vastuussa.”
444. Vento 1998 s. 539-540.

Lain esitöiden mukaan erityistarkastuksessa tuli kiinnittää erityisesti huomiota pankin antolainaus- ja sijoitustoiminnan sekä varainhankinnan riskeihin. Näiden lisäksi tuli tarkastaa pankin johdon antamien toimintaohjeiden noudattamista sekä johdon ja asiakkaiden mahdollisia väärinkäytöksiä,
joista on voinut aiheutua vahinkoa pankille ja joista voi olla seurauksena
vahingonkorvausvastuu tai rikosoikeudellinen vastuu.445 Vastaava periaate on toteutettu luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta
annetussa laissa (1194/2014).

4.5.1 Hallituksen vastuu luotonannosta ja
vahingonkorvaussäännökset
Turun Säästöpankin säännöt (1822) sisälsivät yleisiä luotonannon periaatteita
kuten sen, että säästöpankin varat oli mahdollisimman nopeasti lainattava
varminta vakuutta ja enintä laillista voittoa vastaan ja että lainaksianto tapahtui ”mitä tarkimman harkinnan jälkeen.” Seuraavaksi perustetun Helsingin
Säästöpankin säännöissä (1825) määrättiin, että säästöpankin johtokunta ei
missään tapauksessa voi välttyä korvaamasta luotonannosta johtuvaa tappiota. Pankin sääntöjä muutettiin vuonna 1870 huolellisen pohdinnan seurauksena siten, että tuottamuksesta riippumattomasta vastuusta luovuttiin.
Sen jälkeen johtokunnan jäsenet olivat vastuussa ainoastaan sellaisista tappioista, jotka olivat syntyneet ”peräänantavaisuuden tai laiminlyönnin tai
puutteellisen tarkkaavaisuuden vuoksi”. Ankarat säännökset aiheuttivat sen,
että pienimmänkin epäilyksen ilmaantuessa lainanottajaa uhkasi lainan irtisanominen. Vastuun ankaruus johti siihen, että luottotappioita ei käytännössä päässyt syntymään.446
Vastuukysymyksissä teoria, siis säästöpankin säännöt, ja säästöpankkien
käytäntö eivät kuitenkaan aina kohdanneet toisiaan. Vuoden 1896 säästöpankkitilastossa, jonka laati säästöpankkien tarkastaja, todetaan kuusi säästöpankkia, joissa on ollut ennen säästöpankkiasetuksen antamista kassavajauksia ja joissa asiat olivat vielä ajankohtaisia. Säästöpankkien tarkastaja

445. HE 379/1992 s. 3.
446. Urbans 1963 s. 97-98, Karlsson 2006 s. 30. Vertailun vuoksi todettakoon, että osuuskassatoiminnan alkuvuosikymmeninä toiminnan peruspilarina oli osuuskunnan jäsenten eli käytännössä laina-asiakkaiden henkilökohtainen vastuu kassan sitoumuksista. Konkreettinen
vastuu nähtiin osuuskassoissakin vastapainona sille, että omien pääomien määrä voitiin pitää
mahdollisimman pienenä. Kuusterä II 2002 s. 287.
Vastaavantyyppinen kehitys osakkaiden täydestä vastuusta rajatuksi koski osakeyhtiöitä. Kantanen 2012 s. 69.
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toteaa, että hänen tietääkseen ei ole ainoassakaan tapauksessa säästöpankille uskottujen varojen vilpillistä tai huolimatonta hoitoa tehty oikeusasiaksi. Tarkastajan mukaan syynä tähän näkyy useimmiten olleen asianomaisen
tilintekijän suuri luottamus kunnassa. Lisäksi kuntakokous on ollut vapaamielinen antaessaan vastuuvapauden henkilöille, joilla on ollut hoidettavanaan kunnallisia kassoja ja rahastoja.447 Vuoden 1895 säästöpankkiasetus
ja siihen liittynyt säästöpankkien tarkastajan viran perustaminen muuttivat
käytännön.
Säästöpankkilain vahingonkorvaussäännökset ovat rakentuneet kehityksen tuloksena yleisistä vahingonkorvaussäännöksistä yleistä yhteisöoikeudellista korvaussääntelyä vastaavalle rakenteelle. Muihin kuin pankin
johtoon kuuluviin sovellettiin aikaisemmin vahingonkorvauslakia ja talletuspankkilain säätämisen jälkeen työsopimuslain korvaussäännöksiä.448 Pankin
yhteisöoikeudelliselle muodolle voidaan antaa vastuutilanteissa merkitystä
ainoastaan siinä laajuudessa, kuin lainsäädännöstä on ollut suoranaisia eroja
kuten vuoden 1969 liike-, säästö- ja osuuspankkilakien luottojen vakuusvaatimuksissa (SPL 48 §, OPL 40 §).
Vuoden 1895 säästöpankkiasetuksessa ja vuoden 1918 ja 1931 säästöpankkilaeissa säädettiin lähes samoilla sanoilla, että säästöpankin isännät, hallituksen jäsenet ja valtuutetut sekä toimitusjohtaja ja muut itsenäisellä toimivallalla varustetut toimihenkilöt ovat vastuunalaiset säästöpankille uskotuista
varoista niiden perusteiden mukaan, jotka yleinen laki toimitsijoista säätää.
Yleisellä lailla tarkoitettiin kauppakaarta (KK 18:4). Ne, jotka toimivat säästöpankin nimissä, tulee toiselta puolen täyttää velvollisuutensa ja toiselta puolen pysyä tehtävään kuuluvan valtuuden rajoissa. Toimijan tulee tehtäväänsä
täyttäessään osoittaa sellaista huolellisuutta ja toimeliaisuutta, jota järkevän
miehen yleensä voidaan otaksua puheena olevassa asiassa osoittavan. Jos hän
tämän laiminlyö ja aiheuttaa huolimattomuudellaan säästöpankille vahinkoa,
hän on sen velvollinen korvaamaan.449 Mikäli säästöpankin säännöissä oli
ollut rajaton vastuu pankin tappioista, se kumoutui vuoden 1895 asetuksella.
Vuoden 1969 säästöpankkilain mukaan hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt ovat velvollisia korvaamaan tahallisesti tai huolimattomuudella
aiheuttamansa vahingon pankille, pankin velkojalle tai ulkopuoliselle (113 §).
Ulkopuolisella tarkoitetaan esim. pankin asiakasta, jonka tililtä kavalletaan
varoja. Mikäli korvausvelvollisen syyksi jää vain lievä huolimattomuus, kor447. Vuoden 1896 säästöpankkitilasto s. XI-XII.
448. HE 242/1989 s. 90.
449. SPA 1895, 19 §, SPL 1918, 19 §, SPL 1931, 65 §, Nyman 1962 s. 223-226.

vauksen määrää voidaan alentaa, milloin se vahingon suuruuteen ja muihin
seikkoihin nähden harkitaan kohtuulliseksi. Erman mukaan alentamissäännöstä voidaan soveltaa ainoastaan silloin, kun asianomainen henkilö ei ole
mieltänyt tekonsa seurauksia, vaikka hänen olisi pitänyt ne mieltää. Korvausmäärän alentamisesta päättää tuomioistuin.450
Vuoden 1990 säästöpankkilaissa korvausperusteisiin ei tehty olennaisia
muutoksia. Laissa otettiin huomioon hallintoneuvoston jäsenen korvausvelvollisuus, lisättiin tilintarkastajan korvausvelvollisuudet, rajattiin isäntien
vastuuta ja otettiin huomioon kantarahasto-osuuden omistajat vahingonkärsijöinä (127-134 §:t). Korvauksen sovittelu ja vastuun jakautuminen korvausvelvollisten kesken määräytyy vahingonkorvauslain mukaan. Vuonna 1997
säännökset siirrettiin liike-, säästö- ja osuuspankkilaeista luottolaitoslakiin
(1340/1997, 97c §). Tilintarkastajien korvausvastuusta on säädetty tilintarkastuslaissa. Sillä joka väittää toimineensa huolellisesti, on todistustaakka siitä,
ettei ole syyllistynyt huolimattomuuteen.
Hallituksen vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus on lieventynyt säästöpankkien ensimmäisistä säännöistä ja ensimmäisestä säästöpankkilaista.
Yhteiskunnan intressien takia hallituksen ja johdon vastuu on silti edelleen
ankara ja viranomaisten valtuudet ovat kasvaneet. Viimeksi luottolaitosten ja
sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetussa laissa (1194/2014) säädetään, että kriisinratkaisuvälineitä ja -valtuuksia käytettäessä yrityksen johto
vaihdetaan, ellei erityistä syytä ole siitä poiketa, ja että laitoksen kaatumisesta
vastaavat tahot ja henkilöt asetetaan tarvittaessa siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen.451
Lainsäädännössä pankin hallituksen jäsenten vastuu nähtiin ensisijaisena ja vakuusrahaston vastuu toissijaisena aina vuoden 1990 talletuspankkilakiin saakka. Vakuusrahastolain 324/1924 perustelujen mukaan esitystä
laadittaessa on pidetty silmällä, että rahaston olemassaolo ei saa vähentää
sitä vastuunalaisuutta säästöpankin hoidossa, joka säästöpankin hallinnolle
ja virkailijoille on laissa säädetty. Milloin pankin omaisuutta on huolimattomasti säilytetty tai hoidettu tahi varoja varomattomasti sijoitettu ja siitä
on syntynyt tappiota, tai vahinkoja on aiheutunut siitä, ettei lakia ole noudatettu, ei sellaisia vahinkoja ole lupa rahastosta peittää, vaan ovat toimihenkilöt edelleen velvolliset ne korvaamaan. Vasta siinä tapauksessa, ettei
heidän omaisuutensa riittäisi niiden maksamiseksi, olisi apua annettava.452
450. Erma 1970 s. 464-472.
451. HE 175/2014 s. 35.
452. HE 107/1924 s. 2, Säästöpankki nro 10/1924 s. 102, SPL 235/1931, 45 §, SPL 541/1969,70 §.
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SÄÄSTÖPANKIN JA SÄÄTIÖN PERUSPIIRTEET
Kun säästöpankista puhutaan usein säätiömuotoisena, seuraavassa esitetään säästöpankin ja säätiön olennaiset piirteet. Taulukolla on merkitystä myös siinä mielessä, että
vertailusta käy ilmi minkälainen on säästöpankkiosakeyhtiölle liiketoimintansa luovuttanut säästöpankki, joka on muutettu säätiöksi.
SÄÄSTÖPANKKI
(säästöpankkilaki 1502/2001)

SÄÄTIÖ
(säätiölaki 487/2015)

Perustaminen

Vähintään 10 yhteisöä tai säätiötä tai
20 luonnollista henkilöä.

Säätiöllä voi olla yksi tai useampi perustaja. Perustajat voivat olla yksityisiä
henkilöitä ja yhteisöjä.

Tarkoitus

Tarkoituksena harjoittaa liiketoimintaa.
Erityistarkoituksena säästämisen
edistäminen.
Toimintamuodot (sallittu toiminta)
määrätään luottolaitoslaissa.

Tarkoituksena ei voi olla liiketoiminnan
harjoittaminen.
Säätiöllä on oltava hyödyllinen tarkoitus.
Säätiön tarkoitus ja toimintamuodot
määrätään säätiön säännöissä.

Tehtävä

Harjoittaa luottolaitoslaissa säädettyä talletuspankkitoimintaa.

Säätiö tukee tai harjoittaa säätiön tarkoitusta edistävää toimintaa.

Liiketoiminta

Määräytyy luottolaitoslain mukaan.

Harjoittaa varallisuutensa hoitamiseksi
ja toimintansa rahoittamiseksi sijoitustoimintaa ja toimintamuotoihinsa
välittömästi liittyvää liiketoimintaa sekä
säännöissä määrättyä muuta liiketoimintaa.

Perustamispääoma

Luottolaitoslaissa määritelty oman
Vähintään 50 000 euroa.
pääoman minimimäärä 5 milj. euroa.

Hallinto

Hallintorakenne ja hallintoelinten
tehtävät yhteisölainsäädännön periaatteiden mukaiset:
isännät, jolla yhtiökokouksen mukainen rooli
hallintoneuvosto, jos säännöissä
asiasta maininta
hallitus
toimitusjohtaja (pakollinen)

Vain hallitus on pakollinen. Muuten
noudatetaan yhteisölainsäädännön
periaatteita.
hallintoneuvosto, jos säännöissä asiasta
maininta
hallitus
toimitusjohtaja, jos säännöissä asiasta
maininta

Tallettaja-asiakkaat ja kantarahastoosuuden omistajat valitsevat ylimmän elimen isännät yhdessä vanhojen isäntien kanssa.

Hallintoneuvosto / hallitus täydentävät
itsensä, ellei valintoja suorita esim.
säätiön perustajataho.

Peruspääoman luovutus

Peruspääoman luovutus tapahtuu
ilman rajoituksia.

Perustaja voi määräajaksi pidättää
luovuttamaansa varallisuuteen liittyviä
oikeuksia.

Ylijäämä

Säästäväisyyden edistämiseen tai
muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Sääntöjen määräämään tarkoitukseen.

Verotus

Ei ole yleishyödyllinen ja siten
maksaa tuloksen mukaan verot.

Yleensä yleishyödyllinen eikä maksa
veroa.

Valvonta

Säästöpankkien yhteenliittymän
keskusyhteisö.
Finanssivalvonta.

Patentti- ja rekisterihallitus.

Sääntöjen
muuttaminen

Säästöpankkilain mukaan määräenemmistöllä: yksimielisesti
yhdessä isäntien kokouksessa tai
2/3 enemmistöllä isäntien toisessa
kokouksessa.
Sääntöjen muutoksen sisältöä ei ole
laissa rajoitettu.

Hallintoneuvosto / hallitus päättää
enemmistöpäätöksellä tai ¾ enemmistöllä riippuen asiasta.
Jos säännöissä niin vaaditaan, muutokselle hankittava perustajan tai muun
henkilön tai oikeushenkilön suostumus.
Otettava huomioon säätiön alkuperäinen
tarkoitus.
Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi
muutokset, jos sääntöjen muuttamisen
edellytykset täyttyvät.
Säätiön tarkoitusta on muutettava,
jos varojen käyttäminen säännöissä
määrättyyn tarkoitukseen on olosuhteiden muuttumisen takia mahdotonta,
olennaisesti vaikeutunut, kokonaan tai
huomattavalta osalta hyödytöntä tai lain
vastaista.
Tarkoitusta voidaan muuttaa, jos varojen käyttäminen on säännöissä määrättyyn tarkoitukseen olosuhteiden muuttumisen vuoksi epätarkoituksenmukaista.
Säätiön uusi tarkoitus ei saa olennaisesti
poiketa alkuperäisestä.

Tarkoituksen
muuttaminen

Säästöpankin tarkoitus määräytyy
kulloisenkin säästöpankkilain mukaan.

Fuusio

Säästöpankki voidaan fuusioida
Fuusio on mahdollinen vain toiseen
toiseen säästöpankkiin.
olennaisesti samankaltaiseen säätiöön.
Säästöpankki voi myydä liiketoimintansa myös muuta yhteisömuotoa
olevalle talletuspankille.
Liiketoimintansa luovuttanut säästöpankki muutetaan säätiöksi.

Ylijäämän
käyttö säästöpankkia
/ säätiötä
purettaessa

Säännöissä määrättyyn tarkoitukseen.

Säännöissä määrättyyn tarkoitukseen.
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4.6 Yhteenveto ja johtopäätöksiä
4.6.1 Säästöpankin tarkoitus
Säästöpankille on ollut ominaista omistajattomuus, erityistarkoitus säästämisen edistäminen, kunkin säästöpankin toiminnan rajoittuminen tietylle
alueelle, pankin hallinnon rakentuminen tallettajien aktiivisuuden varaan ja
se, että pankin hallinto perustuu säästöpankkeja koskevaan lakiin.453 ”Suomalaisten” ja työväen säästöpankkien perustaminen merkitsi poikkeusta
kuntajaon mukaisesta verkostosta. Kun säästöpankit voitiin jakaa aikaisemmin kaupunki- ja maaseutupankkeihin, ne voitiin ryhmitellä tämän jälkeen
myös suomenkielisiin, ruotsinkielisiin ja työväen säästöpankkeihin. Säästöpankkeja varten on ollut oma tarkastustoiminto, ensin valtion ja sittemmin Säästöpankkiliiton asettama Säästöpankkitarkastus. Rakenteeseen on
kuulunut myös säästöpankkien vastuu toisistaan Säästöpankkien Vakuusrahaston kautta. Yhteinen tarkastus ja yhteisvastuu ovat olleet mahdollisia
sen takia, että säästöpankit eivät yleensä ole olleet kilpailijoita tai ainakaan
pääkilpailijoita toisilleen.
Pankkien välistä kilpailua ja pääoman hankkimista ajatellen liikepankeilla on ollut selkänojanaan osakkeenomistajat ja osuuspankeilla tukena
osuuskunnan jäsenet ja yleinen osuustoimintaliike. Lisäksi osuuspankkien
jälleenrahoitus tuli pitkään valtiolta. Postisäästöpankki toimi valtion vastuulla ja valtion laitoksena. Liike- ja osuuspankkeihin verrattuna säästöpankit
ovat olleet yksin. Säästöpankkien asiakkaat eivät ole järjestäytyneet eivätkä säästöpankit ole voineet tukeutua mihinkään kansalaisryhmään työväen
pankkeja lukuunottamatta. Toisaalta se on merkinnyt riippumattomuutta,
kun säästöpankilla ei ole ollut ajettavanaan muita kuin asiakkaittensa etuja.
Säästöpankin perimmäisenä tavoitteena on asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tavoitteiden tasapuolinen täyttäminen ja olemassaolonsa jatkaminen.
Säästöpankkiaate oli pitkään ylikorostunut liiketalouden kustannuksella.
Säästöpankkien alkuperäisistä erityispiirteistä on osaksi luovuttu. Mistä
ei ole luovuttu, näiden piirteiden merkitys on vähentynyt erityisesti 1990-luvulla ja myös sen jälkeen. Pankkiryhmän kokemien vastoinkäymisten
453. Erillistä säästöpankkilakia ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Esim. Tanskassa säästöpankkien toiminnasta säädetään laissa Lov om finansiel virksomhed, joka koskee talletuspankkeja,
kiinnitysluottolaitoksia, rahastoyhtiöitä, pääomasijoitusyhtiöitä ja vakuutusyhtiöitä (610/2015).
Laissa on seitsemän nimenomaan säästöpankkeja koskevaa pykälää, jotka koskevat sääntöjä,
hallintoa, omaa pääomaa ja ylijäämän käyttöä. Lisäksi säästöpankkeihin sovelletaan lukuisia
yleisen yhtiölain säännöksiä (Lov om aktie- og anpartsselskaber 1089/2015).

seurauksena paikallisuus on muuttunut alueelliseksi ja sitä suuremmaksikin.
Omistajattomuutta hämärtää se, että ylijäämää voidaan jakaa pankkiin sijoittaneille kantarahasto-osuuksien omistajille. Tallettajien osallistuminen
yhdessä vanhojen isäntien kanssa isäntien vaaliin on ollut vähäistä. Säästöpankkisäätiöissä, jotka omistavat säästöpankkiosakeyhtiön, säätiöiden valtuuskunnat täydentävät täysin itse itseään.
Säästöpankeille laissa ja kirjallisuudessa määritellyt tehtävät kuuluivat
aikaisemmin yhteiskuntapolitiikan alueelle. Säästöpankkien ylevien tavoitteiden rinnalle voidaan asettaa kunnan köyhäinhoitomenojen alentamispyrkimys sekä kasvatukselliset tavoitteet säästäväisyyteen ja kurinalaisuuteen
unohtamatta, että säästöpankkien perustajat olivat paljolti samoja henkilöitä, jotka kantoivat yhteiskunnassa köyhäinhoitomenojen kustannukset.
Säästöpankkien toiminta tulee nähdä historian ketjuun kuuluvana tapahtumana, joka on ollut sidottu kulloiseenkin yhteiskunnan tilaan. Näkökulma tekee ymmärrettäväksi vahvan kasvatuksellisen roolin säästöpankkien
toiminnassa. Tutkimuksessa ei ole syytä palata säästöpankkien onnistumiseen alkuperäisessä tehtävässään, jotka liittyvät toisenlaiseen yhteiskuntaan
kuin toteamalla, että säästöpankit ovat korostaneet alkuperäisten tehtävien
siirryttyä valtion ja kuntien vastuulle olevansa kaiken kansan ja yksityisten
ihmisten pankkeja.454
Kun säästöpankkeja pidettiin alun perin yksityisinä hyväntekeväisyyslaitoksina, kunnallishallinnon uudistamisen jälkeen 1870-luvulta alkaen niitä
alettiin pitää jonkinlaisina julkisina laitoksina. Siihen vaikuttivat kuvernöörien toimet säästöpankkien perustamiseksi maaseudulle, kuntien lahjoitukset perustamispääomaksi, isäntien valitsemistapa ja miltä toiminta näytti
ulospäin. Säästöpankithan toimivat usein ”kunnanhuoneella” tai kansakoulun tiloissa. Kuntien mukaantulo merkitsi, että säästöpankit muodostivat
maankattavan verkoston. Maaseudulla luotonanto kohdistui maatalouteen
ja kaupungeissa mm. kerrostalokiinteistöihin. Kaupunkisäästöpankit lahjoittivat osan ylijäämästä vanhan säästöpankkiaatteen mukaisesti yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Sen sijaan maaseutusäästöpankkien kohdalla lahjoitukset
olivat harvinaisia.455 Säästöpankin tarkoitusta ja yleishyödyllisyyttä edusti
454. Tässä suhteessa säästöpankit poikkeavat esimerkiksi Posti(säästö)pankista, joka muuttuessaan liikepankiksi muutti selvästi myös toimintapolitiikkaansa valtion ohjaamasta ”kansanpankista” tavalliseksi liikepankiksi.
455. Tutkimusta varten on laskettu otantana, miten paljon ylijäämästä säästöpankit ovat jakaneet lahjoituksina. Vuonna 1925 lahjoitukset olivat 5,6 % ylijäämästä, vuonna 1950 samoin
5,6 %. Vuonna 1972 ne nousivat 6,5 %:iin. Vuonna 2012 eräät paikalliset säästöpankit lahjoittivat
yleishyödyllisiin tarkoituksiin tilinpäätöstietojen mukaan noin 10 % ylijäämästään. Suurimpien
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parhaiten se, että luotonanto kohdistui niihin väestöryhmiin, joilta talletuksetkin oli kerätty.456
Maininta säästöpankin yleishyödyllisyydestä poistui vuoden 1969 säästöpankkilaista. Senkin jälkeen säästöpankkia on kuvailtu yleishyödylliseksi.
Se että säästöpankki saa lahjoittaa ylijäämää yleishyödyllisiin tarkoituksiin,
ei tee säästöpankkia yleishyödylliseksi. Laki antaa vain mahdollisuuden ylijäämän jakamiseen yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Säästöpankin tarkoitus ei
ole ollut koskaan tehdä ylijäämää, jotta se voisi käyttää sitä yleishyödyllisiin
tarkoituksiin samalla tavoin kuin useissa Euroopan maissa.457 Talouselämän
kehitys ja pohjoismainen hyvinvointimalli ovat tehneet tarpeettomiksi lahjoitukset sosiaalisen hädän lieventämiseksi tai poistamiseksi. Valtio ja kunnat
ovat ottaneet tehtäväkseen huolehtia siitä, mikä alunalkaen oli säästöpankkien tarkoituksena. Osakeyhtiömuotoisissa säästöpankeissa on palattu omistajasäätiöiden kautta ylijäämän jakamiseen yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
Säästöpankin erityistarkoituksena on säästämisen edistäminen. Tehtävän mainitseminen säästöpankkilaissa on perusteltua, koska säästöpankeilta
puuttuu taustalainsäädäntö. Toisaalta maininta ei mikään välttämättömyys
ole. Säästöpankkien Vakuusrahaston lakisääteisenä tehtävänä oli vuodesta
1925 paitsi säästöpankkien vakauden turvaaminen myös säästöönpanijoiden saamisten turvaaminen. Liikepankeille ja osuuspankeille vakuusrahastot tulivat lakisääteisiksi vasta vuoden 1969 lainmuutoskierroksella. Kerrottu
osoittaa, mikä merkitys tallettajilla on ollut eri pankeissa. Säästöpankkien
yhteisessä edunvalvonnassa säästäjän etu on ollut esillä esim. korkopolitiikassa, inflaation vastustamisessa ja talletusten verokohtelussa. Säästöpankit ovat panostaneet säästäväisyyden ja säästämisen edistämiseen markkinoinnissa. Se on ollut perusteltua myös siinä mielessä, että säästöpankkien
jälleenrahoitus on perustunut lähes kokonaan talletuksiin päinvastoin kuin
muilla pankeilla.458
säästöpankkien kohdalla lahjoitukset jäivät vähäisiksi.
456. Säästöpankkitilastoissa seurattiin luotonantoa eri väestöryhmille ja arvioitiin sanallisesti,
miten luotonanto oli kohdistunut niihin väestöpiireihin, joita varten säästöpankit oli perustettu.
Yleinen toteamus tilastoissa on, että luotonanto oli ollut tässä suhteessa tavoitteiden mukaista
ja tasapuolista. Säästöpankki nro 12/1962 s. 424.
457. Euroopan säästöpankkijärjestön ESBG:n raportti Savings Banks´ Socially Responsible
Activities, a Wealth of Experience, October 2005. Raportin mukaan hyväntekeväisyysjärjestöjä, kulttuuritapahtumia sekä nuoriin kohdistuvia urheilutapahtumia, taloudellista kasvatusta
ja koulutusta oman yrityksen perustamiseen tuetaan monissa maissa, erityisesti Saksassa ja
Espanjassa laajasti.
458. Liikepankkien luottokiintiöt Suomen Pankissa perustuivat niiden taseeseen. Säästöpankkien (muodollisesti SKOP:n) kiintiö perustui SKOP:n taseeseen eikä säästöpankkiryhmän yhteenlaskettuun taseeseen. Osuuskassojen / osuuspankkien toiminta perustui suurelta osin

Säästämisen edistämistehtävä ei velvoita säästöpankkia mihinkään erityisiin toimiin. Kukin säästöpankki saa antaa oman sisällön laissa säädetylle
erityistehtävälle. Postisäästöpankin tehtävä on ollut hyvin samanlainen kuin
säästöpankkien pienten talletusten kerääjänä erityisesti syrjäseuduilla. Postisäästöpankki pitikin itseään säästöpankkina, jota roolia perinteiset säästöpankit eivät kuitenkaan sille tunnustaneet.459 Säästöpankin tarkoitukseksi on
ajan mittaan muodostunut säästämisen edistämisen sijaan tarjota omistus-,
hallinto- ja toimintapolitiikaltaan liike- ja osuuspankeista erottuva vaihtoehto asiakkaille. Kun säästöpankkien materiaaliset tavoitteet on saavutettu
yhteiskunnan toimin ja pankkien toimintaoikeudet on yhdenmukaistettu, tavoitteet ovat siirtyneet pääosin pankkikilpailun alueelle.
Säästöpankit on perustettu paikallisen toimintaympäristön menestyksen
edistämiseksi. Perustamispääoman alhaisuus on merkinnyt sitä, että säästöpankkeja on voitu perustaa jokaiseen kuntaan, jos toimintaan on saatu
mukaan riittävästi asiaa harrastavia ihmisiä. Peruspääoman määrä on ollut sitä tasoa, että kylätasolle saakka säästöpankkeja ei ole perustettu kuten
osuuskassoja. Kun perustajana on ollut kunta, on selvää, että säästöpankki
on perustettu koko kuntaa varten.460 Luonnollisena seurauksena on ollut
pankin paikallisuus, jota on turvannut omistajattomuus ja jota on tukenut
paikallisista henkilöistä muodostunut hallinto.
Pankkien toiminnan maantieteellistä rajoittamista voidaan perustella ja
sitä voidaan myös pitää vakautta lisäävänä tekijänä. Säästöpankkien syntytapa on merkinnyt, että paikallisuutta ei ole Suomessa jouduttu erityisesti harkitsemaan eikä ole myöskään lakiin otettu. Paikallishenki on koettu kaikkina
aikoina kannatettavaksi asiaksi. Kun liikepankit alkoivat perustaa konttoreita säästöpankkien vaikutuspiiriin, säästöpankit saivat aiheen korostaa, että
säästöpankin talletukset käytetään oman paikkakunnan kehittämiseen.461
Paikallisuudesta, samalla pankin pienestä koosta on seurannut pankin näkökulmasta hyvä asiakastuntemus. Se puolestaan on lieventänyt aikaisemmin todettua epäsymmetrisen informaation ongelmaa, kun pankilla on ollut

valtionlainojen välittämiseen.
459. Auer 1964 s. 239. Postisäästöpankki toki tunnusti erityisasemansa verratessaan itseään
”tavallisiin” säästöpankkeihin.
460. Tästä on kuitenkin muutama poikkeus: Nurmeksen, Pielisjärven, Juuan ja Rautavaaran
säästörahasto perustettiin vuonna 1858 neljää kuntaa varten, samoin Loimaan ja Pöytyän Säästöpankki (myöhemmin Oripään Säästöpankki) vuonna 1865 kahta kuntaa varten. Vuonna 1887
perustettiin Maskun ynnä muiden kuntain Säästöpankki ja vuonna 1905 Sauvon ja Karunan
Säästöpankki. Tiedot poimittu Urbans 1963 s. 422-445.
461. Säästöpankki nro 12/1978 s. 3.
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hyvät edellytykset arvioida lainanhakijan lainahoitokykyä. Kuten myöhemmin todetaan, oman vakuusrahaston tukitoimet ovat osaltaan tukeneet säästöpankkien pysymistä paikallisina pankkeina. Omistajattomuus,
paikallisuus, itsenäisyys ja ryhmänä toimiminen ovat lisänneet säästöpankkien vakautta, mutta voineet myös hidastaa yhteiskunnan muutosten huomioonottamista pankin kehittämisessä. Voidaan myös esittää,
että markkina-alueen laajeneminen olisi voinut tai voisi auttaa pankin riskien hajauttamisessa.
Viime vuosina on noussut esille säästöpankkien alkuperäinen tarkoitus
yleishyödyllisinä laitoksina, jota tarkoitusta on toteutettu ylijäämän jakamisena yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Tällä tavoin on pyritty erottumaan niistä
pankeista, joiden tavoitteena on voiton maksimointi ja hyvän osingon jakaminen tai huolehtiminen omien jäsenten eduista. Ylijäämän käyttöä yleishyödyllisiin tarkoituksiin vahvistaa säästöpankkien muuttuminen säästöpankkiosakeyhtiöiksi, joilla on selkeä tuloksentekovelvollisuus ja osinkoja
saavilla omistajasäätiöillä tuloksenjakopakko verovapautensa säilyttämiseksi.
Tässä suhteessa yhteiskuntavastuun kantaminen on yhtiömuotoisissa säästöpankeissa omistajasäätiöiden kautta automaattista. Säästöpankkiosakeyhtiöiden ja säästöpankkien fuusioiden seurauksena osakeyhtiömuotoisten
säästöpankkien osuus oli viidesosa kaikkien säästöpankkien lukumäärästä
ja osuus yhteenlasketusta taseesta runsas kolmannes heinäkuun 2015 lopussa.462

4.6.2 Omistajattomuus
Perinteinen säästöpankki on omistajaton. Siitä seuraa, että perustajilla eikä kenelläkään muulla ei ole oikeutta saada osuutta säästöpankin voitosta.
Säästöpankki voi ylläpitää vakavaraisuuttaan jättämällä vuosittaisen ylijäämän kokonaan tai osittain taseeseensa. Tätä periaatetta vastaan on kuitenkin ollut usein se tosiasia, että aikaisemmin toimialan korkosäännöstelyn ja
sittemmin kilpailun seurauksena säästöpankkien kannattavuus on voinut
jäädä alhaiseksi eikä se ole tuonut riittävästi omaa pääomaa ylijäämän kautta. Toinen puoli on tietysti se, että omaa pääomaa ei ole mahdollista saada
omistajilta ja jäseniltä kuten liike- ja osuuspankeissa. Säästöpankit toimivat
462. Säästöpankkiosakeyhtiöitä olivat vuoden 2015 lopussa Oma Säästöpankki Oyj (pääkonttori Lappeenrannassa), Aito Säästöpankki Oy (Tampere), Nooa Säästöpankki Oy (Helsinki),
Helmi Säästöpankki Oy (Lahti) ja Närpiön Säästöpankki Oy. Säästöpankkeja ja säästöpankkiosakeyhtiöitä oli yhteensä jo edellä todettu 24.

tässä suhteessa yhden kortin, vakauden näkökulmasta katsottuna riittävän
tuloksen varassa, ellei yhteisvastuujärjestelmiä olisi ollut.463
Puhdasoppisesta omistajattomuudesta poiketen säästöpankeilla on käytettävissä kantarahastojärjestelmä. Kun kantarahasto-osuuden omistajien
omistus rajoittuu säästöpankin kantarahastoon, se merkitsee, että säästöpankin ei tarvitse jakaa voittoa koko omalle pääomalleen, vaan ylijäämän
jakaminen rajoittuu sijoittaja-asiakkaiden maksaman kantarahaston määrään. Tässä suhteessa kantarahastomallin käyttöönotto poikkeaa säästöpankin muuttamisesta säästöpankkiosakeyhtiöksi tai liikepankiksi. Säästöpankit
ovat ottaneet kantarahastojärjestelmän käyttöön liiketoiminnan kehittämiseksi, erityisesti vahvistamaan omaa pääomaansa perustaessaan uusia konttoreita. Järjestelmän voidaan katsoa kannustavan pankkia tuloksen tekemiseen, jotta se voisi maksaa rahastosijoitukselle kilpailukykyisen tuoton.
Toimintapolitiikan kannalta säästöpankeille on ollut tyypillistä, että niillä ei ole ollut aihetta kerätä suurempia voittoja kuin mitä toimintakulujen
peittämiseen ja vakavaraisuuden turvaamiseen tarvitaan. Yleinen ajattelu
on ollut, että kun säästöpankin ei tarvitse jakaa osinkoa omistajilleen, vastaava määrä voidaan käyttää halvempina hintoina asiakkaiden hyödyksi.464
Korkosopimusten ja luotonantoa koskevan sääntelyn takia tällaisia etuja ei
kuitenkaan ollut mahdollista toteuttaa talletus- ja lainakoroissa. Nykyisin
eteen tulee kilpailutilanne. Kun säästöpankkiin ei ole kohdistunut jäsen- tai
omistajaintressejä, se on voinut suhtautua kaikkiin asiakkaisiin yhdenvertaisesti. Toimintamalliin sisältyy myös passivoivia elementtejä. Asiakkaat eivät
ole omistajien tai jäsenten tapaan kovin sitoutuneita säästöpankkiin, eivätkä
välttämättä näe erityisiä etuja olla juuri säästöpankin asiakkaana.
Säästöpankin vakautta tukevat omistajaintressin puuttumiseen liittyvänä
ylijäämän jättäminen pääosin vararahastoon, varsin rajattu mahdollisuus
mutta ei pakko ylijäämän jakamiseen yleishyödyllisiin tarkoituksiin, rajattu
toimialue ja luottoasiakkaiden tunteminen sekä luottamushenkilöt, joilla ei
ole henkilökohtaisia intressejä pankin suuntaan. Omistajattomuus, mahdollisuus fuusioida säästöpankki vain toiseen säästöpankkiin ja yhteisvastuu
Säästöpankkien Vakuusrahaston kautta ovat antaneet säästöpankeille tietynlaisen ikuisuustakuun, jonka mursi vasta mahdollisuus muuttaa säästöpankki osakeyhtiömuotoiseksi.
463. Aivan ehdottomasti näin ei kuitenkaan ole ollut. Säästöpankin perustajakunta on tuntien
jonkinlaista perustajanvastuuta taannut ongelmapankin vakuusrahastolta saaman tukilainan
tai merkinnyt kantarahastoa.
464. Säästöpankin liiketoiminta 1990-luvulla s. 13.
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Pankit ovat merkittäviä taloudellisen vallan käyttäjiä. 1960- ja 1970-luvulla käytiin vilkasta keskustelua liikepankkien sosialisoinnista. 1970-luvulla
keskusteluun nostettiin valtion oikeus nimetä edustajia liikepankkien hallintoneuvostoihin.465 Omistajattomuutensa ja hallintomallinsa perusteella
tällaisia vaatimuksia ei säästöpankkien suuntaan esitetty.
Omistajattomuus on merkinnyt yhdenvertaisuutta, mies ja ääni -periaatteen noudattamista säästöpankin hallinnossa. Siitä puolestaan seuraa,
että kenelläkään ei ole ollut omia etuja ajettavanaan säästöpankissa samalla
tavoin kuin osakeyhtiömuotoisissa pankeissa.466 Omistajattomuus, yhteisömuoto ja säästöpankkien perinteinen toimintamalli luovat hyvät edellytykset
yhteiskuntavastuun kantamiseen. Liikepankeissa, joiden toiminta perustuu
euro ja ääni -periaatteeseen ja joissa merkittävillä osakkeenomistajilla on
paitsi vaikutusvaltaa ja myös omia tai edustamansa yhtiön pankkiin kohdistuvia intressejä, joudutaan pohtimaan säästöpankkitoiminnalle tuntemattomia enemmistöperiaate-, vähemmistönsuoja- ja yhdenvertaisuuskysymyksiä.467 Omistajattomuudella on myös etunsa siinä suhteessa, että
säästöpankille yhdenvertaisuus on ”annettu tekijä” eikä luotonantoon ole
vaikuttanut omistusnäkökulma niinä aikoina, kun luotonannossa on ollut
kysymys niukkuuden jakamisesta.

4.6.3 Hallintomalli ja pankkiryhmänä toimiminen
Säästöpankin hallintomalli vastaa yhteisölainsäädännön yleisiä periaatteita sen jälkeen, kun valtuutetuista luovuttiin vuoden 2001 säästöpankkilaissa. Hallintomallissa on säätiömäistä se, että isäntien valintaan osallistuvat
myös ennestään isäntinä olevat henkilöt. Heidän lisäkseen vaaliin osallistuvat
talletusasiakkaat ja mahdolliset kantarahasto-osuuksien omistajat suoraan
465. Englannissa ja Ranskassa pankkeja otettiin yhteiskunnan haltuun samanlaisilla perusteilla, johon suomalainen keskustelu perustui. Ruotsissa ja Norjassa valtion edustajat tulivat
liikepankkien hallintoon. PaVM 3/1979 s. 11-12, Vihola 2002 s. 356-360, Kuisma 2004 s. 276, Kari
2016 s. 109. Asia esillä jo PaVM 5/1932 s. 25.
466. Myöskään asiakkuuden perusteella säästöpankista ei ole voinut saada erityisetuja. Vuoden 1895 säästöpankkilaki kielsi hallitusten jäseniä ja ”pankissa palvelevia virkamiehiä” saamasta lainaa säästöpankista. Vuodesta 1931 lainan antaminen on ollut rajoitetusti mahdollista
Säästöpankkitarkastuksen suostumuksella tai sen määräämissä rajoissa. Rajoitusten tarkoituksena on ollut estää intressiristiriitojen syntyminen pankin ja sen johtoon kuuluvien henkilöiden välillä.
467. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää Suomen Maanviljelys- ja Teollisuuspankki Oy:tä, jonka konkurssi johtui huomattavalta osalta hallinnon heikkoudesta vastustaa osakkeenomistajien äänekkäitä pyyteitä. Korpisaari 1923 s. 218. Sama omistaja/valallinen -ongelma oli Suomen
Maatalous-Osake-Pankissa. Kantanen 2012 s. 99.

tai valitsemiensa edustajien kautta vanhojen isäntien kanssa. Säätiömäinen
itsensä täydentäminen on itse valittua eikä perustu lakiin. Mikäli tallettajat
osallistuvat suoraan vaaliin ja heitä on paikalla enemmän kuin vanhoja isäntiä, tallettajat voivat enemmistöpäätöksellä täyttää kaikki erovuorossa olevien
paikat. Hallintomallia on kuvattu myös kansanvaltaiseksi. Kansanvaltaisuutta osoittaa myös periaate yksi ääni / yksi tallettaja.468
Hallintomallia ei voi erottaa säästöpankin tarkoituksesta, toimintaperiaatteista eikä omistajattomuudesta. Hallintomallin arvioinnin tulisi lähteä
säästöpankin tarkoituksesta. Jos se unohtuu, hallinnolle jää sivustaseuraajan rooli. Vaara on varsin suuri, kun hallinnon jäsenillä ei ole samaa intressiä
tallettaja-asiakkaiden sijoituksista (talletuksista) kuin omistajilla osakesijoituksistaan. Kasvaneiden toimialueiden perusteella säästöpankkien paikallisuus voidaan ymmärtää enää valtakunnallisuuden vastakohtana. Säästöpankkiosakeyhtiöissä säästöpankkisäätiöt turvaavat paikallisen edustuksen
pankin hallinnossa.
Lisähaasteen säästöpankin hallinnolle on asettanut säästöpankkien
toimiminen yhtenä ryhmänä, jolla on ollut yhteinen strategia, yhteisvastuu vakuusrahaston kautta, oma tarkastus, yhteinen keskuspankki ja keskusjärjestö. Asiakkaisiin päin ryhmänä toimimista on ilmentänyt yhteinen liikemerkki. Ryhmän sisällä se on ollut yhteishengen ja tasa-arvon
merkki. Tässä suhteessa on kuitenkin ollut rikkonaisuutta, kun eräät pankit ovat toimineet omalla strategiallaan, osallistuneet vaihtelevasti yhteisiin hankkeisiin ja toimineet myös omien liikemerkkiensä alla. Ryhmänä
säästöpankkeja on suojellut se, että säästöpankki on lain mukaan voitu
fuusioida vain toiseen säästöpankkiin. Kun säästöpankki voidaan muuttaa
osakeyhtiömuotoiseksi ja pankin liiketoiminta voidaan myydä, tämä ”ryhmäsuoja” on poistunut.
Yleisesti voi todeta, että säästöpankkien yksikkökoko, toimiminen yleispankkina ja lainsäädännön vaatimukset ovat olleet käytännön esteitä toimia täysin yksin, kuulumatta suurempaan palveluketjuun. Lainsäädännössä ryhmänä toimiminen on tunnustettu siten, että säästöpankeilla on ollut
oma tarkastus ja oma vakuusrahasto sekä jo edellä todettu seikka, että säästöpankki on voitu fuusioida vain toiseen säästöpankkiin. Talletuspankkien
yhteenliittymä ei ole muuttanut perusrakennetta, koska liittymään kuuluvilla
pankeilla on vastuu toisistaan ja yhteenliittymän keskusyhteisöllä on tietty
valvontavastuu jäsenpankeista.

468. Lauri Siltala, Säästöpankki nro 5/1966 s. 179.
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Onko säästöpankki säätiöön rinnastettava? Omistajat hallitsevat yhtiöitä. Omistajattomia säätiöitä hallinnoidaan. Tässä suhteessa säästöpankkia
voi verrata säätiöön. Säätiöllä tulee olla hyödyllinen tarkoitus. Säätiön tarkoitus ja toimintamuodot määrätään säännöissä. Säästöpankin tarkoitus on
harjoittaa talletuspankkitoimintaa ja sen erityistehtävänä on säästämisen
edistäminen. Pankkitoiminta määritellään laissa. Säätiön tarkoituksena ei
voi olla liiketoiminnan harjoittaminen. Säästöpankin tarkoituksena on liiketoiminnan harjoittaminen. Säätiö voi harjoittaa liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi. Säästöpankki ei harjoita liiketoimintaa säästämisen
edistämiseksi tai jakaakseen ylijäämää yleishyödyllisiin ja hyväntekeväisyystarkoituksiin. Säästöpankki oli säätiöön rinnastettava sellaisena kuin ensimmäiset säästöpankit perustettiin. Säätiöihin liittyvät piirteet ovat menettäneet
merkityksensä.
Säästöpankin hallintomalliin on liittynyt aina hallituksen ja toimivan
johdon vahingonkorvausvastuu. Suuri määrä säästöpankkien hallituksen
jäseniä ja johtajia tuomittiin 1990-luvun säästöpankkioikeudenkäynneissä
vahingonkorvauksiin. Oikeudenkäynneistä saattoi jäädä kuva, että niissä olisi ollut jotain ainutlaatuista. Hallituksen vastuu on kuulunut säästöpankin
luonteeseen vastapainona sille, että säästöpankki on voitu perustaa pienellä
pääomalla. Vastuu on ollut yksi säästöpankin vakauden elementti. Vastuusäännöksillä on myös pyritty turvaamaan säästöpankin luotettavuutta tallettajien silmissä. Ongelmaksi on perustellusti koettu vastuun kohdistuminen
sattumanvaraisesti eri pankkeihin, hallituksen jäseniin ja pankin johtoon.
Vastuunäkökulma on noussut esille myös ryhmän sisältä. Säästöpankkien Vakuusrahasto edellytti selvittämään hallituksen korvausvelvollisuuden.
Käytännössä rahaston toiminta vähensi korvausten hakemista säästöpankeissa, mutta ei lopettanut korvausvaatimusten perusteiden selvittämistä.
Kantaa voidaan perustella sillä, että vakuusrahaston tukipäätöksissä edellytettiin hallituksen vastuun selvittämistä jälkikäteen. Sitä ei vaadittu ennen
tukipäätöstä. Rahasto ei jälkeenpäin juuri valvonut, onko hallituksen vastuut
selvitetty. Syy siihen oli ymmärrettävä. Vakuusrahastolla ei ollut erityistä intressiä valvoa säästöpankin hallituksen vastuun selvittämistä, koska rahaston
tuki oli vuoteen 1970 takaisinmaksettavaa lainaa.469
469. Säästöpankin kannalta logiikka voi toimia siten, että ennen vakuusrahastoa vaihtoehdot
olivat korvausten hakeminen vastuuvelvollisilta tai konkurssi. Vakuusrahaston perustamisen
jälkeen vaihtoehdot olivat korvausten hakeminen vastuuvelvollisilta tai tappion kattaminen
vakuusrahastosta. Jälkimmäinen oli taloudellisesti varmempi ja asianosaisten kannalta inhimillisempi. Samaan suuntaan vaikutti se, että Säästöpankkien Keskinäisen Vakuutusyhtiön
vakuutuksista korvattiin luotto- ja muita tappioita ilman syyllisyyden selvittämistä.

SÄÄSTÖPANKIN YHTEISÖMUOTO VAKAUDEN NÄKÖKULMASTA
Omistajattomuus

Sisältö

Merkitys vakauden kannalta

Säästöpankin perustamispääoma
on lahjoitettu pankille (yksityiset
henkilöt tai maalaiskunta).

Ei intressitahoja, joilla olisi henkilökohtaisia tavoitteita saada
hyötyä pankista.
Heikkoutena oman pääoman
alhaisuus ja se, että pankissa
voidaan tyytyä alhaiseen tuloksentekotasoon.
Seurauksena yleensä pieni yksikkökoko ja säästöpankkien yhteisvastuu toisistaan (vakuusrahasto,
yhteenliittymä).
Pankin ajauduttua ongelmiin
puuttuu taho, joka voisi pääomittaa pankkia.
Kriisitilanteissa säästöpankki
voidaan joutua muuttamaan osakeyhtiöksi.

Ei oman pääoman hankintamuotoja, jotka merkitsisivät säästöpankin omistamista.
Kantarahastomallissa omistuspiirteitä.

Säätiömäisyys

Säästöpankissa säätiömäistä lähinnä omistajattomuus.

Ei intressitahoja, joilla olisi henkilökohtaisia tavoitteita saada
hyötyä pankista.

Ylijäämän käyttö

Ylijäämä siirretään pääosin
vararahastoon. Sitä voi käyttää
rajoitetusti yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Pankin omat varat kasvavat osapuilleen ylijäämän verran, kun
säästöpankilla ei ole osingonmaksu- tms. tuloksenjakovelvollisuutta.

Yleishyödyllisyys

Säästöpankit menettivät muuttuessaan tavallisiksi pankeiksi
yleishyödyllisen aseman ja verohyödyn.

Vakauden kannalta ei merkitystä
(ei esimerkiksi verohyötyä).
Ei ylijäämän jakamistarvetta kuten esim. säätiöillä verotussyistä.

Säästäväisyyden
ja säästämisen
edistäminen

Kulutus- ja hyvinvointiyhteiskuntamalli on vienyt merkitystä
tavoitteilta.

Laissa mainitulla erityistarkoituksella ei ole vaikutusta vakauteen;
vaikutus rajoittuu enintään toimintapolitiikkaan.

Paikallisuus

Säästöpankin säännöissä määritellään pankin toimialue.
Toimialue on ollut yhtenäinen
(kunta, talousalue).

Paikallisuus on merkinnyt yleensä pientä yksikkökokoa.
Omalla toimialueella toimiminen
on rajoittanut riskinottoa.
Paikallisuudesta on seurannut
verkostoituminen muiden säästöpankkien kanssa.

Hallintomalli

Rakentuu tallettaja-asiakkaiden
osallistumisoikeuden varaan.
Käytännössä hallinto on ollut
itseään täydentävä.

Omistajattomuus ja itse itseään
täydentävä hallinto on merkinnyt
hallinnon stabiilisuutta.
Toimivan johdon asema on ollut
yleensä vahva.
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5 Pankin lopettaminen
5.1 Johdanto ja tarkasteltavat asiat
Jaksossa on tarkoitus kertoa
		
minkä takia lainsäädännön ja viranomaistoiminnan tavoitteena on
		
estää pankin ajautuminen selvitystilaan ja konkurssiin,
		
millä keinoin säästöpankkien konkurssit on voitu välttää,
		
mitä tapahtuu, jos pankki kaikesta huolimatta ajautuu ylivoimaisiin
		
vaikeuksiin, ja
		
miten pankin konkurssi poikkeaa ”peruskonkurssista”.
Miksi pankki ei saisi tehdä konkurssia? Yhteiskunnan intressi pankkien
kumoonmenojen estämiseksi on ollut suuri, koska pankkikonkurssit vaikuttavat vahvasti taseen molemmin puolin, tallettaja- ja laina-asiakkaisiin. Vaikutukset ulottuvat maan maksujärjestelmään ja suurten pankkien kohdalla
koko toimialaan ja maan luottokelpoisuuteen. Elinkeinoelämän näkökulmasta pankin konkurssi ja mahdollinen konkurssiaalto vaarantaisivat yritystoiminnan rahoitusta. Myös yksityisen kulutuksen rahoitus, esim. asuntorahoitus häiriintyisi.470
Millä keinoin pankkikonkurssit yritetään välttää? Säästöpankkien Vakuusrahaston tehtävänä on ollut tukea jäsenpankkeja niin, että niitä ei tarvitse asettaa selvitystilaan eikä konkurssiin. Rahaston tuen myöntämiskriteerinä on ollut pankin oman pääoman menettäminen tai lain vakavaraisuusrajan
alittamisen uhka. Rahaston alkuvuosina tukea hakeva pankki oli muutamassa tapauksessa jo selvitystilassa, jolloin tuen ehtona oli, että valtiovarainministeriö peruuttaa selvitystilaan asettamisen ja sallii toiminnan jatkamisen.
Myöhemmin tuki annettiin ennakoivasti sen estämiseksi, ettei pankkia tarvitsisi asettaa selvitystilaan. Vakuusrahaston perustaminen merkitsikin, että
säästöpankkeja ei tarvinnut enää lopettaa.
Mitä tapahtuu pankin ajautuessa ylivoimaisiin vaikeuksiin? Tutkimuksen kohteena on, miten voidaan estää pankin omin voimin tai tarvittaessa
470. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalin perustamisen keskeisenä perusteluna oli luottoasiakkaiden asioiden hallittu hoito. Suomen Säästöpankki - SSP:n alasajo konkurssin tai selvitystilan
kautta olisi aiheuttanut saatavien mahdollisimman nopean perimisen. Rahoitusjärjestelmän
yleisessä kriisitilanteessa korvaavaa rahoitusta olisi ollut vaikea hankkia, joten rahoituksen
keskeytyminen olisi ajanut merkittävän osan yritysasiakkaista ylipääsemättömiin ongelmiin.
Lehtiö, Arsenal 1993-2000 s. 98.

yhteisvoimin säästöpankin toiminnan keskeyttäminen ja lopettaminen. Aina se ei kuitenkaan ole ollut mahdollista. Säästöpankkeja on lopetettu vuodesta 1868 alkaen. Säästöpankin lopettamisesta on säädetty vuoden 1895
säästöpankkiasetuksesta lähtien. Lainsäädännössä asia etenee järjestyksessä pankin toiminnan keskeyttäminen → selvitystila → konkurssi. Samaa järjestystä noudatetaan tässä tutkimuksessa. Useat Karjalan säästöpankit joutuivat keskeyttämään toimintansa talvisodan alla ja sodan aikana. Nämä ja
eräät muut säästöpankit ovat olleet selvitystilassa. Yhtään säästöpankkia ei
ole kuitenkaan päästetty konkurssiin saakka. Toimintansa on lopettanut 21
säästöpankkia, jos mukaan ei lasketa fuusioita ja yhteisömuodon muuttamista osakeyhtiöksi.471 Fuusion kautta loppuneita säästöpankkeja on noin
450. Säästöpankkiosakeyhtiöksi on muutettu kahdeksan säästöpankkia, joista Suomen Säästöpankki - SSP Oy lopetti toimintansa vuonna 1993 ja Aktia
Säästöpankki Oy muuttui liikepankiksi vuonna 2008.472
Pankkikonkurssin erityispiirteet. Konkurssin osalta pankit poikkeavat
muista yrityksistä siinä, että talletussuojan piirissä olevat velkojat (siis tallettajat) eivät voi hakea pankkia konkurssiin. Jaksossa esitetään miksi laissa
säädetään pankkien toiminnan keskeyttämisestä ja mikä on viranomaisten
rooli keskeyttämisessä ja selvitystilaan asettamisessa, miten selvitystilaan
asettaminen ja toimiluvan peruuttaminen tapahtuvat ja lopuksi konkurssiin
asettaminen ja tallettajan erityisasema pankin konkurssissa. Pankin toiminta voi olla keskeytettynä vain lyhyen määräajan, jonka puitteissa pankin on
selvitettävä viranomaiselle korjaustoimenpiteensä toiminnan jatkamiseksi
tai suunnitelmansa toiminnan lopettamiseksi.
Jaksossa käsitellään alakysymyksenä myös säästöpankkien fuusioita ja
vakuusrahaston roolia fuusioissa. Vaikka fuusioita on tehty pääosin liiketaloudellisista syistä, useiden fuusioiden takana on ollut pankin ajautumi471. Björneborg Stads Sparbanks-Inrättning 1847-1874, Kuopion Säästökassa 1849-1868, Sparbanken i Närpes Kommun 1857-1868, Sparbanken i Helsinge Socken 1866-1923, Sääksmäen Kunnan Säästöpankki 1871-1894, Pohjan pitäjän Säästöpankki 1873-1889, Somerniemen Säästöpankki 1875-1886, Karkun Säästöpankki 1877-1898, Kullaan Säästöpankki 1879-1882, Kiihtelysvaaran
Säästöpankki 1880-1886, Uudenkirkon Vpl. Säästöpankki 1880-1895, Teiskon Säästöpankki 18841898, Noormarkun Säästöpankki 1886-1888, Vesannon Säästöpankki 1895-1898, Rannistulan
Yhdyskunnan Säästöpankki 1907-1912, Oulunsalon Säästöpankki 1909-1935, Lahden Työväen
Säästöpankki 1911-1914, Savon Työväen Säästöpankki 1912-1931, Keski-Pohjanmaan Säästöpankki 1913-1924, Ylöjärven Säästöpankki 1914-1935 ja Inarin kunnan Säästöpankki 1918-1930. Tiedot
kerätty Urbans 1963 s. 422-445.
472. Yhteisömuodon muuttaneet olivat Suomen Säästöpankki, Säästöpankki Aktia, Nauvon
Säästöpankki, Hauhon Säästöpankki, Ikaalisten Säästöpankki, Padasjoen Säästöpankki, Töysän
Säästöpankki ja Närpiön Säästöpankki. Liiketoimintansa luovuttaneen Korppoon Säästöpankin
pohjalle synnytettiin Nooa Säästöpankki Oy.
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nen ylipääsemättömiin vaikeuksiin. Fuusio on ollut vaihtoehto selvitystilaan
asettamiselle. Pankkien fuusioita on toteutettu myös Suomen Pankin ja valtion myötävaikutuksella, esimerkiksi eräiden liikepankkien fuusiot 1920- ja
1930-luvun taitteessa ja 1990-luvulla STS-Pankin fuusio Kansallis-OsakePankkiin sekä Suomen Säästöpankki - SSP:n perustaminen ja 42 säästöpankin fuusio tähän säästöpankkiin.473

5.2 Toiminnan keskeyttäminen
Laissa on ollut säästöpankin toiminnan keskeyttämisestä säännökset jo vuoden 1895 säästöpankkiasetuksesta alkaen.474 Kun toiminnan keskeyttäminen
johti aikaisemmin samalla pankin asettamiseen selvitystilaan, tässä kohdassa käsitellään vain voimassaolevaa lainsäädäntöä. Keskeyttämistä koskevien
säännösten tarkoituksena on estää välitön ja pikainen konkurssimenettely,
koska sen on monesti havaittu aiheuttaneen tallettajille tarpeettomia taloudellisia tappioita.475 Toiminnan keskeyttämisestä säädetään laissa talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä (1509/2001). Lain mukaan
pankin toiminta voidaan keskeyttää Rahoitusvakausviraston päätöksellä, jos
toiminnan jatkaminen vaarantaisi tallettajien ja muiden velkojien asemaa tai
muuten aiheuttaisi vakavia häiriöitä rahoitusmarkkinoilla.476
Lisäksi todettakoon, että lainsäädännön ”ulkopuolella” säästöpankin toiminta on jouduttu keskeyttämään ilman lain edellyttämiä päätöksiä sodan
uhan, sotatilan tai rintamalinjan etenemisen seurauksena.477 Näistä eräissä

473. Ensimmäiseen aikajaksoon kuuluvista Tampereen Osakepankki, Länsi-Suomen OsakePankki ja niiden omistama Maakuntain Keskus-Pankki yhdistettiin vuonna 1929 Maakuntain
Pankki Oy:ksi. Se fuusioitiin vuonna 1932 KOP:iin. Helsingin Osakepankkiin fuusioitiin vuonna
1931 Liittopankki. Kuisma 2004 s. 606.
474. SPA 1895, 18 §: ”Kun säästöpankin tilinpäätös näyttää, että säästöpankin kantarahasto
tahi, jos on kertynyt vararahasto, tämä ynnä kantarahasto on menetetty, taikka kun, kantarahaston takaisin suoritettua, vararahasto on menetetty, niin on, ellei uutta kantarahastoa kerätä ja säästöönpanijain saamisessa ehkä olevaa vajausta myös täytetä, säästöpankin toiminta
keskeytettävä ja säästöpankki pantava suoritustilaan.”
Esimerkki toiminnan keskeyttämisen vaikutuksesta: ”Ristijärven Säästöpankin luottotappiot
olivat syntyneet lukuisista pienistä lainoista. Lainat olivat annettu takausvakuudella. Säästöpankin toiminnan keskeyttäminen oli lisännyt ongelmia siten, että tallettajat eivät voineet
nostaa talletuksiaan ja siten auttaa naapureitaan korkojen maksamisessa.” Vakuusrahaston
johtokunta 9.10.1933.
475. Kalima 1980 s. 131, KM 1931:14 s. 44.
476. Ennen Rahoitusvakausviraston perustamista viranomainen oli valtiovarainministeriö.
477. Länsi- ja Etelä-Suomessa useat säästöpankit lopettivat toimintansa sotatilan takia keväällä 1918. Urbans 1963 s. 369, Kalliala 1958 s. 42 ja 111, Kuusterä I 1995 s. 393.
Talvisodan alla vuonna 1939 ja sodan jo sytyttyä Karjalassa toimineista säästöpankeista kymme-

tapauksissa keskeyttäminen on tapahtunut kaiken lisäksi vastoin valtion tai
sen asettaman Säästöpankkitarkastuksen tahtoa.478 Tutkimuksen ulkopuolelle on jätetty myös sellaiset force majeure -tapaukset, joissa pankin toiminta
on keskeytynyt esimerkiksi työtaistelutoimen seurauksena tai rikostutkinnan
ajaksi.
Pankin toiminnan keskeyttämisellä pyritään paitsi estämään välitön konkurssi turvaamaan pankin toiminnan jatkuminen ainakin sellaisissa tilanteissa, joissa julkisuuteen voidaan ilmoittaa riittävistä tervehdyttämistoimista
kuten sulautumisesta toiseen vakavaraiseen pankkiin, yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta taikka pankkiryhmän oman vakuusrahaston tukitoimista tai julkisesta pääomatuesta. Keskeytysmenettelyn tarkoituksena on nopealla aikataululla selvittää, voidaanko pankin toimintaa jatkaa.479 Tästä
syystä pankkia ei myöskään saa asettaa selvitystilaan eikä konkurssiin toiminnan ollessa keskeytettynä.
Pankin ongelmat ilmenevät usein ensimmäiseksi maksuvalmiuden ylläpidossa. Toiminnan keskeyttämisen tarkoituksena on sellaisen talletuspaon estäminen, joka saattaisi aiheuttaa vaaraa pankille itselleen ja markkinoiden yleiselle vakaudelle.480 Keskeytyksen avulla voidaan selvitystilaa
nen joutui keskeyttämään toimintansa. Kahdeksan toimi omalla paikkakunnallaan ja loput 18
vieraalla paikkakunnalla. Kaikki Karjalan säästöpankit asetettiin talvisodan jälkeen erillislailla
selvitystilaan. Tola 1970 s. 75-87.
478. Tola 1970 s. 592: ”Marraskuun puolivälissä sisäasiainministeri Urho Kekkonen, Viipurin
läänin maaherra Arvo Manner sekä muita korkeita viranomaisia kävi tarkastuksella Terijoella.
Ministeri ilmoitti tyytymättömyytensä säästöpankin toiminnan keskeyttämisestä, koska se oli
omiaan herättämään väestössä levottomuutta ja lisäämään sodan pelkoa, sekä kehotti aloittamaan toiminnan uudelleen. Vaikka pankin edustajat olivat toista mieltä, ei haluttu vastustaa
ministerin toivomusta.” (Pankki ehti olla auki vain kahtena päivänä ennen sotaa.)
479. Historian merkittävimpänä pankkien toiminnan keskeyttämistapahtumana pidetään
maaliskuun 6. päivää 1933, kun presidentti Franklin D. Roosevelt julisti valtakunnallisen pankkivapaapäivän (Bank Holiday), jolloin kaikki pankit sulkivat ovensa ja talletukset jäädytettiin.
Viikon kuluttua pankit jatkoivat toimintaansa, jos ne saivat viranomaisilta todistuksen vakavaraisuudestaan. 5 000 pankilta meni toimintansa käynnistämiseen kauemmin ja 2 000 pankkia
ei avannut enää oviaan. Anttila 1996 s. 53-54, Ferguson 2011 s. 144, Bähr 2013 s. 21.
480. Viimeisimmät kansainväliset esimerkit osoittavat, että pankin toimintaa ei välttämättä
kokonaan keskeytetä ja että toiminnan osittaista keskeyttämistä käytetään nimenomaan talletuspaon estämiseksi. Kyproslaiset pankit suljettiin maaliskuussa 2013 kahdeksi viikoksi samalla
kun maan 10 mrd euron hätärahoituspakettia hiottiin. Pankkiautomaateissa päivittäinen nostoraja oli 300 euroa. Tilisiirtoja ulkomaille kyproslaiset saivat tehdä 5 000 euron arvosta. Ulkomaille matkustaneet saivat viedä enintään 1 000 euroa matkaa kohden. Yritykset saivat tehdä
päivittäisiä tilisiirtoja 5 000 euron verran. 5 000 - 200 000 euron suuruisia ulkomaisia tilisiirtoja
varten perustettiin erityinen valvontaelin. Helsingin Sanomat 30.6.2015 s. A 7.
Kreikassa pankit suljettiin 30.6.2015 kolmen viikon ajaksi. Käteisautomaateissa oli pankkikorttia kohden päivittäinen 60 euron nostoraja. Eläkkeiden maksuun rajoitukset eivät vaikuttaneet.
Nettipankissa tallettajat voivat maksaa laskujaan. Tilisiirrot ulkomaille estettiin. Helsingin
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ja konkurssimenettelyä nopeammin ja joustavammin turvata tallettajien ja
pankin muiden velkojien tasavertainen kohtelu vakavissa häiriötilanteissa.
Keskeytyspäätöksellä voidaan estää esimerkiksi talletussuojan ulkopuolelle
jäävien talletusten pako estämällä tilapäisesti tallettajien pääsy pankkitileille
viikonlopun aikana.481 Keskeyttämistä voidaan perustella myös pankkilakien
vakavaraisuusvaatimuksilla.
Mikäli pankkia on kohdannut huomattavat tappiot esimerkiksi luotonannossa, on otettava huomioon, että luottolaitokset ovat muista yrityksistä poikkeavassa asemassa siinä, että tappioiden kattaminen sidottua pääomaa alentamalla ja toiminnan jatkaminen sen jälkeen alemmalla pääomalla ei yleensä
ole mahdollista, koska pankin tulee täyttää aina myös pankkilakien vakavaraisuusvaatimukset. Vaihtoehdot tilanteessa ovat oman pääoman lisääminen, yhdistyminen toiseen vakavaraiseen pankkiin tai pankin lopettaminen
selvitystilan ja / tai konkurssin kautta. Tappioita kärsineessä pankissa oman
pääoman lisääminen omistajien kautta voi kokemuksen perusteella olla vaikeata. Omistajattomien säästöpankkien osalta se vaatii valmistavana toimena
ensin yhteisömuodon muuttamisen säästöpankkiosakeyhtiöksi tai liikepankiksi, jota muutoksen jälkeen pääomitetaan.
Keskeytysmenettely käynnistyy siten, että jos pankki ei käsityksensä mukaan kykene täyttämään sitoumuksiaan, sen on viipymättä ilmoitettava siitä
Rahoitusvakausvirastolle, Suomen Pankille ja Finanssivalvonnalle. Prosessi
voi käynnistyä myös ilman pankin myötävaikutusta Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan aloitteesta. Jos pankin maksuvalmius on siinä määrin heikentynyt, että pankki ei todennäköisesti kykene täyttämään sitoumuksiaan,
Suomen Pankin tai Finanssivalvonnan on ilmoitettava siitä Rahoitusvakausvirastolle, joka päättää pankin toiminnan keskeyttämisestä. Merkillepantavaa on, että prosessi lähtee käyntiin pankin tai viranomaisen toimesta eikä
pankin velkojien kuten tallettajien toimesta.
Pankin toiminnan keskeyttämisen edellytyksenä on, että on ilmeistä, että
toiminnan jatkaminen vakavasti vahingoittaisi rahoitusmarkkinoiden vakautta, maksujärjestelmien häiriötöntä toimintaa tai velkojien etua. Keskeytyspäätös on voimassa enintään kuukauden, mutta päätöstä voidaan
jatkaa niin, että pankin toiminta voi olla keskeytettynä enintään kuusi kuukautta. Jos on ilmeistä, etteivät pankin toiminnassa ilmenevät taloudellisten
Sanomat 30.6.2015 s. A 7.
481. HE 175/2014 s. 188. Menettelyn tarkoituksena on turvata velkojen alaskirjauksen mahdollisimman laajan pohjan turvaaminen siltä varalta, että pankki asetetaan kriisinratkaisumenettelyyn.

toimintaedellytysten puutteet ole kohtuullisessa ajassa korjattavissa, keskeytyspäätöksen sijasta on tehtävä päätös toimiluvan välittömästä peruuttamisesta sekä pankin asettamisesta selvitystilaan tai hakemisesta konkurssiin.482
Kriisinratkaisulain 1194/2014 tarkoittamassa kriisihallinnossa jo olevan pankin toimintaa ei voi keskeyttää lain 1509/2001 nojalla.
Pankin hallinnon kannalta keskeytyspäätös merkitsee sitä, että pankin
oman hallinnon rinnalle Finanssivalvonta asettaa asiamiehen valvomaan
pankin toimintaa. Kun pankin toiminta on keskeytettynä, pankki ei saa ilman Rahoitusvakausviraston lupaa ottaa vastaan talletuksia eikä myöntää
ilman asiamiehen suostumusta luottoja ja antaa pankkitakauksia. Toiminnan keskeyttäminen merkitsee paitsi talletuspaon jäädyttämistä myös sitä,
että se estää pankin velkojien keskinäistä asemaa vääristävät velkarakenteen
muutokset.
Keskeytyspäätöksen jälkeen pankin on laadittava suunnitelma, miten se
aikoo tervehdyttää taloudellisen asemansa tai jos tällaisia toimenpiteitä ei
voida esittää, miten se aikoo lopettaa toimintansa. Yhtenä vaihtoehtona on
pankin fuusioiminen toiseen pankkiin. Keskeytyspäätös on peruutettava heti, kun pankki on toteuttanut maksuvalmiutensa tervehdyttämiseksi tarvittavat toimet. Riittävänä edellytyksenä keskeytyspäätöksen peruuttamiselle
voidaan pitää sitä, että pankkiryhmän oma vakuusrahasto on tehnyt tukipäätöksen, vastaanottava pankki on hyväksynyt sulautumissuunnitelman
tai keskuspankki tai muu taho on antanut sitoumuksen pankin maksuvalmiuden hoitamisesta. Jos suunnitelmia ei esitetä säädetyssä ajassa tai pankin
asemaa ei todennäköisesti kyetä tervehdyttämään, Rahoitusvakausviraston
tulee esittää Finanssivalvonnalle pankin toimiluvan peruuttamista. Mikäli
toiminnan jatkamista ei voida saavuttaa, Rahoitusvakausvirasto voi tehdä
hakemuksen yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta. Sinänsä lainvalmistelussa on lähdetty siitä, että yrityssaneerausta ei lähtökohtaisesti sovelleta pankkeihin, vaan ongelmapankit olisi hoidettava muulla tavoin.483 Tästä
syystä velkoja-aloitteinen saneerausmenettely ei ole pankissa mahdollinen.

5.3 Selvitystila
Selvitystilalla tarkoitetaan menettelyä, jolla tähdätään pankin toiminnan ja
olemassaolon lakkaamiseen eli pankin purkamiseen. Selvitystilassa pankin
taloudellinen asema selvitetään, toiminta lopetetaan kokonaisuudessaan,
482. HE 180/2001 s. 34.
483. HE 180/2001 s. 35.

237

238

omaisuus muutetaan rahaksi, talletukset ja muut velat maksetaan ja jäljelle
jäävä netto-omaisuus jaetaan pankkimuodosta riippuen osakkeenomistajille tai jäsenille taikka muulla yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen määräämällä
tavalla.484 Selvitystilan ei kuitenkaan tarvitse aina johtaa pankin purkamiseen,
vaan se voi päätyä myös pankin toiminnan jatkamiseen, pankin sulautumiseen toiseen pankkiin tai tietysti konkurssiin, jos selvitystila osoittaa, että
pankin velat ovat suuremmat kuin varat.485
Säästöpankki voidaan lopettaa kolmella tavalla, jotka ovat vapaaehtoinen
selvitystilamenettely, viranomaisen määräämä pakkoselvitystila ja konkurssi.
Selvitystilamenettelyssä puretaan pankin sitoumuksia, realisoidaan pankin
omaisuutta ja valvotaan pankin etua velallisasiakkaiden konkurssipesissä.486
Neljäntenä vaihtoehtona säästöpankki voidaan lopettaa vapaaehtoisesti ja
ilman, että se asetetaan selvitystilaan ja että sen toiminta lakkaa. Tällöin keinot ovat sulautuminen toiseen säästöpankkiin, jakautuminen kahdeksi tai
useammaksi säästöpankiksi sekä säästöpankin yhteisömuodon muuttaminen säästöpankkiosakeyhtiöksi tai liikepankiksi.487 Säästöpankkien fuusiota
käsitellään kohdassa 5.5.
Säästöpankki voidaan asettaa selvitystilaan pankin omalla päätöksellä.
Selvitystilaan asettamisesta päättävät isännät. Säästöpankin on ilmoitettava
484. Ensimmäisinä säästöpankkeina lopetettiin Kuopion Säästökassa ja Sparbanken i Närpes
kommun vuonna 1868. Pankkien lopettaminen kuvaa hyvin pankkitoiminnan luonteen ajattomuutta: Kuopiossa toimi vuosina 1849-1868 Kuopion Säästökassa. Vaikka pankki oli tarkoitettu
alun perin köyhälle väestönosalle, siitä kuitenkin muodostui virkamiesten, kauppiaiden ja maalaisten rahalaitos. Kuopion Säästökassa kaatui eräälle leppävirtalaiselle maatilalle myönnettyyn
kiinnitysvakuudelliseen luottoon. Tila jäi pankin haltuun, kun siitä katovuosien takia ei saatu
riittävän hyvää hintaa pakkohuutokaupassa. Tästä alkoivat pankin vaikeudet, jotka johtivat
pankin lopettamiseen vuonna 1868. Tallettajat saivat rahansa ja pankin maine säilyi. Pankki
myi haltuunsa joutuneen tilan nälkävuosien jälkeen hyvään hintaan. Hietakari 1951 s. 30-33.
485. Erma - Koski 1985 s. 459. Todettakoon, että Säästöpankkien Vakuusrahasto antoi tukea
myös selvitystilassa olleille pankeille ja tällä perusteella selvitystila voitiin purkaa ja pankki
saattoi jatkaa toimintaansa.
486. Mitä selvitystilaan asettaminen käytännössä merkitsee, esimerkiksi Yrityspankki Skopin
selvitystilan käynnistyttyä pankki lopetti uusien talletusten vastaanottamisen, kehotti pankin
tili- ja luottoasiakkaita hakeutumaan toisten luottolaitosten pankki- ja rahoituspalveluiden
piiriin, ryhtyi aktiivisesti muuttamaan omaisuuttaan rahaksi sekä irrottautui pankkien maksuliikejärjestelmästä. Skopin vuosikertomus 2001 s. 32.
487. Ilmeisesti vain yksi säästöpankki on jakautunut selvitysmenettelyn kautta. Nyman 1962 s.
216: ”Säästöpankin jakaminen on erittäin harvinaista. Kuuleman mukaan olisi sellainen tapahtunut maassamme kymmeniä vuosia sitten.” Vastaus Nymanin arveluun löytyy mitä ilmeisimmin vuoden 1898 säästöpankkitilastosta: ”Mitä tulee Hollolan - Kärkölän Säästöpankkiin, jaettiin se vuoden alussa kahden kunnan välille, joiden nimet löytyvät sen nimityksessä. Samaan
aikaan siirtyi Hollolan Säästöpankin hoito, joka on katsottava entisen säästöpankin jatkoksi,
Hollolan kirkonkylästä Lahden kauppalaan, jota vastoin Kärkölässä avattiin uusi konttori.” Samasta asiasta Säästöpankki nro 2/1915 s. 31.

Finanssivalvonnalle ennen kuin isännät päättävät säästöpankin asettamisesta selvitystilaan. Näin ollen säästöpankin asettamisessa selvitystilaan myös
valvontaviranomainen on aina mukana.488 Luottolaitostoimintaa ei saa harjoittaa ilman Finanssivalvonnan myöntämää toimilupaa. Finanssivalvonta voi peruuttaa toimiluvan, jos pankin toiminnassa on olennaisesti rikottu lakia, asetuksia tai viranomaisen niiden nojalla antamia tai vahvistamia
määräyksiä. Viranomaisen määräämä pakkoselvitystila toteutetaan pankin
toimiluvan peruuttamisella.489
Kun pankki itse hakee toimiluvan peruuttamista, se voi olla jo selvitystilassa.490 Selvitysmiesten on haettava Finanssivalvonnalta toimiluvan peruuttamista viivytyksettä sen jälkeen, kun toimiluvan edellytyksiä ei enää ole tai
selvityksen tarkoituksenmukainen jatkaminen ei enää edellytä toimilupaa.
Kun Finanssivalvonta on tehnyt päätöksen säästöpankin toimiluvan peruuttamisesta, selvitysmiesten on viipymättä kutsuttava koolle isäntien kokous
päättämään säästöpankin sulautumisesta toiseen säästöpankkiin tai toimilupaedellytysten korjaamisesta muulla tavoin taikka säästöpankin purkamisesta. Luovutetun alueen säästöpankit asetettiin säästöpankkilain säännökset
sivuuttaen erillislailla selvitystilaan vuonna 1940 (laki eräiden säästöpankkien lakkauttamisesta 254/1940). Lakia muutettiin jatkosodan seurauksena
vuonna 1941 siten, että valtiovarainministeriö saattoi vapauttaa säästöpankin
selvitystilasta (801/1941). Karjalan säästöpankkien lopettamista käsitellään
kohdassa 8.8.
Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n kohdalla pankin lopettamismenettely
oli se, että SSP:n omistukseensa saanut Valtion vakuusrahasto myi 22.10.1993
säästöpankin terveen liiketoiminnan Kansallis-Osake-Pankille, osuuspankeille, Postipankille ja Unitas Oy:lle (Suomen Yhdyspankille). Valtion va488. Esimerkkinä Reisjärven Säästöpankki: ”Hallitussihteeri Pekkanen totesi säästöpankin
aseman niin heikoksi, että pankki on asetettava suoritustilaan, ellei sitä mankoa, mikä varojen
puolelta täytyy laskea löytyvän, saada peitetyksi. Koska pankin joutumisesta suoritustilaan olisi
seurauksena, että sen lainaksi antamat varat olisi perittävä takaisin, merkitsisi se suurta onnettomuutta paikkakunnalle. Pekkanen ilmoitti puhuneensa asiasta ministerin kanssa ja kertoi
ministerin olevan sitä mieltä, että Reisjärven kunnan ja sen väestön olisi erittäin tärkeä saada
säästöpankin lakkauttaminen estetyksi.” Vakuusrahaston johtokunta 2.3.1936.
489. Esimerkiksi vuoden 2009 tammikuussa toimintansa aloittanut liikepankki Sofia Pankki
Oy menetti toimiluvan ja asetettiin selvitystilaan samanaikaisesti 28.3.2010. Pankin toiminta
ei ehtinyt olla väliaikaisesti keskeytettynä ennen näitä toimia. Lähde Finanssivalvonta, Tiedotteet 2010.
490. Käytännön esimerkkeinä voidaan todeta, että Yrityspankki Skop Oyj asetettiin vapaaehtoiseen selvitystilaan 1.1.1999 lukien ja valtiovarainministeriö peruutti pankin hakemuksesta
toimiluvan 1.1.2001 lukien, koska selvitysmenettelyn loppuunsaattamisen kannalta toimilupa
ei ollut tarpeen. Skopin vuosikertomus 2001 s. 3.
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kuusrahasto myi SSP:stä jäljelle jääneen osan 24.8.1994 tytäryhtiölleen Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:lle, joka oli perustettu hallinnoimaan SSP:n
järjestämättömiä luottoja sekä realisoimaan pankin muuta omaisuutta.
SSP:stä tuli Arsenalin tytäryhtiö 24.8.1994 ja se muuttui Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal - SSP Oy:ksi 30.11.1995. Samalla SSP:n pankkitoimilupa päättyi
pankin omasta anomuksesta.491

5.3.1 Selvitystilasäännökset
Säästöpankkilain selvitystilasäännöksillä on ollut se konkreettinen merkitys,
että säännökset johtivat selvitystilaan joutumisen estämiseksi säästöpankin
tukihakemukseen Säästöpankkien Vakuusrahastolle ja oikeuttivat vakuusrahaston puolestaan myöntämään tukea pankille. Vakuusrahaston tukihan ei
ollut käytännössä harkinnanvaraista, vaikka teoreettisesti tukea ei olisi ollut
pakko myöntää. Alaviitteessä nro 471 esitetyt tiedot lopetetuista 21 säästöpankista osoittavat selvitystilasäännöksillä olleen myös käytännössä merkitystä
vakuusrahaston toiminnan käyntiinlähtöön eli 1920-luvun puoliväliin saakka.
Vuoden 1895 säästöpankkiasetuksen mukaan, kun säästöpankin tilinpäätös näytti, että kantarahasto ja mahdollisesti kertynyt vararahasto oli menetetty eikä uutta kantarahastoa kerätä ja tallettajien saamisessa olevaa mahdollista vajausta täytetä, säästöpankin toiminta oli keskeytettävä ja säästöpankki
pantava suoritustilaan. Säästöpankin asetti suoritustilaan säästöpankkiasetuksen mukaan läänin kuvernööri säästöpankkien tarkastajan esityksestä.492
Vuoden 1918 säästöpankkilain mukaan säästöpankin toiminta oli keskeytettävä ja säästöpankki pantava suoritustilaan, kun säästöpankin tilinpäätös
näytti, että kolme neljännestä pankin omista rahastoista on menetetty, ellei
riittävää vakuutta aseteta. Lääninhallituksen tehtävänä oli säästöpankkien
tarkastajan esityksestä pankin asettaminen suoritustilaan.493
491. Arsenal - SSP jakautui 30.6.1999 kiinteistö- ja perintäyhtiöiksi. Kiinteistöyhtiöstä muodostui osa silloista Kapiteeli -konsernia ja Arsenal - SSP itse jatkoi perintäyhtiönä, jonne jäi
saatavat, eräät ongelmalliset omistukset ja oikeudenkäynnit sekä aikaisempien kiinteistökauppojen vastuut. Arsenal - SSP myi pääosan saatavistaan ulos vuosina 2000-2003 toteutetuilla
saatavakaupoilla. Tämän jälkeen Arsenal - SSP ja emoyhtiö Arsenal Oy hakeutuivat 1.10.2003
vapaaehtoiseen selvitystilaan. Emoyhtiö Arsenal sulautui Arsenal - SSP:hen 31.12.2012. Kysymyksessä oli siis ns. vastavirtafuusio. Vastaanottava yhtiö Arsenal - SSP otti nimekseen Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy. Lähde Arsenal.
492. Lain aikana lopetettiin viisi säästöpankkia: Karkun Säästöpankki, Teiskon Säästöpankki,
Vesannon Säästöpankki, Raunistulan Yhdyskunnan Säästöpankki ja Lahden Työväen Säästöpankki.
493. Lain aikana lopetettiin neljä säästöpankkia: Sparbanken i Helsinge Socken, Keski-Pohjanmaan Säästöpankki, Inarin kunnan Säästöpankki ja Savon Työväen Säästöpankki.

Vuoden 1931 säästöpankkilaissa säädettiin, että jos säästöpankki oli kärsinyt niin suuria tappioita, että puolet tai enemmän sen omista varoista oli
menetetty tai oli syytä varoa tappioiden nousevan niin suuriksi tai jos oli
käynyt ilmi, ettei säästöpankki voinut täyttää sitoumuksiaan, säästöpankin
hallituksen oli ilmoitettava siitä Säästöpankkitarkastukselle ja kutsuttava
säästöpankin tilintarkastajat tutkimaan säästöpankin tilaa. Valtiovarainministeriö saattoi keskeyttää pankin toiminnan neljäksi kuukaudeksi. Mikäli
säästöpankin toimintaa ei saatu turvatuksi, säästöpankki oli asetettava suoritustilaan. Vuoden 1931 säännöksiä ei tarvinnut soveltaa enää paria poikkeusta lukuunottamatta, koska selvitystilatilanteet pystyttiin estämään vakuusrahaston tukitoimilla.494 Laki antoi rahastolle mahdollisuuden korvata
jo selvitystilassa tallettajien saamiset, ja se saattoi olla tukemassa pankin toiminnan siirtämistä toiseen pankkiin.495 Lääninhallinnolle kuuluneet tehtävät
siirtyivät valtiovarainministeriölle.
Vuoden 1969 säästöpankkilain mukaan jos tilintarkastajat, Säästöpankkitarkastus tai Pankkitarkastusvirasto totesi säästöpankin omasta pääomasta
vähintään puolet menetetyksi eikä vakavaraisuus ollut 2 % eikä toiminnan
jatkamista saatu vakuusrahaston avustuksella tai muulla tavalla turvatuksi,
valtiovarainministeriö saattoi keskeyttää pankin toiminnan neljäksi kuukaudeksi. Seuraavana vaiheena oli pankin asettaminen selvitystilaan. Vuoden
1990 säästöpankkilaissa selvitystilasäännös oli asiallisesti samansisältöinen.
Laissa mainittiin edelleen vakuusrahaston tuki säästöpankin tilanteen korjaamiseksi. Vuoden 2001 säästöpankkilain selvitystila- ja konkurssisäännöksissä lähinnä tarkennettiin menettelytapoja.
Vuoden 2007 luottolaitoslain mukaan Finanssivalvonta voi peruuttaa pankin toimiluvan, mikäli pankki ei täytä määräajassa lain vakavaraisuusvaatimusta. Toimiluvan menettämisestä seuraa pankin asettaminen selvitystilaan. Vuoden 2014 laissa toimilupamenettelyyn ei tehty muuta muutosta
kuin, että päätöksen toimiluvan myöntämisestä ja sen peruuttamisesta tekee Suomen Finanssivalvonnan ehdotuksen perusteella Euroopan keskuspankki EKP. Toimilupahakemuksesta on pyydettävä kuten aikaisemminkin

494. Lain aikana lopetettiin enää kaksi säästöpankkia: Oulunsalon Säästöpankki ja Ylöjärven Säästöpankki. Oulunsalon Säästöpankin tapausta kuvataan myös fuusioksi Säästöpankki
Sampoon.
495. Vakuusrahaston perustamisen jälkeen kahdessa tapauksessa toimintoja siirrettiin toiseen
säästöpankkiin, Savon Työväen Säästöpankin kohdalla Kuopion Säästöpankkiin ja Oulunsalon
Säästöpankin kohdalla Säästöpankki Sampoon, ja vakuusrahasto korvasi molemmilla kerroilla lopetettujen säästöpankkien tallettajien saamisia, koska lopetettujen pankkien omat varat
eivät olisi siihen riittäneet.
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Talletussuojarahaston lausunto.496 Sääntelyn kehitys ilmenee liitteestä 6. Tässä yhteydessä on syytä tuoda esille, että vuonna 2014 annetun kriisinratkaisulain (1194/2014) nojalla pankki voidaan vaihtoehtona pankin toiminnan
väliaikaiselle keskeyttämiselle ja selvitystilalle asettaa kriisihallintoon ja kriisinratkaisuvälineiden piiriin sen mukaisesti kuin jäljempänä kohdassa 9.6
selostetaan.

5.4 Konkurssi
Pankkilainsäädännön johtavana ajatuksena on ollut, ettei yksikään pankki
saisi mennä konkurssiin. Siihen pyritään maksuvalmiusvaatimuksilla, oman
pääoman vaatimuksilla ja luotonannon turvallisuudella sekä hätärahoitusjärjestelmillä. Pankit toimivat kuitenkin samojen lainalaisuuksien mukaan
kuin mitkä tahansa yritykset, ja ovat myös ajautuneet konkurssiin. Konkurssi
on merkinnyt, että konkurssipesä on maksanut pesän varoista velkojien saatavat siihen määrään saakka, kuin pankin varat ovat siihen riittäneet.
Suurimman velkojaryhmän pankissa muodostavat tallettajat. Erityisenä
ongelmana velkojen maksamisessa on tallettaja-asiakkaiden kannalta se, että
normaaliin elämiseen tarkoitetut talletukset ”jäätyvät” ainakin osaksi selvitys- ja konkurssimenettelyn ajaksi. Pankin varoista suurimman osan muodostavat saatavat luottoasiakkailta. Se merkitsee, että pesän ensimmäisiä
tehtäviä on luottojen irtisanominen. Luotonsaaja joutuu ottamaan uuden
luoton toiselta pankilta tai realisoimaan esim. asunnon, jota varten hän on
lainan ottanut.
Tämän päivän vaihtoehto lienee luottojen irtisanomisen sijasta niiden
myyminen velkakirjan ehdoin toiselle pankille tai perintäyhtiölle, mikä tarkoittaa luotonsaajan kannalta velkojan vaihtumista. Mitään varmuutta tällaisesta mahdollisuudesta ei kuitenkaan ole. Peruskuvioon on vielä lisättävä, että Talletussuojarahastolla on velvollisuus maksaa pankkien ajautuessa
maksukyvyttömäksi talletukset 100 000 euroon saakka hyvin nopealla ai-

496. Lausuntovaatimusta koskevaa luottolaitoslain (610/2014) 4. luvun 1 §:n 2 momenttia ei
muutettu, kun uutta Talletussuojarahastoa koskevat säännökset otettiin rahoitusvakausviranomaisesta annettuun lakiin ja sen 5. lukuun (1195/2014). Uudessa laissa Talletussuojarahasto
on Rahoitusvakausviraston hoitama rahasto, joka ei ole itsenäinen oikeushenkilö. Mikäli laissa
tarkoitetaan lausunnonantajana uutta Talletussuojarahastoa, siitä olisi syytä käyttää nimitystä
Rahoitusvakausvirasto. Vanhaa Talletussuojarahastoa vaatimus ei voi koskea ainakaan siinä
tapauksessa, että toimiluvan hakija on kokonaan uusi pankki, jolla ei tule olemaan mitään tekemistä vanhan Talletussuojarahaston kanssa. Eri asia on, jos esimerkiksi kaksi vanhan rahaston
jäsenpankkia fuusioituu keskenään.

kataululla. Tästä näkökulmasta konkurssin vaikutukset kohdistuvat ensi
sijassa luotonsaajiin, säästöpankkien kohdalla erityisesti asuntolainan saajiin.497 Näinkään ei välttämättä käy, koska uudet kriisinratkaisumallit tekevät
varsin epätodennäköiseksi pankkikonkurssit. (Jakso 9.6).
Tunnetuimpana kriisiaikana voidaan pitää 1930-luvun pulavuosia. Vuosina 1929-1933 viidennes Yhdysvaltojen pankeista meni kumoon. Näissä
pankeissa olleet talletukset olivat noin kymmenen prosenttia kaikista talletuksista. Huolimatta kaatuneiden pankkien suuresta määrästä tallettajille
koituneet tappiot olivat vain 0,81 % talletusten kokonaismäärästä. Yksittäisen
tallettajan kohdalla menetys on tietysti voinut olla merkittävä hänen menettäessään suuren osan talletuksistaan.498 Kun Suomessa on esitetty pankkien
päästämistä konkurssiin vetoamalla USA:n käytäntöön, on jätetty huomiotta
eurooppalaisen ja yhdysvaltalaisen pankkikäytännön erot. USA:ssa pankeilla oli vielä setelinanto-oikeus ja niiden toimialueet oli tiukasti rajattu, koska
sivukonttorit olivat kiellettyjä. Pankit olivat erittäin sidonnaisia myös paikallisista suhdanteista. Paikallisuus ja pankkien pienuus merkitsivät, että
konkurssien vaikutukset jäivät myös paikallisiksi ja kokonaisuuden näkökulmasta pieniksi.499
Vuonna 2008 USA:ssa selvitystilaan joutui parikymmentä pankkia tunnetuimpana investointipankki Lehman Brothers. Suurin osa USA:ssa vaikeuksiin joutuneista pankeista oli tälläkin kertaa paikallisia pankkeja. Vaikka
yleisesti puhutaan pankkien kumoonmenoista ja konkursseista, niin USA:n
kuin Euroopan pankkiongelmissa vuonna 2008 toteutettiin sellaisia järjestelyjä, että pankin kohtalona ei ollut normaali konkurssi. Tavoitteena oli näissäkin tapauksissa tappioiden minimoimiseksi konkurssin välttäminen mikäli
mahdollista.500
497. Säästöpankkien asuntolainakanta mukaan lukien Aktia Hypoteekkipankin lainat olivat
vuoden 2013 lopussa 7,8 mrd euroa. Niistä asuntolainoja oli 5,4 mrd euroa eli 69 %. Säästöpankkiryhmän toimintakertomus 2013.
Ongelmaa kuvaa, että Tanskassa FIH Erhvervsbank joutui vuonna 2011 irtisanomaan lainojaan
jälleenrahoituksensa hoitamiseksi. Sen seurauksena lukuisat kiinteistö- ja kommandiittiyhtiöt
romahtivat, koska ne eivät silloisessa markkinatilanteessa saaneet FIH:n lainojen tilalle uutta
rahoitusta. Kauppalehti 12.3.2012 s. 28-29.
498. Anttila 1996 s. 63-65.
499. Erkki Pihkala, Säästöpankki nro 14/1992 s. 16.
500. USA:ssa perustettiin euroissa määriteltynä 500 miljardin roskapankki. Lähes kaikille
pankeille löytyi haltuunottaja, esimerkiksi tunnetuimmalle Lehman Brothersille Barclays ja
Nomura. Ainoastaan kiinnitysluottopankeille Fannie Mae (The Federal National Mortgage
Accociation) ja Freddie Mac (The Federal Home Loan Mortgage Co) ei löytynyt haltuunottajatahoa ja ne joutuivat liittovaltion haltuun. Euroopassa Northern Rock joutui Britannian
hallituksen haltuun. Tanskassa joutui kaksi pientä pankkia keskuspankin haltuun. Islannissa
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Suomessa pankkikonkurssit ovat kohdistuneet kahteen ajanjaksoon. Suomen ensimmäisiksi vakavaksi pankkihäiriöksi voidaan katsoa Suomen Maanviljelys- ja Teollisuuspankin konkurssi vuonna 1901. Seuraava konkurssi oli
Uudenkaarlepyyn Osakepankin (Nykarleby Aktiebank) konkurssi vuonna
1913. Molemmissa tapauksissa konkurssit ajoittuivat taloudessa vallinneiden
laskukausien lopulle. Suhdanteilla pankkien ongelmia ei kuitenkaan voi selittää, koska mainittujen pankkien toiminnassa oli myös epäterveitä ja vilpillisiä piirteitä. Lisäksi molemmat pankit olivat käyttäneet hyväksi vuoden
1886 pankkilain mahdollisuutta aloittaa toimintansa hyvin alhaisella osakepääomalla, joten niiden riskinkantokyky oli ollut ”lainsäätäjän myötävaikutuksella” jo alunalkaen heikko.501
Kun Suomen Maanviljelys- ja Teollisuuspankin konkurssiin liittyi monia
pankkitoiminnan karikoihin liittyviä tekijöitä, seuraavassa esitetään pankin
vaikeuksiin johtaneita syitä. Näitä syitä voi peilata myös myöhempiin pankkiongelmiin ja lainsäädännön kehitykseen esimerkkinä vaikeutettu menettely velkoja-aloitteisessa konkurssissa, valvontaviranomaisen kytkeminen
prosessiin ja hallituksen vastuu syntyneistä luotto- ja takaustappioista.502

kaikki kolme liikepankkia Kaupthing Bank, Glitnir banki ja Landsbanki joutuivat valtion haltuun. Ylikansallinen Fortis joutui Hollannin, Belgian ja Luxemburgin hallitusten huostaan ja
samoin ylikansallinen Dexia Belgian, Ranskan ja Luxemburgin hallitusten huostaan. Säästöpankki nro 5/2008 s. 15.
501. Kalima 1980 s. 95-102, Pipping 1964 s. 136-142. Uudenkaarlepyyn Osakepankki toimi myös
Vaasassa ja Vöyrissä. Maanviljelys- ja Teollisuuspankki omisti perustamisvaiheessa Uudenkaarlepyyn Osakepankin osakepääomasta neljänneksen pankkia perustettaessa, joten sitä voi pitää
ensimmäisenä tytärpankkina Suomessa.
Vuoden 1886 pankkilain mukaan ”Pankilla pitää olla varma, sen yhtiöjärjestyksessä säädetty
pohjarahasto.”
502. Korpisaari 1923 s. 206-245 (seuraava teksti lainauksineen Korpisaaren artikkelista), Blomstedt I 1989 s. 88.

SUOMEN MAANVILJELYS- JA TEOLLISUUSPANKKI 1897-1901
Suomen Maanviljelys ja Teollisuuspankki perustettiin vuonna 1897.
Vuonna 1894 oli alkanut yleinen nousukausi, joka jatkui vuoteen 1900
ja joka intensiivisyydessään hakee vertoja taloudellisessa historiassa. Sato oli useana peräkkäisenä vuotena hyvä. Meijeriliike pääsi ennen tuntemattomaan kukoistukseen. Teollisuustuotannon bruttoarvo
kaksinkertaistui seitsemässä vuodessa. Lähes samaan päästiin viennissä ja tuonnissa. Rahaa virtasi maahan. Suuria ulkomaanlainoja
otettiin vuosina 1895-1899. Pankit olivat ajoittain ylilikvidejä.
Pankin perustajina oli maatalouden luototuksen edistämiseen
pyrkineitä henkilöitä mutta myös ”tyytymättömiä”, erityisesti Kansallis-Osake-Pankkiin. Pääjohtajaksi valittiin KOP:n entinen pääjohtaja.
Toimintaa suunniteltaessa painotettiin, että uuden pankin ei tulisi
ryhtyä kilpailemaan muiden pankkien kanssa sivukonttoreiden perustamisessa. Kuitenkin ”pian ne henkilöt, jotka olivat suuremmilla
summilla ottaneet osaa pankin perustamiseen, alkoivat vaatia siitä
jonkunlaista korvausta, vaatia, että haarakonttoreita oli perustettava
jokaisen kotinurkkaan. Pankin hallitus ei ollut kyllin luja näitä pyyteitä vastustamaan.” Ongelmayhtiöissä oli mukana myös ”suorastaan
pankin toimesta syntyneitä.”
Pankki korotti osakepääomaansa vuonna 1898. Pankki sai huomattavan emissiovoiton. Korkea emissiokurssi tuli mahdolliseksi sen
kurssin kautta, josta pankin osakkeita pörssihuutokaupassa myytiin ja
johon jonkinlainen pörssikeinottelu oli myötävaikuttamassa.
Talletusten kasvu alkoi pysähtyä jo kesällä 1898. Sen seurauksena pankki maksoi talletuksistaan tavallisuudesta poikkeavia korkomääriä. Talletushankinnassa käytettiin pankin hallintoa lähellä olevia henkilöitä, joille maksettiin hankkijaprovisiota. Pankki
hankki myös erään asianajajan välityksellä talletuksia. Kun pankin huonosta tilasta alkoi liikkua huhuja, pankki koetti kiertävien
asiamiesten kautta, suuria provisioita maksaen saada talletuksia.
Hankinnassa käytettiin myös ”ylimääräisiä keinoja”, joka tarkoitti tekaistuja talletuksia.
Pankki velkaantui Suomen Pankkiin päin. Samoin se oli miltei
säännöllisesti velassa ulkomaisille kirjeenvaihtajilleen. Pankin luo-
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tonanto kohdistui erityisesti muutamalle pankin hallinnossa olleen
henkilön johtamalle yritykselle, joita voidaan luonnehtia keinotteluyritykseksi. Eräät näistä yhtiöistä olivat pankin toimesta syntyneitä.
Kahdeksan velallisen osuus luotonannosta oli 60 %. Vakuudet osoittautuivat suureksi osaksi arvottomiksi.
Konkurssissa tallettajat saivat saamisistaan 67,5 %. Vahingonkorvauksia ei vastoin yhtiökokouksen päätöstä haettu senaatin päätöksellä pankin vastuuhenkilöiltä pankin saamamiesten oikeutta loukkaavana, koska kaikki pankin varat olivat jo menneet.
Jälkimmäinen konkurssi- ja fuusioajanjakso Suomessa koskee 1930-lukua. Yhdysvalloista alkanut lama muuttui vuonna 1931 pankkikriisiksi Itävallassa ja sen jälkeen Saksassa. Epävarmuus eteni Saksasta edelleen Englantiin ja puntasijoituksiin, ja niitä alettiin muuttaa kullaksi.
Bank of England joutui lopettamaan elokuussa 1931 setelien lunastamisen kullalla ja 25 maata mukaanlukien Suomi seurasi esimerkkiä. Suomessa itse laman voidaan katsoa alkaneen kuitenkin jo vuonna 1928. Keskeiset syyt olivat rakennustoiminnan ylikuumeneminen, huono sato ja
sahatavaran viennin jyrkkä lasku. Laman seurauksena liikepankkien
määrä aleni Suomessa fuusioiden ja konkurssien seurauksena 19:stä yhdeksään.503
Osuuskassojen toimialueet olivat pieniä, jopa niin että monissa kunnissa oli useita osuuskassoja. Osuuskassoista alkoi tulla pankkeja 1920-luvulla
siinä mielessä, että ne saivat oikeuden talletusten vastaanottamiseen myös
503. Siltala - Luukko 2001 s. 72-73, HE 80/1932 s. 2-3, Autio - Hjerppe, Jaakko Autio 1996 s. 104,
Kantanen 2012 s. 85-97. Jo ennen lamaa pelastettiin konkurssikypsä Suomen Liittopankki v.
1924. Tudeer 1986 s. 21.
Konkurssiin Suomessa on mennyt seuraavat liikepankit: Suomen Maanviljelys- ja Teollisuuspankki Osakeyhtiö vuonna 1901, Uudenkaarlepyyn Osakepankki vuonna 1913, Helsingin Diskonttopankki Oy vuonna 1921 sekä Suomen Vienti-Pankki Oy (Paloheimo & K:it Pankki) ja
Etelä-Pohjanmaan Pankki Oy vuonna 1931. Atlas-Pankki (Pohjois-Suomen Pankki) ajautui selvitystilaan vuonna 1928. Liittopankki Oy fuusioitiin Helsingin Osakepankkiin vuonna 1931 ja
kolmen pienen liikepankin yhdistymisestä vuonna 1928 syntynyt Maakuntain Pankki Oy Kansallis-Osake-Pankkiin vuonna 1932. Sama kohtalo oli Luotto-Pankki Osakeyhtiöllä. Osakeyhtiö
Turunmaan Pankin oli pakko lopettaa toimintansa vuonna 1932 ja Svenska Finlands Landtmannabank joutui suoritustilaan vuonna 1933. Yhdyspankki hoiti molempien loppuselvitykset.
Liikepankkien konkurssit ovat koskeneet säästöpankkeja siinä mielessä, että eräät säästöpankit
ovat kärsineet tappioita saatavistaan konkurssiin menneiltä pankeilta. Toisaalta säästöpankkien markkinaosuus kasvoi 1930-luvulla liikepankkien kustannuksella, koska ”liikepankkien
monet vararikot ja pakolliset yhteensulautumiset olivat ehkä horjuttaneet yleisön luottamusta
erityisesti niihin varsinkin kun osakkaiden kärsimien suurten omaisuuden menetysten lisäksi tallettajatkin erään liikepankin vararikossa menettivät 2/3 talletuksistaan.” Aro 1951 s. 193.

muilta kuin jäseniltään. 1910-luvulla kaksi osuuskassaa meni konkurssiin ja
noin 40 osuuskassaa lopetti toimintansa.504
Postisäästöpankkia suojasi konkurssilta laki (pankin toimiminen valtion
takuulla). On merkillepantavaa, että suurten ja vakaiden pankkien osaksi on
tullut pelastaa aloittelevia ja pieniä pankkeja. Liikepankeilla ei ole ollut sitä
varten valmista mekanismia ja Suomen Pankki on toiminut aktiivisesti erilaisten ratkaisujen löytämiseksi.505
Säästöpankin asettaminen selvitystilaan ja konkurssiin noudattaa
yleisiä periaatteita (SPL 8. luku). Jos säästöpankin varat eivät riitä velkojen maksuun, selvitysmiesten on luovutettava pankin omaisuus konkurssiin. Jos säästöpankin varoja jää jäljelle sen jälkeen, kun velat on maksettu, ylijäämä on käytettävä ensiksi kantarahaston takaisinmaksuun, ja tämän
ylittävältä osalta sääntöjen määräämään tarkoitukseen. Säästöpankki katsotaan puretuksi, kun selvitysmiehet ovat esittäneet lopputilityksen isäntien kokouksessa. Yhtään säästöpankkia ei ole asetettu konkurssiin. Tässä suhteessa
säästöpankit poikkeavat liike- ja osuuspankeista. Se ei kuitenkaan merkitse,
että säästöpankit olisivat olleet parempia kuin kilpailijat.506 Konkurssit on
504. Blomstedt II 1978 s. 110-111, 139 ja 160, Lehtiö 2004 s. 75. Osuuskassojen lopettaminen ja
fuusiot jatkuivat 1920- ja 1930-luvulla vilkkaana, esim. 1936-1940 lopetettiin 21 kassaa ja yhdistettiin 206 kassaa.
505. Lehtiö 2000 s. 18, Kuusterä - Tarkka I 2011 s. 550-553, Pipping 1964 s. 154-166.
506. Kysymys on säästöpankkien osalta siitä, että yhtään säästöpankkia ei ole päästetty konkurssiin eikä siitä, että konkurssin edellytykset eivät olisi täyttyneet säästöpankkien osalta. Esimerkkinä Säästöpankkiliiton valtuuskunnan kokous 25.-26.10.1923: ”Sen johdosta että toistakymmentä vuotta sitten suoritustilaan joutunut Lahden Työväen Säästöpankki yhä vielä
kummittelee tilastoissa eikä sen asioita muuten saataisi selvitetyksi ilman konkurssia, päätti
valtuuskunta asettaa valtiovarainministeriön käytettäväksi sen enintään 3 000 markan suuruisen summan, joka tarvitaan pankin velkojien suorittamiseksi.” Säästöpankki nro 9/1923 s. 87.
Hämeenlinnan Säästöpankki ajautui 1860-luvun lopulla vaikeuksiin. Talletuksia nostettiin siinä
määrin, että pankki ei kyennyt niitä maksamaan. Muutamat johtokunnan jäsenet ja isännät
kokoontuivat tilanteen johdosta. Kokouksessa läsnä olleet eivät löytäneet muuta keinoa kuin
anoa pankkia vararikkoon. Vararikkoanomus kaatui muotoseikkoihin. Oikeuden mukaan kirjanpitäjällä (toimitusjohtajalla) ei ollut valtuuksia hakea pankkia vararikkoon eikä kokouksessa
tehtyä kannanottoa voitu pitää johtokunnan päätöksenä. Säästöpankkiin valittiin uusi johtokunta ja uusi kirjanpitäjä ja pankki saattoi jatkaa toimintaansa. Pankkia tervehdytettiin siten,
että tallettajat luopuivat vuosien 1869 ja 1870 koroistaan ja pidättyivät talletusten nostamisesta.
Luukko 1996 s. 30-31 ja 48. Myös Porin Säästöpankin tallettajille ei kyetty maksamaan kaikkia
korkoja. Kuusterä I 1995 s. 74.
Vakuusrahaston tukipäätöksillä on estetty säästöpankkien asettaminen selvitystilaan. Rahaston tukipäätösten perusteella monien pankkien tappiot ovat olleet niin suuret, että selvitystilaa
epäilemättä olisi seurannut konkurssi. Kahdessa tapauksessa rahasto on maksanut selvitystilassa olleen pankin tallettajien saamiset, joten niiden kohdalla konkurssiedellytykset täyttyivät
konkreettisella tavalla käytännössäkin.
SKOP joutui vuonna 1920 vakaviin vaikeuksiin maailmansodan aikana hankkimiensa kiinteäkorkoisten obligaatioiden takia, kun korkokanta sodan jälkeen alkoi nousta. Valtion asiamies,
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voitu estää ryhmän yhteisvastuulla ja viimeksi valtion tukitoimin.
1990-luvun pankkikriisiä pohdittaessa nostetaan esille toistuvasti kysymys, miksi Suomen Säästöpankkia tai ylipäätään pankkeja ei ole päästetty konkurssiin. Vastauksena kysymykseen tässä viitataan Kuisman ja Keskisarjan kannanottoon: ”Säästöpankkeja oli enemmän tai vähemmän pakko
kannatella siksi, että laki suojasi niiden kymmenien miljardien markkojen
talletuskantaa. Harva säästöpankkien vapaan kaatumisen puoltaja kehtasi
puhua sen puolesta, että lakia tarkistettaisiin ja tallettajien säästöt hukkuisivat kadotukseen. Edelleen irtisanottaisiin satojen tuhansien suomalaisten asuntolainat yhtä lailla kuin pikkupajojen ja -liikkeiden luotot. Kuka ja
mikä taho täyttäisi areenalta poistuneen jättämät jälleenrahoitusaukot, kun
konkurssipesä alkaisi vetää saatavia perheiltä, yrittäjiltä, valtiolta ja kunnilta.”
Kannanotto kuvaa populistisuudessaan hyvin tarvetta pitää pankkeja pystyssä.507 Voi myös kysyä, mitä hyötyä konkurssista on, elleivät tärkeimmät
velkojat (tallettajat) siitä kärsisi.508
Koska säästöpankkeja ei ole päästetty konkurssiin, tässä tutkimuksessa käsitellään vain lyhyesti voimassaolevan säästöpankkilain konkurssia
koskevat säännökset.509 Toinen syy on se, että säästöpankkien samoin kuin
joka vastasi pankkitarkastusviranomaista, ehdotti pankin asettamista selvitystilaan. Selvitystila
vältettiin siten, että joukko säästöpankkeja osti pääosan SKOP:n omistuksessa olleista obligaatioista. SKOP osti obligaatiot vuoteen 1928 mennessä takaisin samaan hintaan, jolla se oli ne
myynyt säästöpankeille. Matti Ranki, Säästöpankki nro 11/1968 s. 404-405.
507. Kuisma - Keskisarja 2012 s. 357-358. Asiallisesti kirjoittajat ovat oikeassa. Valtio jopa lunasti yrityssaneeraukseen joutuneiden Osuuskunta EKA:n ja Osuusliike Elannon säästökassatalletusten pääomat erillislailla, vaikka säästökassatalletukset eivät kuuluneet talletussuojan
piiriin (laki tallettajien saamisten turvaamisesta säästökassatoimintaa harjoittavassa osuuskunnassa 1361/1993).
Oikeudellisesti säästöpankeissakaan olevilla talletuksilla ei kuitenkaan ollut mitään valtion
takuuta. Islannin Icesave -kiistassa Englanti ja Hollanti maksoivat vuonna 2008 omille kansalaisilleen heidän menettämänsä talletukset ja vaativat niitä Islannilta. EFTA:n tuomioistuimen
päätös oli, että valtiolla on talouskriisin oloissa suuri harkintavalta rahojensa käyttöön eikä sen
tarvinnut korvata näitä talletuksia. Case E-16/11.
Ralf Pauli, Säästöpankki nro 11/1992 s. 16-17: Pankkijärjestelmää ei voi päästää kaatumaan. Sillä
on liian suuria seurannaisvaikutuksia kansantalouteen. Valtiolla on välitön intressi varmistaa,
että pankkeja ei kaadu. Myös Viljanen 2015 s. 21.
508. Esko Ollila, Säästöpankki nro 12/1992 s. 5, Jorma Aranko, Säästöpankki nro 11/1992 s. 4.
509. Toimintansa lopettaneita säästöpankkeja on edellä todetun mukaisesti ollut 21. Niistä 12
aloitti myöhemmin uudelleen toimintansa. Viimeiset pankkien lopettamiset olivat 1930-luvun
puolivälissä. Sen jälkeen säästöpankki yhdistettiin tarvittaessa toiseen säästöpankkiin, usein
Säästöpankkien Vakuusrahaston tuella.
Hyvönen mainitsee, että osuuskassajärjestön toiminnan aikana kaksi osuuskassaa on pakotettu
vararikon tekemiseen vuosina 1909 ja 1912. Toisessa niistä oli velkoja maksettaessa turvauduttava jäsenten lisämaksuvelvollisuuteen. Perittävä summa ei ollut huomattava. Todettakoon,
että OKO ohjasi osuuskassoja voimakkaasti irtisanomalla osuuskassoille antamiaan lainoja

muidenkin pankkien konkurssit pyritään estämään muulla lainsäädännöllä
viimeiseen saakka. Säästöpankkilain konkurssia koskeneissa pykälissä on
noudatettu suunnilleen samoja, osakeyhtiölaista lähteneitä yleisiä periaatteita. Erona tavalliseen konkurssiin on laaja tiedonantovelvollisuus valvontaviranomaisen, nykyisin Finanssivalvonnan suuntaan ja viimeksi mainitun
reagointimahdollisuus, sekä tallettajien erityiskohtelu saataviensa valvomisessa ja maksun saamisessa Talletussuojarahaston kautta. Rahasto tulee korvattuaan talletukset tallettajien sijaan velkojaksi pankin konkurssissa.
Säästöpankin omaisuus voidaan luovuttaa konkurssiin hallituksen tai
kun säästöpankki on selvitystilassa, selvitysmiesten päätöksen perusteella. Säästöpankin on ilmoitettava Finanssivalvonnalle ennen kuin pankki
jättää hakemuksen omaisuutensa luovuttamisesta konkurssiin. Jos säästöpankin varat eivät riitä velkojen maksuun, selvitysmiesten on luovutettava säästöpankin omaisuus konkurssiin. Velkojan, jonka saatavat ylittävät
talletussuojarajan tai saatava perustuu muuhun kuin pankkitalletukseen,
hakiessa säästöpankkia konkurssiin tuomioistuimen on ennen konkurssipäätöksen tekemistä ilmoitettava hakemuksesta Finanssivalvonnalle. Tuomioistuimen on lykättävä asian käsittelyä enintään kuukaudella, jos Finanssivalvonta esittää tätä koskevan pyynnön viikon kuluessa ilmoituksen
vastaanottamisesta. Säästöpankki voi hakeutua myös suoraan konkurssiin. Yleensä menettely olisi kuitenkin edelleen hakeutuminen ensin selvitystilaan. Talletuspankkien yhteenliittymän jäsenpankkia ei saa asettaa
konkurssiin, ennen kuin velkoja on vaatinut velkaa liittymän keskusyhteisöltä.
Säästöpankin tallettaja, jonka saaminen perustuu yksinomaan Talletussuojarahastosta täysimääräisesti korvattavaan saamiseen, ei voi hakea
säästöpankkia konkurssiin.510 Kun säästöpankki on luovutettu konkurssiin,
tallettajan ei tarvitse ilmoittaa eikä valvoa talletustilillä olevaa saatavaansa,

ja vaatimalla osuuskassoja keskeyttämään toistaiseksi lainausliikkeensä. Hyvönen 1955 s. 101.
510. Selvitystilassa ollut Suomen Maanviljelys- ja Teollisuuspankki joutui hakeutumaan konkurssiin yhden saamamiehen saatavan perusteella. Korpisaari 1923 s. 239: ”Kun vuoden kuluessa (suoritustilaan asettamisesta) oli saatu ainoastaan 20 % ja vain vähäisiä toiveita oli lähiaikoina saada enempää, alkoivat saamamiehet kyllästyä. Maaliskuun alkupuolella 1902 vaati vihdoin
eräs heistä, lautamies Juho Varis Rautjärveltä, saatavaansa, joka oli 500 markan suuruinen.”
Em. kokemuksen ja yleisen edun takia yksityisen velkojan hakeminen pankkia konkurssiin on
tapahtunut vaikeutetussa järjestyksessä. Esim. vuoden 1969 säästöpankkilain 104 §:n mukaan
jos velkoja haki säästöpankkia konkurssiin, tuomioistuimella oli oikeus kuultuaan pankin velkojia, pankin hallitusta ja Pankkitarkastusvirastoa päättää, että pankki konkurssin asettamisen
sijaan asetetaan selvitystilaan. Kun pankki oli asetettu selvitystilaan, sitä ei velkojan hakemuksesta voinut määrätä konkurssiin.
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jos hänen talletuksensa yhteensä ovat Talletussuojarahaston korvausrajan
puitteissa. Kun säästöpankki on asetettu selvitystilaan tai konkurssiin, pankin
on kehotettava julkisella kuulutuksella tallettajia, jotka eivät ole kymmeneen
vuoteen ennen selvitystilan tai konkurssin alkamista käyttäneet pankissa olevaa tiliään, kahden vuoden kuluessa ilmoittautumaan uhalla, että hän muutoin menettää puhevaltansa pankkia kohtaan.

Pankin konkurssi
Toiminnan
keskeyttäminen

Vapaaehtoinen
selvitystila

Toimiluvan
peruuttaminen

Pankin oma
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5.5 Säästöpankin purkaminen fuusiolla
Fuusiossa on kysymys pankin purkamisesta siten, että pankin toiminta jatkuu
fuusiossa vastaanottavan pankin toimesta. Vastaanottavana pankkina voi
olla myös uusi perustettava pankki. Muut vapaaehtoiset tavat säästöpankin
purkamiseen ovat pankin jakaminen sekä muuttaminen säästöpankkiosakeyhtiöksi tai liikepankiksi. Samaan lopputulokseen kuin fuusiolla päästään
myös erilaisilla liiketoimintakaupoilla. Fuusioita on perusteltu yhteiskunnan
ja elinkeinoelämän rakennemuutoksilla, väestön lisääntyneellä liikkuvuudella sekä rahoituskohteiden kasvavilla vaatimuksilla, esim. suurten rakennuskohteiden toteuttamisessa.511
Fuusioissa on usein kysymys pankin kilpailukyvystä ja kustannussäästöjen hakemisesta. Vakauden näkökulmasta suuremman pankin monipuolinen
toiminta on hajauttanut riskiä ja tasannut tulovirtaa. Varsin usein kysymys
on kuitenkin ollut pankin ajautumisesta vaikeuksiin ja luonteva ulospääsytie
on ollut yhdistyminen vahvempaan pankkiin. Fuusioidun pankin kannalta
lopputuloksena on ollut toiminnan elvyttävä tervehdyttäminen. Verrattuna
selvitystilaan ja pankin purkamiseen fuusion etuna on taloudellisen kokonaisuuden säilyminen. Lopputulos on yleensä myös taloudellisesti edullisempi
kuin pankin likvidaatio.
Pankkitoiminnan vakauden turvaamisen ja markkinoiden tehokkuuden
kannalta on tärkeää, että välttämättömille tai liiketaloudellisesti perustelluille uudelleenjärjestelyille ei lainsäädännössä asetettaisi tarpeettomasti esteitä.
Tässä suhteessa ajattelutapa on muuttunut, kun lainsäädännössä varjeltiin
pankkiryhmärajoja aina 1990-luvulle saakka.512 Lainsäädännöllä tarkoitetaan
tässä paitsi pankkilakeja myös verolainsäädäntöä. Jotta fuusioita kannattaa
toteuttaa, ne tulee voida toteuttaa ilman veroseuraamuksia. Muista elinkeinonharjoittajista poiketen pankkien fuusioissa ja pankin liiketoiminnan kaupoissa on otettava huomioon erityisesti tallettajien asema (SPL 66 §). Tarpeen
tallettajien aseman huomioonottamisesta voi katsoa olevan voimassa senkin
jälkeen, kun on perustettu Talletussuojarahasto. Erityispiirteenä pankkitoiminnalle on myös pankkien velkojina olevien tallettajien suuri määrä.
Säästöpankkien toimiminen yhtenä ryhmänä, yhteinen maineriski, yhteisvastuu toisistaan vakuusrahaston kautta ja omistajattomuus ovat merkinneet, että vaikeuksiin joutuneet säästöpankit ovat joko yhdistyneet
vahvempiin säästöpankkeihin tai jatkaneet itsenäisinä vakuusrahastolta saa511. Kuusterä 1995 s. 556.
512. SPL 235/1931, 60 §, Nyman 1962 s. 217, SPL 541/1969, 112 §, Erma 1970 s. 419-420.
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man tuen turvin. Säästöpankkien paikallisuuden seurauksena yhdistyminen
on tapahtunut lähes poikkeuksetta naapurisäästöpankkiin. Yhdistymiskehitystä on tukenut se, että rahaston tuki on voitu antaa fuusiossa vastaanottavalle pankille. Ennen tätä mahdollisuutta eräissä tapauksissa fuusioitavan
pankin tappiot olivat olleet niin suuret, että fuusio olisi vaarantanut vastaanottavan pankin toimintaedellytykset.513 Yhteisvastuun vakuusrahaston kautta on korvannut sittemmin yhteenliittymämalli (599/2010).
Säästöpankin yhteisömuoto merkitsee sitä, että sulautuvien pankkien fuusioon ei liity normaaleja omistajaintressejä.514 Luottamushenkilöhallinnon
paikat on jaettu yleensä sulautuvien pankkien koon mukaisessa suhteessa.
Eri yhteisömuotoa olevien pankkien sulautumiseen katsottiin aikaisemmin
liittyneen sellaisia niiden oman pääoman erilaisesta luonteesta johtuvia ongelmia, että tällaisia sulautumisia laki ei aikaisemmin sallinut. Yhteisömuotonsa ansiosta paikalliset ja alueelliset säästöpankit ovat olleet suojassa siltä
kehitykseltä, että säästöpankit olisivat olleet esimerkiksi liikepankkien ostokohteena. Nyttemmin yhteisömuodon muuttamisella ja liiketoiminnan luovutuksella voidaan päästä samaan lopputulokseen kuin fuusiolla ja pankkimuotorajat ylittävät yhdistymiset ovat mahdollisia.515
Säästöpankkien fuusioihin ovat vaikuttaneet lainsäädännön antamat
mahdollisuudet, talouden suhdanteet ja yksittäisten säästöpankkien vakavaraisuusongelmat sekä ryhmän rakennepolitiikka. Kun vuoden 1931
513. Säästöpankkilain muutos 680/1978, 69 §. Vuoden 1931 laki teki jaksossa kerrotulla tavalla
mahdolliseksi säästöpankin fuusion toiseen säästöpankkiin. Sen sijaan säästöpankkilaki ei tuntenut vielä vakuusrahaston tuen antamista säästöpankille, joka otti vastaan ongelmiin joutuneen säästöpankin. Kysymys nousi esille jo lain voimaantulovuonna: Ristijärven Säästöpankin
toiminta oli ollut valtiovarainministeriön määräyksestä keskeytettynä vuoden 1932 marraskuun
lopusta lukien. Säästöpankkien Vakuusrahaston johtokunta katsoi pankin avustuslainahakemusta käsitellessään, että Ristijärven kunnan takausta ei voitu pitää hyväksyttävänä lainan
vakuutena, koska kunnan taloudellinen asema oli heikko. Asianomainen säästöpankkien tarkastaja ei ollut myöskään antanut tukihakemuksesta puoltavaa lausuntoa. Vakuusrahasto pyysi
valtiovarainministeriötä antamaan säästöpankkien tarkastajalle tehtäväksi käydä Ristijärven
Säästöpankissa ja Paltamon pitäjän Säästöpankissa neuvottelemassa fuusiosta. Paltamon pitäjän Säästöpankki vastasi, ettei se voinut mennä mihinkään suoranaisiin uhrauksiin, joita sille
esitetty fuusio olisi vaatinut. Vakuusrahaston johtokunta 11.9. ja 9.10.1933.
514. Säästöpankkiosakeyhtiöiden tai säästöpankkiosakeyhtiön ja säästöpankin fuusioissa sulautuvien pankkien arvo pitää määritellä riittävällä tasolla, jotta pankin omistus jakautuu oikein
säästöpankkisäätiöiden kesken.
515. Mahdollisuutta on myös käytetty. Turunmaan saaristossa toiminut Saaristosäästöpankki Oy (Skärgårdssparbanken Ab) sulautui tytäryhtiövaiheen jälkeen vuonna 2014 Aktia Pankki
Oyj:hin, joka on siis tavallinen liikepankki. Samana vuonna Vöyrin Säästöpankin (Vörå Sparbank) liiketoiminta yhdistettiin Aktiaan. POP-pankkiryhmästä Joroisten Osuuspankki ja Pyhäselän Osuuspankki on fuusioitu Oma Säästöpankki Oyj:hin siten, että niiden liiketoiminta
siirtyi Oma Säästöpankkiin ja osuuspankit muuttuivat omistusosuuskunniksi.

säästöpankkilaki teki mahdolliseksi säästöpankin fuusioimisen toiseen
säästöpankkiin, sen jälkeen lakkautettiin selvitystilan kautta enää kaksi
säästöpankkia. Karkeasti yleistäen voidaan todeta, että Säästöpankkien Vakuusrahaston tuella luottotappioita kärsineet pankit ovat voineet jatkaa itsenäisinä toimintaansa ja kitukasvuisiksi määritellyt pankit eli pankit, joilla
ei ole ollut oman ja toimialueensa pienuuden johdosta edellytyksiä kannattavaan toimintaan, on voitu fuusioida vahvempiin ja suurempiin säästöpankkeihin. Vasta 1970-luvulla nousi esille säästöpankkien kilpailukyvyn
vahvistaminen ja fuusioita ryhdyttiin toteuttamaan nimenomaan liiketaloudellisilla perusteilla.

5.5.1 Fuusiokäytäntö
Talouden suhdanteet ja kilpailukyvyn ylläpitämiseen tähtäävä fuusiopolitiikka ovat kytkeytyneet toisiinsa niin, ettei niitä ole syytä erottaa toisistaan.
Ensimmäisen säästöpankkiryhmää koskevan fuusioesityksen teki vuonna
1929 Helsingin Työväen Säästöpankin toimitusjohtaja Joonas Laherma, joka
esitti kitukasvuisten säästöpankkien yhdistämistä paremmin hoidettuihin
pankkeihin. Laherma oli esittänyt jo viisi vuotta aikaisemmin työväen säästöpankkien yhdistämistä yhdeksi pankiksi.516 Vuonna 1930 J. W. Minni esitti
säästöpankkien yhdistymistä suuremmiksi maakunnallisiksi yksiköiksi.517
Myös lainsäädännöllä pyrittiin edesauttamaan fuusioita. Minnin esityksen
aikana oli tekeillä uusi säästöpankkilaki, joka laadittiin siinä hengessä, että
pienten säästöpankkien toiminta kävisi vaikeammaksi muun muassa sen
kautta, että niiltä riistettiin eräiden vuoden 1918 säästöpankkilaissa myönnettyjen liikemuotojen käyttäminen. Näin toivottiin piensäästöpankkien käyvän
taipuvammiksi suunniteltuun keskittämiseen.518 Ehdotus sijoittui ajankohtaan, jolloin säästöpankit kattoivat maan, uusia ei enää juurikaan perustettu
ja säästöpankit alkoivat perustaa sivukonttoreita.519
516. Syy fuusion esilleottoon oli se, että työväen pankit olivat jääneet HTS:ää lukuun ottamatta
pieniksi eivätkä niiden toimintaedellytykset kansalaissodan jälkeen näyttäneet hyviltä. Hanke
kaatui mm. kysymykseen luotonannon delegoinnista entisten pankkien konttoreille. Lyytinen
1983 s. 150, Säästöpankki nro 4/1997 s. 11.
517. J. W. Minni, Säästöpankki nro 10/1930 s. 335, Partanen 2006 s. 103.
518. Tola 1970 s. 67. Osuuskassojen fuusiot kiihtyivät 1930-luvulla. Vuosina 1933-1937 yhteensä
245 ja koko 1930-luvulla 331 kassaa yhdistyi isompiiin kassoihin tai loppui. Pietiäinen (toim.),
Antti Kuusterä 1998 s. 51.
519. Vuonna 1927 perustettiin 8 konttoria, 12 vuonna 1928 ja 10 vuonna 1929. Vuonna 1926 oli
toiminnassa 14 sivukonttoria, joten niiden määrä kasvoi kolminkertaiseksi kolmessa vuodessa.
Säästöpankki nro 2/1939 s. 56.
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Ensimmäinen fuusiohuippu koski Karjalan säästöpankkeja. Moskovan
rauhassa luovutetun alueen säästöpankit päätettiin lakkauttaa poikkeuslailla
toukokuussa 1940 (364/1940). Marraskuussa 1941 lakia muutettiin siten, että valtiovarainministeriö saattoi vapauttaa säästöpankin selvitystilasta. Kun
säästöpankit palasivat Karjalaan, Sortavalan Säästöpankkiin yhdistyi viisi
lähiseudun säästöpankkia ja Viipurin Suomalaiseen Säästöpankkiin ympäristöstä kaksi. Seitsemän säästöpankkia yhdistyi Kannaksen Yhtyneet Säästöpankit -nimiseksi yhtymäksi. Lisäksi Käkisalmen Säästöpankki ja Käkisalmen
maalaiskunnan Säästöpankki yhdistyivät. Karjalan säästöpankit joutuivat
uudelleen selvitystilaan vuonna 1944. Säästöpankit, joita oli 22, fuusioitiin
Kanta-Suomen säästöpankkeihin kahta lukuunottamatta.520
Säästöpankkiryhmän ensimmäinen valtakunnallinen fuusio-ohjelma
julkistettiin vuonna 1968.521 Ohjelman keskeisiä perusteluja olivat yhteiskunnassa tapahtuvat rakennemuutokset. Tärkeimpiä näistä olivat väestön
siirtyminen haja-asutusalueilta kaupunkeihin ja kuntien keskuksiin, kuntauudistukset sekä elinkeinoelämän keskittyminen ja yrityskoon kasvu. Tätä
taustaa vasten pidettiin säästöpankkiryhmän pienyksikkövaltaista toimintamuotoa epätarkoituksenmukaisena, toimintaa rajoittavana ja erityisesti ryhmän kilpailukykyä heikentävänä. Keskittämissuunnitelman mukaan
olisi muodostettu 38 säästöpankkialuetta. Ensimmäiset aluesäästöpankit
perustettiin Itä-Suomessa, jossa yhteiskunnan rakennemuutokset olivat
suurimmat.522 Kun säästöpankkien rakennekehitys ei edennyt toivotulla ta520. Tola 1970 s. 243-244 ja 598. Sortavalan Säästöpankkiin liittyneiden säästöpankkien fuusioihin liittyi ehto, jonka mukaan fuusioitava säästöpankki voidaan erottaa Sortavalan Säästöpankista, jos fuusioitavan pankin isäntien ja hallituksen enemmistö tai säästöpankin kotipaikkakunnan kunnanvaltuusto sitä haluaa vuoden 1947 loppuun mennessä. Eroava säästöpankki
saa mukanaan tuomansa kanta- ja vararahaston, mikä sillä oli ollut eroamisvuotta edellisen
vuoden lopussa. Tämä merkitsi, että yhteenliittyneiden säästöpankkien kirjanpito oli pidettävä
toisistaan erillään em. määräaikaan saakka. Säästöpankista käytettiinkin nimitystä yhteissäästöpankki. Samanlainen menettely koski Kannaksen Yhtyneet Säästöpankit -yhtymää.
521. Ruotsissa ja Tanskassa oli samaan aikaan voimakas fuusiokehitys. Ruotsissa säästöpankkien lukumäärä aleni vuosina 1968-1969 noin 60:llä. Tanskassa syntyi kuuden säästöpankin
muodostama suursäästöpankki Køpenhavn-Sjælland Sparekasse. Vuosina 1960-1967 Tanskassa
fuusioita oli 63, joista 32 vuonna 1967. Norjassa Oslossa toimineet säästöpankit Oslo Sparebank
ja Akers Sparebank olivat fuusioituneet. Säästöpankkien määrä oli alentunut vuosina 1961-1967
yhteensä 70:llä. Norjassa muista Pohjoismaista poiketen valtiovallan suunnalta jopa esitettiin, että mikäli fuusioita ei saada aikaan vapaaehtoista tietä, yhdistymisiä voidaan toteuttaa
lainsäädännöllisin toimin. Valtion aktiivisuuden selittää säästöpankkien suuri markkinaosuus,
parhaimmillaan yli 50 %. Sinänsä pankkirakenteet Pohjoismaissa olivat hyvin samankaltaiset.
Kehityksestä huolimatta v. 1969 lopussa Norjassa oli vielä 502, Ruotsissa 296, Tanskassa 376 ja
Suomessa 330 säästöpankkia. Säästöpankki nro 10/1968 s. 368-370, 11/ 1968 s. 442-443, 4/1970
s. 149 ja 12/1970 s. 459, Forsbak 2004 s. 11-19.
522. Kuusterä 1995 s. 525-532. Ensimmäinen rakennepoliittisen ohjelman mukainen fuusio

valla, rakennekehitystä vauhditettiin 1980-luvun puolivälissä aluepankkimallilla, jossa säästöpankeille asetettiin selvä ”osoitteisto” tulevalle fuusiolle.523
Rakennepoliittisin perustein tapahtuneisiin fuusioihin ei pääosin ole tarvittu
vakuusrahaston tukea. Lakikaan ei sitä olisi tukenut.
Useiden suurten säästöpankkien ajauduttua kannattavuus- ja vakavaraisuusvaikeuksiin 42 pankkia fuusioitiin kolmessa vaiheessa syksyllä 1992
Suomen Säästöpankki - SSP:ksi, joka muuttui 9.12.1992 säästöpankkiosakeyhtiöksi.524 SSP:hen liittyivät kaikki suurimmat säästöpankit lukuun ottamatta
Aktia Säästöpankkia ja kolmea aluesäästöpankkia, jotka olivat Etelä-Karjalan,
Länsi-Uudenmaan ja Ylä-Savon säästöpankit. Kun SSP:n liiketoiminta myytiin vuonna 1993 kilpailijapankeille, SSP:n osuus säästöpankkien yhteenlasketusta talletuskannasta oli 78 % ja taseesta 82 %. SSP:n ulkopuolelle jäi 40
säästöpankkia, joiden osuus säästöpankkitoiminnan volyymistä oli siis noin
viidennes. Säästöpankkiryhmän markkinaosuus yleisön markkamääräisistä
talletuksista oli 25,7 % vuonna 1992 ja vuonna 1993 SSP:n pilkkomisen jälkeen
5,7 %. Säästöpankkien Vakuusrahasto antoi tukea SSP:hen liittyneille säästöpankeille pankin toiminnan käynnistymiseen saakka, jonka jälkeen Valtion
vakuusrahasto antoi tarvittavan tuen. Valtio otti kantaa säästöpankkien fuusioiden puolesta ilmoittamalla, että se tukee vain SSP:hen ja Säästöpankki
Aktiaan fuusioitavia pankkeja.525

5.5.2 Fuusiot laissa ja vakuusrahaston rooli
Vuoden 1895 säästöpankkiasetus ja vuoden 1918 säästöpankkilaki tunsivat
säästöpankin toiminnan keskeyttämisen, pankin suoritustilaan panemisen ja lakkauttamisen. Ennen vuoden 1895 säästöpankkiasetusta kymmenen säästöpankkia lakkautti toimintansa. Näistä kaksi ensimmäistä, Kuopion Säästökassa ja Sparbanken i Närpes kommun lakkautettiin vuonna 1868.
toteutettiin vuonna 1970 Iisalmessa ja sen ympäristössä. Säästöpankin nimeksi tuli Ylä-Savon
Säästöpankki, nykyisin (2016) Säästöpankki Optia. Turunen 2008 s. 30-33.
523. Kuusterä 1995 s. 664-670, Partanen 2006 s. 182-183.
Säästöpankkifuusioita tehtiin 1960-luvun jälkipuoliskolla 49 kappaletta, 1970-luvun ensimmäisellä puoliskolla 36 kappaletta, vuosina 1975-1984 yhteensä vain 36, vuosina 1985-1989 yhteensä
85 ja kriisivuosina 1990-1992 kaikkiaan 137 kappaletta. Lehtiö 2004 s. 74.
524. Suurimmissa vaikeuksissa olivat Helsingin Suomalainen Sp, Kanta-Uudenmaan Sp, KeskiUudenmaan Sp, Keskipohjan Sp, Koillis-Suomen Sp, Kokkolanseudun Sp, Korsnäs Sb, LounaisSuomen Sp, Luoteis-Uudenmaan Sp, Mäntsälän Sp, Pohjois-Karjalan Sp ja Turun Alueen Sp.
Näistä säästöpankeista käytettiin lukumäärän perusteella nimitystä ”musta / likainen tusina”.
Saari 1992 s. 263. Säästöpankkien Vakuusrahaston tukitoiminta 1990-luvun alussa kohdistui
lähes kokonaan em. pankkeihin niiden ollessa vielä itsenäisiä.
525. Kuusterä I 1995 s. 719, Karlsson 2006 s. 105.
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Ennen Säästöpankkien Vakuusrahaston perustamista eli vuoteen 1925 lopetti toimintansa vielä seitsemän säästöpankkia. Osassa tapauksista perustettiin lakkauttamisen jälkeen muutama vuosi myöhemmin uusi säästöpankki.
1930-luvulla lakkautettiin neljä säästöpankkia, joista vakuusrahaston tuella Oulunsalon Säästöpankki ja Savon Työväen Säästöpankki. Rahaston tuki
kohdistui em. pankeissa tallettajien saamisten maksamiseen.
Vuoden 1931 säästöpankkilaissa oli ensimmäisen kerran säännökset säästöpankin liittämisestä toiseen säästöpankkiin ja säästöpankin jakamisesta
useaksi säästöpankiksi (60 §). Mahdollisuus yhdistää säästöpankki toiseen
säästöpankkiin merkitsi, että säästöpankkeja ei tarvinnut enää selvitystilan
kautta lakkauttaa. Nyman katsoo, että laissa säädelty yhtyminen tarkoittaa
säästöpankin sulautumista toimivaan säästöpankkiin, mutta voi olla myös
tarkoituksenmukaista perustaa yhtymistä silmällä pitäen aivan uusi säästöpankki, johon kaksi tai useampi säästöpankki päättää yhdistyä. Nyman viittaa
tapaukseen, jossa uusi säästöpankki oli perustettu tarkoituksessa, että siihen
voitaisiin yhdistää jo toimiva säästöpankki.526
Säästöpankkia ei ole saanut yhdistää muunlaiseen rahalaitokseen. Kielto
on ollut ehdoton ja turvannut ryhmäyhtenäisyyden. Nymanin mukaan voidaan enintään ajatella, että lakkautettava säästöpankki voi luovuttaa toiselle
rahalaitokselle säästöpankin varat lukuun ottamatta sen nettovarallisuutta
ja velat kokonaan tai osittain, jolloin pankin lakkauttaminen voidaan saattaa loppuun nopeammin kuin tavallisessa järjestyksessä. Vastaavalla tavalla
säästöpankki voi ottaa vastaan toisen pankin talletuksia ja lainoja.527 Nymanin tulkinnat päätyivät lakiin 70 vuotta myöhemmin (SPL 1502/2001, 88 §).
Ensimmäinen rajalinjojen ylitys tapahtui vuonna 2013, kun Aktia Pankki Oyj
osti Saaristosäästöpankki Oy:n ja ostetusta pankista tuli Aktian tytäryhtiö.
Saaristosäästöpankki fuusioitiin Aktiaan vuonna 2014.
Vuoden 1969 säästöpankkilaissa fuusiota ja jakautumista koskeviin säännöksiin ei tehty asiallisesti muutoksia. Säästöpankkia ei saanut edelleenkään
yhdistää muunlaiseen rahalaitokseen.528 Fuusiosta päätetään samassa järjes526. Turkimusta kirjoitettaessa ei ole selvinnyt Nymanin viittaama tapaus. Nymanin kanta tuodaan tässä esille sen vuoksi, että Suomen Säästöpankki - SSP perustettiin vuonna 1992 Nymanin
esittämällä tavalla. Ensin perustettiin Suomen Säästöpankki - SSP, johon uuden säästöpankin
perustamisen takana olleet säästöpankit fuusioitiin kolmessa erässä.
527. Nyman 1962 s. 215-217. Nymanin kantaan on voinut vaikuttaa se, että 1950-luvun alussa
muutama osuuskassa oli liittynyt säästöpankkiin siten, että osuuskassan talletukset oli siirretty
säästöpankkiin ja asiakkaiden osuuskassalta saamat lainat maksettiin pois korvaavilla säästöpankkilainoilla. Säästöpankki nro 5, 6 ja 9/1952.
528. Eri yhteisömuotoa olevien pankkien fuusio on ollut mahdollinen muissa Pohjoismaissa
ennen Suomea. Tanskan suurin säästöpankki Sparekassen SDS fuusioitui kahden tanskalai-

tyksessä kuin sääntöjen muuttamisesta eli määräenemmistöllä isäntien kokouksessa. Vuonna 1978 säästöpankkilakia muutettiin siten, että kun pankki
sulautuu toiseen pankkiin, vakuusrahaston avustuslaina tai avustus voidaan
antaa myös vastaanottavalle pankille, vaikka tuki sinänsä ei olisi tarpeellinen jälkimmäisen pankin toiminnan turvaamiseksi (678/1978, 69 §). Muutos
perustui siihen, että vastaanottava pankki oli usein asettanut ehdoksi, että
tappiot katetaan samaan pankkiryhmään kuuluvien pankkien yhteisin voimin vakuusrahaston välityksellä. Laista poistettiin vaatimus, jonka mukaan
tukea saavan pankin on oltava elinkelpoinen. Muutosta perusteltiin sillä, että
käytännössä oli ollut vaikea määritellä, milloin pankkia on pidettävä elinkelpoisena.
Edelleen lakia muutettiin siten, että fuusio voidaan toteuttaa teknisesti
kahdella tavalla (543/1982, 112 §). Ensinnäkin se voi tapahtua perinteisellä
tavalla siten, että vastaanottava säästöpankki ja yksi tai useampi sulautuva
säästöpankki sulautuvat (absorptiosulautuminen). Uusi vaihtoehto on, että vähintään kaksi sulautuvaa säästöpankkia sulautuvat perustamalla yhdessä vastaanottavan säästöpankin (kombinaatiosulautuminen). Kombinaatiosulautumisessa perustettavalle säästöpankille on haettava toimilupa,
ja sulautumissuunnitelma korvaa perustettavan pankin perustamiskirjan.
Kombinaatiomallin etu on se, että erikokoiset säästöpankit voivat fuusioitua keskenään tasavertaisesti. Menettelyllä helpotetaan päätöksentekoa sulautuvien säästöpankkien isännissä, kun ”omaa” säästöpankkia ei tarvitse
luovuttaa toiselle säästöpankille. Myös asiakkaisiin päin kombinaatiomalli
näyttää neutraalilta.
Vuoden 2001 säästöpankkilaki on mahdollistanut sen, että säästöpankki
voi luovuttaa liiketoimintansa eri yhteisömuotoa olevalle pankille. Se merkitsee, että säästöpankki voi luovuttaa liiketoimintansa jo toimivalle säästösen liikepankin Privatbankenin ja Andelsbankenin kanssa Unibankiksi vuonna 1990. Pankista tuli myöhemmin Nordean tanskalainen osapuoli. Toinen suuri tanskalainen säästöpankki Bikuben fuusioitui GiroBankin kanssa BG Bankiksi. Pankki on yhdistynyt Danske Bankiin.
Ruotsissa säästöpankit saattoivat muuttua osakeyhtiömuotoisiksi vuodesta 1991 lähtien. Seuraavana vuonna 11 aluesäästöpankkia muodostivat Sparbanksgruppen AB -nimisen osakeyhtiömuotoisen pankin. Seuraavassa vaiheessa pankki fuusioitui säästöpankkien keskuspankin
Sparbankernas Bank AB:n kanssa ja vielä vuonna 1997 valtakunnallisen osuuspankin Sveriges
Föreningsbankin kanssa FöreningsSparbankeniksi. Pankki toimii nimellä Swedbank. Norjan
suurin pankki DnB NOR syntyi vuonna 2003, kun Norjan suurin säästöpankki Gjensidige NOR
ja suurin liikepankki Den norske Bank yhdistyivät. Finanssikonserni Gjensidige NOR puolestaan oli syntynyt vuonna 1999, kun Sparebanken NOR ja Gjensidige Forsikring olivat fuusioituneet. Gjensidige NOR oli aluksi säästöpankki, mutta muutettin säästöpankkiosakeyhtiöksi
vuonna 2002. Säästöpankki nro 2/1990 s. 8-9, 2/1997 s. 12-15, 2/2003 s. 18-19 ja 6/2007 s. 20,
Forsbak 2004 s. 57-59.
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pankkiosakeyhtiölle ja yhdistyvä säästöpankki itse muuttuu säätiöksi (88-92
§:t). Mahdollisuutta on käytetty hyväksi ”säätiömuotoisten” säästöpankkien
fuusioissa säästöpankkiosakeyhtiöön tai siten, että yksi fuusioon osallistuvista säästöpankeista muutetaan ensin säästöpankkiosakeyhtiöksi.529
Säästöpankkien Vakuusrahastolla on ollut merkittävä rooli säästöpankkifuusioiden toteutumisessa. Fuusiovaihtoehdot ja fuusioehdot ovat olleet
esillä vakuusrahaston koko toiminta-ajan erityisesti sellaisissa tapauksissa,
joissa tukea tarvitsevalla säästöpankilla ei rahaston mukaan ole ollut enää
edellytyksiä kannattavaan toimintaan itsenäisenä. Sittemmin tukea on annettu fuusiossa myös vastaanottavalle pankille, kuten edellä on todettu.
Tällä tavoin vakuusrahasto on voinut tukea ryhmän rakennepoliittisia tavoitteita.
Vakuusrahaston johtokunta pyysi vuonna 1933 valtiovarainministeriötä
antamaan säästöpankkien tarkastajan tehtäväksi käydä Ristijärven ja Paltamon pitäjän säästöpankeissa neuvottelemassa pankkien fuusiosta. Paltamon
Säästöpankki kuitenkin piti fuusiota omalta kannaltaan taloudellisesti liian
raskaana ja kieltäytyi tällä perusteella fuusiosta. Kielteinen päätös merkitsi,
että Ristijärven Säästöpankki sai vakuusrahastolta avustuslainan ja saattoi
jatkaa itsenäisenä pankkina.530 Ensimmäinen säästöpankkifuusio jäi toteutumatta.
Ensimmäinen vakuusrahaston toimesta toteutunut fuusio oli Oulunsalon Säästöpankin fuusio Säästöpankki Sampoon vuonna 1934. Menettelyn käynnistyessä Oulunsalon Säästöpankki oli jo selvitystilassa.
Kysymys ei ollut kuitenkaan puhtaasta fuusiosta, koska Oulunsalon Säästöpankin asiakkuudet siirrettiin Säästöpankki Sampoon ja itse pankki lakkautettiin selvitystilan päätyttyä säästöpankkien tarkastajan toimesta.
Säästöpankkien tarkastaja oli tuolloin valtiovarainministeriön alainen viranomainen. Vakuusrahaston tuki maksettiin suoraan Säästöpankki Sammolle ja sillä turvattiin Oulunsalon Säästöpankin tallettajien saatavat.
Menettelyä, siis tuen antamista Sammolle vakuusrahasto perusteli sillä,
529. Houtskär Sparbank 31.12.2007 Saaristosäästöpankki Oy:öön, Rengon Säästöpankki
31.5.2009 Kantasäästöpankki Oy:öön, Luopioisten Säästöpankki 1.4.2010 Aito Säästöpankki
Oy:öön, Parkanon Säästöpankki 30.4.2013, Suodenniemen Säästöpankki 30.5.2014 ja EteläKarjalan Säästöpankki 30.11.2014 Oma Säästöpankki Oy:öön sekä Kristiinankaupungin Säästöpankki ja Yttermark Sparbank 31.5.2015 Närpiön Säästöpankki Oy:öön. Lähde Säästöpankkiliitto. Samalla tavoin osuuspankki voi myydä liiketoimintansa säästöpankkiosakeyhtiölle tai
liikepankille ja muuttaa itsensä tavalliseksi osuuskunnaksi.
530. Urbans 1963 s. 422-423. Paltamon pitäjän Säästöpankin kotipaikka oli Kajaani. Säästöpankin nimi oli vuodesta 1945 Kajaanin Säästöpankki ja edelleen vuosina 1971-1992 Kainuun
Säästöpankki, kunnes säästöpankki liittyi Suomen Säästöpankki - SSP:hen.

että Oulunsalon Säästöpankki oli niin pieni, että sen toimintaa ei olisi saatu
kannattavaksi.531
Vakuusrahaston rooli on vaihdellut niissä 30 tukipäätöksessä, joissa fuusio on ollut esillä, toteamuksesta että pankki on jo päättänyt fuusiosta toiseen pankkiin siihen vaatimukseen, että rahaston tuen saaminen edellyttää
pankin fuusioitumista. Rahasto saattoi tulla sidotuksi fuusioihin myös sillä
tavoin, että vastaanottava säästöpankki oli asettanut ehdottomaksi edellytykseksi sen, ettei se joudu vastuuseen sulautuvan säästöpankin vahingoista.532
Vuoden 1978 lainmuutoksella, jolla vakuusrahaston tuki voitiin antaa vastaanottavalle säästöpankille, ei ole ollut rahaston tukitoiminnan käytännön
toteuttamisessa kovin suurta merkitystä, koska tuki voitiin antaa fuusiohetkeen saakka fuusioitavalle pankille ja fuusion tapahduttua vastaanottavalle
pankille.533
Vakuusrahasto luovutti vuosina 1947-1970 osan korkotuloistaan Säästöpankkiliitolle käytettäväksi säästöpankkitoimintaa edistäviin tarkoituksiin,
käytännössä pienten säästöpankkien tukemiseen. Kun rahasto myönsi viimeisen kerran Säästöpankkiliitolle avustusta vuonna 1970, rahaston johtokunta kiinnitti päätöksessään Säästöpankkiliiton huomiota siihen, ettei
määrärahan käyttämisellä vaikeutettaisi säästöpankkien alueittaisen keskittämissuunnitelman toteuttamista.534 Kannanotto kuvaa rahaston perussuhtautumista fuusioihin.

531. Oulunsalon Säästöpankin hallituksen jäsenet olivat kieltäytyneet antamasta vakuusrahastolle avustuslainasta takausta sillä perusteella, että ”se hoitaa pankin asioita lain mukaan
ja koska takuu on sen mielestä vain muodollinen, kuten tarkastajat ovat lausuneet.” Pankin
mukaan varattoman kunnan takausta ei myöskään kannata pyytää. Vakuusrahaston johtokunta päätti säästöpankkilaitoksen etua ajatellen kunnia-asiana ja ikävän huomion välttämiseksi
turvata tallettajien saatavat. Vakuusrahaston johtokunta 16.11.1934.
532. Esimerkkeinä todetaan Auran Säästöpankin jo päätetty fuusio Turun Suomalaiseen Säästöpankkiin ja vakuusrahaston ehdoton vaatimus Nousiaisten Säästöpankin fuusiosta Mynämäen Säästöpankkiin. 1980-luvulla useat vastaanottavat aluesäästöpankit asettivat fuusion
ehdoksi, että siihen yhdistyvän säästöpankin luottotappiot katetaan vakuusrahastosta. Toisaalta siihen vaikutti vastaanotettavan pankin tappioiden suuruus mutta myös vastaanottavan aluepankin itsensä alhainen vakavaraisuus. Ehdon asettaminen oli siten pakon sanelema.
533. Kuvatulla tavalla meneteltiin ennen lainmuutosta Pornaisten Säästöpankin yhdistymisessä Porvoon Säästöpankkiin ja Asuntoluotto-Säästöpankin yhdistymisessä Helsingin Suomalaiseen Säästöpankkiin.
534. Vakuusrahaston johtokunta 29.9.1970.
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5.6 Yhteenveto ja johtopäätöksiä
5.6.1 Lainsäädännön tavoite estää pankkikonkurssit
Yhteiskunnallisen merkityksensä vuoksi pankin lopettamisesta on säädetty
muista yrityksistä poikkeavalla tavalla ja prosessissa on aina mukana valvontaviranomainen myös niin, että se voi vaatia vastoin pankin omaa tahtoa pankin toiminnan keskeyttämistä ja sen asettamista selvitystilaan. Tässä mielessä
viranomaiselle on annettu tehtäväksi valvoa yleistä ja tallettajien etua, toimia tallettajien agenttina.535 Samanaikaisesti lainsäädännöllä on kuitenkin
pyritty siihen, että pankin toimintaa voitaisiin jos mahdollista jatkaa pankin
oman vakuusrahaston tukitoimilla, siihen verrattavalla yhteenliittymäjärjestelmällä, fuusiolla toiseen pankkiin tai viime kädessä julkisella pääomatuella.
Lainsäädännön ensisijainen tavoite on siis ollut pankin toimintakyvyn palauttaminen. Pankki voitaisiin jopa velvoittaa ottamaan julkista tukea selviytyäkseen ongelmistaan rahoitusmarkkinoiden vakauden säilyttämiseksi.536
Lainsäädännön tavoitteena on ollut aikajärjestyksessä tallettajien saamisten turvaaminen, siis pankin suurimman velkojaryhmän turvaaminen, sen
jälkeen maksuliikkeen häiriöttömyyden turvaaminen ja lopuksi Talletussuojarahaston perustamisen jälkeen erityisesti rahoitusmarkkinoiden yleisen
vakauden ylläpitäminen. Jatkoksi voidaan lisätä vuonna 2015 toimintansa
aloittanut Rahoitusvakausvirasto valtuuksineen ja kriisinratkaisu- ja talletussuojarahastoineen. Toiminnan keskeyttämistä ja selvitystilaa koskevien
säännösten merkitys on ollut käytännössä siinä, että ne ovat antaneet perusteen laukaista tukitoimet, joiden avulla pankin toimintaa voidaan jatkaa,
eikä niinkään käynnistää pankin lopettaminen.
Pankin lopettaminen etenee lainsäädännössä järjestyksessä pankin toiminnan keskeyttäminen → selvitystila → toimiluvan peruuttaminen → konkurssi, mikäli pankkia ei fuusioida toiseen pankkiin tai pankin liiketoimintaa
myydä ja pankille jäljellejäänyttä omaisuutta realisoida itse tai omaisuudenhoitoyhtiön kautta.537 Pankin toiminnan keskeyttämisen edellytyksenä on,
että toiminnan jatkaminen vakavasti vahingoittaisi rahoitusmarkkinoiden
535. Halme 1999 s. 70-73, Pöyhönen 2011 s. 6-7.
536. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta 567/2009, HE 5/2009 s. 14-15.
537. SKOP:n kohdalla pankin omaisuuden realisoi sen toimintaa jatkanut Yrityspankki Skop
Oyj. Suomen Säästöpankki - SSP:n ja STS-Pankin kohdalla omaisuuden realisointi tapahtui
omaisuudenhoitoyhtiöiden kautta. Omaisuudenhoitoyhtiön toiminta perustuu ajatukseen
pankkitoiminnan jakamisesta terveeseen liiketoimintaan ja ns. bad bank -toimintaan, joka
pitää sisällään ongelmaluotot ja -kiinteistöt. Lehtiö, Arsenal 1993-2000 s. 11.

vakautta ja maksujärjestelmien häiriötöntä toimintaa. Lainsäädäntö tarjoaa ongelmatilanteisiin eri vaihtoehtoja, mistä syystä ennalta on mahdoton
sanoa, millä kaavalla pankki pelastetaan tai puretaan. Siihen vaikuttaa mm.
pankin koko, sen harjoittama liiketoiminta ja toimiiko pankki yksin vai onko
sen tukena ryhmän vakuusrahasto / talletuspankkien yhteenliittymä.
Lainsäädännön merkitystä ja onnistuneisuutta arvioitaessa on otettava
huomioon, että säästöpankkien toimintaa ei ole väliaikaisesti keskeytetty eikä säästöpankkeja ole asetettu selvitystilaan Säästöpankkien Vakuusrahaston
perustamisen jälkeen tai jos selvitystila oli jo käynnistetty, se voitiin rahaston
tuella peruuttaa. Säästöpankkeja ei ole myöskään asetettu konkurssiin, vaan
ongelmatilanteet on hoidettu säästöpankkien yhteisvastuulla tai luovutetun
Karjalan pankkien kohdalla toisten säästöpankkien yhteistoimin ja erillislainsäädännöllä. Erillislainsäädäntö koski myös Neuvostoliitolle vuokrattuja alueita (Porkkala). Vakuusrahaston perustaminen teki vuosikymmeniksi
säästöpankkilain selvitystila- ja konkurssisäännökset ”tarpeettomiksi”, vaikka ilman niitä pankkilakeja ei yhteisölakeina toki voi ajatella. Säännösten
toimivuudesta ei ole näistä syistä kokemuksia. Vakuusrahaston tilalle mahdollisesti tarvittavan tuen antajana tuli vuoden 2015 alusta säästöpankkien
yhteenliittymä.
Merkillepantavaa on, että säästöpankkilain selvitystila- ja konkurssisäännökset eivät olleet erityisen mielenkiinnon kohteena vuosien 1969 ja 2001
säästöpankkilakeja valmisteltaessa.538 Vakuusrahastojärjestelmän aikana
selvitystila- ja konkurssisäännöksiä ei ajateltu tulevan sovellettavaksi. Koko ryhmän ajautumista ongelmiin ei osattu ajatella. Ryhmää pidettiin myös
liian suurena kaatumaan. Parempaan tulevaisuuteen uskoen edunvalvonta
kohdistui muualle kuin pankin lopettamista tarkoittaviin säännöksiin: omien
liiketoimintamahdollisuuksien lisäämiseen ja kilpailuasetelman parantamiseen suhteessa muihin pankkeihin.

5.6.2 Keinot konkurssien välttämiseksi
Yksittäisiä säästöpankkeja, joilla ei ollut riittäviä toimintaedellytyksiä, lopetettiin selvitystilamenettelyllä 1930-luvulle saakka. Useissa tapauksissa oli
kysymys siitä, että säästöpankille ei pienellä paikkakunnalla ollut riittävää
538. Säännökset on valmisteltu virkamiestyönä, muun muassa lainmuutokset 410/2004. Säästöpankkiliiton intressi muutoksissa on koskenut ainoastaan sitä, että tallettajien ei tarvitse valvoa saataviaan pankin konkurssissa ja että pankin velkojat eivät voi hakea shikaaninomaisesti
pankkia konkurssiin.
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toimintapohjaa. Kun toiminta ei ollut päässyt kunnolla käyntiin, pankin lopettaminen voitiin toteuttaa ongelmitta. Kun luotonanto perustui talletusten määrään ja luotot oli annettu huolellisesti turvaavaa vakuutta vastaan,
säästöpankkien selvitystilat eivät johtaneet konkurssimenettelyyn saakka.
Yhdessä tapauksessa tallettajien saamiset turvattiin Säästöpankkiliiton avustuksella ja yhdessä SKOP:n ja eräiden säästöpankkien tuella.539 Menettelyllä
tavoiteltiin yleisen luottamuksen säilyttämistä.
Kun vuoden 1931 säästöpankkilakiin otettiin säännökset säästöpankkien
yhdistymisestä toiseen säästöpankkiin, eräät pula-aikana ongelmiin joutuneet säästöpankit fuusioitiin taloudellisesti vahvempiin pankkeihin, tarvittaessa Säästöpankkien Vakuusrahaston tukitoimin. Näiden pankkien kohdalla syynä fuusioihin ei ollut enää kannattamattomuus vaan pankin kärsimät
luottotappiot ja pankissa ilmitulleet väärinkäytökset. Uusia fuusiosäännöksiä ei tarvinnut käyttää enää 1930-luvun loppupuolella talouden käännyttyä
vahvaan nousuun. Pankkien purkamissäännöksiä tarvittiin 1940-luvulla sotaaikana Karjalassa ja sen jälkeen luovutetun alueen säästöpankkien yhdistämisessä Kanta-Suomen säästöpankkeihin.
Tärkeimmät keinot estää säästöpankkien ajautuminen selvitystilaan ja
konkurssiin ovat olleet fuusiot toiseen säästöpankkiin ja säästöpankkien yhteisvastuu. Yhteisvastuu on toteutettu Säästöpankkien Vakuusrahaston kautta. Säästöpankkien fuusiot poikkeavat muista yritysfuusioista siinä, että niitä
ei ole toteutettu yksin fuusioiden kohteena olevien pankkien omista liiketaloudellisista näkökohdista vaan usein lähtien koko säästöpankkiryhmän tavoitteista ja tarvittaessa koko ryhmän, käytännössä säästöpankkien yhteisen
vakuusrahaston, tuella. Säästöpankkilain säännöksiä kuten mahdollisuutta
kombinaatiofuusioon on kehitetty Säästöpankkiliiton tukemana. Lainmuutos edisti useiden fuusioiden toteutumista. Fuusioita edistävät lainmuutokset
ovat vastanneet myös yhteiskunnan etua, koska suuremman yksikkökoon
katsotaan merkitsevän myös suurempaa vastuunkantokykyä ja vakautta.
Yksittäisen säästöpankin kannalta fuusioprosesseille on ominaista, että
fuusiosta päättävillä henkilöillä, säästöpankkien hallitusten jäsenillä ja isännillä ei ole asiassa suoranaisia taloudellisia intressejä. Omien taloudellisten
intressien puuttuessa joissain tapauksissa on noussut esille alue-, kieli- ja
puoluepoliittisia intressejä, jotka ratkaistiin fuusiosopimuksissa.540 Fuusio539. Kysymyksessä olivat Lahden Työväen ja Hollolan kunnan säästöpankit vuonna 1923.
540. Fuusiosopimuksilla turvattiin esimerkiksi isäntien ja hallituspaikkojen jakautuminen
kunnittain ja puolueittain (Suomen Työväen Säästöpankki) sekä säästöpankin kaksikielisyys tai
ruotsinkielisen / kaksikielisen konttoripalvelun jatkuminen. Lisäksi on voitu sopia investoin-

päätösten perusteluina ovat olleet säästöpankin kärsimät tappiot, yhteiskunnan rakenteen muuttuminen, pyrkimys suurempiin yksikkökokoihin sekä
tavoitteet säästöpankin kilpailukyvyn parantamiseksi. Vakauden lisäämisen
näkökulmasta lainsäätäjän, valvontaviranomaisen ja säästöpankkien (ryhmänä) tavoitteet ovat olleet yhtenevät.
Vuoden 2015 alussa käynnistyneessä säästöpankkien yhteenliittymässä
tukea annetaan vaikeuksiin joutuneille säästöpankeille silloin, kun lain mukaiset edellytykset täyttyvät, eikä tukea anneta esimerkiksi vastaanottavalle
säästöpankille, ellei vastaanottava säästöpankki fuusion jälkeen tarvitse tukea. Yhteenliittymässä tuki on maksettava takaisin. Tässä suhteessa yhteenliittymäjärjestelmästä itsestään puuttuu fuusioita edistävä elementti.
Säästöpankkia ei ole saanut yhdistää muunlaiseen rahalaitokseen kuin
säästöpankkiin. Kiellolla on ollut paitsi oikeudelliset perusteet myös säästöpankkien kannalta ryhmäyhtenäisyyttä luova ja korostava merkitys. Kielto
oli mahdollinen, koska tarvittavat säästöpankkifuusiot voitiin hoitaa oman
vakuusrahaston tuella. Vuoden 2001 säästöpankkilaki teki mahdolliseksi sen,
että säästöpankki voi luovuttaa liiketoimintansa toimivalle säästöpankkiosakeyhtiölle tai liikepankille. Lainsäädännön avaaminen eri vaihtoehdoille
on merkinnyt säästöpankeissa yhteisömuodon muuttamisia ja sen jälkeen
fuusioita perinteisten pankkirajojen yli ja myös ryhmästä eroamisia. Kehityssuuntaa on tukenut vakuusrahaston vapaaehtoisuus ja sen seurauksena
myös jäsenyyden muuttuminen vapaaehtoiseksi.
Osakeyhtiömahdollisuutta on käytetty, kuten myöhemmin todetaan, hyväksi muuhun kuin alkuperäiseen tarkoitukseensa, jotka olivat yleisestä näkökulmasta pankin oman pääoman lisääminen ja tuolloisessa tilanteessa
mahdollisuus siirtää Suomen Säästöpankki - SSP:n omistus valtiolle. Muiden maiden esimerkkien valossa kehitys on ollut odotettu: säästöpankkeja on muutettu yhtiömuotoon, fuusioitu liikepankkeihin ja liiketoiminta on
voitu myydä kilpailijalle. Irtaantuminen säästöpankkiryhmästä ja ryhmän
yhteisvastuun piiristä lisää riskiä säästöpankin ja säästöpankkiosakeyhtiön
ajautumisesta selvitystilaan ja konkurssiin tai joutumisesta kriisihallinnon
ja -tointen alaiseksi. Pankkiryhmien rajat ylittävien fuusioiden vaikutukset
riippuvat siitä, miten vahva vastaanottava pankki tai uusi pankki on.

neista sivukonttoreihin. Tähän lisättäköön, että erilaisia intressejä ei aina kyetty sovittamaan
yhteen, ja pitkällekin valmisteltuja fuusioita ei syntynyt.
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5.6.3 Pankin ja ajautuminen vaikeuksiin, pankkeja
koskevat erityispiirteet
Lainsäädännössä ei ole osattu varautua sellaisiin uhkiin ja riskeihin, joihin
pankit eivät voi millään tavoin vaikuttaa ja joita ei ole etukäteen tunnistettu.
Säästöpankkien Vakuusrahaston voimat eivät olisi riittäneet toimialueensa menettäneiden Karjalan säästöpankkien tukemiseen vuonna 1940. Tästä
syystä näiden pankkien selvittely järjestettiin erillislailla. Olennaista järjestelyissä oli, että erillislaillakin tukitoimet hoidettiin muiden säästöpankkien
rahallisella tuella. Luovutetun alueen säästöpankkeja koskevia järjestelyjä ja
lopettamista käsitellään jaksossa 8.8. Toisen kerran Säästöpankkien Vakuusrahaston voimavarat loppuivat vuonna 1992, jolloin Valtion vakuusrahasto
otti vastatakseen Suomen Säästöpankki - SSP:n ja Säästöpankkien KeskusOsake-Pankin tukitarpeista. Suomen Pankki oli jo sitä ennen joutunut tukemaan SKOP:ia. Pankkitukipontta ja valtion tukitoimia käsitellään jaksossa 9.
Vuoden 1969 pankkilaeissa talletussuoja oli rajoittamaton. Talletussuojasta vastasivat pankkiryhmien omat vakuusrahastot. Ne perustuivat ensisijaisesti rahaston jäsenten yhteisvastuuseen eivätkä olleet erityisen rahastoivia.
Yhteisvastuulla voitiin hoitaa yksittäisten jäsenpankkien kärsimiä tappioita. Koko ryhmän kantokykyä vakuusrahasto ei kasvattanut. On selvää, että pankkiryhmäkohtaiset vakuusrahastot eivät olisi selvinneet 1990-luvulla
vastuistaan tallettajille. Vakuusrahastot ja rajoittamaton talletussuoja olivat
lainsäätäjän lupauksia tallettajille ilman, että lupausten takana olisi ollut
riittävästi rahastoihin kerättyjä varoja tai valtion nimenomaista sitoumusta.
Lainsäädännössä ei ollut varauduttu niin syvään lamaan luottotappioineen
kuin mikä koettiin. Lainsäädäntö perustui jonkinlaiseen hyväuskoisuuteen,
uskoon hyvien aikojen jatkumiseen eikä pankkikriiseistä saatuihin kokemuksiin. Talletussuojan rajaamisen realistiselle tasolle ja uusien rahastoivien suojajärjestelmien tarkoituksena on turvata tallettajien asema tulevissa kriiseissä
ilman valtion tukitoimia.
Ongelmana pankin selvitystilassa ja konkurssissa on ollut se, että talletukset joudutaan maksamaan tallettajille periaatteessa kerralla ja velallisasiakkaiden lainat jouduttaisiin tästä syystä irtisanomaan. Talletuksia ei ole saanut
ulos selvitystilan aikana tai niitä on voinut nostaa vain osaksi kuten selvitystilassa olleiden luovutetun Karjalan säästöpankkien kohdalla.541 Ongelmaa
on talletusten osalta nyttemmin poistanut Talletussuojarahaston perustaminen. Uskottavalla talletussuojalla ja pankkiryhmästä riippumattomalla

541. Säästöpankki nro 8/1940 s. 209-210 ja 12/1949 s. 227-230.

pankkien yhteisellä ja jatkossa valtion hallinnoimalla talletussuojarahastolla
on se merkitys, että ne pienentävät edelleen talletuspakoriskiä. Lisäksi todettakoon, että lainakannat tai suuri osa siitä voidaan normaalioloissa ilmeisesti myydä pankista pois, jolloin lainojen irtisanomista talletusten maksamiseksi ei nykyoloissa mahdollisesti tarvita. Muutenkin lainojen irtisanomista
on pidetty pahimmissakin kriiseissä viimeiseen saakka vaihtoehtona, jota
ei haluta käyttää.
Yleisessä kielenkäytössä SKOP:n ja Suomen Säästöpankki - SSP:n ja jälkimmäiseen fuusioitujen säästöpankkien sanotaan menneen konkurssiin.
Näin ei muodollisesti tapahtunut, vaan menettelynä on ollut SKOP:n ja SSP:n
purkaminen osin suoraan ja osin omaisuudenhoitoyhtiöjärjestelyjen kautta
selvitystilamenettelyn päättymisen jälkeen. SKOP:n ratkaisussa voidaan puhua too big to fail -opin noudattamisesta. Eräiden suurten säästöpankkien
ajauduttua ylipääsemättömiin ongelmiin 1990-luvun alussa voidaan puhua
too many to fail -opin noudattamisesta, vaikka ratkaisua haettiin ongelmapankkien ja eräiden muiden säästöpankkien SSP-fuusiosta ja ongelmapankeista oli siten syntynyt too big to fail -pankki.
Konkurssit voidaan jakaa likvidaatiokonkurssiin ja saneerauskonkurssiin.
Edellisessä tapauksessa yrityksen liiketoiminta päättyy ja konkurssipesän
realisoinnista saadut varat jaetaan velkojille. Jälkimmäisellä tarkoitetaan rehabilitaation piirteitä sisältävää konkurssia, jonka seurauksena liiketoiminta ei lakkaa.542 SKOP ja SSP ja ylipäätään viimeaikaiset pankkien kumoonmenot mahtuvat jälkimmäisen määrittelyn sisälle, koska terve liiketoiminta
on siirtynyt toimiville pankeille ja ongelmaomaisuutta varten on perustettu
erillinen omaisuudenhoitoyhtiö tai omaisuutta on myyty perintäyhtiöille.
Pienen pankin kohdalla likvidaatiokonkurssi voi olla edelleen tarkoituksenmukainen vaihtoehto.
Pankit poikkeavat muista yrityksistä siinä, että perinteinen konkurssi
(velat suuremmat kuin varat) ei ole ensisijainen uhka pankin jatkuvuudelle.
Merkittävämpi uhka on ajautuminen maksukyvyttömäksi. Maksukyvyttömyys voi johtua pankin ulkopuolisista ja sisäisistä tekijöistä kuten asiakkaiden luottamuksen menettämisestä tai pankin lainakannan heikentymisestä.
Pankki voi ajautua selvitystilaan myös sen takia, että se ei kykene täyttämään
laissa säädettyjä vakavaraisuusvaatimuksia, vaikka pankin varat ylittäisivätkin velat. Jos pankki ei täytä lain vaatimuksia, viranomainen voi perua pankin
toimiluvan. Se johtaa selvitystilaan, jos pankki ei ole jo selvitystilassa. Pankin

542. Koulu ym. 2005 s. 115.
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toiminnan keskeyttäminen, selvitystila ja konkurssi ovat yleensä viranomaisaloitteisia eivätkä oma- tai velkoja-aloitteisia.
Konkurssin osalta pankit poikkeavat muista yrityksistä siinä, että tallettajat eivät voi hakea pankkia konkurssiin, jos heidän talletuksensa voidaan korvata Talletussuojarahastosta. Se merkitsee, että suurin osa pankin velkojista
ei kärsi konkurssissa lainkaan taloudellisia tappioita. Talletuksia ei myöskään
tarvitse valvoa konkurssissa. Muun velkojan hakiessa säästöpankkia konkurssiin tuomioistuimen on ilmoitettava hakemuksesta Finanssivalvonnalle,
jonka pyynnöstä asian käsittelyä voidaan oikeudessa lykätä.
Pankeille erityistä on myös se, että selvitystilarajana on luottolaitoslaissa
säädetty vakavaraisuusvaatimus. Yrityssaneerausmenettelyä voidaan soveltaa pankkeihin vain poikkeustapauksessa. Pankkien selvitystila- ja konkurssimenettelyt ovat vieneet hyvin pitkän ajan. Syynä siihen on pankkien suuri
asiakaskunta ja se, että pankki joutuu usein hakemaan saataviaan oikeusteitse, useat pankin velalliset ovat konkurssissa ja myös itse pankkia vastaan voi
olla vireillä oikeudenkäyntejä.543
Varsinainen konkurssi on erityisesti suurten pankkien kohdalla ilmeisen
poissuljettu. Sitä vastoin ei ole itsestään selvää, että ongelmapankki jäisi kaikissa oloissa elämään. Se voidaan poistaa jollakin sopivalla tavalla, esimerkiksi fuusiolla toiseen pankkiin tai liiketoimintakaupalla, kuten STS-Pankki
Oyj:n ja Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n kohdalla tehtiin.

543. Vain kolme vuotta toiminut Lahden Työväen Säästöpankki asetettiin selvitystilaan vuonna 1914 ja selvitystilan päättyminen todetaan vasta vuoden 1923 säästöpankkitilastossa. Säästöpankkitilastot 1914-1923.
Yhtä lyhyen ajan, vuosina 1897-1901 toimineen Suomen Maanviljelys- ja Teollisuuspankki Oy:n
konkurssi kesti 15 vuotta. Konkurssi katsotaan alkaneeksi maaliskuussa 1902 ja loppuunsaatetuksi v. 1917. Korpisaari 1923 s. 239. Osakeyhtiö Turunmaan Pankin selvittäminen kesti vuodet
1933-1946. Kantanen 2012 s. 129.
Yrityspankki Skop Oyj asetettiin selvitystilaan vuonna 1998. Selvitystila päättyi 17 vuotta myöhemmin pankin purkamiseen 15.6.2015. Pankki oli luopunut pankkitoimiluvasta omasta pyynnöstään 30.11.1995. Tästä päivämäärästä laskettuna pankin lopettaminen kesti noin 20 vuotta.
Sofia Pankki Oyj aloitti toimintansa tammikuussa 2009. Finanssivalvonta peruutti pankin toimiluvan ja asetti pankin selvitystilaan maaliskuussa 2010 tallettajien etujen turvaamiseksi. Selvitystila päättyi viiden vuoden päästä kesäkuussa 2015 pankin purkamiseen. Kun pankin varat
riittivät velkoihin, pankkia ei tarvinnut asettaa konkurssiin. Toimiluvan peruuttamisen syynä
oli ollut, että ainoaksi jääneen toimintavuoden tappiot nousivat 9,7 milj. euroon ja sen seurauksena pankin omien varojen määrä alitti talletuspankilta vaaditun 5 milj. euron vähimmäismäärän 800 000 eurolla. wikipedia.org/wiki/Sofia_Pankki. Sofia Pankin esimerkki osoittaa, että
yhteisvastuujärjestelmiin kuulumattoman (vakuusrahasto / talletuspankkien yhteenliittymä)
suhteellisen pienen pankin kohdalla pankin purkaminen selvitystilan ja tarvittaessa konkurssin kautta on edelleen mahdollinen.

6 Pankkitoiminnan vakaus
6.1 Johdanto ja tarkasteltavat asiat
Jaksossa on tarkoitus kertoa
mitkä ovat ne tekijät, joiden perusteella säästöpankki voi harjoittaa
		
pankkitoimintaa. Kysymyksen voi jakaa kahteen alakysymykseen: mit		
kä ovat pankin perustamisen edellytykset ja mitä toimintaa pankki
		
voi perustamisen jälkeen harjoittaa,
mitä etuja ja ongelmia säästöpankin yhteisömuotoon liittyy vakauden
		
kannalta, sekä
minkä tekijöiden sääntelyllä turvataan pankin vakaus ja tallettajan
		
saamiset pankilta. Kysymyksen voi jakaa edelleen pankin oman pää		
oman vaatimuksiin ja vakavaraisuuteen, maksuvalmiuden ylläpitä		
miseen sekä valvontaan.
Tutkimuksen kohteena on säästöpankin vakauden turvaaminen ja pankin
toimintaa rahoittavan tallettajan asema. Jaksoon on sisällytetty tärkeimmät
pankin vakautta koskevat lainsäätäjän vaatimukset ja keinot vakauden ylläpitämiseksi. Jakso käsittää pankkitoiminnan preventiivisen sääntelyn. Ennaltaehkäisevä sääntely ajoittuu pankin perustamisedellytyksiin ja pankin toimintaan. Sääntelyä, joka koskee pankin markkinoille tuloa, selostetaan siltä
osin kuin sillä on merkitystä vakauden kannalta. Liiketoimintaa käsitellään
siitä lähtökohdasta, miten toimintaoikeuksien lisääminen on vaikuttanut
lakien vakavaraisuusvaatimuksiin. Ennaltaehkäisevään sääntelyyn kuuluu
myös pankkien valvonta.
Säästöpankin perustaminen. Miksi säästöpankin perustamiskynnys on
ollut matala? Lyhyt vastaus kysymykseen kuuluu, että säästöpankkitoiminta käynnistyi Suomessakin kansanliikkeenä ja lahjoitusvaroin. Kynnys pysyi
edelleen alhaisena, kun yhteiskunnan tavoitteeksi muodostui 1870-luvulta
alkaen saada säästöpankki jokaiseen Suomen kuntaan.
Mitä pankki saa tehdä? Säästöpankin toimintaoikeuksien perustana on
ollut säästöpankin tarkoitus. Oikeudet ovat laajentuneet yhteiskunnan kehityksen ja talouselämän tarpeiden mukaan. Oikeuksia on lisätty hyvinä aikoina kuten vuosien 1918 ja 1969 säästöpankkilaeissa. Vastaavasti lainsäädäntöä
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on tiukennettu riskienhallinnan näkökulmasta vuoden 1931 säästöpankkilaissa, vuoden 1990 talletuspankkilaissa ja sen jälkeen annetuissa kolmessa
luottolaitoslaissa. Pankkitoiminnan sisältöä on määritelty aluksi siten, mitä
otto- ja antolainausmuotoja pankki voi harjoittaa tai kuten viimeksi, luettelemalla yksiselitteisesti laissa pankkitoimintaan kuuluvat palvelut. Lisäksi
pankin oikeutta omistaa muiden kuin pankkitoimintaa palvelevien yhtiöiden
osakkeita on rajoitettu. Sama koskee kiinteistönomistusta. Kysymyksenasettelu lähtee siitä, minkä takia säästöpankkien toimintaoikeudet olivat aluksi
liikepankkeihin nähden hyvin rajoitetut ja miten oikeuksia on lisätty hitaasti
ja asteittain kullakin lainsäädäntökierroksella. Pankkien toimintamahdollisuuksiin on vaikuttanut pankkilainsäädännön ohella talletusten verokohtelu, joka kytkettiin pankkien korkosopimuksiin, osuuskassojen käytännössä
yksinoikeus valtionlainojen välittämisessä maatalouteen, Postisäästöpankin monopoli valtion maksuliikkeen hoitamisessa sekä kaikkien pankkien
kohdalla Suomen Pankin harjoittama antolainauksen ohjaaminen ja korkosääntely.
Miten säästöpankin vakaus turvataan? Ensimmäinen kysymys historian
kulkua seuraten on, miten tallettajat ovat saaneet talletuksensa nostetuksi
ja missä olosuhteissa säästöpankit ovat joutuneet suoranaisen talletuspaon kohteeksi. Vuoden 1895 säästöpankkiasetukseen otettiin maksuvalmiutta koskevat säännökset ja vuoden 1931 säästöpankkilakiin vakavaraisuutta
koskevia säännöksiä. Ensisijaisena turvana vuoden 1931 lakia säädettäessä
pidettiin säästöpankkien yhteisvastuuta toisistaan Säästöpankkien Vakuusrahaston kautta. Sen jälkeen vakavaraisuusvaatimukset ovat toimintaoikeuksien lisääntymisen ja riskien kasvamisen myötä tiukentuneet. Milloin
vakavaraisuus on ollut koetuksella? 1990-luvun kriisivuodet asettavat paitsi kysymyksen, miten kriisiin ajauduttiin myös kysymyksen, minkä takia
säästöpankkien luottotappiot pysyivät alhaisella tasolla aina 1980-luvulle
saakka.
Oman pääoman hankinnan ongelmat. Säästöpankki yhteisömuotona on
koettu ongelmalliseksi oman pääoman lisäämisen näkökulmasta. Ongelma
konkretisoituu vakavaraisuusvaatimuksia kiristettäessä, pankin toimintaa
laajennettaessa tai pankin ajautuessa vakavaraisuuskriisiin. Jaksossa käsitellään säästöpankkien keinot vakavaraisuuden lisäämiseksi normaalin tulorahoituksen lisäksi, miten eri keinoja on käytetty, ja otetaan kantaa kantarahastojärjestelmään ja yhteisömuodon muuttamiseen säästöpankkiosakeyhtiöksi

tai liikepankiksi. Jaksossa tuodaan myös esille, miten ryhmässä on käytetty
hyväksi osakeyhtiömallia.

Julkinen valvonta. Pankkitoiminnan sääntely edellyttää tuekseen uskottavaa valvontaa. Vuoden 1895 säästöpankkiasetuksessa säästöpankit
alistettiin julkisen kontrollin alaiseksi vuosia ennen liikepankkeja.
Säästöpankkitarkastus lopetti toimintansa vuonna 2014. Tutkimuksessa selvitetään, millä perusteella Säästöpankkitarkastus saattoi vastata aluksi yksin ja vuodesta 1970 kantaa päävastuun säästöpankkien
tarkastamisesta ja miten se saattoi yksityisenä orgaanina hoitaa periaatteessa julkiselle vallalle kuuluvaa tehtävää. Paitsi kuka tarkastaa,
vähintään yhtä merkittävää on ollut, pitääkö tarkastuksen rajoittua vain
laillisuusvalvontaan ja mitkä ovat tarkastusviranomaisen oikeudet antaa
määräyksiä ja ohjeita valvottavilleen. Muista viranomaisista jaksossa
selvitetään Suomen Pankin ja veroviranomaisen roolia.

6.2 Säästöpankin toimintaoikeudet
Säästöpankille sallitusta liiketoiminnasta on säädetty vuoden 1895 säästöpankkiasetuksesta alkaen. Pankkien liiketoiminnasta säädettiin vuoden
1990 talletuspankkilakiin saakka kunkin yhteisömuodon osalta erikseen.
Säästöpankkien liiketoimintaa on rajoitettu sillä, mitä toimintaa pankki
saa harjoittaa, mitä toimintaa se ei saa harjoittaa sekä määrällisillä rajoituksilla.544 Pankille sallitun liiketoiminnan rajaaminen on sääntelyteoreettisesti yksi riskienhallintamenetelmä.545 Säästöpankkien liikepankkeihin
nähden alempaa vakavaraisuusvaatimusta on perusteltu yleisesti säästöpankkien rajoitetuimmilla toimintaoikeuksilla, luotonantoa koskevilla tiukemmilla vaatimuksilla, erityistarkoituksella eli säästämisen edistämisellä
sekä sillä, että kenelläkään ei ole oikeutta saada osuutta säästöpankin voitosta.546
544. Esimerkkinä sallitusta toiminnasta voidaan mainita vuoden 1969 säästöpankkilaissa talletusten vastaanottaminen (SPL 38 §), kielletystä toiminnasta varojen hankkiminen laskemalla
liikkeeseen obligaatiolainoja (SPL 46 §) ja määrällisesti rajoitetusta toiminnasta pankkitakausten myöntäminen (SPL 51 §).
545. Wuolijoki - Hemmo 2013 s. 21.
546. Tutkimuksen ulkopuolelle on jätetty ns. rakennesääntelyhankkeet, joiden tavoitteena
muokata pankkien liiketoimintamalleja ja konsernirakenteita riskialttiin toiminnan rajoittamiseksi, koska hankkeen eteneminen on epävarmaa ja koska pohdinnan kohteena olevan
sääntelyn piiriin Suomen säästöpankit eivät välttämättä kuuluisi. “The Liikanen Report”: Highlevel Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector. Report of the European
Comission. Brussels 2012, Viljanen 2015 s. 41-43, Helsingin Sanomat 5.3.2013 s. B 8.
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Pankin liiketoiminnassa esiintyviä riskejä on vähennetty anto- ja ottolainausta koskevin säännöksin. Niiden tarkoituksena on ollut turvata pankin
maksuvalmiutta, kannattavuutta ja vakavaraisuutta. Pankin vakavaraisuuden
turvaamiseksi on myös supistettu pankin oikeutta omistaa muiden yritysten
osakkeita ja kiinteää omaisuutta. Samasta syystä on rajoitettu pankin oikeutta
harjoittaa pankkitoimintaan kuulumatonta liiketoimintaa.547 Pankkitoiminnan luonteeseen kuuluu taloudellisen vallan käyttäminen. Tästä syystä perusteluihin on vielä lisättävä pankin neutraalisuus luotonantajana ja pankki
mahdollisena kilpailijana muiden yritysten kanssa. Lainsäätäjän mukaan
pankkien ei ole ollut syytä kilpailla erityisesti teollisuuden ja rakennustoiminnan aloilla toimivien yritysten kanssa.548 Ongelma-alueena on ollut kiinteistönvälitys, jossa pankki toimii rakentajan ja ostajan luotottajana.549 Vuoden
1993 luottolaitoslakiin otettiin EU:n direktiiviin perustunut pankin omistajien laadullinen kontrolli. Kun säästöpankilla ei ole omistajia, kysymystä ei
käsitellä tutkimuksessa.550 Pankit ovat voineet toimia vakuutusasiamiehinä,
koska vakuutukset liittyvät pankkitoimintaan (erityisesti luoton vakuutena
olevien kiinteistöjen palovakuutukset). Koska vakuutuksiin liittyvät riskit
jäävät vakuutusyhtiön kannettavaksi, näiden palveluiden myynti jää tutkimuksen ulkopuolelle. Sama koskee pankkien välittämiä sijoitus-, rahoitusja finanssipalveluja.551
Vuoden 1895 säästöpankkiasetukseen saakka säästöpankit toimivat sääntöjensä pohjalta. Kun säästöpankki oli tarkoitettu vähävaraisia varten, työtätekevien ja palveleviin luokkiin kuuluville, oli luonnollista, että suurimmalle
talletukselle oli asetettu katto. Käytännön syistä talletukselle oli asetettu myös
vähimmäismäärä. Maksuvalmius hoidettiin talletusten irtisanomisajalla, joka nostettavasta määrästä riippuen vaihteli kahdeksasta päivästä kolmeen
kuukauteen. Maksuvalmiutta turvasi myös se, että talletuskatto esti suuret
talletukset.552
Luotonantoon säästöpankin hallituksella oli täysi vapaus, kun vain vakuutta ja kauppakaaressa säädettyä ylintä 6 %:n lainakorkoa koskevat vaatimukset täytettiin. Lainat olivat pieniä ja saajina esim. rahapulaan joutuneet
ylioppilaat, opintovelkojaan järjestelevät nuoret virkamiehet, ammattiaan
547. Kalima 1980 s. 164.
548. KM 1967 A:8 s. 37, HE 295/1992 s. 14.
549. Erma 1970 s. 249-250, HE 53/1969 s. 18.
550. HE 295/1992 s. 13-14.
551. Wuolijoki - Hemmo 2013 s. 21-23. Todettakoon, että pankeilla voi olla markkinointivastuuta ko. tuotteista.
552. Urbans 1963 s. 230, Kuusterä I 1995 s. 52, 96 ja 101-104.

aloittavat elinkeinonharjoittajat ja kodin perustajat. Luotonanto laajeni ajan
mittaan erityisesti kaupunkikiinteistöihin. Laina-asiakkaat olivat yleensä
parempiosaisia, vaikka laajat kansalaispiirit olivatkin valinneet pankikseen
säästöpankin.553 Vakautta turvasi edellä kohdassa 4.5 selostettu hallituksen
ankara vastuu vuoden 1895 säästöpankkiasetukseen saakka, vaikka vastuumääräyksiä ei käytännössä jouduttu soveltamaan.554 Hallituksen vastuulla
oli merkitystä vuoden 1895 jälkeenkin. Vastuun mahdollista toteuttamista
turvasi johtajia ja kassanhoitajia koskeva ”toimivakuus”, jolla voitiin kattaa
työssä syntyneet laiminlyönnistä tai väärinkäytöksistä johtuneet tappiot. Käytännössä toimivakuus hoidettiin niin, että johtajan tai kassanhoitajan sukulaiset tai ystävät sitoutuivat takaajiksi.555
Säästöpankkiasetuksen mukaan ottolainausta saatiin harjoittaa vain säästötilillä. Pankin säännöissä oli määrättävä ”vähin määrä, minkä saa säästöpankkiin panna ja enin saaminen, josta yhdelle panijalle maksetaan korkoa.”
Antolainaus sai tapahtua vain vaadittaessa tai määrätyn, ei kuutta kuukautta
pidemmän, irtisanomisen jälkeen maksettavaksi asetettuja velkakirjoja vastaan. Säästöpankeilta poistui mahdollisuus shekkitileihin ja vekseleihin.556
Säästöpankkiasetus rajoitti säästöpankkien toiminnan piensäästöjen
vastaanottamiseen ja jatkoi säästöpankkien varsin hidasta kehitystä. Samaan aikaan liikepankkien sivukonttorit päivittäisine aukioloaikoineen ja
553. Urbans 1963 s. 82-85, 96 ja 124-126, Säästöpankki nro 1/1984 s. 20.
554. Säästöpankki nro 5/1962 s. 171.
555. Kuusterä II 2002 s. 298. Seuraavassa esitetään kolme esimerkkiä vastuun toteutumisesta:
Helsingin Työväen Säästöpankin hallitus vahvisti toimitusjohtaja Joonas Laherman takuusitoumuksen suuruudeksi 6 000 markkaa ja vakuudeksi Laherma ilmoitti 5 000 markan arvoisen
torpan ja neljän henkilön pankille antaman takauksen. Lyytinen 1983 s. 80.
Säästöpankkien Vakuusrahaston perustamisen vuonna 1925 käynnisti Hollolan kunnan Säästöpankin kamreerin tekemä kavallus. Kamreeri oli hankkinut neljältä ystävältään takauksen,
jossa he lupasivat mennä takuuseen niistä tappioista, joita kamreerin toimet saattaisivat pankille aiheuttaa. Korvaukset nousivat niin suuriksi, että takuumiesten ja hallituksen jäsenten
korvaukset eivät kattaneet koko vahinkoa. He olivat valmiit korvaamaan 1,75 milj. markkaa,
jolloin jäljelle jäi 0,6 milj. markkaa. Kalliala 1933 s. 58, Kuusterä I 1995 s. 344-346.
Kerimäen Säästöpankin kassanhoitaja oli syyllistynyt shekkipetokseen, josta pankille aiheutui
erittäin suuri tappio. Kassanhoitajan takaajina olivat hänen isänsä ja setänsä. Jälkimmäinen
pyysi vahingonkorvauksen kohtuullistamista turvatakseen asunnon säilymisen itselleen, vaimolleen ja alaikäisille lapsilleen. Kun vakuusrahasto oli antanut tukea säästöpankille, asiaa
käsiteltiin rahaston johtokunnassa. Johtokunta päätti ilmoittaa korvauksen kohtuullistamista anoneelle takaajalle, ettei anomus aiheuta mitään toimenpiteitä vakuusrahaston puolesta.
Vakuusrahaston johtokunta 5.3.1949. Toimivakuusjärjestelmän korvasi myöhemmin pankkiryhmien vakuutusyhtiöiden, säästöpankkien osalta SÄVY:n takuuvakuutukset. Kuusterä II
2002 s. 306 ja 309.
556. HE 53/1930 s. 1. Todettakoon, että pappissäädyn ehdotus shekkitileistä ei saanut muiden
säätyjen hyväksymistä, josta syystä shekkitilit jäivät säästöpankkien toimintaoikeuksien ulkopuolelle. Urbans 1963 s. 219.
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rajattomine talletusten otto-oikeuksineen imivät pääomat myös syrjäseuduilta suurempiin keskuksiin. Vaikka liikepankit olivat aloittaneet toimintansa 40 vuotta säästöpankkeja myöhemmin, niiden talletuskanta oli 1900-luvun
alussa neljä kertaa suurempi kuin säästöpankkien talletuskanta.557 Vuoden
1918 säästöpankkilaki toi säästöpankkien toimintaan huomattavia muutoksia. Lakia valmistelemaan oli asetettu jo vuonna 1911 komitea, joka antoi jo
seuraavana vuonna mietintönsä (KM 1912:2). Komitean tavoitteena oli, että
säästöpankit soveltuisivat entistä paremmin myös lainanottajien tarpeisiin.
Vuoden 1918 säästöpankkilaki. Valtiollinen sorto, ensimmäinen maailmansota ja valtiopäivätyön lopettaminen vuoden 1914 jälkeen lykkäsivät lain
antamisen vuoteen 1918. Ensimmäisen säästöpankkiasetuksen nojalla säästöpankin tuotevalikoima oli käsittänyt siis vain säästötilin ja velkakirjalainan.
Säästöpankkien liiketoiminta laajeni miltei liikepankkien toimintaa vastaavaksi. Ottolainauspuolella säästöpankit saivat oikeuden harjoittaa shekkiliikettä. Säästöpankin säännöissä tuli määrätä edelleen talletuksen vähimmäis- ja enimmäismäärät. Antolainauspuolella säästöpankit saivat oikeuden
myöntää vekseli- ja shekkitililuottoa sekä kuoletuslainoja. Oikeudesta vekseliluoton antamiseen vallitsi erimielisyyttä säästöpankeissa, asiaa valmistelleessa komiteassa ja lopuksi vielä eduskunnassakin.558 Keskustelu osoitti, että
vekseli- ja lyhytaikaisessa luotonannossa nähtiin riskejä.559 Lyhytaikaisella

557. Urbans 1963 s. 129.
558. KM 1912:2 s. 13.
Vaikka säästöpankkien toimintaoikeudet muuttuivat merkittävästi, Säästöpankkitarkastus
valvoi edelleen säästöpankkien toimintaa vanhojen säästöpankkiperiaatteiden mukaisesti:
”Erityisesti on asianomaisia (säästöpankkeja) kehotettu kiinnittämään huomiota siihen, että
keinottelulainoja ei saa myöntää edes kiinnitysvakuutta vastaan, vaikka säästöpankkien oma
etu näin myönnettyihin lainoihin nähden olisikin saatu turvatuksi. Muutenkin olemme huomauttaneet, että suurien lainojen myöntäminen voi arvojen vaihdellessa käydä säästöpankeille kohtalokkaaksi, puhumattakaan siitä, että tällainen menettely on säästöpankkiaatteen
vastaista.” Vuoden 1919 säästöpankkitilasto s. XII. (Säästöpankkien tarkastaja vastasi säästöpankkitilaston laatimisesta.)
Myös säästöpankit jarrasivat uusia palvelumuotoja vastaan. Vuonna 1930 oli lähes 300 sellaista
säästöpankkia, joilla ei ollut vielä vekseliä valikoimassaan. Parkanon Säästöpankin asiakaslehti
Kukkaro nro 2/2012 s. 14.
559. Keskustelu hallituksen esityksestä HE 18/1917 eduskunnassa 20.6.1917, pöytäkirjat s. 1425
ja 1427:
Ed. Niukkanen: Säästöpankkien tehtävä on koko maaseudun rahatarpeen tyydyttäminen, samoin kuin myös suojella maalaisia kaupunkilaisilta pankkiherroilta. Jos säästöpankit tahdotaan
sellaisiksi kehittää, että ne tehtäväänsä todella kykenevät, on niille myönnettävä aivan samat
oikeudet kuin mitä on kaupunkilaispankeilla, siis myös vekselioikeus.
Ed. Bergroth: Minä kuulun niihin, jotka eivät tahdo, että vekselimuoto otettaisiin säästöpankkiliikkeeseen. Vekselijärjestelmä on vastenmielinen ja voi olla vaarallinenkin. Se virittää kiusauksia heikkoluonteisten eteen ja voi johtaa rahaselkkauksiin, joista on vaikea päästä irti.

luotonannolla säästöpankit kykenivät tyydyttämään viljelijäkunnan ja julkisten yhteisöjen lainatarpeita. Kuoletuslainoja myöntämällä säästöpankit
pystyivät kilpailemaan parhaista kiinnityksistä.560 Lyhytaikaista luotonantoa
rajoitettiin suhteessa talletuskantaan. Säästöpankki sai sijoittaa enintään neljäsosan talletusten määrästä korkeintaan kuuden kuukauden määräaikaislainoihin ja vekseleihin. Kuoletuslainoja sai olla viidesosa talletusten määrästä (20 §).
Vuoden 1931 säästöpankkilaki merkitsi aikaisempaa kireämpää sääntelyä. Myös tämän lain valmistelu vei pitkään. Lakia valmistellut komitea oli asetettu vuonna 1924. Lain perusajatus muuttui siten, että säästöpankki sai harjoittaa vain sellaista liiketoimintaa, johon sillä lain mukaan
oli oikeus. Ellei jotakin liikemuotoa laissa nimenomaan lueteltu, sitä pidettiin luvattomana. Aikaisemmin sallittua oli se, mitä laki ei kieltänyt.561
Uudessa laissa ei suoranaisesti kielletty mitään niistä toimintamuodoista, joita vuoden 1918 laissa oli sallittu. Sen sijaan laissa asetettiin entistä tiukemmat ehdot toimintamuotojen käytölle. Antolainausta koskevilla
seikkaperäisillä määräyksillä rajoitettiin vuoden 1918 lain suomat toimintamuodot koskemaan vain suurimpia pankkeja. Vekselilainojen myöntäminen edellytti pankilta 500 000 markan suuruiset omat rahastot. Vekseleiden määrä ei saanut ylittää 10 % eikä takauslainojen yhteismäärä 50 %
talletuksista (26 - 27 §:t). Vekselisäännöksen takaa löytää poikkeuksellisen
tekijän: lain mahdollisuutta voidaan hyödyntää tai olla hyödyntämättä.
Tässä tapauksessa säästöpankit olivat huomattavassa määrin jättäneet aikaisemman säännöksen käyttämättä, jolloin lakia saatettiin kiristää aiheuttamatta niille ongelmia.562
Kaiken luotonannon edellytyksenä oli, että niin luoton pääoman kuin
koronkin maksamisesta asetetaan täysin turvaava vakuus. Vain valtiolle,
kunnalle ja seurakunnalle, joiden olemassaolo on rajoittamaton ja joi560. Urbans 1963 s. 371-376, Kuusterä 1995 s. 221-227. Jako lainoihin vakuuden mukaan ei ollut
sama kuin nykyisin, koska pankit vaativat usein kiinnityslainoihin lisävakuudeksi henkilötakauksen. Aro 1951 s. 9.
561. Stig Colliander, Säästöpankki nro 1/1939 s. 9-10. Säästöpankkiliiton yleiskokouksessa pidetyssä juhlapuheessa korostetaan lain saamaa muotoa vielä tuoreessa muistissa olleen pula-ajan
kokemuksilla ja valvontaviranomaisten osuudella lain laatimiseen. Koska heidän tiedossaan oli
kaikki puutteellisuudet, ne olivat Collianderin mukaan liiaksi vaikuttaneet siihen, että valvontaa ja viranomaisten oikeuksia oli ylen määrin tehostettu. (Colliander oli Säästöpankkiliiton
neuvontaosaston toimihenkilö.)
562. Vekseliliiketoimintaa oli harjoittanut vain harvat säästöpankit, niiden katsottiin harjoittaneen sitä kohtuuttoman korkovoiton perimiseen ja vekseliliiketoiminnasta oli syntynyt suuri
osa säästöpankkien tappioista, etenkin vekselien väärennyksistä. HE 53/1930 s. 3. Siten lainmuutoksen vaikutus oli käytännössä vähäinen.
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den asema niille kuuluvan verotusoikeuden johdosta on ollut suhteellisen
vakavarainen, oli oikeus antaa lainaa ilman vakuutta. Vakuuksina voitiin käyttää kiinteistökiinnitystä, käteispanttia ja omavelkaista takausta. Irtaimistokiinnityksen sai ottaa vakuudeksi muun vakuuden lisänä tai pankin oikeuden
suojelemiseksi. Takaajana tuli olla joko vakavarainen yhteisö tai vähintään
kaksi täysin vakavaraista henkilöä. Vakuutena voitiin käyttää puolta kiinteistön arvosta (27 §). Panttia, takausta ja vekseliä vastaan luottoja voitiin myöntää puoleen säästöpankin talletusten määrästä.
Vuoden 1931 lakiin otettiin ensimmäisen kerran riskikeskittymäsäännös,
mikä tarkoittaa sitä, että laissa asetetaan luottoriskien suuruudelle yksittäisiä
rajoituksia.563 Lain mukaan säästöpankki ei saanut myöntää samalle lainanottajalle tai olennaisessa etuyhteydessä toisiinsa oleville lainanottajille luottoa niin suuressa määrin, että siitä voisi aiheutua vaaraa vakavaraisuudelle.
Säännöksen perusteella Säästöpankkitarkastus katsoi, että samalle lainanottajalle ei pitäisi myöntää luottoa enempää kuin 10 % säästöpankin talletuskannasta.564
Vuoden 1969 pankkilakiuudistuksen tavoitteena oli pankkien toimintaoikeuksien yhdenmukaistaminen. Lainmuutoskierroksen valmistelu oli
käynnistetty jo vuonna 1961. Vaikka yhteisömuotoja seuranneet lait kirjoitettiin mahdollisimman samansisältöisiksi, niihin jäi edelleen eroja. Liikepankkien suurempien toimintaoikeuksien vastapainoksi niillä oli edelleen säästö- ja osuuspankkeja ankarammat vakavaraisuusvaatimukset. Kun
säästöpankki sai ennen harjoittaa sellaista pankkitoimintaa, johon sillä lain
mukaan oli oikeus, uusi malli oli se, että säästöpankki saa harjoittaa sellaista toimintaa, jota laki ei kiellä. Pankkitoiminnalle annettavaa käsitteellistä sisältöä ei laissa määritelty. Erman mukaan asia oli ymmärrettävä niin,
että kun lain esitöissäkään pankkitoiminnan sisältöä ei laajemmalti käsitelty, pankkitoiminnalla tarkoitetaan sitä toimintaa, jota pankit olivat perinteisesti harjoittaneet edellisen lain aikana. Kun Pankkitarkastusvirasto
valvoo pankkien toimintaa, se joutuu tarvittaessa ottamaan kantaa siihen,
563. Riskikeskittymällä tarkoitetaan sitä, että yksi luottoasiakas tai jokin luotonsaajaryhmä
saa pankin kokoon nähden niin paljon luottoa, että asiakkaan tai asiakasryhmän luotot muodostavat riskin pankin vakavaraisuudelle. Yhteenlaskettuja riskejä vastaan pankit suojautuvat
vakavaraisuusvaatimusten noudattamisella. Tiettyjä riskejä vastaan voidaan suojautua pankkilakien toimialamääräyksillä. Anttila 1996 s. 39. Ongelma esiintyy ottolainauspuolella maksuvalmiuskysymyksenä, suurten talletusten määränä suhteessa koko talletuskantaan.
564. Nyman 1962 s. 129. Todettakoon, että Säästöpankkien Vakuusrahaston tukitoiminnassa
tuli esille useita tapauksia, joissa säästöpankin ongelmana oli nimenomaan paikkakunnan
suurimman yrityksen (kuten suhdanneherkkien sahojen) luotottaminen ja tämän yrityksen
konkurssin aiheuttamat luottotappiot pankille.

mitä on pidettävä pankkitoimintana ja mikä sitä ei ole.565
Vuoden 1969 säästöpankkilain mukaan säästöpankki ei saanut harjoittaa
teollisuutta, rakennustoimintaa, tavarakauppaa, vakuutustoimintaa, liikennettä tai kiinteistönvälitystä eikä muita pankkitoimintaan kuulumattomia
elinkeinoja. Perusteluna kielloille oli se, että yhteiskunnan voimavarojen
tarkoituksenmukaisen suuntaamisen kannalta on tärkeää, että pankit mahdollisimman puolueettomasti jakavat niiden kautta kulkevan rahoitusvirran
eri sijoituskohteisiin. Perusteluina olivat myös se, että pankeilla ei saa olla
omia etuja valvottavanaan jollakin toimialalla tai jossakin yrityksessä sekä
pankin kussakin yrityksessä ottaman omistajan riskin suhteellisen suuruuden rajoittaminen.566 Kielletyistä elinkeinoista ongelmaksi muodostui lähinnä vain kiinteistönvälitystoiminta. Säästöpankkien osalta kiinteistönvälitykseen osallistuttiin Säästöpankkien Kiinteistönvälitys Oy:n kautta. Alueelliset
säästöpankkiyhdistykset omistivat yhtiön, kunnes sen enemmistöomistus
siirrettiin vuonna 1987 Säästöpankkiliitolle.567 Nykyisen luottolaitoslain mukaan ammattimainen kiinteistönvälitystoiminta ei ole itse pankille sallittua
liiketoimintaa. Pankki saa kuitenkin omistaa kiinteistönvälitystä harjoittavan yhtiön. Ongelma kiinteistönvälityksessä on ollut ensiksikin kilpailuoikeudellinen mutta myös markkinoinnillinen. Yksityiset kiinteistönvälittäjät
ovat katsoneet, että pankkisidonnaisilla kiinteistönvälitysyhtiöillä on alan
yksityisiin toimijoihin nähden merkittävä kilpailuetu, kun ne ovat voineet
tavalla tai toisella vaikuttaa yksittäisen asuntokaupan rahoitukseen. Valvontaviranomainen on joutunut sille tehtyjen kanteluiden johdosta poikkeuksellisen usein ohjeistamaan pankkeja siitä, mikä on viraston käsitys sallitusta ja
epäterveestä toiminnasta pankkien ja kiinteistönvälittäjien yhteistyössä.568
Ottolainauksen osalta laissa ei sallittuja tilimuotoja enää tarkemmin
määritelty, vaan säästöpankit olivat oikeutettuja ottamaan yleisöltä talletuksia kaikille Pankkitarkastusviraston hyväksymille tileille. Antolainauksen
osalta laki merkitsi säästöpankeille selvää väljennystä. Merkittävä toimintaoikeuksien lisäys oli mahdollisuus myöntää pankkitakauksia turvaavaa va565. Erma 1970 s. 85-90.
566. KM 1967:A 8 s. 36-37, HE 53/1969 s. 13. Epäsuotavana voidaan pitää myös sitä, että esimerkiksi lama-aikoina pankeista tulisi merkittäviä omistajia. Näin tapahtui 1930-luvulla. Blomstedt
I 1989 s. 340-344.
567. Partanen 2006 s. 143-144 ja 221-222.
568. Finanssivalvonnan tiedote 29.4.2010 ja Rahoitustarkastuksen kirje 25.1.2007: “Epäterveenä
yhteistyönä Rata pitää mm. toimintaa, jossa asiakkaan annetaan ymmärtää, että hän voi ostaa kohteen vain, jos käyttää siihen tarvitsemansa rahoituksen tai muiden pankkipalveluiden
hankkimiseen kiinteistönvälittäjän yhteistyöpankkia. Luottolaitos ei saa edellyttää, että asiakas
antaa osto- tai myyntitoimeksiannon tietylle kiinteistönvälittäjälle.”
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kuutta vastaan. Takaukset eivät saaneet ylittää 20 % pankin luotonannosta
(51 §). Pankkitakausta varten ei vaadittu kassavarantoa. Luottojen pituudelle ja irtisanomisajalle ei asetettu muita rajoituksia kuin, että säästöpankki ei
saanut antaa luottoa sellaisin ehdoin, että siitä voi aiheutua vaaraa pankin
maksuvalmiudelle. Erma tulkitsee säännöstä siten, että säästöpankin luotonannosta riittävän määrän tuli olla maksuehdoiltaan lyhytaikaista niin, että
pankille jatkuvasti kertyy luottojen takaisinmaksuna sellainen määrä varoja,
että sen maksuvalmius on turvattu. Säännös sai tämän muodon eduskunnassa, kun pankkivaliokunta katsoi, että pankkien maksuvalmiutta ei voi hoitaa
luottoja irtisanomalla.569
Vuoden 1969 laissa säädettiin edelleen, että säästöpankki sai antaa luottoa
vain turvaavaa vakuutta vastaan. Vakavaraiselle henkilölle ja yhteisölle voitiin kuitenkin antaa luottoa ilman vakuutta enintään puolta pankin omasta
pääomasta vastaava määrä. Kiinnitysvakuutta vastaan luottoa voitiin antaa
enintään 60 % vakuutena olevan omaisuuden arvosta. Valtiolle, kunnalle ja
kuntainliitolle sekä seurakunnalle luottoa voitiin antaa ilman vakuutta (48 §).
Vuonna 1978 pankkilakeja muutettiin siten, että niissä määriteltiin pankkien liiketoiminta luettelemalla tärkeimmät siihen kuuluvat toiminnat samalla, kun pankkilaeissa säilytettiin luettelo kielletyistä elinkeinoista. Ajattelumallina oli edelleenkin, ettei pankkien tule laajentaa toimintaansa rahaan
ja maksuliikenteeseen välittömästi liittyvän toiminnan ulkopuolelle. Pankkitoimintaan kuuluvaa liiketoimintaa olivat otto- ja antolainaus, maksuliike
ja maksujen perintä, notariaattitoiminta, arvopaperikauppa, valuutanvaihto
ja pankkitakaustoiminta sekä niihin liittyvien tehtävien hoitaminen (säästöpankkien osalta 680/1978, 27 §).570
Pankkien toimintaoikeudet ja -mahdollisuudet eivät perustu yksin pankkilakeihin. Vuoden 1969 pankkilakien viimeisinä voimassaolovuosina Suomen Pankki lopetti korkosäännöstelyn ja vapautti ulkomaisen luoton ottamisen. Päätökset johtivat luottoekspansioon, suhdannenousuun, talouden
ylikuumenemiseen ja lopulta lamaan 1990-luvun alussa. Tilanteet eivät syntyneet pankkilainsäädännön muutosten seurauksena vaan rahaviranomaisen
toimenpiteistä. Vanhentunut lainsäädäntö yhdistettynä vain laillisuusvalvontaan oikeutetulla Pankkitarkastusvirastolla mahdollisti tapahtumaketjun.
569. Erma 1970 s. 305.
570. HE 32/1978 s. 5.
Uuden määrittelytavan seurauksena nousi esille, mitä kirjapidon ja maksuliikkeen osatehtäviä pankki voi hoitaa asiakkaan puolesta. Kysymys oli yhdistyksistä, tiekunnista ja vastaavista
yhteisöistä. Ongelma ei ollut merkittävä, koska kysymys oli palveluista, joista pankitkaan eivät
halunneet välttämättä enää pitää kiinni.

Vuoden 1990 talletuspankkilakiin siirrettiin aikaisemmin eri pankkilaeissa olleet pankin toimintaa koskevat säännökset. Lakiin otettiin säännökset pankkien toimiluvasta, toiminimestä, salassapitovelvollisuudesta, liiketoiminnasta, maksuvalmiudesta, vakavaraisuudesta sekä kilpailun
turvaamisesta, asiakkaansuojasta ja vakuusrahastoista. Toimintaoikeuksia ei rajoitettu yhteisömuodon mukaan vaan vakavaraisuuden perusteella. Toimintaa rajoittivat oman pääoman määrä ja toimintamuodon riskipitoisuus. Pankin saamiset luokiteltiin neljään pääryhmään luottoriskin
mukaan ja vakavaraisuus määriteltiin oman pääoman suhteena riskin
mukaan painotettuihin tase-eriin. Porrastus kytki pankin toimintaoikeudet pankin oman pääoman määrään. Vuoden 1993 luottolaitoslaissa pankeille sallittujen toimintojen luetteloon, luotonantoon ja vakavaraisuuden
laskentatapaan ei tehty olennaisia muutoksia. Sama koskee säästöpankkien osalta vuosien 2007 ja 2014 luottolaitoslakeja. Säästöpankkien toiminta- ja omistusoikeuksien sääntely käy ilmi tutkimuksen liitteistä 7-10.
Luottolaitoslaissa 610/2014 sallittu toiminta on määritelty seuraavasti (5. luvun 1 §):
Talletuspankille sallittua liiketoimintaa on:
1) talletusten ja muiden takaisinmaksettavien varojen hankkiminen yleisöltä;
2) muu varainhankinta;
3) luotonanto ja rahoitustoiminta sekä muu rahoituksen järjestäminen;
4) rahoitusleasing;
5) maksupalvelu ja muu maksuliike;
6) sähköisen rahan liikkeeseenlasku, siihen liittyvä tietojenkäsittely ja tietojen
tallentaminen sähköiselle tietovälineelle muun yrityksen lukuun;
7) maksujen periminen;
8) valuutanvaihto;
9) notariaattitoiminta;
10) arvopaperikauppa ja muu arvopaperitoiminta;
11) takaustoiminta;
12) luottotietotoiminta;
13) asuntosäästötoimintaan liittyvä asunto-osakkeiden ja -osuuksien sekä
asuinkiinteistöjen välitys
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14) muu 1-13 kohdassa tarkoitettuun toimintaan verrattava tai niihin läheisesti liittyvä toiminta.
Talletuspankki saa lisäksi hoitaa postipalveluja postitoimiluvan haltijan
kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti sekä tarjota talletuspankin kanssa
samaan konserniin tai talletuspankkien yhteenliittymään kuuluvalle yritykselle sen hallintoon liittyviä palveluja.
Talletuspankin yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä on mainittava, tarjoaako talletuspankki sijoituspalvelulain 1 luvun 11 §:ssä tarkoitettuja sijoituspalveluja.
Pankkien toimintaoikeuksien ja vakavaraisuusvaatimusten yhdenmukaistaminen merkitsivät, että kaikilla pankeilla tulisi olla samat edellytykset hankkia uutta omaa pääomaa. Ajattelutapa johti johdonmukaisesti siihen, että pankeilla, joilla on tarvetta saada markkinoilta omaa pääomaa,
tuli olla oikeus muuttaa yhteisömuotoaan, säästöpankkien kohdalla säästöpankkiosakeyhtiöksi tai liikepankiksi. Loogisena seurauksena yhteisömuodon
muuttamismahdollisuudesta oli, että fuusiot tulivat mahdolliseksi yhteisömuotorajat ylittäen.

6.3 Vakauden ylläpitoon vaikuttavat
tekijät
Pankkitoiminnan lähtökohtana pidetään sitä, että pankin on kaikissa oloissa oltava tallettajien osoittaman luottamuksen arvoinen, mikä käytännössä
edellyttää varovaista perusfilosofiaa tallettajien varojen sijoittamisessa. Taloustieteen klassikoista Adam Smith korosti pankin vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden merkitystä. David Ricardo ja Joseph Schumpeter tekivät eron
omilla varoillaan toimivan kapitalistin ja muiden varoilla operoivan pankin
välillä. Heidän mukaansa terve pankkitoiminta edellytti pankilta kunnollista vakavaraisuutta ja riittävän maksuvalmiuden ylläpitämistä. Pankkitoiminta ei voi perustua spekulaatioon, vaan harkittuun riskinottoon. Pankkien
on noudatettava toimialan pelisääntöjä, koska yhdenkin pankin ajautuminen konkurssiin saattaa järkyttää koko pankkijärjestelmää. Pankkien yhteiskunnallinen vastuu on suuri sen vuoksi, että pankkien toiminnan heijastus-

vaikutukset koko yhteiskuntaan ovat suuret.571 Mikään ei ole muuttunut klassikoiden ajoista.
Lainsäädännön kehityksestä voidaan todeta, että muutokset ovat perustuneet paljolti aikaisempiin kokemuksiin ja kriiseihin. Lainmuutoksilla on
haluttu varmistua siitä, että jo toteutuneenlaiset kriisit eivät uusiutuisi. Ongelmana lainsäädäntömallissa on se, ettei lainsäädäntö ole osannut ottaa
huomioon ajoissa pankkien toimintaympäristön muutoksia. Pankkikriisejä
ei nähdä etukäteen ja syntyessäänkin niitä on ollut vaikea hahmottaa, koska
syitä kriisin syntymiseen on monia.572 Tätä tutkimusta kirjoitettaessa esille
nousi, että erityisesti poliittisia kriisejä ei kyetä näkemään ennalta ja niiden
seuraukset selviävät vasta kriisin aikana.573 Jälkeenpäin kriisien syitä on ollut
varsin helppo hahmottaa. Ne ovat noudattaneet jopa samaa kaavaa. Yhteistä
kriiseille on ollut ensin sääntelyn purkaminen, nopea luottoekspansio ja kiinteistömarkkinoiden kuumeneminen ja lopulta kriisivaihe, joka on tarkoittanut ensin hoitamattomien luottojen ja sitten luottotappioiden voimakasta lisääntymistä. Taloudellisella kehityksellä ja pankkien ongelmilla on ollut selvä
yhteys.574 Laskusuhdanteessa pankkien asiakkaiden maksuvalmius kiristyy
ja lainojen lyhentämismahdollisuudet heikkenevät. Pankissa talletuskehitys
ja luottojen kiertonopeus hidastuvat ja maksuvalmius kiristyy. Asiakkaiden
ongelmien edelleen lisääntyessä pankin luottotappiot kasvavat ja vakavarai-

571. Kuusterä I 1995 s. 10-13. Adam Smith, Kansojen varallisuus, II luku Rahasta yhteiskunnan
yleisten varantojen erityisenä haarana eli kansallisen pääoman ylläpidon kustannuksista. Painettu EU:ssa 2015 s. 285-329.
572. Pankkikriisin teoreettisella määrittelyllä ei ole suurta merkitystä tämän tutkimuksen kannalta, koska tutkimuksessa keskitytään enemmänkin yksittäisten pankkien kriisien estämiseen
ja koska yksiselitteitä kaikkiin tapauksiin soveltuvaa määritelmää ei ole esitettävissä. Kangas
määrittelee pankkikriiseiksi pankkien sellaiset kannattavuus-, vakavaraisuus- ja maksuvalmiusongelmat, jotka vaikeuttavat olennaisesti pankkijärjestelmän toimintaa. Pankkikriisi voi
alkaa maksuvalmiusongelmista, mutta varsinainen kriisi tarkoittaa tilannetta, joka täyttää kolme kriteeriä: merkittävät pankit olisivat joutuneet tai joutuisivat fuusioitumaan, valtiovalta on
joutunut tulemaan mukaan keskuspankin kautta pankkien maksuvalmiuden turvaamiseksi tai
suuren yleisön luottamus pankkitoimintaan on radikaalisesti vähentynyt. Kangas 2006 s. 2-3.
573. Poikkeuksena voidaan kuitenkin mainita varautuminen toiseen maailmansotaan, johon
mm. säästöpankit olivat varautuneet etukäteen vahvistamalla maksuvalmiuttaan. Kalliala 1958
s. 102-104.
574. Kangas 2006 s. 14.
1990-luvun pankkikriisiä on selitetty talouselämän taantumalla, epäonnistuneella suhdanneja rahapolitiikalla, liiallisella luotonannolla ja huonolla pankkitoiminnalla ja viranomaisten
väärin ajoittamalla säännöstelyn purkamisella. Kangas 2006 s. 18. Syiden moninaisuus tekee
mahdolliseksi painottaa niitä syitä, jotka koskevat muita kuin itseä. Esimerkiksi pankkiala on
painottanut talous- ja rahapolitiikan osuutta, viranomaiset lainsäädännön puutteita ja vanhentuneisuutta sekä itsensä kohdalla riittävien valtuuksien puuttumista sekä poliittiset päättäjät
pankkien luottopolitiikkaa, siis luottojen myöntämistä liian löysillä kriteereillä.
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suus joutuu koetukselle. Ellei kyse ole sodasta tai sodan uhasta, pankkikriisin
syntymistä ei yleensä voi selittää yhdellä syyllä. Näin tapahtui nimenomaan
rahoitusmarkkinoiden vapautuessa 1980-luvun jälkipuoliskolla ja sen jälkeen
tapahtuneella idänkaupan romahduksella. Molempien tekijöiden seuraukset
kohdattiin 1990-luvun alun pankkikriisinä.
Pankin taloudellista vastuukykyä on varmistettu pankin vähimmäispääoman määrällä, maksuvalmius- eli kassavarantovaatimuksilla sekä vakavaraisuusvaatimuksilla, joissa säännellään luotonantoa, muuta sijoitustoimintaa
ja taseen ulkopuolisia riskejä. Pahimmissa kriiseissä, 1930- ja 1990-luvulla,
pankkilakien varautumiskeinot eivät riittäneet, vaan Suomen Pankin ja valtion täytyi tulla turvaamaan pankkien toimintaa, edellisessä tapauksessa
eräiden pienten liikepankkien sekä Osuuskassojen Keskuslainarahaston
OKO:n, ja jälkimmäisessä tapauksessa lähes kaikkien pankkien toimintaa.
Säästöpankin maksuvalmius- ja vakavaraisuussäännökset ovat olleet tiiviisti sidoksissa säästöpankin toimintaoikeuksiin ja tiukentuneet sitä mukaa
kuin säästöpankin toimintamahdollisuudet ovat kasvaneet. Samaan aikaan
painopiste siirtyi maksuvalmiuden sääntelystä vakavaraisuuden sääntelyyn.
Vakavaraisuuden määrittelyssä puolestaan siirryttiin vuoden 1990 talletuspankkilaissa pankin omien varojen suhteesta talletuskantaan pankin omien
varojen suhteeseen lainakantaan. Tänä päivänä tekijät, joista pankin vakavaraisuus pääasiallisesti riippuu, ovat edelleenkin pankin omat pääomat ja
rahastot sekä luotonannon varmuus.
Taaksepäin ajateltuna pankkien vakauden ylläpitämisessä on varsinaisen pankkilainsäädännön lisäksi otettava huomioon rahoitusmarkkinoiden
säännöstelyjärjestelmä, joka piti korkotason vakaana, rajoitti pankkikilpailua ja hillitsi riskinottoa aina 1980-luvulle saakka. Viranomaissäännöstely
ja lainojen vaihtuvakorkoisuus pitivät korkoriskit pieninä ja luottotappiot
vähäisinä. Luottotappioita vähensi lainojen pääoma-arvoja syönyt inflaatio.
Suomen Pankin keskikorkosääntelyn puitteissa pankit saattoivat muuttaa
luottoja nollakorkoisiksi ilman, että se rasitti pankin tulosta, kun vastaavasti
muilta velallisilta saattoi lainojen ylikysynnän perusteella periä korkeampaa
korkoa. Markkinoiden säännöstelyn vaikutus pankkitoiminnan vakauteen
jää pääosin tämän tutkimuksen ulkopuolelle siinä uskossa, että vastaavanlaiseen säännöstelyyn tuskin enää palataan.
Pankkitoiminnan vakautta heikentävinä tekijöinä voidaan mainita yllättävät lainsäädännön muutokset, lakien tulkintaa koskevat päätökset sekä

pankkien ja asiakkaiden välisiin sopimuksiin liittyvät riskit. Viimeksi mainitusta todetaan tässä korko-oikeudenkäynnit säästöpankkeja vastaan 1990-luvun alussa. Pankkien käyttämissä velkakirjaehdoissa korko oli määritelty
siten, että se oli enintään 6%-yksikköä yli kahden vuoden määräaikaistalletuksen koron. Lainanottohetken korko oli merkitty lyhennyssitoumukseen
ja lainan korko oli noudattanut säännönmukaisesti Suomen Pankin peruskoron muutoksia. Velkakirjassa olleen koronmäärityksen tarkoituksena oli,
että pankeilla olisi tarvittaessa mahdollisuus nostaa korkoa samalla tapaa
kuin vakuutusyhtiöt nostavat maksujaan vahinkokehityksen mukaan. Samaa
tarkoitusperää palveli lainojen vapaa irtisanomisoikeus. Laajojen oikeuksien perusteena oli, että pankin tulee kaikissa korkotason ja markkinoiden
muutoksissa pystyä täyttämään velvollisuutensa tallettajia kohtaan, joiden
rahojen lainaamisesta edelleen on kysymys. Kun korko oli noudattanut pitkään peruskoron muutoksia, tuomioistuimet katsoivat, että korkoehto oli ollut kuluttajan kannalta yllättävä eikä pankilla ollut oikeutta muuttaa korkoa
muutoin kuin peruskoron muutosten mukaisesti. Tuomioistuimet eivät antaneet tulkinnallista merkitystä pankkilainsäädännölle ja -käytännölle eikä
Pankkitarkastusviraston ja Kuluttaja-asiamiehen toimille velkakirjaehtojen
tarkistamisessa.575
Rahasaamisia koskevissa sopimuksissa noudatetaan nimellisarvoperiaatetta. Sen mukaisesti rahan arvon muutoksia velvoitteen syntymishetken
ja täyttämisajankohdan välillä ei oteta huomioon. Inflaatioaikana, erityisesti
sota-aikana, nimellisarvoperiaate on auttanut velallisia lainojen hoitamisessa ja sitä kautta turvannut pankin vakautta. Vastapainona talletusten arvo on
vähentynyt, vaikka korkotuotto otettaisiinkin huomioon. Inflaatio on alentanut säästämisastetta ja kiristänyt luotonsaantia. Indeksiehtoiset talletustilit
olivat mahdollisia vuosina 1955-1968. Indeksitilien käyttöönotto on esimerkki
pankkien keskenään tekemistä sopimuksista.576 Jos inflaatio onkin vähentänyt luottotappioita, se on toisaalta heikentänyt pankin vakavaraisuutta omien
varojen ollessa suurelta osin rahamääräisissä saamisissa.

575. Pekka Heikkilä, Säästöpankki nro 16/1990 s. 18 ja 4/1991 s. 31. Jälkeenpäin arvioituna velkakirjaehtoihin olisi ollut syytä lisätä koron muuttamista koskeva menettely.
576. Säästöpankit ja pian sen jälkeen muut pankit ottivat käyttöön indeksiehtoiset talletukset
vuonna 1955. Lainansaajilta perittiin ottolainauskorkojen nousua vastaavasti indeksikorotuksia. Verotuksessa 100 %:sti indeksiin sidotut tilit olivat veronalaisia muiden ollessa verovapaita.
Indeksitileistä jouduttiin luopumaan vuonna 1968. Partanen 2006 s. 128-132, Kuusterä I 1995 s.
439-446, Kuisma 2004 s. 156, Pipping 1964 s. 246, Ranki 1981 s. 38-50. Nimellisarvoperiaatteesta
”markka on markka” velkasuhteissa Ranki 1981 s. 54-60.
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6.4 Maksuvalmius ja talletuspako
Pankeilla on yksinoikeus ottaa vastaan talletuksia. Talletusten kanssa ovat
kilpailleet mm. valtion obligaatiot, säästökassatalletukset ja vakuutusyhtiöiden säästöhenkivakuutukset. Keskeinen ero kilpaileviin tuotteisiin nähden on
talletussuoja. Talletuksia ovat koskeneet lisäksi tietyt erityissäännökset kuten talletusten vanheneminen ja koronmaksuvelvollisuuden päättyminen.577
Turvallisuuden lisäksi likvidisyys erottaa talletukset muista sitoumuksista.578
Vakavissa taloudellisissa kriisitilanteissa yleisenä ongelmana on käteisrahan häviäminen.579 Huomattava määrä pankkien talletustileillä olevista varoista on avistaehtoista eli heti nostettavissa, käteisrahaan verrattavaa. Tässä
suhteessa pankit eroavat muista yrityksistä, joiden ottamat lainat erääntyvät
sopimusehtojen mukaisesti. Rahoitusmarkkinat ovat keskimääräistä alttiimpia erilaisille luottamustekijöistä ja peloista aiheutuville häiriöille. Lama-aikojen edessä keskuspankit ja viranomaiset ovat nähneet usein edessä olevat
ongelmat, mutta ovat olleet voimattomia estämään niitä.580 Pankkisääntelyn
yhtenä merkittävänä perusteluna on ollut varautuminen maksuvalmiutta
koskevilla säännöksillä talletuspakoon.
Pankin varainhankinta on lyhytaikaisempaa kuin pankin sijoitukset, joista pääosan muodostavat pankin asiakkailleen myöntämät lainat. Pankilla on
periaatteessa kaksi keinoa huolehtia maksuvalmiudestaan. Ensiksi pankki voi
pitää taseen molemmat puolet tasapainossa. Toiseksi pankki voi luottaa siihen, että se saa tarvittaessa rahoitusta ulkopuolelta. Säästöpankit, jotka ovat
toimineet ryhmänä, ovat hoitaneet maksuvalmiutta keskusrahalaitoksensa
577. Vanhenemisen erityispiirteet: vanheneminen on alkanut kalenterivuoden lopusta, tilin
käyttäminen on katkaissut vanhenemisen, pankilla ollut ilmoitusvelvollisuus vanhenemisesta.
Luottolaitoslain 610/2014 mukaan talletus ei vanhene. Koronmaksu lakkaa 10 vuoden päästä
siitä, kun tiliä on viimeksi käytetty (LLL 15:9 §). Periaatteessahan talletus ei voisi vanheta, koska
pankki liittää koron joka vuosi tiliin. KM 1893:6 s. 45-45.
578. Anttila 1996 s.173.
579. ”Serbiassa kesäkuun lopussa 1914 tapahtunut Itävalta-Unkarin kruununperillisen murha
saattoi maailman jännityksen valtaan: tuleeko sota vai ei? Vastauksena oli kuukautta myöhemmin sodanjulistus. Suomessa niin kuin muuallakin oltiin neuvottomia tai hätiköitiin. Hätääntyneet tallettajat ryntäsivät pankkeihin, jotka sen johdosta joutuivat kovalle koetukselle. Pankit, myös säästöpankit, kestivät kuitenkin hyvin tämän ryntäyksen. Sekavien olojen johdosta
ehdotettiin mm. yleistä maksuajan pidennystä, mutta sellainen toimenpide osoittautui pian
tarpeettomaksi.” Urbans 1963 s. 340-341.
580. Kun New Yorkin pörssi romahti lokakuussa 1929, sitä oli edeltänyt lähes vuoden ajan
kiihkeä spekulaatiovaihe. Federal Reserve oli koettanut rauhoittaa tilannetta määräyksin, varoituksin, koronkorotuksin ja rahan määrään vaikuttavin toimin, mutta turhaan. Maailmantalous ajautui lamaan ja kultakantainen valuuttajärjestelmä romahti. Matti Ranki, Säästöpankki
nro 10/1986 s. 18-19.

SKOP:n, Aktian ja Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy:n kautta.581 Viimekätisenä maksuvalmiuden turvaajana on ollut Suomen Pankki. Jos rahoitusmarkkinat toimivat ja markkinaosapuolet luottavat pankkiin, se pystyy
hankkimaan markkinoilta maksuvalmiutta. Jos pankki on menettänyt luottamuksensa, se voi johtaa talletuspakoon ja jälleenrahoituksen loppumiseen.
Esimerkkinä luottamuksen menettämisestä voidaan mainita SKOP.582
Nyman katsoo, että ”maksuvalmiuden, likviditeetin säilymistä on varmaankin katsottava kaikkein tärkeimmäksi tehtäväksi rahalaitosten hoidossa.
Sen rinnalla merkitsee vähemmän se, että luotonannosta aiheutuu tappioita
tai että yritys jonakin vuonna osoittaa miinusta. Tällaisilla tapahtumilla voi
sinänsä tietenkin olla vakavia seurauksia, vieläpä ne voivat pahimmassa tapauksessa, aseman muodostuessa kestämättömäksi, saattaa laitoksen suoritustilaankin, mutta maksuvalmiuden pettäminen voi muuten täysin vakavaraiselle rahalaitokselle merkitä niin suuria vaikeuksia, ettei sen sortumista
enää voida estää. Kun tallettajat jostakin syystä ovat joutuneet paniikin valtaan ja ryntäävät pankkeihin tai muutoin pidemmän ajan kestäneen epäluottamuksen vuoksi jatkavat talletustensa nostamista, silloin on rahalaitoksen
mobilisoitava kaikki varansa saadakseen tallettajille käteistä.” 583
Lainsäätäjä puolestaan on pyrkinyt varmistamaan, että pankit turvaavat maksuvalmiutensa pitämällä määrätyn erän vastaavistaan likvidissä
muodossa. Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi pankkilaeissa on ollut kassavarannon laatua ja määrää koskevat säännökset. Maksuvalmiuden seuraaminen on ollut myös valvontaviranomaisten jatkuvan valvonnan kohteena.584 Se, että pankki kykenee maksamaan talletukset tiliehtojen mukaan,
581. Esimerkki miten maksuvalmiutta on käytännössä hoidettu: ”Säästöpankkiryhmän maksuvalmiuden hoitaminen kuuluu SKOP:lle. Tämän tehtävän SKOP hoitaa asettamalla säästöpankeille talletusvelvoitteet lakisääteisen kassavarannon sijoittamiseksi, ottamalla vastaan
talletuksina ja sijoituksina säästöpankkien operatiiviset maksuvalmiusreservit ja hankkimalla
varoja ryhmän käyttöön ulkopuolisilta markkinoilta. SKOP rahoittaa säästöpankkien maksuvalmiusvaihteluita shekkiluotoilla sekä maksuvalmiusvekseleillä ja -lainoilla. Säästöpankkien
on pidettävä pysyvästi tilillään vähintään 8 % varsinaisista talletuksista ja sijoitettava Suomen
Kiinteistöpankin obligaatioihin 3 % vastaavasta määrästä.” 80-luvun säästöpankkilinja s. 25.
582. SKOP:n jälleenrahoituksen hinnan nousemisesta sekä rahoituksen rajoittamisesta ja
lopettamisesta Kuisma 2004 s. 458, Vihola 2000 s. 306, Kuusterä I 1995 s. 694, Saari 1992 s. 143,
224, 242 ja 279-280.
Saari 1992 s. 242: ”Ja sitten ilmenee, että SYP ja OKO eivät halua Skopista puheluita, joissa kysytään pitempää kuin yliyön rahaa. Limiittejä on kuulemma tarkastettu ja nyt ne ovat täynnä.”
Myös Soukola 2008 s. 389.
583. Säästöpankki nro 6/1932 s. 166. Maksuvalmiuden hoitamisesta Soukola 2008 s. 68-77.
584. Säästöpankkitarkastuksen kertomus vuodelta 1969: ”Säästöpankkien maksuvalmiuden
tehostettua valvontaa jatkettiin ja eräisiin säästöpankkeihin nähden jouduttiin käyttämään
myös poikkeuksellisia toimenpiteitä. Samoin valvottiin jatkuvasti säästöpankkien shekkitilejä
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on pankille myös imagokysymys.585 Maksuvalmiusvaatimusten kiristäminen tarkoittaa, että entistä suurempi osa pankin varoista on sijoitettava likvideihin eli käytännössä matalatuottoisiin sijoituskohteisiin. Siten maksuvalmiuden ylläpitämisessä on kysymys pankin vakauden ylläpitämisestä,
julkisuuskuvan säilyttämisestä ja kannattavuuteen heikentävästi vaikuttavasta tekijästä.
Maksuvalmiutta turvattiin alunalkaen siten, että säästöpankki ei ottanut
vastaan hoitovaroihinsa nähden suuria talletuksia. Ajattelumallina oli, että suurta talletusta vastaanotettaessa kassareserviä on lisättävä talletuksen
suuruuden takia. Vuoden 1895 säästöpankkiasetuksen mukaan säästöpankin säännöissä pitikin ”olla määrättynä paitsi vähin määrä minkä saa säästöpankkiin panna ja enin saaminen, josta yhdelle panijalle maksetaan korkoa.”
Vuoden 1918 säästöpankkilaissa säännöstä täydennettiin siten, että säästöpankin säännöissä tuli olla määrättynä myös korkein määrä, johon yksityisen
tilinpitäjän saaminen tai velka shekkitilillä saa nousta. Vuoden 1931 säästöpankkilakiin säännöstä ei enää otettu. Senkin jälkeen pienemmät säästöpankit ottivat sääntöihinsä edelleen korkeinta tilisaatavaa koskevia määräyksiä.
Samaa tarkoitusta palveli määräys, jonka mukaan samalle säästöönpanijalle
oli kiellettyä antamasta enempää kuin yksi säästökirja. Nyman katsoo, että
olosuhteiden vaatiessa pankin hallituksellakin oli lainmuutoksen jälkeen
valta ottolainaustilien talletusmäärän rajoittamiseen.586
Säästöpankkilaissa on ollut määräyksiä myös laina-ajoista ja lainojen irtisanomisesta. Niiden tarkoituksena on ollut turvata pankin
maksuvalmius ja varmistaa, että pankin luottoihin sitomat varat olivat tarvittaessa irrotettavissa lyhyessä ajassa.587 Irtisanomisehtoa on historiikkien ja Säästöpankki-lehden perusteella käytetty joitain kertoja.
Tapaukset ajoittuvat aikaan ennen säästöpankkien maksuvalmiudesta huolehtineen SKOP:n perustamista.
Lakisääteisen maksuvalmiuden lisäksi lainsäädäntö on tuntenut ns. kassavarantotalletukset Suomen Pankkiin. Kassavarantotalletuksia käytettiin

SKOP:ssa säästöpankeissa toimitettujen tarkastusten väliaikoina.”
Pankkitarkastusviraston johtaja Jussi Linnamo katsoi viraston valvonnan erityisiksi kohteiksi
kassavarantosuhteen, vakavaraisuuden sekä pankkien osake- ja kiinteistöomaisuuden. Säästöpankki nro 7-8/1970 s. 254.
585. Jotkut seurakunnat eivät saaneet ongelmitta ulos talletuksiaan säästöpankeista likviditeettisyistä ja ongelmat olivat nousseet julkiseen keskusteluun pankkia vahingoittaneella tavalla.
Säästöpankki nro 3/1928 s. 104-106.
586. Nyman 1962 s. 27-28 ja 136.
587. Säästöpankkiasetus 1895, 8 §; SPL 1918, 20 §; SPL 1931, 26 §, KM 1967:A 8 s. 47.

rahapolitiikan välineenä. Ne vähensivät käytettävissä olevan rahan määrää markkinoilla ja korottivat markkinoilla lainattavan rahan kustannuksia. Kassavarantotalletukset tarkoittivat markkinakorkoa halvempaa tai jopa korotonta luottoa pankeilta Suomen Pankille, joten se merkitsi pankeille
taloudellista rasitetta. Talletusten pohjana oli ottolainauksen lisäys tai koko ottolainauskanta. Ensimmäiset kassavarantotalletukset tehtiin Suomen
Pankkiin 1950- ja 1960-luvulla.588
Vuonna 1965 säädettiin laki rahalaitosten erityistalletuksista Suomen
Pankissa (745/1965). Lain tarkoitus oli saattaa rahoitusmarkkinoiden sääntely lakisääteiselle pohjalle. Itse lain tarkoitus oli tasoittaa luotonannon vaihteluja korkea- ja matalasuhdanteen kausina. Lain soveltaminen oli rajoitettu
laissa tarkoin määriteltyihin olosuhteisiin. Lakia ei käytetty kertaakaan. Lain
varsinainen tarkoitus oli ylläpitää sopimusjärjestelmää eli taivuttaa pankit
kassavarantosopimusten tekemiseen Suomen Pankin kanssa. Alkuperäisen
ja vuonna 1970 tarkistetun lain (677/1970) aikana tehdyt sopimukset olivat
voimassa vuodet 1967-1970 ja 1979-1993. Jälkimmäisen jakson alussa talletusvelvoitteen enimmäismäärä oli 5 %. Vuonna 1982 velvoitteen enimmäismäärä nostettiin 8 %:iin. Vuonna 1989 Suomen Pankki huolestui markkinoille
tulvivasta likviditeetistä. Maaliskuussa 1989 Suomen Pankki ja pankit tekivät
kassavarantosopimuksen lisäsopimuksen, joka mahdollisti talletusvelvoitteen nostamisen 12 %:iin. Lisäsopimuksen perusteella pankit tekivät vuosina
1989-1990 korottomia lisätalletuksia luotonannon kasvun perusteella. Vuonna 1993 järjestelmä muuttui Suomen Pankin ohjesääntöön tehdyllä muutoksella lakisääteiseksi ja talletukset Suomen Pankkiin muuttuivat korottomiksi (583/1993). Talletusvelvollisuudeksi tuli 2 % likvideistä talletuksista, 1,5 %
muista talletuksista ja 1,0 % muusta kotimaisesta varainhankinnasta.589

588. Talletusten keräämisjaksot olivat lyhyitä ja purivat likviditeettiin. Kassavarantotalletuksista Waris 1966 s. 6-16, Vihola 2000 s. 38-39, Kari 2016 s. 118. Kassavarantotalletuksia on myös
käsitelty edellä jaksossa 3.6.1.
589. Suomen Pankin vuosikirjat 1979 s. 19, 1982 s. 12, 1989 s. 13, HE 66/1993, Säästöpankki nro
7/1993 s. 6.
Suomen Pankki kehotti helmikuussa 1989 hidastamaan antolainauksen kasvun 9 - 12 %:iin
kaikissa pankkiryhmissä. SKOP päätyi kuitenkin ratkaisuun, että säästöpankkien antolainauksen kasvun jarruttaminen ei ollut mahdollista. SKOP:n arvion mukaan nollakorkoisten kassavarantotalletusten aiheuttamat kustannukset kyllä nousisivat, mutta ne olisivat kuitenkin
alemmat kuin nopean jarrutuksen mukanaan tuomat kokonaiskustannukset. Kuusterä I 1995
s. 694-695, Korhonen 2011 s. 189.
Kassavarantosopimusten korvaamisesta korottomalla vähimmäisvarantojärjestelmällä. Suomen Pankin vuosikirja 1993 s. 23-24, Säästöpankkiliiton vuosikertomus 1993 s. 4.
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6.4.1 Talletuspakotilanteet
Tässä kappaleessa todetaan merkittävimmät talletuspakotilanteet, jotka ovat
kohdanneet säästöpankkeja. Kuten esimerkeistä käy ilmi, kaikki isoimmat
likviditeettiongelmat ovat johtuneet säästöpankkien ulkopuolisista tekijöistä.
Talletuspakotilanteet kohdistuvat yleensä koko toimialaan. Eroksi jää lähinnä
se, mikä osuus talletuksilla on pankin ottolainausrakenteessa. Säästöpankeilla se on ollut muihin pankkeihin nähden suuri. Talletuspakotapausten
kuvaaminen on siinä mielessä perusteltua, että useissa maissa on koettu finanssikriisin seurauksena talletuspakotilanteita tämänkin tutkimuksen kirjoittamisen aikana. Esimerkit ja alaviitteet osoittavat, että uudet talletuspakotilanteet ovat aina mahdollisia.
Talletuspakona ei tässä tutkimuksessa pidetä sitä, että laman takia talletukset ovat vähentyneet yleistä talouden kehitystä seuraten.590 Talletuspakoongelma on voinut olla myös pankkikohtainen. Pankkikohtaiset ongelmat
ovat syntyneet usein pankin kohtaamista luottotappioista tai pankissa ilmitulleista kavalluksista.591 Mikäli pankki on menettänyt luottamuksen paikkakunnalla, josta seurauksena on ollut talletuspako, maksuvalmius on voitu
hoitaa kuntoon säästöpankkien yhteisvastuulla, käytännössä SKOP:n maksuvalmiusluotolla.
Talouselämän suhdanteista johtuen maksuvalmius on ollut eri aikoina milloin kireä milloin helpommin hallittavissa. Tyypillinen esimerkki oli 1890-luvun alkuun sattunut kansainvälinen talouspula, jonka vaikutukset tuntuivat Suomessa mm. korkotason kohoamisena. Sahatavaran ja
voin vienti vähenivät. Tekstiili-, nahka- ja tiiliteollisuus joutuivat vaikeuksiin. Maataloutta kohtasi kato. Monet säästöpankit, jotka olivat tottumattomia sopeutumaan suhdannevaihteluihin, menettivät talletuksia pitämällä talletuskorkonsa liikepankkien korkoja alempana. Seurauksena oli,
että vuosina 1890-1893 säästöpankkien talletuskanta supistui 6 % ja jotkin
säästöpankit keskeyttivät luotonantonsa.592 Normaali tapa maksuvalmiuden sääntelyssä onkin luotonannon sopeuttaminen talletusten kehitykseen.
590. Säästöpankkien talletukset ovat vähentyneet vuosina 1891-1892, 1939 ja 1992. Talletusten vähentymisen voi selittää yksiselitteisesti talletuspaolla vain vuoden 1939 osalta. Kahdessa muussa tapauksessa talletusten aleneminen on liittynyt suhdannekuvaan (Baring-kriisi,
1990-luvun lama). Lähde Säästöpankkitilastot.
591. Esimerkki säästöpankkitoiminnan ulkopuolelta: Vuonna 1899 perustettu Osakeyhtiö Helsingin Kansanpankki kärsi luottotappiota jo toisena toimintavuotenaan 1891 ja myös seuraavana vuonna 1892. Vuonna 1893 toimitusjohtaja anasti pankin kassan ja koetti poistua maasta.
Kun tallettajat menettivät luottamuksensa pankkiin, pankin talletuskanta aleni puoleen aikaisemmasta määrästään. Kalima 1980 s. 86, Kantanen 2012 s. 77.
592. Säästöpankki nro 5/1962 s. 170, Auer 1964 s. 92.

Ääritapauksissa tilanteen normalisoimisessa voi olla mukana myös valvontaviranomainen.593
Talletuspaossa ei aina ole kysymys luottamuksen menettämisestä itse
pankkiin, vaan syynä on uusi tilanne yhteiskunnassa. Esimerkiksi vuonna
1939 Helsingissä ja Viipurissa annettujen muuttokehotusten seurauksena
pankkitiskien taakse kertyi valtaisia jonoja. Kyseessä ei ollut varsinainen paniikkireaktio, vaan tarve varmistaa käteisvarojen riittävyys ennen muualle
siirtymistä.594 Seuraavassa käsitellään äkillisiä maksuvalmiutta koskeneita
ongelmatilanteita. Esimerkit osoittavat, että vakuusrahastolla ja yhteisvastuujärjestelmillä voi olla roolia likviditeettiongelmien hoitamisessa vain yksittäisten pankkien kohdalla.
Ensimmäisen talletuspaon syyt olivat poliittiset. Krimin sodan seurauksena syntyi talvella 1854 paniikinomaisia ryntäyksiä talletusten nostamiseen.595
Kysymyksessä oli ensimmäinen säästöpankkien ja ylimalkaan tallettajien
keskuudessa syntynyt paniikki Suomen historiassa. Useimpien suurten säästöpankkien talletuskanta supistui sodan aikana huomattavasti, eniten Helsingissä, jossa pudotus oli lähes 25 %. Talletusten irtisanominen edellytti vastaavasti lainojen irtisanomista. Lehdissä pyrittiin rauhoittamaan mielialoja
ja korostettiin pankkitalletusten turvallisuutta. Säästöpankit pyrkivät tilapäisellä lainanotolla vähentämään tarvetta lainojen irtisanomiseen. Ne turvautuivat myös Suomen Pankin apuun.596
593. Lyytinen 1983 s. 356: Helmikuun alussa 1944 Säästöpankkitarkastus kielsi Viipurin Työväen Säästöpankilta kaiken luotonannon maksuvalmiuden turvaamiseksi.
594. Kuusterä - Tarkka II 2012 s. 378.
595. Kalima 1980 s. 37-39, Talvio 2003 s. 16, Lindqvist A. 1992 s. 33-34, Hietakari 1951 s. 27. Ennen
autono-mian aikaa Turun Diskonttolaitos joutui vuonna 1808 Suomen sodan puhkeamisen
seurauksena nostoryntäyksen kohteeksi. Sota johti pankin siirtämiseen Tukholmaan ja talletusten maksu suoritettiin Tukholmasta käsin.
Krimin sotaa puolestaan seurasi ensimmäinen globaali talous- ja pankkikriisi v. 1857. Bähr
2013 s. 15-16.
596. Urbans 1963 s. 135-139, Kuusterä I 1995 s. 67-68, Lindqvist A. 1992 s. 36. Todettakoon, että muita pankkeja kuin säästöpankkeja ja Suomen Pankki ei Krimin sodan aikaan Suomessa
vielä ollut.
Jo Krimin sotaa edeltänyt aika oli taloudellisesti vaikea. ”Tuli katovuosia ja maahan täytyi tuoda entistä enemmän vierasta viljaa. Monet kaupungit paloivat ja jälleenrakennustoiminta nieli
paljon pääomaa. Valtiota rasitti myös Saimaan kanavan ja Bomarsundin linnoituksen rakennustöiden aiheuttamat menot. Sota tuhosi rannikkokaupunkeja, esti tavaran maastaviennin
ja hävitti suurimman osan kauppalaivastoa. Sota toi mukanaan tavaranhintojen nousun ja
parinkymmenen prosentin inflaation.” Säästöpankki nro 12/1942 s. 330-331.
Krimin sodan seurauksena oli ruplan arvon jyrkkä heilahtelu. Venäjällä jouduttiin palaamaan
paperirahakantaan. Seteleitä ei lunastettu enää hopeassa. Myös Suomen Pankin piti ensin rajoittaa ja sitten kokonaan lopettaa setelien vaihtaminen hopeaan, koska se johti muun muassa
metallisen vaihtorahan virtaamiseen Venäjälle. J. K. Paasikivi, Isänmaan historia II 1932 s. 194,
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Seuraavaksi 1860-luvun puolivälin nälkävuodet aiheuttivat maksuvalmiusvaikeuksia.597 Talletusten teko hidastui ja nostot lisääntyivät. Lainanottajat saivat lykkäystä korkojen ja lyhennysten suorituksista. Lainoja oli pakko myös irtisanoa. Säästöpankit ottivat mm.
obligaatioita lainojen maksuksi, vaikka korkokanta oli kohoamassa ja obligaatioiden kurssit olivat sen seurauksena alenemassa. Muutamat säästöpankit joutuivat ottamaan lainaa Suomen Pankilta ja yksityishenkilöiltä. Joidenkin säästöpankkien täytyi korottaa korkojaan. Porin, Kuopion ja
Närpiön säästöpankkien täytyi tallettajien vaatiessa saataviaan ja muiden koettelemusten johdosta lopettaa toimintansa.598 Hämeenlinnassa säästöpankin tallettajien luottamus pankkiin horjui niin pitkälle, että muutamat tallettajat haastoivat kassanhoitajan oikeuteen ja
vaativat häntä henkilökohtaisesti maksamaan irtisanotut talletukset.
Talletuksista oli irtisanottu yli puolet, josta syystä pankki ei niitä pystynyt
enää maksamaan.599

Lauri Siltala, Säästöpankki nro 4/1960 s. 126, Antti Kuusterä, Säästöpankki nro 4/1998 s. 6-7.
Tutkimusta kirjoitettaessa oli Ukrainan kriisi, jonka yhteydessä Venäjä liitti Krimin taas itseensä.
Kriisi aiheutti Venäjällä pääomapaon, jonka määrä oli Venäjän keskuspankin ilmoituksen mukaan tammi-maaliskuussa 2014 kaikkiaan 46 mrd euroa. Euroopan keskuspankin mukaan talletuspako olisi ollut kriisin aikana jopa 160 mrd euroa. Vuoden toisella neljänneksellä pääomia
lähti Venäjältä enää 9 mrd euron arvosta. Helsingin Sanomat 18.5.2014 s. B 13 ja 10.7.2014 s. A 25.
597. 1860-luku tunnetaan nälkävuosista. Ongelmana eivät olleet ainoastaan vuosikymmenen
jälkipuoliskon katovuodet. Jo vuosi 1862 oli ollut katovuosi. Vallinneessa laskusuhdanteessa
vientitavaroista maksettiin huonosti, luottoa oli saatavissa niukasti, rahanarvon aleneminen oli
nopeaa ja erityisesti Englannin lama vuonna 1865 vähensi Suomen vientiä. Kalima 1980 s. 61.
598. KM 1893:6 s. 22, Urbans 1963 s. 175-177, Säästöpankki nro 6/1960 s. 89: Syksyllä 1866 Porissa sattui suuri joukko vararikkoja. Porin Säästöpankin tallettajat ryntäsivät nostamaan säästöjään, ja kun mitään järjestelyjä säästöpankkien maksuvalmiuden ylläpitämiseksi ei ollut, ainoa
mahdollisuus oli sanoa lainat irti ja maksaa talletukset sitä myöten kuin varoja saatiin kokoon.
Säästöpankin lopputilitys tehtiin vasta vuonna 1874.
Kuopion Säästöpankin maksuvaikeudet alkoivat vuonna 1864. Kun ei muuta ulospääsyä keksitty, päätettiin irtisanoa kaikki lainat maksettavaksi viiden vuoden kuluessa. Kun tallettajien
vaatimukset saatiin tyydytetyksi, pankin toiminta loppui vuonna 1868. Hietakari 1951 s. 28-31.
Lakkautettujen pankkien tilalle perustettiin jo 1870-luvulla uudet säästöpankit Poriin ja Kuopioon. Muutama säästöpankki lopetti toimintansa kannatuksen puuttumisen takia (Somerniemen, Kullaan ja Noormarkun sp:t)
Todettakoon vielä, että Suomen nälkävuodet olivat siis myös yleismaailmallisia lamavuosia.
Kysymys ei ollut yksin em. Suomen viennistä Englantiin. Lontoon Cityssä puhkesi toukokuussa 1866 pankkikriisi, joka laajeni yleismaailmalliseksi finanssikriisiksi. Se kaatoi pankkeja ja
suuryrityksiä ja vaimensi taloudellista toimeliaisuutta kaikkialla. Suomen lankkujen ja lautojen
kysyntä hiipui länsimarkkinoilla. Rahajärjestelmien ero riisti metalli- ja tekstiiliteollisuudelta
kilpailuvaltin Venäjällä. Kuisma - Keskisarja 2012 s. 26, Englannin tilanteesta Roberts 2013 s. 35
ja Saksan (Preussin) tilanteesta Thomes 2013 s. 50.
599. Luukko 1996 s. 30-31. Hämeenlinnan Säästöpankkia yritettiin hakea tässä yhteydessä
myös konkurssiin.

Syksyllä 1905 puhkesi suurlakko, joka pysäytti kaikki pyörät viikoksi. ”Kun
kaupunki oli pimeänä, säästöpankkikaan (Helsingin Suomalainen Säästöpankki) ei ollut avoinna illalla, vaan päivällä klo 10-12. Kun ihmiset levottomuudessaan ryntäsivät nostamaan talletuksiaan, niin että ovilla oli pitkät
jonot, päätettiin kullekin antaa vain 100 markkaa.” 600
Syyskesällä 1914 ensimmäisen maailmansodan alkaminen aiheutti äkillisen pysähdyksen useimmilla elämänaloilla.601 Tarvittiin käteisvaroja, ja ensimmäiseksi paniikin kohteeksi joutuivat rahalaitokset. Pankkien edustoilla
kiemurtelivat pitkät jonot, joissa tallettajat odottelivat vuoroaan. Nostorynnäkkö kesti heinä-elokuun vaihteessa runsaan viikon. Säästöpankit sääntelivät nostojen määrää irtisanomisehdoillaan ja rajoittamalla nostojen markkamääriä. Useat säästöpankit maksoivat aluksi samalla säästökirjalla 1 000
markkaa. Toisena tai kolmantena rynnäkköpäivänä maksettiin enintään 100
markkaa viikkoa kohden. Kaupunkisäästöpankeissa talletukset alenivat noin
2 %. Maaseutusäästöpankeissa talletusten väheneminen oli pientä. Nostoryntäys voitiin hoitaa tilapäislainoituksella ja säästöpankkien omien talletusten
nostamisella liikepankeista. Vuoden loppuun mennessä säästöpankit olivat saaneet takaisin suurin piirtein sen, minkä ryntäys oli niiltä riistänyt.602
Suomen Pankki joutui varmistamaan pankkien likviditeettiä omaa lainanantoaan lisäämällä. Luottamus seteleiden arvoon säilyi eikä yleisö vaatinut
seteleiden lunastamista kullalla.603 Vasta syyskuussa 1915 Suomen Pankki
lakkautti setelien lunastamisen kullalla.604
Maailmansodan aikana tilanne muuttui päinvastaiseksi. Venäjän sotamenot loivat Suomeenkin rahanrunsautta, jolle ei ollut käyttöä. Normaalioloissa
luotonannon kriteerit olisivat madaltuneet. Nyt luottojen kysyntä oli vähäistä
600. Aro 1951 s. 43-44. Ryntäys koski myös muita pankkeja. Mm. Postisäästöpankissa tallettajat nostivat joulukuussa 1905 talletuksia kolme kertaa normaalia enemmän. Auer 1964 s. 125.
601. Kysymys ei koskenut ainoastaan Suomea. Useissa Euroopan maissa säädettiin ja sovellettiin maailmansodan sytyttyä myös moratoriolakeja, jotka tarkoittivat maksujen lykkäämistä
ja maksuaikojen pidentämistä sodan tapaisissa olosuhteissa. Ongelma ei koskenut yksin sotaa
käyviä maita. Ruotsissa, jossa yleisö oli osoittanut ”sodan syttyessä mitä suurinta hermostuneisuutta rynnäten pankkeihin vaatimaan näiltä saataviaan pois”, annettiin moratoriolaki. Moratoriota ei tuolloin otettu Suomessa käyttöön. Suomen Pankin vuosikirja 1914-1920, vuosi 1914 s.
5, Helsingin Sanomat 4.10.2014 s. C 23.
602. Säästöpankki nro 7/1914 s. 131-133, Aro 1951 s. 83, Hietakari 1951 s. 103. Postisäästöpankissa
nostoryntäys järkytti jopa pankin olemassaoloa. Nostetut varat olivat yli ¼ pankin talletuskannasta. Auer 1964 s. 129.
603. Kuusterä - Tarkka II 2012 s. 407.
604. Suomen Pankin vuosikirja 1914-1920, vuosi 1915 s. 12, Kastari 1955 s. 17: ”Eduskunnan myötävaikutuksetta annetulla keisarin laittomalla käskyllä oli pankki jo 11.9.1915 määrätty lakkauttamaan seteliensä lunastamisen kullalla.” Lauri Siltala, Säästöpankki nro 4/1960 s. 127: ”Kun
setelistö muuttui paperirahaksi, siitä alkoivat markan arvon alenemisen vuodet.”
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ja talletusten vastaanottamista saatettiin säästöpankkitasolla rajoittaa vuotuisella enimmäismäärällä tai lopettamalla koron maksaminen tilin saldon
ylitettyä pankin määrittelemän rajan.605 Sijoitusvaihtoehtoina olivat lainat
kunnille ja valtion obligaatiot. Sijoitusvaikeudet alkoivat vuoden 1916 alkupuolella. Huomattavat määrät varoja sijoitettiin vuosina 1916 ja 1917 Venäjän
valtion ruplaobligaatioihin ja Venäjän valtion markkamääräisiin valuuttalainoihin. Sijoitukset olivat kaksinkertaisesti vaarallisia: sekä lainanottajaan
että kurssiriskiin nähden. Molemmat toteutuivat.606
Pulavuosille 1929-1933 oli ominaista luottotappiot ja maksuvalmiusongelmat. Mikäli säästöpankki olisi jouduttu lopettamaan luottotappioiden takia, pankki saattoi kuitenkin jatkaa vakuusrahaston avustuksen turvin. SKOP
säästöpankkien keskusrahalaitoksena puolestaan lainoitti maksuvalmiuskriisiin joutuneita säästöpankkeja. Vuosien 1929 ja 1933 välisenä jaksona säästöpankkien yhteenlasketut otot ylittivät tilillepanot noin 16 %:lla. Vaikeimmaksi
tilanne kehittyi vuonna 1931, jolloin kultakannasta irtaantuminen aiheutti paniikinomaista talletusten nostoa. Kultakannasta irtaantuminenhan tarkoitti
tallettajan kannalta luopumista kouriintuntuvasta takeesta rahan arvon vakaana säilymiselle.607 Talletuspaon ollessa suurimmillaan kaupunkisäästöpankit saivat lyhytaikaisia maksuvalmiusluottoja suoraan Suomen Pankista.
Pula-ajan talletuspako koski erityisesti maaseudun säästöpankkeja.608 Todettakoon, että korkeiden korkojen takia alussa mainittuina viitenä vuotena
säästöpankkien ottolainaus kuitenkin kasvoi yhteensä noin 19 %.609
Seuraava nostoryntäys oli syksyllä 1939. Kun maailmanrauha oli uhattuna
jo edellisen vuoden syyskuun lopussa, eräissä suurissa säästöpankeissa oli
ilmennyt merkittävää talletusten nostoa. Sen seurauksena SKOP oli syksystä 1938 alkaen kehottanut säästöpankkeja varmistamaan maksuvalmiutensa
605. Luukko 1996 s. 129.
606. Kalliala 1958 s. 37- 42.
607. Vuoden 1926 alusta astui voimaan rahalaki, jonka perusteella Suomen rahajärjestelmä
palautettiin kultakantaan. Uuden markan kulta-arvo vastasi vain noin 1/8 ja sen ostokyky ainoastaan 1/11 entisestä kultamarkasta (arvo vuonna 1915). Rahalaki 363/1925, Suomen Pankin
vuosikirja 1925 s. 16-20, Säästöpankki nro 6/1983 s. 26-27, nro 4/1998 s. 6.
608. Urbans 1963 s. 338-343, Kuusterä I 1995 s. 168 ja 301, Säästöpankki nro 7/1914, SKOP:n likviditeetin kiristymisestä Kalliala 1933 s. 69-70 ja 1958 s. 37.
Rahamarkkinoiden keskuksena toiminut Englanti luopui kultakannasta 21.9.1931. Suomen oli
pakko seurata esimerkkiä 21.10.1931. Tuona väliaikana Suomi menetti suuren osan valuuttavarannostaan. Suomen markan arvo aleni vuoden loppuun suhteessa dollariin 42,7 %, puntaan
17,8 % ja Ruotsin kruunuun 18,8 %. Suomen Pankin vuosikirja 1931 s. 11 ja 17-20, Hepoluhta 1977
s. 56. Ranskassa, joka ei luopunut kultakannasta, seurauksena oli talouden romahdus ja myös
poliittinen levottomuus. Suomen Kuvalehti nro 24/1936 s. 876-877.
609. Säästöpankki nro 6/1983 s. 27.

riittävyys.610 Tästä syystä säästöpankkien likviditeetti oli erityisesti maaseudun säästöpankeissa varsin hyvä. Yleisön ryntäys pankkeihin alkoi vuonna
1939 elokuun viimeisellä viikolla. Kun neuvottelukutsu Moskovaan annettiin
kansalle tiedoksi lokakuun 7. päivänä, tiedotuksen näkyvimpiä seurauksia
oli tallettajien keskuudessa syntynyt uusi paniikki. Helsingissä ja Viipurissa
muodostui pankkien toimistoihin ja pitkälle ulos kaduille jonoja, joissa sadat tallettajat tuntikausia odottivat saadakseen nostaa säästöjään. Kun lauantaina 7.10. sai nostaa tililtä 10 000 markkaa, maanantaina 9.10. sai nostaa
2 000 markkaa tiliä ja viikkoa kohden. Seuraavana päivänä raja alennettiin
500 markkaan. Syys- ja lokakuun aikana kaupunkisäästöpankkien talletukset
vähenivät 6 % ja maaseutusäästöpankkien 2 %.611 Säästöpankkien maksuvalmius hoidettiin siten, että SKOP sai säästöpankeilta vekseleitä, jotka se edelleen diskonttasi Suomen Pankkiin. Lisäksi Suomen Pankki luototti suoraan
kolmea helsinkiläistä säästöpankkia.612
Likviditeettiongelmat voivat olla myös alueellisia. Vuonna 1923 talletukset vähenivät neljässä kaupunkisäästöpankissa ja 55 maaseutusäästöpankissa, joista suurin osa oli Itä- ja Pohjois-Suomessa. Vähentyminen tapahtui
niillä seuduilla, joita vuoden 1923 kato kohtasi ankarimmin.613 Keväällä 1940
Kanta-Suomen säästöpankit antoivat 100 milj. markan lainan Karjalan säästöpankeille tallettajien saamisten turvaamiseksi. Kun jatkosodan päättyminen
alkoi olla näköpiirissä, keväällä 1944 Säästöpankkiliiton aloitteesta säädettiin
laki siirtosäästöpankkien tallettajien saamisten turvaamiseksi. Laissa Kanta-

610. Käsitys ei koskenut vain SKOP:ia. Mm. KOP varautui tulevaan suurella käteiskassalla.
Kuisma 2004 s. 19.
611. Kuusterä I 1995 s. 301-303, Säästöpankki nro 10/1939 s. 269 ja nro 8/1940 s. 209-210, Tola
1970 s. 73-74, Aro toteaa, että ”Neuvottelujen alkaminen Neuvostoliiton kanssa vaikutti säästäjiin sodanjulistuksen tavoin. Kun säästöjen ulosotto päivä päivältä kasvoi ja muuttui yhä
enemmän paniikinluontoiseksi, täytyi säästöjen maksaminen rajoittaa 500 markaksi viikossa
kultakin tililtä.” Aro 1951 s. 228, Siltala - Luukko 2001 s. 81.
Pankkien ja niiden asiakkaiden tilanne syksyllä on muutenkin vaikea. Lainanlyhennysten ja
korkojen maksaminen tuotti vaikeuksia erityisesti maaseudulla, kun metsänmyynti oli pysähdyksissä. Lisäksi valtiovalta oli myöntänyt maksujen suorituksen lykkäyksiä kertausharjoituksiin osallistuville. Pankkien kannalta pakkomyyntien toimeenpanoa oli rajoitettu. Hyvönen
1955 s. 287.
Talletuspako uhkasi myös liikepankkeja. KOP rajoitti J. K. Paasikiven Moskovan matkan lähtöpäivänä talletusten nostamiseen 2 000 markkaan viikossa ja lopetti kokonaan luotonannon.
Talletuksista katosi lokakuun 1939 aikana 5 %. Kuisma 2004 s. 22. Talletuspaosta numeroina
Suomen Pankin vuosikirjassa 1939 s. 14-16.
612. Kuusterä I 1995 s. 378-379, Tola 1970 s. 73-74, Kalliala 1958 s. 104-107, Tudeer 1986 s. 30.
613. Vuoden 1923 säästöpankkitilasto s. 11. Valtio lievitti vuonna 1923 ns. katobudjetilla Pohjois- ja Itä-Suomen tilannetta. Lainat annettiin OKO:n ja osuuskassojen välityksellä. Hyvönen
1955 s. 142.
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Suomen säästöpankit velvoitettiin tukemaan luovutetun alueen säästöpankkeja 200 milj. markalla.614
Yksittäisten säästöpankkien likviditeettiongelmat tuodaan esille lähinnä
asianosaisten pankkien historiikeissa.615 Myös säästöpankin luonne ja asiakasrakenne ovat johtaneet likviditeettiongelmiin tai syventäneet niitä verrattuna joihinkin toisiin säästöpankkeihin.616 Lisäksi tässä todettakoon, että
säästöpankkien politiikkana oli ollut noudattaa perustehtäväänsä ja työnjakoa liikepankkien ja säästöpankkien kesken. J. W. Minni kirjoittaa työnjaosta
Säästöpankki-lehdessä muun muassa, että ”Säästöpankit voivat levollisesti luovuttaa ne verrattain harvat kymmeniin tuhansiin nousevat talletukset,
joita maalaispankitkin asiakkaittensa mukavuuden vuoksi ovat vastaanottaneet, yksityispankeille. Tunnettuahan on, että tällaiset suuret talletukset
melkein aina ovat lyhytaikaisia, kun taas säästöpankit sijoittavat varansa
seisoviin, pitempiaikaisiin lainoihin.” Kysymys oli yleensä metsärahoista
ja kiinteistöstä saaduista rahoista, joita ennen pitkää tarvittiin kiinteistön
ostoon.617
614. Viipurin läänissä talletukset alenivat v. 1939 4,7 % ja v. 1940 13,5 %. Säästöpankkitilastot
v. 1939 ja 1940.
615. Säästöpankkien tarkastaja Georg Leinberg Someron Säästöpankista: ”Pari kolme vuotta
sitten syntyi paniikki talletusten nostamiseksi pankista. Kun pankin oli vaikea niitä suorittaa,
huudettiin vararikkoa ja oltiinkin voimakkaasti pankin lopettamisen kannalla, mutta saatiin
kunnan välityksellä 10 000 mk:n kassakreditiivilaina, joka rauhoitti paniikin ja on luottamus
sen jälkeen parantunut.” Myös Antola 2005 s. 147-148.
Reisjärven Säästöpankin talletuskanta aleni neljänneksellä vuonna1931 syynä kuntalaisten
keskuudessa levinneet huhut pankin talouskriisistä ja pelon leviäminen tallettajien keskuudessa. Maijala 2005 s. 148.
Lahden Työväen Säästöpankki: Hallituksen esimies oli kavaltanut säästöpankin varoja. Kavallus paljastui helmikuussa 1914. Tieto vaillingista oli paikkakunnalla aikaansaanut levottomuutta säästöönpanijoissa, jotka rupesivat vaatimaan ulos säästöjään. Säästöpankki otti tallettajien vaatimusten tyydyttämiseksi lainan. Sodan julistamisen jälkeen syntyi uusi ryntäys
säästöpankkia vastaan ja kuvernööri oli pakotettu asettamaan säästöpankin suoritustilaan.
Säästöpankki nro 7/1914 s. 133
Helsingin Säästöpankki: Venäjän ja Turkin 3.3.1878 solmiman San Stefanon rauhan jälkeen
alkoi kiiriä huhu, että Venäjä oli joutumassa uuteen sotaan, tällä kertaa Englannin ja Itävallan
kanssa. Helsingissä pelättiin, että Englannin laivasto pommittaisi Viaporia ja kaupunkia heti
vesien avauduttua. Tämän johdosta tallettajat virtasivat sankoin joukoin pankkiin nostamaan
pois rahansa. Karlsson 2006 s. 35-36.
616. Helsingin Työväen Säästöpankin talletuskanta aleni seuraavasti: vuonna 1914 maailmansodan syntymisen takia 7,7 % ja vuonna 1918 kansalaissodan jälkeen elokuun loppuun mennessä 3,5 milj. markasta hieman yli 2 milj. markkaan. Vuonna 1931 kultakauden päättymistä seuranneiden viikkojen talletuskato oli - 21 milj. markkaa, joka saatiin kerätyksi vasta neljän vuoden
kuluttua. Vuonna 1956 yleislakon seurauksena talletuskato oli yli 300 milj. markkaa eli yli 5 %
talletuskannasta. Luvut HTS:n historiikista. Lyytinen 1983 s. 76, 94, 186 ja 266. Talletuspakoa
esiintyi yleislakon takia myös muissa kuin työväenpankeissa. Kuisma 2004 s. 158.
617. Säästöpankki nro 1-2/1940 s. 8-12.

Valtion vakuusrahasto edellytti päättäessään Suomen Säästöpankki SSP:n tukemisesta, että pankki sitoutuu sitä koskevaan tervehdyttämisohjelmaan. Ohjelmassa pankin oli pyrittävä toiminnan uudelleen suuntaamiseen, kustannustehokkuuden parantamiseen, riskien sopeuttamiseen
ja rahoitusaseman tasapainottamiseen. Muun muassa pankin taseen olisi pitänyt pienentyä neljässä vuodessa 96 mrd markasta 65 mrd markkaan.
Valtion vakuusrahasto edellytti varainhankinnan tiukempaa hinnoittelua.
Hinnoittelun, negatiivisen julkisuuden ja kilpailijoiden toimenpiteiden seurauksena talletuskanta supistui vuoden 1992 alusta vuoden 1993 lokakuuhun
13 %. Vuoden alusta vuoden loppuun vuonna 1993 talletukset vähenivät 7,3
%. Tervehdyttämisohjelmassa odotettiin talletusten supistumisen taittuvan
vuonna 1994.618 Kun SSP toteutti omaa tervehdyttämisohjelmaansa mukaan
lukien ottolainaukselle asetetut alennustavoitteet, huomattavasta talletuskannan supistumisesta huolimatta ei kysymys ollut yksin asiakkaiden suunnasta lähteneestä talletuskadosta vaan myös pankille asetettujen tavoitteiden
toteuttamisesta. Tulkintaa tukee se, että tallettaja-asiakkaissa ei ollut havaittavissa konkurssinpelkoa. Osaltaan siihen vaikuttivat talletussuojajärjestelmä ja valtion toimet pankkijärjestelmän vakauden ylläpitämisestä kuten ns.
pankkitukiponsi.
Muutamissa Säästöpankkien Vakuusrahaston tukipäätöksistä on nimenomaisena perusteena ollut maksuvalmiuden turvaaminen. Vesannon Säästöpankin kohdalla perusteena on ollut selkeästi säästöjen irtisanominen. Irtisanomisen syynä oli kahden osuuskaupan säästökassan ja yhden uuden
osuuskassan synnyttämä kilpailutilanne.619 Tuki annettiin vuonna 1926, jolloin laissa ei ollut vielä säännöstä, joka mahdollisti vakuusrahastolle maksuvalmiustuen antamisen. Lakiin tämä mahdollisuus tuli vasta vuonna 1933
(91/1933). Vuonna 1929 vakuusrahasto antoi tukea Puumalan Säästöpankille,
jonka kamreeri oli syyllistynyt kavallukseen. Avustuslaina tuli käyttää vain
irtisanottujen talletusten maksamiseen. Päätös osoittaa, että kavallus oli johtanut luottamuksen menettämiseen asiakaskunnassa ja sen myötä talletusmenetyksiin. Pula-aikana 1930-luvun alussa kuusi vakuusrahastolta tukea
saanutta säästöpankkia oli kärsinyt huomattavia luottotappioita, velalliset
eivät kyenneet maksamaan korkojaan sekä talletusten nostoja ja irtisanomisia tapahtui näistä syistä runsaasti. Kun vakuusrahaston myöntämä avustuslaina tuli käyttää pankin SKOP:sta saaman lainan tai vekselin maksamiseen, se osoittaa pankin ajautuneen myös likviditeettikriisiin, vaikka tukea
618. Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle pankkituesta 2.12.1993 s. 23.
619. Osuuskauppojen säästökassatoiminta oli käynnistynyt vuonna 1917. Herranen 2004 s. 80.
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haettiin luottotappioiden takia ja vakavaraisuuden turvaamiseksi. Likviditeettikysymyksen yhteydessä ei voi ohittaa säästöpankkiryhmän rakennetta
ja säästöpankkien keskusrahalaitoksen osuutta ryhmässä. Maksuvalmiutensa huonosti hoitaneet säästöpankit ylittivät aika ajoin myös omavaltaisesti
SKOP:ssa olleita tilejään. Menettelyn edessä SKOP oli voimaton. Se ei voinut
olla lunastamatta näidenkään säästöpankkien shekkejä, jottei se olisi vahingoittanut säästöpankkien mainetta. Korkeat sakkokorotkaan eivät estäneet
tilinylityksiä.620
Talletussuojajärjestelmällä ja suojan ehdoilla on merkittävä rooli talletuspakotilanteiden estämisessä. Viimeiset finanssikriisin aikaiset käytännön esimerkit osoittavat sen herkkyyden, mikä saa tallettajat nostamaan talletuksia
pankeista.621 Talletuspako-ongelman vaikeusastetta voi lisätä ottamalla mukaan sen, että pankit mukaanlukien säästöpankit rahoittavat entistä enemmän luotonantoaan muilla keinoin kuin talletuksilla, esimerkiksi laskemalla
liikkeeseen joukkovelkakirjalainan, jolla luotottaa asuntolainojen hakijoita.
Pankin taloudellisen aseman heiketessä uuden jälleenrahoituksen hinta ja
saatavuus voivat heiketä.622

6.5 Perustamispääoma ja vakavaraisuus
Perustamispääoma on lainsäätäjän käsitys minimipääomasta, jolla pankki
voi aloittaa toimintansa. Säästöpankeissa perustamispääomasta käytettiin
nimitystä kantarahasto vuoden 1990 säästöpankkilakiin saakka ja sen jälkeen nimitystä peruspääoma. Perustamispääoman vähimmäismäärä pidettiin alhaisena vuoden 1990 lainmuutoksiin saakka, jotta siitä ei olisi syntynyt estettä säästöpankkien perustamiselle.623 Alhaista perustamispääomaa
620. SKOP:n vastuusta maksuvalmiuden turvaamisessa mm. Matti Ranki, Säästöpankki nro
3/1998 s. 3-4.
621. Northern Rock -pankin maksuvalmiuskriisiin liittyi talletuspako. Syynä talletuspakoon
on arveltu olleen sen, että Isossa-Britanniassa talletussuojajärjestelmään oli sisällytetty 10 %:n
omavastuuosuus yli 2 000 punnan talletuksille, sekä sen, että suojan alaisten talletusvarojen
maksussa oli pitkä viive. Omavastuuosuus poistettiin sikäläisestä järjestelmästä heti tapahtuneen jälkeen. Esimerkki osoitti, miten pienestä asiasta talletuspako saattaa syntyä. Ruuskanen
2009 s. 92.
622. Kun Lehman Brothers -investointipankin kunnosta alkoi levitä ikäviä huhuja, sen tukkurahoittajat vetäytyivät ja alkoi moderni talletuspako. Viljanen 2015 s. 34.
623. Pääomavaatimus asetettiin alhaiselle tasolle, koska ”määräys korkeasta vähimmäistä
pääomasta pian voipi vaikeaksi tahi mahdottomaksi tehdä pienempäin paikallispankkien syntymistä, jotka kuitenkin saattaisivat täyttää hartaan tarpeen.” Jorma Aranko, Säästöpankki nro
1/1996 s. 6.
Säästöpankit alkoivat perustaa merkittävämmin sivukonttoreita 1920-luvulta alkaen. Sivukont-

samoin kuin säästöpankkien (ja osuuspankkien) liikepankkeja alhaisempaa vakavaraisuusvaatimusta puolsivat myös pienemmät toimintaoikeudet
liikepankkeihin nähden.624 Kaikille pankeille sama perustamispääoman
määrä ja vakavaraisuusvaatimustaso olivat seuraus markkinoiden yhdentymisestä. Sen ulkopuolelle minkään maan tai pankin ei ollut mahdollista
jäädä. Jakson lopussa on luettelo, miten monta pankkia on perustettu eri
vaatimusten aikana.
Vakavaraisuussäännösten perusteluna on se, että pankkiin sijoittaneiden,
siis lähinnä tallettajien, turvaksi pankilla tulee olla toimintansa volyymiin
ja toiminnan riskisyyteen nähden riittävästi omia varoja. Mittarina käytetty
vakavaraisuussuhde kuvaa pankin omien varojen määrää suhteessa pankin
toiminnan laajuuteen. Vakavaraisuus toimii pankin toiminnan ja riskinoton
rajoittimena ja tappiopuskurina vaikeissa suhdannetilanteissa. Aikaisempaa karkeapiirteistä vakavaraisuussääntelyä on tarkennettu useaan kertaan
yksityiskohtaisemmaksi mittariksi, joka pyrkii ottamaan huomioon kaikki
pankin toimintaan liittyvät riskit. Säästöpankkien vakavaraisuutta on turvattu ja kartutettu vuotuisen ylijäämän siirtämisellä vararahastoon ja rajoittamalla vuotuisen ylijäämän jakamista. Säästöpankkien Vakuusrahaston toiminta on kohdistunut jäsenpankkien vakavaraisuuden turvaamiseen.
Yhteisvastuu on olennainen elementti myös talletuspankkien yhteenliittymäjärjestelmässä.
Vakavaraisuus ei ole yksin pankkilakien varassa. Kuten edellä todettiin,
inflaatio vähensi aikaisemmin luottotappioita. Sama vaikutus on korkotason
vakaudella ja alhaisuudella, koska myös ne helpottivat velallisten kykyä hoitaa lainansa. Vakavaraisuusvaatimusten tiukentaminen ei aina välttämättä
johda pankin vakavaraisuuden vahvistumiseen vaan jopa alenemiseen.625
Uudet säännökset voidaan kokea vaatimukseksi, joka on paitsi lainsäätäjän
kannalta riittävä myös oman pankin kannalta hyväksyttävä. Seurauksena on

torin perustaminen oli yksinkertaisempi ratkaisu kuin säästöpankin perustaminen, se kun ei
vaatinut kantarahaston keräämistä, riitti kun perustamiskustannukset maksettiin. Parkanon
Säästöpankin asiakaslehti Kukkaro nro 2/2012 s. 16.
624. Ajattelumalli ei ole ollut vieras liikepankeillekaan. Vuoden 1886 pankkilaissa liikepankkien perustamispääoma jätettiin yhtiöjärjestyksessä säänneltäväksi tavoitteena helpottaa liikepankkien perustamista. Useiden pienten liikepankkien ajauduttua lain voimassaoloaikana
selvitystilaan, konkurssiin ja fuusioihin, perustamispääoman määrä palautettiin vuoden 1933
pankkilakiin. Blomstedt I 1989 s. 37.
625. Vakavaraisuusvaatimus on alentunut kahdesti: Vuoden 1969 liikepankkilaissa vaatimukseksi asetettiin 4 %, kun edellisessä laissa vastaavalla tavalla laskettu luku oli 6,7 %. Erma 1970
s. 359. HE 53/1969 s. 28. Basel III -vakavaraisuuslaskennassa IRB-menetelmää käyttävien pankkien vakavaraisuusvaatimus aleni selvästi.
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lain vaatimuksen muuttuminen, joidenkin pankkien kohdalla alentuminen,
yleiseksi tavoitetasoksi.626
Vakavaraisuuden turvaamiseen kuuluu myös rajojen asettaminen yhdelle
asiakkaalle annettujen luottojen määrälle suhteessa pankin omiin varoihin.
Kuten edellä on todettu, ensimmäinen säännös riskikeskittymistä otettiin
vuoden 1931 lakiin. Sen mukaan ”säästöpankki älköön samalle lainanottajalle
tai olennaisessa taloudellisessa etuyhteydessä toisiinsa oleville lainanottajille myöntäkö luottoa niin suuressa määrin, että siitä voisi aiheutua vaaraa
säästöpankin vakavaraisuudelle.”627 Tämän ja myöhempien riskikeskittymäsäännösten perusteluna on, että pankin luotonantoon liittyvä tappionvaara jakautuisi ja että saman luotonottajan koko velka pankille ei nousisi
sellaisiin määriin, että pankin vakavaraisuus laskusuhdanteesta johtuvan
arvojen alenemisen tai luotonsaajan taloudellisen romahduksen johdosta
joutuu vaaraan. Useiden säästöpankkien tuentarve Säästöpankkien Vakuusrahastolta on johtunut pankin suurimman yritysasiakkaan konkurssin aiheuttamista luottotappioista.
Säästöpankin vakavaraisuus riippuu ratkaisevasti sen sijoitusten, ensi sijassa luotonannon varmuudesta. Eri aikoina pankin luotonantoa on rajattu
paitsi saman asiakkaan vastuiden enimmäismäärän suhteen myös luotoille vaadittavilla vakuuksilla, lainamuotoja ja laina-aikoja koskevilla säännöksillä sekä rajaamalla luotonsaajatahoja. Erityisesti on syytä nostaa esille
kysymys luottojen vakuuksien turvallisuudesta ja mitä toimintapolitiikkaa
säästöpankit luotonannossaan ovat noudattaneet.628 Vakuuksien muoto

626. Säästöpankkiryhmä asetti talletuspankkilain voimaantulon jälkeen itselleen tavoitetasoksi vakavaraisuuden, joka oli kaksinkertainen lain vaatimaan 8 %:iin nähden. Tavoitetta asetettaessa ryhmässä käytiin keskustelua pankin ylikapitalisoinnista ja tarpeettoman korkeasta vakavaraisuudesta. Korkean vakavaraisuuden pankissa lain vakavaraisuusvaatimukset saattavat
myös lisätä riskinottohalua.
627. Vuonna 1930 annetussa komiteanmietinnössä oli esillä malli, jonka mukaan yksiin käsiin
myönnettyjen luottojen määrä olisi rajoitettu määrättyyn osaan pankin luotonannosta tai omista varoista. Mallista luovuttiin, koska rajan asettamista pidettiin vaikeana ja koska sen katsottiin
rajoittavan pankin liikkeen tarkoituksenmukaista hoitamista. KM 1930:14 s. 7, Hjelt 1996 s. 115.
Yhden asiakkaan saamien luottojen rajoittaminen toteutui täsmällisesti vasta vuoden 1993
luottolaitoslaissa. Siinä laskentaperusteena oli luottojen määrä suhteessa pankin omiin varoihin (LLL 70 §).
628. Vakuuksilla voidaan ymmärtää sellaisia oikeudellisia turvajärjestelyjä, joilla luotonantaja
saa velallisen maksukyvyssä ilmenevien häiriöiden varalta oikeuden laajempaan velkavastuupiiriin tai tehokkaampaan velkavastuutoteutukseen, kuin mihin velallisen normaali yleinen
vastuu veloistaan ulosmittauskelpoisella omaisuudellaan oikeuttaa. Havansi 1984 s. 2-7.
Käytettyjä vakuuksia ovat kiinteistökiinnitys, irtaimet pantit, yrityskiinnitys ja takaukset. Vakuustyypit voidaan jakaa henkilö- ja reaalivakuuksiin. Yleisin henkilövakuus on takaus. Reaalivakuuksissa kiinteistö tai asunto-osakkeet pantataan luoton vakuudeksi. Kontkanen (toim.),

ja arvostaminen on jäänyt kunkin pankin itsensä päätettäväksi. Erityisesti maaseutusäästöpankkien luotonanto tapahtui alkuaikoina miltei yksinomaan henkilötakausta vastaan. Säästöpankkitarkastuksen vaatimuksesta kiinnitysvakuuksia lisättiin 1920-luvulta alkaen ja erityisesti 1930-luvun
pulavuosien seurauksena, kun luotonsaajien ja takaajien rehellisyys oli alkanut pettää.629
Yhteenvetona voidaan sanoa, että säästöpankin luottoriskin katteena on
ollut pankin omat pääomat ja luotonsaajilta vaaditut vakuudet vuoden 1990
talletuspankkilakiin saakka ja asiallisesti sen jälkeenkin, koska uudessa lainsäädännössä saatavien ja sijoitusten sijoittaminen eri tavalla omaa pääomaa
vaativiin vakavaraisuusluokkiin perustuu osittain niistä annettujen vakuuksien perusteella. Uuteen järjestelmään siirtyminen merkitsi säästöpankkien
osalta, ettei niille asetettu luotonannossa enää lakimääräistä vakuuspakkoa.
Sinänsä monet pankkikriisit ovat opettaneet, että mitään turvaavaa vakuutta
ei todellisuudessa ole olemassa. Paljon tärkeämpää olisi asettaa erityisesti
yritysluotonannossa painoa yrityksen johdon pätevyydelle, yrityksen kannattavuudelle ja tulevaisuuden näkymille. Tällöin luotonannossa vaadittujen
vakuuksien tehtäväksi jää korvata tässä arvioinnissa tehdyt virheet.630

Pankkitoiminnan käsikirja 2015 s. 178-185.
629. Tola katsoo, että talon kiinnittämistä pidettiin alentavana, jota vastoin takuulainan ottamista ja takaukseen menemistä pidettiin taloudellisen hyvinvoinnin merkkinä. Takaajat olivat usein velattomien kiinteistöjen omistajia. Syynä kiinnityslainojen huonoon maineeseen
oli Hypoteekkiyhdistyksen 1860-luvulla myöntämät kiinnitysluotot, joita laina-asiakkaat eivät
kyenneet hoitamaan. Sen seurauksena vuonna 1869 Hypoteekkiyhdistyksen omistuksessa oli
439 tilaa. Tola 1970 s. 42-43, Säästöpankki nro 8/1924 s. 76, Piepponen 2000 s. 8-9.
Takausten suosion syynä oli myös se, että vuoteen 1931 kunnallisverotuksessa sai vähentää
kokonaan henkilötakaukseen perustuvien lainojen korot. Kiinnitysvakuudellisissa lainoissa
korkojen vähennyskattona oli 1 500 markkaa. Verokohtelu ohjasi turvautumaan lainajärjestelyissä sukulaisiin ja naapureihin ja johti mahdollisesti myös suurempiin lainoihin, kun verotuksellinen etu kasvoi lainasumman noustessa. Maijala 2005 s. 76.
1930-luvulla velalliset ja takaajat yrittivät päästä sitoumuksistaan siirtämällä omaisuuksiaan
toisten nimiin, myös valekaupoilla. Sen estämiseksi säädettiin laki kaupanvahvistajista. Pulaliikkeiden seurauksena esiintyi laina-asiakkaissa myös haluttomuutta velvoitteiden hoitamiseen. Tola 1970 s. 65-66, Maijala 2005 s. 155-160.
630. Jorma Aranko, Säästöpankki nro 2/1995 s. 5.
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PERUSPÄÄOMAVAATIMUS JA PANKKIEN PERUSTAMINEN631
Ajanjakso
1822-1895
1896-1918
1919-1923
1924-1931
1932-1969
1970-1982
1983-1990
1991-1993
1994-

Perustamispääoma ao.
Uudet säästöpankit lkm
ajankohtana
sääntöjen mukaan
1 000 mk
2 000 mk
20 000 mk
50 000 mk
100 000 mk
500 000 mk
25 000 000 mk
30 000 000 mk

171
286
33
12
9
1
-

6.5.1 lainsäädännön kehitys
Ensimmäisen säästöpankkiasetuksen alla vallitsi niin ulkomailla kuin Suomessa lama, joten lainsäädäntö aloitettiin varovaisesti taloudellisesti heikoissa olosuhteissa.632 Maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta koskevaa sääntelyä voidaan kuvata siten, että lainsäädäntöä on korjattu sitä mukaa kuin
ongelmakohtia on tullut esille ja lainsäätäjä on tullut niistä tietoiseksi. Tietoisuudesta ei ole voinut olla suuria viiveitä, koska säästöpankkeja valvova
viranomainen on ollut osa valtiovarainministeriötä tai ministeriön alainen.633
Näin ajatellen voisi ajatella, että uusi laki on ollut edellistä parempi ja täydellisempi. Erityisesti vakavaraisuuden osalta vaatimukset ovat tarkentuneet ja
tiukentuneet joka lainsäädäntökierroksella. Vuodesta 1990 tiukentuminen on
johtunut Euroopan unionin direktiivien ja asetusten vaatimuksista.634
631. Vuodesta 1994 perustamispääomavaatimus on ollut samalla tasolla, ensin 5 milj. ecua ja
sittemmin 5 milj. euroa. Vuonna 1992 perustettiin uutena Suomen Säästöpankki - SSP, johon
fuusioitiin 42 säästöpankkia. Korppoon Säästöpankin jatkajaksi perustettua Nooa Säästöpankki
Oy:tä ei ole tulkittu uudeksi säästöpankiksi.
632. Vuosikymmenen ensi vuodet olivat taloudellisesti taantuman aikaa. Vuonna 1887 alkanut
vilkas yritteliäisyys, joka eräillä aloilla oli kehittynyt keinotteluksi, muuttui Baring-kriisin sekä
sen myötä aiheutuneiden huonojen ulkomaisten kauppakonjunktuurien, kotimaassa vuosina
1891-1892 sattuneiden katovuosien ja rahapulan vaikutuksesta taantumaksi, jota jatkui vuoteen
1893 saakka. Korpisaari 1923 s. 206.
633. Säästöpankkien osalta Säästöpankkitarkastus oli vuoteen 1954 valtiovarainministeriössä.
Ministeriölle jäi silti edelleen laajoja oikeuksia Säästöpankkitarkastuksen toimintaan. KM 1967:
A 8 s. 19-20. Säästöpankkitarkastuksen tai valtiovarainministeriön edustaja oli Säästöpankkien
Vakuusrahaston hallituksessa vuoteen 1970. Tämän jälkeen Pankkitarkastusviraston edustaja
osallistui rahaston hallituksen kokouksiin vuoteen 1998.
634. Jos sääntelyä kuvataan maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta koskevien pykälien määrällä,

Ennen vuoden 1895 säästöpankkiasetusta vakavaraisuus laskettiin omien
varojen suhteena talletuskantaan. Vakavaraisuudesta ei ollut erityisiä määräyksiä, vaan kysymys oli pankin omasta toimintapolitiikasta. Esimerkiksi
vuonna 1885 vakavaraisuus oli keskimäärin runsaat 15 % talletuksista ja useissa säästöpankeissa yli 20 %. Säästöpankkien omat varat ylittivät siten 10 %:n
rajan, joka muissa maissa yleisesti oli asetettu minimitavoitteeksi.635
Vuoden 1895 säästöpankkiasetuksen mukaan kantarahasto ei saanut olla
1 000 markkaa pienempi. Alhaisella kantarahaston määrällä tahdottiin edistää ennemminkin hyödylliseksi osoittautuneiden rahalaitosten syntymistä
kuin, että kantarahasto olisi turvannut säästöpankin vakavaraisuutta. Kantarahasto antoi turvaa tallettajille enintään siltä varalta, että säästöpankille
toiminnan alkutaipaleella sattuisi tulemaan tappioita. Toisaalta kantarahaston alhainen määrä merkitsi, että säästöpankin tuli pyrkiä toiminnassaan
kartuttamaan omia varoja vähintään siihen saakka, kunnes ne nousivat 10
%:iin talletuksista. Säästöpankit saivat nimittäin käyttää ylijäämää yleishyödyllisiin ja hyväntekeväisyystarkoituksiin vain siltä osin, kuin kantarahasto
ja vararahasto yhdessä ylittivät 10 % talletuksista. Raja merkitsi, että omien
pääomien kasvu vähensi pankin kaatumisriskiä. Toisaalta voidaan teoretisoida, että omien pääomien lisääminen voi suunnata pankin toimintaa riskipitoisemmaksi.
Kantarahaston maksoivat aluksi yksityiset lahjoittajat ja 1870-luvulta alkaen pääosin maalaiskunnat. Yksityiset lahjoittajat olivat kauppiaita, tehtailijoita, kartanonomistajia ja korkeita virkamiehiä. Säästöpankin säännöissä
voitiin määrätä, että kantarahastoon sijoitetut rahat maksetaan takaisin, kun
pankki on niin vaurastunut, ettei se enää tarvitse alkuperäistä kantarahastoaan. Näin toimittiin, kun vararahasto oli vähintään 10 % tallettajien saamisista. Joissain tapauksissa perustajilla oli oikeus saada sijoittamistaan varoista
myös korkoa.636
Maksuvalmiuden turvaamiseksi säästöpankkiasetus määräsi, että säästöpankit eivät olleet velvollisia maksamaan talletuksia muuten kuin irtisanomisen jälkeen.637 Hallituksella oli kuitenkin valta, milloin se haitatta voi

niitä oli vuoden 1895 säästöpankkiasetuksessa yksi, 1918 säästöpankkilaissa yksi, 1931 säästöpankkilaissa kolme, 1969 säästöpankkilaissa kuusi sekä 1990 talletuspankkilaissa samoin kuin
vuoden 2007 luottolaitoslaissa 13.
635. Vuosien 1870-1872 säästöpankkitilasto s. 11: ”Ylipäänsä on useimmissa säästöpankeissa
peri-ajatukseksi säädetty, että jalkarahasto pitää suurennettaman vähintäänkin 10 prosentiksi
koko vastuusummasta.”, myös Urbans 1963 s. 211.
636. KM 1893:6 s. 17, Luukko 1996 s. 95.
637. Käytäntö talletusten nostamisessa saattoi poiketa säädösten vaatimuksista. Vuoden 1914
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tapahtua, sallia varojen nostaminen tililtä ilman irtisanomista. Lisäksi säästöpankit velvoitettiin sijoittamaan vähintään 10 % viimeisen tilinpäätöksen
osoittamasta talletusten määrästä niin, että nämä sijoitukset voitiin helposti
muuttaa rahaksi.638 Vaatimustasoa vähensi se, että kassareserviin sai puoleen
määrään saakka lukea ensiluokkaisia kiinnitettyjä velkakirjoja. Säännöstä
voidaan pitää merkillisenä. Se tuli asetukseen valtiopäiväkäsittelyssä niiden
arvelujen johdosta, että määräys kassareservien sijoittamisesta yksinomaan
valtion, hypoteekkiyhdistyksen ja muihin täysin kelvollisiin obligaatioihin ja
pankkilaitosten talletustodistuksiin aiheuttaisi maaseudulla hankaluuksia ja
kustannuksia sekä merkitsisi säästöpankeille yleensä pienempiä korkotuloja. Valtiopäivien laki- ja talousvaliokunta otaksui, että hyvät kiinnitysluotot
myös taloudellisina pula-aikoina pitäisi voida vaikeuksitta lainoittaa pankkilaitoksissa.639
Vuoden 1918 säästöpankkilaissa kantarahaston vähimmäismäärä nostettiin 2 000 markkaan. Tämän ja myöhemmin esitettävien korotusten suhteen
todetaan, että kantarahaston suuruutta koskevaa vähimmäisvaatimusta sovelletaan vain perustettaviin säästöpankkeihin. Jo toimivilla pankeilla ei ole
ollut velvollisuutta kantarahastonsa korottamiseen. Ylijäämä on käytettävä
vararahaston muodostamiseksi ja kartuttamiseksi. Neljäsosa puhtaasta voitosta voitiin kuitenkin käyttää eläkkeiksi säästöpankkien virkailijoille sekä
hyväntekeväisyys- ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Kun säästöpankit saivat
oikeuden shekkiliikkeen harjoittamiseen, se merkitsi uutta haastetta maksuvalmiuden hoitamisessa. Nopeatempoinen shekkiliike edellytti hyvää likviditeettiä. Tätä korosti myös shekkien lunastusaikaa koskevien yleisten määräysten muuttuminen. Entisen seitsemän päivän sijasta shekit oli lunastettava
vaadittaessa. Laista poistettiin kiinnitetyt velkakirjat niiden instrumenttien
joukosta, jotka saatiin lukea kassareserviin. Kohteet, joihin kassavaranto
nostorynnäkössä säästöpankit eivät vaatineet yhtä säästöpankkia lukuun ottamatta talletusten
irtisanomista nostojen suorittamiseen. Säästöpankki nro 7/1914 s. 132.
Toisenlainen esimerkki: ”(Vehmaan Säästö)pankki kasvoi hyvin hitaasti niin kauan kuin se oli
lukkarin hoidossa, joka jarrutti pankin toimintaa mitä sopimattomimmilla menettelyillään.
Hän ajoi esim. ulos henkilöt, jotka tahtoivat nostaa rahojaan.” J. W. Minni, Säästöpankki nro
12/1931 s. 389.
638. Kassavarannon hoitamisessa on ollut vaikeuksia. Vuoden 1914 säästöpankkitilasto s. VIII:
”Kuten tunnettua ovat muutamat säästöpankit hyvinkin vastahakoisia hankkimaan itselleen
asetusten määräämää kassareserviä, vaikka heitä huomautettaisiinkin siitä useampaan kertaan.
Tyrvännön Säästöpankin hallitus osoitti tässä suhteessa niin kovaa itsepintaisuutta, että olin
(säästöpankkien tarkastaja Gideon Järnefelt) pakoitettu kääntymään asiassa asianomaisen Kuvernöörin puoleen, joka antamallaan päätöksellä määräsi koko lainausliikkeen lopetettavaksi
kunnes kassareservi on asianomaisessa kunnossa.”
639. Säästöpankki nro 6/1932 s. 166.

voitiin sijoittaa, määriteltiin tyhjentävästi: varman pankkilaitoksen talletukset sekä valtion, pankkien, hypoteekkilaitosten, kuntien ja seurakuntien obligaatiot. Inflaation seurauksena kantarahaston vähimmäismäärä nostettiin
vuonna 1923 annetulla lainmuutoksella 20 000 markkaan (285/1923).
Vuoden 1931 säästöpankkilaissa kantarahaston vähimmäismääräksi säädettiin 50 000 markkaa.640 Ylijäämän jakamista koskevia säännöksiä tarkistettiin siten, että hyväntekeväisyys- ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin, säästäväisyyden edistämiseen ja eläkerahastointiin voitiin käyttää enintään 15 %
tai, jos kanta- ja vararahasto olivat vähintään 10 % talletuksista, enintään 25 %
puhtaasta voitosta. Kassavarannossa pääsääntö oli edelleen 10 % ja sitä seurattiin vuosineljänneksittäin. Vaikka vuoden 1918 laki oli antanut säästöpankeille oikeuden shekkitilien käyttöönottoon, laissa ei annettu lunastettaviksi
esitettäviin shekkeihin nähden maksuvalmiuden turvaamista tarkoittavia
määräyksiä. Uuden lain mukaan säästöpankin tuli shekkien lunastamisen
varalta pitää katetta, jonka tuli vastata vähintään viidettä osaa shekkitileiltä
nostettavissa olevasta määrästä. Lakia selvennettiin ja samalla kiristettiin
siten, että säästöpankki sai ottaa luottoa täyttääkseen sitoumuksensa tai satunnaisen ja lyhytaikaisen rahantarpeensa. Luotto oli maksettava takaisin
vuoden kuluessa.
Vuoden 1931 lakia valmistellut komitea katsoi, että pelkkä kantarahaston
minimimäärä ei riitä turvaamaan tallettajien asemaa kaikissa olosuhteissa ja esitti, että omien varojen tulee olla vähintään 3 % talletusten määrästä
(KM 1931:12). Vaatimuksesta kuitenkin luovuttiin sillä perusteella, että Säästöpankkien Vakuusrahasto turvasi säästöpankkien toimintaa ja antoi riittävän turvan tallettajille. Vakavaraisuutta varmistettiin siten, että käteispanttia,
takausta ja vekseliä vastaan säästöpankki sai myöntää luottoa enintään 50
% talletusten määrästä. Lisäksi säästöpankin omien rahastojen tuli olla vähintään 10 % näiden luottojen määrästä. Säännös osoitti, että luotonannossa nähtiin vuoden 1918 laista poiketen selvästi riskiä.641 Toisaalta lakia voidaan tulkita niin, että säästöpankkien vakavaraisuus ei riipu niinkään paljon
640. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että vuoden 1933 liikepankkilaissa liikepankkien minimiosakepääoma oli 10 milj. markkaa. Vuonna 1966 perustettu Asuntoluotto-Säästöpankki
käytti hyväkseen säästöpankkilain mahdollisuutta perustaa pankki pienellä pääomalla. Säästöpankki oli yksityisten henkilöiden perustama ja sen tavoitteet olivat luonteeltaan spekulatiivisia. Pankki jouduttiin jo vuonna 1971 yhdistämään Säästöpankkien Vakuusrahaston tuella
Helsingin Suomalaiseen Säästöpankkiin. Kuusterä I 1995 s. 463.
641. Vuoden 1933 liikepankkilakiin otettiin pulavuosien opetuksena ensimmäisen kerran todellinen vakavaraisuusvaatimus. Minimiosakepääoman lisäksi osakepääoman ja vararahaston
tuli olla vähintään 10 % pankin sitoumuksista (7 §). Liikepankin kassareservin tuli olla 20 %
vaadittaessa maksettavista sitoumuksista (18 §).
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niiden omista varoista kuin sijoitusten laadusta. Lain vaatimuksia voidaan
peilata lakia edeltäneeseen tilanteeseen samoin kuin tilanteeseen lain säätämisen jälkeen. Koko 1920-luvun säästöpankkien luottotappiot olivat vähäiset.
Edes 1930-luvun pahimpina lamavuosina säästöpankit ryhmänä eivät ajautuneet merkittäviin vaikeuksiin. Vaikeuksiin joutuneiden yksittäisten säästöpankkien määrä kuitenkin nousi varsin suureksi, 13:een vuosina 1930-1934.
Vuosina 1920-1930 säästöpankkien luottotappiot olivat 0,0 % lainakannasta
lukuun ottamatta vuotta 1924, jolloin tappiot olivat 0,1 %.642 Pulavuosina 19311933 luottotappiot olivat kunakin vuonna 0,2 % ja sen jälkeen vuosina 19341936 kunakin 0,1 %.643
Vuoden 1931 säästöpankkilain mukaan säästöpankki voi toiminnan jatkamiseksi tai kehittämiseksi koota asiakkailtaan lisärahaston. Lisärahasto
voitiin maksaa takaisin edellyttäen, että edellisessä kohdassa mainittu vakavaraisuusvaatimus täyttyi. Samana vuonna lisärahastoa voi maksaa takaisin
enintään puolet edellisen vuoden puhtaan voiton määrästä. Lisärahastolle
voitiin maksaa enintään sama korko kuin säästötilille. (ks. jakso 6.6.1).
Vuoden 1969 säästöpankkilaissa perustettavan säästöpankin kantarahaston vähimmäismääräksi säädettiin 100 000 markkaa. Perusteluna säätää
kantarahaston määrä olennaisesti liikepankkien osakepääoman vähimmäismäärää pienemmäksi oli se, että säästöpankin on säätiöluonteisena mahdollista toimia olennaisesti pienemmissä puitteissa kuin osakeyhtiömuotoisten
pankkien. Lisäksi säästöpankkien toimintaa on rajoitettu jyrkemmin turvallisiin toimintamuotoihin kuin liikepankkien, ja se pienentää niiden omien
pääomien tarvetta.644
Lakiin otettiin ensimmäisen kerran varsinainen vakavaraisuutta koskeva
vaatimus. Säästöpankin oman pääoman oli oltava vähintään 2 % pankin sitoumusten määrästä. Vakavaraisuuden aste määriteltiin vertaamalla oman
642. Vuonna 1924 oli luottotappioita 29 säästöpankilla yhteensä 1 039 324 markkaa. Vuosina
1925-1929 luottotappioita oli 27-38 säästöpankilla 180 362 - 622 836 markkaa. Luvut osoittavat,
että kaikkina vuosina yli 90 %:lla säästöpankeista ei ollut yhtään luottotappiota. HE 53/1930 s. 2.
643. Liikepankkien luottotappiot vuonna 1924 olivat 1,6 %, pulavuosina 1931-1933 4,4 %, 1,4 %
ja 2,4 % ja vuosina 1934-1936 0,4%, 0,3 % ja 0,2 %. Osuuskassojen luottotappiot olivat vuosina
1931-1934 kunakin 0,1 %. Muina vuosina vuotta 1920 lukuunottamatta tappiot olivat 0,0 %. Liikepankeissa luottotappiot kohdistuivat pienten pankkien ongelmaksi. Isoissa liikepankeissa
ne jäivät koko luottokannasta noin prosenttiin. Autio - Hjerppe, Jaakko Autio 1996 s. 92-95.
644. Perustettavan osuuspankin osuuspääoman vähimmäismäärä oli säästöpankkien tapaan
100 000 markkaa (vuoden 2014 arvossa runsaat 130 000 euroa) ja vakavaraisuusvaatimus 2 %.
Liikepankin osakepääoman vähimmäismäärä oli 2 milj. markkaa (2,6 milj. euroa) ja vakavaraisuusvaatimus 4 %. Pankkilakikomitea oli esittänyt säästö- ja osuuspankkien vähimmäisvakavaraisuusvaatimukseksi 3 %. KM 1967:A 8 s. 31 ja 56. Hallituksen esityksessä vaatimus aleni
komiteamietinnön perusteluja muuttamatta 2 %:iin. HE 53/1969 s. 29.

pääoman yhteismäärää vieraan pääoman määrään. Käytännössä se merkitsi,
että omaa pääomaa verrattiin sitoumuksiin, joilla tarkoitettiin kaikkia niitä
velvoitteita, joihin pankki on talletuksia vastaanottamalla tai muulla tavoin
sitoutunut sillä täsmennyksellä, että pankkitakaukset otettiin huomioon sitoumusten yhteismäärää laskettaessa puolesta määrästään. Kahden prosentin vakavaraisuusvaatimuksen täyttämiseen annettiin 10 vuoden siirtymäaika. Pankkitarkastusvirastolla oli oikeus myöntää määräajaksi poikkeus 2
%:n vaatimuksesta, ei kuitenkaan alle 1 %:n. Tosin siitäkin saattoi vielä saada
alitusoikeuden, kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi.
Säästöpankin vuosivoitosta oli siirrettävä vararahastoon vähintään 80 %,
kun vakavaraisuus oli alle 3 % ja vähintään 70 %, kun vakavaraisuus oli alle 4
%. Sen jälkeen vähintään 50 % oli siirrettävä vararahastoon. Se osa voitosta,
jota ei käytetty vararahaston kartuttamiseen, oli käytettävä säästäväisyyden
edistämiseen tai hyväntekeväisyys- ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin tai varaukseen odotettavissa olevaa poikkeuksellista menoa varten.
Säästöpankki ei saanut antaa luottoa sellaisin ehdoin, että siitä voi aiheutua vaaraa pankin maksuvalmiudelle. Säännöksellä pyrittiin vaikuttamaan
luottoaikojen pituuteen, irtisanomisehtoihin ja eräännyttämislausekkeisiin.
Maksuvalmiuden osalta lakiin sisältyi yleissäännös, jonka mukaan säästöpankin oli pidettävä liikkeensä laatuun ja laajuuteen nähden riittävää ja rakenteeltaan tarkoituksenmukaista kassavarantoa. Näin ollen kassavarannon
rakenne jäi kunkin pankin tarkoituksenmukaisimmaksi katsomallaan tavalla
järjestettäväksi. Kassavarannon suuruusluokasta säädettiin, että sen oli oltava aina yhteensä vähintään 20 % pankin vaadittaessa maksettavista veloista
ja 10 % pankin muista veloista. Laissa ei ollut aikaisemman lain mukaista 12
kuukauden määräaikaa kassavarannon saattamiseksi kuntoon ja viranomaiset saattoivat ryhtyä heti toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Viranomaiset valvoivat maksuvalmiutta kuukausiraporttien perusteella.
Vuonna 1978 pankkilakeihin lisättiin säännökset, jotka merkitsivät vakavaraisuusvaatimuksen alentumista puuttumatta lain 2 %:n vaatimukseen.
Muutosten mukaan puolet luottotappiovarauksesta rinnastettiin pankin
omaan pääomaan vakavaraisuussuhdetta laskettaessa. Lisäksi säästöpankit
(ja osuuspankit) saivat vakavaraisuutta laskettaessa vähentää sitoumusten
yhteismäärästä pankin vakuuttamat luotot ja takaukset Pankkitarkastusviraston hyväksymän osuuden osalta, kuitenkin enintään puolet vakuutusyhtiön
vakuutussopimukseen perustuvan vastuun määrästä ja enintään määrän, jo-
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ka vastaa puolta prosenttia pankin sitoumusten yhteismäärästä (680/1978).645
Muutokset perustuivat siihen, että kaikki säästöpankit (ja osuuspankit) eivät
olisi saavuttaneet 2 %:n vakavaraisuusvaatimusta vuoden 1969 lain siirtymäajan päättymiseen mennessä.646 Muutokset tulivat voimaan vuoden 1979
alusta.
Pankkien liiketoiminnan luonteeseen kuuluu, että luotonannon riskit
toteutuvat aika-ajoin. Pankkien sääntelyn ja valvonnan kannalta on olennaista, että pankit voivat varautua etukäteen luottotappioihin ja että ne
kirjaavat luottotappiot riittävän aikaisin. Näin voidaan estää tappioiden
yht´äkkinen välittyminen pankin tulokseen. Luottotappioihin varautumisen merkitystä korostaa se, että valtaosalla pankkien saatavista ei ole markkina-arvoa, jolloin odotettavissa olevia luottotappioita koskevien kirjausten
voidaan katsoa myös korvaavan puuttuvaa markkina-arvostusta. Mikäli varauksia ei hyväksyttäisi vähennyskelpoisiksi verotuksessa, pankit voivat pyrkiä pidättäytymään varausten tekemisestä.647 Elinkeinotuloverolain

645. Luottokannan vakuuttamisessa vakuutus muuttaa mahdollisen vahingon riskiksi, joka on
taloudellisesti korvattavissa. Pankkien omistamien keskinäisten vakuutusyhtiöiden kohdalla
riskiä voitiin jakaa pankkien kesken, mutta koko pankkiryhmän vakavaraisuuteen luottokannan vakuuttamisella ei ollut merkitystä.
646. Vuoden 1975 tilinpäätösten mukaan 115 säästöpankin ja 192 osuuspankin vakavaraisuus
oli alle 2 %. Säästöpankkeja oli mainittuna vuonna 283. Säästöpankeilla oli lainmuutoksen
voimaantullessa Säästöpankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, jonka tarjoamiin vakuutuksiin
kuului luottovakuutus. Osuuspankeilla oli vastaavasti Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö. Liikepankeilla ei ollut keskinäistä vakuutusjärjestelmää. Erma - Koski 1985 s. 400-402.
Luottokannan vakuuttamisen ja luottotappiovarauksen huomioonottamista vakavaraisuutta
laskettaessa lainmuutoksia valmistellut pankkilakikomitea ei esittänyt, vaan se tuli esitykseen
lausuntokierroksen jälkeen. Muutokset vastasivat pankkilakitoimikunnan jäsenen Ahti Pekkalan eriävää mielipidettä, johon toimikunnan pysyvä asiantuntija Kalevi Kauniskangas oli
yhtynyt. Liikepankkeja edustanut Raimo Ilaskivi esitti eriävässä mielipiteessään vain luottotappiovarauksen huomioonottamista vakavaraisuutta laskettaessa. KM 1976: 66 s. 80-88, HE
32/1978, Pekka Heikkilä, Säästöpankki nro 7-8/1978 s. 9-11. Vihola 2000 s. 29-30. (Kansanedustaja
Pekkala oli Haapajärven Osuuspankin toimitusjohtaja, pankinjohtaja Kauniskangas SKOP:n
johtokunnan jäsen ja kansanedustaja Ilaskivi Suomen Pankkiyhdistyksen toimitusjohtaja.)
Luottokannan vakuuttaminen luottoriskin varalta oli ollut esillä jo vuoden 1961 pankkilakikomiteassa. Komitea totesi, että ”luottovakuutuksen merkitys vakavaraisuuden turvana on kuitenkin ratkaisevasti riippuvainen siitä, kuinka suuressa määrin se siirtää luottoriskiä kokonaan
pankkien ulkopuolelle.” KM 1967:A 8 s. 56.
Säästöpankkien Keskinäisen Vakuutusyhtiön luottovakuutuksen ehtojen mukaan sattuneesta
vahingosta korvattiin enintään 60 %. Lisäksi vakuutuksessa oli omavastuuosuus ja korvauksen enimmäismäärä.
647. Kontkanen 2002 s. 94-99. Kaavamaisesta luottotappiovarauksesta luovuttiin vakuutus- ja
eläkelaitosten osalta elinkeinotuloverolain muutoksella 1077/2008. Lainmuutosta koskevassa
hallituksen esityksessä HE 176/2008 sivulla 27 todetaan, että luottotappiovarausjärjestelmä on
tarkoitus poistaa myös luottolaitoksilta ja korvata se arvonalentamistappioiden vähennysoikeudella. Tästä annettaisiin erillinen esitys myöhemmin.

mukaan talletuspankki saa vähentää verovuonna tehdyn luottotappiovarauksen, jonka määrä on enintään 0,6 % pankilla olevien saamisten yhteismäärästä. Määrä ei kuitenkaan saa ylittää 5 % verovuoden lopussa olevien
saamisten yhteismäärästä.648
Vuonna 1982 säästö- ja osuuspankkilakeihin tehtiin samoja täsmennyksiä,
joita oli tehty vuonna 1979 liikepankkilakiin (543/1982). Kun perustettavan
liikepankin pääomavaatimus oli noussut vuonna 1979 kahdesta miljoonasta
viiteen miljoonaan markkaan, säästö- ja osuuspankkien perustamispääoma
korotettiin 100 000 markasta 500 000 markkaan.

6.5.2 Vakavaraisuus Baselin pankkivalvontakomitean
suosituksiin
Kansainvälisen järjestelypankin BIS:n yhteydessä toimivassa Baselin pankkivalvontakomiteassa vahvistettiin vuonna 1988 ensimmäinen Baselin sopimus (Basel Accord, Basel I). Baselin sopimus perustui kuten muukin sen
jälkeinen sääntely pankkien kohtaamiin ongelmiin.649 Sopimuksen tavoitteena oli pankkien tappioiden sietokyvyn parantaminen. Sopimus on ollut
nykyisen (2014) pankkien riskienhallinta- ja vakavaraisuussääntelyn pohjana. Se oli myös Suomessa vuoden 1990 talletuspankkilain pohjana. Talletuspankkilaki muutti vakavaraisuuslaskennan luottoriskipohjaiseksi, kun aikaisemmin laskennan perusteena olivat pankin omat sitoumukset eli talletukset.
Laskentatavan muutos perustui siihen, että aikaisempi laskentatapa ei enää

648. EVL 46 §. Säästöpankkien Vakuusrahaston tukipäätöksistä 1930-luvulla käy ilmi, että
luottotappioita kirjattiin sitä mukaa kuin pankin tulos antoi siihen mahdollisuuden eikä aina
tappioiden syntymisen aikataulussa.
649. Itse Baselin pankkivalvontakomiteakin käynnistyi vuonna 1975 pankkien kohtaamista
ongelmista. Bretton Woods -valuuttajärjestelmä oli päättynyt vuonna 1971 ja sen seurauksena
vuonna 1974 Bankhaus Herstatt Saksassa ja Franklin National Bank of New York Yhdysvalloissa
ajautuivat valuuttatoiminnoissaan ylipääsemättömiin ongelmiin ja vararikkoon. Tapahtumien
seurauksena G10-maat päättivät, että BIS:n yhteyteen perustetaan Baselin pankkivalvontakomitea. www.bis.org.bgbs: History of the Basel Committee. Bretton Woods -järjestelmä loppui
siten, että Saksa lakkasi ylläpitämästä kiinteää valuuttakurssia suhteessa dollariin ja Yhdysvallat
ilmoitti lopettavansa muiden maiden keskuspankkien hallussa olleiden dollarien vaihtamisen
kultaan. Kuusterä - Tarkka II 2012 s. 384-389, Kuisma 2004 s. 136, Säästöpankki nro 8/1992 s. 18-19.
Vuonna 1945 luotu Bretton Woods-järjestelmä oli kiinteiden kurssien järjestelmä, jossa järjestelmässä olleiden maiden valuutat oli sidottu Yhdysvaltojen dollariin. Tälle oli puolestaan määrätty kiinteä kulta-arvo. Järjestelmää hoitamaan perustettiin Kansainvälinen Valuuttarahasto
IMF. Jäsenmaat sitoutuivat pitämään valuuttakurssinsa pariarvon tuntumassa. Vahvistetun
arvon muuttaminen edellytti talouden rakenteellista tasapainottomuutta ja yli 10 %:n muutokset edellyttivät rahaston hyväksynnän. Kuusterä kuvaa järjestelmää korjattavissa olevaksi kiinteiden kurssien järjestelmäksi. Autio - Hjerppe, Antti Kuusterä 1996 s. 31-32, Talvio 2003 s. 87.
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kuvannut pankkitoimintaan kohdistuneita riskejä. Omaa pääomaa ei ajateltu enää talletusten turvana vaan puskurina sijoitustoiminnan riskejä, ennen
kaikkea luottoriskejä vastaan.650 Vakavaraisuus määriteltiin pankin omien
varojen ja luotto-, sijoitus- ja takausriskien suhteena. Mitä suurempia riskit
ovat, sitä suurempi on oltava pankin oman pääoman. Riskierille asetettiin
oman pääoman vähimmäisvaatimus erien riskipitoisuuden mukaan.651 Perusajatuksena Basel-säännöstöä kehitettäessä on ollut asiakasriskit, omien
varojen laatu, likviditeettiriski ja vähimmäisomavaraisuusaste. Sen lisäksi
pankin tulee tunnistaa pankin oman liiketoiminnan ja toimintaympäristön
kannalta olennaiset riskit.
Säännöstö merkitsi myös vakavaraisuusvaatimusten kiristymistä, joskaan
ei niin suurta kuin päällepäin näyttäisi.652 Vakavaraisuuslaskenta lähti Basel
I -normistossa siitä, että pankeilla tulee olla omia varoja vähintään 8 % riskipainotetuista saatavista. Prosentti määriteltiin toisaalta kokemusperäisesti ja
toisaalta siten, että se ei olisi aiheuttanut pankeille ylipääsemättömiä vaikeuksia.653 Uudessa laskentatavassa pankki voi oman pääoman lisäämisellä ja
luotonannon suuntaamisella vaikuttaa vakavaraisuusasteeseensa. Myös se

650. Vuonna 1896 tehtiin ehdotus liikepankkeja koskevan pankkiasetuksen muuttamiseksi,
jossa esiintyi ensimmäisen kerran nykyiselle vakavaraisuusajattelulle keskeinen vakavaraisuuden käsite: ”Pankin vakavaraisuutta ei saa arvostella sen omien ja lainattujen varojen suhteen
mukaan vaan etupäässä, miten se on sijoittanut ne.” Komitean ehdotukset eivät kuitenkaan
toteutuneet miltään osin. KM 1896:7 s. 7, Pipping 1962 s. 302. Riskiin painottuva vakavaraisuuden mittaustapa tuli voimaan Baselin pankkivalvontakomitean kautta siis vasta vuonna 1990.
Vastaavanlainen vakavaraisuuslaskelma esiintyi Ruotsin pankkilakiuudistusta koskevassa mietinnössä 1960-luvun lopussa. Mietinnössä pankin sijoitukset ryhmiteltiin neljään luokkaan. Ensimmäiseen ryhmään kuuluivat obligaatiot ja lainat valtiolle ja kunnille. Nämä vaativat omaa
pääomaa 0,5 %. Neljänteen riskiryhmään kuuluivat saatavat, joiden vakuudet eivät täyttäneet
ryhmissä 2 ja 3 vaadittuja lainojen vakuusvaatimuksia. Toisessa ryhmässä vakavaraisuusvaatimus oli 1 % ja kolmannessa 4 %. Ryhmän 4 vakavaraisuusvaatimus oli 8 %. Säästöpankki nro
3/1968 s. 98-99.
651. Baselin pankkivalvontakomitean suositukset ja Euroopan unionin säädösvalmistelu kytkeytyvät käytännössä toisiinsa. Kun talletuspankkilakiesitys annettiin, Euroopan yhteisöjen ministerineuvosto oli hyväksynyt vuonna 1989 luottolaitosten omaa pääomaa koskevan direktiivin
ETY, N:o 299/89. Samana vuonna hyväksyttiin myös luottolaitosten vakavaraisuussuhdetta koskeva direktiivi ETY, N:o 647/89. Nämä direktiivit vastasivat sisällöltään Baselin pankkivalvontakomitean suositusta. Talletuspankkilain antamisaikaan Suomi ei ollut Euroopan unionin jäsen. Oikeudellisesti Baselin pankkivalvontakomitean suositukset eivät ole sitovia. Käytännössä
niistä ei voi kuitenkaan hevin poiketa. Jos pankki ei suosituksia noudata, sen varainhankinnan
kustannukset voivat nousta. Lisäksi pankki voi tulla sidotuksi suosituksiin oman maan rahaviranomaisten kautta. Suomen Pankki esimerkiksi edellytti, että keskuspankkirahoitukseen oikeutetut pankit täyttivät Baselin pankkivalvontakomitean suosituksessa asetetut vaatimukset.
Kontkanen. Talletuspankkilaki 1991 s. 74.
652. Esimerkiksi STS-Pankin vakavaraisuus aleni 12,1 %:sta 11 %:iin. Soukola 2008 s. 363.
653. Viljanen 2015 s. 64.

on mahdollista, että pankki myy luottokantaansa vähentääkseen pääomaa
vaativia saataviaan.654
Merkittävää uuteen järjestelmään siirryttäessä oli, että kiristyneen vakavaraisuussäännöksen täyttämiseksi pankit saivat siirtää 90 %
luottotappiovarauksesta omaan pääomaan (esim. SPL 1270/1990, 139 §).
Luottatappiovarauksen siirto omaan pääomaan auttoi erityisesti säästö- ja osuuspankkeja. Siirtämismahdollisuus perustui käytännön tarpeisiin nostaa paikallisten ei-yhtiömuotoisten pankkien vakavaraisuus
uusien vaatimusten mukaiseksi. Siirrolla voidaan katsoa olleen myös periaatteellisesti hyväksyttävä peruste. Kontkanen kirjoittaa, että siirron
määrä kuvannee luottotappiovarauksen mieltämistä vielä tuolloin vallinneissa vakiintuneissa oloissa enemmän pankkeihin kertyneeksi rahastoksi kuin tiettyjä odotettavissa olevia tappioita varten tehdyksi varaukseksi.
Mikäli luottotappiovaraukseen olisi katsottu sisältyneen huomattava määrä
tappiota jo lähitulevaisuudessa, siirtoa olisi tuskin voitu toteuttaa ehdotetun
suuruisena. Myös se oli merkillepantavaa, että verolainsäädäntöä käytettiin
pankkien vakavaraisuuden turvaamiseen mahdollistamalla varauksen siirto
veroseuraamuksitta vararahastoon.655 Siirtoa on perusteltu myös sillä, että
suomalainen varauskäytäntö ei vastannut muualla käytössä ollutta käytäntöä.
Päinvastoin kuin muissa maissa Suomessa ei voitu verotussäännösten takia
tehdä yksilöityjä kohdennettuja varauksia.656
Vuoden 1990 lainmuutoksessa oli merkillepantavaa myös se, että vakuusrahastoille ja niiden kautta pankkien yhteisvastuulle ei enää annettu merkitystä pankin minimivakavaraisuuden määrittelyssä. Jälkeenpäin arvioituna
on ymmärrettävää, että vakuusrahastot muuttuivat myöhemmin vapaaehtoisiksi ja ne on sen jälkeen pääosin myös purettu.
Talletuspankkilaissa pankin oma pääoma jaettiin ensisijaiseen ja toissijaiseen omaan pääomaan (24 - 26 §:t). Toissijaisen pääoman määrää on rajoitettu suhteessa ensisijaisen pääoman määrään siten, että toissijaisen oman
pääoman määrästä otetaan huomioon enintään ensisijaisen oman pääoman
suuruinen määrä sillä lisäyksellä, että rajoitus ei koskenut luottotappiovarauksia. Ensisijaiselle omalle pääomalle on ominaista, että sitä ei makseta
654. Esimerkiksi STS-Pankki myi konttoreitaan lopettaessaan Iisalmen, Uudenkaupungin,
Tornion ja Vaasan konttoreidensa lainoja Postipankille vuonna 1992. Soukola 2008 s. 441-442.
655. Kontkanen 2002 s. 108-113 ja 443. Pankit tekivät siirtoja noin 8,5 mrd markan eli noin 1,4
mrd euron arvosta. Vaikka siirtoja luottotappiovarauksista omaan pääomaan ei tehty silmälläpitäen myöhemmin puhjenneita pankkien vaikeuksia, siirroilla saattoi olla merkitystä myös
niiden pankkien selviytymiseen, jotka eivät joutuneet tukeutumaan valtion pankkitukeen.
656. Kontkanen. Talletuspankkilaki 1991 s. 77.
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takaisin eikä siihen kohdistu verovelkaa. Se on kokonaisuudessaan käytettävissä tappioiden kattamiseen ja käy ilmi taseesta. Ensisijaista omaa pääomaa
ovat säästöpankissa peruspääoma (entinen kantarahasto), kantarahasto (lisää jaksossa 6.6.3), vararahasto, arvonkorotusrahasto657 ja käyttämättömät
voittovarat. Toissijaista omaa pääomaa olivat luottotappiovaraukset, osakkeiden ja osuuksien piilovaraukset ja vastuudebentuurilainat (jakso 6.6.2).
Pankin saamiset ja sijoitukset jaettiin neljään riskiryhmään siten, että
eri riskiryhmiin kuuluville saamisille ja sijoituksille asetettiin niiden riskipitoisuuden mukaan erilainen oman pääoman vaatimus (27 §). Saamisten
riskikelpoisuutta on määritelty sekä velallisen luotettavuuden että lainan
vakuuksien mukaan. Vakuuksien huomioonottamisesta kuitenkin rajoitti eri
maiden yhteisömuodot ja vakuuskäytännöt. Ensimmäisessä riskiryhmässä
vakavaraisuusvaatimus oli 0 % (pankin kassa, saatavat valtiolta ja kunnilta,
saatavan vakuutena talletus), toisessa 20 % (saatavat muilta pankeilta, maksujen välitys), kolmannessa 50 % (asuntovakuudelliset lainat, alennettiin 35
%:iin vuonna 2007) ja neljännessä 100 % (osakkeet, kiinteistöt, vastuudebentuurit). Vakavaraisuusvaatimus 8 % oli sama kaikille pankeille yhteisömuotoon katsomatta. Saamisten riskiluokittelu merkitsi laskentamallissa, että
esimerkiksi asuntolainojen oman pääoman vaatimus oli käytännössä 4 %
lainan määrästä (esim. 100 000 euron laina, siitä otettiin huomioon 50 % eli
50 000 euroa ja sille 8 %:n oman pääoman vaatimus on 4 000 euroa). Takaussitoumukset luetaan siihen riskiryhmään, johon sitoumukseen perustuva
takaussaaminen päävelkasuhteen perusteella olisi luettava.
Lisäksi talletuspankkilaissa oli yleispykälä, jonka mukaan pankki ei saa
toiminnassaan ottaa niin suurta riskiä, että siitä aiheutuu olennaista vaaraa
vakavaraisuudelle, pankilla tulee olla toimintaansa nähden riittävät riskien
valvontajärjestelmät sekä saamiset samalta asiakaskokonaisuudelta eivät saa
nousta sellaiselle tasolle, että siitä olisi vaaraa pankin vakavaraisuudelle (33
§). Riskien valvontajärjestelmän tulee taata pankin johdolle ja valvontaviranomaiselle luotettavaa ja riittävää tietoa pankin riskiasemasta.658

657. Arvonkorotusrahastoon merkitään Pankkitarkastusviraston hyväksymät pankin käyttö- ja
sijoitusomaisuuteen kuuluvien rakennusten, kiinteistöjen, kiinteistöyhtiöiden, osakkeiden sekä pysyvien osakkeiden ja osuuksien arvonkorotukset. Kontkanen. Talletuspankkilaki 1991 s. 78.
Soukola kärjistää, että arvonkorotuksilla voitiin luoda valepääomaa, jonka taustalla ei ollut tulovirtaa. Pankki saattoi harhautua ottamaan liian suuria riskejä, jos arvonkorotukset antoivat
perusteettoman kuvan sen riskipuskureista. Soukola 2008 s. 273. Samansuuntaisesti Ruuskanen
2009 s. 39. Halme katsoo pankkikriisin osoittaneen, että korotushetkellä vallitsevan käyvän arvon ja arvonkorotuksen väliin on tärkeä jättää riittävä turvamarginaali. Halme 1999 s. 469-471.
658. Kontkanen. Talletuspankkilaki 1991 s. 93-94.

Pankkitarkastusvirastolla oli oikeus myöntää määräajaksi lupa siihen, että pankin oma pääoma alenee alle laissa säädetyn oman pääoman
vähimmäismäärän. Poikkeusluvalla pääoma ei saa kuitenkaan jäädä alle 50 %:n lain vähimmäismäärästä ja poikkeus voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan (31 §). Luvan myöntäminen edellyttää,
että pankilla on suunnitelma ja edellytykset saavuttaa lain vaatima 8 %:n
vakavaraisuusvaatimus.
Maksuvalmiuden tuli olla pankin toimintaan nähden riittävällä tavalla
turvattu. Maksuvalmiuden tukena pankilla tuli olla kassavaranto, joka on vähintään 10 % pankin veloista poislukien velat, jotka pankki oli saanut valtiolta
sen määrättyyn tarkoitukseen antamista varoista sekä pankin velat Suomen
Pankille ja keskusrahalaitoksenaan toimivalle liikepankille (21 - 22 §:t). Kun
aikaisemmin velat jaettiin vaadittaessa maksettaviin ja muihin velkoihin, jaosta luovuttiin ja uusi säännöstö yhtenäisti pankeilta edellytetyt vaatimukset.659
Talletuspankkilakia jo vuonna 1993 seuranneessa luottolaitoslaissa vakavaraisuussääntelyn periaatteet ja rakenne säilyivät entisinä. Ensisijaisiin
omiin varoihin luettiin vuosikymmenen alussa koetun pankkikriisin hoidon
yhteydessä käyttöön otettu pääomasijoitus.660 Arvonkorotusrahastot siirrettiin toissijaisiin omiin varoihin. Säästöpankkien kannalta enää periaatteelliseksi jäänyt muutos oli keskinäisten vakuutusyhtiöiden vakuuttamien luottojen siirtäminen toisesta riskiluokasta (20 %) neljänteen riskiluokkaan (100
%).661
Vuonna 1993 luottolaitoslaissa merkittävää oli asiakaskohtaisia riskikeskittymiä koskevat rajoitukset (70 §). Suurella riskillä tarkoitettiin asiakaskokonaisuutta, jonka vastuut ovat vähintään 10 % pankin omista varoista. Asiakasriski ei saa nousta määrään, joka ylittää 25 % pankin omista varoista. Suurten
659. Vuoden 1969 lakien mukaan liikepankin kassavarannon tuli olla vähintään 20 % pankin
vaadittaessa maksettavista sekä 5 % pankin muista veloista. Säästö- ja osuuspankeilla vastaavat luvut olivat 20 % ja 10 %. Liikepankkien pienempää vaatimusta perusteltiin sillä, että niiden
peruspääoma oli korkeampi ja liikepankit olivat suuria, mikä oli omiaan pienentämään niiden
maksuvalmiuteen kohdistuvia rasituksia. Erma 1970 s. 390.
660. Pääomasijoituksella oli huonompi etuoikeus kuin pankin veloilla, mutta parempi etuoikeus kuin pankin osakkeilla ja osuuksilla pankin selvitystilassa ja konkurssissa. Pääomasijoitus
ei ole sijoittajan irtisanottavissa. Pankki voi maksaa sijoituksen takaisin vain siinä tapauksessa,
että pankki täyttää laissa säädetyn vakavaraisuuden. Pankin oli maksettava sijoitukselle korkoa.
Koron määrä oli rajoitettu tilinpäätöksen osoittaman voitonjakokelpoisten varojen määrään.
Pääomasijoituksen takaisinmaksulle vaadittiin Rahoitustarkastuksen lupa.
661. Säästöpankkien Keskinäistä Vakuutusyhtiötä alettiin ajaa alas vuonna 1992, josta syystä
käytännön merkitystä vakuutettujen luottojen riskiluokituksen muutoksella ei ehtinyt enää
olla. Lehtiö 2004 s. 318-319.
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asiakasriskien yhteismäärä ei saa ylittää 800 % pankin omista varoista. Suuret
asiakasriskit tuli ilmoittaa neljästi vuodessa Rahoitustarkastukselle.

VAKAVARAISUUS VUODEN 1993 LUOTTOLAITOSLAIN MUKAAN
OMA PÄÄOMA

SAAMISET JA SIJOITUKSET

Ensisijainen
peruspääoma, osake-, osuus- ja lisäosuuspääoma
sijoitusosuuspääoma ja kantarahasto
vararahasto
vapaan oman pääoman rahastot ja käyttämättömät voittovarat
yleinen tappiovaraus
muut Pankkitarkastusviraston hyväksymät erät
Toissijainen
arvonkorotusrahasto
vastuudebentuurit
muut Pankkitarkastusviraston hyväksymät erät

Ryhmä I (ei vaadi omaa pääomaa)
kassa
saatavat valtiolta ja valtion liikelaitoksilta
saatavat kunnilta, kuntainliitoilta ja
seurakunnilta
saatavat Suomen Pankilta
Ryhmä II (huomioon 20 %:n painolla)
saatavat rahoituslaitoksilta
saatavat, joiden vakuutena talletus
toisessa pankissa
saatavat maksujen välityksestä
Ryhmä III (huomioon 50 %:n painolla)
luotot, jossa vakuutena asunto-osake
tai asuinkiinteistö
Ryhmä IV (huomioon 100 %:n painolla)
muut kuin ryhmien I – III luotot ja
saatavat yleisöltä
osakkeet ja osuudet
saatavat, joilla huonompi etuoikeus
kiinteistöt
muut varat

Toissijaista pääomaa voi olla vakavaraisuutta laskettaessa enintään yhtä
paljon kuin ensisijaista
Vastuudebentuureista otetaan huomioon enintään puolet ensisijaisen pääoman määrästä

Asiakasriskien keskittämiskielto (max
25 % omasta pääomasta)
Suurten asiakasriskien enimmäismäärä
(suuri asiakas: vastuut 10 % omasta
pääomasta, yhteensä 800 % omasta
pääomasta)
Saa omistaa toisten yhtiöiden osakkeita yhtiökohtaisesti rajoituksetta, yli
10 %:n omistukset (ns. huomattava
omistusosuus) kuitenkin enintään 15 %
omista varoista

Vuonna 1990 käyttöönotettua vakavaraisuuskehikkoa pidettiin karkeana kuvaamaan todellista luottoriskiä yritysluottojen kohdalla. Kehikossa riskipaino oli sama, oli velallisena sitten parhaan luottoluokituksen
saanut yritys tai luokittelematon maksuvaikeuksissa oleva yritys. Suuret pankit katsoivat, että niiden omat riskienhallintajärjestelmät tarjosivat
paremman arvion pankin riskeistä kuin laissa omaksuttu kaavamainen laskentatapa.
Vuoden 2007 luottolaitoslaissa vakavaraisuusuudistus rakentui pääomavaatimuksen matemaattisen määrittelyn tarkistamiseen, valvojan roolin kasvattamiseen omien varojen riittävyyden arvioimisessa sekä markkinakurin
toimivuuden parantamiseen julkisuusvaatimuksia lisäämällä. Lainmuutos,
josta käytetään nimitystä Basel II -vakavaraisuussäännöstö, tunnetaan pilareistaan. Pilari I koskee vähimmäispääoman laskentaa, pilari II omien varojen riittävyyden kokonaisvaltaista arviota ja pilari III markkinakurin edellytysten parantamista.
Ensimmäinen pilari kehitti vakavaraisuussäännöstöä entistä hienojakoisemmaksi. Siinä määritellään, kuinka paljon pankilla tulee olla varoja
kattamaan luotto-, toiminta- ja markkinariskit (57, 62 - 64 §:t). Luottoriskiä
vastaan vaadittavan omien varojen vähimmäismäärään vaikuttavat pankin
luottoriskillisten tase-erien suuruus ja riskipitoisuus sekä pankin käyttämät
tekniikat riskien vähentämiseksi kuten vakuudet, takaukset ja luottojohdannaiset. Samankaltaisesti määräytyvät myös markkinariskiä ja toimintariskiä
vastaan vaadittavat pääomavaatimukset eli näitä riskejä sisältävien tase-erien
suuruus ja riskipitoisuus.662 Markkinariskeillä tarkoitetaan riskejä, jotka johtuvat markkinahintojen ja korkotasojen muutoksista. Toiminnalliset riskit toteutuvat, kun pankki kärsii tappioita erilaisista ulkoisista tekijöistä tai teknologioiden, henkilöstön, organisaation tai prosessien riittämättömyydestä tai
puutteellisesta toiminnasta.663 Periaatteellisesti suuri muutos on siinä, että
vakavaraisuussääntelyssä keskitytään odottamattomiin tappioihin. Odotetut
tappiot, jotka pankin on katettava varauksilla, jätetään laskelmissa huomioon ottamatta. Saatavien riskipainot perustuvat luottoluokittajien antamiin
luottoluokituksiin eikä Baselin komitean suosituksiin.
Toinen ja kolmas pilari sisälsivät kokonaan uutta sääntelyä. Pankilla tulee
olla pilari I:n vähimmäisvaatimuksen lisäksi omaa pääomaa myös kattamaan
662. Jukka Vauhkonen, Euro & talous 3/2010 s. 21, Ruuskanen 2009 s. 108-116.
663. Viljanen 2015 s. 147. Toiminnallinen eli operatiivinen riski määritellään vakavaraisuusasetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 52 kohdassa. Määrittelyyn sisältyy nimenomaisesti myös
oikeudelliset riskit.
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muut pankkitoiminnan riskit ja suhdannevaihteluihin liittyvän makrotaloudellisen riskin, siis ne riskit, jotka jäävät pilari I:ssä kattamatta.664 Pilari II:n
perusteella pankilla tulee olla vakavaraisuuteen kohdistuvien riskien tunnistamista, mittaamista ja raportointia, riskien ottamista ja rajoittamista sekä
kattamista omilla varoilla koskevat kirjalliset periaatteet ja menettelytavat
(54 §). Niiden pohjalta pankeilta vaaditaan laskelmiin perustuvia näkemyksiä liiketoimintariskeistä, materiaaliriskeistä ja ulkoisista riskitekijöistä, ja
pankkien on asetettava tavoitteet riskien kattamiseksi tarvittavien omien varojen määrälle ja laadulle liiketoiminnoittain. Vaatimukset vaativat pankilta prosessia, jolla se arvioi pääomatilannettaan suhteessa riskiprofiiliinsa
ja kehittää strategian pääomatasojen ylläpitämistä varten (ICAAP, The Internal Capital Adequacy Assesment Process). Pankkivalvojan on tarkastettava pankkien riskinarviointiprosessit ja laskelmat sekä varmistettava, että
pankeilla on aina pääomaa riittävästi (85 §). Valvojan tehtävänä on puuttua
epäkohtiin varhaisessa vaiheessa.665 Toisen pilarin vaatimukset ulottuvat
perinteisen vakavaraisuuslaskennan ulkopuolelle. Pilarin sääntelystä tuli
varmuusjärjestely, jolla voitiin paikata ensimmäisen pilarin sääntelyn mahdollisia epäonnistumisia.666
Pilari III:ssa on kysymys markkinakurista (market discipline). Pilarin tiedonantovelvollisuuksien tarkoituksena on valjastaa sijoittajat pankkivalvojien apulaisiksi. Tässä siis palataan aikaisemmin todettuun vuosien 1866 ja
1886 pankkilakien ajattelumalliin. Kun pankeista on tarjolla riittävästi tietoa,
pankin sijoittajat saattavat kollektiivina käyttää erilaisia painostuskeinoja
pankin ohjaamiseksi. Tiedonantovelvollisuuksissa mennään huomattavasti
pidemmälle kuin kirjanpito- ja muussa raportointisääntelyssä. Pankit velvoitetaan antamaan kattavasti ja yksityiskohtaisesti tietoa mm. erilaisista taseensa riskeistä (82 §, 9. luku).667

664. Jukka Vauhkonen, Euro & talous 3/2010 s. 21, Halme 1999 s. 147-148.
665. Viljanen 2015 s. 151. Fiva, Valvottavan vakavaraisuuden hallinta, Standardi 4.2. (voimaan
1.3.2007).
666. Viljanen 2015 s. 158.
667. Viljanen 2015 s. 110 ja 158-160. Fiva, Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpito ja toimintakertomus 1/2013.

PILARI 1
LUOTTORISKIT

PILARI II
RISKIEN KOKONAISARVIOINTI (ICAAP)
Minimirajana 8 % omis- Pilarin alla tarkastellaan
ta varoista.
niitä riskialueita, joita
ei täysin kateta pilari I:n
Luottoriskit jaotellaan
laskennassa. Tällaisia
16 eri vastuuryhmään.
ovat luottojen heikkoihin
vakuuksiin tai eri toimiRiskiluokitus tehdään
aloihin kohdistuvat riskisaamisen vastapuolen,
tekijät.
vakuuden, erääntyneiLisäksi voidaan ottaa
syyden tai taseen erän
huomioon koko taseen
mukaan.
korkoriski, rahoitusriski
ja sijoituksiin liittyvät
Laskennassa on aikairiskit.
semman viiden sijasta
Kun pankin hallitus vahkahdeksan eri luokkaa
vistaa liiketoimintastrateriippuen saamiseen liit- gian, sen osana tulee olla
tyvästä riskistä.
omien varojen riittävyyttä
koskeva suunnitelma
myös pidemmällä aikavälillä.
MARKKINARISKIT

PILARI III
VAKAVARAISUUSTIETOJEN JULKISTAMINEN
Pankit julkistavat vuosittain pääoman hallintaprosessin mukaiset tiedot
tilinpäätöstensä yhteydessä.
Normisto edellyttää, että
pankeilta vaaditaan selvityksiä riskeistä ja riskienhallintamenetelmistä sekä
omien varojen rakenteesta, pääomaerien ehdoista,
riskinoton strategiasta ja
riskiprofiilista. Normiston
tavoitteena on parantaa
tallettajien ja sijoittajien
kykyä arvioida pankin
tilaa ja omien varojen
riittävyyttä.

OPERATIIVISET RISKIT
Kuluvan ja kahden
aiemman vuoden nettotuottoarvo kertoimella
0,15.

Vuoden 2007 luottolaitoslaki teki mahdolliseksi laskea vakavaraisuus joko
luottoriskin vakiomenetelmällä (Standardised Approach) tai sisäisen luottoluokituksen menetelmällä, ns. IRB-menetelmällä (Internal Ratings Based
Approach). IRB-menetelmässä pankki itse arvioi asiakkaidensa todennäköisyyden ajautua maksukyvyttömäksi (59 §). Muut tekijät määräytyvät kaavamaisesti annettuna. Luottoriskin vähentämistekniikat kuten vakuudet vaikuttavat riskipainoarvoihin. Säästöpankit ryhtyivät käyttämään (käytännössä
helpompaa) vakiomenetelmää (58 §). Se perustuu varojen ja taseen ulkopuolisten sitoumusten kaavamaiseen luokitteluun sen mukaan, kuinka suuri
luottoriski kuhunkin riskiluokkaan kuuluviin eriin yleensä sisältyy. Vakavaraisuus lasketaan tässä menetelmässä edelleen siten, että pankilla on oltava
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varoja vähintään 8 % riskipainotetuista saamisista ja taseen ulkopuolisista
sitoumuksista. Riskiluokittelu on kuitenkin aikaisempaa yksityiskohtaisempi.
IRB-menetelmässä pankki käyttää sisäisiä luottoluokituksiaan ja luottohistoria-aineistoaan pääomavaatimuksen laskennassa käytettävien parametrien määrittelemiseen. Pankki määrittelee maksukyvyttömyystodennäköisyyden, tappio-osuutensa ja vastuunsa määrän maksukyvyttömyyshetkellä.
Mikäli pankki päättää käyttää IRB-menetelmää luottoriskin vakavaraisuusvaatimuksen laskemiseksi, sen on haettava siihen lupa valvontaviranomaiselta. Direktiivi sisältää yksityiskohtaiset määräykset tällaisille menetelmille asetettavista vaatimuksista. Sisäisen luottoluokituksen menetelmän etu
on, että se laajentaa riskipohjaisen lähestymistavan suurempaan joukkoon
vastapuolia kuten luokittelemattomat luotonsaajat eli pienet ja keskisuuret
yritykset ja yksityishenkilöt. Käytännössä sisäistä luottoluokitusmenetelmää
käyttävien pankkien omien pääomien vaatimus on selvästi pienempi kuin vakiomenetelmää käyttävien pankkien vaatimus. Kun lähestymistapa kannustaa pankkeja kehittämään omia luottoriskien seuranta- ja hallintamenetelmiään, luottolaitoslakiin tuli uusi, vahvasti palkitseva elementti.668 Pankilla
tulee olla myös tässä järjestelmässä toiminnallisten riskien kuten korkoriskin
ja operatiivisen riskin kattamiseksi omia varoja. Järjestelmä voidaan ottaa
käyttöön paitsi yksittäisessä (suuressa) pankissa myös (pienten pankkien
muodostamassa) talletuspankkien yhteenliittymässä.669
Vuonna 2008 alkanut finanssikriisi paljasti edelleenkin puutteita vakavaraisuussääntelyssä. Lainsäädännön kehittämisessä on noussut pankkikriisien suorien kustannusten rinnalle havainnot, että kriisit johtavat jälkiseurauksena huomattavaan verotulojen vähenemiseen ja taloudellisen aktiviteetin
hiipumiseen. Kriisien seurauksena on julkisen velan voimakas kasvu. Havainto näkyy vuonna 2014 voimaantulleessa Basel III-uudistuksessa, joka toteutettiin luottolaitoslailla 610/2014 ja EU:n vakavaraisuusasetuksella (EU)
N:o 575/2013.
Basel III -uudistuksessa pankeilta vaaditaan entistä enemmän korkealaatuisia omia varoja, niille asetetaan uusia pääomapuskuri- ja maksuvalmius-

668. HE 21/2006 s. 13. Esim. Aktia Pankki laski hyötyvänsä sisäisen luottoluokituksen menetelmän soveltamisen nostavan ensisijaisten omien varojen suhdetta vähintään 4 %-yksikköä.
Aktian vuosikertomus 2012 s. 3.
669. IRB-menetelmässä informaation tuottamisvaade on niin haastava, että se voi osoittautua pienille paikallispankeille ylivoimaiseksi. Ruuskanen 2009 s. 113. Menetelmän lyhenteenä
on käytetty myös IRBA.
Vuoden 2014 lopussa aloittaneen säästöpankkien yhteenliittymän tarkoituksena on siirtyä IRBmenetelmään.

vaatimuksia ja pankkien velkaantumista rajoitetaan uudella vaatimuksella
vähimmäisomavaraisuusasteesta. Vakavaraisuuspääoman parempilaatuisuus koskee paitsi ydinpääoman suhdetta toissijaiseen pääomaan sitä, että
vakavaraisuusasetuksessa asetetaan tiukempia vaatimuksia vakavaraisuuspääomaan luettavien instrumenttien voitonjaolle ja pääoman takaisinlunastamiseen. Osa sekamuotoisesta pääomasta on muutettava osake- tai osuuspääomaksi tilanteessa, jossa osakepääoman määrä alittaa EU:n asetuksessa
säädetyn rajan. Tiukennuksilla tavoitellaan pankkien kriisinsietokyvyn parantamista ja järjestelmäriskien pienentämistä. Basel III:ssa otetaan huomioon paitsi mikro- mutta myös makrotaloudellisia riskejä. Ensisijaiset omat
varat on tarkoitettu turvaamaan pankin toiminnan häiriötöntä jatkuvuutta ja
toissijaiset omat varat olisivat käytettävissä lähinnä pankin kriisinratkaisussa
ja mahdollisessa konkurssissa.670
Kriisinsietokyvyn parantamiseksi pankin omat varat jaetaan kolmeen
ryhmään: rajoituksettomat ensisijaiset omat varat, rajoituksenalaiset omat
varat ja toissijaiset omat varat (vakavaraisuusasetuksen artiklat 25-72). Rajoituksettomat ensisijaiset omat varat ovat parhaita ja pysyvimpiä omia varoja ja niiden tulee olla vapaasti ja välittömästi käytettävissä odottamattomien tappioiden kattamiseen. Pankilla on täysi päätäntävalta näiden varojen
takaisinmaksusta ja niille jaettavasta osingosta. Näitä parhaita varoja ovat
mm. osakepääoma sekä kertyneet rahastot ja voittovarat. Rajoituksettomiin
ensisijaisiin omiin varoihin sisältyvien pääomainstrumenttien pääomaa ei
makseta välttämättä koskaan takaisin muulloin kuin ehkä konkurssitilanteessa ja silloinkin ilmeisesti vain osa siitä. Rajoituksenalaiset omat varat
eivät ole yhtä pysyviä kuin rajoituksettomat ensisijaiset omat varat. Instrumenttien pääoma voidaan maksaa tietyin ehdoin ja pankkivalvojan luvalla
takaisin sijoittajille.671 Myös näiden varojen tulee olla jatkuvasti käytettävissä tappioiden kattamiseen. Tällaisia instrumentteja ovat mm. pääomalainat.
Toissijaiset omat varat ovat pysyvyydeltään ja tappioiden kattamiskyvyltään
heikkolaatuisimpia omia varoja. Niillä saa olla eräpäivä. Pankki voi sitoutua
palauttamaan varat vähintään viiden vuoden kuluttua instrumentin liikkee-

670. Jukka Vauhkonen, Euro & talous 3/2010 s. 21-30, Viljanen 2015 s. 188-203, HE 39/2014 s.
13-16.
671. Ensimmäinen rajoituksenalaisen pääomainstrumentin liikkeeseenlaskija oli ilmoituksensa mukaan Suomessa Kuntarahoitus Oyj. Instrumentti on eräpäivätön ja Kuntarahoituksen ensimmäinen takaisinmaksumahdollisuus on 6,5 vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta eli
vuonna 2022. Arvopapereiden kuponkikorko on 4,5 %. Lainamäärä oli 350 milj. euroa ja laina
listattiin Dublinin pörssissä. Instrumentilla Kuntarahoitus varautuu 3 %:n vähimmäisomavaraisuusvaatimuksen täyttämiseen vuonna 2018. Kuntarahoituksen tiedote 24.9.2015.
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seenlaskemisesta. Toissijaisten varojen tehtävänä on kattaa pankin tappioita
konkurssitilanteessa. Toissijaisia omia varoja ovat mm. debentuurilainat ja
käyvän arvon rahasto.
EU:n vakavaraisuusasetuksessa riskipainotetun taseen perusteella laskettava minimipääomavaatimus säilyi 8 %:n tasolla (artikla 92). Jos pankki jakaa voittoa, minimivaatimus on 10,5 %. Ero aikaisempaan on siis siinä,
että asetus edellyttää entistä parempilaatuista pääomaa kattamaan riskejä.
Rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen vähimmäismäärä on 4,5 %
ja kaikkien ensisijaisten omien varojen vähimmäismäärä 6 %. Ensisijaista ja toissijaista omaa pääomaa tulee olla vähintään 8 %. Sen päälle tulee
2,5 %:n yleinen pääomapuskurivaatimus, jonka tulee koostua rajoituksettomista ensisijaisista omista varoista (LLL 9:3 §). Yleinen pääomapuskuri ei
ole osa omien varojen ehdotonta vähimmäismäärää, vaan tätä puskuria voi
käyttää tilapäisesti tappioiden kattamiseen. Perusajatus on, että normaalioloissa puskuri on täynnä. Puskurin pitämistä täytenä kannustetaan siten,
että jos se alittaa edellä mainitun 2,5 %:n tason, voitonjakoa ja henkilöstön
palkitsemista rajoitetaan.672
Järjestelmäriskin pienentämiseksi kansallinen valvontaviranomainen voi
asettaa suhdannevaihteluiden vaikutuksen vähentämiseksi harkinnanvaraisen enintään 2,5 %:n vastasyklisen pääomapuskurivaatimuksen (LLL 9:3 § ja
9:4 §). Vaatimus tulee täyttää ensisijaisilla omilla varoilla. Muuttuva pääomavaatimus perustuu luottosykleihin ja luottokannan kasvuun. Pääomapuskurin tarkoituksena on hillitä markkinoiden ylikuumenemisesta aiheutuvia
kokonaistaloudellisia riskejä ja turvata pankin luotonantokykyä luottokuplan
jälkeisissä laskusuhdanteissa.673 Puskurivaatimus lasketaan neljännesvuosittain. Vaatimus tulee voimaan 12 kuukauden päästä viranomaisen ilmoituksesta. Lisävaatimus puretaan, kun suhdanteet kääntyvät laskuun. Jos pankki
ei täytä vastasyklistä puskurivaatimusta, voitonjakoa ja palkitsemista rajoitetaan.674 Puskurivaatimukset asetetaan valtioittain. Tästä syystä vaatimus
kohdistuu yhdenmukaisesti kaikkien pankkien kotimaiseen luotonantoon
riippumatta siitä, onko yksittäisen pankin luotonanto ollut liiallista. Luotto-

672. Jos puskurissa on pääomaa 0 - 0,625 %, pidätys on 80 %, alle 1,875 % johtaa 60 %:n pidätykseen ja jos puskuri on vähänkin vajaa, 40 % tilikauden voitosta on jätettävä pankin taseeseen. Viljanen 2015 s. 196.
673. Finanssivalvonta teki ensimmäisen makrovakauspäätöksensä 16.3.2015: lisäpääomavaatimusta ei asetettu.
674. Jos puskuri on alle 25 %:sti täysi, koko tilikauden voitto on käytettävä puskurin täyttämiseen. Alle 50 %:n täyttöaste johtaa 80 %:n pidätykseen, alle 75 %:n täyttöaste 60 %:n ja vähäisempi vajaus 40 %:n pidätykseen. Viljanen 2015 s. 197.

syklien hillitseminen on raha- ja finanssipolitiikan vastuulla. Vastasyklistä
pääomapuskurivaatimusta arvioidaan sovellettavan varsin harvoin, kerran
10 - 20 vuodessa. Normaalioloissa puskurivaatimus on siten 0 %.
Kansallisesti rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta merkittävälle pankille voidaan asettaa pankkikohtaisilla syillä enintään 2 %:n lisäpääomavaatimus (LLL 9:3 § ja 9:8 §). Vaatimus on täytettävä ensisijaisella
omalla pääomalla. Vaatimus voi koskea pankkia, jonka taseen loppusumma
on vähintään miljardi euroa ja jonka maksukyvyttömyys vaarantaisi Suomen
tai toisen EU:n jäsenvaltion rahoitusmarkkinoiden vakauden. Vaatimuksen
määrään vaikuttavat pankin taseen koko, kriittisten toimintojen korvattavuus ja valtionrajat ylittävän toiminnan laajuus. Luottolaitoslaki määrää Finanssivalvonnan jakamaan tällaiset luottolaitokset viiteen luokkaan. Kun
luottolaitos luokitellaan tiettyyn luokkaan, seuraa sille automaattisesti lain
mukainen lisäpääomavaade.675 Maailmanlaajuisesti merkittävälle pankille
voidaan asettaa 1 - 3,5 %:n lisäpääomavaatimus (LLL 9:3 § ja 9:8 §). Vaatimusten asettaminen perustuu siihen, että isojen pankkien järjestelmäriski
on suurempi kuin pienten.
Pankeille asetetaan riskiperusteisten pääomavaatimusten rinnalle vaatimus bruttoperusteisesta vähimmäisomavaraisuusasteesta (artikla 429, LLL
9:22 §). Vaatimus määrittelee pankin omien varojen ja riskipainottomien saamisten suhteen vähimmäistason (yksinkertainen velkaantumisaste, leverage ratio). Omaa pääomaa on oltava vähintään 3 % pankin varallisuuserien
kirjanpitoarvosta. Saamisiin sisältyy myös taseen ulkopuoliset erät. Laskelmassa ei oteta huomioon saamisten riskisyyttä, vaan ainoastaan niiden kokonaismäärä. Vähimmäisomavaraisuusastetta koskevan vaatimuksen tarkoitus
on toimia tilanteessa, jossa riskiperusteiset pääomavaatimukset ovat pienet.
Tällainen tilanne voi syntyä voimakkaissa noususuhdanteissa. Pankeilla on
siis samanaikaisesti riskiperusteinen vakavaraisuusvaatimus ja vähimmäisomavaraisuusvaatimus. Tarkoitus on, että riskiperusteinen vakavaraisuusvaatimus on suurimman osan aikaa ja suurimmalle osalle pankeista näistä
675. Kansallisesti merkittäviä pankkeja koskeva lisäpääomavaatimus tuli voimaan vuoden
2016 alusta ja maailmanlaajuisesti merkittävien pankkien vaatimus tulee asteittain voimaan
vuoteen 2019 mennessä. Finanssivalvonta ilmoitti 6.7.2015 asettaneensa Nordea Pankki Suomi Oyj:lle 2 %:n, OP Ryhmälle 2 %:n ja Danske Bank Oyj:lle 0,5 %:n lisäpääomavaatimuksen
7.1.2016 alkaen. Lisäksi Kuntarahoitus Oyj:lle asetettiin 0,5 %:n lisäpääomavaatimus. Suomalaisia kuntia rahoittava Kuntarahoitus oli vuonna 2015 Nordean ja OP Ryhmän jälkeen Suomen
kolmanneksi suurin luottolaitos.
Todettakoon, että valtiovarainministeriön asiantuntijaryhmä esitti 5.2.2016 raportissaan, että
Suomeen tarvitaan vielä ns. järjestelmäriskipuskuri rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamiseksi. VM:n julkaisu 4/2016.
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kahdesta ehdosta suurempi ja siten sitovampi. Vähimmäisomavaraisuusastetta koskeva vaatimus toimii hätäjarruna ja takalaitana sellaisia tilanteita
varten, joissa riskiperusteiset pääomavaatimukset ovat keinotekoisen pienet
eli todennäköisimmin voimakkaassa noususuhdetilanteessa.676
Säästöpankin vakauden peruselementtien peruspääoman, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden vähimmäisvaatimukset vuodesta 1895 lähtien
esitetään liitteessä 11.
SÄÄSTÖPANKIN OMAT VARAT (VAKAVARAISUUSASETUS 2013)
Ensisijaiset omat varat
Rajoituksettomat ensisijaiset
omat varat (ydinpääoma)
(CET 1 = Core Equity Tier
1)

Toissijaiset omat varat
Rajoituksenalaiset ensisijaiset omat varat (muu ensisijainen oma pääoma)
(AT 1 = Additional Tier 1)

Peruspääoma
Vararahasto
Kertyneet voittovarat
Käyvän arvon rahasto
Luottotappiovaraus
Vähennetään
- tilikauden tappio
- sijoitukset toisten finanssialan yritysten ydinpääomaan

Toissijaiset omat varat
(Tier 2)
Debentuurilainat
Sekamuotoiset pääomainstrumentit ml. pääomalainat

MINIMIPÄÄOMAVAATEET (VAKAVARAISUUSASETUS 2013)
Ydinpääoma (CET 1)

4,5 %

Lisäpääomavaatimus (AT 1)

1,5 %

Toissijaisia omia varoja (Tier 2)

2%

Yhteensä

8%

Kiinteä pääomaa säilyttävä puskuri (CET 1)
Yhteensä
Vastasyklinen pääomapuskuri (CET 1)
Pääomavaatimukset yhteensä ei-merkittävälle pankille
Rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävä pankki (CET 1)
Maailmantaloudellisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävälle
pankille asetettava lisäpääomavaatimus

2,5 %
10,5 %
0 - 2,5 %
10,5 - 13 %
0-2%
1 - 3,5 %

Finanssivalvonta voi määrätä lisäpääomavaatimuksen sen vuoksi, että
vakavaraisuuspääoma ei kattaisi joitain riskejä (Pilari II:n perusteella)

676. Vakavaraisuusasetuksen perustelut 92-95, Viljanen 2015 s. 201-203, HE 39/2014 s. 18.

6.5.3 Maksuvalmius
Maksuvalmiudesta vuoden 1993 luottolaitoslaissa säädettiin yleisesti, että
luottolaitoksen maksuvalmiuden on oltava sen toimintaan nähden riittävällä tavalla turvattu (66 §). Kassavarannon yleinen vähimmäisvaatimus säilyi 10 %:na pankin veloista. Kassavarannon tuli täyttää myös toinen kriteeri,
kun lakiin lisättiin aikaisempaan nähden uusi vaatimus pankin lyhytaikaisille, lähinnä markkinarahaan perustuville veloille. Pankilla tuli olla maksuvalmiuden tukena kassavaranto, joka oli vähintään 15 % pankin liikkeeseen
laskemista kuukauden kuluessa erääntyvistä joukkovelkakirjalainoista, sijoitustodistuksista ja vastaavista velkasitoumuksista sekä vaadittaessa maksettaessa ja kuukauden kuluessa erääntyvistä veloista koti- ja ulkomaisille
luottolaitoksille, Suomen Pankille ja muille keskuspankeille.677 Vuonna 1997
palattiin yleiseen 10 %:n kassavarantovaatimukseen (1340/1997).
Vuoden 2007 luottolaitoslaissa säädettiin ainoastaan, että luottolaitoksen
maksuvalmiuden on oltava luottolaitoksen toimintaan nähden riittävällä
tavalla turvattu (52 §). Valvontaviranomaisella oli kuitenkin oikeus antaa direktiivin 2006/48/EU V liitteen mukaisia määräyksiä maksuvalmiuden hallinnalle asetettavista laadullisista vaatimuksista. Maksuvalmiuskysymykset
kuuluivat vakavaraisuussääntelyn pilari II:ssa mainittuihin riskeihin.
Finanssikriisi osoitti maksuvalmiussääntelyn uudistamistarpeen. Aikaisemmin maksuvalmiuskysymykset olivat jääneet vakavaraisuussääntelyn
varjoon. Tämän seurauksena Basel III -uudistuksen myötä pankeille on tullut kaksi uutta, kansainvälisesti yhdenmukaista määrällistä maksuvalmiusvaatimusta, jotka koskevat pankkien likvideitä varoja ja varainhankinnan
rakennetta. Ensiksikin maksuvalmiusvaatimus edellyttää pankkien pitävän taseissaan riittävän määrän nopeasti ja pienin kustannuksin käteiseksi
muunnettavissa olevia varoja.678 Näiden likvidien varojen määrän tulee olla
riittävä kattamaan pankin lyhytaikaisten velkaerien voimakas ulosvirtaus 30
päivän pituisessa likviditeettikriisissä. Likvidejä varoja tulee olla sitä enemmän mitä enemmän pankilla on lyhytaikaisia velkaeriä (artikla 412).679
677. LLL 121/2007, 67 §, HE 295/1992 s. 43.
678. Likvideiksi varoiksi hyväksytään käteinen, keskuspankkireservit, valtion ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat tai takaamat korkealaatuiset arvopaperit ja luokitukseltaan
vähintään tasoa AA- katetut joukkolainat ja ei-rahoitusyritysten liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat. Katettujen joukkolainojen ja yritysten joukkovelkakirjalainojen osuus likvideistä varoista saa olla enintään 40 %. Fiva/Määräyskokoelma.
679. Likviditeettikriisilaskennassa oletetaan mm., että talletuksista häviäisi vähintään 5 % tai
kansallisen valvontaviranomaisen harkinnan mukaan vähintään 3 % talletussuojan kattamasta määrästä. Muista alle 30 päivän vähittäistalletuksista oletetaan haihtuvan vähintään 10 %.
Viljanen 2015 s. 210. Tarkemmat määräykset ovat EU:n vakavaraisuusasetusta (EU) 2013/575

319

320

Useita rahoituskriisejä edeltää lyhytaikaisen velkarahoituksen kasvu. Ongelman estämiseksi pankeille on asetettu pysyvän varainhankinnan vaatimus (artikla 413). Vaatimuksella säännellään pankin otto- ja antolainauksen
rakennetta. Vaatimuksen tavoitteena on saada pankit rahoittamaan pitkäaikainen luotonantonsa riittävän pitkäaikaisella rahoituksella periaatteella,
mitä epälikvidimmät pankin varat ovat, sitä enemmän pankilta vaaditaan
pitkäaikaista, rahoitusta. Siten mitä enemmän pankilla on esimerkiksi varsin
epälikvidejä kotitalousluottoja, sitä suuremman osan pankin rahoituksesta
tulee olla yli vuoden pituista.680

6.6 Oman pääoman lisääminen
Omistajattomina säästöpankit ovat voineet lisätä omaa pääomaansa lähinnä
vain tuloksen kautta siirtämällä vuosittain ylijäämän vararahastoon. Tässä
suhteessa säästöpankit poikkeavat liikepankeista, jotka voivat kerätä ylijäämän ohella uutta pääomaa osakeanneilla ja osuuspankeista, joiden käytössä
on osuuspääoman kerääminen jäseniltä.
Vuoden 1931 säästöpankkilakiin otettiin säännökset lisärahastosta. Rahaston muodostamisen tarkoituksena oli estää säästöpankin joutuminen suoritustilaan niissä tapauksissa, joissa pankki oli kärsinyt niin suuria tappioita,
että pankin asema oli käynyt horjuvaksi. Lisärahastosijoituksen korko- ja takaisinmaksuehtoja parannettiin vuoden 1969 säästöpankkilaissa. Sen jälkeen
kun lisärahastosijoitusten korot sai sisällyttää verotuksessa omaisuustulovähennykseen, sijoituksia markkinoitiin asiakkaille sijoitustuotteena, ”kultareunaisina”.
Vuoden 1990 säästöpankkilaissa otettiin käyttöön säästöpankin omaan
pääomaan kuuluva kantarahasto. Kantarahastojärjestelmä on poikkeus
säästöpankin omistajattomuuteen. Kantarahasto-osuuden omistajan omistus kohdistuu säästöpankin kantarahastoon, ei säästöpankin koko substanssiin. Kantarahastossa ei ole kysymys enää lisärahastosijoituksen tyyppisestä
instrumentista, jota käytettäisiin vain kriisitilanteissa selvitystilan estämiseksi. Säästöpankki voi laskea liikkeeseen vastuudebentuureja vahvistaakseen
vakavaraisuuttaan. Myös debentuurien osalta kysymys on ollut asiakkaille
tarjottavasta sijoitusvaihtoehdosta. Debentuurien luotettavuuden ylläpitämiseksi sijoitusinstrumenttina vakuusrahasto asetti päätöksissään mm. ehdoksi, että tukea saanut pankki ei saa laskea liikkeeseen debentuureja.
täydentävässä komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/61.
680. Jukka Vauhkonen, Euro & talous 3/2010 s. 26-27, HE 39/2014 s. 21, Viljanen 2015 s. 213-216.

Vuonna 1992 annettiin laki säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi. Yhteisömuodon muuttamisen tarkoituksena on ollut luoda
edellytykset säästöpankkien oman pääoman lisäämiselle ja omistuspohjan
laajentamiselle osakeanneilla. Mahdollisuutta on ollut tarkoitus käyttää hyväksi sekä kriisitilanteissa että pankin toimintaa laajennettaessa.
Seuraavassa käsitellään em. instrumenttien ominaisuuksia ja käyttöä
oman pääoman lisäämisessä ja vakauden turvaamisessa. Ajatusmallina on,
että lisärahaston korvasi kantarahastojärjestelmä, kantarahastojärjestelmä
ja yhteisömuodon muuttaminen ovat vaihtoehtoja toisilleen ja että debentuurit on velkakirjainstrumentti, johon ei liity omistamista.

6.6.1 Lisärahasto
Säästöpankkien lisärahastoa koskevat säännökset otettiin vuoden 1931 säästöpankkilakiin (38 §). Lain mukaan säästöpankki voi koota lisärahaston, jos
se on tarpeen pankin toiminnan jatkamiseksi tai kehittämiseksi. Lisärahaston muodostamista perusteltiin sillä, että joissakin tapauksissa säästöpankille voi käydä välttämättömäksi koettaa lisätä omia rahastojaan tavallisuudesta
poikkeavalla tavalla. Nymanin mukaan ”näyttää tällainen toimenpide tulevan kysymykseen, milloin säästöpankin asema kärsittyjen tappioiden johdosta oli käynyt horjuvaksi ja sitä oli uhkaamassa suoritustilaan joutuminen.
Tällaisessa tapauksessa on pankin asemaa vahvistettava ulkoapäin saadulla
uudella pääomalla, joka tekee sen toiminnan jatkamisen mahdolliseksi.” 681
Muistettakoon, että vuonna 1931 elettiin jo pula-aikaa.
Lisärahastomerkinnän tuli tapahtua listalle, johon oli kirjoitettu säästöpankin tiliasema sekä edellisen vuoden voitto- ja tappiotili ynnä pankin
hallituksen laatima ja Säästöpankkitarkastuksen hyväksymä selonteko säästöpankin tilasta. Lisärahastolle voitiin suorittaa enintään kulloinkin voimassaoleva korkein säästökorko. Lisärahasto voitiin maksaa takaisin merkinnän
yhteydessä esitetyn suunnitelman mukaan tai myöhemmin tehdyn päätöksen perusteella. Takaisinmaksu edellytti, että säästöpankin omien rahastojen
määrä ei alentunut alle laissa säädetyn vaatimuksen eikä samana vuonna
maksettu takaisin enempää kuin puolet edellisen vuoden voiton määrästä. Lisärahastojärjestelmän heikkoutena oli sijoittajan kannalta sijoituksen
tarkoitus (säästöpankin huonon aseman korjaaminen), huono tuotto ja jälkimarkkinakelvottomuus. Markkinoinnin kannalta nimi lisärahasto ei ollut

681. Nyman 1962 s. 155-158.
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houkutteleva. Lisäksi instrumenttia arvioitaessa on otettava huomioon, että
akuutissa kriisissä vaihtoehtona lisärahaston perustamiselle oli vastaavantyyppisen tuen hakeminen vakuusrahastolta.682
Vuoden 1969 säästöpankkilaissa lisärahastosäännöksiä muutettiin vain
siten, että lisärahastolle voitiin suorittaa enintään kuuden prosentin vuotuinen korko (61 §). Lakia muutettiin edelleen vuonna 1978 siten, että lisärahasto
voitiin perustaa vain pankin kehittämiseksi. Rahaston luonne muuttui siten
alkuperäisestä. Lisärahastosijoittajalle voitiin säännöissä antaa samoilla ehdoilla kuin tallettajille oikeus yhdessä tallettajien ja isäntien kanssa ottaa osaa
isäntien vaaliin. Muutos oli periaatteessa merkittävä, kun uusi sidosryhmä,
sijoittajat saivat osallistua pankin hallintoon. Lisärahastolle maksettava korko ei saanut ylittää Pankkitarkastusviraston säästöpankille vahvistamaa määrää. Lisärahastosijoituksesta annettiin nimetylle henkilölle asetettu todistus
ja sijoitus voitiin siirtää nimetylle henkilölle. Sijoitusajan oli oltava vähintään
viisi vuotta. Sijoitus voitiin kuitenkin maksaa takaisin sijoitusajan kuluessa tasasuurin erin. Lisärahasto oli pankille omien varojen kokoamiskeino
ja yleisön kannalta sijoitusvaihtoehto. Säästöpankin asiakkaille sijoitukset
olivat paikallisia ja pankkikohtaisia arvopapereita. Sijoituksen luonteeseen
kuului, että sitä tarjottiin vain tallettaja-asiakkaille.683
Käytännössä vasta verolakien muutokset vuonna 1980 tekivät uusitun lisärahastojärjestelmän varteenotettavaksi omien varojen kokoamiskeinoksi ja
talletusten ja arvopapereiden kanssa kilpailukykyiseksi sijoitusvaihtoehdoksi.
Lisärahastosijoitukset olivat veronalaisia, mutta yksityiset sijoittajat saattoivat käyttää hyväkseen tulo- ja varallisuusverolain omaisuustulovähennystä
(845/1980, 32a §). Järjestelmä tuli periaatteessa mahdolliseksi myös osuuspankeille. Kun sijoitus lisärahastoon ei ollut asiakkaisiin päin mitenkään vetoava, rahastosijoituksia markkinoitiin 1980-luvun alussa ns. kultareunaisina.
Nimitys ”kultareunainen” tuli sijoitustodistuksen ulkonäöstä. Kun lisärahastosijoituksen korko oli 11 - 12 %, kysymyksessä oli enemmänkin tuotteistettu
sijoitusinstrumentti kuin pankin vakavaraisuuden hoitokeino.684 Vakavarai-

682. Yhdessä tukitapauksessa kuitenkin vakuusrahasto on asettanut avustuslainan ehdoksi,
että säästöpankki vahvistaa vakavaraisuuttaan perustamalla lisärahaston. Lisärahastolla kerättiin 3,5 milj. markkaa ja vakuusrahaston tuki oli 2,6 milj. markkaa. Avustuslaina maksettiin
pankille vasta sen jälkeen, kun päätöksen ehtona ollut lisärahasto oli kerätty. Vakuusrahaston
johtokunta 20.12.1958.
683. Erma 1970 s. 373-374, Erma - Koski 1985 s. 421-426, Säästöpankki nro 7-8/1981 s. 18-19.
684. Kuusterä 1995 s. 583. Verovähennys oli 1 700 markkaa, mikä rajoitti sijoitukset 15 000 markkaan. Suuremmat sijoitukset kannatti tehdä verovapaisiin obligaatioihin. Kauko Onnela, Säästöpankki nro 9/1981 s. 27.

suuden ylläpitämiseksi 1980-luvulla käytettiinkin lisärahaston sijasta kiinteistöjen arvonkorotuksia ja oman pääoman laajentamista siten, että siihen
saatiin laskea soveltuvin osin mukaan luottotappiovaraukset. Lisäksi sitoumuksia voitiin laskennallisesti pienentää vakavaraisuuslaskennassa vakuuttamalla lainakanta luottotappioita vastaan.

6.6.2 Vastuudebentuurit
Säästöpankin omaan pääomaan on voinut sisällyttää vuodesta 1970 vastuudebentuurit.685 Käsitteenä debentuurit ovat haltijalle maksettavaksi asetettuja sitoumuksia. Vastuudebentuureille on ominaista, että niiden haltijoilla on
huonompi etuoikeus pankin varoihin kuin pankin muilla velkojilla pankin
konkurssissa. Tällä perusteella vastuudebentuurien liikkeeseenlaskeminen
vahvistaa pankin vakavaraisuutta ja debentuurit voidaan ottaa huomioon
oman pääoman ja sitoumusten suhdetta laskettaessa.686 Vuoden 1969 säästöpankkilain nojalla Pankkitarkastusvirasto saattoi säästöpankin hakemuksesta antaa määräajaksi luvan pankin liikkeeseen laskemien debentuurien
rinnastamiseen pankin omaan pääomaan (58 §). Lupa sai koskea edellä todetun mukaisesti ainoastaan debentuureja, joilla oli huonompi oikeus pankin omaan pääomaan kuin muilla sitoumuksilla. Vastuudebentuureja saattoi
laskea liikkeeseen enintään pankin oman pääoman puoleen määrään saakka.
Sen tarkoituksena, että Pankkitarkastusviraston lupa oli määräaikainen, oli
se, että lupa annettaisiin debentuurien lunastusaikaa vastaavaksi. Laina-ajan
tuli olla vähintään viisi vuotta (553/1969).
Vuoden 1990 talletuspankkilain mukaan pankin toissijaiseen omaan
pääomaan voitiin lukea Pankkitarkastusviraston määräämin ehdoin sellaiset pankin liikkeeseenlaskemat sitoumukset, joilla on huonompi etuoikeus
kuin pankin muilla sitoumuksilla, kuitenkin enintään puoleen ensisijaisen
oman pääoman määrästä (25 §).687 Vastuudebentuurien merkitys kasvoi
685. Debentuurilaina on joukkovelkakirjalainalaji. Joukkovelkakirjalaina on yrityksen, valtion
tai kunnan liikkeeseenlaskema laina, joka pääsääntöisesti on jälkimarkkinakelpoinen. Lainasumma jaetaan velkakirjoiksi, joita sijoittajat voivat ostaa. Joukkovelkakirjalainoja ovat obligaatio-, debentuuri- ja muut joukkovelkakirjalainat. Obligaatiolainaan liittyy turvaava vakuus.
Debentuurilainoilla ei ole vakuutta. Joukkovelkakirjat voidaan jakaa myös yleisölainoihin ja
erillislainoihin. Jälkimmäisiä ei tarjota yleisön merkittäväksi.
686. Erma - Koski 1985 s. 397-402.
687. Ensisijaista omaa pääomaa olivat peruspääoma, kanta-, vara- ja arvonkorotusrahasto
sekä kertyneet voittovarat. Toissijaista omaa pääomaa olivat luottotappiovaraukset ja vastuudebentuurit. Vastuudebentuureja sai olla puolet ensisijaisesta omasta pääomasta. Luottotappiovaraukset ja debentuurit saivat olla enintään yhtä paljon kuin ensisijainen oma pääoma.
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1990-luvulla pahimman laman hellitettyä. Eduskunnan hyväksymän pankkitukiponnen voimassa ollessa debentuureihin ei sisältynyt sen suurempaa
riskiä kuin talletuksiin.
Vuoden 1993 luottolaitoslaissa pankin toissijaiseen omaan pääomaan voitiin lukea vähintään viiden vuoden pituiset vastuudebentuurit ja niihin rinnastettavat sitoumukset suoraan lakiin otetuin ehdoin (74 §). Ehdot olivat
normaalit vastuudebentuurien ehdot. Omiin varoihin debentuureista voitiin
lukea puolet niiden kulloisestakin määrästä. Vuoden 2007 luottolaitoslaissa
debentuurien huomioonottamiseen vakavaraisuuslaskennassa ei tehty muutoksia (46 §). Debentuureja laskettiin liikkeeseen pankin vakavaraisuuden
vahvistamiseksi ja kilpailunäkökohdista eli tarkoituksena tarjota asiakkaille
hyvätuottoinen sijoitus.688
Euroopan unionin vakavaraisuusasetuksessa (EU) N:o 575/2013 omien
varojen määritelmää muutettiin paremmin tappioita kattaviksi tiukentamalla määrällisiä ja laadullisia vaatimuksia, jotka koskevat mm. pääomalainojen ja debentuurilainojen hyväksymistä vakavaraisuuspääomaksi.
Vastuudebentuurien osalta se merkitsi, että niiden juoksuaika tulee olla
vähintään viisi vuotta ilman, että lainamäärää voidaan vuosittain lyhentää,
kun aikaisemmin lainasta voitiin maksaa takaisin vuosittain viidesosa.689
Ehtojen tiukennus heikentää periaatteessa debentuurien kilpailukykyä sijoitusinstrumenttina ja tästä syystä nostaisi korkovaatimusta. Kilpailukykyyn vaikuttaa tietysti myös se, mitä muita vaihtoehtoja markkinoilla on.
Tiukennus voi vaikuttaa myös siihen, kenelle vastuudebentuureja pyritään
markkinoimaan.

6.6.3 Kantarahasto
Vuoden 1990 säästöpankkilaissa otettiin käyttöön säästöpankin omaan pääomaan kuuluva kantarahasto (14 - 38 §:t). Kantarahaston perustamista perusteltiin pankkien vakavaraisuusvaatimusten tiukentumisella ja säästöpank-

688. Vuoden 2012 lopussa säästöpankkien liikkeeseenlaskemien debentuurien merkitys oli
säästöpankkien vakavaraisuudesta 3,5 %-yksikköä. Säästöpankkien vakavaraisuus oli mainittuna aikana 22,1 %.
689. Finanssivalvonnan tulkinta 2/2014: Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sellaisia debentuureja, joita maksetaan takaisin ennen kuin juoksuajan viisi ensimmäistä vuotta on kulunut, ei
saa EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaan (EU 575/2013) 63 artiklan nojalla lukea osaksi omia
varoja siltä osin, kuin pääoma ei ole ensimmäistä viittä vuotta pysyvästi laitoksen käytössä. Tulkinta ei koske vakavaraisuusasetuksen artiklan 484 siirtymäsäännöksen mukaan debentuureja,
jotka on laskettu liikkeeseen 31.12.2011 tai sitä ennen.

kien liiketoiminnan monipuolistumisella, jotka molemmat asettivat uusia
vaatimuksia oman pääoman hankinnalle. Aikaisemmin säästöpankkien käytössä olleet oman pääoman hankintakeinot eivät hallituksen esityksen mukaan riittäneet, vaan niiden lisäksi tarvitaan mahdollisuus kerätä sijoittajilta
voitonehtoista omaa pääomaa. Kantarahastoa perusteltiin myös mahdollisuutena tarjota uusi paikallinen sijoitusvaihtoehto ja keinona asiakkaiden
sitouttamiseksi omaan pankkiin.690 Kantarahasto-nimen käyttö edellytti, että
aikaisempi kantarahasto muutettiin peruspääomaksi. Säästöpankin muutettua sääntönsä sen oma pääoma muodostui siten peruspääomasta, vararahastosta, arvonkorotusrahastosta, käyttämättömistä voittovaroista ja mahdollisesta kantarahastosta.
Säästöpankin kantarahasto on pankin sidottua omaa pääomaa. Siten sillä on huonompi etuoikeus kuin pankin muilla sitoumuksilla. Kantarahastoosuuksille maksettavan voitto-osuuden määrää ei voi määrittää etukäteen,
vaan se vahvistetaan vuosittain jälkikäteen isäntien kevätkokouksissa. Tässä suhteessa kantarahasto-osuus poikkesi edellä selostetusta lisärahastosijoituksesta. Tarkoituksena oli kuten lisärahastossa se, että kantarahastoa

690. Kontkanen 1991 s. 65-70. Kantarahasto-osuuksiin on liittynyt veroetuna se, että sijoitukselle maksettava voitto-osuus on ollut verovapaata tuloa 1 500 euroon saakka ja sen jälkeen 70
%:sti veronalaista pääomatuloa. Vuoden 2015 alusta maksettava voitto-osuus on 25 %:n osalta veronalaista pääomatuloa ja 75 %:n osalta verovapaata 5 000 euroon saakka. Verotettavan
osan verokanta on 30 %. 5 000 euroa ylittävän voitto-osuuden osalta 15 % on verovapaata ja 85
% veronalaista (tuloverolain muutos 1399/2014, 33e §).
Kantarahastojärjestelmä ei ole yksin suomalainen järjestelmä vaan sille löytyy esimerkit Tanskasta ja Norjasta. Vuonna 1982 Sparekassen Bikubenilla Tanskassa oli vastaava järjestelmä ja
pankilla oli runsaat 75 000 osuussijoittajaa. Säästöpankki nro 3/1982 s. 15.
Kantarahastolla ja kantarahastotodistuksilla (grunnfondbevis, vuodesta 2009 egenkapitalbevis) on merkittävä rooli Norjassa. Järjestelmä otettiin Norjan lainsäädäntöön vuonna 1988. Sen
tarkoituksena on hankkia pääomaa, olla vaihtoehto liikepankkien osakkeille, torjua säästöpankkien muuttamista osakeyhtiöiksi ja lisätä säästöpankkien omaleimaisuutta. Thue 2014
s. 299-304. Kantarahasto oli vuonna 2015 käytössä 35 säästöpankissa, joista 19 pankin rahastosijoitukset (egenkapitalbevis) noteerattiin pörssissä. Säästöpankkeja oli vastaavana aikana
Norjassa kaikkiaan 105. Rahastoissa oli yhteensä 25,2 mrd Norjan kruunua. Norjan kaksi suurinta säästöpankkia DNB ja Sparebank 1 SR-bank sekä pieni säästöpankki Sparebanken Bien
on muutettu osakeyhtiöksi, joten järjestelmällä ei ole täysin estetty yhtiömuodon muutoksia.
Lähde www.sparebankforeningen.no.
Kantarahasto otettiin käyttöön Suomessa ensimmäisenä Kortesjärven Säästöpankissa vuonna
2005. Säästöpankki nro 4/2006 s. 8-9. Vuoden 2012 lopussa kantarahastojärjestelmä oli käytössä
Eräjärven, Kalannin, Kortesjärven, Lammin, Längelmäen, Myrskylän, Suomenniemen ja Sysmän säästöpankeissa. Yhdessä tapauksessa (Luopioisten Säästöpankki) kantarahasto on purettu säästöpankin yhdistyessä säästöpankkiosakeyhtiöön. Vuoden 2012 lopussa säästöpankkien,
joissa kantarahasto oli käytössä, kantarahastojen osuus omasta pääomasta vaihteli pankeittain
14 %:sta 33 %:iin. Kun suurimmissa säästöpankeissa ei ollut kantarahastoja, rahastojen osuus
säästöpankkiryhmän omista varoista jäi mainittuna vuonna 2,5 %-yksikköön.
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voidaan käyttää säästöpankin liiketoiminnan edistämiseen ja vakavaraisuuden turvaamiseen. Kantarahasto voitiin maksaa alkuperäisten ehtojen mukaan takaisin ainoastaan, kun säästöpankki puretaan selvitystilan kautta tai
kun säästöpankki sulautuu toiseen säästöpankkiin, jakautuu kahdeksi tai
useammaksi säästöpankiksi taikka luovuttaa koko liiketoimintansa säästöpankkiosakeyhtiölle, jolloin kantarahasto-osuuden omistajalla on oikeus
vaatia rahasto-osuuden lunastamista. Osuus on vapaasti luovutettavissa,
hankittavissa ja pantattavissa.
Osuuskunnissa oma pääoma jaetaan yksilölliseen pääomaan (jäsenten
maksamaa ja jäsenille palautettavaa pääomaa) ja kollektiiviseen pääomaan
(jakamattomista ylijäämistä osuuskunnalle kertynyt pääoma). Kollektiivinen
pääoma ei ole jäsenten yhteistä omaisuutta vaan osuuskunnan omaisuutta, joka tulee käyttää osuuskunnan tarkoituksen toteuttamiseen. Myöskään
osuuskunnan yksilöllinen pääoma ei ole jäsenen omistamaa, mutta jäsen voi
saada sen omistukseensa osuusmaksun palauttamista koskevien säännösten
mukaisesti.691 Säästöpankin kantarahastoa voidaan luonnehtia oikeudellisesti yksilölliseksi pääomaksi.
Kantarahastojärjestelmä on poikkeus säästöpankin omistajattomuudesta.
Säästöpankin peruspääomaahan, aikaisemmalta nimeltä siis kantarahastoa, ei kukaan omista. Uutta kantarahastojärjestelmää perustettaessa kantarahasto saattoi olla enintään kaksinkertainen säästöpankin muuhun
omaan pääomaan nähden. Tämän rajoituksen asettamisella katsottiin, että säästöpankin säätiömäinen perusluonne olisi säilynyt. Kantarahaston
ja muun oman pääoman keskinäisen suhteen rajoitussääntö kuitenkin
poistettiin jo vuonna 1993 (1610/1993, SPL 16 §:n kumoaminen). Muutosta perusteltiin sillä, että kantarahaston kartuttamista koskeva rajoitus voi
muodostaa esteen kantarahaston riittävälle kehitykselle. Muutosta perusteltiin myös kilpailun vääristymisellä, koska liikepankkien osakepääomaa ja
osuuspankkien sijoituspääomaa koskevissa säännöksissä ei ollut vastaavanlaisia rajoituksia.692
Kantarahasto-osuuden omistajan omistus kohdistuu kantarahastoon,
ei säästöpankin koko substanssiin. Kantarahasto poikkeaa osakepääomasta siten, että osuuden omistajalla on oikeus saada osuutensa säästöpankin kantarahastosta, kun taas osakeyhtiön osakkeenomistajalla on oikeus
saada jako-osuus yhtiön kaikkien velkojen maksun jälkeen jäävästä nettoomaisuudesta. Kantarahastoa voidaan korottaa uusmerkinnällä antamalla
691. Pöyhönen 2011 s. 66-69.
692. HE 295/1992 s. 73.

kantarahasto-osuuksia ja korottamalla niiden nimellisarvoa maksutta. Rahastoantiin voidaan käyttää vararahastoa, arvonkorotusrahastoa tai muita
tätä tarkoitusta varten olevia rahastoja. Muulla tavoin kantarahasto-osuuden
omistajan hyödyksi ei säästöpankin arvonnousu voi tulla.
Kantarahasto-osuuden omistajan oikeudet ovat oikeus säästöpankin tuloksesta riippuvaan voitonjakoon ja oikeus osallistua isäntien valintaan tallettajien tai tallettajien edustajien kanssa. Koska kysymys on voitonjaosta
riskipääomalle, kantarahasto-osuuden korosta päätetään vuosittain jälkikäteen. Voitto-osuutena voidaan jakaa vain voittoa ja muuta vapaata pääomaa,
joka on syntynyt kantarahaston muodostamisen jälkeen. Äänimäärä isäntiä valittaessa voidaan sitoa kantarahasto-osuuksien määrään. Äänimäärä
ei saanut ylittää kuitenkaan kymmentä ääntä. Vuoden 1993 lainmuutosten
jälkeen kantarahasto-osuuksien omistajien äänimäärää ei ole enää pakko
rajoittaa (48 §:n 3 mom.). Tässäkin tapauksessa perusteluna oli kantarahaston merkityksen lisääminen ja yhdenvertainen kohtelu liikepankkeihin ja
osuuspankkeihin nähden.693 Lakiin on otettu myös kantarahaston alentamista koskevat säännökset, jotta taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen säästöpankin selvitysmenettely voitaisiin mahdollisimman pitkään välttää. Alentaminen on mahdollista suorittaa sellaisen vahvistetun taseen mukaisen tappion
peittämiseksi, johon pankin varaukset, vapaa oma pääoma ja vararahasto
eivät riitä. Kantarahaston alentaminen toteutetaan alentamalla kantarahasto-osuuksien nimellisarvoa. Jos säästöpankin selvitystilassa pankin varoja
jää jäljelle sen jälkeen kun velat on maksettu, ylijäämä on käytettävä ensiksi
kantarahaston takaisinmaksuun.
Vuoden 2007 alusta säästöpankkilakia muutettiin muuta yhteisölainsäädäntöä vastaavasti siten, että säästöpankeilla on sama mahdollisuus
kantarahasto-osuuksien takaisinmaksuun ja hankkimiseen kuin osakeyhtiöillä omien osakkeiden suhteen (1066/2006: 13, 26, 39, 40a - 40l §:t). Muutosta perusteltiin sillä, että säästöpankin omien varojen ja riskipainotettujen saamisten kehitys voi johtaa tilanteeseen, jossa omien varojen määrä
tulee liiketoiminnan tarpeisiin nähden liian suureksi. Tästä syystä säästöpankeilla tulee olla mahdollisuus alentaa kantarahastoa ja maksaa alennuksen määrä kantarahasto-osuuden omistajille. Rahaston alentaminen
toteutetaan rahasto-osuuksien nimellisarvon alentamisella. Säästöpankilla
on osakeyhtiön tapaan mahdollisuus omien kantarahasto-osuuksien hankkimiseen ja lunastamiseen määrällä, joka on enintään yksi kymmenesosa
693. HE 295/1992 s. 73. Säästöpankkiliiton mallisääntöjen mukaan rahastosijoitukset antavat
ääniä tallettajien edustajien kokouksessa 1 000 euroa kohden yksi ääni ja enintään 10 ääntä.
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kantarahasto-osuuksista. Lunastetut ja hankitut osuudet voidaan pitää pankilla, laskea uudelleen liikkeeseen tai mitätöidä.694
Vuoden 2014 luottolaitoslain säätämisen yhteydessä Euroopan unionin
vakavaraisuusasetuksen perusteella säästöpankkilakia muutettiin siten, että säästöpankilta poistettiin velvollisuus kantarahasto-osuuksien lunastamiseen. Säännöissä kuitenkin voidaan määrätä pankin oikeudesta lunastaa
omia kantarahasto-osuuksia siten, että niitä saa olla säästöpankin hallussa
enintään yksi kymmenesosa kaikista osuuksista (614/2014: 40h ja 40i §:t).695

6.6.4 Säästöpankkiosakeyhtiö
Säästöpankin muuttamista osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi koskeva laki
on esimerkki lainsäädännöstä, joka säädettiin nopealla aikataululla käytännön tarpeisiin ja jossa mallina oli muissa Pohjoismaissa toteutetut säästöpankkien yhteisömuodon muutokset. Laki annettiin vuonna 1992. Jo
ennen hallituksen esityksen antamista Valtion vakuusrahasto oli päättänyt myöntää 7,2 mrd markkaa tukea Suomen Säästöpankki - SSP:lle. Yksi
tuen ehto oli, että SSP muuttuu osakeyhtiöksi 1.1.1993 alkaen tai viivytyksettä sen jälkeen, kun yhteisömuodon muutoksen mahdollistava lainsäädäntö on tullut voimaan.696 Vaatimus säästöpankin yhteisömuodon muuttamisesta perustui siihen, että kun valtio teki Valtion vakuusrahaston
kautta huomattavat sijoitukset SSP:hen, valtiolla tulee olla myös mahdollisuus
hallinnoida tätä sijoitustaan.697 Säätiömuotoisessa säästöpankissa se ei olisi
ollut mahdollista.
Laki, jonka sisältö otettiin vuoden 2001 säästöpankkilakiin, on sinänsä
osoittautunut käyttökelpoiseksi. Säästöpankin yhteisömuodon muutosta on
käytetty kuitenkin kokonaan eri tarkoitukseen eli säästöpankkien fuusioiden
toteuttamiseen, mitä tarkoitusta lakiesityksen perusteluissa ei edes mainita.698 Mielenkiintoisena yksityiskohtana voidaan todeta, että jo 1890-luvulla
on ollut esillä säästöpankkitoiminnan harjoittaminen osakeyhtiömuodossa.
Hanke kuitenkin pysähtyi säästöpankkiasetuksen antamiseen vuonna 1895

694. Säästöpankkilain muutos 1066/2006, HE 145/2006 s. 2-3.
695. HE 39/2014 s. 104.
696. Lain kiireellisyyttä ja välttämättömyyttä kuvaa se, että hallituksen esitys annettiin 25.9.1992,
laki annettiin 6.11.1992 ja se tuli voimaan samana päivänä.
697. Jorma Aranko, Säästöpankki nro 11/1992 s. 4-6.
698. Muun muassa Suomen suurin säästöpankki Oma Säästöpankki Oyj on syntynyt useassa peräkkäisessä fuusiossa, joissa Oma Säästöpankki Oyj:hin fuusioituneet säästöpankit ovat
muuttuneet säästöpankkisäätiöiksi.

eli säästöpankkien saamiseen pankkilainsäädännön piiriin sekä säästöpankkien tarkastajan aktiivisuuteen.699
Vuoteen 1992 säästöpankki voitiin fuusioida vain toiseen säästöpankkiin
eikä säästöpankkia voinut muuttaa osakeyhtiöksi. Lainsäädännön tarkoituksena oli suojata voimassa olleita pankkirakenteita, johon kuuluivat valtakunnallisina ketjuina toimineet säästö- ja osuuspankit keskusrahalaitoksineen
ja vakuusrahastoineen sekä valtakunnalliset liikepankit. Poikkeuksena yhteisömuodon ylittämisestä oli vain vuonna 1989 erillislailla toteutettu Suomen Työväen Säästöpankin muuttaminen liikepankiksi, STS-Pankki Oy:ksi
(955/1989).
Laki säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi
(972/1992) annettiin siis vuonna 1992. Yhteisömuodon muuttamisen tarkoituksena oli hallituksen esityksen mukaan luoda edellytykset säästöpankkien
oman pääoman lisäämiselle ja pankin omistuspohjan laajentamiselle osakeanneilla. Esityksen mukaan ”käytössä olevat oman pääoman hankintakeinot
eivät voimakkaasti muuttuneissa pankkitoiminnan olosuhteissa riitä turvaamaan säästöpankkien toiminnan kehittämismahdollisuuksia. Nykyisten
oman pääoman hankintakeinojen ohella tarvitaan säästöpankeille mahdollisuus osakepääoman hankkimiseen. Se edellyttää yhteisömuodon muuttamista osakeyhtiöksi.” Tällä tavalla säästöpankkien oman pääoman hankintamahdollisuudet voidaan saattaa myös yhdenmukaisiksi muiden pankkien
kanssa ja turvata säästöpankkien toiminta- ja kilpailumahdollisuuksia tilanteessa, jossa ne riippuvat oman pääoman määrästä ja toiminnan riskipitoisuudesta.700 Perusteena mainittiin myös säästöpankkien liiketoiminnan
laajeneminen. Kymmenen säästöpankkia oli saanut valuuttapankkioikeudet
ja 31 säästöpankkia valuuttaluottojen välitysoikeudet.701
699. Säästöpankkien tarkastaja Georg Leinberg: ”Isonkyrön Säästöpankki, joka aloitti toimintansa tammik. 1 p. 1895, on osakeyhtiö, toistaiseksi on siinä 161 kpl 25 mk:n osakkeita. Ylistaro:
Kuvernöörille lähetettiin ehdotus osakesäästö-pankin säännöiksi Isonkyrön mallin mukaan.
Ehdotin, että anoisivat kunnan varoista vähintään 1 000 mk kantarahastoksi sekä etteivät laittaisi säästöpankkia osakeyhtiöksi. Ehdotus saavutti vilkasta myötätuntoa.” Säästöpankki nro
12/1931. (Säästöpankin virallinen nimi oli Isonkyrön Osakesäästöpankki.)
Erikoisen yhteisömuotovalinnan tekee ymmärrettäväksi se, että ennen osuustoimintalakia
perustettiin juuri Pohjanmaalla kauppoja yhtiömuodossa, vaikka ne olivat tosiasiassa osuuskuntia. Herranen 2004 s. 30.
Todettakoon, että Ruotsissa oli vuoden 1892 säästöpankkilaissa kielletty ”aktiesparbankerna”.
Körberg 1990 s. 21.
700. HE 189/1992 s. 3.
701. HE 189/1992 s. 6 ja 8, Säästöpankki nro 8/1992 s. 19-20. Perustelun takaa löytyy myös ajattelumalli, että säästöpankkitoimintaa ei saisi harjoittaa kovin suurissa yksiköissä. Itävallassa
oli ollut tavoitteena, että kaikki taseiltaan vähintään 4 mrd markan kokoiset pankit toimisivat
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Vaikka tätä ns. konversiolakia perusteltiinkin oman pääoman kartuttamismahdollisuudella ja muiden maiden lainsäädännöllä, lain antaminen
liittyi edellä todetun mukaisesti Suomen Säästöpankin perustamiseen ja Valtion vakuusrahaston tukiehtoon, jonka mukaan Suomen Säästöpankki - SSP
tuli siis muuttaa osakeyhtiöksi. Asia mainitaan ainoastaan toteamuksena hallituksen esityksen kansainvälistä vertailua ja Suomen säästöpankkien tilaa
koskeneessa kohdassa.702 Lakia voidaan pitää esimerkkinä siitä, miten lait ja
hallituksen esityksen perustelutkin joudutaan kirjoittamaan hyvin yleiseen
muotoon eikä lakia mielellään tunnusteta esille tulleen akuutin yksittäistapauksen kertaratkaisuksi.703
Osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi muuttaminen tapahtuu joko siten, että säästöpankista muodostetaan osakeyhtiömuotoinen säästöpankki, jota
kutsutaan säästöpankkiosakeyhtiöksi, tai muuttamalla säästöpankki suoraan liikepankiksi.704 Ensisijaisena vaihtoehtona lainsäätäjällä oli säästöpankin muuttaminen heti tai vähän myöhemmin liikepankiksi. Hallituksen esityksessä nimittäin todetaan, että ”Koska säästöpankin muuttaminen
suoraan liikepankiksi ainakin aluksi saattaa joillekin säästöpankeille tuottaa
osakeyhtiömuodossa. HE 189/1992 s. 7.
702. Ruotsissa oli muodostettu samaan aikaan Sparbanksgruppen AB -konserni, johon kuului 11 säästöpankkiosakeyhtiötä. Ne ja säästöpankkien keskuspankki ja kiinnitysluottopankki
olivat yhdistymässä yhdeksi pankiksi, jonka nimeksi tuli Sparbanken Sverige AB, sittemmin
FöreningsSparbanken AB ja edelleen Swedbank AB. Tanskassa oli vuoden 1989 alusta muutettu lainsäädäntöä, jonka perusteella säästöpankeilla oli mahdollisuus muuttua osakeyhtiöksi.
Ensimmäinen lain mahdollistama yhteisömuodon muutos oli toteutettu vuonna 1990. Norjassa valmisteltiin lainsäädäntöä, jonka perusteella säästöpankki voitiin muuttaa osakeyhtiöksi.
Englannissa, josta yhteisömuodon muuttaminen sai alkunsa, säädettiin yhteisömuodon muuttamista koskeva laki 1980-luvun puolivälissä. Sen perusteella syntyi vuonna 1985 TSB Group,
joka sai osakeannissa kaksi miljoonaa osakasta. Säästöpankin muuttamisella liikepankiksi
oli ollut kaksi suurta tavoitetta, ratkaista kuka omistaa säästöpankin ja katkaista valtiovarainministeriön ja säästöpankin välinen suhde. Margaret Thatcherin hallitsemassa Englannissa
oli meneillään valtionyhtiöiden muuttaminen yksityisiksi sekä yritysten omistussuhteiden
selkeyttäminen. Tavoitteena oli myös ollut mahdollisimman laaja omistuspohja, joka takaisi
säästöpankkiryhmän itsenäisen aseman muutosten jälkeen. Roberts 2013 s. 44. Vuonna 1986
Itävallassa säästöpankit saivat mahdollisuuden muuttua osakeyhtiöksi. HE 189/1992 s. 5-7,
Säästöpankki nro 3/1984 s. 34-35, 9/1985 s. 13-15 ja 8/1992 s. 20, www.sparkassenverband.at/
de/Sparkassengruppe/Geschichte.
703. Kanniainen - Määttä, Kalle Määttä 1999 s. 33, Määttä 2008 s. 12. Määttä puhuu ”lainsäädäntöilluusiosta”.
704. Konversiolain 1 §. Säästöpankkiosakeyhtiöitä oli vuoden 2012 lopussa kuusi: Aito Säästöpankki Oy, Helmi Säästöpankki Oy, Kantasäästöpankki Oy, Nooa Säästöpankki Oy, Oma Säästöpankki Oyj ja Saaristosäästöpankki Oy. Yhtään säästöpankkia ei ole muutettu suoraan liikepankiksi. Nooa Säästöpankki Oy:ssä on toteutettu osakeanti ja pankki on muiden säästöpankkien
ja säästöpankkiosakeyhtiöiden omistama. Vuonna 2013 Närpiön Säästöpankki päätti muuttua
säästöpankkiosakeyhtiöksi. Yhteisömuodon muutos liittyi siihen, että pankkiin fuusioidaan
Kristiinankaupungin Säästöpankki ja Yttermark Sparbank. Fuusio toteutui toukokuussa 2015.

sopeutumisvaikeuksia, säästöpankeille tulisi antaa erilaisia vaihtoehtoja
säästöpankkeja muutettaessa osakeyhtiömuotoisiksi pankeiksi. Näin ollen
säästöpankkilakiin perustuvan säästöpankin erityisluonteen säilyttämiseksi eräiltä osin on sellaiselle säästöpankille, jota ei heti haluta muuttaa liikepankiksi, lakiehdotuksessa annettu mahdollisuus käyttää säästöpankkiosakeyhtiötä yhtenä muotona. Säästöpankkiosakeyhtiö voitaisiin myöhemmin
muuttaa liikepankiksi.”705 Säästöpankin tai säästöpankkiosakeyhtiön muuttaminen liikepankiksi olisi merkinnyt toiminimen muuttamista ja pankin
siirtymistä Pankkitarkastusviraston tarkastettavaksi. Vuonna 2014 Säästöpankkitarkastus lopetettiin, joten muutoksen vaikutus rajoittuisi nyt lähinnä
toiminimeen.706
Säästöpankkiosakeyhtiöön sovelletaan liikepankkilakia ja osakeyhtiöistä annettua lainsäädäntöä sillä poikkeuksella, että myös säästöpankkiosakeyhtiön voitonjakoon sovelletaan soveltuvin osin mitä säästöpankkilaissa
säädetään vapaan oman pääoman käytöstä voitonjakoon.707 Säästöpankkiosakeyhtiön toiminimessä on oltava sana säästöpankki. Nimellä on ollut
tarkoitus osoittaa asiakkaille pankin kuuluvan palveluja yhteisesti tarjoavaan
säästöpankkiryhmään. Hallituksen esityksessä nimen käyttöä perustellaan
myös sillä, että säästöpankki-nimen käyttö on tarkoituksenmukaista sallia
vain niille pankeille, jotka kuuluvat Säästöpankkien Vakuusrahastoon. Säästöpankkiosakeyhtiöt olivat myös Säästöpankkitarkastuksen valvonnan alaisia. Säästöpankki-nimen käyttöä sellaisenaan tai yhdysosana osakeyhtiömuotoisessa pankissa perusteltiin pankin toiminnan näkökulmasta vielä sillä,
että se turvasi yhteisömuodon muutoksessa liiketoiminnan häiriöttömän

705. HE 189/1992 s. 10. Käytännössä säästöpankkiosakeyhtiöt eivät ole kokeneet yhtiömuotoaan välivaiheena muuttua liikepankiksi. Vain Aktia Säästöpankki Oy on muutettu liikepankiksi,
Aktia Pankki Oyj:ksi.
706. Säästöpankkiosakeyhtiö on määritelty vuoden 1992 konversiolaissa ja sittemmin säästöpankkilain 1502/2001 liiketoiminnan luovutusta koskevissa 88-92 §:issä pääkohdiltaan seuraavasti: Säästöpankin varat, velat, varaukset ja sitoumukset voidaan siirtää kirjanpitoarvosta
säästöpankin toimintaa jatkamaan perustettavalle luottolaitokselle ilman, että luovuttava säästöpankki purkautuu. Säästöpankki, joka luovuttaa liiketoimintansa, voidaan muuttaa säätiöksi.
Säätiöksi muuttunut säästöpankki saa vastikkeena vastaanottavan luottolaitoksen osakkeita.
Säästöpankin toimintaa jatkamaan perustettavan talletuspankin yhtiöjärjestykseen voidaan
ottaa määräys, jonka mukaan pankin erityistarkoituksena on säästäväisyyden edistäminen.
Tällaisesta pankista käytetään nimitystä säästöpankkiosakeyhtiö.
707. Säästöpankkilain 41 § 2 mom.: Sitä osaa säästöpankin voittoa, jota ei käytetä vararahaston korottamiseen, voiton jakamiseen kantarahasto-osuuksille tai pääomalainoille tai jätetä
säästöpankin vapaaseen omaan pääomaan, voidaan varoja isäntien päätöksellä hallituksen
esittämää määrää ylittämättä käyttää säästäväisyyden edistämiseen tai muihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
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jatkuvuuden.708 Säästöpankki-sanaa tai sen yhdysosaa ei saa käyttää erillään
pankin yhteisömuotoa osoittavasta tunnuksesta siten, että säästöpankin toimintaa jatkavaa pankkia voitaisiin pitää yhteisömuodoltaan säästöpankkina.709 Tästä seuraa, että yhteisömuotonsa muuttanut ”Korkolan Säästöpankki
Oy” ei voi esiintyä nimellä ”Korkolan Säästöpankki”.
Yhteisömuodon muutoksessa säästöpankin varat, velat ja varaukset sekä
muut oikeudet ja velvoitteet siirtyvät yleisseuraantona säästöpankin toimintaa jatkavalle talletuspankille. Säästöpankkiosakeyhtiön erityistarkoituksena
on (säätiömuotoisten) säästöpankkien tapaan säästämisen edistäminen.710
Toimintaa jatkavan pankin osakepääoma muodostui peruspääomasta ja vararahastosta. Vararahastosta voidaan käyttää enintään kaksi kolmasosaa osakepääoman muodostamiseen. Uuden pankin osakkeet luovutetaan yhdelle
tai useammalle säätiölle, jonka tarkoituksena on säästäväisyyden edistäminen. Lisäksi perustettavalla säätiöllä voi olla muu yleishyödyllinen tai hyväntekeväisyystarkoitus. Tällä tavoin säästöpankin oma pääoma muutoshetkellä
säilyy luonteeltaan edelleen säätiövarallisuutena.
Säästöpankin seuraajana jatkavaa säätiötä kutsutaan säästöpankkisäätiöksi. Säästöpankin osakkeista säätiö ei saanut konversiolain mukaan luopua
ilman valtiovarainministeriön lupaa. Säästöpankkiosakeyhtiöksi muutettu
pankki säilyi Säästöpankkien Vakuusrahaston jäsenenä eikä siirtynyt Liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahastoon. Kun säästöpankin hallinto
perustuu laajaan luottamushenkilöiden osallistumiseen, säästöpankkiosakeyhtiöt toimivat osakeyhtiön tavoin ja säästöpankkisäätiöt omistajan tavoin
nimetessään yhtiökokousedustajat pankin yhtiökokoukseen. Säästöpankkiosakeyhtiössä tallettaja-asiakkailla ei ole roolia säätiön hallinnon eikä sitä
kautta myöskään pankin hallinnon valitsemisessa. Säästöpankkiosakeyhtiön hallintomallissa ei ole isäntiä vaan yhtiökokous ja sen valitsema hallitus.
708. Hallituksen esityksen perustelut ovat sittemmin vanhentuneet säästöpankkien ryhmärakenteen muuttumisen takia. Ryhmä jakautui vuonna 2014 kahtia säästöpankkien yhteenliittymän muodostamisen yhteydessä, jonka jälkeen ei voida puhua enää yhdestä säästöpankkien
muodostamasta palveluketjusta. Lisäksi Säästöpankkien Vakuusrahaston ja Säästöpankkitarkastuksen korvasivat yhteenliittymässä jäsenpankkien yhteisvastuu sekä liittymän keskusyhteisön harjoittama valvonta. Yhteenliittymän ulkopuolelle jääneet Etelä-Karjalan Säästöpankki,
Kantasäästöpankki Oy, Oma Säästöpankki Oy ja Suodenniemen Säästöpankki fuusioituivat
keskenään.
709. HE 189/1992 s. 11.
710. SPL 1 §:ssä mainitaan säästöpankin ja säästöpankkiosakeyhtiön erityistarkoituksena säästämisen edistäminen. Säästöpankkiosakeyhtiötä koskevassa SPL 91 §:ssä todetaan, että ”yhtiöjärjestykseen voidaan ottaa määräys, jonka mukaan pankin erityistarkoituksena on säästäväisyyden edistäminen.” Samoin sana säästäväisyys konversiolain 1 §:ssä. Valmisteluaineistoista
ei käy ilmi, minkä takia kohdissa ei käytetä sanaa säästämisen.

Vuoden 2001 säästöpankkilakiin sisällytettiin säästöpankin yhteisömuodon muutosta koskevat säännökset olennaisilta osiltaan entisinä. Hallituksen esityksen perusteluissa ei osakeyhtiömallia enää perustella säästöpankin
oman pääoman kerryttämistarpeella eikä omistuspohjan laajentamisella.
Säännöksiä perustellaan sillä, että säästöpankkien toiminnan tehokas uudelleenjärjestely erityisesti silloin, jos se tapahtuu julkisella tuella, saattaa
edellyttää, että ei-osakeyhtiömuotoinen pankki voidaan muuttaa nopeasti
osakeyhtiömuotoiseksi.711 Perustelut ovat oikeat sillä havainnolla, että säästöpankkien muuttaminen osakeyhtiömuotoisiksi on ollut SSP:n jälkeen säästöpankkilähtöistä ja toteutettu tehokkuuden edistämiseksi ja kilpailukyvyn
turvaamiseksi. Julkista tukeakaan ei ole tarvittu. Yhteisömuodon muuttamiseen on yleensä liittynyt fuusio toisen säästöpankin tai säästöpankkiosakeyhtiön kanssa. Säästöpankkiosakeyhtiömuodolle aikanaan asetettu ensisijainen tarkoitus oman pääoman kartuttamisesta yleisön merkittäviksi
tarjottavin osakeannein ei ole toteutunut. Säästöpankkiosakeyhtiöt eivät ole
Aktia Säästöpankki Oy:tä lukuun ottamatta lisänneet omaa pääomaa yleisölle suunnatuilla osakeanneilla eivätkä laajentaneet pankin omistuspohjaa.712
Kuten edellä todettiin, säästöpankkisäätiöt eivät tarvitse enää valtiovarainministeriön lupaa säästöpankkiosakeyhtiön osakkeiden luovuttamiseen.
Se merkitsi, että säätiöt olisivat voineet myydä pankin säästöpankkiryhmän
ulkopuolelle, esimerkiksi kilpailevalle finanssiryhmälle, pankin jäädessä - jos
se olisi jatkanut toimintaansa säästöpankkiosakeyhtiönä - edelleen Säästöpankkien Vakuusrahaston jäseneksi ja siten säästöpankkien yhteisvastuun
piiriin.713 Erikoinen tilanne poistui, kun vakuusrahasto päätettiin vuonna
2014 lopettaa.
Säästöpankin toimintaa jatkavalle säästöpankkiosakeyhtiölle syntyy
osingonmaksuvelvollisuus, joka ainakin periaatteessa pakottaa pankin kiinnittämään huomiota toimintansa tuloksellisuuteen. Tätä näkökulmaa lieventää kuitenkin se, että säästöpankkiosakeyhtiöiden omistajina ovat käytännössä vain säästöpankkisäätiöt, eivät siis pankin ulkopuoliset sijoittajat.
711. HE 180/2001 s. 26 ja 75-76.
712. Aktia Säästöpankki Oy toteutti vuonna 1996 suunnatun osakeannin pääasiallisesti suomenruotsalaisille institutionaalisille sijoittajille. Vuonna 2008 Aktian suurimmat osakkeenomistajat antoivat Aktialle pääomalainaa 45 milj. euroa. Vuonna 2014 alkuperäisten säästöpankkisäätiöiden osuus sittemmin liikepankiksi muuttuneen Aktia Pankki Oyj:n pääomasta
oli 30 % ja äänivallasta 51 %. Lähde Aktia.
713. Tällä tavoin toteutui Saaristosäästöpankki Oy:n osakkeiden myynti Aktia Pankki Oyj:lle
vuonna 2013. Esimerkki osoittaa, että lainsäädäntöä valmistellessa epätodellisilta tuntuneet
vaihtoehdot, jotka perustuvat lainsäädännön yhdenmukaistamiseen ja samojen periaatteiden noudattamiseen kaikissa säätiöissä, voivat hyvinkin toteutua myöhemmin käytännössä.
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Säätiöiden suhteellisen pienet osinkotulot pankilta, säätiöiden tarve hajauttaa sijoituksiaan ja välttämätön apuraha- ja muu tukitoiminta säätiöiden verovapauden säilyttämiseksi merkitsevät pankin vakauden kannalta sitä, että säästöpankkisäätiöillä ei ole edellytyksiä tehdä olennaisen
suuria sijoituksia pankin oman pääoman lisäämiseksi ja vakavaraisuuden vahvistamiseksi kriisitilanteissa. Omistajavastuun kannalta säätiöiden
mahdollisuudet tukea säästöpankkiosakeyhtiöiden vakavaraisuutta ovat siten varsin rajalliset.
Säästöpankkiosakeyhtiö ei ole tavanomainen osakeyhtiö. Miten se poikkeaa tavanomaisesta yhtiöstä? Tavalliseen yhtiöön kuuluvat seuraavat tunnusmerkit: yhtiön täydellinen oikeushenkilöllisyys, osakkeenomistajien
rajoitettu vastuu, osakkeenomistajille kuuluva jako-osuus yhtiön nettovarallisuudesta, johdon ja omistuksen erillisyys sekä osakkeiden vapaa luovutettavuus. Täydellinen oikeushenkilöllisyys tarkoittaa yhtiön ja osakkeenomistajien varallisuuden erillisyyttä sekä yhtiön kelpoisuutta tehdä oikeustoimia
omissa nimissään. Osakkeenomistajien vastuu rajautuu yhtiöön sijoitettuun
pääomapanostukseen. Osakkeenomistajien oikeus jako-osuuteen nettovarallisuudesta tarkoittaa yhtiön oman pääoman pysyvyyttä. Johdon ja omistuksen erillisyys tarkoittaa muun muassa sitä, että varsinainen liiketoiminta
kuuluu yhtiön hallituksen tehtäviin. Osakeyhtiön viides ominaispiirre osakkeiden vapaa luovutettavuus viittaa osakkeen luonteeseen vaihdantakelpoisena arvopaperina. Osakkeiden vapaata luovutettavuutta perustellaan sillä, että se mahdollistaa pääoman laajamittaisen keräämisen ja sijoitusten
hajauttamisen. Lisäksi tyytymätön osakkeenomistaja voi irtaantua yhtiöstä
myymällä osakkeensa.714
Lainsäädännön tasolla säästöpankkiosakeyhtiö täyttää tavanomaisen
osakeyhtiön kriteerit seuraavin havainnoin. Ensiksi huomio kiintyy johdon ja
omistuksen erillisyyteen. Säästöpankkiosakeyhtiön omistavien säästöpankkisäätiöiden asiamiehet ovat voineet olla jopa samanaikaisesti tai aikaisemmin työsuhteessa pankkiin. Osakkeiden vapaa luovutettavuus on alkuvaiheen jälkeen toteutettu lainsäädännössä. Sitä voidaan kuitenkin rajoittaa
yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeella ja vielä täydentää osakassopimuksen
määräyksellä, jonka mukaan muut pankin omistavat säästöpankkisäätiöt
voivat lunastaa osakkeista luopuvan säästöpankkisäätiön osakkeet.715 Osa714. Pönkä 2011 s. 12-18.
715. Esimerkiksi Saaristosäästöpankki Oy:n omistivat Nauvon Säästöpankkisäätiö 41,55 %,
Korppoon Säästöpankkisäätiö 30,08 %, Houtskarin Säästöpankkisäätiö 28,35 % ja Säästöpankkiliitto 0,02 %. Jos yksi säästöpankkisäätiö olisi myynyt osuutensa ulkopuoliselle taholle, esim.

keyhtiömallia pidetään parhaana yhtiömuotona pääoman keräämistä ajatellen. Tätä mahdollisuutta ei ole käytetty hyväksi. Jos osakeyhtiö mielletään
yksin yhteistoiminnan organisaatiorakenteeksi, sille ei voi sälyttää erityisiä
yhteiskunnallisia tavoitteita. Osakeyhtiön tavoitteet ovat puhtaasti taloudellisia. Sen sijaan säästöpankkiosakeyhtiöllä on yhteiskunnallinen tavoite ja
tarkoitus, säästämisen edistäminen. Tässä se eroaa tavallisesta osakeyhtiöstä.
Yhteenvetona voidaan todeta, että säästöpankin muuttamista säästöpankkiosakeyhtiöksi on tähän mennessä käytetty Suomen Säästöpankki SSP:n omistuksen siirtämisessä valtiolle, säästöpankkien yhteisesti omistaman Nooa Säästöpankki Oy:n perustamisessa pääkaupunkiseudulle,
pelkkänä yhteisömuodon muutoksena ja säästöpankkien keskinäisten fuusioiden kannustimena ja toteuttamiskeinona.

Säästöpankkiliitto olisi voinut lunastaa myydyt osakkeet. Osakassopimuksen tarkoituksena oli
estää säästöpankkiosakeyhtiön siirtyminen säästöpankkiryhmän ulkopuoliseen omistukseen.
Mahdollisuutta ei käytetty, kun Aktia Pankki osti Saaristosäästöpankin.
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SÄÄSTÖPANKKIEN ”KOLMIJAKO”

Toiminimi

Säästöpankki

Säästöpankki, jossa
kantarahasto

Säästöpankkiosakeyhtiö

NN Säästöpankki

NN Säästöpankki

NN Säästöpankki
Oy

Omistus

-

Kantarahastosijoittajat, Pankin omistaa
omistus rajoittuu osuu- säästöpankkisäätiö
teen kantarahastosta
ja/tai muut osakkeenomistajat

Tarkoitus

Säästämisen edistäminen

Säästämisen edistäminen

Säästämisen edistäminen

Ylimmät päättäjät

Tallettajat

Säästöpankkisäätiöt

Hallintoelimet

Isännät
(Hallintoneuvosto)
Hallitus

Tallettajat, kantarahasto-osuuden omistajat
Isännät
(Hallintoneuvosto)
Hallitus

Sovellettavat lait

Säästöpankkilaki

Säästöpankkilaki

Luottolaitoslaki

Luottolaitoslaki

Oma pääoma

Peruspääoma
Vararahasto

Peruspääoma
Kantarahasto
Vararahasto

Osakepääoma
Vararahasto

Oman pääoman
lisääminen

Debentuurit

Debentuurit
Kantarahasto-osuudet

Debentuurit
Osakeannit

Tuloksentekotarve

Vakavaraisuuden
ylläpitäminen

Vakavaraisuuden yllä- Vakavaraisuuden
pitäminen
ylläpitäminen
Voitto-osuuden maksa- Osingonmaksuvelmisvelvollisuus kanta- vollisuus
rahasto-osuuksille

Voitonjako
Yleishyödyllisiin
tarkoituksiin

Ylijäämän käyttäminen pankkia
purettaessa

Säännöissä määrättyihin tarkoituksiin

Voitto-osuus kantarahasto-osuuksille
Yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Kantarahasto-osuudet
ensin ja sen jälkeen
säännöissä määrättyihin tarkoituksiin

Yhtiökokous
(Hallintoneuvosto)
Hallitus
Liikepankkilaki
Osakeyhtiölaki
Säästöpankkilaki
Luottolaitoslaki

Osinko
Yleishyödyllisiin
tarkoituksiin suoraan / omistajasäätiöiden välityksellä
Osakkeenomistajille
jako-osuudet nettoomaisuudesta

6.7 Pankkivalvonta
Pankkivalvonnan tehtävänä on varmistaa, että sääntelyllä luotua normistoa
noudatetaan. Valvonnalle keskeisiä kysymyksiä ovat valvottavan normiston
ajanmukaisuus, miten valvonta on organisoitu, missä laajuudessa valvontaa toteutetaan, mitkä ovat valvojan oikeudet ja miten pankkien ongelmat
voidaan havaita. Ilman tehokasta ja riittävin valtuuksin suoritettu valvonta
ei vastaa tarkoitustaan. Kaikkiin edellä todettuihin tekijöihin on esitetty kritiikkiä 1990-luvun pankkikriisin syitä arvioitaessa.716 Sääntelyn ja valvonnan
yhteisenä tavoitteena on lainsäätäjän näkökulmasta pankin riskien pitäminen laissa hyväksyttäväksi määritellyllä tasolla. Valvontatoimintaa suoritetaan toisaalta lakiin perustuvien määräysten ja ohjeiden antamisella sekä
seuraamalla yksittäisten pankkien toimintaa raporttien välityksellä ja tekemällä valvontakäyntejä pankkeihin.717 Valvontaa voidaan tarkastella siitäkin
näkökulmasta, että pankit tulevat sen kautta paremmin tietoisiksi normeista
ja niiden sisällöstä.
Pankkien julkinen valvonta painottui aina 1990-luvulle saakka jälkikäteiseen reagointiin.718 Toimenpiteet olivat yleensä peruuttamattomia ja käyttötavoiltaan raskaita esimerkkinä erityisen asiamiehen määrääminen pankkiin, toimiluvan peruuttaminen ja vahingonkorvauskanteiden nostaminen
pankin hallitusta ja toimitusjohtajaa vastaan. Toimenpiteiden raskaudesta
seurasi, että niitä ei käytetty lukuun ottamatta asiamiehen asettamista. Viimeaikaiselle lainsäädännölle on ollut ominaista pyrkimys ennakoivaan valvontaan ja uusien lievempien toimenpiteiden käyttöönotto kuten julkinen
716. 1990-luvun pankkikriisiä arvioitaessa vuoden 1969 pankkilakeja pidettiin vanhentuneina pankkitoiminnan säännöstelyn vapautuessa 1980-luvun jälkipuoliskolla. Säästöpankkien
tarkastamisesta vastasi käytännön tasolla ryhmän itsensä asettama Säästöpankkitarkastus.
Pankkitarkastusviraston voimavaroja pidettiin riittämättöminä ja valvonta oli luonteeltaan
laillisuusvalvontaa. Viraston sanktiot rajoittuivat asiamiehen asettamiseen pankkiin ja pankin
toimiluvan peruuttamiseen.
717. Julkista valvontaa vastaan voidaan esittää myös vastaväite, että se luo yleisön keskuuteen
mielikuvan, että valtiovalta eli veronmaksajat olisivat vastuussa yksittäisen pankin tappioista
ja erityisesti vastuussa pankissa olevista talletuksista. Näkökulma nousi esille osuuskauppojen
säästökassojen kohdalla 1990-luvulla.
718. Ennakoiva valvonta olisi toteutettu siten, että pankin hallitukseen olisi nimetty viranomaisedustaja. Näin meneteltiin Säästöpankkien Vakuusrahastossa, jonka hallitukseen valtiovarainministeriö nimesi jäsenen. Periaatteessa liikepankkeja valvottiin ennakoivasti Pankkitarkastusviraston perustamiseen saakka (asiamiehet). Vuonna 1931 mietintönsä antaneessa
pankkilakikomiteassa säästöpankkeja edustanut Helsingin Työväen Säästöpankin toimitusjohtaja Joonas Laherma piti jälkikäteisvalvonnan sijaan parempana etukäteisvalvontaa, mikä
olisi merkinnyt viranomaisedustajan nimeämistä pankkien toimielimiin. KM 1931:14, Halme
1999 s. 155.
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huomautus ja julkinen varoitus. Ennakoivaan valvontaan kuuluu joustava,
valvonnan tavoitteista ja tarkoituksesta lähtevä sääntely ja markkinoilla toimivien ohjaaminen noudattamaan toiminnassaan asianmukaisia menettelytapoja. Tästä lähtökohdasta valvontaviranomaisilla tulee olla käytössään
valtuudet puuttua ajoissa markkinoiden ja yksittäisten valvottavien haitalliseksi katsottavaan toimintaan.719
Pankkivalvonta lähti Suomessa markkinapohjaisesta valvonnasta (omistajat, asiakkaat). Sitä seurasi pankkien julkinen valvonta. Seuraavaksi itse
pankkien toimintaa säänneltiin tiukasti kunnes sitä alettiin purkaa 1980-luvulla. Lopuksi valvonta on saatettu samaksi kaikille pankeille, vuodesta 2014
myös valtioiden rajat ylittäen. Liite 12 sisältää yhteenvedon säästöpankkien
valvonnan kehityksestä. Liitetaulukko osoittaa valvontaviranomaisen voimavarojen, toimivallan ja valtuuksien kasvamista erityisesti vuodesta 1993
lähtien.
Pankkien valvonnassa kehitys on alkanut pankkiryhmäkohtaisesta valvonnasta eli säästöpankeilla, liikepankeilla ja osuuskassoilla/osuuspankeilla on ollut omat tarkastuksensa. Vuoden 1969 pankkilaeissa pankkien tarkastamisesta ylimpänä viranomaisena vastasi Pankkitarkastusvirasto, mutta
säästö- ja osuuspankkitarkastukset jatkoivat Pankkitarkastusviraston ylivalvonnan alaisina. Liikepankkien ulottaessa toimintansa maan rajojen ulkopuolelle niiden valvonta hoidettiin vuoteen 2014 kansallisten viranomaisten
yhteistyöllä.
Ensimmäiseksi voidaan kysyä, liittyikö säästöpankkien valvonnan tarpeeseen yhteisömuodon perusteella jotain muista pankeista poikkeavaa. Aiheuttiko säästöpankin yhteisömuoto ja omistajattomuus erityisen tarpeen säästöpankkien valvonnalle, kun säästöpankit asetettiin Suomessa ensimmäisinä
pankkeina valtion valvonnan alaiseksi? Kysymykseen voidaan vastata, että
liikepankeissa oli valtion asettama asiamiesjärjestelmä, joten nekään eivät olleet täysin valvonnan ulkopuolella.720 Pankkien valvonnan tarve tunnistettiin.
Vain muodot poikkesivat toisistaan. Vuoden 1895 säästöpankkiasetus ja siinä
perustettu säästöpankkien valvonta säädettiin tallettajan aseman turvaamiseksi. Lisäksi säästöpankkitoiminta oli saavuttanut 1890-luvulle tultaessa
sellaisen mittakaavan, että valvonnalle oli riittävät perustelut. Kun omistajia
ei ollut, valvojan rooli lankesi luonnostaan valtiovallalle.721
719. HE 175/2002 s. 5.
720. Pipping 1962 s. 107, Blomstedt I 1989 s. 37.
721. KM 1893:6 s. 8, Jorma Aranko, Säästöpankki nro 1/1996 s. 6: Säästöpankkien keskitetty
tarkastus katsottiin perustelluksi ”säästöönpanijain oikeuden turvaamiseksi, kun näillä, jotka

Säästöpankin omistajattomuus merkitsee sitä, että ylimmässä hallintoelimessä isännissä ei päätöksiä tehtäessä ole kysymys kenenkään omista taloudellisista intresseistä. Kukaan isäntä ei ole menettämässä sijoituksiaan eikä
heillä ole myöskään säästöpankkiin nähden liikepankkien tapaan tuottoodotuksia, koska säästöpankki ei jaa ylijäämää. Hallituksen jäsenillä taloudellinen intressi oli enemmänkin ”negatiivinen” eli koski lähinnä yhtiöoikeudellisen vastuun välttämistä. Hallituksen jäsenen vastuu oli ankara ja sitä
myös toteutettiin. Säästöpankkitarkastus korvasi säästöpankkien valvonnassa säästöpankilta puuttuvan omistajan ja myös pankkiin tallettavan yleisön,
jonka taitoon ja haluun valvoa pankkia ei uskottu. Vuonna 1939 säästöpankkilakiin otettiin säännös, jonka mukaan Säästöpankkitarkastuksella on oikeus,
milloin se katsoo säästöönpanijain edun sitä vaativan, säästöpankin puolesta ajaa korvauskannetta säästöpankin isäntiä ja hallituksen jäseniä vastaan
(25/1939, 69 §). Säännös asetti tarkastusviranomaisen tallettajien etujen valvojaksi vastapuolena säästöpankki ja viranomaisen tallettajien edustajaksi
myös mahdollisessa oikeudenkäynnissä.
Hallituksen jäsenen tehtävää hoidettiin erityisesti maaseudulla harrastuspohjalta. Vuoden 1895 säästöpankkiasetuksen mukaan hallituksen jäsen
ei saanut tehtävästään palkkiota (7 §) eikä voinut saada lainaa pankista (9
§). Hallintotehtävien hoitotapa omistajattomuuden ohella myötävaikutti siihen, että pankin kamreeri tai kassanhoitaja saattoi hoitaa hyvin itsenäisesti pankkia. Se teki mahdolliseksi myös luottamuksen väärinkäytön. Valtion
valvonnan käynnistymisen voidaan arvioida lisänneen kiinnijäämisriskiä ja
toimineen siten ennaltaehkäisevästi. Väärinkäytösten määrää ei ole syytä
kuitenkaan liioitella. Sen sijaan hoitotasoon liittyneet ongelmat olivat yleisiä. Tarkastajan keskeisenä tehtävänä olikin pankin hoitotason kohottaminen. Tarkastajilla oli suuri merkitys pankkitoiminnan perusteiden opettajana.
Vuosittain julkaistussa säästöpankkitilastossa on kerrottu säästöpankeissa tehdyt väärinkäytökset ja luottotappiot. Kavallukset ja pankin kokoon nähden suuret tappiot ovat lähes yksinomaan kohdistuneet pieniin säästöpankkeihin. Tästä voisi tehdä johtopäätöksen, että pankin koko ja osaamistaso
ovat parempia selittäjiä valvonnan tarpeeseen kuin säästöpankin yhteisömuoto.722 Kalima arvioi, että liikepankkien valvonnan yhtenä perusteena

suurelta osalta ovat vähävaraisia, useinkaan ole tilaisuutta eikä kykyä arvostella, onko jonkin
säästöpankin hoito semmoinen, että he huoletta voivat sen laitoksen haltuun uskoa säästönsä.”
722. Urbans 1963 s. 226-230, Kuusterä I 1995 s. 137-141. Esitetty kanta poikkeaa Huhtamäen
Suomen säästöpankkien vertailusta Yhdysvaltojen Savings & Loan Association -pankkeihin.
Huhtamäki 1998 s. 198-199.
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vuoden 1922 laissa pankkiyhtiön toiminnan valvonnasta olisi ollut kokemukset pienten liikepankkien toiminnasta. Valvontajärjestelmän tehostamisen
tarkoituksena oli välttää pienpankkien mahdollisten uusien konkurssien
muille rahalaitoksille aiheuttamat haitat.723 Tämä perustelu sopii säästöpankkeihin sillä täydennyksellä, että ongelmapankkien haitat kohdistuisivat toisiin säästöpankkeihin, ei välttämättä muihin pankkeihin tai koko toimialaan.
Pankkivalvonnassa on kysymys yhden elinkeinon, rahoitusmarkkinoilla
toimivien elinkeinonharjoittajien valvonnasta. Yleisenä havaintona voidaan
esittää, että määrällisistä, säännöstelypohjaisista normeista on siirrytty laadullisen, valvontapohjaisen sääntelyn suuntaan. Aikaisemmat, kansallisiin
markkinoihin perustuneet normistot sisälsivät mm. ulkomaalaisiin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuneita toimilupa- ja omistusrajoituksia, toimintaan
ja sen volyymiin kohdistuneita määrällisiä rajoituksia sekä korkojen ja luotonannon säännöstelyä. Uudempi sääntelymalli perustuu toiminnan laadullisiin takeisiin kuten johdon henkilökohtaisten ominaisuuksien määrittely
sekä määrällisiin takeisiin kuten vähimmäispääomien ja luottokeskittymien
sääntely. Myös asiakassuhteiden sääntely korostuu uudemmassa mallissa,
esimerkkinä sijoituspalveludirektiivin asettamat vaatimukset.724
Pankkien valvonnassa on kysymys pankkitoimintaa koskevien oikeussääntöjen noudattamisen valvonnasta ja siitä, mihin oikeudellisiin keinoihin
kontrolliorgaani valvonnassaan voi turvautua. Pankkivalvonnan laajuuden ja
säännöllisyyden perusteella voidaan sanoa, että valvontaviranomaisten tehtävänä on ollut liki reaaliaikaisesti varmistaa pankkeja koskevan sääntelyn
noudattaminen. Pankkitoiminnan valvonta voidaan ryhmitellä Suomen Pankin rahapoliittiseen valvontaan, valtion tarkastusorgaanien tehtäväksi annettuun normivalvontaan sekä pankkien omaan sisäiseen valvontaan. Pankit
lainasivat rahaa Suomen Pankilta, joka sääteli korkotason. Suomen Pankki
kontrolloi pankkien luotonantoa kuukausiraporteilla vuoteen 1986. Raportointi koski kenelle ja millä ehdoilla eli millä korolla ja laina-ajalla luottoa
annettiin. Lisäksi Suomen Pankki harjoitti pankkien korko-, valuuttakurssi- ja rahoitusriskien seurantaa. Pankkitoiminnan laillisuusvalvonta kuului
Pankkitarkastusvirastolle.725 Valvonnan kolmas elementti on pankin sisäinen
valvonta. Sillä tarkoitetaan pankin omien hallinto- ja toimielinten harjoittamaa kontrollia. Sisäinen valvonta voidaan jakaa hallinnon kontrolliin, va723. Kalima 1980 s. 115.
724. Huhtamäki 1998 s. 10-11.
725. Kangas 2002 s. 74 ja 80.

kuusvalvontaan ja tilintarkastukseen. 1990-luvun pankkikriisin seurauksena
viranomaiset ovat korostaneet valvontatyössään, että valvottavalla itsellään
on ensisijainen vastuu toiminnastaan ja että markkinoiden harjoittama valvonta eli markkinakuri lisää valvottavien kannustimia kantaa vastuutaan.726
Valtion suorittama ohjaus voidaan jakaa myös normatiiviseen ohjaukseen
ja normien valvontaan. Valvontaviranomaisella on ollut erityisesti aikaisemmin varsin paljon harkinnanvaraista ohjausvaltaa, joka on ilmennyt laajana
määräystenanto-oikeutena ja erilaisten poikkeus- ja ylityslupien myöntämisenä. Pankkialalla viranomaisen ohjeilla ja kannanotoilla on huomattava käytännön sitovuus riippumatta siitä, ovatko ne lain valtuuden nojalla annettuja
lainsäädäntöä täydentäviä määräyksiä tai periaatteellisempia muodollisesti
sitomattomia ohjeita. Pankin kannalta ei useinkaan ole ollut eroa sillä, onko normi muodollisesti velvoittava vai ei.727 Syynä on se, että pankki on joka
tapauksessa valvontaviranomaisen jatkuvassa valvonnassa. Yksittäisen erimielisyyden ei haluta vaikuttaa suhteeseen viranomaiseen päin. Tilanne on
erilainen kuin esimerkiksi suhde kuluttajaviranomaiseen, jonka kanssa kanssakäyminen on pääosin satunnaista.728 Voidaan sanoa, että pankkitoimintaa
koskevan oikeuskäytännön luovat laillisuusvalvontaa harjoittavat valvontaviranomaiset yleisten tuomioistuinten sijaan. Pankkivalvonnan siirtäminen
valtiovarainministeriön alaisuudesta Suomen Pankin yhteydessä toimivaksi
mutta päätöksenteossaan siitä riippumattomaksi korosti valvontaelimen itsenäisyyttä suhteessa poliittiseen päätöksentekoon.729
Säästöpankkien suhde rahaviranomaiseen eli Suomen Pankkiin on ollut oikeudellisesti ongelmallinen. Suomen Pankki ei ole ollut viranomainen
suhteessa pankkeihin eikä sillä siten ole ollut määräystenanto-oikeutta ja

726. HE 175/2002 s. 4 ja 11. Esimerkkinä markkinakurista voi todeta säästöpankkiryhmästä tapauksen, kun KOP ensimmäisenä ja sen jälkeen muut liikepankit eivät hyväksyneet enää vaikeuksiin ajautuneen SKOP:n sijoitustodistuksia (jälleenrahoitusta) syksyllä 1991. Ruuskanen
2009 s. 72, Saari 1992 s. 180-182 ja 199.
727. Kontkanen 2002 s. 216.
728. Pankeilla on ollut erimielisyyttä mm. kuluttaja-asiamiehen kanssa velkakirjaehdoista
sekä hyvää perintätapaa koskevista ohjeista. Kontkanen 2002 s. 217.
Kun kuluttajansuojalaki organisaatioineen (kuluttaja-asiamies) tuli vuonna 1978 voimaan,
pankkien asenne oli voimakkaasti sen puolella, että pankit tulee pitää tämän lainsäädännön
ja erityisesti siihen liittyvän valvonnan ulkopuolella. Pankeissa vierastettiin Pankkitarkastusviraston ja kuluttaja-asiamiehen rinnakkaista valvontaa.
729. Suhde on samanlainen kuin Säästöpankkiliiton ja Säästöpankkitarkastuksen suhde vuosina 1954-2014. Suhteen tekee mielenkiintoiseksi se, että Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan
suhteessa ei nähdä ongelmaa. Sen sijaan säästöpankkijärjestelyssä Säästöpankkiliitto / Säästöpankkitarkastus ongelmaa nähtiin: se heikensi valvonnan uskottavuutta ja saattoi synnyttää
intressiristiriitoja. Halme 1999 s. 165.
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valvontaoikeutta pankkien suuntaan. Suomen Pankin ohjeiden noudattamista on hoidettu mm. sopimusteitse ja tarvittaessa uhkaamalla uudella
lainsäädännöllä. Suomen Pankin suhde ei ole ollut myöskään suora säästöpankkeihin, vaan niitä on edustanut Suomen Pankkiin päin käsiteltävistä
asioista riippuen Säästöpankkiliitto edunvalvontajärjestön roolissa tai SKOP
säästöpankkien keskuspankkina.730
Toinen puoli säästöpankkien ja Suomen Pankin ongelmallisesta suhteesta oli se, että Suomen Pankin toimet vaikuttivat suoraan säästöpankkien liiketoimintaan, yleensä sitä rajoittavana. Kun Suomen Pankin toimilla, jotka
koskivat rahapolitiikkaa, ei ollut lain tukea takanaan, menettelytapa oli, että
Suomen Pankki ja Säästöpankkiliitto neuvottelivat ensin ryhmäkohtaisen sopimuksen tai ohjelman, jota Säästöpankkiliiton hallitus esitti edelleen säästöpankeille noudattavaksi. Säästöpankkiliitolla puolestaan oli ongelmana,
että säästöpankit olivat itsenäisiä ja ne olivat vastuussa vain omasta toiminnastaan.731

6.7.1 Valvonnan toteutus
Sen jälkeen kun senaatti alkoi vahvistaa 1840-luvun lopussa säästöpankkien
säännöt, sen läänin kuvernöörin, missä säästöpankki oli perustettu, tuli tarkasti valvoa, että pankkia hoidettiin oikein. Valvonta oli kuitenkin todellisuudessa näennäistä eikä mistään tehokkaammasta valvonnasta voida puhua.732
Toisaalta siihen ei ollut erityistä tarvettakaan. Säästöpankin toiminnan rajal-

730. Menettely perustui rationaalisuuteen: oli helpompi sopia yhden liiton kuin esim. 350
säästöpankin kanssa.
731. Suomen Pankki vaati vuonna 1977, että luottokorkojen liukuminen ylöspäin oli käännettävä laskuun. Otto- ja antolainauksen välinen korkomarginaali oli leventynyt vuodesta 1970
prosenttiyksiköllä 3,7 %:sta 4,7 %:iin. Ohjelmassa säästöpankkien antolainauksen keskikoron
tuli alentua 9,65 %:sta 9,30 %:iin. Luottoon liittyviä maksuja ei saanut korottaa eikä maksujen
perustetta muuttaa. Säästöpankkiliiton hallituksessa kysyttiin, millä oikeudella Suomen Pankki
toimii. Tampereen Aluesäästöpankki ei suostunut ohjelmaan perustuslaillisena kysymyksenä. Seuraavaksi Suomen Pankki kytki asian SKOP:n keskuspankkiluottokiintiöön ja ilmoitti
jäädyttävänsä kiintiön korotushankkeen, kunnes säästöpankit palaavat korkouralle. Säästöpankkiliitto joutui irtisanoutumaan vuoden 1983 lopussa alennusohjelmasta, kun näytti siltä,
että säästöpankit eivät kykene suoriutumaan vuoden 1984 tavoitteesta. Suomen Pankki poisti
kiintiöt vuonna 1984 ja luopui koronalennusohjelmasta vuonna 1986. Partanen 2006 s. 175-176,
Suomen Pankin vuosikirjat 1977 s. 23, 1984 s. 13 ja 1986 s. 11.
732. Vuosien 1870-1872 säästöpankkitilasto: ”Säästöpankit Suomessa eivät tähän saakka ole
olleet tilastollisten tutkimusten esineenä. Itsekutakin säästöpankkia varten vahvistettujen sääntöjen mukaan, on sen johtokunta tosin velkapää joka vuosi lähettämään läänin kuvernöörille
tilin laitoksen hoidosta edellisenä vuonna.” Laki- ja talousvaliokunnan mietintö 8/1895 s. 2- 4
esitykseen 16/1895, G. Lilieros, Säästöpankki nro 1-2/1946 s. 5.

lisuus ja hallintomalli, jonka muodostivat asioiden hoidosta vastuussa oleva hallitus ja hallitusta valvovat isännät, sopi pankkiin, jonka toimialue oli
yksi kunta. Toiminta oli pientä ja hallitus kykeni paneutumaan pankin koko
toimintaan. Jokaisen velallisen asiat ja olosuhteet tunnettiin säästöpankkien hallituksissa. Vasta kun säästöpankkien toiminta ajan mittaan, erityisesti
1800-luvun loppuvuosikymmeninä, laajeni yleisen taloudellisen kehityksen
myötä, nämä tekijät synnyttivät valtion valvonnan tarpeen.
Vuoden 1895 säästöpankkiasetuksen säätämisessä yhtenä tärkeimmistä
asioista nähtiin tarpeelliseksi alistaa säästöpankit julkisen kontrollin alaiseksi.
Näin voitaisiin vakuuttua siitä, että niiden toimintaa hoidettaisiin vaarantamatta tallettajien saamisia. Aikaisemmin valtiovalta oli pitänyt säästöpankkeja yksityisinä hyväntekeväisyyslaitoksina, joiden valvonta ei sille kuulunut.733 Tallettajien saamisten turvaamisen takaa voi löytää säästöpankkien
alhaisen hoitotason maaseudulla ja esille nousseet hallituksen jäsenten vastuukysymykset. Valvonnan järjestämisessä oli kysymys vahingontorjuntamekanismin luomisesta.
Säästöpankkien valvonta uskottiin erityiselle valtion virkamiehelle, säästöpankkien tarkastajalle, joka aluksi yksin, myöhemmin apulaistarkastajan
avustamana suoritti valvontatehtävää. Asetuksessa todettiin, että ”Keisarin ja
Suuriruhtinaan on asia määrätä miten säästöpankkeja on yhteiskunnan puolesta silmällä pidettävä” (5 §) Asetuksen yhteydessä annetussa ”Keisarillisen
Majesteetin Armollisessa Julistuksessa, joka sisältää tarkempia määräyksiä
säästöpankeista”, määrättiin, että tarkastajan asettaa senaatin talousosasto
(julistuksen 1 §). Hallinnollisesti tarkastaja määrättiin valtiovaraintoimituskunnan alaiseksi. Muilta osin julistus käsittelee tarkastajan ja kuvernöörin
toimivaltaa. Mikäli pankissa oli tehty päätös vastoin lakia tai sääntöjä, maaherran tehtävänä oli säästöpankkien tarkastajan esityksestä kieltää päätöksen
täytäntöönpano tai vaatia asian oikaisemista. Määräystensä ja kieltojensa
tehosteeksi maaherralla oli oikeus asettaa ja tuomita uhkasakkoja sekä tarvittaessa kieltää pankkia jatkamasta toimintaansa (asetuksen 20 §).734
733. KM 1884:8 s. 6, Kalima 1980 s. 72, Säästöpankki nro 5/1962 s. 171.
734. Nyman 1962 s. 189-192, Kalima 1980 s. 82-83: Vaikka ensimmäinen säästöpankkilaki perustuikin pitkälti Ruotsin vastaavaan lakiin, säästöpankin tarkastusta koskevat säännökset perustuivat Tanskan säästöpankkilakiin. Ruotsissa kontrollitoimen ylläpitäminen kuului maaherroille. Esimerkki vuoden 1914 säästöpankkitilastosta, kirjoittaja Gideon Järnefelt: ”Säästöpankkien
Tarkastajan apulaisen V. E. Angervon Snappertunassa toimittamassaan tarkastuksessa tekemien havaintojen johdosta olin pakotettu kääntymään asianomaisen Kuvernöörin puoleen
saadakseni virheet oikaistuksi. Samanlaiseen toimenpiteeseen sain ryhtyä, Säästöpankkien
Tarkastaja O. Wigrenin aloitteesta, Heinäveden, Haapaveden, Säräisniemen ja Joroisten säästöpankkien suhteen, ja velvoitti Kuvernööri asianomaiset sakon uhalla virheet korjaamaan.”
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Säästöpankkien tarkastajan toiminta ei kohdistunut yksin laillisuusvalvontaan. Hänen tehtävänään oli myös toimia säästöpankille neuvonantajana, jopa niin, että hänelle vahvistetussa ohjesäännössä tehtäväksi määrättiin muun muassa olla apuna kunnille ja yksityisille, jotka aikovat perustaa
säästöpankin.735 Hyvällä syyllä voidaan sanoa, että Säästöpankkitarkastus
oli taloudelliseen kehitykseen vaikuttanut instituutio, josta kehitys siirtyi vähitellen laillisuusvalvonnan suuntaan. Voinee myös sanoa, että valtio otti
Säästöpankkitarkastuksen perustamisella välillisesti vastuuta säästöpankkien vakaudesta.
Vuoden 1918 säästöpankkilaissa säädettiin, että ”Senaatin asiana on
määrätä, miten säästöpankin kirjanpito on järjestettävä, sekä niiden toiminnan julkisesta valvonnasta” (13 §). Laki laajensi säästöpankkien toimintaoikeuksia, josta syystä viranomaiset pitivät tärkeänä tarkastusjärjestelmän tehostamista. Sen seurauksena vuonna 1924 maa jaettiin
kuuteen tarkastuspiiriin, jossa kussakin oli oma tarkastajansa (286/1923).
Tarkastuksen johto keskitettiin valtiovarainministeriöön. Kontrollia toteutettiin seuraamalla pankkien toimittamia tiedonantoja ja ilmoituksia sekä tarkastamalla pankkeja. Tarkastajan oli valvottava pankkien
toimintaa tutustumalla hallintoelinten pöytäkirjoihin ja tilintarkastuskertomuksiin.736
Säästöpankkien valvontaa koskevista menetelmistä annettiin oikeussääntöjä vuonna 1931.737 Säästöpankki oli tarkastettava ennalta ilmoittamatta.
Tarkastus oli toimitettava vähintään kahden hallituksen jäsenen läsnä ollessa.
Tarkastuksessa oli kiinnitettävä huomiota sisäisen valvonnan tarkoituksenmukaisuuteen ja harjoittamistapaan. Tarkastuksen päätyttyä tarkastajan tuli
kutsua koolle pankin hallitus ja määrätä havaitut epäkohdat ja puutteellisuudet korjattavaksi. Vuoden 1931 säästöpankkilaki lisäsi tarkastajan valtuuksia
kutsua koolle säästöpankin isännät ja hallitus, kieltää isäntien ja hallituksen
päätösten toimeenpano ja määrätä päätöksiä oikaistavaksi. Lisätyt oikeudet
merkitsivät, että tarkastajan päätöksistä saattoi valittaa valtiovarainministeriölle. Valtiovarainministeriöllä oli valta saattaa säästöpankki tehostetun
kontrollin alaiseksi tai määrätä asiamies valvomaan pankin toimintaa. Jos
pankki oli kärsinyt huomattavia taloudellisia tappioita, ministeriöllä oli oi735. KM 1893:6 s. 28, Tola 1970 s. 17-21: Ensimmäiset säästöpankkien tarkastajat Georg Leinberg
ja Gideon Järnefelt koettivat tarkastusmatkoillaan innostaa kuntien johtomiehiä perustamaan
säästöpankkeja ja pitivät esitelmiä kuntakokouksissa selvittäen säästöpankin tarkoitusta ja antaen ohjeita säästöpankin perustamiseen.
736. Nyman 1962 s. 190, Kalima 1980 s. 136.
737. VNp 10.3.1931/103.

keus määrätä varojen vastaanottaminen ja talletusten nostaminen keskeytettäväksi (52 - 58 §:t).738
Koko 1930-lukua varjosti Säästöpankkitarkastuksen ja säästöpankkien huonot välit. Ongelmaa lisäsi piiritarkastajien suuret valtaoikeudet.739 Vastakkain olivat vapaaseen kansalaistoimintaan perustuneiden
säästöpankkien johto ja Säästöpankkitarkastuksen virkavaltaisuus, erityisesti eräiden piiritarkastajien suhtautuminen säästöpankkeihin.740 Vuodesta 1930 lähtien säästöpankkien taholta toistuvasti anottiin, että valtiovarainministeriön taholta ei tehtäisi vahinkoa säästöpankkilaitokselle
julkaisemalla tietoja säästöpankkien hoidossa havaituista puutteellisuuksista. Erikoisesti oli anottu, ettei tällaisia lausuntoja otettaisi säästöpankkitilastoon.741 Ongelmaa korosti se, että vastaavia arvosteluja ei julkaistu
muista rahalaitoksista kuten vähitellen kilpailijaksi nousseista osuuskassoista.742
738. Kalima 1980 s. 137-138.
1920-luvun alusta lähtien tarkastusviranomaiset kiinnittivät huomiota siihen, että uusi säästöpankkilaki lisäsi riskejä säästöpankkien toiminnassa ja varoitti Säästöpankkiliittoa esiin nousseista ongelmista. Erityisesti näin tapahtui vuosien 1927-1929 paikkeilla. Viranomaisen ennakoinnin seurauksena säästöpankit selviytyivät suhteellisen vähäisin vaurioin 1930-luvun
lamasta. Säästöpankki nro 6/1995 s. 22.
739. Tola 1970 s. 54: ”Paikkakunnalla pidettiin käräjiä kuumana heinäkuun päivänä. Ikkunat
olivat avoinna ja maantien toisella puolen olevassa talossa, jossa säästöpankki sijaitsi, olivat
ikkunat myös auki. Yhtäkkiä alkoi pankin puolelta kuulua ankara huuto ja meteli, niin että
laamanni keskeytti asian käsittelyn ja kehotti lähinnä ovea istuvaa lautamiestä lähtemään tiedustelemaan, mitä säästöpankissa on tekeillä, ettei siellä vain ollut rosvoja tai muita pahantekijöitä. Lautamies saattoi kuitenkin niiltä istumiltaan ilmoittaa, että säästöpankkitarkastushan
siellä vain on menossa.”
740. A. V. Tolan mukaan Säästöpankkitarkastuksen johto huolehti siitä, että piiritarkastajiksi
nimettiin mikäli mahdollista pelkoa herättäviä, kovia miehiä, sellaisia kuin tarkastuksen johtajatkin olivat. Tola 1970 s. 51.
741. Vuoden 1930 säästöpankkitilasto: ”Monet säästöpankit edelleen ovat puutteellisesti hoidettuja ja nämä puutteellisuudet ovat vaikeasti poistettavissa. Muistutukset ovat etupäässä
kohdistuneet lainausasiakirjoissa esiintyneisiin puutteellisuuksiin ja kirjanpidon huolimattomaan hoitoon. Kertomusvuoden aikana on Pielaveden ja Kurikan säästöpankeissa tullut ilmi
suurehkoja väärinkäytöksiä, joihin syyllisiksi todettiin edellisessä säästöpankin kamreeri ja
jälkimmäisessä hallituksen varapuheenjohtaja. Pielaveden Säästöpankille syntyneen tappion on säästöpankin hallitus vapaaehtoisesti korvannut, jota vastoin Kurikan Säästöpankissa
ilmenneet väärinkäytökset ovat edelleen selvittelyn alaisena.” Todettakoon, että kavallusten
”kultakautena” 1919-1939 kavalluksia tuli ilmi 15 säästöpankissa. Ajanjakson lopussa säästöpankkeja oli 485. Kuusterä 1995 s. 309.
742. Osuuskassojen tarkastuksesta ja valvonnasta huolehti OKO valtioneuvoston määräämänä vuoteen 1928. Tällöin osuuskassojen tarkastus siirrettiin valtioneuvoston suostumuksella
vuoden 1929 alusta aloittaneen Osuuskassojen Keskusliitto r.y:n tehtäväksi. Kuusterä II 2002
s. 130-132 ja 140. Kun viranomaiset eivät tarkastaneet osuuskassoja säästöpankkien tapaan
vaan sen tekivät ryhmän omat tarkastajat, osuuskassoja koskevat tarkastuskertomukset eivät
tulleet julkisuuteen.
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Vuonna 1930 annetussa esityksessä uudeksi säästöpankkilaiksi esitettiin
myös Säästöpankkitarkastuksen yhdistämistä Pankkitarkastusvirastoon, jonka nimi olisi muutettu Pankki- ja säästöpankkitarkastusvirastoksi. Virastoon
olisi perustettu säästöpankkitarkastusosasto esimiehenään säästöpankkien
ylitarkastaja. Esitys hylättiin eduskunnassa.743 Vuonna 1934 asetettiin komitea valmistelemaan ehdotuksia muun muassa säästöpankkien julkista valvontaa koskevien säännösten muuttamiseksi. Komitean tehtävät siirrettiin
vuonna 1936 uudelle komitealle. Vuonna 1938 asetettiin vielä kolmas komitea. Vuoden 1936 komitea halusi säilyttää piirijaon ja vuoden 1938 komitea oli
keskitetyn tarkastusjärjestelmän kannalla.744 Prosessit kuvaavat lainsäätäjän
ja säästöpankkien jatkuvaa vastakkainasettelua.
Vuonna 1939 säästöpankkien valvonta siirrettiin kollegiaaliseen Säästöpankkitarkastukseen, joka oli valtiovarainministeriön alainen. Pääosa yksittäisille säästöpankkien tarkasta-jille kuuluneesta kompetenssista annettiin
Säästöpankkitarkastukselle. Tällaisia olivat hallintoelinten koollekutsuminen,
pankin päätösten täytäntöönpanon kieltäminen ja oikaiseminen ja asiamiehen asettaminen säästöpankkiin (25/1939). Lain nojalla annetussa asetuksessa (26/1939) tarkastuksen tehtäväksi annettiin myös neuvontavelvollisuus.
Tarpeellisia neuvoja oli annettava lakien ja asetusten sisällön selventämiseksi, liiketapahtumien kirjaamisesta ja pankin toiminnan järjestämisestä
tarkoituksenmukaisesti. Tällä lisäyksellä säästöpankit pääsivät samaan asemaan kuin osuuskassat. Säästöpankkitarkastukseen kuuluivat ylitarkastaja
puheenjohtajana sekä jäseninä ylitarkastajan apulainen ja niin monta säästöpankkien tarkastajaa kuin valvontatehtävien hoidon kulloinkin katsottiin
vaativan. Erityistä merkitystä säästöpankeille omaavia asioita käsiteltiin lisätyssä Säästöpankkitarkastuksessa, jonka muodostivat ylitarkastaja, ylitarkastajan apulainen, virassa vanhin tarkastaja sekä neljä lisäjäsentä. Lisäjäsenet
kutsui valtioneuvosto ja niistä piti yhden edustaa Suomen Pankkia ja kolmen
säästöpankkeja. Muutoksenhakuelin muuttui valtiovarainministeriöstä korkeimmaksi hallinto-oikeudeksi.745 Periaatteessa merkittävä muutos vuoden
1939 uudistuksessa oli se, että Säästöpankkitarkastuksen kustannukset siirrettiin valtiolta säästöpankkien kannettavaksi.
743. KM 1923:6, HE 53/1930 s. 8-9, PaVM 1/1931 s. 20-21. Säästöpankit vastustivat tarkastusten
yhdistämistä.
744. HE 64/1938 s. 3, KM 1967:A 8 s. 19.
745. Kalima 1980 s. 138-142. A. V. Tola, Säästöpankki nro 10/1963 s. 332-333: ”Uusi keskitetty tarkastus sijoitettiin Säästöpankkiliiton toimiston viereiseen huoneistoon. Välille avattiin ’rauhan
ovi’. Ensivuosina ovi olikin avoinna myös kuvainnollisesti, mutta ennen pitkää se tarkastuksen
puolelta pidettiin visusti lukittuna.”

Vuoden 1954 alusta valtio luopui säästöpankkien välittömästä valvonnasta ja Säästöpankkiliitto asetti Säästöpankkitarkastuksen (472/1952). Tavoitteena oli saada säästöpankkien tarkastustoiminta ja neuvontatoiminta, jota
oli hoitanut Säästöpankkiliitto, keskitetysti samalle elimelle. Muutoksessa palattiin piiritarkastajiin. Oikeudellisesti tarkastuksen asettamisen siirtäminen
Säästöpankkiliiton tehtäväksi merkitsi sitä, että Säästöpankkitarkastus muuttui yksityiseen organisaatioon kuuluvaksi valvontaelimeksi. Säästöpankkitarkastus ei ollut valtion viranomainen, mutta ei myöskään Säästöpankkiliiton
osasto. Sen pääpaino oli julkisoikeudellisen tehtävän suorittamisessa. Tarkastus oli valtiovarainministeriön ylivalvonnan alainen. Tärkeimmät asiat
tuli käsitellä säästöpankkien tarkastusneuvostossa, jonka muodostivat säästöpankkien ylitarkastaja, kaksi toimessaan vanhinta säästöpankkien tarkastajaa sekä kaksi valtiovarainministeriön ja kaksi Säästöpankkiliiton määräämää jäsentä. Tällaisia asioita olivat säästöpankin toiminnan keskeyttäminen,
lakkauttaminen ja asettaminen konkurssiin. Tarkastusneuvoston päätöksestä
sai valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.746
Vuoden 1969 pankkilakien ja pankkitarkastuslain tarkoituksena oli luoda
yhtenäinen julkinen valvonta liike-, säästö- ja osuuspankeille. Hallituksen
esityksen mukaan samanasteista saatavien (talletusten) turvaa ei eri pankkiryhmissä eikä niiden yhtäläistä kilpailuasemaa voi saavuttaa pelkästään
siihen tähtäävillä säännöksillä, elleivät pankkien julkinen valvonta sekä
välttämättömät harkinta- ja tulkintaratkaisut tapahdu kaikkien pankkiryhmien osalta yhdenmukaisesti.747 Tämän mukaisesti kaikki pankit tulivat
Pankkitarkastusviraston valvonnan alaisiksi kuitenkin siten, että Säästöpankkitarkastus ja Osuuspankkitarkastus jatkoivat toimintaansa. Valvontaa voidaan kuvata siten, että Pankkitarkastusvirasto valvoi liikepankkeja suoraan ja säästöpankkeja Säästöpankkitarkastuksen kertomusten sekä
osuuspankkeja Osuuspankkitarkastuksen kertomusten kautta.748 Tarkas746. Nyman 1962 s. 189-192, Kalima 1980 s. 142-147. Ministeriön ylivalvonnan tarkoituksena
oli turvata Säästöpankkitarkastuksen itsenäisyys ja riippumattomuus. Leo Riihentaus, Säästöpankki nro 1/1964 s. 6-8.
Säästöpankkitarkastuksen siirtämisen vaikutus Säästöpankkiliiton yhteyteen ei käytännössä
ollut kovin suuri, koska tarkastuksen johto ja muu henkilökunta pysyi lähes muuttumattomana.
Tarkastuskulttuuri säilyi entisenlaisena ja tarkastus pysytteli tietoisesti erillään Säästöpankkiliitosta. Säästöpankki nro 6/1995 s. 21.
747. HE 53/1969 s. 4.
748. Liikepankkien keskitetty valvontajärjestelmä luotiin vuonna 1922, jolloin annettiin laki
pankkiyhtiön toiminnan valvonnasta (26/1922). Tässä laissa liikepankkien valvonta annettiin
valtiovarainministeriön alaiselle Pankkitarkastusvirastolle. Vuosien 1866 ja 1886 pankkilaeissa senaatti antoi liikepankkien valvontaohjeet ja niiden noudattamista valvoivat pankkeihin
asetetut asiamiehet.
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tustehtävien hoitamisessa Säästöpankkitarkastus oli itsenäinen suhteessa
Pankkitarkastusvirastoon ja riippumaton suhteessa Säästöpankkiliittoon.
Tarkastustyötä oli tarkoitus suunnata entistä enemmän pankkien toiminnan tarkoituksenmukaisuuteen ja tehokkuuteen. Sitä perusteltiin sillä, että pankin tehokkuus turvaa perimmältään tallettajien asemaa.749 Säästöpankkitarkastusta voinee rinnastaa liikepankkien tarkastusosastoihin, ja
sen painopisteenä oli paikan päällä tapahtuva tarkastustyö. Pankkitarkastusvirasto jakautui valvottavien mukaan liike-, säästö- ja osuuspankkiosastoihin. Pankkitarkastusviraston olemassaolo säästöpankeille näkyi lähinnä
virastolle tehtyjen anomusten käsittelijänä ja laintulkintakysymysten ratkaisijana.
Paikallispankkien omien tarkastusten toiminnan jatkumista pääpiirteissään entisen kaltaisena perusteltiin tarkoituksenmukaisuussyillä.750 Säästö- ja osuuspankkien suuren lukumäärän vuoksi niiden säännönmukainen
pankkikohtainen tarkastaminen keskitetyn tarkastusviraston toimesta olisi edellyttänyt huomattavan suuren Pankkitarkastusviraston perustamista. Lisäksi hallituksen esityksessä arvioitiin, että paikallispankkien tarkastukset olisivat jääneet kuitenkin jossain muodossa toimimaan.751 Yhtenä
näkökulmana asiassa oli se, että säästö- ja osuuspankkien keskusrahalaitokset olivat liikepankkeja, joihin Pankkitarkastusviraston tarkastukset ulottuivat.752 Kun Säästöpankkitarkastuksen yläpuolelle tuli Pankkitarkastusvirasto, oli luonnollista, että Säästöpankkitarkastuksessa luovuttiin asioiden
kollegiaalisesta käsittelyjärjestyksestä ja tarkastusneuvostosta. Kaikkineen
mallista voidaan todeta, että siihen vaikuttivat säästöpankkien intressit pitää ryhmään kuuluvien pankkien tarkastaminen mahdollisimman paljon
omissa käsissä ja valtiovallan haluttomuus ottaa suoraan valvontaansa hyvin suuri määrä, pääosaltaan pieniä pankkeja.753 Myös paikallispankkien
749. Kalevi Kauniskangas, Säästöpankki nro 11/1971 s. 406-408.
750. Oikeaoppisuus, tarkoituksenmukaisuus ja maaintressit kilpailevat muutenkin hallinnollisissa ratkaisuissa. EU:n pankkiunionin yhtenä päätavoitteena on, että suuria pankkeja valvoo
yksi valvoja eli Euroopan pankkivalvontamekanismi SSM. Kun Nordea ilmoitti rakennemuutoksesta, jossa SSM:n ja kolmen maavalvojan sijasta pankkia valvoisi Ruotsin Finansinspektionen, Suomen Pankki ja (Suomen) Finanssivalvonta arvostelivat voimakkaasti Nordean suunnitelmaa. Helsingin Sanomat 21.10.2015 s. A 29 ja 22.10.2015 s. A 32.
751. Erma 1970 s. 396-403. Vuoden 1970 alussa säästöpankkeja oli 330. Säästöpankkitarkastuksen henkilökunnan määrä oli koko 1970-luvun noin 20. Henkilökunnan määrä oli samalla
tasolla vuoteen 1992, Suomen Säästöpankki - SSP:n perustamiseen saakka, jolloin pääosa tarkastajista siirtyi SSP:n palvelukseen.
752. Vihola 2000 s. 49.
753. Kun vuonna 1970 säästöpankkeja oli edellä todettu 330, vastaavaan aikaan osuuspankkeja oli vielä 464. Blomstedt II 1978 s. 320. Siten paikallispankkien lukumäärä nousi liki 800:aan.

tarkastusten jatkuvuudella oli merkitystä ratkaisussa. Tuskin on liioiteltua
sanoa, että hallinnolliset ja tehokkuusnäkökohdat olivat painavammat kuin
esimerkiksi oikeusvarmuus- ja yhdenvertaisuusnäkökulmat. Ratkaisu perustui käytännöllisiin syihin.
Vuoden 1990 säästöpankkilaissa Säästöpankkitarkastuksen tehtäväksi
annettiin säästöpankkien ohella niiden tytäryhtiöiden toiminnan tarkastaminen. Säästöpankkitarkastuksen toimintaa ei sääntele yksin lainsäädäntö.
Säästöpankkien fuusiokehityksen seurauksena vuonna 1990 säästöpankkien
tarkastusta muutettiin suurimpien säästöpankkien kohdalla ns. jatkuvaan
tarkastukseen, jossa osa tarkastustyöstä suoritettiin Helsingissä ja osa itse
pankissa 3 - 4 kertaa vuodessa. Tavoitteena oli, että Säästöpankkitarkastus
olisi aikaisempaa paremmin selvillä pankin kulloisestakin riskienkantokyvystä ja toimintaan vaikuttavista uhkatekijöistä. Vain pienimmissä pankeissa
tyydyttiin asetuksen mukaisiin tarkastuskäynteihin vähintään kahden vuoden välein.754 Aktia Säästöpankki siirtyi kokonaan Pankkitarkastusviraston
valvontaan vuonna 2003. Perusteena oli pankin suuruus ja monipuolinen
liiketoiminta verrattuna muihin säästöpankkeihin. Myös Suomen Säästöpankki - SSP oli ollut lyhyen olemassaolonsa ajan (1992-1993) suoraan Pankkitarkastusviraston valvonnassa.
Vuoden 2001 säästöpankkilakiin ei Säästöpankkitarkastuksen osalta
tehty muutoksia.755 Säästöpankkitarkastuksen tehtävänä on säästöpankkien ja niiden tytäryhtiöiden tarkastaminen ja valvominen. Säästöpankkiosakeyhtiöön sovelletaan, mitä säästöpankkilaissa säädetään Säästöpankkitarkastuksesta. Tällä perusteella säästöpankkiosakeyhtiöt kuuluivat
Säästöpankkitarkastuksen valvottaviin säästöpankkien yhteenliittymän perustamiseen asti.
Vuonna 1993 pankkien ylin valvonta siirrettiin Pankkitarkastusvirastosta
Suomen Pankin yhteydessä toimivaan Rahoitustarkastukseen (503/1993).756
754. Säästöpankki nro 7/1990 s. 20-21.
755. Säästöpankkilain 93 §: Säästöpankkien ja niiden tytäryhtiöiden toiminnan tarkastusta ja
valvontaa varten säästöpankkien keskusjärjestö (tarkoittaa Säästöpankkiliittoa) asettaa Säästöpankkitarkastuksen. Säästöpankkitarkastuksen toimintaa ohjaa ja valvoo Finanssivalvonta.
Säästöpankkitarkastus on velvollinen antamaan Finanssivalvonnalle kaikki sen vaatimat tiedot
ja selvitykset, jotka ovat tarpeen säästöpankkien valvontaa varten. Säännös kumottiin vuonna
2014 (614/2014, HE 39/2014 s. 104).
756. Mielenkiintoisena yksityiskohtana voidaan todeta, että vuonna 1914 Kyösti Kallio 17 muun
maalaisliittolaisen kansanedustajan kanssa jätti lakialoitteen liikepankkien valvonnan uudelleenjärjestämiseksi. Lakialoitteessa, jota pidettiin teknisesti korkeatasoisena, otettiin esille liikepankkien pankkikontrollin siirtäminen Suomen Pankille. Kalima 1980 s. 107-111. (Kallio toimi
Nivalan Säästöpankissa kirjurina, pankin esimiehenä, hallituksen jäsenenä ja isäntänä vuosina
1898-1927.) Paavo Korpisaari esitti v. 1915 väitöskirjassaan, että pankkivalvonta toteutettaisiin
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Muutos tarkoitti pankkien ja markkinoiden valvontaa suorittavan kahden
viranomaisen toimintojen yhdistämistä. Pankkitarkastusviraston tehtävänä
oli ollut varmistaa, että pankit toimivat lakien, asetusten sekä viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä yhtiöjärjestystensä ja sääntöjensä
mukaan. Lisäksi virasto seurasi pankkien vakavaraisuutta, maksuvalmiutta ja
riskejä. Suomen Pankille oli kuulunut rahoitusmarkkinoiden vakauden turvaaminen sekä maan rahaliikkeen edistäminen ja helpottaminen. Pankkien
valvontaan liittyviä tehtäviä Suomen Pankilla oli ollut valuuttalain nojalla.
Valvontatoimintojen yhdistämistä perusteltiin valvonnan päällekkäisyydellä ja Pankkitarkastusviraston resurssien niukkuudella. Merkittävänä asiana
pidettiin myös Suomen Pankin tutkimustoiminnan saamista pankkivalvonnan käyttöön.757
Vuonna 2003 annettiin uusi rahoitustarkastuslaki (587/2003). Keskeiset muutokset koskivat Rahoitustarkastuksen toimivaltuuksia ja valtuuksia hallinnollisten seuraamusten määräämistä. Sen valtuudet koskivat mm.
pankkien toimilupien myöntämistä ja peruuttamista, julkisen huomautuksen ja varoituksen antamista valvottavalle ja oikeutta kieltää epäsopivaksi
katsotun henkilön kuulumista pankin hallintoelimiin.758 Vuoden 2007 vakavaraisuusuudistuksen seurauksena Rahoitustarkastuksen tehtävänä oli
arvioida vuosittain kunkin pankin pääomanhallintaprosessia. Jos arvio
päätyy siihen, että pankin omien varojen ei arvioida riittävän kattamaan
pankin toiminnasta aiheutuvia riskejä tai pankin hallinnossa, sisäisessä
valvonnassa tai asiakasriskien hallinnassa havaittiin olennaisia puutteita,
Rahoitustarkastuksella oli oikeus määrätä pankille lisäpääomavaatimus
enintään kolmeksi vuodeksi.
Vuoden 2009 alusta aloitti toimintansa Finanssivalvonta, jolle siirtyivät Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston tehtävät (878/2008).
Rahoitustarkastuksen tavoin Finanssivalvonta toimii Suomen Pankin
yhteydessä. Finanssivalvonnan tehtävät, toimivaltuudet ja hallinnolliset seuraamukset vastasivat pankkien osalta Rahoitustarkastuksen tehtäviä, valtuuksia ja seuraamuksia. Finanssivalvonnan tehtävänä oli edelleen Säästöpankkitarkastuksen toiminnan ohjaaminen ja valvonta. Finanssivalvonnalla
keskuspankin yhteydessä sillä perusteella, että sillä olisi paitsi paras asiantuntemus myös lakisääteisiä sanktioita tehokkaammat taloudelliset pakotteet käytettävänään. Halme 1999 s. 153.
757. HE 319/1992 s. 6.
758. Finanssivalvonnan määräämien julkisten huomautusten, varoitusten ja rikemaksujen
määrä on vakiintunut noin viiden tasolle vuodessa sen jälkeen kun raportointirikemaksut ovat
tehonneet ja siten vähentyneet. Määrissä ovat mukana myös muut valvottavat kuin pankit. Finanssivalvonnan toimintakertomukset 2008-2015.

oli oikeus kohdistaa omia tarkastus- ja valvontatoimenpiteitään kuitenkin
myös yksittäiseen säästöpankkiin. Pankki- ja vakuutusvalvonnan yhdistämistä perusteltiin valvottavien keskittymiseen molemmilla toimialoilla toimiviin konserneihin, pankkien ja vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan riskien samankaltaisuudella ja valvontaan käytettävien voimavarojen
vahvistamisella.759
Vuoden 2014 luottolaitoslain antamisen yhteydessä säästöpankkilaista kumottiin Säästöpankkitarkastusta koskevat säännökset, koska valtaosa säästöpankeista oli vuoden 2014 alussa päättänyt muodostaa talletuspankkien yhteenliittymän (614/2014). Vastaavalla
perusteella lopetettiin aikanaan Osuuspankkitarkastus, kun osuuspankkien yhteenliittymä perustettiin. Sen ulkopuolelle jääneet paikallisosuuspankit tarkasti Rahoitustarkastus / Finanssivalvonta. Erilaisuutta paikallisten
säästöpankkien ja osuuspankkien välillä ei oikeudellisesta näkökulmasta voi perustella. Pankkien omiin tarkastuksiin liittyi myös se ongelma,
että yksityisoikeudellisilla oikeussubjekteilla oli ollut julkiselle vallalle kuuluneita tehtäviä.760

6.7.2 Euroopan pankkiviranomainen
Euroopan pankkiviranomainen EBA aloitti toimintansa vuoden 2011 alussa.
EBA keskittyy mikrotason vakauden valvontaan. Sen tehtävänä on suojella
yleistä etua edistämällä rahoitusjärjestelmän lyhyen, keskipitkän ja pitkän
aikavalin vakautta sekä vaikuttavuutta Euroopan unionin talouden ja sen
kansalaisten ja yritysten kannalta. Uudella järjestelmällä on tavoitteena, että
finanssialaan sovellettavat säännöt pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja
niitä sovelletaan yhdenmukaisella tavalla. EBA:n tehtävänä on luoda yhteisiä sääntely- ja valvontastandardeja sekä -käytäntöjä sekä valmistella ohjeita,
suosituksia ja teknisiä täytäntöönpanostandardeja. Se voi myös asettaa väliaikaisen kiellon sellaisille toimille, jotka vaarantavat finanssimarkkinoiden
moitteettoman toiminnan ja eheyden tai koko finanssijärjestelmän taikka
sen osan vakauden EU:ssa.761
759. HE 66/2008 s. 9. Pankki- ja vakuutusalalla toimivien konsernien markkinaosuus oli lakiesityksen antamishetkellä pankkitoiminnassa 95 %, henkivakuutustoiminnassa 88 % ja vahinkovakuutustoiminnassa 75 %.
760. HE 39/2014 s. 40. Tosin voidaan todeta, että Säästöpankkitarkastus ei käyttänyt kaikkia
lain mahdollistamia viranomaisvaltuuksiaan. Lain suomien ”kurinpito-oikeuksien” käyttö
rajoittui asiamiehen asettamiseen.
761. HE 287/2010 s. 5-6, Wuolijoki - Hemmo 2013 s. 60-61.
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Vuonna 2011 aloittanut Euroopan järjestelmäriskikomitea ESRB puolestaan valvoo rahoitusjärjestelmän makrovakautta. ESRB on tiiviissä yhteistyössä EBA:n kanssa.

Mikrotason vakauden valvonta

Makrotason vakauden valvonta

Euroopan valvontaviranomaiset ESA
(European Supervisory Authorities):
1) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA (European

Euroopan järjestelmäriskikomitea
ESRB (European Systemic Risk Board). Komitean osapuolet:
1) Euroopan keskuspankki EKP

Securities and Markets Authority)
2) Euroopan pankkiviranomainen
EBA (European Banking Authority)
3) Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA (European
Insurance and Occupational Pensions Authority)

2) Kansalliset keskuspankit
3) Euroopan valvontaviranomaiset
ESA
4) Euroopan komissio

Kansalliset valvojat

Pankkitoiminnan yhteismarkkinoiden luomisen seurauksena pankit ovat
voineet perustaa toiseen EU-maahan tytäryhtiöitä tai sivukonttoreita. Tytäryhtiöt ovat olleet tytärpankin isäntävaltion pankkivalvonnan alaisia ja sivukonttorit pankin kotivaltion pankkivalvonnan alaisia. Järjestelmään sisältyi
yleisestä näkökulmasta se ristiriita, että rahapolitiikkaa ja rahoitusmarkkinoita valvottiin erilaisin järjestelyin ja oikeudellisesti se heikkous, että samaa lainsäädäntöä valvoi useampi viranomainen. Vuonna 2012 ryhdyttiin
valmistelemaan EU:n pankkiunionia. Pankkiunionin osat ovat suurimpien
pankkien valvonnan siirtäminen EKP:n hoidettavaksi, yhteisen kriisinhallintajärjestelmän luominen ja yhteisen talletussuojajärjestelmän luominen.
Pankkiunionin ensimmäinen osa, EKP:n johtama yhteinen pankkivalvonta,
aloitti toimintansa 4.11.2014. EKP:n välitön valvonta kohdistuu isoihin ja merkittäviin pankkeihin.762 On huomattavaa, että EKP:n ohjeidenanto ja muu
762. EKP:n suoraan valvontaan siirtyi alusta lähtien 120 pankkia. Suomesta EKP:n valvontaan
tulivat OP Ryhmä, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Danske Bank Suomi Oyj. Lisäksi EKP:n valvontaan siirtyi vuoden 2016 alusta Kuntarahoitus Oyj.
Nordea Bank AB (publ) ilmoitti 15.7.2015 aikeestaan lopettaa tytäryhtiönsä Nordea Pankki Suo-

toiminta kuten pankkien toimilupa-asiat kohdistuvat kokoon katsomatta
kaikkiin pankkeihin. Muutenkin EKP:n suhde kansallisiin valvojiin kuten
Suomen Finanssivalvontaan, on samantyyppinen kuin Pankkitarkastusviraston suhde oli aikanaan säästö- ja osuuspankkitarkastuksiin.

Euroopan keskuspankin EKP:n toimivalta pankkeihin, jotka eivät ole sen suorassa valvonnassa*, on seuraava:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

myöntää ja peruuttaa kaikkien pankkien toimiluvat sekä toimii eräiltä
osin muutenkin lupaviranomaisena.
ohjaa kansallisten valvojien valvontakäytäntöjä.
voi asettaa raportointivaateita kaikille pankeille ja/tai voi seurata pienten pankkien tilannetta kansallisten valvojien raportoimien tietojen
perusteella.
voi antaa asetuksia ja päätöksiä kaikille pankeille.
voi ottaa minkä tahansa pankin suoraan valvontaansa.
määrää sanktiot, kun suoraan sovellettavia EU-säädöksiä tai EKP:n
määräyksiä on rikottu.
voi määrätä makrovakausvälineitä kaikille pankeille kansallisten päätösten täydennyksenä (esim. vastasyklisen puskurin korotus).
perii valvontamaksun kaikilta pankeilta.

* Tähän ryhmään kuuluvat Suomessa mm. säästöpankit

6.8 Tilintarkastus
Vuoden 1895 säästöpankkiasetuksessa säädettiin, että säästöpankin säännöissä on oltava tilintarkastajien lukumäärä sekä aika, milloin tilintarkastus
on toimitettava. Säästöpankin hallinnon ja tililaskujen tarkastus on toimitettava vuosittain (28 §). ”Tilintarkastuskertomukseen on pantava säästöpankin varojen ja velkain määrät ja laatu ja tulee sen sisältää yleiskatsaus
mi Oyj:n ja toimivansa jatkossa Suomessa sivuliikkeen kautta. Suunnitelma, joka koskee myös
Nordea Bank Danmark A/S:ää ja Nordea Bank Norge ASA:a, hyväksyttiin pankin yhtiökokouksessa 17.3.2016. Vastaavalla tavalla sivuliikkeenä on Suomessa toiminut Svenska Handelsbanken. Kun Ruotsi ei ole pankkiunionin jäsen, Nordean Suomen toimintojen valvonta siirtyy
muutoksen seurauksena EKP:ltä Ruotsin pankkivalvontaviranomaiselle (Finansinspektionen).
Järjestelmästä Koskenkylä (toim.), Heikki Koskenkylä 2004 s. 11, Tapahtumatiedot Helsingin
Sanomat 17.7.2015 s. A 23, Nordean lehdistötiedotteet 17.3.2016 ja 17.5.2016.
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säästöpankin toimintaan siltä vuodelta, jonka tilintarkastus on käsittänyt”
(15 §). Vuoden 1918 säästöpankkilakiin lisättiin, että tilintarkastajien on tutkittava säästöpankin kassa, arvopaperit, tilitodisteet sekä tili- ja pöytäkirjat, jota paitsi heidän on annettava lausunto tilinpäätöksen oikeellisuudesta,
sijoitusten pätevyydestä ja siitä, onko säästöpankkia hoidettu tämän lain ja
säästöpankin sääntöjen mukaisesti.763 Tilintarkastajien tulee ainakin kerran
vuodessa, aikaa edeltäpäin ilmoittamatta, toimittaa kassan ja arvopaperien
tarkastus (26 §). Vuoden 1931 säästöpankkilakiin lisättiin tarkastettavina asioina luottoasiakirjat (51 §).
Vuoden 1969 säästöpankkilaki säänteli tilintarkastajien kelpoisuusehdoista, mutta ei enää yksityiskohtaisesti tilintarkastuksen sisällöstä (21 §).
Tilintarkastajan tuli olla maassa asuva nuhteeton ja täysivaltainen Suomen
kansalainen ja hänellä tuli olla riittävä kirjanpidon ja taloudellisten asioiden
tuntemus. Tilintarkastajan ei tarvinnut olla kuten liikepankissa auktorisoitu
tilintarkastaja. Sitä perusteltiin sillä, että säästöpankin toiminta ei useinkaan
ole sitä suuruusluokkaa, että se vaatisi Keskuskauppakamarin hyväksymää
tilintarkastajaa.764
Vuonna 1982 säästöpankkilain tilintarkastusta koskevia säännöksiä tiukennettiin siten, että säästöpankeille säädettiin velvollisuus valita KHT-tilintarkastaja säästöpankin taseen loppusumman ylittäessä valtiovarainministeriön määräämän rajan (543/1982, 21 § 3 mom.).
Raja asetettiin siten, että KHT-vaatimus koski maakunnallisia tai toimialueeltaan muuten laajoja aluepankkeja. Perusteena oli KHT-tilintarkastajien saatavuus. Pienillä paikkakunnilla ei ollut saatavissa
auktorisoituja tilintarkastajia.765 1990-luvun pankkikriisin kannalta KHT-vaatimuksella ja sen rajauksella ei näyttäisi olleen merkitystä. Kaikkein suurimpiin
vaikeuksiin joutuneet säästöpankit kuuluivat kokonsa perusteella KHT-vaatimuksen piiriin.
Tilintarkastus toimitettiin yleisten tilintarkastusperiaatteiden mukaisesti: ”Säästöpankin tilintarkastajan on hyvän tilintarkastustavan
edellyttämässä laajuudessa tarkastettava pankin hallinto, kirjanpito ja
tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen” (23 §). Vuonna 2002 pankkien tilintarkastusta koskevat säännök763. Säästöpankkien historiikeista ei yleensä käy ilmi tilintarkastajien toiminta, jos kohta ei
myöskään Säästöpankkitarkastuksen toiminta. Hollolan kunnan Säästöpankin kavallus tuli
ilmi säästöpankin omassa tilintarkastuksessa. Kavallus johti Säästöpankkien Vakuusrahaston
perustamiseen vuonna 1925.
764. Erma 1970 s. 185.
765. HE 28/1982 s. 17.

set yhdenmukaistettiin ja siirrettiin luottolaitoslakiin. Lain mukaan pankin tilintarkastajaksi voidaan valita vain Kauppakamarin hyväksymä
HTM-tilintarkastaja tai Keskuskauppakamarin hyväksymä KHT-tilintarkastaja tai KHT-tilintarkastusyhteisö. Vähintään yhden tilintarkastajan on
oltava pankin kokoon katsomatta KHT-tarkastaja tai KHT-yhteisö (45/2002,
43 §).
Tilintarkastajan ja pankin sisäisten tarkastajien valvonta on linjavastuusta riippumatonta valvontaa. Linjavastuussa säästöpankin toimintaa
valvovat isännät, hallintoneuvosto jos sellainen säästöpankissa on, ja toimitusjohtaja sekä vielä esimiehet vastuualueensa asioissa omasta näkökulmastaan. Valvonta voi kohdistua liiketoimien asiasisältöön tai asiakirjojen ja menettelytapojen oikeudellisuuteen. Linjavastuussa tapahtuvan
tarkastuksen etuna on se, että siinä tarkastetaan muitakin kuin keskeisiä tai entuudestaan tuttuja asioita. Tämän tutkimuksen kannalta on syytä mainita, että säästöpankin hallituksen tulee valvoa pankin toimintaa ja
saada toimivalta johdolta jatkuvasti raportteja, joiden pohjalta voidaan
arvioida pankin toiminnan, rahoitusrakenteen, likviditeetin ja riskitilanteen
kehitystä.766

6.9 Pankkien suhde verottajaan
Pankit ovat normaaliin tapaan verotarkastusten kohteena. Viranomaisten työnjako on ollut, että verotusta koskevat asiat eivät ole olleet pankkitarkastusviranomaisten tarkastuksen kohteena. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että verotarkastusten havainnoilla ja niiden aiheuttamilla
verotuspäätöksillä ei ole ollut olennaista merkitystä pankin vakauden kannalta.767
Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä todeta kaikissa pankeissa vuosina 1992-1997 suoritettu toimialatarkastus, jossa tarkastusten painopisteenä oli leima- ja luottoverotus sekä elinkeinotulon verottaminen ns. järjestämättömien luottojen korkojen osalta.768 Lakien vanhentuneisuus ja

766. KHT-tarkastaja Sune Back, Säästöpankki nro 4/1995 s. 22.
767. Sen sijaan osuuskauppojen säästökassojen kohdalla 1970-luvun lopulla oli merkittäviä
ongelmia. Lain mukaan talletus oli veroton, kun se tehdään pankkitoiminnassa yleisesti käytettävälle tilille. Osuuskaupat tulkitsivat lakia väljästi ja maksoivat parempaa korkoa. Seurauksena
oli tilien katsominen verolliseksi. Vero kohdistui suoraan säästökassatallettajiin. Seurauksena
oli imagotappio ja säästökassatalletusten aleneminen neljänneksellä (1 345 milj. markkaa v.
1978 / 1 028 milj. markkaa v. 1981). Herranen 2004 s. 231-233.
768. Leimaveroa maksettiin velkakirjasta ja muusta lainasopimuksesta, kun se annettiin pan-
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tulkinnanvaraisuus johtivat ristiriitaan verottajan ja pankkien välillä.769
Vastakkain olivat verolakien formalistinen ja realistinen tulkintatapa. Verottaja edusti formalistista tulkintaa eli lain sanamuotoa. Pankit painottivat realismia eli lakien tarkoitusta ja muuttuneiden olosuhteiden huomioonottamista lain soveltamisessa. Kun lainsäätäjä ei ollut ajoissa reagoinut
pankkitoiminnan muutoksiin, käytännön ja lainsäädännön välinen jännite
siirtyi soveltamistoimintaan. Pankkikäytännössä leimaverovelvollisuuden
katsottiin syntyvän silloin, kun lainarahat tai sen ensimmäinen erä oli nostettu pankista. Verottaja korosti veron asiakirjasidonnaisuutta ja katsoi, että
verovelvollisuus syntyi asiakirjan allekirjoitushetkellä, usein paljon ennen
kuin lainaa alettiin nostaa.770
Lainsäädännön vanhentuminen tuli esille markkinoilla käyttöönotetun
uuden instrumentin, sijoitustodistusten verottamisessa. Niiden verottaminen olisi estänyt sijoitustodistuksiin perustuvien pankkien välisten markkinoiden synnyn ja käytön keskuspankin markkinaoperaatioissa. Kuvaavaa
epäselvälle tilanteelle oli, että kun Pankkien neuvottelukunta pyysi vuonna
1985 valtiovarainministeriöltä ohjetta siitä, miten leimaverolakia on sovellettava sijoitustodistuksiin, ministeriö ei vastannut kirjelmään.771
Verohallituksen tarkastuksissa keskeisimmät elinkeinoverotusta koskeneet kysymykset liittyivät järjestämättömien luottojen korkoihin, peiteltyyn
osingonjakoon ja omaisuuslajilajitteluun. Mielenkiintoisen lisäpiirteen asiaan antoi se, että verotarkastukset ajoittuivat ajankohtaan, jolloin osa pankeista oli jo ajautunut suuriin vaikeuksiin ja joutuneet turvautumaan valtion
pankkitukeen. Näissä tapauksissa valtio joutui tosiasiallisesti verottajan pankeille määräämien jälkiverojen maksajaksi.
Verottajan maksuunpanopäätökset kumoutuivat lähes kokonaan myöhemmin eri oikeusasteissa. Alaviitteen luvut osoittavat, että pankeille palautettiin maksuunpantuja veroja korkoineen enemmän kuin niille oli jälki-

kille, ellei siitä ollut aikaisemmin kiinnitystä haettaessa suoritettu leimaveroa. Luotonannon
leimaverotuksesta luovuttiin vuonna 1998 (420/1998). Luottovero, joka kytkeytyi valuutansäännöstelyn poistamiseen, koski ulkomaista luotonottoa (48/1990). Laki kumottiin vuoden 1996
alusta (1205/1995).
769. Laki oli säädetty ennen kuin tarkastusten kohteina olleita instrumentteja sijoitus-, yritys- ja kuntatodistuksia ei ollut vielä olemassa. Leimaverolaki oli vuodelta 1943 ja senkin säännökset perustuivat vuosien 1929 ja 1921 leimaverolakeihin. Kontkanen 2002 s. 346-347. Yhtenä
ongelmana oli leimaverotuksen itseverotusluonne eli verotuksen suorittaminen ilman veroviranomaisen myötävaikutusta ja erityisesti se, että leimaverokysymyksistä ei voinut saada
ennakkotietoa ennen vuotta 1996 (545/1996).
770. Kontkanen 2002 s. 347.
771. Kontkanen 2002 s. 385.

verotuksessa pantu maksuun.772 Lopputulokseksi pankeille Verohallituksen
”pankkiprojektista” jäi siten prosessin ajan kestänyt imagohaitta.

6.10 Yhteenveto ja johtopäätöksiä
6.10.1 Toimintaoikeudet vakauden lähtökohtana
Säästöpankin perustamispääoma on ollut alhainen vuoden 1990 talletuspankkilakiin saakka, koska tavoitteena alunalkaen oli saada säästöpankkeja perustetuksi jokaiseen kuntaan. Tavoite myös saavutettiin. Kun kysymys
on pankin perustajien kannalta lahjoituksista pankille, pääomavaatimusten on täytynytkin olla alhaisella tasolla. Muutamassa tapauksessa säästöpankki on perustettu niin pienelle paikkakunnalle, että toiminnalle ei ole
löytynyt pohjaa ja säästöpankki jouduttiin lopettamaan tai yhdistämään
toiseen säästöpankkiin. Perustamispääoman alhaisuus merkitsi, että työväenpankkitoiminta saatettiin käynnistää säästöpankkimuodossa. Sama koskee suurimpiin kaupunkeihin perustettuja ”suomalaisia” säästöpankkeja.
Perustamispääomavaatimus on ollut niin alhaisella tasolla, että vakavaraisuuteen ja toiminnan vakauteen sillä ei ole ollut merkitystä. Nykytason vaatimus 5 milj. euron perustamispääomasta estää uusien säästöpankkimuotoisten pankkien perustamisen. Nykyinen vaatimus vahvistaisi periaatteessa
säästöpankin vakautta, mutta käytäntö jää siis väliin ja vaatimus epätodennäköisenä vaihtoehtona kuolleeksi kirjaimeksi.
Säästöpankin toimintaoikeudet ovat perustuneet siihen toimintaan, joka
on katsottu sillä hetkellä kuuluvan nimenomaan säästöpankin tehtäviin. Niin
otto- kuin antolainauksen puolella oikeudet ovat laajentuneet yhteiskunnan ja talouselämän kehitystä sekä asiakkaiden tarpeiden muutoksia seuraten. Säästöpankkien omassa piirissä tarpeet eri toimintamuotoihin on nähty
ajoittain hyvin erilaisina. Kaupunki- ja maaseutusäästöpankkien toiminta ja
intressit ovat poikenneet toisistaan. Tässä suhteessa kolmantena ryhmänä
772. Verottajan jälkiverotuksen perusteella maksuunpannut leima- ja luottoverot ja niitä koskevat veronlisäykset nousivat 147,5 milj. markkaan (24,8 milj. euroa). Kun maksuunpanopäätökset myöhemmin eri oikeusasteissa kumoutuivat, pankeille palautettiin veroja, veronlisäyksiä
ja korkoja 146,7 milj. markkaa (24,7 milj. euroa).
Verottaja oli pannut elinkeinotuloverolain ja korkotulon lähdeverolain nojalla veroja ja veronlisäyksiä maksuun 327,6 milj. markkaa (55 milj. euroa). Pankeille näitä veroja palautettiin palautuskorkoineen 373,2 milj. markkaa (63 milj. euroa). Verotarkastuksia koskeneessa Kontkasen
selvityksessä jälkiveroja ja veronpalautuksia koskenut kysely oli osoitettu seuraaville pankeille:
Nordea Pankki Suomi Oyj, Okopankki Oyj, Aktia Säästöpankki Oyj ja Sampo Pankki Oyj. Ulkopuolella olivat siis mm. SKOP ja Suomen Säästöpankki - SSP Oy. Kontkanen 2002 s. 439-440.
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voidaan mainita työväen säästöpankit. Intressierot otettiin, säästöpankkien erilaisen luonteen huomioonottamiseksi ja ryhmän sisäisten ristiriitojen
välttämiseksi, huomioon lainsäädännössä siten, että joidenkin toimintamuotojen käyttö vaati sitä koskevan lisäyksen säästöpankin sääntöihin. Toimintaoikeuksilla on ollut suora kytkös säästöpankkilain vakavaraisuusvaatimuksiin: suppeat oikeudet (ja samalla alhaiset tuottomahdollisuudet) → alhainen
vakavaraisuusvaatimus.
Vuoden 1895 säästöpankkiasetusta säädettäessä ristiriitaa aiheutti se,
tulisiko säästöpankeilla olla oikeus shekkitilien käyttöönottoon. Vuoden
1918 säästöpankkilakia säädettäessä ristivetoa aiheutti säästöpankin oikeus
myöntää vekseliluottoa. Syyt olivat myös käytännölliset. Kun vekseleitä käytetään, pankin on oltava avoinna joka arkipäivä. Sitä maaseudun säästöpankit
eivät aina olleet. Säästöpankkien varovaisuus perustui myös näkemykseen
säästöpankkien yhteiskunnallisesta tehtävästä. Koko toimialan työnjaon mukaan liikepankkeja ja osuuskassoja ei nähty säästöpankkien kilpailijoina, eikä
markkinaosuusajattelulla ollut sanottavasti jalansijaa. Rajatut liiketoimintaoikeudet ja varovainen toimintapolitiikka merkitsivät, että säästöpankit eivät
kohdanneet ryhmänä merkittävässä määrin luottotappioita edes 1930-luvun
pulavuosina. Merkillepantavaa on ollut myös se hitaus, jolla lainsäädännön
suomia uusia mahdollisuuksia on otettu käyttöön. Tässä suhteessa uusi laki
on sallinut enemmän kuin käytännön tarpeet olisivat lain säätämishetkellä
vaatineet. Lainsäännöksiä on muutettu edistyneimpien ja suurempien kaupunkisäästöpankkien tarpeiden mukaan.
Vasta 1960-luvulta alkaen säästöpankeilla oli selvä tavoite saavuttaa samat
liiketoimintaoikeudet kuin liikepankeilla. Siihen vaikutti markkinaosuuden
menettäminen osuuskassoille ja heikko kannattavuus suhteessa liikepankkeihin. Kehitystä yhdenmukaisiin toimintaoikeuksiin hidasti säästöpankkien (ja osuuskassojen) liikepankkeja alhaisempi vakavaraisuustaso. Kilpailua
vääristi ilmeisesti kuitenkin enemmän osuuskassojen lähes monopoliasema
valtionlainojen välittämisessä maataloudelle ja Postisäästöpankin yksinoikeus valtion maksuliikkeen hoitamisessa kuin erot yhteisömuodon mukaan
määräytyneissä laeissa. Mitä tulee oikeuteen harjoittaa muuta kuin pankkitoimintaa, omistaa muiden yhtiöiden osakkeita tai oikeuteen omistaa muita
kuin pankkitoiminnassa tarvittavia kiinteistöjä, säästöpankeilla ei ole ollut
erityisiä vaatimuksia eikä tavoitteita. Toimintaoikeuksissa ongelma-alueina
ovat olleet notariaattitoiminnan rajat ja kiinteistönvälitys.773
773. Wuolijoki - Hemmo 2013 s. 21-23. Todettakoon, että säästöpankkiryhmässä perustettiin
vuonna 1963 valtakunnalliseksi laajentunut kiinteistönvälitysyhtiö Säästöpankkien Kiinteistön-

Onko pankeille sallittu toiminta määritelty sallittujen toimintojen listalla
tai yleisellä määrittelyllä ja lisäämällä lakiin joitain kieltoja, on ollut puhtaasti lainsäädäntötekninen ratkaisu. Kummallakin mallilla käsitys siitä, mikä
kuuluu pankkitoimintaan ja mikä jää sen ulkopuolelle, on ollut aina suunnilleen sama ja riidaton. Sellaisia vanhoja toimintamuotoja, joilla on ollut
pankeille olennaista merkitystä, ei ole kielletty. Uusia on lisätty ja vanhoja
täsmennetty esimerkiksi luotonannossa, maksuliikkeen hoitamisessa ja arvopaperitoiminnassa teknisen kehityksen seurauksena. Lainsäädäntö ei ole
estänyt luonnolliseksi katsottavaa kehitystä liiketoiminnan laajentamisessa
ja uusien palveluiden käyttöönotossa, koska lain säännöksiä on täydentänyt
yleismääräys, jonka mukaan sallittua on ollut laissa nimenomaisesti sallitun
pankkitoiminnan kanssa myös siihen verrattava tai läheisesti liittyvä toiminta.774 Liiketoiminnan määrittely sitä täydentävine viranomaisohjeineen on
toiminut myös pankkien hyväksi siinä mielessä, että pankit ovat voineet kieltäytyä paljon työllistävien ja usein ilmaispalveluina hoidettujen palveluiden
tarjoamisesta.775
Merkittävimmät erot liiketoimintaoikeuksissa vuoden 1990 talletuspankkilakiin saakka olivat liikepankkeihin nähden luotonannon vakuusvaatimukset ja pankkitakausten myöntäminen. Rajoitettu oikeus myöntää
pankkitakauksia tuli vuoden 1969 säästöpankkilakiin. Pankkitarkastusvirasto
sai kuitenkin myöntää ylityslupia pankkitakauksen enimmäismäärään (20
% luotonannosta) perusteena lain vähimmäisvaatimuksen ylittävä vakavaraisuus. Tällä tavoin virasto saattoi lisätä säästöpankkien oikeuksia liikepankkeihin nähden ja saattaa ne kilpailullisesti suunnilleen samalle tasolle.
Eroa toimintaoikeuksissa lievensi myös se, että säästöpankkiryhmässä oli

välitys Oy (SKV), jonka omistivat maakunnalliset säästöpankkiyhdistykset. Myöhemmin yhtiön
pääomistajana oli Säästöpankkiliitto. Yksityiset kiinteistönvälittäjät katsoivat SKV:n toiminnan
pankkilakien kiertämiseksi, koska pankit itse saivat välittää asuntoja vain rahoittamistaan uudisrakennuskohteista ja rajoitetusti notariaattitoimintana.
Notariaattitoiminnan rajoista on ollut rajanveto-ongelmia asianajajien kanssa. Sallittuja toimintoja ovat mm. lainhuudatus- ja kiinnitysasiat, yhtiöiden perustamiset, saatavien periminen
ja perunkirjoitus- ja pesänselvitystehtävät. Riita- ja rikosasioiden hoitaminen jäävät sallitun
toiminnan ulkopuolelle. Ongelmaa lievensi se, että säästöpankkien toimipaikkakunnilla ei
usein ollut laki- ja asianajotoimistoja, joten palvelua ei muualta saanut.
774. Luottolaitoslakiin lisättiin vuonna 1997 säännös, jonka perusteella pankeille sallittiin uutena toimiminen ns. asiamiespostina (1340/1997). Tosiasiassa näin oli toimittu jo ennen lainmuutosta eräillä paikkakunnilla lakia väljästi tulkiten laissa olleen säännöksen nojalla, jossa
sallittua oli ”muu 1-12 kohdassa tarkoitettuihin toimintoihin verrattava toiminta.”
775. Esimerkkinä voidaan mainita paljon työllistävät erilaisten yhdistysten kirjanpitotehtävät, tiekuntien tiemaksujen ja yhdistysten jäsenmaksujen periminen sekä pyynnöt erilaisten
rahankeräysten hoitamiseen.
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keskuspankkina liikepankki, jolla tytäryhtiöineen oli ”täydet” toimintaoikeudet. SKOP:n palvelujen välittäjinä säästöpankit saattoivat harjoittaa lähes samaa toimintaa kuin täysillä oikeuksilla toimineet valtakunnalliset liikepankit.
Suurimmaksi eroksi jäi liikepankkeihin nähden vuoden 1969 pankkilaeissa
lainojen vakuusvaatimukset.
Liiketoimintaa koskevat erot eivät ole koskeneet yksin eroja pankkien
yhteisömuotojen välillä. Vuoden 1931 säästöpankkilaissa suurilla säästöpankeilla oli laajemmat toimintaoikeudet kuin pienillä pankeilla kieltämällä jälkimmäisiltä vekseliluotonanto. Pankin koko oli myös ratkaiseva 1980-luvulla
valuuttapankkioikeuksien myöntämisessä ja oikeudessa välittää valuuttaluottoja säästöpankkien asiakkaille. Liiketoimintaan vaikutti lainsäädännön
ohella markkinoiden sääntelyjärjestelmä. Sen puitteissa säästöpankit saattoivat mm. maksaa liikepankkeja korkeampaa korkoa talletuksille ja tällä tavoin
turvata talletuskantaansa.

6.10.1 Vakauden perustekijät
Säästöpankin maksuvalmius- ja vakavaraisuussäännökset ovat sidoksissa
pankin toimintaoikeuksiin ja tiukentuneet sitä mukaa kuin toimintamahdollisuudet ovat kasvaneet. Viimeaikaisena tiukentamisen perusteena ovat
olleet pankkikriisit. Vaatimukset ovat kiristyneet yhteisömuotoon katsomatta
kaikkien pankkien kohdalla ja erityisesti pankin koon perusteella. Pidemmällä aikajaksolla painopiste on siirtynyt maksuvalmiuden sääntelystä vakavaraisuuden sääntelyyn. Vakavaraisuuden määrittelyssä on siirrytty pankin
omien varojen suhteesta talletuskantaan omien varojen suhteeseen lainakantaan. Kehitys lähti säästöpankeissa tilanteesta, jossa lainoja myönnettiin sen
mukaan miten talletuksia kertyi, lainoilla oli turvaavat vakuudet, niitä ei tarvinnut säännöllisesti lyhentää ja näistä syistä säästöpankin toiminnassa vakauden kannalta ”liikkuva osa” oli lähinnä talletusten nostaminen. Kiinnitykset ja arvopaperipantit sekä vakavaraiset takaajat toimivat hyvin silloin, kun
kiinteistöjen, asunto-osakkeiden ja muiden arvopaperien arvot nousevat ja
velallisten tulot kasvavat.
Vakautta turvasi Suomen Pankin harjoittama markkinoiden säännöstelyjärjestelmä, joka piti korkotason vakaana ja hillitsi luotonantoa. Kritiikkiä
voi kohdistaa siihen, että sääntelyjärjestelmä jäädytti pankkien kannattavuuden ja yhdessä inflaation kanssa vakavaraisuuden alhaiselle tasolle. Toinen

kritiikin kohde on se, että lainsäädäntö on ollut myöhässä suhteessa rahoitusmarkkinoiden kehitykseen ja talouselämän kokemiin vastoinkäymisiin.
1930-luvun pulavuosista säästöpankit vielä pelastuivat rajoitettujen toimintaoikeuksien ja varovaisen toimintapolitiikan sekä Säästöpankkien Vakuusrahaston avustusten turvin.
Säästöpankin yhteisömuotoon kuuluu omien pääomien kartuttaminen tulorahoituksen kautta vararahastoa kasvattamalla. Ylijäämä kuuluu
säästöpankille ja jää sille siltä osin kuin osaa siitä ei mahdollisesti lahjoiteta säästäväisyyden edistämiseen tai muihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
Lahjotusten määrää on rajoitettu laissa niin, että niistä ei ole muodostunut
milloinkaan säästöpankille päätarkoitusta eikä siten myöskään uhkaa vakavaraisuudelle. Sillä, että laissa on nostettu mahdollisuutta jakaa ylijäämää
yleishyödyllisiin tarkoituksiin, ei ole ollut käytännössä merkitystä. Maaseutusäästöpankit eivät juuri ole jakaneet ylijäämää ja kaupunkisäästöpankit
ovat jakaneet sitä enintään 10 % ylijäämästään, vaikka laki olisi sallinut enemmän.776
Reaaliomaisuuden kuten kiinteistöjen arvonnousut ovat jääneet säästöpankille. Myöskään kantarahastosijoittajat eivät saa hyväkseen arvonnousuja.
Vertailun vuoksi osakeyhtiömuotoisessa pankissa ylijäämä kuuluu osakkeenomistajille osinkoina ja osakkeiden arvonnousuna. Osuuskuntamuotoisissa
pankeissa jäsenosuuksille maksetaan korkoa.777
Vakautta ja vakavaraisuutta on turvattu luottotappiovarauksilla. Pankkitoiminnassa on kysymys luottojen välittämisestä tallettajilta vastaanotetuista varoista pankin valitsemille luotontarvitsijoille. Pankin luotonantoon
liittyy aina riski, että luotonsaaja ei pysty maksamaan takaisin pankilta saamaansa lainaa. Pankki varautuu näihin riskeihin mm. lainojen vakuuksilla,
oman pääoman määrällä ja omassa kirjanpidossaan luottotappiovarauksilla.
Luottotappiovaraus voi olla yleinen varaus tai kohdistettu varaus. Yleinen
kohdistamaton varaus tehdään ei-tiedossa olevien luottotappioiden varalle
tietäen, että kokemuksen perusteella luottotappioita väistämättä kuitenkin
syntyy. Yleinen luottotappiovaraus voidaan rinnastaa pankin omiin pääomiin. Kohdistettu varaus kohdistetaan yksittäiseen pankin saamiseen tai
776. Esimerkiksi säästöpankkitilastojen 1917-1941 mukaan ylijäämästä käytettiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin hyvin tasaisesti 5-7 % (vuosina 1935-1939 ylijäämä 49-53 mmk, siitä jaettu
määrä 3,1-3,7 mmk).
777. OP-Pohjola -ryhmän synnyttyä vuonna 2005 osuuspankit ovat palkinneet asiakkaita myös
asiakashyvityksillä mm. siten, että pankkipalveluiden käyttämisestä saaduilla pisteillä voi maksaa vakuutusmaksuja. Periaatteessa tällaiset kokonaisasiakkuuteen tähtäävät järjestelmät ovat
olleet mahdollisia kaikille pankeille.
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kaikkiin saamisiin esim. joltain toimialalta. Kohdistettu luottotappiovaraus
tehdään, kun on todennäköistä, että pankki ei tule saamaan saamisistaan
suoritusta. Luottotappiovarausta on perusteltu myös sillä, että se korvaa sitä,
että pankin taseessa olevia luottoja ei arvosteta markkina-arvoon. Varausten
tekemistä kannustaa niiden hyväksyminen verotuksessa vähennyskelpoisiksi. Jotta luottotappiovarausta ei voitaisi käyttää perusteetta ja liiallisesti tuloksentasauskeinona, kohdistamattomille varauksille on asetettu katot niin
varauksen kasvattamiselle vuosittain kuin kokonaismäärällekin suhteessa
pankin lainakantaan.
Säästöpankkien perustamispääoman ja ylijäämän kautta kertyneiden
omien pääomien täydentäjäksi ja tallettajien aseman turvaamiseksi luotiin
vuoden 1925 alusta Säästöpankkien Vakuusrahasto, johon kaikkien säästöpankkien tuli kuulua. Vakuusrahastoa ei ole jälkeenpäin tunnustettu vakavaraisuutta ja vakautta lisäävänä tekijänä. Kun näin esitetään, voidaan kysyä,
olisiko rahaston kannatusmaksuja vastaava määrä käytetty säästöpankeissa
vakavaraisuuden lisäämiseen. Mitä todennäköisimmin näin ei olisi tapahtunut, koska säästöpankki-ideologiaan ei ole kuulunut erityisesti tuloksenteko- ja oman pääoman vahvistamistavoittelu. Voidaan olettaa, että vakuusrahaston kannatusmaksuilla toteutettu pakkovarautuminen kriiseihin johti
suurempaan varmuuteen kuin vapaaehtoinen ja yksittäisen pankin päätösvallassa oleva kriisivarautuminen.
Osuuskuntamuoto selittää sen, että osuuskassat (osuuspankit) saattoivat turvautua vapaaehtoiseen vakuusrahastoon, jonka toiminta ei ollut yhtä
säänneltyä. Osuuskassoilla oli turvana jäsenten lisämaksuvelvollisuus vuoteen 1970 saakka. Vastaavaa turvaa säästöpankkien lisärahastot eivät antaneet, koska sijoitukset lisärahastoon olivat vapaaehtoisia.
Vakavaraisuutta voidaan lähestyä paitsi lain vaatimusten pohjalta myös
pankin liiketoiminnan näkökulmasta. Säästöpankkiryhmän 1980-luvun linjauksissa 2 %:n vakavaraisuusrajaa pidettiin minimivaatimuksena. Liikerahoitukseen voimakkaasti osallistuvien säästöpankkien tavoitteeksi asetettiin
varavaraisuuden nostaminen 4 %:iin eli samaksi kuin liikepankkien vaatimus.
Linjassa vakavaraisuustavoitteen kanssa riittävän kilpailukyvyn turvaamiseksi säästöpankkien kannattavuus piti nostaa sille tasolle, jolla liikepankkien
kannattavuus oli osingoilla vähennettynä.778 Tavoitteen asettamisella säästöpankit tunnistivat liikerahoitukseen liittyvät riskit ja siirtymisensä liikepankkien liiketoiminta-alueelle.

778. 80-luvun säästöpankkilinja s. 19 ja 23.

Paikallispankkien vakavaraisuusvaatimuksen alhaisuus vuoden 1990
talletuspankkilakiin saakka herättää huomiota. On otettava huomioon, että pankkitoiminnan luonne ja pankkien riskit ovat olleet eri tasoa kuin tänä
päivänä. Rahoitusmarkkinoiden säännöstely, talletuksia koskevat korkosopimukset ja niiden verottomuus pitivät korkotason vakaana ja rajoittivat kilpailua ja riskinottoa. Luottojen ylikysyntä merkitsi, että luotonanto voitiin
kohdistaa parhaiksi arvioituihin luotonhakijoihin. Ennen 1980-lukua säästöpankit kärsivät luottotappioista lähinnä vain 1930-luvun pulavuosina ja silloinkin yhtenä pankkiryhmänä ajateltuna vähän. Sota-aikoina ja heti niiden
jälkeen voimakas inflaatio merkitsi, että laina-asiakkaat kykenivät maksamaan lainansa takaisin, eikä pankeille syntynyt luottotappioita. Vakuuksien
arvotkin nousivat. Yksittäisillä säästöpankeilla tappioita on ollut kaikkina
aikoina. Suuret säästöpankit ovat selvinneet niistä omin toimin ja pienet ryhmän yhteisvastuulla.
Alhaisen vakavaraisuusvaatimuksen takana on myös ollut se todellinen
vakavaraisuustaso, joka on ollut pankeilla uutta lakia säädettäessä. Uusi vakavaraisuustaso on asetettu tästä lähtökohdasta. Mikäli vakavaraisuus on ollut
uuden vaatimuksen alapuolella, kiristyneiden vaatimusten täyttämiseen on
varauduttu riittävän pitkäksi arvioidulla siirtymäajalla.

6.10.3 Vakavaraisuus
Vakavaraisuuden laskemisessa kehitys on ollut kiinteä → riskipainotettu → riskimalleihin perustuva vakavaraisuusvaatimus. Kehityksen taustana on tieto
siitä, missä riskejä on ja miten niitä on realisoitunut. Vakavaraisuutta arvioitiin
vielä vuoden 1969 pankkilaeissa oman pääoman ja pankin velkojen (talletusten) suhteella. Vuoden 1990 talletuspankkilaissa vakavaraisuus laskettiin oman
pääoman ja saamisten ja sijoitusten suhteena eli pääosin sen mukaan, miten
pankki sijoittaa hankkimansa varat lainoihin ja millainen riski lainoihin saajan ja vakuuden perusteella liittyy. Säästöpankkien Vakuusrahasto joutui tukemaan luottotappioita kärsineitä pankkeja huomattavilla määrillä 1980-luvun
alusta lähtien, erityisesti vuosina 1983 ja 1984. Lukujen valossa vakavaraisuuden laskentatavan muutos olisi pitänyt tapahtua aikaisemmin. Voidaan kysyä,
viivyttivätkö yhteisvastuujärjestelmät eli Säästöpankkien Vakuusrahasto ja
Säästöpankkien Keskinäisen Vakuutusyhtiön luottovakuutus näkemästä riittävästi luotonannon riskejä ja pankin oman vakavaraisuuden merkitystä.

363

364

Vuonna 1978 pankkilakeja muutettiin siten, että puolet luottotappiovarauksesta voitiin rinnastaa pankin omaan pääomaan vakavaraisuutta laskettaessa. Lisäksi vakavaraisuuslaskelmassa voitiin ottaa huomioon pankin
vakuuttamat luotot ja takaukset. Lainmuutos oli pakon sanelema. Muussa
tapauksessa säästö- ja osuuspankit eivät olisi saavuttaneet vuoden 1969 lakien 10 vuoden siirtymäajassa 2 %:n vakavaraisuutta. Säästöpankkien luottotappiovaraukset lisäsivät tosiasiassa pankin vastuunkantokykyä. Kun luotot
oli vakuutettu ryhmän omassa vakuutusyhtiössä, kysymys oli pankkiryhmän
näkökulmasta enemmän säästöpankkien yhteisvastuusta kuin ryhmän vakavaraisuutta lisäävästä tekijästä. Vakuutusyhtiö ei kyennyt 1990-luvun kriisissä
vastaamaan sitoumuksistaan.
Vuonna 1990 säästöpankit saivat siirtää kiristyneiden vakavaraisuusvaatimusten täyttämiseksi 90 % luottotappiovarauksista omaan pääomaan. Myös
tämä lainmuutos oli pakon sanelema. Sille oli kuitenkin perustelut. Useimmissa säästöpankeissa se miellettiin perustellusti rahastoksi eikä varaukseksi
tulevien tappioiden varalle, koska varausta ei ollut käytetty.
Vanhan ja uuden lain vakavaraisuusprosentteja verrattaessa (2 ja 8 %) on
otettava huomioon, että vakavaraisuusprosentti ei noussut niin paljon kuin
pelkkiin lukuihin katsottuna näyttäisi. Se ei ollut uudessa laskentatavassa 8 %
kaikelle luotto- ja sijoitusmassalle vaan painotetulle massalle. Aukipurettuna se merkitsee, että ryhmässä I vakavaraisuusvaatimus on 0 %, ryhmässä II
se on 1,6 %, ryhmässä III (esim. asuntolainat) 4 % ja vain ryhmässä IV täydet
8 %. Vuoden 1989 tilinpäätösten perusteella säästöpankkien vakavaraisuus
oli uudella tavalla laskettuna 9 %. Omaa pääomaa uusi laki edellytti säästöpankeilta 5,5 mrd markkaa ja sitä säästöpankeilla oli yli 6 mrd markkaa.779
Lainmuutoksia valmistellut työryhmä arvioikin vuonna 1987 antamassaan
mietinnössä, että useimmat säästöpankit täyttävät uuden lain vakavaraisuusvaatimukset, koska luottotappiovaraukset rinnastetaan omaan pääomaan ja
säästöpankkien luotonanto kohdistuu vähemmän omaa pääomaa vaativiin
riskiryhmiin.780

779. Säästöpankki nro 1/1990 s. 10-12.
780. KM 1987:41 s. 37, HE 242/1989 s. 26: kaikki liikepankit täyttävät, säästöpankeista enemmistö ja osuuspankit keskimäärin täyttävät uudet vaatimukset, Kalevi Kauniskangas, Säästöpankki nro 4/1992 s. 29.
Säästöpankeista suurimmat tappiot kärsineessä Helsingin Suomalaisessa Säästöpankissa käyttökate oli vuonna 1988 +41, 1989 +14, 1990 +38, 1991 -314 ja 1992 -490 milj. mk. Pankki totesi
vielä vuonna 1990, että sen vakavaraisuus oli yli tulevan talletuspankkilain mukaisen minimin.
Siltala - Luukko 2001 s. 199-201.

Pankkikriisin syynä pidetään sitä, että pankkilakien vakavaraisuusvaatimuksia ei tiukennettu samassa tahdissa kuin rahoitusmarkkinat vapautuivat
1980-luvun loppupuolella. Edellä esitettyjen numeroiden perusteella voidaan todeta, että vuoden 1990 talletuspankkilain vakavaraisuusvaatimusten
aientaminen ei kuitenkaan olisi välttämättä ollut este 1980-luvun luottoekspansiolle. Sen olisi voinut estää vasta vuonna 2014 toteutettu vakavaraisuusuudistus. Säännöstön uusiminen viivästyi noin 1,5 vuodella, kun Suomessa
haluttiin mennä ilman välivaiheita senkaltaiseen vakavaraisuuden sääntelyyn, joka oli tulossa Euroopan Yhteisön alueelle. Muutos oli tiedossa siihen
aikaan, kun säästöpankkien luotonanto alkoi kasvaa eikä tulevien lainuudistusten katsottu antavan aihetta valitun politiikan muuttamiseen.781 Katseen
uuden lainsäädännön toteuttamisaikataulusta voi kääntää yhtä hyvin noudatettuun talouspolitiikkaan ja pankkien luotonantopolitiikkaan 1980-luvun
jälkipuoliskon korkeasuhdanteen aikana perusteluna pankkien luottotappiot
vuosina 1990-1999. (Jakso 9.2.2).
Vakavaraisuussääntelyn piiriin kuuluvien asioiden määrä on kasvanut ja Baselin pankkivalvontakomitean suositusten seurauksena sääntely on 1990-luvulta alkaen monimutkaistunut. Vakavaraisuusvaatimukset
määräävät pankkien liiketoimintamahdollisuudet. Kiristyvät pääomavaatimukset vähentävät pankin taseriskiä, mikä ennaltaehkäisee likviditeettikriisejä ja pankkikonkursseja. Omat pääomat ovat ensisijainen puskuri, jolla säästöpankki osallistuu sijoitustensa riskien realisoitumisen
kustannusten kattamiseen. Asiakkaiden kannalta kiristyvät pääomavaatimukset nostavat lainarahan hintaa. Pankin kannalta korkojen nousu hillitsee lainakannan kasvua. Vakavaraisuusvaatimuksen määrää valvontaviranomainen neljännesvuosittain, kun se voi asettaa suhdannevaihteluiden
vaikutuksen vähentämiseksi enintään 2,5 %:n lisäpääomavaatimuksen.
Säästöpankkien vakavaraisuus on ollut koko 2000-luvun kolminkertainen lain vaatimaan 8 %:n vaatimukseen nähden ja on edelleen kaksinkertainen vuoden 2014 vaatimuksiin nähden. Mikäli säästöpankit yltävät jatkossa selvästi lain minimivaatimuksen ylittävään vakavaraisuuteen,
lisäpääomavaatimuksella ei ole niille suurta merkitystä.782 Sillä ei ole
välttämättä myöskään valtion kannalta odotettua suhdanteita tasaavaa
781. Valtiovarainministeriö asetti helmikuussa 1984 pankkitoimintakomitean, joka antoi mietintönsä 14.2.1986. Mietinnössä esitetään yksimielisesti Kansainvälisen järjestelypankin (BIS)
vakavaraisuusmallia. KM 1986:2.
782. Käytännön havaintona voi todeta, että suuret pankit rakentavat julkisuutensa ja uskottavuutensa kokonsa ja euroissa ilmaistun tuloksensa varaan ja pienet pankit prosentteina ilmaistun vakavaraisuuden varaan.
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vaikutusta tai vaikutus on paljon pienempi kuin lainsäätäjän tavoitteena on
ollut.
Pankin toimintaan ei vaikuta vain lainsäädännön minimivaatimukset.
Säästöpankit samoin kuin muutkin pankit ovat korottaneet 1990-luvun kriisivuosien jälkeen vakavaraisuutensa vapaaehtoisesti huomattavasti lain vaatimuksen yläpuolelle myös sen vuoksi, että markkinoilta saa edullisesti rahoitusta vain, jos pankin vakavaraisuus on vahva. Luottoluokittajat tavallaan
valvovat pankkia sijoittajien puolesta. Korkea vakavaraisuus on kilpailu- ja
uskottavuustekijä myös tavallisiin tallettaja-asiakkaisiin päin. Säästöpankit
korostaessaan korkeaa vakavaraisuutta ovat halunneet myös tehdä pesäeroa
ryhmässä 1980-luvulla noudatettuun strategiaan ja niihin pankkeihin, jotka
liittyivät Suomen Säästöpankkiin.
Vakavaraisuusvaatimusten kiristäminen voi johtaa pankkien toimintapolitiikan samankaltaistumiseen. Suuryritysten rahoitus siirtyy pääomamarkkinoille ja pankkien vastuulle jäävät yksityisasiakkaat, mikä merkitsee
pankkierojen hämärtymistä. Pankkien näkökulmasta kiristyvät vakavaraisuusvaatimukset ja siitä johtuva tuottotavoitteiden nostaminen voivat johtaa
riskipitoisemman luotonannon vähentämiseen, luotonhakijoiden luotonsaannin tyrehtymiseen ja yhteiskunnan kannalta taloudellisen aktiivisuuden
heikkenemiseen. Luotonantoa siirtyy perinteisen pankkitoiminnan ulkopuolelle, kuten pikaluottoyhtiöiden luotot kuluttajille sekä varjopankkitoiminta,
jossa erilaiset rahastot, pääomasijoittajat ja muut yhtiöt lainaavat rahaa suoraan yrityksille.783 Luotonantoa ja takaustoimintaa voi siirtyä myös julkisille
eritysluottolaitoksille ja rahastoille (mm. Finnvera, Kuntarahoitus ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA). Samalla iso osa rahoitusriskeistäkin
siirtyy pankkien ulkopuolelle.
Pankkien vakavaraisuusongelmat, jotka ovat johtaneet pankkien lopettamiseen selvitystilan tai konkurssin kautta tai siihen verrattaviin fuusioihin
ja rakennejärjestelyihin, ovat kohdistuneet nälkävuosiin 1860-luvulla (eräät
säästöpankit), 1930-luvun pulavuosiin (pienet liikepankit) ja 1990-luvun lamavuosiin (lähes koko pankkisektori). Ongelmien syynä ovat olleet suuret
luottotappiot, joita pahensi lama-aikaan kuuluva vakuusarvojen aleneminen.

783. Viljanen 2015 s. 40. Varjopankkitoiminan kasvuun liittyy se, että pankit vähentävät vastaavasti riskiluotottamista. Rahoitustoiminnan vakauden riskit siirtyvät siten säännellystä pankkitoiminnasta varjopankkitoimintaan. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry FVCA totesi 16.9.2015
tiedotteessaan, että suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden hallinnoimat pääomat olivat nousseet 5,8 mrd euroon. Helsingin Sanomat 17.9.2015 s. A 35.

6.10.4 Maksuvalmius
Rahan kysyntä ja tarjonta noudattavat talouselämän normaaleja sääntöjä.
Rahan runsaudesta hyvinä, tosin myös poikkeuksellisina esimerkkeinä ovat
ensimmäisen maailmansodan ja Suomen jatkosodan aika. Näinä aikoina talletukset ohjautuivat sotaa käyvän valtion luotottamiseen. Maksuvalmiuden
kireydestä voidaan mainita erityisesti sotien jälkeiset jälleenrakennusvuodet. Tapaukset, joissa säästöpankkien maksuvalmius ei ole riittänyt talletusten maksamiseen, ovat liittyneet sodan uhkaan tai muuhun levottomuuteen
yhteiskunnassa. Nostojen rajoittaminen lisää usein edelleen levottomuutta.
Yleiseen maksuvalmiustilanteeseen on vaikuttanut olennaisessa määrin rahapolitiikasta vastuussa ollut Suomen Pankki.
Maksuvalmiuden turvaaminen on pankin tärkein tehtävä vakavaraisuuden ylläpitämisen ohella. Maksuvalmiuden sääntely alkoi säästöpankeissa sillä, että pankki ei ottanut vastaan suuria talletuksia ja lainat
myönnettiin lyhyellä irtisanomisajalla. Vakavat maksuvalmiusongelmat
kohdistuvat suoraan ja välittömästi pankin talletusasiakkaisiin, koska talletuksen luonteeseen kuuluu, että asiakkaat voivat nostaa talletuksensa
tiliehtojen mukaan yleensä vaadittaessa. Maksuvalmiuden kiristyminen
vaikuttaa luottoasiakkaisiin siten, että uusien luottojen myöntäminen tyrehtyy. Luottojen irtisanominen maksuvalmiuden korjaamiseksi on periaatteessa mahdollista, mutta se on osoittautunut laina-asiakkaan kannalta kohtuuttomaksi ja pankin maineen kannalta luottamusta heikentäväksi.
Maksuvalmiudella on myös kansantaloudellisia vaikutuksia, jos kysymys on
suuresta pankista, suuresta yhdessä toimivasta pankkiryhmästä tai koko toimialasta.
Ensimmäinen ilmenemä pankin joutumisessa kriisiin on ollut maksuvalmiuden horjuminen. Mikäli pankin vakavaraisuus on kunnossa, maksuvalmius on voitu hoitaa järjestykseen ryhmän keskusrahalaitoksen tai maan keskuspankin avulla, jolloin seuraukseksi on jäänyt vain
korkeat korkokulut ja tästä syystä kannattavuuden väliaikainen heikkeneminen. Yleinen käsitys on ollut, että patojen rakentaminen jo irtipäässeen talletuspaon estämiseksi on tänä päivänä vaikeampaa kuin aikaisemmin. Viimeaikaiset esimerkit osoittavat, että nostot pankkitileiltä
voidaan estää ja niitä voidaan rahamääräisesti rajoittaa senkin jälkeen,
kun asiointi on siirtynyt pankin konttorista pankki- ja maksuautomaateille
ja kotitietokoneille.
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Suomessa talletuspakotilanteet ovat syntyneet pankeista riippumattomista syistä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ja koskeneet yleensä
koko maata. Maksuvalmiusongelmat ovat kohdanneet eri tavalla kaupunkija maaseutusäästöpankkeja. Merkittävä tekijä talletuspakotilanteiden estämisessä on kulloinenkin talletussuojajärjestelmä, aluksi vakuusrahastojärjestelmän sisällä, sitten pankkien talletussuojarahastona ja viimeksi osana
rahoitusvakausrahastoa. Mikäli järjestelmä on uskottava, tallettajilla ei ole
syytä nostaa talletuksiaan vaikeuksiin ajautuneesta pankista. Uskottavuuteen
kuuluu kaksi tekijää: rahaston koko ja säännöt, joiden perusteella tallettaja
saa riittävän nopeasti nostetuksi tililtä varojaan.

6.10.5 Oma pääoma
Säästöpankki voi parantaa toimintaedellytyksiään lisäämällä omaa pääomaansa ja vakavaraisuuttaan paitsi tuloksen kautta laskemalla liikkeeseen
vastuudebentuureja, ottamalla käyttöön kantarahaston tai muuttamalla yhteisömuotonsa säästöpankkiosakeyhtiöksi tai liikepankiksi ja hankkimalla
sitä kautta uutta omaa pääomaa. Debentuurien merkitys vakavaraisuuden
vahvistamiseksi yksittäisissä toimintaansa laajentaneissa säästöpankeissa
on ollut merkittävä, vaikka niiden osuus koko ryhmää ajatellen on jäänyt
vähäiseksi. Liikkeeseenlaskutarvetta on alentanut säästöpankkien muutenkin korkea vakavaraisuus. Debentuurien kilpailukykyisyys aleni vuoden 2014
vakavaraisuusuudistuksessa.
Kantarahastojärjestelmässä on osuus- ja osakepääomaan verrattavia piirteitä. Periaatteellisena kysymyksenä voidaan esittää, sopiiko tällainen rahoitustapa säästöpankille, jonka mahdollisen voitonjaon pitäisi perustua
asiakkuuteen (parempina korkoina tai alempina palvelumaksuina) eikä rahoitukseen. Kantarahaston käyttöönotolla voidaan lisätä omaa pääomaa liiketoiminnan laajentamiseksi. Sitä voidaan käyttää myös asiakkaiden sitouttamiseen omaan pankkiin. Kun ryhmätasolla kantarahastojärjestelmään ei
ole panostettu ja käyttöönotto on jäänyt yksittäisten säästöpankkien oman
aktiivisuuden varaan, rahaston käyttö on jäänyt vähäiseksi ja instrumentti
asiakkaille ja sijoittajille vieraaksi. Lainsäätäjän perustelut kantarahastomallille ja tavoitteet järjestelmän laajaan käyttöönottoon eivät ole toteutuneet.
Instrumentin käytönottoa rajoittaa myös se, että kantarahasto ei ole
mahdollinen säästöpankkiosakeyhtiöissä. Mikäli säästöpankki, jolla on ol-

lut kantarahasto, on muutettu säästöpankkiosakeyhtiöksi tai fuusioitu säästöpankkiosakeyhtiöön, kantarahasto on purettu. Kun kantarahastomalli ja
osakeyhtiömalli ovat vaihtoehtoja toisilleen, kantarahaston purkaminen
on perusteltua. Vaihtoehtona olisi kantarahasto-osuuksien muuttaminen
säästöpankkiosakeyhtiön osakkeiksi. Se merkitsisi pankin arvonmääritystä
ja tarjousesitettä. Periaatteelliselta kannalta tällaisessa järjestelyssä olisi merkillepantavaa se, että säästöpankkiosakeyhtiössä olisi tämän jälkeen säästöpankkisäätiöiden ohessa muitakin kuin säätiöitä omistajana.
Säästöpankin tallettaja-asiakkaalle ei ole kovin suurta merkitystä sillä,
mikä on pankin tulos. Sen sijaan kantarahasto-osuuden omistajien osalta
tuloksella on jo merkitystä ja he voivat seurata pankin kehitystä päinvastoin
kuin tallettajat. Tässä suhteessa kantarahastomalliin sisältyy tuloksentekoon
kannustava elementti, koska säästöpankin johto yrittää tietysti välttää tilannetta, jossa pankki ei voisi maksaa voitto-osuutta kantarahasto-osuuksille.
Säästöpankkiosakeyhtiötä koskevat perustelut eivät ole toteutuneet. Yhteisömuodon muutosta ei ole käytetty oman pääoman lisäämiseen. Säästöpankkisäätiöt voivat myydä vapaasti omistamansa säästöpankkiosakkeet.
Säästöpankkiosakeyhtiöt eivät ole jääneet välivaiheeksi muuttaa säästöpankki liikepankiksi Aktia Säästöpankkia lukuunottamatta. Säästöpankkiosakeyhtiönä toimivaa pankkia voi verrata siviilisäätynsä muuttaneeseen henkilöön,
joka on päättänyt säilyttää entisen sukunimensä. Nimen säilyttäminen perustuu tilanteeseen, jossa säästöpankki muutetaan osakeyhtiöksi ja omistajiksi
tulevat säästöpankkisäätiöt. Jos säätiöiden omistus tai äänivalta jää jonkun
määrän, esimerkiksi alle 50 %:n, voidaan kysyä pitäisikö pankilta poistaa oikeus säästöpankki-nimen käyttöön. Kun säästöpankkiosakeyhtiö maksaa
osinkoa omistajilleen eli säästöpankkisäätiöille, sillä on selkeämpi tuottotavoite kuin säästöpankilla. Osakeyhtiöksi muuttumisella ei ole vakauden
kannalta merkitystä, jos uutta omaa pääomaa ja ulkopuolisia omistajia ei
yhtiöön ole hankittu tai jos omistajasäätiöillä ei ole mahdollisuuksia lisäpanostuksiin pankin vakavaraisuuden vahvistamiseksi. Kääntöpuolena on
myös demokraattisen valvonnan ja vastuullisuuden väheneminen. Säästöpankkiosakeyhtiön etuna säästöpankkiin nähden on mahdollisen pankkituen vastaanottaminen kriisitilanteessa ja monipuoliset mahdollisuudet osallistua yritysjärjestelyihin. Jos säästöpankkiosakeyhtiö kuuluu säästöpankkien
yhteenliittymään, mahdollinen pankkituki voidaan antaa yhteenliittymälle,
joten yhtiömallin etu voi yhteenliittymässä kumoutua.
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Säästöpankkien vakauden kannalta osakeyhtiöksi muuttumisella ei ole ollut merkitystä, ellei sellaiseksi katsota fuusioiden kautta suurempaan yksikkökokoon siirtymistä. Niin kauan kun säästöpankkiosakeyhtiön omistajana on vain yksi tai useampi säästöpankkisäätiö,
omistajamaton säästöpankki on muuttunut jonkinlaiseksi itsensä omistamaksi ja osin hallinnoimaksikin pankiksi. Liikepankista säästöpankkiosakeyhtiö erottuu jonkinlaisina yleishyödyllisenä yhtiönä, jonka ensisijaisena tavoitteena ei ole voiton jakaminen, ja suljettuna yhtiönä niin
kauan, kun säästöpankkisäätiöt pitävät pankin osakkeet itsellään. Jos perinteisessä säästöpankissa omistajattomuutta on korvattu aatteellisuudella,
säästöpankkiosakeyhtiössä entisen säästöpankin aatteellisuus on ulkoistettu
säästöpankkisäätiöille.
Säästöpankkiosakeyhtiö voidaan muuttaa liikepankiksi yhtiöjärjestyksen
muutoksella poistamalla yhtiöjärjestyksestä määräys, jonka mukaan pankin
erityistarkoituksena on säästämisen edistäminen. Kun erityistarkoituksella
ei ole mitään velvoittavaa sisältöä, säästöpankkiosakeyhtiönä toimiminen
osoittaa pankin historian, toimimisen säästöpankkina ennen yhtiömuotoa. Säästöpankkiosakeyhtiön muuttumisella liikepankiksi ei ole merkitystä
omistajasäätiöiden kannalta, koska niiden tarkoitus ei yhteisömuodon muutoksessa muutu.
Pankkiryhmistä puhuttaessa säästöpankkien muuttaminen osakeyhtiöiksi on johtanut useissa maissa hallitsemattomaan rakennekehitykseen, jos
tavoitteena pidetään säästöpankkien toimimista yhtenä ryhmänä. Tosin tällaisesta tavoitteesta on paljolti jo luovuttu. Suomessa säästöpankkitoiminta
on jakautunut kolme kertaa kahtia: Suomen Säästöpankki - SSP ja muut säästöpankit, sitten Aktia ja muut säästöpankit ja Aktian irtaantumisen jälkeen
säästöpankkiryhmästä jälkimmäinen ryhmä edelleen kahdeksi: säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvat pankit ja Oma Säästöpankki Oyj. Lisäksi kaksi säästöpankkia on eronnut ryhmästä ja fuusioitunut Aktiaan. Lain sallima
mahdollisuus pankin liiketoiminnan luovuttamiseen tekee mahdolliseksi
myös säästö- ja osuuspankkien yhdistymisen.784

784. Joroisten Osuuspankki ilmoitti 9.9.2014, että se luovuttaa liiketoimintansa Oma Säästöpankki Oyj:lle ja saa vastineeksi säästöpankkiosakeyhtiön osakkeita. Osuuskunta jatkaa itsenäisenä omistaja- ja sijoittajaosuuskuntana. Pyhäselän Osuuspankki ilmoitti 23.1.2015 fuusioituvansa samalla tavoin Oma Säästöpankki Oyj:hin. Lähde Oma Säästöpankin lehdistötiedotteet.

6.10.6 Pankkivalvonta
Säästöpankkien saattaminen julkisen valvonnan alaiseksi oli vuoden 1895
säästöpankkiasetuksen tärkeimpiä asioita. Valvonnan osalta ongelmana on
ollut se, onko valvonta ollut samalla tasolla kuin vastaavissa olosuhteissa toimivien kilpailijapankkien valvonta. Vastakkain on asetettu lakiin perustunut
säästöpankkien valvonta ja osuuskassojen vapaaehtoisuuteen perustunut
ja oman järjestön ylläpitämä valvonta. Ero korostui Säästöpankkitarkastuksen ylläpitämässä säästöpankkitilastossa, jossa kerrottiin yksityiskohtaisesti
säästöpankkien hoidossa ilmenneistä epäkohdista. Julkisuuteen on palattu,
kun Finanssivalvonta voi antaa valvottavilleen julkisia huomautuksia ja varoituksia, nyt kuitenkin kaikille valvottaville.
Pankkivalvonnan tarpeellisuutta ei ole kyseenalaistettu. Julkinen valvonta on lisännyt uskottavuutta pankkien toimintaan. Valvontaa on ollut
vaikea vastustaa senkin vuoksi, että pankkitoiminnassa on esiintynyt epäkohtia ja epäonnistumisia, jotka pahimmillaan ovat johtaneet valtiovallan tukitoimiin. Säästöpankkien osalta julkisen vallan toimesta järjestettyä
valvontaa on perusteltu myös sillä, että säästöpankeilla ei ole omistajia ja
omistajavalvonta ei siten ole mahdollista. Keskustelun kohteena on ollut
vain, miten valvonta järjestetään, missä laajuudessa sitä toteutetaan, voiko
valvontaan liittyä myös konsultointia ja mitkä ovat viranomaisen toimintavaltuudet. Uusin sääntelymalli on johtanut siihen, että pankeilla on jatkuva
keskusteluyhteys EKP:n / Finanssivalvonnan ja Rahoitusvakausviraston
kanssa.
1990-luvun kokemukset osaltaan vaikuttivat siihen, että valvontaviranomaisen kompetenssinormeihin ja reaktiomahdollisuuksien lisääntymiseen
sanktioineen on suhtauduttu ymmärryksellä. Valvontaan liittyy myös se periaatteellinen näkökulma, että saman tarkastusviranomaisen tehtävään kuuluu sekä pankkien normatiivinen ohjaaminen että näiden normien noudattamisen valvonta.785 Suunta valvonnassa on ollut ennakoivaan valvontaan,
jossa vastuun valvonnasta kantavat pankki itse, markkinat (mm. tilinpäätösinformaatio) ja valvontaviranomainen. Finanssivalvonnan tehtävänä on
valvoa muun muassa pankkien taloudellista tilaa, riskiasemaa, riskinkantokykyä ja riskienhallintajärjestelmiä. Yleisesti voidaan arvioida, että valvonta
on merkinnyt erityisesti pienissä pankeissa hoitotason nousua.
785. Suuret pankit, erityisesti Suomessa toimivat pohjoismaiset pankit toivoivat vähemmän
Rahoitustarkastuksen / Finanssivalvonnan suositusluonteista ja yksityiskohtaista ohjeistusta.
Peruste on ymmärrettävä, koska nämä pankit pyrkivät toimimaan samoilla ehdoilla kaikissa
niissä maissa, joissa ne toimivat.
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Säästöpankkien kannalta valvontaviranomaisen olemassaoloon on liittynyt moraalikato-ongelma, mitä tulee hallituksen toimintaan ja käsitykseen
omasta vastuustaan. Säästöpankkien hallituksen jäseniä vastaan nostetuissa
vahingonkorvausoikeudenkäynneissä hallituksen jäsenet ovat esittäneet, että he ovat luottaneet siihen, että säästöpankkien tarkastajat ja pankin omat
tilintarkastajat ovat tarkastaneet pankin eivätkä ole esittäneet huomautuksia pankin toiminnasta.786 Valtion valvonnan on arvioitu merkitsevän myös
pankkien asiakaskunnassa sitä, että valtio on ollut vähintään moraalisessa
vastuussa pankkien hoidosta.787
Säästöpankkeja on tarkastanut Säästöpankkitarkastus. Säästöpankit ovat
olleet vakuusrahaston kautta yhteisvastuussa toisistaan. Yhteisvastuun kannalta on ollut perusteltua, että vakuusrahaston jäsenpankkeja on valvonut
yksi ja sama tarkastuselin riittävin valtuuksin.
Pankkien kohtaamat ongelmat osoittavat, että mikään valvontajärjestelmä ei ole aukoton ja miten vaikeaa on arvioida riskejä ennakkoon. Valvonnan onnistumisen arvioimista vaikeuttaa se, että pankkien toiminta on aina
sidoksissa kansalliseen mutta myös kansainväliseen taloudelliseen kehitykseen. Tappiot ovat johtuneet suurelta osin luottoriskien toteutumisesta. Luotonantohetkellä kelvollisiksi arvioidut luottopäätökset ovat osoittautuneet
tappiollisiksi, kun taantuma tai lama on heikentänyt velallisten luotonhoitokykyä. Seurauksena on voinut edelleen olla, että luottotappiot ovat rapauttaneet tallettajien ja sijoittajien uskoa pankkiin, mikä puolestaan on edelleen
johtanut rahoitusriskin realisoitumiseen.
Säästöpankkien valvonta on ollut ensin (1896-1953) valtiovallan tehtävänä, sen jälkeen (1954-1969) Säästöpankkiliiton asettamana, sitten Pankkitarkastusviraston ja Säästöpankkiliiton asettaman tarkastuksen yhteistyönä
(1970-2014) ja lopuksi valtiovallan tehtävänä. Miten tarkastus on järjestetty,
mallien erot ovat jääneet vähäisiksi, kun Säästöpankkiliiton asettama Säästöpankkitarkastus jäi valtiovarainministeriön ylivalvonnan alaiseksi ja tarkastuksessa jatkoivat samat tarkastajat kuin ministeriön asettamassa tarkastuksessa (1954). Päällikkövirastona toimineeseen Säästöpankkitarkastukseen,
jossa säästöpankkien piiritarkastajalla oli suuret oikeudet ja tukenaan
786. Esimerkiksi Kurkijoen Säästöpankki totesi Säästöpankkien Vakuusrahastolle, että ”virallinen tarkastaja on tosin kehottanut säästöpankin hallintoa erottamaan kamreerin joistakin,
hallinnon käsityksen mukaan pienistä muodollisista syistä, mutta kun tarkastaja ei koskaan
maininnut epäilevänsä kirjanpitoa virheelliseksi saatikka vääräksi, niin hallinto ei katsonut
voivansa leivättömäksi tehdä aivan varattomissa oloissa elävän henkilön, jonka lapsuudesta
saakka tunsivat kaikin puolin rehelliseksi.” Vakuusrahaston johtokunta 21.7.1939.
787. Kalima 1980 s. 74.

virkamiehen erottamattomuus, liittyi 1930-luvulla suuria ongelmia. Niihin
haettiin ratkaisua järjestelmän uudelleenorganisoinnilla (1939).
Säästöpankkiliiton hallintoelimissä ei ole käsitelty Säästöpankkitarkastuksen toimivaltaan kuuluneita asioita. Säästöpankkiliitto ainoastaan nimitti tarkastusjohtajan ja säästöpankkien tarkastajat. Heidänkin nimityksensä
vahvisti Pankkitarkastusvirasto ja valittavista henkilöistä oli hankittu Pankkitarkastusviraston ennakkokäsitys. Valvontaviranomaisella on vaikutusta
siihen, miten lainsäädäntöön suhtaudutaan. Sillä, onko valvoja valtiovallan
tai pankkiryhmän itsensä asettama, saattaa olla merkitystä edellisen hyväksi.
Kun yhteisömuotoon perustuvista pankkilaeista luovuttiin vuonna 1990,
olisi ollut johdonmukaista jo silloin luopua paikallispankkitarkastuksista.
Kun valvonta kohdistuu kaikille yhteiseen talletuspankkilakiin, olisi ollut
luontevaa, että sama valvontaviranomainen olisi tarkastanut liike-, säästöja osuuspankkeja. Yhteisömuotojen erot, jotka koskivat enää vain pankin
oman pääoman rakennetta ja hallintoelimiä, eivät olisi riittäneet perusteluksi erilaiselle valvonnalle. Perusteluksi ei myöskään riitä lainsäädännön
näkökulmasta pankkien kokoerot eikä paikallispankkien suuri lukumäärä.788
Erinomaisen epäjohdonmukaista oli, että osuuspankkien yhteenliittymän
ulkopuolelle jääneitä paikallisosuuspankkeja valvoi suoraan Rahoitustarkastus ja sen seuraaja Finanssivalvonta, kun säästöpankkeja tarkasti edelleen
Säästöpankkitarkastus. Paikallisosuuspankkeja oli määrältään suunnilleen
saman verran kuin säästöpankkeja ja pankit olivat valvonnan näkökulmasta
samaa kokoluokkaa.
Säästöpankkien ongelmien syyksi 1990-luvun alussa on kohtuutonta
asettaa Säästöpankkitarkastusta vain sillä perusteella, että se oli Säästöpankkiliiton asettama tai tarkastusjohtaja oli liiton johtokunnan jäsen. Suuriin
vaikeuksiin ajautunut Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki oli aina Pankkitarkastusviraston eikä koskaan Säästöpankkitarkastuksen valvonnassa.
Säästöpankkitarkastuksen yläpuolella oli Pankkitarkastusvirasto, joka seurasi säästöpankkien toimintaa mm. Säästöpankkitarkastuksen tarkastusraporttien välityksellä. Myös suurin säästöpankki Suomen Työväen Säästöpankki oli jo säästöpankkina toimiessaan Pankkitarkastusviraston eikä
788. Säästöpankkien tavoitteena oli pitkään säilyttää erilliset pankkilait ja sen nojalla Säästöpankkitarkastus myös sillä perusteella, että kaikkia koskeva pankkilaki ja yhteinen pankkitarkastus sisältäisivät liiaksi riskejä valvonnan ja muun julkisen vallan vaikutuksen lisääntymisestä.
Pankkitarkastusvirastolla puolestaan ei ollut erityistä halua ottaa valvontaansa suurta määrää
pieniä paikallispankkeja. Erillisiä säästö- ja osuuspankkitarkastuksia pidettiin lisäksi valvojan
näkökulmasta tarkoituksenmukaisina sillä perusteella, että säästöpankit ja osuuspankit toimivat viranomaisten näkökulmasta yksinä ja yhtenäisinä pankkiryhminä.
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Säästöpankkitarkastuksen valvonnassa. Tarkastuksen järjestäminen muista
säästöpankeista poikkeavalla tavalla oli yksi ilmentymä STS:n asemasta säästöpankkiryhmässä. Pankkitarkastusvirasto osallistui myös Säästöpankkien
Vakuusrahaston hallituksen kokouksiin, joten se sai sitä kautta ajantasaista
tietoa kriisisäästöpankkien tilasta.
Säästöpankkitarkastus seurasi säästöpankkien toimintaa ja toimi vakuusrahastossa käsiteltävien tukihakemusten valmistelijana. Tarkastuksen ja rahaston lopettaminen samaan aikaan sopivat hyvin yhteen. Mikäli vakuusrahasto olisi jatkanut tarkastuksen lopettamisen jälkeen, sen olisi pitänyt ottaa
tehtäväkseen seurata suoraan rahaston jäsenpankkien vakavaraisuuden kehitystä ja myös vastata tukihakemusten valmistelusta rahaston hallitukselle.

YHTEENVETO TAULUKON MUODOSSA: PANKKITOIMINNAN
VAKAUS
Sisältö

Vakauden kannalta

Liiketoimintaoikeudet

Mitä pankki saa ja mitä se ei saa
Alunalkaen tavoitteena oli, että
tehdä. Pankin vakautta turvattiin
säästöpankki saa harjoittaa vain
aikaisemmin oman pääoman
hyvin vähäriskistä toimintaa.
vaatimusten sijaan liiketoimintaa
koskevilla rajoituksilla. Sallittuun Vuodesta 1990 kaikilla pankeilla
toimintaan liittyi myös määrällion ollut samat liiketoimintaoikeusiä rajoituksia.
det, joten eroja toimintaoikeuksissa pankkien välillä ei enää.

Omistusoikeudet

Laissa on rajoitettu pankin oikeutta omistaa muiden yritysten
osakkeita sekä kiinteistöjä ja
kiinteistöyhtiöiden osakkeita.

Omistusoikeusrajoitusten tarkoituksena on turvata pankin
vakavaraisuutta ja estää pankin
vaikutusvaltaa muuta elinkeinoa
harjoittavissa yrityksissä.

Maksuvalmius

Talletuksen olemukseen kuuluu,
että tilillä olevat varat ovat heti
nostettavissa, ellei tiliehdoissa
toisin määrätä.

Kassavarantovaatimuksilla turvataan normaalit tililtäotot ja estetään mahdollisuuksien mukaan
talletuspakotilanteet.

Vakavaraisuus

Pankin omien varojen suhde
pankin toiminnan laajuuteen.

Vakavaraisuus toimii riskinoton
rajoitteena sekä tappiopuskurina
vaikeissa suhdannetilanteissa.
Vakavaraisuussuhdetta voi parantaa lisäämällä omaa pääomaa ja
suuntaamalla luotonantoa vähemmän omaa pääomaa vaativaan
luotonantoon.

Vakavaraisuus riippuu pankin
omista pääomista sekä luottojen
ja sijoitusten turvallisuudesta.

Oman pääoman
lisääminen

Säästöpankki voi lisätä ylijäämän
kerryttämisen lisäksi omaa pääomaa ottamalla käyttöön kantarahaston ja laskemalla liikkeeseen
debentuureja.

Vakavaraisuussuhteen ylläpitäminen riittävänä merkitsee, että
pankin toiminnan (vastuiden)
kasvaessa omaa pääomaa tulee
vastaavasti olla enemmän.

Yhteisvastuu

Pankki voi saada yleensä väliaikaista tukea sen kanssa yhteisvastuuseen sitoutuneilta pankeilta.

Pankki kuuluu ”samanhenkisten”
pankkien vakuusrahastoon tai
yhteenliittymään ja saa siltä kriisitilanteissa tukea.

Säästöpankkiosakeyhtiö

Yhtiöiden omaa pääomaa voidaan
lisätä turvautumalla ulkoa saatavaan uuteen pääomaan.

Säästöpankki voidaan muuttaa
osakeyhtiöksi, jolloin uudet omistajat voivat kasvattaa säästöpankin omaa pääomaa.

Pankkivalvonta

Valvonnan tehtävänä on varmistaa, että pankkilakeja noudatetaan.
Valvontaviranomainen antaa
lakeja täydentäviä määräyksiä ja
ohjeita.

Julkisella valvonnalla turvataan
lakien noudattamista, estetään
väärinkäytöksiä ja turvataan tällä
tavoin yleisön luottamusta pankkitoimintaan ja pankkeihin.
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7 Säästöpankkien Vakuusrahasto
7.1 Johdanto ja tarkasteltavat asiat
Jaksossa on tarkoitus kertoa
minkä takia säästöpankeilla on ollut niiden omasta toivomuksesta
		
lakiin perustunut vakuusrahasto vuodesta 1925. Kysymystä voi jatkaa,
		
miksi osuuskassoilla saattoi olla vuoteen 1970 vapaaehtoisuuteen
		
perustunut vakuusrahasto ja miksi liikepankeilla oli vakuusrahaston		
sa vasta 1960-luvun puolivälin jälkeen,
mikä vakuusrahasto on oikeudellisessa mielessä ja mikä on rahaston
		
ja jäsenpankin välinen suhde, erityisesti miten jäsenyyskysymykset
		
rahastossa on hoidettu,
miten itsenäisten oikeushenkilöiden yhteisvastuu sopii säästöpank		
kitoimintaan ja miten yhteisvastuuseen liittyvää moraalikato-ongel		
maa on pyritty minimoimaan, sekä
ovatko vakuusrahastot menneisyyttä sen jälkeen kun rahastot ja kuu		
luminen niihin ovat muuttuneet vapaaehtoiseksi ja yhteisvastuu voi		
daan toteuttaa talletuspankkien yhteenliittymän muodossa.
Säästöpankkien Vakuusrahasto perustettiin SKOP:n pääjohtajan pohjustamana Säästöpankkiliiton aloitteesta. Rahaston perustamisen taustalla
olivat toisaalta säästöpankkien pienet omat pääomat ja toimiminen pieninä
yksikköinä sekä toisaalta säästöpankkien toiminta yhtenä, tosin varsin löyhänä ryhmänä. Mikä laukaisi tarpeen perustaa oma vakuusrahasto? Vastaus
löytyy kuten yleensäkin säästöpankkien ajankohtaisista ongelmista, niiden
toiminnan laajentumisesta, kiristyneestä kilpailutilanteesta ja pohjoismaisista esimerkeistä.
Pankkien yhteisömuotoon perustuneet ryhmäkohtaiset vakuusrahastot
muuttuivat vapaaehtoisiksi samalla kun Talletussuojarahasto perustettiin.
Mitä se merkitsi? Osuuspankkien Vakuusrahasto sekä Liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahasto purettiin heti, kun se lain mukaan oli mahdollista.
Mikä johti siihen, että säästöpankit säilyttivät edelleen rahastonsa? Säästö-

pankkien Vakuusrahasto päätettiin purkaa vuonna 2014. Jaksossa käsitellään,
minkä takia säästöpankit ovat päätyneet yhteisvastuuseen toisistaan, minkä
takia se jouduttiin toteuttamaan laintasoisesti ja minkä takia vakuusrahastosta on nyt luovuttu.
Vakuusrahasto oikeudellisesti. Oikeudellisesti vakuusrahastoa on ollut
vaikea määritellä. Kun sitä ei ole määritelty laissa, se on tehnyt tilaa monenlaisille tulkinnoille. Kysymys siirtyy jatkossa puhtaasti akateemiseksi, jos viimeinenkin vielä olemassa oleva vakuusrahasto puretaan. Jäsenpankit omistavat vakuusrahaston. Tällä perusteella ne valitsevat rahaston hallinnon ja
ovat velvollisia maksamaan rahastolle kannatusmaksua. Osuutta rahastosta
jäsenpankki ei kuitenkaan saa itselleen erotetuksi eikä voi sitä toiselle luovuttaa. Osuutta rahastossa ei lueta pankin tileissä pankin varoiksi. Rahastoa
purettaessa kaikki on kuitenkin toisin. Vakuusrahasto määritellään jaksossa
rahaston toimintatavasta lähtien.
Yhteisvastuu. Vakuusrahaston taustalla on ajatus samaan pankkiryhmään
kuuluvien pankkien yhteisvastuusta. Yhteisvastuun takana on dominoteoria. Pankkiryhmä, joka toimii asiakkaisiin päin yhtenä palveluketjuna, on
yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Yhteisvastuujärjestelmiin liittyy alakysymyksenä moraalikato-ongelma. Tutkimuksessa tunnistetaan ongelma, mutta katsotaan, että ongelmaa ei ole syytä liioitella tai ainakaan pitää yhtenä
1990-luvun pankkikriisin pääsyistä. Voidaanko puhua moraalikadosta, jos
pankki on täyttänyt lain vaatimukset, mutta ennalta arvaamattoman syvän laman seurauksena se menettää toimintakykynsä? Oman lisänsä moraalikatoajatteluun tuo se, että kysymys on vaiettu ja ohitettu uusia kaikkia pankkeja
koskevia yhteisvastuujärjestelmiä rakennettaessa. Yhteisvastuu on ongelma
taaksepäin, 1990-luvun kriisivuosiin katsottaessa, mutta ei ole sitä eteenpäin
katsottaessa. Ongelma ei ole myöskään estänyt osuuspankkien yhteenliittymäjärjestelmän laajentamista yhteisömuotoon katsomatta kaikkia pankkimuotoja koskevaksi. Tässä suhteessa Suomi poikkeaa uuden lainsäädännön
taustana olleista esimerkkimaista.
Voimassaolevan lain mukaan vakuusrahastojen jäsenyys on vapaaehtoista, joten jäsenpankki voi erota rahastosta ja rahasto voi myös erottaa jäsenen.
Jäsenpankkien intressit olla rahastossa poikkeavat toisistaan mm. pankin
koon ja yhteisömuodon perusteella. Jäsenpankkien yhteisvastuu toteutuu
velvoitteena maksaa vakuusrahastolle kannatusmaksua. Jaksossa pohditaan kysymystä, olisivatko (muut) säästöpankit olleet velvollisia tukemaan
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yli voimavarojensa vakuusrahaston kautta SSP:tä ja SKOP:ia, ja ajautuneet
itse vaikeuksiin.
Rahasto ei ole mikään rahasto, jos sillä ei ole tuloja eikä varoja. Vasta luvut yhdessä periaatteiden kanssa kertovat, mistä vakuusrahastoissa on ollut kysymys. Liitteessä 13 on taulukko, josta käy ilmi säästöpankeilta perityt
maksut, pääomille kertyneet korot ja myyntivoitot sekä kulloisetkin pääomat.
Kun vakuusrahastoa koskevaa sääntelyä on liberalisoitu, säästöpankit ovat
luopuneet rahastosta ja siirtyneet talletuspankkien yhteenliittymään. Syyt
liittyvät kuitenkin pääosin muun lainsäädännön muutoksiin. Jaksossa tehdään selkoa, miten talletuspankkien yhteenliittymän vastuu poikkeaa rahastojärjestelmän yhteisvastuusta.
Vakuusrahastojärjestelmä sijoittunee välimaastoon siinä suhteessa, voidaanko sitä pitää jäsenpankin kannalta oman pääoman lisäämiskeinona vai
lender of last resort -järjestelmänä. Ainakin sitä voi pitää oman pääoman tasaamiskeinona koko pankkiryhmän näkökulmasta.

7.2 Vakuusrahaston perustaminen
Hollolan kunnan Säästöpankissa paljastui 1920-luvun alussa kavallus, joka johti Säästöpankkien Vakuusrahaston perustamiseen.789 Säästöpankin
kamreeri oli kavaltanut määrän, joka oli noin 60 % pankin talletuskannasta.
Tapahtuman seurauksena säästöpankit ensimmäisen kerran lähtivät pelastamaan vaikeuksiin joutunutta säästöpankkia. Osallistuminen tappioiden
kattamiseen oli vapaaehtoista. Se näkyi myös säästöpankkien osallistumisesta ongelmapankin pelastamiseen. Kavalluksen paljastumisen aikaan
oli olemassa 467 säästöpankkia. Niistä tukipyyntöön vastasi 159 pankkia
ja niistäkin vain 81 ilmoitti osallistuvansa keräykseen. Tulos merkitsi, että
säästöpankit pääosin vetäytyivät toisen säästöpankin tukemisesta ja jättivät asian keskuspankkinsa hoidettavaksi. Hollolan kunnan Säästöpankin
esimerkki osoitti, että yhteisvastuuta ei voinut jättää vapaaehtoisuuden
varaan ja että ongelmat tilanteen niin salliessa sysättiin itseltä yhteisesti
omistetulle keskuspankille.
789. Vakuusrahaston perustamissanat lausuttiin Säästöpankkiliiton yleisessä kokouksessa kesällä 1923 Sysmässä. Säästöpankki nro 9/1924: ”Mielipide yhteisvoimin ja uhrauksin luotavasta
voimakeskuksesta yhteisten etujen suojaksi oli Sysmän kokouksessa voimakas. Rahaston olemassaolo tulee mitä voimakkaimmin lisäämään säästöpankkien nauttimaa luottamusta ja sen
kautta edistämään itse kunkin säästöpankin kehittämismahdollisuuksia. Kun on saatu takeita
siitä, että tallettajien saamiset ovat kaikissa oloissa turvatut, sopii toivoa, että säästöpankkitoimintaa ei saateta valtiovallan taholta liian ankaran säännöstelyn alaiseksi.”

Säästöpankkien yhteistyö perustui Säästöpankkien Vakuusrahaston perustamiseen saakka jonkinlaiselle veljeydelle. Solidaarisuutta ja yhdessä toimimista toteutettiin Säästöpankkiliitossa. Sitä tuki se, että säästöpankit toimivat yleensä omalla alueellaan eivätkä olleet toistensa kilpailijoita. Myös
yksikkökoko ajoi yhteistyöhön. Mitenkään täydellistä yhteenkuuluvuus ei ollut. Suuret säästöpankit olivat omavaraisia, kun taas pienet olivat yhteistyön
ja yhteisen keskuksen tarpeessa. Säästöpankit liittyivät mm. varsin hitaassa
aikataulussa Säästöpankkiliiton jäseneksi.790 Kun ”suomalaisia” ja työväen
säästöpankkeja alettiin perustaa, samaan ryhmään kuuluvuutta tunnettiin
usein enemmän valtakunnallisella tasolla kuin paikallisesti.791 Säästöpankkiliitosta saattoi myös erota.792 Solidaarisuuden puutetta kuvaavat myös edellä
todettu Hollolan kunnan Säästöpankin tappioiden korvaamista koskeneet
luvut. Sen sijaan yhteistoiminta sujui paremmin sillä alueella, missä edut olivat molemminpuoliset. Tällaiseen vastavuoroisuuden ideaan perustui Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin perustaminen, jossa oli kysymys yhteisen
liiketaloudellisen intressin löytymisestä. Säästöpankkiliitto puolestaan oli
keskustelufoorumi ja erilaisten näkemysten sulatusuuni. Liiton toimintaa
tuki se, että säästöpankeilla oli yhteinen intressi säilyttää yleisön luottamus
säästöpankkeihin. Säästöpankkilaitoksesta tai -ryhmästä voidaan puhua varsinaisesti vasta yhteisen vakuusrahaston perustamisesta lähtien. Vapaaehtoinen jäsenyys Säästöpankkiliitossa tai pankin liiketoimintaa edistävä omistus
SKOP:ssa eivät vielä oikeuttaneet pankkiryhmästä puhumiseen. Säästöpankkeja ei välttämättä yhdistänyt toimintakaan, koska erot kaupunki- ja maaseutupankkien välillä olivat huomattavat.
Mitkä muut tekijät vaikuttivat vakuusrahaston perustamistarpeeseen?
Säästöpankkien taloudellinen tila oli rahaston perustamisaikaan varsin heikko. Ensimmäisen maailmansodan aikana tapahtunut rahan arvon romahdus
oli syönyt säästöpankkien omien pääomien reaaliarvoa. Huomattava osa
säästöpankkien varoista oli rahana, joka inflaation takia menetti suurimman
790. Säästöpankkiliiton jäsenmäärä oli 36 perustamisvuonna 1906 ja 153 vuonna 1914. Vastaavina vuosina säästöpankkeja oli 317 ja 415. 1920-luvun puolivälissä liiton ulkopuolella oli vielä
kolmasosa eli 150 pankkia. Säästöpankkeja oli 469 vuonna 1925. Jäsenkehityksestä Kuusterä I
1995 s. 317-319, Partanen 2006 s. 32-33.
791. Suomalaisten säästöpankkien perustaminen perustui ristiriitoihin ja poliittisiin tavoitteisiin. Kun lähtökohta oli tämä, eriseuraisuus jatkui tietysti pankkien perustamisen jälkeenkin.
Luukko s. 58-59, 93-94 ja 108-109.
792. Tampereen Säästöpankki erosi liiton jäsenyydestä vuonna 1929 ja palasi jäseneksi vuonna 1945. Helsingin Työväen Säästöpankki erosi liitosta vuonna 1955 ja palasi jäseneksi vuonna
1960. Lisäksi Suomen Työväen Säästöpankki oli lyhyen ajan liiton ulkopuolella vuonna 1977.
Eroamiset liittyivät liitossa tehtyihin päätöksiin.
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osan arvostaan. Säästöpankit olivat isänmaallisuuden hengessä merkinneet
valtion kiinteäkorkoisia obligaatioita. Kun kauppakaaren mukaisesta lainojen
6 %:n enimmäiskorosta vuonna 1920 luovuttiin, antolainauskorko nousi 10
%:n tasolle ja säästöpankit joutuivat kirjaamaan obligaatioista huomattavat
tappiot.793 Kun säästöpankkien vakavaraisuus oli vuosisadan alussa 12,3 %,
se oli vuonna 1920 enää 4,8 % ja vakuusrahaston aloittamisvuonnakin 1925
se oli vasta 5,4 %. On vielä otettava huomioon, että maaseutusäästöpankkien,
jotka olivat usein pieniä, vakavaraisuus oli keskimäärin puolet kaupunkisäästöpankkien vakavaraisuudesta.794 Säästöpankit olivat ottaneet käytäntöön
vuonna 1918 annetun säästöpankkilain myöntämiä uusia liikemuotoja, jotka
olivat lisänneet tappiovaaraa.795 SKOP oli kärsinyt suuret tappiot ruplaobligaatioista ja Suomen valtion obligaatioista. Sen asema oli niin heikko, että
vasta vuoden 1925 tilinpäätöksessä obligaatiovaraston arvo saatiin pörssiarvojen tasolle.796 SKOP:n edellytykset tukea säästöpankkeja olivat siten heikot.
Vakuusrahaston perustamisvuonna 1924 vallitsi myös vaikea taloudellinen
tilanne.797
793. Mikäli pankki oli sijoittanut varojaan kiinteistöihin, tilanne oli tietysti toinen. Hannula
1986 s. 30.
Vuoden 1920 säästöpankkitilasto: ”Nykyisen tilanteen aiheuttama obligatsionien arvon aleneminen on tehnyt ne nyt vähemmän sopiviksi kassareservivaroiksi, koska niitä tarpeen vaatiessa ei voida muuttaa rahaksi ilman huomattavia tappioita.” Vuoden 1923 säästöpankkitilasto:
”Obligatsionien kirjanpitoarvo oli vuoden lopussa 105,6 milj. mk. Tilinpäätöksissä alensivat
säästöpankit obligatsionien arvoa 7,8 milj. mk, kun ne olivat kirjatut pankkien tileissä markkina-arvoa korkeammiksi.”
KM 1923:6 s. 21, Säästöpankki nro 11/1939 s. 309: ”Vuonna 1918 säästöpankit merkitsivät vapaudenlainasta niin suuren osan, että voidaan sanoa nuoren vapautemme taloudellisten kustannusten suureksi osaksi tulleen suoritetuksi säästöpankkien varoista.” Vuonna 1918 säästöpankit
merkitsivät Suomen valtion vapauden lainoista jopa puolet sekä isänmaallisista että sijoituspoliittisista syistä. Korkojen nousun myötä säästöpankkien tarkastajan neuvon mukaan hankittujen obligaatioiden kurssi romahti 60 - 70 %:iin hankintahinnasta. Säästöpankki nro 4/1997 s. 8,
Aro 1951 s. 117: ”Kun korkokanta oli kohonnut huippukorkeuksiin, laski obligaatioiden kurssi
romahdusmaisesti. Esim. vapaudenlainan obligaatiot laskivat alle 65 %:n. Paitsi niiden alhaista
korkoa oli tähän kurssin laskemiseen syynä se, ettei valtio tätä lainaa kuolettanut arpomalla,
vaan osti obligaatioita vapaasta kaupasta nimellisarvoa paljon alemmalla hinnalla. Valtio sai
tällä kuoletustavalla itselleen vuosittain satojen tuhansien markkojen suuruisen kurssivoiton.”
Todettakoon, että vastaavantyyppisiin ongelmiin joutuivat kyproslaiset pankit vuonna 2013
sen johdosta, että ne olivat sijoittaneet varoja Kreikan valtion joukkolainoihin. Helsingin Sanomat 18.11.2013 s. A 23.
794. Kuusterä I 1995 s. 190-192. Vuosina 1914-1922 kaupunkisäästöpankkien vakavaraisuus aleni
12 %:sta 6 %:iin ja maaseutupankkien 7,5 %:sta 4,1 %:iin. HE 107/1924 s. 1. Inflaatio oli tuhoisaa
vakavaraisuudelle myös 1940-luvulla. Vuodesta 1938 vuoteen 1950 säästöpankkien vakavaraisuus aleni 8,3 %:sta 2,6 %:iin.
795. Säästöpankki nro 10/1924 s. 101, Tauno Angervo, Säästöpankki nro 10/1948 s. 143.
796. Kalliala 1958 s. 49-55.
797. Vuoden 1924 laskukaudesta pankkien kannalta Blomstedt I 1989 s. 285. Säästöpankkien

Mitkä tekijät vaikuttivat siihen, että säästöpankkien ensimmäiseen
sataan toimintavuoteen ei tarvittu vakuusrahastoa? Talletukset maksettiin takaisin irtisanomisen jälkeen ja yhdeltä tallettajalta vastaanotetun talletuksen määrä oli rajoitettu. Kauppakaaressa säädetty ylin sallittu korko pitkäaikaisessa luotonannossa oli vuoteen 1920 enintään
edellä todettu 6 %. Säästökoroksi muodostui kulloisestakin suhdanne- ja
kilpailutilanteesta riippuen 4 - 5 %. Säästöpankkien hoitokulut olivat alhaiset. Hallituksen jäsenyyttä pidettiin aatteellisena luottamustehtävänä, eikä tästä syystä siitä maksettu korvausta. Pankki toimi ilmaiseksi esim.
”kunnanhuoneella” tai koulun yhteydessä taikka hallituksen puheenjohtajan kotona.
Säästöpankkien lainakanta koostui lähes kokonaan pitkäaikaisista velkakirjalainoista. Merkittävä osa oli seisovia lainoja, joiden takaisinmaksusta ei ollut sopimuksia. Lainansaaja huolehti ainoastaan koronmaksusta ja
lainan takaisinmaksuaika saattoi olla 15 - 20 vuotta tai pidempikin. Laina
maksettiin pois silloin, kun maksu parhaiten velalliselle sopi.798 Luotonanto
kohdistui yksityishenkilöihin ja kaupungeissa kaupunkikiinteistöihin. Lainat
olivat irtisanomisehtoisia eivätkä kuoletuslainoja. Yritystoiminnan tarvitsema luotonanto kuului yhteiskunnassa vallinneen työnjaon mukaan Suomen
Pankille sekä liikepankeille sen jälkeen, kun viimeksi mainittuja alettiin perustaa 1800-luvun jälkipuoliskolla.799 Oma vaikutuksensa pieniin tappioihin oli myös säästöpankin hallituksen jäsenten ankaralla vastuulla. Vaikka
vastuu ei olisi toteutunutkaan, sillä oli merkittävä vaikutus säästöpankin toimintatapaan eli luotonannon huolellisuuteen ja luotonsaajien vastuukyvyn
jatkuvaan seuraamiseen.
Säästöpankit ottivat ensimmäiset askeleensa toimia jonkinlaisena ryhmänä vasta 1900-luvun puolella. Ennen vakuusrahaston perustamista 17
säästöpankkia oli lopettanut toimintansa. Useimmat niistä kuitenkin olivat
aloittaneet uudelleen muutaman vuoden päästä.800 Syynä lopettamiseen oli
luottotappiot olivat vuonna 1924 yhdellä desimaalilla ilmaistuna 0,1 % luottokannasta, kun
määrä oli useina edellisinä vuosina 0,0 %. Liikepankkien luottotappiot olivat vuonna 1924 1,6
%, kun edellisenä vuonna ne olivat 0,1 %.
798. Kuusterä I 1995 s. 454.
799. Yhdys-Pankki Suomessa 1862, Pohjoismaiden Osakepankki Kauppaa ja Teollisuutta varten 1873, Waasan Osake Pankki 1879, Uudenmaan Osakepankki 1887, Oy Helsingin Kansanpankki ja Kansallis-Osake-Pankki 1889, Privatbanken i Helsingfors Ab ja Turun Osakepankki
1896, Suomen Maanviljelys- ja Teollisuuspankki Oy 1897, Tampereen Osakepankki 1898 ja Uudenkaarlepyyn Osakepankki (Nykarleby Aktiebank) 1899.
800. Lukumäärä on laskettu Urbans 1963 s. 422-445, lakkautetut säästöpankit mainittu alaviitteessä 471.
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useimmiten kitukasvuisuus, siis kannattavan toiminnan kannalta riittämätön asiakasmäärä, eivätkä luottotappiot. Tästä syystä talletukset oli pystytty
maksamaan takaisin tallettajille täysimääräisinä. Yksittäisten säästöpankkien
lopettamisesta ei siten ollut seurannut erityisiä negatiivista heijastusvaikutusta muihin säästöpankkeihin.

7.3 Vakuusrahaston tarve
Mihin vakuusrahastoa on sitten tarvittu? Säästöpankkien tarve saada tukea
rahastolta on perustunut luottotappioiden ja kavallusten aiheuttamien tappioiden kattamiseen.801 Pankit joutuvat suhteellisen herkästi myös rikosten
kohteeksi ja rikoksen aiheuttama vahinko on voinut olla pienelle pankille
niin suuri, että pankki on joutunut turvautumaan vakuusrahaston tukeen.802
Tappioita syntyi mm. väärennetyistä vakuuksista ja takaajien tehdessä itsensä
maksukyvyttömäksi. Rahaston toimilla on edesautettu myös säästöpankkien fuusioita.
Laissa säästöpankkien vakuusrahastosta vuodelta 1924 todetaan, että
”Säästöpankkien vakavaraisuuden ja säästöönpanijain saamisten turvaamiseksi on muodostettava rahasto, jota kutsutaan säästöpankkien vakuusrahastoksi. Rahaston varoilla avustetaan säästöpankkeja, jotka ovat kärsineet
niin suuria tappioita, että niiden olisi keskeytettävä toimintansa, mutta joita
kuitenkin on pidettävä elinvoimaisina. Sen ohessa voidaan rahastosta harkinnan mukaan korvata saamiset, joita säästöönpanijoilla on suoritustilaan
joutuneilta säästöpankeilta, mikäli säästöpankin varat eivät riitä niiden maksamiseen” (1 §).803 Vuonna 1933 säästöpankkilakia, johon vakuusrahastoa
801. Vakuusrahaston alkuvuosina kavalluksia tuli ilmi lähes joka vuosi kuten edellä hallituksen vastuuta käsiteltäessä on todettu (alaviite 441). Tässä suhteessa vuosi 1925 oli ennätysvuosi. Vuoden 1925 säästöpankkitilasto: ”Vuoden aikana oli saatu selville säästöpankin kamreerin
aiheuttamat kassavajaukset viidessä säästöpankissa. Näistä olivat Impilahden ja Suojärven
säästöpankeissa määrältään vähäiset, jota vastoin Jurvan, Lappfjärvin ja Suistamon säästöpankeissa nousivat huomattavampiin määriin.”
802. Vakuusrahastolta tukea saaneet säästöpankit ovat olleet ennen 1990-luvun kriisiä pieniä.
Ensimmäiset tukea saaneet pankit ovat olleet suuruusjärjestyksessä seuraavat: 89, 122, 56, 106,
264 ja 195. Niissä tapauksissa, joissa tuen on saanut kaupunkisäästöpankki, tuella on katettu
tähän pankkiin fuusioitujen pienempien säästöpankkien tappioita.
803. Osoituksena siitä, että vakuusrahastolla ei ollut ehdotonta pakkoa korvata talletuksia ja
ongelmatapauksessa on voitu toimia muullakin tavoin, tässä todetaan Helsingin Suomalaisen
Säästöpankin tilanne vuonna 1932. Tarkastusviranomaiset katsoivat, että säästöpankin asema
oli suuren pääkonttorihankkeen takia tullut epävarmaksi. Valtiovarainministeriön vaatimuksesta säästöpankki anoi ja sai SKOP:lta kahdeksi vuodeksi 3 milj. markan takauksen säästöpankin tallettajien saamisten turvaamiseksi. SKOP joutui jatkamaan takaustaan vielä vuoteen 1936
ja lisäämään sitä 5 milj. markkaan. Aro 1951 s. 183 ja 190-192.

koskevat säännökset oli vuonna 1931 siirretty, muutettiin siten, että avustusta
rahastosta voitiin myöntää myös säästöpankeille, jotka eivät muulla tavoin
ole voineet hankkia tarpeellisia varoja maksettavaksi erääntyneiden säästöönpanojen suorittamista varten (SPL 44 §). Siten rahasto saattoi tukea myös
likviditeettikriisiin joutunutta pankkia. Myöhemmin todetaan, lainmuutos
osoittautui käytännössä tarpeettomaksi.
Osuuskassat perustivat vuonna 1932 Osuuskassojen Vakuusrahaston. Siitä ei tehty lakisääteistä, vaan se oli Osuuskassojen Keskusliittoon muodostettu rahasto, jota hoidettiin osana keskusliittoa ja jonka jäseniksi keskusliiton
jäsenten katsottiin automaattisesti kuuluvan.804 Liikepankkien vakuusrahasto perustettiin vuonna 1966.805 Perustamisen taustalla oli odotettavissa ollut
pankkilakiuudistus, joka toteutui vuonna 1969. Uudistuksessa vakuusrahastot tulivat lähinnä talletusten turvaamistarkoituksessa pakolliseksi myös liikepankeille.
Säästöpankkien Vakuusrahaston alkuvuosikymmenenä elettiin noususuhdanteessa ja tukea myönnettiin vain kolmelle säästöpankille. 1930-luvun
alun laman seurauksena tukea myönnettiin 15 säästöpankille pääosin luottotappioiden kattamiseen. Vuosina 1937-1946 säästöpankit eivät tarvinneet
rahastolta tukea. Siihen vaikuttivat 1930-luvun jälkipuolen noususuhdanne ja
sen jälkeen sotien aiheuttama luotonannon keskeyttänyt valtion säännöstely,
investointien pysähtyminen ja huonotkin luottopäätökset anteeksiantanut
inflaatio. Lisäksi Karjalan säästöpankkien ongelmat hoidettiin erillislailla.
1950- ja 1960-luvulle oli ominaista suuret kavallukset sekä yksittäisistä suurista yrityksistä kuten sahoista aiheutuneet luottotappiot. Vakuusrahaston tukipäätöksissä 1980-luvulla näkyy tiettyjen toimialojen kuten turkistarhauksen,
puunjalostuksen sekä kalanviljelyn joutuminen vaikeuksiin.
Vakuusrahaston voimavarat eivät enää riittäneet 1990-luvun alun laman
vahinkojen korvaamiseen. Suomen Säästöpankin tukeminen siirtyi Valtion
vakuusrahastolle. SKOP:n tukitarpeet tiedettiin niin suuriksi, että vakuusrahasto jäi alusta alkaen SKOP:n tukemisen ulkopuolelle. SSP:n perustamisen jälkeen seitsemälle itsenäiseksi jääneelle säästöpankille annettiin tukea
lamavuosien luottotappioiden kattamiseksi. Säästöpankit eivät tarvinneet
tukea vuoden 1998 jälkeen. Vakuusrahastossa tehtiin vuosina 1925-1998
804. Mäki 1959 s. 37, Blomstedt II 1978 s. 197, Kuusterä II 2002 s. 289. Osuuspankkien Vakuusrahasto lopetettiin vuonna 2004. Lopettamisen taustalla oli osuuspankkien yhteenliittymän
muodostaminen.
805. Malli ei ole poikkeuksellinen. Esimerkiksi Ranskassa, Itävallassa, Luxemburgissa ja Belgiassa pakollinen jäsenyys vakuusrahastossa toteutettiin pankkien keskinäisin sopimuksin.
Säästöpankki nro 16/1992 s. 17.
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kaikkiaan 161 tukipäätöstä. Tukea sai 82 säästöpankkia. Tukea myönnettiin
vuoden 2012 rahanarvossa kaikkiaan 1,3 mrd euroa. Kappaleen lopussa on
taulukko rahaston toiminnan ”ruuhkavuosista” 1985-2000. Taulukkoa lukiessa on otettava huomioon, että jälkikäteinen ”lisäperintä” olisi ollut mahdollista. Liitteenä 13 on taulukko rahaston voimavaroista vuosina 1925-2014.
Tullaanko vapaaehtoisiin vakuusrahastoihin jatkossa turvautumaan? Kun
pääosa säästöpankeista muodostavat talletuspankkien yhteenliittymän, niiden yhteisvastuu määräytyy yhteenliittymälain nojalla. Laki määrittelee tukiehdot ja järjestelmän rahoittamisen. Uudet talletussuoja- ja kriisinratkaisurahastot saadaan täyteen toimintavalmiuteensa aikaisintaan 2020-luvun
puolivälissä. Kehityksestä huolimatta mitään vaihtoehtoa ei ole syytä sulkea
pois, ei edes kaikkia pankkeja koskevia vakausrahastoja, vaikka todennäköistä se ei pankkirakenteiden muutosten ja ylikansallisten rahastojen perustamisen seurauksena ole.806

806. Tanskassa sikäläinen pankkiyhdistys, Finansrådet perusti kaikkia pankkeja koskevan yksityisen vakuusrahaston (Det Private Beredskap til Afvikling af Nødlidende Banker, Sparekasser
og Andelskasser) niinkin myöhään kuin vuonna 2007. Rahaston tarkoituksena on ollut vaihtoehtona konkurssille myötävaikuttaa siihen, että jokin pankki ottaa aina vastuulleen vaikeuksiin
ajautuneen toisen pankin sitoumukset. Menettely on talletussuojarahastoa asiakasystävällisempi tapa hoitaa ongelma pois päiväjärjestyksestä, kun asiakkuudet siirtyvät entisin ehdoin
toiseen pankkiin. Menettelyssä siis ohitetaan mahdollisuus talletussuojarahaston käyttöön.
Järjestelmä rahoitetaan siten, että jäsenpankeilta voidaan kerätä 750 milj. kruunua (noin 100
milj. euroa) vuodessa ja jäsenten yksimielisellä päätöksellä samana vuonna vielä toiset 750 milj.
kruunua. Rahasto toimii yhdistysmuodossa. Säästöpankki nro 1/2008 s. 14-15, Sparebankbladet
3/2014 s. 38-39, www.finansraadet.dk.
Vapaaehtoisen menettelyn tekee ilmeisesti mahdolliseksi se, että tällaisella jälkikäteisellä yhteisvastuulla hoidetaan varsin pieniä pankkeja, jolloin kaikille muille pankeille jäävä maksuosuus on suuruusluokaltaan etukäteen tiedossa ja rajattu. Vastaavilla perusteilla hoidettiin
Suomessa Kaupthing Bankin talletukset. (Jakso 9.4).

VAKUUSRAHASTON AVAINLUVUT VUOSINA 1985-2000
Vuosi
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
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Kerätyt kannatusMyönnetyt
Yli-/alijääVarat mmk
maksut mmk*
avustukset mmk
mä mmk
6,1
0,9
2,2
31,2
10,5
12,7
-8,1
39,5
12,4
15,6
22,3
36,0
158,4
994,0
248,8
104,6
29,3
30,6
12,1
-

5,5
13,6
39,2
32,0
188,4
1 377,9
8,2
35,0
6,6
6,5
2,0
8,1
-

-1,7
-10,0
-34,4
-27,2
-207,0
-1 397,9
183,8
-21,4
-3,0
-3,0
4,9
0,9
5,4
5,9

52,7
46,8
46,2
55,0
6,4
-199,8
-15,2
68,0
94,2
138,9
139,9
139,9
145,3
151,2

* Luvut on kerätty vakuusrahaston vuosikertomusten taulukoista.

7.4 Vakuusrahaston oikeudellinen luonne
Säästöpankkien Vakuusrahasto perustettiin rahastoa koskevalla erityislailla 324/1924.807 Rahastoa koskevat säännökset otettiin vähän muutettuina vuoden 1931 säästöpankkilakiin. Kuten aiemmin on todettu,
Osuuspankkien Vakuusrahasto toimi vapaaehtoisena vuodet 1932-1968.
Vuoden 1969 pankkilakeihin otettiin pankkiryhmäkohtaisia vakuusrahastoja koskevat säännökset samansisältöisinä ja rahastot tulivat pakollisiksi kaikille. Vuonna 1990 eri pankkilaeissa olleet säännökset rahastoista siirrettiin talletuspankkilakiin. Sen jälkeen säännökset otettiin

807. Säästöpankkien Vakuusrahaston ”mallimaassa” Norjassa Sparebankenes Sikringsfond
perustettiin vapaaehtoisena vuonna 1921 ja muutettiin pakolliseksi vuonna 1924. Liikepankkien vakuusrahasto Forretningsbankenes Sikringsfond perustettiin vapaaehtoisena vuonna
1938. Jäsenyys rahastossa muuttui pakolliseksi vuoden 1961 liikepankkilaissa. Einar Forsbak,
Sparebankbladet nr. 5/2003 s. 20-21, Thue 2014 s. 124-126.
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vuosina 1993 ja 2007 luottolaitoslakeihin. Myös vuoden 2014 luottolaitoslaki
tekee mahdolliseksi vakuusrahaston olemassaolon jatkumisen ja perustamisen.808
Erma määrittelee vakuusrahaston erillisvarallisuudeksi, joka on kerätty
suojaamaan kolmatta miestä, nimittäin tallettajaa tai muuta henkilöä, joka
on antanut muodossa tai toisessa varojaan pankin käyttöön.809 Nyman määrittelee vakuusrahaston pakolla muodostetuksi säästöpankkien keskinäiseksi
yhtiöksi. Tätä määrittelyä voitaneen pitää enemmän rahastoa kuvaavana kuin
oikeudellisena.810 Hallituksen esityksessä, jonka perusteella Talletussuojarahasto perustettiin vuonna 1998, todetaan, että ”Talletussuojarahasto olisi
vakuusrahastojen tavoin hallintomalliltaan epäitsenäinen säätiö.” Edelleen
hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että voimassaoleva yhtiölainsäädäntö ei sellaisenaan sovellu talletussuojarahaston, vakuusrahastojen tai
muiden niihin verrattavissa olevien rahastojen hallintomalliksi. Edellä mainittujen syiden vuoksi hallitus tulee lähiaikoina antamaan esityksen rahastojen oikeudellisesta muodosta.811 Hallituksen esitystä ei ole tähän mennessä
(2016) annettu. Asia on mainittu selvitettävänä asiana valtiovarainministeriön 5.2.2013 asettaman pankkien kriisinratkaisulainsäädännön uudistamistyöryhmän asettamispäätöksessä. Työryhmän mietinnössä 11/2014 asia jäi
ratkaisematta edelleenkin vakuusrahaston osalta.
Jo ensimmäisessä vakuusrahastolaissa säädettiin, että rahaston omistavat
säästöpankit. Siitä seuraa, että rahaston hallinto on jäsenten määrättävissä
sillä poikkeuksella, että valtiovarainministeriö määräsi rahaston johtokuntaan yhden jäsenen vuoteen 1970 saakka. Hallinnon järjestämistä jäsenpankkien toimesta perusteltiin sillä, että vakuusrahaston perustaminen perustui
Säästöpankkiliiton aloitteeseen. Liitto oli myös valmistellut lakiesityksen
Norjassa käyttöönotetun lain pohjalta. Valtion edustusta johtokunnassa perusteltiin sillä, että vakuusrahasto palvelee samoja yleisiä etuja, joista valtio
tarkastusviranomaisten kautta huolehtii ja siten on asianmukaista, että valtiolla on sananvaltaa rahaston asioissa.812
808. ”Talletuspankkien vakaan toiminnan turvaamiseksi talletuspankki voi kuulua vakuusrahastoon. Vakuusrahaston varoista voidaan rahaston päättämin ehdoin antaa avustuslainoja ja avustuksia rahastoon kuuluvalle talletuspankille, joka on joutunut sellaisiin vaikeuksiin,
että avustuslainan tai avustuksen myöntäminen on sen toiminnan turvaamiseksi tarpeellista.”
Luottolaitoslaki 610/2014, 13. luku.
809. Erma 1970 s. 379-380.
810. Nyman 1962 s. 167.
811. HE 223/1997 s. 34.
812. Rahaston alkuvuosikymmeninä johtokunnassa oli viisi varsinaista ja neljä varajäsentä.
Viimeisten vuonna 2013 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan rahaston hallitukseen kuului vähin-

Vaikka säästöpankit omistavat vakuusrahaston, niiden omistusoikeus on
hyvin rajoitettu. Osuutta rahastosta jäsenpankki ei saa itselleen erotetuksi eikä
voi sitä toiselle luovuttaa. Sitä ei myöskään lueta säästöpankin tileissä pankin varoiksi. Pankki, joka lopettaa toimintansa, ei voi vaatia suorittamiaan
maksuja takaisin eikä vaatia laskennallista osuutta rahaston varoista itselleen. Vakuusrahastojen muuttuminen vapaaehtoisiksi vuoden 1998 alusta teki mahdolliseksi rahaston purkamisen. Puretun rahaston varat voidaan jakaa
rahaston sääntöjen määräämällä tavalla purkamishetkellä rahaston jäseninä
olevien pankkien kesken. Näin myös tehtiin Säästöpankkien Vakuusrahastoa
purettaessa vuonna 2014.
Vuoden 2011 loppuun saakka valtiovarainministeriö vahvisti vakuusrahastojen säännöt. Kun vakuusrahasto perustuu lakiin, ei rahaston sääntöjä
eikä sen hallitusta ja nimenkirjoittajia ole voitu ilmoittaa ja merkitä patentti- ja rekisterihallituksen rekistereihin.813 Pankkien vakuusrahastot on otettu
huomioon verolainsäädännössä, vuodesta 1969 pankkitarkastusviranomaista
koskevissa eri laeissa sekä Valtion vakuusrahastoa koskevassa laissa. Vaikka
vakuusrahaston oikeudellinen luonne on edelleen määrittelemättä, rahastoa voitaneen pitää lakiin perustuvana vapaaehtoisena yksityisenä rahastona, joka tunnustetaan luottolaitoslaissa itsenäiseksi oikeushenkilöksi.814 Se ei
voi olla konkurssimenettelyn kohteena, mitä myös osoittaa Säästöpankkien
Vakuusrahaston negatiivinen pääoma vuosina 1992-1993.

7.5 Vakuusrahaston jäsenet
Vakuusrahaston jäsenyys voi perustua vapaaehtoisuuteen tai pakollisuuteen.815 Pakollisuus voidaan toteuttaa lainsäädännöllä. Vapaaehtoisuuteen
liittyy se ongelma, että rahaston jäseniksi mahdollisesti valikoituvat ne pankit,
jotka katsovat toimintaansa liittyvän tavallista enemmän riskiä. Tässä negatiivisen valikoitumisen tilanteessa vakuusrahaston kannatusmaksut olisivat
korkeammat kuin siinä tapauksessa, että kaikki pankit ovat jäseninä.816
tään neljä ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä.
813. Merkittävää haittaa tästä ei käytännössä ole ollut, koska vakuusrahastolla ei ole kovin
paljon sopimussuhteita. Niitä voi olla esim. omaisuudenhoitajapankkiin, kirjanpitotoimistoon,
vakuutusyhtiöön jos rahastolla on vakuutettavaa omaisuutta, tai eläkeyhtiöön, jos asiamiehelle maksetaan palkkaa.
814. Säästöpankkien osalta määrittelytarvetta ei enää ole, koska Säästöpankkien Vakuusrahasto on purettu.
815. Esimerkiksi Saksassa, Italiassa ja Espanjassa vakuusrahastoon kuulumien oli vapaaehtoista. Säästöpankki nro 16/1992 s. 17.
816. Negatiivisesta valikoitumisesta Määttä 2006 s. 175-176. Ilmiö esiintyi Säästöpankkien Kes-
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Vuoden 1924 vakuusrahastolain mukaan jokaisen säästöpankin tuli olla vakuusrahaston jäsenenä. Rahastoa perustettaessa oli 469 säästöpankkia.
Vakuusrahastolain säännökset sisällytettiin vuoden 1931 säästöpankkilakiin.
Kun vuoden 1969 liikepankkilaissa vakuusrahastoon kuuluminen tuli, kuten
edellä on todettu, pakolliseksi myös liikepankeille, Säästöpankkien KeskusOsake-Pankki liittyi lakiin otetun valintamahdollisuuden nojalla Liikepankkien vakuusrahaston sijasta säästöpankkien keskusrahalaitoksena Säästöpankkien Vakuusrahastoon (SPL 63 §). Suomen Työväen Säästöpankki muuttui
sitä koskeneen lain (955/1989) nojalla STS-Pankki Oy -nimiseksi liikepankiksi
ja siirtyi lain nojalla automaattisesti Liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahaston jäseneksi vuoden 1990 alusta.
Vuonna 1992 annettiin laki säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi (972/1992). Tämä ns. konversiolaki liittyi pankkikriisiin ja
tarpeeseen muuttaa säätiömuotoisia säästöpankkeja osakeyhtiömuotoisiksi.
Lain nojalla säästöpankki voitiin muuttaa joko säästöpankkiosakeyhtiöksi tai
liikepankiksi. Edellisessä tapauksessa pankin jäsenyys jatkui Säästöpankkien Vakuusrahastossa. Tällä perusteella Suomen Säästöpankki - SSP Oy jäi
Säästöpankkien Vakuusrahaston jäseneksi. Toisena säästöpankkina Säästöpankki Aktia muutettiin säästöpankkiosakeyhtiöksi vuonna 1993 ja myös se
jatkoi rahaston jäsenenä.817
Vuoden 1998 alussa voimaantulleessa luottolaitoslain muutoksessa
1229/1997, jonka nojalla Talletussuojarahasto perustettiin, pankkien vakuusrahastot muuttuivat vapaaehtoisiksi.818 Samassa rahastossa voi lainmuutoksen mukaan olla kaikkia talletuspankkeja niiden yhteisömuodosta riippumatta. Vuoden 2007 ja 2014 luottolaitoslakeihin ei tehty vakuusrahastojen
toiminnan osalta muutoksia ja vakuusrahastot saattoivat jatkaa vapaaehtoisina.819
kinäisen Vakuutusyhtiön toiminnassa, kun säästöpankit ottivat valikoivasti vakuutuksia yhtiöltä. Valikoituminen koski erityisesti luottokannan vakuuttamista, kun suurimmat säästöpankit
eivät tätä vakuutusta ottaneet.
817. Karlsson 2006 s. 110-113.
818. Talletussuojarahastoon kuuluminen on pakollista suomalaisille pankeille. Ulkomaalaisten pankkien harjoittaessa pankkitoimintaa Suomessa sivukonttorin välityksellä, talletussuoja
määräytyy pankin kotimaan talletussuojajärjestelmän mukaisesti. Valtion vakuusrahastoa koskevan hallituksen esityksen HE 32/1992 mukaan rahastoon kuuluminen oli pakollista. Laissa
todettiin, että rahastoon kuuluvat talletuspankit. Laista poistettiin myöhemmin tämä lause.
Jäsenyyden pakollisuuden voi tulkita siten, että rahaston tuli tukea kaikkia pankkeja.
819. Liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahasto purettiin vuonna 2007. Myös Osuuspankkien Vakuusrahasto purettiin osuuspankkien otettua käyttöön yhteenliittymämallin, jossa
osuuspankit ovat suoraan lain nojalla yhteisvastuussa toisistaan. Osuuspankkiryhmästä eronneet paikallisosuuspankit perustivat vuonna 1999 Paikallisosuuspankkien Vakuusrahaston,

Suomen Säästöpankki - SSP Oy erosi vakuusrahaston jäsenyydestä
30.11.1995 sillä perusteella, että pankki oli omasta pyynnöstään menettänyt
pankkitoimiluvan. Luvasta luopuminen perustui pankin alasajoon. Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki, jonka nimi oli muuttunut Yrityspankki
Skop Oyj:ksi, erosi vakuusrahaston jäsenyydestä 31.12.1999. Eroamiseen liittyi vuonna 1995 hyväksytty lainmuutos, jonka mukaan Aktia Säästöpankki
Oy voi toimia säästöpankkien keskusrahalaitoksena ja jonka mukaan SKOP
saattoi jatkaa muodollisesti Säästöpankkien Vakuusrahaston jäsenenä, kunnes se luopuu pankkitoimiluvasta (1687/1995). Ilman lainmuutosta SKOP olisi
joutunut siirtymään Liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahastoon ja
maksamaan sille kannatusmaksua. Säästöpankkien Vakuusrahasto oli vapauttanut SKOP:n kannatusmaksun maksamisesta vuosina 1995-1999.
Nooa Säästöpankki Oy:n perustaminen vuonna 2003 toteutettiin Korppoon Säästöpankin yhteisömuodon muuttamisena säästöpankkiosakeyhtiöksi ja toiminimen muutoksella Nooa Säästöpankki Oy:ksi. Suunnatulla
osakeannilla muut säästöpankit tulivat Nooa Säästöpankki Oy:n osakkaiksi. Nauvon Säästöpankki osti Korppoon Säästöpankin liiketoiminnan. Tässä
yhteydessä Nauvon Säästöpankki puolestaan muutettiin säästöpankkiosakeyhtiöksi ja sen nimi muutettiin Saaristosäästöpankki Oy:ksi (Skärgårdssparbanken Ab). Järjestely merkitsi, että Korppoon Säästöpankin jäsenyys
vakuusrahastossa siirtyi yhteisömuodon muutoksella Nooa Säästöpankki
Oy:lle. Kun Saaristosäästöpankki Oy myytiin vuonna 2013 Aktia Pankki Oyj:lle,
se erosi vakuusrahastosta 31.12.2013. Se ei saanut osuuttaan rahaston varoista.
Aktia Säästöpankki Oy erosi vakuusrahaston jäsenyydestä 15.11.2005. Aktia oli eronnut Säästöpankkiliitosta vuoden 2003 alussa. Säästöpankkiliitto ja
Aktia olivat saaneet ennen Aktian rahastosta eroamista Rahoitustarkastukselta kannanoton, jonka mukaan vakuusrahaston osittainen purkaminen on
mahdollinen siten, että Aktia saa sille kuuluvan laskennallisen osuuden rahastosta ja että kaikki muut jäsenet jatkavat rahaston toimintaa entisellään.820
Lain sanamuoto tunsi vain vakuusrahastosta eroamisen ja rahaston purkamisen kokonaan. Rahoitustarkastuksen hyväksymää menettelyä voidaan pitää esimerkkinä siitä, miten lainsäädäntöä valmisteltaessa ei aina osata arvioida kaikkia mahdollisesti eteen tulevia tilanteita, josta syystä laissa ei ole
säädetty myöskään kaikista tarvittavista ratkaisukeinoista ja viranomaisten
tulkinta joutuu korvaamaan puuttuvan lainsäädännön. Tässä tapauksessa
ennakoimaton tilanne oli silloisen säästöpankkiryhmän hajoaminen kahteen
jonka nimi on muutettu ryhmän nimenmuutoksen yhteydessä POP Vakuusrahastoksi.
820. Rahoitustarkastuksen kirje 25.4.2003 Dnro 4/790/2003.
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ryhmään.821 Syy että kaikkia vaihtoehtoja ei oteta lakiin, voi olla myös se, että
tällä tavoin voidaan suojata voimassaolevia rakenteita. Joissain tapauksissa
se on voitu toteuttaa toki laissakin.822
Yksin lain sanamuotoon nojautumalla Rahoitustarkastuksen kannanotto rahaston osittaisesta purkamisesta herättää joka tapauksessa huomiota.
Kannanottoa voidaan perustella viranomaisen harkintavallan käyttönä sillä
perusteella, että lainsäädännössä ei siis ole mahdollista tyhjentävästi säännellä kaikkia esille tulevia kysymyksiä. Harkinnassa käytettäviä säännöksin
asetettuja puitteita voidaan tulkinnalla presisoida ja katsoa asiaa myös lopputuloksen kautta.823 Tilannetta voidaan tulkita myös niin, että lain saama
muoto ja esityöt eivät ehdottomasti sulkeneet pois vakuusrahaston osittaista
purkamista. Toinen vaihtoehto olisi ollut lainmuutos. Kolmas vaihtoehto olisi
ollut rahaston purkaminen kokonaan. Sen jälkeen säästöpankit ilman Aktiaa
olisivat voineet perustaa uuden vakuusrahaston.
Luottolaitoslain 60 §:n mukaan rahastoon kuuluvalla talletuspankilla ei
ollut oikeutta vaatia osuuttaan vakuusrahastosta erotettavaksi itselleen eikä
luovuttaa sitä (1229/1997). Vastaavansisältöinen pykälä oli jo vuoden 1924 vakuusrahastolaissa. Säännöstä on perusteltu sillä, että kannatusmaksu kerätään vakuusrahaston jo tunnettujen velvoitteiden kattamisen lisäksi tulevien
velvoitteiden kattamiseen. Jos osuuden vaatiminen takaisin sallittaisiin, tulisivat myöhemmin toteutuvat rasitteet muiden jäsenpankkien maksettavaksi,
vaikka riski olisi syntynyt jo ennen vakuusrahastosta irtaantumista.824 Tältä
osin voidaan todeta, että Aktian ero tapahtui taloudellisesti vakaana aikana
eikä uusia jäsenpankkien tukitarpeita ollut näköpiirissä.825 Sitä osoitti se, että
821. Vaikka kysymyksessä olikin yhden säästöpankin Aktian eroaminen säästöpankkiryhmästä,
markkinaosuudessa sen osuus oli kolmannes koko ryhmästä. Aktia ei ollut myöskään vain yksi
pankki siinä suhteessa, että siihen oli fuusioitu vuonna 1992 Vaasan Säästöpankki ja Porvoon
Säästöpankki. Vuonna 1991 Helsingin Säästöpankkiin oli fuusioitu Bromarvin, Hangon, Inkoon,
Karjaan-Pohjan, Sipoon, Siuntion ja Tenholan säästöpankit, jolloin säästöpankin nimeksi tuli
Säästöpankki Aktia. Vaasan Säästöpankkiin oli fuusioitu muutama ympäristön säästöpankki ja
Porvoon Säästöpankkiin Pornaisten Säästöpankki. Aktia oli siten noin 20 säästöpankin yhdistymisen lopputulos. Lisäksi Aktia-aikana pankki oli perustanut uusia konttoreita Keski-Uudellemaalle ja suuriin kaupunkeihin kuten Tampereelle ja Turkuun. Karlsson 2006 s. 94-96 ja 103-105.
822. Esimerkkinä voidaan mainita säästöpankkien väliset talletus- ja lainakiellot, jotka turvasivat SKOP:n asemaa säästöpankkien keskuspankkina.
823. Tulkinnan ja harkinnan eroista julkisen vallan käytössä Kontkanen 2002 s. 244-246. Seuraamusargumenttien käyttämisestä ja sallittavuudesta viranomaistoiminnassa Halme 1999 s.
26-27.
824. HE 189/1992 s.15.
825. Ennen vuotta 2005 edellisen kerran vakuusrahasto oli myöntänyt tukea vuonna 1998.
Vuoden 2005 jälkeen vakuusrahasto ei purkamiseensa saakka joutunut antamaan jäsenpankeilleen uutta tukea (2006-2014).

uutta tukea ei ollut myönnetty eikä kannatusmaksuja peritty vuosiin ennen
eroa. Myöskään suhdannetilanteessa ei nähty heikkenemistä.
Vuoden 1931 säästöpankkilain kommentaarissa Nyman esittää, että säästöpankin osuus vakuusrahastossa on säästöpankin kannalta verrattavissa arvottomaan saatavaan, jota ei voida edes toiselle luovuttaa. Säästöpankki, joka
lopettaa toimintansa, ei voi vaatia suorittamiaan maksuja takaisin.826 Aktian
tapauksessa sen osuus vakuusrahastossa muuttui kieltämättä ”arvokkaaksi” saamiseksi. Rahoitustarkastus ei perustellut kannanottoaan. Päätöksessä
kuitenkin todettiin, ettei viraston suostumusta voi pitää ennakkopäätöksenä
jonkin muun vakuusrahaston jäsenpankin erotessa rahastosta.827 Vaikka Rahoitustarkastuksen lupaa voidaan epäillä ja muodollisesti kritisoida, asiallisesti lopputulokseen Säästöpankkien Vakuusrahastolla eikä sen jäsensäästöpankeilla ollut huomauttamista, koska rahastosta eroamisen yhteydessä
samalla sovittiin säästöpankkien pääsemisestä Aktia Hypoteekkipankki Oy:n
osakkaiksi.828 Rahoitustarkastuksen lupaa voidaan perustella toimintaympäristön muutoksella ja tilanneherkkyydellä, jossa perusteltu ratkaisu ohitti
lain sanamuodosta johdetun ratkaisun.

7.5.1 Rahaston jäsenyyden tarkoituksenmukaisuus
Vakuusrahastojen muututtua vapaaehtoisiksi voidaan kysyä, onko kaikkien
samaan pankkiryhmään kuuluvien pankkien tarkoituksenmukaista kuulua
vakuusrahastoon. 1990-luvun alun lama viimeistään osoitti, että vakuusrahaston voimavarat riittävät kyllä yksittäisten pankkien vakavaraisuuden turvaamiseen, mutta eivät kriisiin joutuneen koko pankkiryhmän vakavaraisuuden turvaamiseen.829 Sama koskee tilannetta, jossa rahastossa on yksi
suuri pankki suhteessa koko ryhmään. Vakuusrahasto ei olisi kyennyt turvaamaan SKOP:n vakavaraisuutta ajamatta muita rahaston jäseniä korkeilla
kannatusmaksuilla vaikeuksiin. Toisaalta vakuusrahastolla ei lain mukaan
826. Nyman 1962 s. 170.
827. Vastaavanlainen tilanne olisi syntynyt Talletussuojarahastossa, jos Nordea Bank AB tytäryhtiöineen olisi muutettu aikaisempien suunnitelmiensa mukaan eurooppayhtiöksi (SE) ja
Nordea Pankki Suomi Oyj olisi liitetty emoon sivuliikkeenä. Suomen Pankin vuosikirja 2003 s.
28, Helsingin Sanomat 24.12.2015 s. A 30.
828. Aktialle vakuusrahastosta maksettu osuus oli 12,9 milj. euroa. Toimintaa jatkavaan vakuusrahastoon jäi tämän jälkeen 18,3 milj. euroa. Vakuusrahaston valtuuskunta 3.11.2005.
829. Esimerkkinä aikaisemmista kriiseistä, joihin samaan pankkiryhmään kuuluvien pankkien tuki ei ilmeisesti olisi riittänyt, voidaan mainita OKO:n ongelmat 1930-luvulla ja 1950-luvun
puolivälissä. Edellisessä tuen antoi valtio ja jälkimmäisessä Suomen Pankki. Kuusterä - Tarkka
I 2011 s. 552-553 ja II 2012 s. 277-288.
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ole ehdotonta velvollisuutta antaa tukea jäsenpankeille. Mikäli suuren pankin tarvitsema tuki vaarantaisi muiden jäsenpankkien toiminnan, tuki voitaisiin evätä. Siten suuri pankki ei saisi itselleen tukea, mutta joutuu kannatusmaksun kautta tukemaan muita ryhmän jäseniä. Yhteisvastuu jää siten
yksisuuntaiseksi.830
Voidaan kysyä myös, miten tarkoituksenmukaista säästöpankkiosakeyhtiömuotoisen pankin on kuulua vakuusrahastoon erityisesti silloin, kun
säästöpankkiosakeyhtiössä on omistajana myös muita kuin säästöpankkisäätiöitä.831 Yleisenä lähtökohtana pidetään, että omistajien on ensi sijassa
turvattava osakeyhtiön vakavaraisuus. Omistajien suorittamassa lisäpääomittamisessa voidaan ottaa huomioon voimassaolevat omistussuhteet ja
tarvittaessa myös muuttaa näitä suhteita. Osakkeenomistajien etujen mukaista ei ole myöskään se, että osakeyhtiömuotoinen pankki korvaa vakuusrahastojärjestelmässä konserniinsa kuulumattoman säästöpankin tappioita
ja pitää sitä pystyssä. Tässä esitetty koskee tietysti myös liikepankki-muotoista pankkia säästöpankkien muodostamassa vakuusrahastossa.
Yhteisomistusta voidaan pohtia myös ns. vapaamatkustajaongelman näkökulmasta. Kun varallisuusoikeudet ovat siirtokelvottomat, epävarmat ja
kohdistamattomat, jotkut jäsenet voivat käyttää yhteisön voimavaroja omaksi
hyödykseen vastaamatta toimenpiteiden kustannuksista. Vapaamatkustajaongelmaa lisää se, jos uudet jäsenet saavat samat palvelut ja edut kuin vanhat jäsenet ilman riittävää liittymismaksua.832 Asiaa voidaan lähestyä myös
tallettajan ja pankin vakauden näkökulmasta. Pankin vakautta turvataan

830. Aktia Säästöpankki Oy:n tase oli noin 40 % säästöpankkiryhmän taseesta pankin erotessa
Säästöpankkien Vakuusrahastosta. Yhtenä perusteluna vakuusrahastosta eroamiseen Aktialla
oli se, että mahdollisissa kriiseissä vakuusrahaston voimavarat eivät olisi riittäneet Aktian tukemiseen. Vuosina 1995-1996 Aktia oli vahvistanut vakavaraisuuttaan Sparbanken Sverigelle,
suomenruotsalaisille instituutioille ja suomalaisille säästöpankeille suunnatuilla osakeanneilla.
Karlsson 2006 s. 151-157.
Realismia osoitti myös Valtion vakuusrahaston, Säästöpankkien Vakuusrahaston ja SKOP:n
sopimus, jolla SKOP vapautettiin vakuusrahaston kannatusmaksusta. Samalla SKOP:n sitoutui olla hakematta tukea Säästöpankkien Vakuusrahastolta. Vakuusrahaston hallitus 26.9.1995.
831. Vuoden 2014 lopussa eli rahastoa purettaessa rahaston jäsenenä oli 21 säästöpankkia ja 5
säästöpankkiosakeyhtiötä. Säästöpankkiosakeyhtiöiden omistajina olivat säästöpankkisäätiöt
lukuun ottamatta Nooa Säästöpankki Oy:tä, jonka omistivat muut säästöpankit ja säästöpankkiosakeyhtiöt. Toimintakertomus 2014.
832. Pöyhönen 2011 s. 107-108. Todettakoon, että Säästöpankkien Vakuusrahaston viimeisten
sääntöjen mukaan liittyvän pankin oli maksettava ylimääräistä kannatusmaksua oman taseensa suhteessa rahastoon ennestään kuuluvien pankkien taseisiin. Nooa Säästöpankki Oy oli
tosiasiassa uusi pankki, joka sai nauttia ”vanhan” jäsenpankin eduista ilman uudelta pankilta
vaadittavaa liittymismaksua (uusi omistus, uusi hallinto, uusi toimialue ja pankin vanha talletus- ja luottokanta luovutettu liiketoimintasiirrolla toiselle säästöpankille).

pyrkimällä vahvistamaan pankin omaa vastuunkantokykyä. Pyrkimyksen
saavuttamista vaarantaa menettely, jossa pankki siirtää varojaan vakuusrahastolle ja sitä kautta edelleen toiselle rahaston jäsenpankille. Varojen siirto
heikentää ensimmäisen pankin vakautta ja sen tallettajien asemaa.833

7.5.2 Moraalikato
Vakuusrahastojärjestelmään sisältyy moraalikato-näkökulma (moral
hazard).834 Käsite on peräisin vakuutustoiminnasta. Käsitettä voi kuvata
parhaiten juuri vakuutusesimerkillä. Moraalikadolla tarkoitetaan yleisesti
ihmisten taipumusta muuttaa vakuutuksen otettuaan käyttäytymistään niin,
että käyttäytyminen johtaa aikaisempaa suurempaan vahinkoriskiin ja lopulta vahinkoihin. Vahinko ei kohdistu vakuutuksenottajaan, vaan kolmanteen
tahoon, joka on vakuutusyhtiö. Vakuutustoiminnassa moraalikato tarkoittaa
sitä, että vakuutuksen voimassa ollessa ihmisten käyttäytymisestä yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset ovat suuremmat kuin tilanteessa, jossa
vakuutusta ei ole otettu.835 Yhteiskunnalla tarkoitetaan tässä ensiksi muita
vakuutuksenottajia. Sen jälkeen kun he, eli lopulta kaikki vakuutuksenottajat
muuttavat käyttäytymistään, voidaan puhua jo koko yhteiskunnasta. Moraalikadon tekee mahdolliseksi se, että toinen sopimusosapuoli (vakuutusyhtiö)
ei pysty valvomaan ja vaikuttamaan, mitä toinen sopimuskumppani (vakuutuksenottaja) sopimuskaudella tekee.

833. Vastaavantyyppinen tilanne syntyisi, jos pankki voisi antaa konserniavustusta tytäryhtiölleen. Kontkanen 2002 s. 167-175.
834. Moraalikatokäsite tuli Suomessa korostetusti julkisuuteen siinä yhteydessä, kun valtio
joutui tukemaan pankkeja. Viranomaiset ja julkisuus katsoivat, että pankit olivat ottaneet luottoriskiä nimenomaan sillä perusteella, että valtio tulisi tarvittaessa pelastamaan ongelmiin
joutuvat pankit. Kangas 2006 s. 211.
835. Kanniainen - Määttä, Kari Parkkonen 1999 s. 170-171. Artikkelissa Parkkonen käyttää moraalikadon sijasta moraalisen uhkapelin käsitettä. Tässä tutkimuksessa on käytetty moraalikatoa, koska se on selvästi yleisemmin käytössä. Molempia käännöksiä voi pitää harhaanjohtavina tai ainakin liioittelevina. Nimi ei kuitenkaan ole tärkeää, jos käsitteen ymmärtää sen
tarkoituksen kautta.
Moraalikato-ongelma tunnettiin jo 1900-luvun alussa. Uudelleen se nousi esille 1930-luvulla.
Vuoden 1907 pankkikriisin aikana Amerikassa kahdeksassa osavaltiossa toteutettiin talletusten
vakuuttaminen. Kokemus osoitti, että vakuutus aiheutti edesvastuuttomuuden lisääntymistä
luottojen myöntämisessä ja luottotappiot lisääntyivät. Päätelmä oli, että vakavaraiset ja varovaiset pankit saavat kantaa seuraukset toisten pankkien kevytmielisestä luotonannosta. Säästöpankki nro 2/1934 s. 77-78. Vuoden 1907 kriisistä Bähr 2013 s. 19.
Samanlaisesta käyttäytymisestä esimerkkinä voi todeta, että suhtautuminen omaisuusrikoksiin on sallivampaa, kun rikoksen kohteena on kasvoton vakuutusyhtiö tai valtio. Helsingin
Sanomat 3.8.2015 s. A 6.
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Voiko myös pankin asiakkaan kohdalla esiintyä vakuutusten tapaan
moraalikatoa? Pankkitoiminnassa ilmiö kohdistuu lähinnä antolainauspuolelle. Ottolainauspuolella sitä voi olla esimerkiksi maksukorttien käyttämisessä, kun asiakkaan vastuu kortin oikeudettomasta käytöstä on varsin pieni ja seuraukset jäävät asiakkaalle vähäisiksi. Lainapuolella kun
velkojana on pankki, tappion aiheuttaminen pankin takana olevalle suurelle tallettajajoukolle ei tunnu samalta kuin se olisi esimerkiksi yhdelle
yksityiselle velkojalle. Yleinen ajattelumalli on, että liiketoimintaan tulee
kuuluakin tappioita.836 Velalliset ja takaajat voivat huonontaa sopimussuhteen aikana taloudellista asemaansa pankin tappioksi ja siten lisätä
pankin tappioriskiä. Näin tapahtui mm. 1930-luvilla.837 Mitä vähemmän velallisella on omaisuutta, sitä suurempi riski on luoton laiminlyöntiin. Mitä
enemmän velallisella on omaisuutta hävittävänään, sitä suurempi on hänen intressinsä hoitaa sovitut velvoitteet.838 Lait yrityksen saneerauksesta
ja yksityishenkilön velkajärjestelystä voivat myös lisätä riskinottohalukkuutta.839
Moraalikadon edessä luotonantaja joutuu varautumaan luottotappioihin, mikä johtaa luotoista perittävän koron kohoamiseen. Pankki voi myös
kiristää luotonantokriteereitään tappioriskin vähentämiseksi. Kiristäminen voi johtaa pienituloisten ja vähävaraisten syrjäytymiseen luotonsaajina,
sen seurauksena siirtymistä korkeakorkoisten kulutusluottojen käyttäjiksi,
ajautumista velkaongelmiin ja päätymistä kuntien sosiaalisten luottojen
käyttäjiksi.840

836. 1990-luvulla Valtion vakuusrahasto pelasti massiivisella tuellaan Suomen Säästöpankki SSP Oy:n. Eräät laman kouriin joutuneet säästöpankkien velalliset katsoivat, että kun valtio oli
tavallaan maksanut heistä aiheutuneet luottotappiot, säästöpankki ja sen sijaan tullut Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy ei olisi saanut periä enää lainaa. Heidän mielestään laina oli jo
maksettu ja jo ”takaisinmaksettua” lainaa perittiin toiseen kertaan.
837. Maijala 2005 s. 194-198 ja 219, Vakuusrahasto 14.4.1932: Haapajärven nimismiehen Leo
Berglundin lausunnossa todetaan, että ”Reisjärven kunnassa vallitsee erikoiset olot asukkaitten keskuudessa. Reisjärvellä melkein järjestään hoidetaan kaikki raha-asiat hyvin huonosti,
jopa joskus suoranaisesti epärehellisestikin. Epärehellisyys tulee näkyviin epidemian tapaiseksi
käyneessä omaisuuden siirtämisessä toisten nimiin ja on hyvinkin luultavaa, että jonkin ajan
kuluttua useimmat, joilla on sitoumuksia, ovat omaisuutensa hävittäneet.”
838. Lehtiö 2004 s. 33. Lehtiö käsittelee moraalikysymyksiä myös käytännön esimerkein, s.
194-199.
839. Laki yrityksen saneerauksesta 47/1993, laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 57/1993.
Lakien lievennyksiä valmisteltaessa esillä on säännönmukaisesti ollut muutosten mahdolliset
vaikutukset myös maksumoraaliin.
840. Kuluttajaluotoista säädetään kuluttajansuojalakiin lisätyssä 7. luvussa (278/2010) ja kuntien sosiaalisesta luototuksesta laissa sosiaalisesta luototuksesta (133/2002). Syrjäytymisvaikutuksesta Määttä 2006 s. 136.

Moraalikato on tyypillistä päämies-agentti -suhteissa, joissa agentti toimii toisen eli päämiehen puolesta. Ongelma syntyy, kun agentilla ja päämiehellä on omat tavoitteensa eikä päämies kykene täysin valvomaan agentin
toimintaa. Moraalikato ilmenee tilanteissa, joissa agentti ei kokonaan vastaa
aiheutuvista kustannuksista.841 Siirretään kysymys pankin ja vakuusrahaston
väliseen suhteeseen. Vakuusrahaston olemassaoloa ja tehtävää voidaan pitää eräänlaisena tapaturma- tai vahinkovakuutuksena, mistä syystä pankki
voi muuttaa käyttäytymistään. Suojajärjestelmät kuten vakuusrahasto voivat
johtaa piittaamattomaan riskikäyttäytymiseen sen vuoksi, että ne vähentävät
tallettajien (päämiehen ominaisuudessa) tarvetta valvoa pankkien toimintaa.
Suurempi syy tallettajien käyttäytymiseen lienee kuitenkin se, että yksityisen
tallettajan talletukset ovat keskimäärin niin pienet, että tallettajan intressi
valvoa pankkia jää myös pieneksi. Lisäksi tallettajat voivat luottaa julkiseen
pankkivalvontaan ja nyttemmin myös kriisinratkaisu- ja talletussuojarahastojen olemassaoloon.
Samanaikaisesti pankitkaan eivät suojajärjestelmien johdosta välttämättä
sisäistä riittävästi toimintaansa sisältyviä riskejä. Ne voivat tietoisina suojajärjestelmästä ottaa vaikeuksien uhatessa riskejä, joita ne eivät muuten ottaisi, ja näin syventävät omia vaikeuksiaan. Se puolestaan on omiaan lisäämään pankin todennäköisyyttä joutua maksukyvyttömäksi. Mikäli rahasto
on kovin suuri, se puolestaan kasvattaa riskiä, että rahastoon turvaudutaan
liiaksi. Moraalikadosta seuraa, että yhteiskunnalle aiheutuu sellaisia kustannuksia, joita ilman vakuusrahastosuojaa ei syntyisi.842 Vastaavassa asemassa vakuusrahaston kanssa moraalikatoa lisäävinä instituutioina ovat olleet pankkiryhmän keskuspankki, jolta säästöpankki on tottunut saamaan
maksuvalmiustukea, ja ryhmän oma keskinäinen vakuutusyhtiö. Myös Suomen Pankin maksuvalmius- ja vakavaraisuustuki on joissain tapauksissa ollut mahdollista ja tämä mahdollisuus on saatettu tiedostaa. Viimeisenä voidaan mainita Talletussuojarahasto.
Moraalikatoon liittyvä riski voidaan eliminoida. Valtion vakuusrahaston ja nyttemmin Rahoitusvakausviraston hoitamien kriisinratkaisu- ja
talletussuojarahaston tukitoimet toteutetaan niin ankarilla ehdoilla, että näihin rahastojen olemassaoloon ja tarjoamaan turvaan on vaikea liittää moraalikatoa aiheuttavia ja riskinottoa lisääviä elementtejä. Kun
moraalikato liitetään pankkien suoja- ja hätärahoitusjärjestelmiin, kuvaavampi termi kuin moraalikato olisi muutenkin näihin järjestelmiin
841. Kanniainen - Määttä, Kari Parkkonen 1999 s. 171.
842. Kontkanen 2002 s. 20.
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mahdollisesti liittyvä liiallisen riskinoton mahdollisuus.
Moraalikadon vaaraa voidaan myös vähentää ennen rahastojärjestelmiin
turvautumista. Ensisijaisesti moraalikadon mahdollisuutta eliminoidaan
pankkien valvonnalla, viranomaisten laajoilla valtuuksilla, vakavaraisuuden
sääntelyllä, pankin johdon vahingonkorvausvastuulla ja pankin lopettamista
koskevalla yksityiskohtaisella sääntelyllä. Säästöpankkien Vakuusrahaston
osalta voidaan todeta, että rahastoon kuulumisen muututtua vapaaehtoiseksi rahaston sääntöjä muutettiin vuonna 1998 siten, että rahastosta voidaan
erottaa säästöpankki, joka toimii vastoin rahaston sääntöjä tai joka muihin
jäsenpankkeihin nähden poikkeavalla tavalla toimiessaan vaarantaa rahaston toimintaedellytyksiä.843
Vuonna 2012 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan Säästöpankkien Vakuusrahaston jäsenenä voivat olla säästöpankit, säästöpankkiosakeyhtiöt
ja rahaston hallituksen päättämillä ehdoilla myös muut pankit kuin säästöpankit ja säästöpankkiosakeyhtiöt. Uuden pankin liittyminen jäseneksi edellytti rahaston valtuuskunnan yksimielisen päätöksen eli vanhojen
jäsenpankkien hyväksymisen. Jäseneksi ottaminen oli rahaston valtuuskunnan vapaassa harkinnassa. Muutoksella voitiin lieventää vapaamatkustajaongelmaa. Moraalikatoa voitiin vähentää myös tiukentamalla tukeen liitettäviä, jäsenten jo etukäteen tiedossa olevia ehtoja. Pohdinta jää
tässä kohdin teoreettiseksi, koska vakuusrahasto on sittemmin purettu.844
Sinänsä samat kysymykset nousevat esille talletuspankkien yhteenliittymäjärjestelmässä.
Voimassaolevassa lainsäädännössä moraalikato-ongelma on otettu huomioon siinä, että vakuusrahastot eivät voi enää ottaa lainaa. Lainan ottamisen ja jäsenpankkien velvoittamisen luottojen antamiseen vakuusrahastolle
katsottiin voivan johtaa siihen, että rahastoihin ei kerättäisi etukäteen riittävästi varoja.845 Vakuusrahastojen toiminnan tulisi kuitenkin perustua rahastolla jo oleviin varoihin. Näin vähennetään kannustimia piittaamattomaan
843. Jäsenpankin erottamismahdollisuutta ja jäseneksi ottamisen epäämismahdollisuutta
voidaan arvioida aikaisempien tukipäätösten valossa. Erottamisedellytykset olisivat täyttyneet ilmeisesti ainakin Asuntoluotto-Säästöpankin kohdalla 1960-luvun lopussa. Kuusterä I
1995 s. 463.
844. Ongelma on todellinen, jos kansallisista talletussuojarahastoista siirrytään EU-tason
talletussuojarahastoon.
845. Alunalkaen luotonottamismahdollisuus otettiin lakiin rahaston maksuvalmiuden turvaamiseksi ja tästä syystä rahaston luotonoton määrää rajoitettiin suhteessa vuosittain kertyviin
kannatusmaksuihin. Varat oli sijoitettu valtion obligaatioihin, joiden myynti ei ollut aina tarkoituksenmukaista. Säästöpankki nro 1/1933 s. 9, säästöpankkilain 44 ja 45 §:n muutos 91/1933.
Vuonna 1949 rajoituksesta luovuttiin (698/1949).

riskikäyttäytymiseen ja ehkäistään vaikeuksien leviämistä rahaston muihin
jäsenpankkeihin.846

7.6 Hallinto
Vakuusrahaston hallintoelimistä on säädetty vuoden 1924 säästöpankkien
vakuusrahastolaissa, vuosien 1931 ja 1969 säästöpankkilaeissa, vuoden 1990
talletuspankkilaissa ja sen jälkeen annetuissa kolmessa luottolaitoslaissa.
Vakuusrahaston hallintoelimet ovat olleet valtuuskunta ja johtokunta. Johtokunnan nimi muuttui vuoden 1990 talletuspankkilaissa hallitukseksi. Hallintoelinten valitsemisesta ja kokoonpanosta on määrätty rahaston säännöissä.847 Vakuusrahasto valitsi vuonna 1940 rahastolle lainopillisen asiamiehen.
Mahdollisuus asiamiehen ottamiseen perustui rahaston sääntöihin. Asiamiehen tointa on hoidettu oman toimen ohessa. Asiamiehet ovat olleet Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankista, Säästöpankkien Keskinäisestä Vakuutusyhtiöstä (SÄVY) ja Säästöpankkiliitosta.
Säästöpankkiliiton valtuuskunta toimi vuosina 1925-1970 suoraan vakuusrahaston sääntöjen mukaan rahaston valtuuskuntana.848 Vakuusrahaston
valtuuskunta hyväksyi vuonna 1970 sääntömuutoksen, jonka mukaan rahaston valtuuskuntana on Säästöpankkiliiton hallintoneuvosto, mikäli kaikki rahaston jäsenet ovat Säästöpankkiliiton jäseniä. Muussa tapauksessa rahaston
valtuuskunnan jäsenet valitaan rahaston vuosikokouksessa. Vuonna 1998
sääntöjä muutettiin siten, että rahaston vuosikokous valitsi aina valtuuskunnan. Muutoksella ennakoitiin tilanteita, joissa rahaston jäsenpankit voivat
erota Säästöpankkiliitosta, mutta jäävät edelleen vakuusrahaston jäseneksi.
Tämän muutoksen jälkeenkin Säästöpankkiliiton ja vakuusrahaston ylinten
846. HE 223/1997 s. 26. Ajattelumalli tulee esille myös talletussuoja- ja kriisinratkaisurahastoissa.
847. Hallintoelimet ovat nimiltään ja tehtäviensä suhteen samat kuin 1990-luvun lopulla perustetuissa Talletussuojarahastossa ja Sijoittajien korvausrahastossa. HE 223/ 1997 s. 36 ja HE
56/1998 s. 50. Muutenkin vakuusrahastoista on otettu mallia näihin rahastoihin ja Valtion vakuusrahastoon esim. jäsenyyden määrittelyssä.
848. Tampereen Säästöpankki esitti vuonna 1938 valtiovarainministeriölle, että rahaston hallinto siirrettäisiin rahaston osakkaille eli pois Säästöpankkiliiton valtuuskunnalta, joka oli
10.1.1925 vahvistettujen sääntöjen mukaan rahaston valtuuskuntana sen korkein hallintoelin.
Aloite perustui siihen, että Tampereen Säästöpankki oli eronnut Säästöpankkiliitosta eikä siten voinut olla edustettuna vakuusrahaston valtuuskunnassa. Aloite ei johtanut ministeriön
taholta enempiin toimenpiteisiin. Samanlainen tilanne oli vuonna 1955, kun Helsingin Työväen Säästöpankki erosi Säästöpankkiliitosta ja oli neljä vuotta liiton ulkopuolella. HTS palasi
liiton jäseneksi, kun pankin uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin fil. tri Mauno Koivisto. Säästöpankki nro 18/1992 s. 31.
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hallintoelinten kokoonpanot ovat olleet samat lyhyitä siirtymäkausia lukuun
ottamatta.849 Vuonna 2012 rahaston sääntöjä muutettiin siten, että valtuuskuntaan kuuluvat asemansa perusteella säästöpankkien hallitusten puheenjohtajat tai mikäli säästöpankissa on hallintoneuvosto, sen puheenjohtaja.
Rahaston johtokunnassa 1925-1970 oli viisi jäsentä ja neljä varajäsentä.
Yksi varsinainen jäsen oli valtiovarainministeriön nimeämä. Valtion edustusta perusteltiin jo edellä esitetyn mukaisesti sillä, että kun rahasto palvelee samoja yleisiä etuja, joista valtio tarkastusviranomaisten kautta huolehtii,
valtiolla on syytä olla sananvaltaa myös rahaston asioissa.
Valtiovarainministeriötä edustavan jäsenen intressit ja aktiivisuus ovat
olleet merkittäviä. Esimerkiksi ministeriön selonteossa säästöpankkien toiminnan valvonnasta vuonna 1934 todetaan, että ”Yleisestä edullisesta kehityksestä huolimatta on eräiden yksityisten säästöpankkien vakavaraisuuden
turvaamiseksi ollut ryhdyttävä poikkeuksellisiin toimenpiteisiin. Siten on
tarkastusviranomaisten kehotuksesta kolmelle säästöpankille hankittu Säästöpankkien Vakuusrahastosta lainoja yhteensä 1 850 000 markkaa.” 850 Kertomuksessa kiinnittää huomiota se, että valtiovarainministeriö on toisaalta
kehottanut hakemaan tukea vakuusrahastolta ja ministeriön virkamies on
päättänyt siitä rahaston johtokunnan jäsenenä.
Valtiovarainministeriön edustaja on ollut hallituksessa myös lain noudattamisen ja moraalin vartija.851 Vuonna 1938 vakuusrahaston johtokunta antoi
lausunnon pankkilakikomitean puheenjohtajalle professori Kaarlo Kairalle,
jossa rahasto toteaa, että se ei puolla ajatusta, että säästöpankki voitaisiin vapauttaa maksamasta takaisin rahastosta saamansa lainaa. ”Rahaston hoito
kävisi sen johdosta liian harkinnanvaraiseksi ja epämääräiseksi, jota paitsi
mahdollisuus saada velka anteeksi voisi olla omiaan heikentämään säästöpankkien hallintoelimien vastuuntuntoa.”852
849. Suomen Säästöpankki - SSP Oy, Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki / Yrityspankki
Skop Oyj ja Aktia Säästöpankki Oy erosivat aikaisemmin Säästöpankkiliitosta kuin Säästöpankkien Vakuusrahastosta.
850. Vuoden 1943 säästöpankkitilasto s. 7.
851. Hallitussihteeri Pekkanen katsoi eriävässä mielipiteessään, että vahingonkorvausvaatimuksia on käsiteltävä tinkimättömällä oikeudenmukaisuudella ja tasapuolisuudella eikä korvausvastuuta voi kohtuullistaa siitäkin huolimatta, että säästöpankkien tarkastajien laiminlyönti
on suuremmassa määrin kuin säästöpankin hallituksen jäsenten laiminlyönti tehnyt mahdolliseksi kavallusten jatkumisen pankissa. Tarkastajien puolustukseksi Pekkanen vielä esitti, että
asianosaisen piirin säästöpankkien tarkastajalta tunnetusti puuttuivat edellytykset vähänkään
sekavampien kirjanpitokysymysten selvittelyyn. Vakuusrahaston johtokunta 22.11.1939.
852. Vakuusrahaston johtokunta 15.6.1938.
Vakuusrahaston johtokunnan päätöksiin on liittynyt kahdesti eriävä mielipide. Molemmissa
tapauksissa eriävän mielipiteen esitti ministeriön edustaja: johtokunta 29.6.1934 (rahaston

Säästöpankkiliiton ja vakuusrahaston intressit ovat olleet törmäyskurssilla muutaman kerran. Vakuusrahasto tuki Säästöpankkiliittoa vuosina
1947-1970 antamalla korkotuotoistaan ja ylijäämästään liitolle avustusta
säästöpankkitoimintaa edistäviin tarkoituksiin, käytännössä pienten säästöpankkien tukemiseen. Lainmuutos, joka mahdollisti käyttää rahaston varoja
muuhun kuin rahaston varsinaiseen toimintaan, perustui Säästöpankkiliiton
lakialoitteeseen eikä liitto ollut kuullut asiassa vakuusrahastoa. Alkuvuosina vakuusrahaston tuki Säästöpankkiliitolle annettiin pöytäkirjojen mukaan
vastentahtoisesti.853 Periaatteellisena ongelmana asiassa voi pitää sitä, että
Säästöpankkiliiton valtuuskunnan jäsenet hyväksyivät liiton puolella liiton
talousarvion, jossa oli mukana vakuusrahastolta saatava avustus ja samat
henkilöt päättivät vakuusrahaston valtuuskunnassa varojen siirrosta liittoon.854
Rahaston hallituksen jäsenet ovat esteellisiä käsittelemään tukihakemusta, mikäli se koskee pankkia, jonka hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja hän
on. Rahaston hallitukseen on valittu säästöpankkien ja SKOP:n johtajia ja
vuodesta 1994 vain säästöpankkien johtajia. Valinnassa on pyritty arvioimaan,
ettei hallitukseen valittavan johtajan edustamalla pankilla ole näköpiirissä
tukitarvetta. Näistä syistä hallituksen jäsenen esteellisyys on tullut harvoin
esille. Kun suurilla säästöpankeilla ei ole nähty olevan tukitarvetta, hallituksen jäsenet ovat olleet suurista säästöpankeista 1990-luvun alkuun saakka.
Mikäli Suomen Säästöpankki - SSP:tä olisi pitänyt tukea Säästöpankkien Vakuusrahaston kautta, esteellisyydestä olisi muodostunut ongelma, koska uudella SSP:llä oli useita edustajia rahaston hallituksessa.
Vakuusrahaston valtuuskunnan ja johtokunnan, sittemmin hallituksen
jäseniä ei ole mainittu säästöpankkilain, talletuspankkilain eikä luottolaitoslain vahingonkorvaus- ja rangaistussäännöksissä. Hallintoa hoitaviin henkilöihin noudatetaan ilmeisesti vahingonkorvauslakia ja rikoslakia.855 Vakuusmyöntämän avustuslainan vakuus) ja johtokunta 22.11.1939 (em. säästöpankin hallituksen jäsenten vahingonkorvausten kohtuullistaminen).
853. Esimerkiksi vuonna 1951 vakuusrahaston johtokunta päätti ilmoittaa rahaston valtuuskunnalle, että se ”ei halunnut vastustaa Säästöpankkiliiton anomusta” saada rahaston korkojen ylijäämästä 750 000 markkaa. Kysymys oli myös Säästöpankkiliiton ja SKOP:n suhteista.
Vakuusrahastohan oli toimintansa ja asiamiehenkin kautta lähempänä SKOP:ia kuin Säästöpankkiliittoa. Taloudellisesti asian taustana oli se, että Säästöpankkiliiton jäsenmaksusta
päätettiin vuosittain, eikä säästöpankeilla ollut haluja korkeaan maksuun. Vakuusrahaston
kannatusmaksu perustui lakiin, ja sillä oli varoja runsaasti verrattuna Säästöpankkiliittoon.
854. Aidon päätöksenteon puuttumista osoittaa se, että tuki kirjattiin vakuusrahaston valtuuskunnassa alkuvuosien jälkeen ilmoitusluonteisesti jälkikäteen.
855. Vakuusrahaston päätöksiä ja hallintoa hoitavien henkilöiden toimia on käsitelty pankkien valvontaviranomaisen (Säästöpankkitarkastus, Pankkitarkastusvirasto, Rahoitustarkas-
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rahasto voidaan tulkita luottolaitosten yhteenliittymäksi. Sillä perusteella
rahaston valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet ja asiamies ovat oikeutettuja
saamaan pankkisalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ja ovat salassapitovelvollisuuden piirissä.856
Henkilöt, jotka toimivat yhteisöjen hallintoelimissä, antavat yhteisölle
kasvot. Liitteenä 15 on luettelo hallintoelinten jäsenistä, tilintarkastajista ja
asiamiehistä rahaston koko toimiajalta. Nimilistat, jotka sisältävät myös henkilöiden pankkitaustan, osoittavat rahaston merkitystä ja arvovaltaa säästöpankkiryhmässä.

7.7 Yhteisvastuun toteuttaminen
Säästöpankkiryhmän erityispiirteenä on ollut, että jokainen ryhmän jäsen,
jokainen säästöpankki, on itsenäinen ja riippumaton, itsenäisesti syntynyt
ja itsenäisesti johdettu. Säästöpankin itsehallinto-oikeudesta on ollut vain
se poikkeus, että säästöpankkiin on voitu asettaa erityinen asiamies valvomaan säästöpankin toimintaa, jos pankin toiminnassa on esiintynyt taitamattomuutta, huolimattomuutta tai väärinkäytöksiä. Asiamiehen asettamismahdollisuus otettiin ensimmäisen kerran vuoden 1931 säästöpankkilakiin.
Asiamiehen asetti valtiovarainministeriö säästöpankkien tarkastajan esityksestä. Sittemmin asiamiehen asetti Säästöpankkitarkastus (55 §).857 Asiamiehen on voinut lain mukaan asettaa myös Pankkitarkastusvirasto, Rahoitustarkastus ja viimeksi Finanssivalvonta. Asiamiehen asettaminen jäi

tus, Finanssivalvonta) ulkopuolella muiden viranomaisten toimesta kerran. Oikeuskanslerille
tehtiin vuonna 1995 Rahoitustarkastuksen ja Valtion vakuusrahaston toimista kantelu, jossa
käsiteltiin Säästöpankkien Vakuusrahastolta tukea saaneiden pankkien uusien konttoreiden
perustamista, SKOP:n jäämistä Säästöpankkien Vakuusrahaston tukitoimien ulkopuolelle sekä
SKOP:n ja SSP:n vapauttamista kannatusmaksujen maksamisesta. Kantelun oli tehnyt osuuspankin luottamushenkilö. Apulaisoikeuskanslerin antaman päätöksen mukaan viranomaiset
ja vakuusrahasto eivät olleet menetelleet miltään osin lainvastaisesti tai virheellisesti. Rahaston hallitus 6.2.1997.
Edellä esitetyn lisäksi rahaston verotuksesta on useita Helsingin kaupungin verolautakunnan
ja tutkijalautakunnan ja Uudenmaan lääninhallituksen / lääninoikeuden päätöksiä ja yksi korkeimman hallinto-oikeuden päätös. Kysymys on ollut kunnan ja valtion verotusoikeudesta sekä kannatusmaksujen, tuottojen ja pääomien verottamisesta. Pekka Heikkilä, Säästöpankkien
Vakuusrahasto. Lainsäädäntö ja tukitoiminta 1925-2009 s. 74-78.
856. Finanssialan Keskusliiton julkaisemat Pankkisalaisuusohjeet 2009 s. 3.
857. Pankkivalvonta on lähtökohtaisesti jälkikäteistä. Asiamiehen asettamisella ja hänen välityksellään viranomainen valvoo pankin toimintaa ennakoivasti ja reaaliaikaisesti siten, että
asiamiehellä on oikeus osallistua pankin hallituksen kokouksiin. Valvojan asiamiehelle antama
valtuutus koskee pankin toiminnan lainmukaisuuden valvomista. Asiamiehen asettaminen
ei merkitse muutosta pankin hallituksen ja toimitusjohtajan päätösvaltaan eikä vastuuseen.

käytännössä kuitenkin Säästöpankkitarkastuksen tehtäväksi koko sen olemassaolon aikana.
Säästöpankkiliitolla ja SKOP:lla ei ole ollut oikeudellisesti määräysvaltaa
säästöpankkeihin.858 Vaikka säästöpankit ovat olleetkin itsenäisiä, ne ovat olleet monissa asioissa riippuvaisia SKOP:sta. Vain SKOP:lla oli oikeus saada
Suomen Pankilta keskuspankkirahoitusta. Säästöpankit olivat puolestaan velassa SKOP:iin. Riippuvuuteen vaikutti tietysti se, missä määrin säästöpankki
oli velkaantunut SKOP:lle. Lisäksi SKOP hoiti keskitetysti mm. ryhmän maksuliikenteen ja säästöpankkien automaattisen tietojenkäsittelyn.
Säästöpankkien itsenäisyys on koskenut myös vakuusrahastoa. Niiden
itsenäisyys tuli konkreettisella tavalla esille vuonna 1941 selvitystilasta vapautuneiden Karjalan säästöpankkien aloittaessa uudelleen toimintansa. Säästöpankkiliiton valtuuskunnan mukaan päätös kunkin säästöpankin toiminnan
aloittamisesta ja käytännöllisistä toimista piti tapahtua säästöpankin omien
toimielinten toimesta eikä Säästöpankkien selvitystoimiston toimesta. Sama
periaate koski säästöpankin liittämistä toiseen säästöpankkiin. Lisäperusteluna oli se, että ilman säästöpankin omien toimielinten taholla ilmenevää
asianharrastusta elinvoimaista säästöpankkitoimintaa tuskin saadaan syntymään.859
Itsenäisten pankkien yhteisvastuun tulee perustua lakiin, mutta siihen
liittymisen tulee jäädä yleensä vapaaehtoiseksi.860 Asia testattiin 1960-luvun
858. Säästöpankkien riippumattomuudella on ollut vaikutusta myös yhtenä pankkiryhmänä esiintymiseen. Esimerkkinä mainittakoon Helsingin Suomalaisen Säästöpankin noottien
vaihto vuonna 1963 Säästöpankkiliiton suositteleman, yleistä lainakorkotasoa hieman alempikorkoisten kodinperustamislainojen yhteismainonnan merkeissä. Säästöpankkien yhteismainonnassa luvattu korkoetu ärsytti säästöpankkia, jonka hallitus kirjeessään Säästöpankkiliitolle huomautti, ettei liitolla ole oikeutta päättää säästöpankkien soveltamasta lainakorosta.
Siltala - Luukko 2001 s. 97.
Säästöpankkiliiton toteuttamassa yhteismainonnassa esiintyi ongelmia, koska säästöpankeissa
oli käytäntöjä, jotka poikkesivat yhteismainonnassa annetusta kuvasta. Esimerkkinä voidaan
mainita Suomen Työväen Säästöpankin käytännöt. Asiasta tuli valituksia myös kuluttaja-asiamiehelle. Säästöpankeissa ei myöskään voitu luoda samanlaista sitovaa sopimuskäytäntöä
kuin osuuspankkien OP-sopimuksessa tai Kansallis-Osake-Pankin Kättä päälle -sopimuksessa.
Partanen 2006 s. 161, Kuusterä II 2002 s. 234, Kuisma 2004 s. 154.
859. Tola 1970 s. 142-145. Säästöpankkiliiton kanta ei täysin toteutunut, vaan tärkeimmistä
asioista kuten toiminnan aloittamisesta päätti valtiovarainministeriö selvitystoimiston valtuuskunnan esityksestä.
860. Säästöpankkien vapaaehtoisesta vakautta lisäävästä yhteistyöstä voidaan mainita Säästöpankkien Keskinäinen Kassavakuutusyhtiö, joka toimi vuosina 1929-1953. Yhtiö turvasi säästöpankkeja kassaryöstöjen ja murtojen varalta. Yhtiön hoitama vakuutusturva hankittiin vuoden
1954 alusta Vakuutus Oy Pohjolalta. Säästöpankki nro 7-8/1956 s. 143. Voimassaolevasta yhteisvastuusta voidaan todeta säästöpankkien kuuluminen Oy Samlink Ab:n arvonlisäverovelvollisuusryhmään. Kun pankit maksavat ko. veroa vähän, vastuu jää pieneksi.
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alussa järjestelmässä, joka koski indeksiehtoisia talletuksia. Säästöpankkien kannalta paras ratkaisu olisi ollut tasausjärjestelmä, jolla olisi vuosittain
laskettu kaikkien säästöpankkien indeksihyvitysten määrä ja peritty vastaava
korotus tasaisesti kaikkien säästöpankkien lainansaajilta. Valtiovarainministeriö ja oikeuskansleri katsoivat, että säästöpankki ei voi mennä sitoumuksiin
toisen säästöpankin puolesta. Säästöpankkilakia muutettiinkin siten, että
säästöpankit saattoivat liittyä vapaaehtoiseen tasausjärjestelmään. Kaikki
säästöpankit eivät järjestelmään liittyneet.861
Yhteisöoikeudessa on katsottu vallitsevan periaate, ettei osakeyhtiö
tai osuuskunta voi tehdä sellaista sopimusta, jossa sopimuskumppani oikeutetaan antamaan yhtiötä tai osuuskuntaa ja sen asianmukaisia hallintoelimiä sitovia ohjeita. Periaatteen on katsottu ulottuvan myös yhtiöjärjestys- ja sääntömääräyksiin. Varauksellinen suhtautuminen tämäntyyppisiin
määräämisvaltasuhteisiin on johtunut siitä, että määräämisvalta veisi tehokkuutta yhteisölainsäädännön valta-, vastuu- ja vähemmistösäännöksiltä.862 Jos vakuusrahastolla olisi oikeus antaa määräyksiä jäsenpankeilleen,
edellä esitetty merkitsisi, että jäsenpankit eivät enää olisi oikeudellisesti itsenäisiä.
Säästöpankkien itsenäisyys tuli esille myös pohdittaessa säästöpankkien
kasvuhakuisen strategian seurauksia 1990-luvun alussa. Strategia oli päätetty
Säästöpankkiliitossa ja SKOP:ssa, jotka muodostivat ns. Säästöpankkikeskuksen. SKOP tytäryhtiöineen tukivat luottopolitiikallaan valittua strategiaa
jopa vastoin Suomen Pankin ohjeita.863 Ns. säästöpankkioikeudenkäynneissä oli kysymys myös koko pankkiryhmän strategiavalintojen arvioimisesta.
Vahingonkorvauskanteiden kohteeksi joutuneet säästöpankkien luottamushenkilöt vetosivat säästöpankkiryhmän kasvuhakuiseen strategiaan. Oikeudenkäyntien lopputulokset korvausvaatimusten hyväksymisestä tuntuivat
erityisen epäoikeudenmukaisilta, kun SKOP:n johtokunnan jäseniä vastaan
nostetut vahingonkorvauskanteet tulivat hylätyiksi. Säästöpankit olivat kuitenkin itsenäisiä pankkeja. SKOP:lla ei ollut määräysvaltaa säästöpankkeihin eivätkä sen antamat ohjeet siten olleet millään tavoin säästöpankkeja
sitovia. Siten oikeudellisesti vastuu strategian onnettomasti päättyneistä
861. Kuusterä 1995 s. 495. Indeksisidonnaisia tilejä koskeva järjestelmä oli käytössä vuosina
1955-1968. Vuonna 1957 otettiin käyttöön järjestelmä, jonka mukaan tallettaja sai valita 100-prosenttisesti elinkustannusindeksiin sidotun A-tilin tai 50-prosenttisesti indeksiin sidotun B-tilin.
Vuoden 1967 devalvaation jälkeen indeksitilien osuus kasvoi huolestuttavasti ja järjestelmästä
jouduttiin luopumaan vuonna 1968. Lehtiö 2000 s. 32, Ranki 1981 s. 136-140.
862. Osuuspankkien yhteenliittymää koskeva HE 47/1996 s. 16.
863. Kuusterä I 1995 s. 694-695.

lopputuloksista oli yksin ja pankkikohtaisesti säästöpankeilla.864 Oikeudenkäyntejä käsitellään jaksossa 9.3.1.
Säästöpankkien Vakuusrahaston toiminnan perustana oli (kannatusmaksulla) rajattu yhteisvastuu samaan ryhmään kuuluvien pankkien toiminnasta. Yhteisvastuun toteutumiseen varauduttiin kannatusmaksun
perimisellä.865 Kulloistakin maksua on arvioitu mahdollisten tukitarpeiden pohjalta maksusäännöksiä lakiin kirjoitettaessa, tai kun laissa on ollut maksun vähimmäis- ja enimmäismäärät, maksua vuosittain vahvistettaessa. Rahastoivaa funktiota vakuusrahastoilta ei ole ollut.866 1990-luvun
pankkikriisiä ajatellen voidaan todeta, että kannatusmaksussa ei ollut varauduttu laajamittaiseen kriisiin ja sellaisen edellyttämiin tukitarpeisiin.
Mikäli tällaisia tarpeita olisi syntynyt, ne uskottiin hoidettavan jälkikäteen
yhteisvastuulla.867 Säästöpankin kannalta katsottuna kannatusmaksussa
oli vakuutusmaksun piirteitä. Maksulla turvattiin rahastossa olevia jäsenpankkeja ja aikaisemmin myös tallettajia. Rahaston maksuvelvollisuuden
laukaisi uhka pankin vakavaraisuuden alenemisesta alle lain vaatimuksen.
Sitä voidaan verrata vakuutuskorvauksen laukaisevaan vakuutustapahtumaan.
Kun laki mahdollisti vakuusrahastojen muututtua vapaaehtoisiksi sen,
että kannatusmaksuakaan ei välttämättä tarvitse periä, Säästöpankkien Vakuusrahasto linjasi vuonna 2000, että rahasto perii jäsenpankeilta kannatusmaksua arvioidun tai jo todetun tarpeen mukaan. Aikaisemmin kannatusmaksujen suorittamisvelvollisuus oli voinut päättyä muutamaksi vuodeksi,
kun rahaston pääoma oli noussut tiettyyn määrään säästöpankkien talletuksista.868

864. Huhtamäki käsittelee kysymystä periaatteellisena ottamatta kuitenkaan lopullista kantaa
asiaan, koska oikeudenkäynnit olivat vuonna 1998 kesken. Huhtamäki 1998 s. 187.
865. Vastaavanlainen yhteisvastuuseen perustuva vakuusrahastojärjestelmä oli Hollannissa,
Italiassa, Itävallassa, Ranskassa ja Sveitsissä, jossa korvauksiin tarvittavat rahamäärät perittiin
jälkikäteen. Säästöpankki nro 16/1992 s. 17.
866. Rahastoiva järjestelmä oli Tanskassa ja Norjassa. Säästöpankki nro 16/1992 s. 17.
867. Vakuusrahaston hallitus teki 16.11.1988 päätöksen, että kannatusmaksu määrätään lain
edellyttämäksi vähimmäismääräksi silloin, kun rahaston tiedossa ei ole korkeampaa kannatusmaksua edellyttäviä korvaustehtäviä. Kannatusmaksua korotetaan ja alennetaan joustavasti
kulloisenkin tilanteen mukaisesti. Perusteluna esitettiin, että sellaista mittapuuta ei ole, joka
määrittelisi sen, kuinka suuri rahaston pääoman tulisi olla esim. suhteessa säästöpankkiryhmän varsinaisiin talletuksiin. Päätökseen voi nyt jälkikäteen kohdistaa kritiikkiä.
868. Maksukattosäännöksen perusteella kannatusmaksua ei peritty vuosina 1949-1952. Laissa
ollut katto saavutettiin poikkeuksellisella syyllä eli Säästöpankkien selvitysrahaston varojen
siirtämisellä vakuusrahastolle. Selvitysrahasto oli perustettu vuonna 1940 hoitamaan luovutetun Karjalan säästöpankkien asioita.
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Lain maksusäännöksillä on määritelty vastuun enimmäismäärä vuotta
kohden.869 Maksun määrässä oli otettava huomioon, ettei se johda jäsenpankkien tappiollisuuteen ja aiheuta uutta tukitarvetta. Maksun määrää voidaan
pitää myös omaisuudensuojakysymyksenä siinä suhteessa, ettei se saa nousta
kohtuuttomalle tasolle.870
Vakuusrahaston kannatusmaksut ovat elinkeinotuloverolain nojalla vähennyskelpoisia menoja maksajalleen. Saajan eli vakuusrahaston kannalta korkein hallinto-oikeus on linjannut, että pankkien vakuusrahastolleen
maksamat kannatusmaksut ovat elinkeinotuloverolain mukaisia pääomasijoituksia. Ne eivät siten ole vakuusrahaston veronalaista tuloa. Tässä suhteessa kannatusmaksut merkitsevät poikkeusta tuloverotuksessa noudatetusta vastavuoroisuuden periaatteesta, jossa menon vähennyskelpoisuus ja
tulon veronalaisuus kytkeytyvät toisiinsa.871 Säästöpankkien Vakuusrahasto
on turvannut verotuksellista asemaansa pitäytymällä toiminnassaan lain ja
sääntöjen mukaiseen tukitoimintaan.872

869. Tässä esitetyn lisäksi säästöpankit ovat osoittaneet merkittävää yhteisvastuuta Säästöpankkien Vakuusrahaston ulkopuolella rahaston perustamisen jälkeen kolmesti: luovutetun
alueen säästöpankkien tukemisessa vuonna 1940, sodan johdosta vaikeuksiin joutuneiden
säästöpankkien tappioiden korvaamisesta vuonna 1944 sekä SKOP:n pääomittamisessa 1,32
mrd markalla vuonna 1990. Ensimmäisessä tapauksessa perusteena oli nimenomaan se, että
siirtosäästöpankkien menetykset näyttivät muodostuvan niin suuriksi, ettei vakuusrahaston
silloinen varallisuus 14,1 milj. markkaa olisi riittänyt täyttämään kuin vähäisen osan tappioista.
Vuoden 1944 päätöstä, joka toteutettiin vakuusrahastoa koskevalla poikkeuslailla, ei tarvinnut
käytännössä toteuttaa.
Ennen vakuusrahaston perustamista säästöpankit pelastivat vuonna 1920 SKOP:n. SKOP oli
ajautunut maksuvalmius- ja kannattavuuskriisiin suuren obligaatiosalkun ja muiden pitkäaikaissijoitusten vuoksi. Pankki oli vielä Venäjän maaliskuun vallankumouksen jälkeenkin hankkinut ruplaobligaatioita, osittain niiden hyvän koron, mutta myös koska sillä oli tarkoitus tukea
Venäjän väliaikaista hallitusta. Ruplan kurssilaskun vuoksi obligaatioita ei voinut myydä eteenpäin säästöpankeille ja yleinen korkotaso nousi äkkiä. Sittemmin ruplaobligaatiot tulivat kaiken
lisäksi arvottomiksi, kun Neuvosto-Venäjä kieltäytyi vastaamasta Venäjän väliaikaisen hallituksen sitoumuksista. Toisena ongelmana oli Suomen valtion obligaatioiden arvon aleneminen.
Säästöpankit osallistuivat SKOP:n pelastustalkoisiin ostamalla SKOP:ilta Suomen valtion obligaatioita kirjanpitoarvoon. Siltala - Luukko 2001 s. 63, Kalliala 1958 s. 45-48, Saari 1992 s. 231.
870. Tasavallan Presidentille osoitettu korkeimman oikeuden lausunto 25.11.1946: ”Mainittuja
säännöksiä laadittaessa on pidetty huolta siitä, ettei kannatusmaksujen suorittamisen muodossa tapahtuva keskinäisen vastuun toteuttaminen saata vaaraan yksityisiä säästöpankkeja eikä
siten loukkaa sitä omaisuuden suojaa, josta hallitusmuodon 6 §:ssä on säädetty.”
871. Kontkanen 2002 s. 138-139.
872. Säästöpankkiliitto esitti kirjoittajan asiamiesaikana vakuusrahastolle säästöpankkien
atk-yhtiön tekemän pankkien fuusio-ohjelmiston päivittämisen kustantamista perusteena
säästöpankkien vakauden lisääminen. Rahasto katsoi kiistämättä liiton esittämää perustelua
pankkien vakauden lisääntymisestä, että se ei voi suostua pyyntöön sillä perusteella, mihin
käyttötarkoitukseen kannatusmaksuja on peritty. Varojen käyttämiseen säästöpankkitoimintaa
edistäviin tarkoituksiin voi liittyä myös veroseuraamus: ”Vakuusrahasto on vapautettu verosta

Yhteisvastuuta ei voi arvioida vain kustannuskysymyksenä yhtenä ryhmänä toimivien säästöpankkien osalta. Kuusterä kirjoittaa seuraavasti säästöpankkien ja liikepankkien markkinaosuuden kehityksestä: 1930-luvulla paikallispankkien suhteellisen nopeaa kasvua edesauttoi monien pienehköjen
liikepankkien ajautuminen vaikeuksiin lamavuosina. Muutaman vuoden aikana kuusi liikepankkia lopetti toimintansa ja näistä kuudesta kaksi ajautui
vararikkoon. Tällöin myös tallettajat kärsivät menetyksiä. Vaikeudet heijastuivat koko liikepankkiryhmään, mikä näkyi huomattavana talletusten menetyksenä. Eniten tilanteesta hyötyivät säästöpankit. Liikepankkien markkinaosuus laski vuoden 1930 59 %:sta vuoden 1936 50 %:iin ja säästöpankkien
nousi vastaavasti 32 %:sta 36 %:iin.873
Vuoden 1998 alusta voimaantulleesta lainmuutoksesta, jonka perusteella
vakuusrahastot muuttuivat vapaaehtoisiksi, seurasi se, että pankki voi erota
vakuusrahastosta. Lain mukaan eroamisesta tulee määrätä rahaston säännöissä. Sääntöjen mukaan eroaminen rahastosta tulee voimaan eroilmoitusta seuraavan vuoden lopussa. Eroavan pankin on maksettava kannatusmaksu
seuraavan vuoden loppuun. Siten jäsenpankki voi eroamalla vakuusrahastosta vapautua yhteisvastuusta ja maksuvelvollisuudesta vuoden viiveellä.
Tässä mielessä yksittäinen jäsenpankki voi rajata yhteisvastuuseen osallistumisensa ajallisesti.874
Vakuusrahastopohdinnoissa on ollut esillä myös malli, joka perustuisi yhteisvastuuseen ilman kannatusmaksun perimistä vuosittain. Maksut
olisi mallissa peritty aina jälkikäteen jo toteutuneiden tukitarpeiden pohjalta. Yhteisvastuumallia ilman kannatusmaksujen perimistä etukäteen ei
kuitenkaan otettu käyttöön rahaston maksuvalmiuden turvaamiseksi. Samoin esillä on ollut malli korvata rahasto yhteisvastuullisella takauksella.
sikäli, kun sen tuloja käytetään välttämättömiin hoitomenoihin ja rahaston pääoman lisäämiseen.” Säästöpankkilain muutos 800/1941, 44 §, Säästöpankki nro 12/1943 s. 293.
873. Kuusterä I 1995 s. 357-358.
874. Vakuusrahastosta ehtivät erota Saaristosäästöpankki Oy ja Vöyrin Säästöpankki ennen
rahaston purkamista. Kun rahasto ei perinyt näiden pankkien eroamisvuotena eikä seuraavana
kannatusmaksua, jäsenmaksuvelvollisuuden jatkumisella ei ollut merkitystä.
Säästöpankeilla on ollut yhteisiä hankkeita, joihin liittyy omistusyhteisvastuuta. Näissä strategisiksi katsottavissa hankkeissa, joissa kaikki säästöpankit ovat mukana, ovat omistus atkpalveluja tuottavassa Oy Samlink Ab:ssä, maksujenvälitystä hoitavassa ACH Finland Oy:ssä,
Sp-Rahastoyhtiö Oy:ssä ja Henkivakuutusyhtiö Duo Oy:ssä (tilanne vuonna 2013, sittemmin
ACH Finland on myyty POP-ryhmälle ja Duo toimii omistusmuutosten jälkeen nimellä SpHenkivakuutus Oy). Omistusyhteisvastuun piiriin kuuluu myös Säästöpankkien Keskuspankki
Suomi Oy. Omistusyhteisvastuu on siinä mielessä konkreettista, että omistajapankkien maineen takia ko. yhtiöitä ei voi ajatella päästettävän konkurssiin, ja kaikkien osakkaiden on siten
osallistuttava tarvittaessa yhtiöiden lisäpääomittamiseen.
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Suunnitelma syntyi siinä vaiheessa, kun rahaston pääoma uhkasi tulla verotuksen kohteeksi.875
Vakuusrahaston antama tuki on kohdistunut pieniin pankkeihin lukuunottamatta lähes koko ryhmää koskenutta kriisiä vuosina 1991-1992. Tästä syystä suurimmissa pankeissa ei ole aina nähty tarvetta vakuusrahastoon. Voidaan esittää kysymys, onko jäsenyyden ollessa vapaaehtoista vakuusrahastoa
ylläpitävä tekijä se, että rahaston varallisuusasema on ollut hyvä, kannatusmaksua ei ole tarvinnut periä vuoden 1998 jälkeen sekä se, että jäsenpankit
saisivat osuutensa rahastosta vain purkamalla koko rahasto. Jos nimittäin
pankki yksin eroaisi rahastosta, sen osuus siirtyisi rahastoon jäävien pankkien hyväksi. Rajoittavaksi tekijäksi voi muodostua myös se, että rahasto voidaan lopettaa vain rahaston valtuuskunnan yksimielisellä päätöksellä. Kun
valtuuskunnassa ovat edustettuna kaikki säästöpankit ja säästöpankkiosakeyhtiöt, rahaston purkamiseen vaaditaan kaikkien yksimielinen päätös.
Vuosina 1925-1969 kannatusmaksun suuruus määriteltiin suoraan laissa.876 Vuoden 1969 laissa maksulle määrättiin vähimmäis- ja enimmäismäärä.
Pankkitarkastusviraston tuli vahvistaa kulloinkin perittävän maksun määrä.
Sen tuli olla riittävä rahaston velvollisuuksiin ja tehtäviin nähden. Enimmäismäärä määriteltiin laissa sille tasolle, ettei kannatusmaksu olisi johtanut jäsenpankeissa kohtuuttomiin taloudellisiin vaikeuksiin.877 Laki antoi mahdollisuuden vapauttaa yksittäisen jäsenpankin määräajaksi suorittamasta
kannatusmaksua.878
875. Kuusterä I 1995 s. 417.
876. Vuoden 1924 vakuusrahastolain mukaan kannatusmaksu oli 0,01 % pankissa olleiden hoitovarojen summasta ja 0,5 % pankin puhtaasta voitosta. Kannatusmaksujen perimisestä luovuttiin, kun vakuusrahaston varat olivat 0,25 % jäsenpankkien yhteenlasketusta hoitovarojen
määrästä. Vuoden 1931 säästöpankkilaissa maksun rakennetta muutettiin ja maksukatto nostettiin 1 %:iin. Vuonna 1939 kannatusmaksua alennettiin ja vuonna 1941 maksukatto alennettiin
0,25 %:iin. Vuonna 1940 kannatusmaksua ei peritty niiltä 39 säästöpankilta, jotka Moskovan
rauhansopimuksen seurauksena täytyi lakkauttaa. Vuonna 1945 päätettiin, että kannatusmaksuja ei peritä luovutetusta Karjalasta siirtyneiltä pankeilta. Säästöpankit liitettiin vuonna 1948
Kanta-Suomen säästöpankkeihin. Vain Jääsken Säästöpankki ja Viipurin Säästöpankki jatkoivat toimintaansa. Jääsken Säästöpankki otti nimekseen Imatran Säästöpankki ja Viipurin Säästöpankki nimekseen Sparbanken Torkel - Säästöpankki Torkkeli. Jälkimmäinen pankki toimi
Helsingissä ja yhdistyi vuonna 1979 Helsingin Säästöpankkiin.
877. Kohtuullisuutta voitiin toteuttaa myös lain vähimmäis- ja enimmäismaksun rajojen sisällä. Vuonna 1993 peruttiin jo päätetty 0,24 %:n lisäkannatusmaksun periminen, koska se olisi
vaatinut SKOP:n lisäpääomittamista. Vakuusrahaston hallitus 11.11.1993. Ks. myös alaviitteessä
870 mainittu KKO:n lausunto.
878. Maksun tuli olla vähintään 0,01 % ja enintään 0,5 % säästöpankin taseen määrästä. Vuonna 1992 säästöpankeilta perittiin kannatusmaksuna lain sallima enimmäismäärä 0,5 %. Samana
vuonna kaksi säästöpankkia pyysi, että ne vapautettaisiin määräajaksi kannatusmaksusta. Rahasto ei suostunut pyyntöön sillä perusteella, että se on saanut velvoitteittensa täyttämiseksi

Vuosina 1925-1931 kannatusmaksu 0,01 % hoitovarojen summasta
Vuoden 1931 laissa maksu nousi 0,015 %:iin
Vuonna 1939 maksu alennettiin 0,01 %:iin
Vuosina 1949-1952 maksuja ei peritty rahaston suuruuden perusteella
Vuosina 1970-1985 maksu oli lain minimi 0,01 % omaisuustaseista
Vuosina 1986-1989 maksu oli 0,015 %
Vuonna 1990 maksu korotettiin 0,02 %:iin
Vuonna 1991 maksu oli 0,08 %
Vuonna 1992 maksu oli lain maksimi 0,5 % taseista
Vuonna 1993 maksu oli 0,15 % (SSP:n tukemisesta vastasi VVR)
Vuonna 1994 maksu oli 0,2 % (SSP vapautettu maksusta)
Vuonna 1995 maksu oli 0,175 % (SKOP vapautettu maksusta)
Vuonna 1996 Pankkitarkastusvirasto vaati maksuksi 0,175 %
Vuonna 1997 maksu oli 0,06 %
Vuosina 1998-2014 kannatusmaksua ei peritty.

Vuoden 1990 talletuspankkilaissa Pankkitarkastusvirastolle annettiin oikeus korottaa kannatusmaksua, jos se katsoo, ettei vakuusrahaston määräämä maksu ole riittävä turvaamaan tallettajien saamisia. Lisäksi lakiin otettiin kattosäännös (51 §).879 Vuoden 1993 luottolaitoslaissa säädettiin, että
kannatusmaksun tulee olla riittävä ja pankin riskiin perustuva. Vuosittain
perittävän maksun enimmäismäärä nousi 1 %:iin (59 §). Kun vakuusrahastot muuttuivat vapaaehtoisiksi vuoden 1998 alusta, siitä seurasi, että kannatusmaksun perimisestä voitiin myös luopua. Kun Valtion vakuusrahastoa
koskevaa lakia muutettiin vuonna 2009 siten, että Valtion vakuusrahasto ei
voi antaa pankkien vakuusrahastoille lainaa, se merkitsi, että kannatusmaksu voi olla enintään 0,5 %. Vuodesta 1998 lähtien kannatusmaksua ei peritty. Perusteluna on ollut rahaston hyvä taloudellinen tilanne ja se, että näköpiirissä ei ollut uusia tukitarpeita. Viimeinen säästöpankki, jota rahasto
valtion tukea. Maksusta vapauttaminen olisi merkinnyt säästöpankkien yhteisvastuun kantamisen välttämistä vapautuksen saaneen säästöpankin osalta. Rahasto myös muistutti, että
SKOP ei ollut saanut vapautusta kannatusmaksun maksamisesta. Rahaston hallitus 26.8.1992.
879. Pankkitarkastusvirasto oli vuosina 1987-1990 pitänyt vakuusrahaston päättämää kannatusmaksua liian alhaisena ja vaatinut toistuvasti maksun korottamista. Rahaston hallitus
11.11.1987, 14.11.1989 ja 13.11.1990.
Vuonna 1996, jolloin oli voimassa Rahoitustarkastuksen oikeus kannatusmaksun korottamiseen, virasto vaati korottamaan maksua 0,175 %:iin. (Rahoitustarkastus 9.7.1996). Valtuuskunta
oli päättänyt maksuksi 0,05 %.
Maksun tasoa voi verrata siihen, että säästöpankkien tulostavoite oli ollut pitkään 1 % taseen
määrästä.
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oli tukenut 1990-luvun laman seurauksena, maksoi loppuerän saamastaan
pääomalainasta vuonna 2007, jonka jälkeen yhdelläkään säästöpankilla ei
ollut rahastolta takaisinmaksettavaa tukea.
Yhteisvastuulla on vaikutusta myös talletussuojan määrittelyssä. Luottolaitoslain mukaan talletuspankkeja, jotka lain, sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella vastaavat kokonaan tai osittain toistensa sitoumuksista tai
velvoitteista, pidetään yhtenä talletuspankkina korvattavia saamisia laskettaessa. Tällä perusteella talletuspankkien yhteenliittymään kuuluvia pankkeja pidetään yhtenä pankkina ja siihen kuuluvissa (osuus)pankeissa olevat
talletukset lasketaan yhteen ja asiakkaalla on yksi talletussuoja. Vakuusrahaston jäsenyydellä ei katsota olevan samaa yhteisvastuuvaikutusta. Kullakin säästöpankilla on ollut oma itsenäinen talletussuoja.880 Säästöpankkien
käsittelyyn itsenäisinä pankkeina eikä yhtenä ryhmänä vaikuttavat edellä
esitetyt yhteisvastuun rajat sekä se, että vakuusrahastolla ei ole ehdotonta
velvollisuutta myöntää tukea jäsenpankeille. Kun säästöpankit muodostivat
vuoden 2014 lopussa yhteenliittymän, siihen kuuluvat pankit ovat samassa
asemassa kuin aikaisemmin yhteenliittymäosuuspankit (OP Ryhmä). Säästöpankkien yhteenliittymän ulkopuolelle jääneellä Oma Säästöpankki Oyj:n
asiakkailla on oma erillinen 100 000 euron talletussuoja.

7.8 Talletuspankkien yhteenliittymä
Osuuspankkien yhteenliittymää koskeneet osuuspankkilain säännökset muutettiin vuonna 2010 koskemaan kaikkia pankkeja yhteisömuodosta riippumatta kumoamalla osuuspankkilain ko. säännökset ja säätämällä
laki talletuspankkien yhteenliittymästä (599/2010).881 Kun laissa on kysymys yhteisvastuujärjestelmästä ja kun myös säästöpankkimuotoiset pankit voivat muodostaa talletuspankkien yhteenliittymän, tässä kohdassa käsitellään yhteenliittymää yhteisvastuun sisällön ja vastuun toteuttamisen

880. Säästöpankit eivät voineet käyttää markkinoinnissa ja pankkikilpailussa hyväksi pankkikohtaista talletussuojaa. Luottolaitoslain muutoksen 1229/1997 mukaan ”Talletuspankki ei saa
ohjata asiakasta tekemään talletusta toiseen talletuspankkiin. Tällaista talletusten välittämistä
ei myöskään saa järjestää yhdessä toisen talletuspankin kanssa taikka pankin keskusjärjestön
kanssa tai muun vastaavan yhteisön kautta tahi avustuksella tai muulla tavalla.” (LLL 10:82a §).
Kun talletussuojaraja finanssikriisin seurauksena nelinkertaistui 100 000 euroon, asiakkaan
näkökulmasta se on vähentänyt tarvetta talletusten jakamiseen useamman pankin kesken.
881. Yhteenliittymää koskevat säännökset otettiin osuuspankkilakiin vuonna 1996 (575/1996).
Säännösten tarkoituksena oli vakauttaa osuuspankkiryhmän toiminta pankkiriisin jälkeen. HE
47/1996 s. 13-14.

näkökulmasta.882 Järjestelmään liittyvät helpotukset, jotka koskevat vakavaraisuutta, suuria asiakasriskejä sekä elinkeinoyhteisöjen omistusta, tulevat sovellettavaksi, kun jäsenpankki noudattaa keskusyhteisön ohjeita.

TALLETUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN PÄÄPIIRTEET
1.

Yhteenliittymän keskusyhteisöllä on oikeus ohjata jäsenluottolaitosten
toimintaa.
2. Yhteenliittymään kuuluvien yritysten yhdisteltyä omien varojen vähimmäismäärää ja maksuvalmiutta valvotaan konsolidoidusti yhteenliittymän tasolla.
3. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja jäsenluottolaitosten on osallistuttava yksittäisen jäsenluottolaitoksen selvitystilan ehkäisemiseksi tarvittaviin tukitoimiin.
4. Lukumääräisesti enemmistö liittymän jäsenluottolaitoksista on talletuspankkeja.

Vuoden 2014 alussa Säästöpankkiliitto ilmoitti, että 25 säästöpankkia on
päättänyt muodostaa yhteenliittymän, jonka keskusyhteisönä tulee olemaan
yhdistyksestä osuuskunnaksi muutettu Säästöpankkiliitto. Yhteenliittymä
aloitti toimintansa joulukuun lopussa 2014. Yhteenliittymän ulkopuolelle
ilmoitti jäävänsä neljä säästöpankkia, jotka fuusioituivat vuoden aikana yhdeksi säästöpankkiosakeyhtiöksi (Oma Säästöpankki Oyj). Lisäksi kaksi säästöpankkia fuusioitui Aktia Pankki Oyj:n kanssa. Yhteenliittymän jäsenpankit
muodostavat neljä viidesosaa säästöpankkien yhteenlasketusta taseesta. Kun
säästöpankkien yhteenliittymä on käynnistynyt vasta vuoden 2015 alusta eikä
kokemuksia siten ole ehtinyt kertyä, yhteenliittymämallia käsitellään tässä
tutkimuksessa yksin lainsäädännön valossa.
882. Säästöpankkiliitossa on jo vuonna 1946 käsitelty vakuusrahastojärjestelmän kehittämisen yhteydessä vastaavantyyppistä säästöpankkien keskinäisen vastuun laajentamista siihen
määrään, että säästöpankit yhteisesti ja rajoittamattomasti vastaisivat kaikille säästöpankeille
sattuvista vahingoista. Tähän ei kuitenkaan päädytty seuraavilla perusteilla: Näin laajan yhteisvastuun periaatteen toteuttaminen olisi omiaan aiheuttamaan säästöpankkien vastuunalaisissa hoitajissa epävarmuutta. Se saattaisi tuntua säästöpankeista niiden itsenäistä toimintavapautta ehkäisevältä ja vähentäisi yksityistä vastuuntuntoa säästöpankkien hoitamisessa.
Rajoittamaton yhteisvastuu heikentäisi pyrkimystä vararahastojen kokoamiseen, lisäisi säästöpankin hoitokustannuksia ja huonontaisi vuosituloksia. Säästöpankkiliiton toimintakertomukset vuosina 1947, 1948 ja 1949.
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Yhteenliittymämalli perustuu luottolaitosten toiminnan aloittamisesta ja
harjoittamisesta annetun direktiivin 2006/48/EY 3 artiklassa olevaan poikkeussäännökseen, jonka mukaan kansallisessa lainsäädännössä voidaan
vapauttaa eräistä pääomavaatimuksista yhteenliittymään kuuluvat ja keskusyhteisön valvonnassa olevat jäsenluottolaitokset tietyin edellytyksin.883
Yhteenliittymän muodostavat keskusyhteisönä toimiva osuuskunta, keskusyhteisön konsolidointiryhmään kuuluvat yritykset, jäsenluottolaitokset, jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvat yritykset ja sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joista edellä mainitut yritykset
omistavat yli puolet (2 §). Yhteenliittymä ei muodosta konsernia. Yhteenliittymässä keskusyhteisöllä ei ole jäsenluottolaitoksissa enemmistölle kuuluvaa
äänivaltaa vastaavaa valtaa eikä oikeutta nimittää osaksikaan toisen yhteisön
hallintoa, joten yhteenliittymä ei muodosta myöskään laissa tarkoitettua konsolidointiryhmää. Näistä syistä yhteenliittymää varten on säädetty oma laki,
jonka perusteella yhteenliittymään sovelletaan eräiltä osin luottolaitoslain
konsolidointi- ja konsernisäännöksiä.
Keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia (4 §). Sillä on
velvollisuus valvoa jäsenluottolaitosten toimintaa ja antaa niille ohjeita sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta, toiminnasta maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi sekä tilinpäätösperiaatteista. Yhteenliittymän
perusajatuksena on, että jäsenluottolaitokset ovat keskinäisessä vastuussa
sellaisen jäsenluottolaitoksen veloista, joka ei kykene suoriutumaan sitoumuksistaan. Jäsenluottolaitokset ovat velvollisia tukemaan sellaisen jäsenen
vakavaraisuutta, joka ei täytä lakisääteistä vaatimusta. Siten yhteenliittymän
toinen, konkreettisella tavalla esille tuleva tehtävä on estää jäsenpankin ajautuminen selvitystilaan. Keskinäisen vastuun toteuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä vastaa yhteenliittymän keskusyhteisö.
Yhteenliittymän riskienhallintaan, sisäiseen valvontaan ja vakavaraisuuteen sovelletaan luottolaitosten konsolidoitua valvontaa vastaavia säännöksiä ja yhteenliittymän tilinpäätökseen luottolaitoksen konsernitilinpäätöstä
vastaavia säännöksiä (18 §). Keskusyhteisön valvontatehtävät perustuvat la-

883. Yhteenliittymämalli on varsin harvinainen Euroopassa. Sillä on ollut merkittävä rooli
Alankomaissa ja Ranskassa. Järjestelmä on ollut voimassa Alankomaissa vuodesta 1978 lähtien ja sitä noudatetaan Rabobank-ryhmässä. Ranskassa yhteenliittymäjärjestelmää sovelletaan
kahteen osuuspankkiryhmään Crédit Agricole ja Crédit Mutuel. Ranskan erikoisuus on yhteenliittymän kolmiportaisuus: paikallispankin tulee kuulua aluepankkiin ja aluepankin tulee kuulua keskusyhteisöön. Keskusyhteisö toimii osakeyhtiömuodossa. Lisäksi Tanskassa osuuspankit
toimivat yhteenliittymämuodossa. Vuonna 2009 Tanskan yhteenliittymään kuului 34 osuuspankkia, niiden keskuspankki ja ryhmän keskuselimenä toimiva yhdistys. HE 243/2009 s. 8-11.

kisääteiseen vastuuseen koko yhteenliittymän taloudellisesta asemasta ja yhteisvastuujärjestelmän käytännön toteutuksesta. Keskusyhteisön asema jäsenluottolaitosten toiminnan ohjaamisessa ja valvonnassa perustuu yleisiin
yhtiöoikeudellisiin periaatteisiin, koska keskusyhteisöllä on samantyyppinen
vastuu yritysryhmän taloudellisesta asemasta kuin konsernirakenteissa emoyrityksellä. Keskusyhteisön valvontatehtävä rinnastuu lähinnä konsolidointiryhmän emoyrityksen vastuuseen huolehtia konsolidointiryhmän vakavaraisuudesta. Jäsenluottolaitoksen vakavaraisuuteen ja suuria asiakasriskejä
sekä elinkeinoyhteisöjen omistusta koskeviin rajoituksiin voidaan soveltaa
muita luottolaitoksia lievempiä vaatimuksia.884 Sinänsä jäsenpankit ovat järjestelmässä periaatteessa itsenäisiä.
Yhteenliittymämallissa yksittäiselle jäsenluottolaitokselle voidaan keskusyhteisön luvalla sallia tilapäinen vakavaraisuusrajan alittaminen (21 §).
Jäsenpankilla tulee olla omia varoja vähintään määrä, joka vastaa 80 prosenttia laissa säädetystä määrästä. Yleistä vakavaraisuusvaatimusta koskeva
suostumus voidaan antaa enintään kolmeksi vuodeksi, jonka aikana jäsenluottolaitoksen tulee saattaa vakavaraisuutensa lain mukaiseksi. Koko yhteenliittymällä tulee olla aina omia varoja luottolaitoslaissa säädetty määrä.
Riskikeskittymäsäännökset ovat lievemmät kuin muilla pankeilla. Yksittäisen
asiakasriskin enimmäismäärä on yhteenliittymäpankissa 40 % jäsenluottolaitoksen omista varoista yleisen 25 %:n sijasta.
Yhteenliittymän keskusyhteisöllä on velvollisuus antaa jäsenluottolaitoksille niiden maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi ohjeita
riskien hallinnasta, luotettavasta hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta sekä
ohjeita yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamiseksi vastapainona
lievempien vakavaraisuusvaatimusten soveltamiselle (5 ja 17 §:t). Keskusyhteisöllä on myös oikeus vahvistaa jäsenluottolaitoksille yleisiä toimintaperiaatteita noudatettaviksi yhteenliittymän kannalta merkittävässä toiminnassa. Keskusyhteisön toimintatapa on siis ohjata jäsenluottolaitosten
toimintaa ohjeillaan ja valvoa niiden noudattamista. Tässä suhteessa yhteenliittymä poikkeaa vakuusrahastomallista ja juridiikan yleisistä opeista,

884. Konsolidointiryhmä-käsitettä käytetään luottolaitoksen omien varojen ja vakavaraisuuden sekä suuria vastuita koskevien rajoitusten laskemisessa.
Luottolaitoksen konserni ja konsolidointiryhmä määritellään luottolaitoslain (610/2014) 1. luvun 16 §:ssä. Konsernilla tarkoitetaan kirjanpitolaissa tarkoitettua konsernia, emoyritystä ja
tytäryritystä. Luottolaitoksen konsolidointiryhmään luetaan luottolaitos, sen omistusyhteisö
sekä luottolaitos, rahoituslaitos ja palveluyritys, johon luottolaitoksella tai omistusyhteisöllä
on kirjanpitolain mukainen määräysvalta, yhteinen hallinto tai jota johdetaan yhteisesti luottolaitoksen, sen omistusyhteisön tai niiden tytäryrityksen kanssa.
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joiden mukaan yhteisö ei voi antaa toiselle yhteisölle velvoittavia määräyksiä.885
Keskusyhteisön antamat ohjeet eivät ole lakisääteisesti jäsenluottolaitoksia sitovia. Ohjeiden ei-sitova luonne erottaa yhteenliittymän toiminnan
konsernimuotoisten pankkiryhmien toiminnasta. Keskusyhteisön ohjausvaltaa kuitenkin tehostavat säännökset, joiden mukaan laissa säädettyjä omien
varojen vähimmäismäärää ja vakavaraisuuden hallintaa koskevia lievennyksiä voidaan soveltaa jäsenluottolaitokseen vain sillä edellytyksellä, että jäsenluottolaitos tosiasiallisesti noudattaa keskusyhteisön ohjeita. Lisätehosteen ohjeiden noudattamiselle tuo vielä se, että keskusyhteisö voi erottaa
jäsenluottolaitoksen yhteenliittymästä, jos se olennaisesti laiminlyö keskusyhteisön ohjeiden noudattamisen (8 §). Ohjeiden noudattamispakko on
toteutettu nimenomaisesti erottamisuhalla se perusteena, että perustuslain
norminantovallan delegointia koskevien rajoitusten vuoksi keskusyhteisön
ohjeita ei voi säätää suoraan lain nojalla jäsenluottolaitoksia velvoittavaksi.886 Keskusyhteisöllä ei ole lain nojalla oikeutta asettaa jäsenluottolaitoksille muita oikeudellisia seuraamuksia kuin jäsenluottolaitoksen erottaminen
keskusyhteisön jäsenyydestä ja siten yhteenliittymästä.887
Jäsenpankkien yhteisvastuu on toteutettu siten, että yhteenliittymän keskusyhteisö vastaa jäsenluottolaitostensa veloista ja jäsenluottolaitokset ovat
velvolliset keskusyhteisön kautta osallistumaan yksittäisen jäsenluottolaitoksen selvitystilan ehkäisemiseksi tarvittaviin tukitoimiin ja jäsenluottolaitoksen puolesta suorittaman velan maksuun (24 ja 25 §:t).

885. Varauksellinen suhtautuminen tämäntyyppiseen määräämisvaltasuhteeseen on johtunut
siitä, että määräämisvalta toiseen yritykseen veisi tehokkuutta yhteisölainsäädännön valta-,
vastuu- ja vähemmistösäännöksiltä. HE 47/1996 s. 16-17. Kun yhteenliittymämallia valmisteltiin
1990-luvulla, oikeusministeriö arvosteli yhteenliittymälainsäädäntöä muun muassa siitä, että
siinä puututaan juridisten henkilöiden itsenäisyyteen, mikä on vastoin yhteisöoikeudellisia
periaatteita. Oikeusministeriön lausunnon mukaan keskusyhteisölle ei voi antaa oikeutta antaa
määräyksiä toiselle itsenäiselle juridiselle henkilölle. Kuusterä II 2002 s. 330-331.
886. HE 243/2009 s. 18.
887. Mikäli jäsenluottolaitos ei noudata lakia, asetuksia, viranomaisten ohjeita ja määräyksiä
sekä keskusyhteisön ohjeita, keskusyhteisön on kuitenkin ilmoitettava asiasta Finanssivalvonnalle sen toimenpiteitä varten. Toimintamalli on siten samantyyppinen kuin säästöpankkitarkastajan velvollisuudet maaherralle (jakso 6.7.1).
Tutkimuksessa ei oteta kantaa, voiko keskusyhteisön säännöissä, yhteenliittymän jäsenten
välisissä sopimuksissa tai yhteenliittymän toimintaperiaatteissa olla sanktioiksi katsottavia
ehtoja ja äänivallan rajoittamista tukea saaneen pankin kohdalla, koska arvioinnin tulisi tapahtua tapauskohtaisesti. Näistä ehdoista esimerkiksi äänivallan rajoittamista koskevaa ehtoa
voidaan pitää ennaltaehkäisevänä ehtona, jääviystyyppisenä rajoituksena päätöksentekoon
osallistumisesta erityisesti, jos tukea saanut säästöpankki on suuri tai tukipankkeja on useita,
tai puhtaana rangaistuksena.

Päinvastoin kuin vakuusrahastomallissa keskusyhteisö on velvollinen
antamaan tukea vaikeuksiin joutuneelle jäsenluottolaitokselle. Muilla jäsenluottolaitoksilla on vastaavasti velvollisuus antaa taseensa mukaisessa
suhteessa lainaa keskusyhteisölle (26 §). Keskusyhteisölle syntyy saatava pankilta, jonka velka on maksettu, ja velka muille pankeille, joilta se perii niiden
osuuden maksamastaan määrästä. Kun tuki annetaan takaisinmaksettavana,
jäseniltä perityt maksut maksetaan niille takaisin pääoman palautuksista ja
sijoitusten tuotoista. Tukimuodot vakavaraisuusvaatimuksen täyttämiseksi
ovat pääomalaina sekä osake-, osuus-, sijoitusosuus- tai kantarahastopääomaan sijoittaminen jäsenluottolaitokseen (26 §).
Keskusyhteisön selvitystilassa ja konkurssissa jäsenluottolaitoksilla on
rajaton lisämaksuvelvollisuus (5 §). Jäsenluottolaitos voi erota yhteenliittymästä sillä edellytyksellä, että yhteenliittymän vakavaraisuus säilyy lain
mukaisena. Jäsenpankin toiminta ei saa vaarantaa maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden hallintaa yhteenliittymässä, jäsen ei voi poiketa ohjeistetuista
tilinpäätösperiaatteista eikä toimia olennaisesti yhteenliittymän yleisten toimintaperiaatteiden vastaisesti. Näillä perusteilla jäsenpankki voidaan erottaa
yhteenliittymästä.
Osuuspankkien yhteenliittymä luotiin 1990-luvulla keinoksi hoitaa silloinen osuuspankkijärjestö pankkikriisin yli. Mallilla pyrittiin myös parantamaan osuuspankkiryhmän kykyä kilpailla kahden ulkomaalaisomistuksessa
olevan liikepankin kanssa. Mallin ulottaminen koskemaan kaikkia talletuspankkeja yhteisömuodosta riippumatta edistää kilpailuedellytysten tasapuolisuutta eri pankkiryhmien kesken.888 Yhteenliittymämalli on vaihtoehto
osuuspankkien yhteenliittymän ulkopuolelle jääneille osuuspankeille sekä
säästöpankeille.889 Suomessa ei ole paikallisia liikepankkeja, joiden voitaisiin
ajatella muodostavan yhteenliittymän. Sitä paitsi keskinäisen vastuun malli
sopii huonosti osakeyhtiömuotoisille pankeille.
Myös yhteenliittymämallissa säästöpankkien erilaisuus asettaa haasteita.
Säästöpankit voidaan jakaa neljään ryhmään. Ensimmäisen muodostavat
säätiömuotoiset säästöpankit. Nämä pankit voidaan jakaa toimintapolitiikaltaan edelleen kahteen ryhmään, niihin jotka jakavat ylijäämää yleishyödyllisiin tarkoituksiin ja niihin, jotka eivät jaa ylijäämää. Toisen ryhmän
muodostavat pankit, jotka ovat ottaneet käyttöön kantarahaston ja maksa888. HE 243/2009 s. 21.
889. OP Ryhmän osuuspankkien lisäksi Suomessa toimii POP Pankki -ryhmä, johon kuuluu
26 paikallista osuuspankkia (2016). Ryhmä siirtyi talletuspankkien yhteenliittymäjärjestelmään
31.12.2015.
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vat voitto-osuuksia kantarahasto-osuuksien omistajille. Kolmannen ryhmän
muodostavat säästöpankkiosakeyhtiöt, jotka maksavat osinkoa säästöpankkisäätiöille. Neljännen ryhmän muodostaa säästöpankkiosakeyhtiö, jonka
omistajana ovat säästöpankit ja säästöpankkiosakeyhtiöt.890
Keskusyhteisö ei saa antaessaan ohjeita, suorittaessaan valvontaa tai
muuten hoitaessaan tehtäviään asettaa yhteenliittymään kuuluvia yrityksiä
keskenään eriarvoiseen asemaan ilman perusteltua syytä (36 §). Jäsenpankit eroavat toisistaan omistuksensa ja voitonjaon suhteen. Voidaan asettaa
kysymys, voiko keskusyhteisö lähteä siitä, että tuettava pankki rajoittaa ylijäämän jakamista tai hakee pääomitusta ensin omistajilta. Laista ei saa tukea
siihen, että keskusyhteisö voisi vaatia ensisijaisesti pääomitusta jäsenpankin
omistajilta.891

890. Säästöpankkien yhteenliittymässä ensimmäiseen ryhmään kuului yhteenliittymää perustettaessa 16 ja toiseen 6 säästöpankkia, kolmanteen 2 säästöpankkiosakeyhtiötä ja neljänteen
1 eli Nooa Säästöpankki Oy.
891. OP Ryhmä on päättänyt vetää Pohjola Pankki Oy:n pois pörssistä ja sulauttaa pankin
muuhun osuuspankkileiriin sen ristiriidan vuoksi, että osuustoiminnan tarkoitus on hyödyttää asiakasomistajia ja liikepankin tarkoitus tuottaa voittoa omistajille. Samalla yhteenliittymään kuuluvat osuuspankit ovat taanneet koko pörssiyrityksen toiminnan. Helsingin Sanomat
7.2.2014. Asiakas/omistaja-problematiikasta Kantanen 2012 s. 105.

VAKUUSRAHASTO- JA YHTEENLIITTYMÄJÄRJESTELMIEN EROT
Vakuusrahasto

Yhteenliittymä

Itsenäisyys

Jäsenpankki on itsenäinen suhteessa vakuusrahastoon.

Keskusyhteisö ohjeistaa jäsenpankkeja ja valvoo antamiensa
ohjeiden noudattamista.

Ohjeistuksen sitovuus ja sisältö

Rahastolla ei ole yleistä ohjeidenanto-oikeutta jäsenpankeille.

Keskusyhteisöllä on velvollisuus
antaa ohjeita. Ohjeet koskevat
maksuvalmiutta, vakavaraisuutta, tilinpäätöstä ja yleisiä toimintaperiaatteita.

Maksut

Maksuja peritään tarpeen mukaan;
voidaan periä myös tulevien tukitarpeiden varalle. Maksu enintään
0,5 % taseesta.
Rahasto ei voi ottaa lainaa.

Maksuja peritään tukitarpeiden
lauettua.
Lainaa voi ottaa jäseniltä 0,5 %
taseesta jäsenpankin selvitystilan estämiseksi.

Tukimuodot

Tukimuodot ovat avustus, laina,
pääomalaina, vastuudebentuurit,
osake-, osuus- ja kantarahastopääomaan sijoittaminen sekä takaus
pankin lainalle.

Lupa lain vakavaraisuusvaatimuksen alittamiseen.
Pääomalaina ja osake-, osuus-,
sijoitusosuus- ja kantarahastopääomaan sijoittaminen.

Tuen takaisinmaksu

Avustusta ei makseta takaisin.
Muu tuki maksetaan takaisin.

Tuki on maksettava takaisin.

Tuen ehdot

Tukeen voidaan liittää pankin
liiketoimintaan liittyviä ehtoja ja
raportointivaatimuksia.

Tuen saajan on noudatettava
keskusyhteisön yleisiä, kaikkia
jäseniä koskevia ohjeita.

Jäsenen oikeus
tukeen

Jäsenellä ei ole ehdotonta oikeutta
saada rahastolta tukea.

Keskusyhteisöllä on velvollisuus
antaa tukea.

Jäsenen erottaminen

Jäsen voidaan erottaa, jos se toimii vastoin rahaston sääntöjä tai
vaarantaa rahaston toimintaedellytyksiä.

Jäsen voidaan erottaa, jos se on
laiminlyönyt noudattaa keskusyhteisön ohjeita tai toiminut
olennaisesti yhteenliittymän
toimintaperiaatteiden vastaisesti.

Jäsenen eroaminen

Jäsen ei saa laskennallista osuuttaan rahaston varoista.

Jäsen saa oman osuutensa
keskusyhteisön varoista.

Valvonta

Rahasto ei valvo jäsenpankkeja.
Rahaston jäsenpankki oli Säästöpankkitarkastuksen valvonnassa.

Keskusyhteisö valvoo jäsenluottolaitoksia.
Keskusyhteisö on Finanssivalvonnan valvonnassa.

Yhteisvastuu

Rajattu yhteisvastuu rahaston
kautta muista jäsenpankeista.
Tukitoiminnassa harkintavaltaa.
Maksuvelvollisuudessa kannatusmaksukatto ylärajana.

Rajaton yhteisvastuu jäsenen veloista. Selvitystilan välttämiseksi
velvollisuus osallistua 0,5 %:lla
taseesta (lainaa). Lopulta rajaton
vastuu lisämaksuvelvollisuuden
kautta.
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7.9 Yhteenveto ja johtopäätöksiä
7.9.1 Vakuusrahastojärjestelmä
Vakuusrahaston perustaminen. Säästöpankkien Vakuusrahaston perustaminen perustui Hollolan kunnan Säästöpankissa tapahtuneen kavallukseen,
sen estämiseksi että pankin tallettajat olisivat menettäneet talletuksiaan,
säästöpankkien maineriskistä kiinnipitämiseen sekä asian käsittelyn yhteydessä ilmitulleeseen säästöpankkien yhteisvastuun puuttumiseen. Ajankohta rahaston perustamiselle oli siinä mielessä otollinen, että säästöpankkien
vakuusrahastojen perustaminen oli samaan aikaan vireillä myös Ruotsissa
ja Norjassa.
Säästöpankkien Vakuusrahasto perustettiin säästöpankin vakavaraisuuden ja ”säästöönpanijain saamisten turvaamiseksi.” Syyt sopivat säästöpankin perustarkoitukseen, tallettajan aseman turvaamiseen sekä tarpeeseen ylläpitää yleisön luottamus säästöpankkeihin. Tukitoiminnan käynnistyminen
heti 1920-luvulla osoittaa, että rahasto perustettiin tarpeeseen.
Vakuusrahastojen oikeudellinen luonne on ollut laissa määrittelemättä.
Siitä ainakin voidaan pitää kiinni, että rahastot ovat jäsenpankkiensa omistamia, koska jäsenpankit päättävät hallinnosta ja rahastoa purettaessa jäljellejääneet varat voidaan palauttaa jäsenpankeille. Rahaston oikeudellisesta
määrittelemättömyydestä ei ole aiheuttanut erityisiä ongelmia, koska rahaston jäsenistä, hallinnosta, kannatusmaksujen perimisestä ja tukitoiminnasta
on ollut laissa riittävät säännökset. Vakuusrahaston erityisluonnetta kuvaa
se, että rahaston säännöt vahvisti valtiovarainministeriö eikä Patentti- ja rekisterihallitus.
Rahaston jäsenyys säädettiin alun alkaen pakolliseksi. Vapaaehtoisuuteen
perustuvalla rahastolla ei olisi päästy kovin pitkälle, koska säästöpankit eivät
ole olleet kovin homogeeninen ryhmä.892 Pakollisuudesta voi olla etua myös
esim. rahaston verotusaseman määrittelyssä. Kun vakuusrahastojäsenyys tuli
liikepankeille pakolliseksi, rahaston jäsenkelpoisuudessa otettiin huomioon
ryhminä toimineet paikallispankit siten, että Säästöpankkien Vakuusrahastossa jäsenenä saattoi olla säästöpankkien ohella niiden liikepankkimuotoinen keskusrahalaitos. SKOP:n ottaminen säästöpankkien eikä liikepankkien
892. Kantaa tukee myös se, että Säästöpankkien Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutuksia kuten luottovakuutus otettiin käyttöön vaihtelevasti pankin omista lähtökohdista eikä ajatellen
säästöpankkeja yhtenä pankkiryhmänä. Suuret säästöpankit eivät ottaneet luottovakuutusta,
koska katsoivat kykenevänsä kantamaan luottoriskinsä.

yhteisvastuun piiriin oli perusteltua omistuksen ja tiiviiden liikesuhteiden
perusteella. Toinen asia on, että kaikki suuret yksiköt ovat yhteisvastuujärjestelmissä yleensä vain maksajan roolissa eivätkä pääse tuen saajan rooliin.
Pienten jäsenpankkien voimat eivät riitä pelastamaan suuria.
Kun Suomen Työväen Säästöpankki muuttui STS-Pankki Oy:ksi, se siirtyi lain nojalla Liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahaston jäseneksi.
Käytännössä liikepankeilta siihen mennessä 20 vuoden aikana kerätyt kannatusmaksut käytettiin parin vuoden sisällä yksin STS-Pankin tappioihin.893
Olisi ollut ymmärrettävää, että jäsenyyden tai vastuiden siirtymisessä toisen
vakuusrahastoon olisi ollut siirtymäaika tai vakuusrahastot olisi yhdistetty.894
Säästöpankkiosakeyhtiöiden jääminen Säästöpankkien Vakuusrahastoon
on ollut perusteltua, vaikka konversiolain 972/1992 perustelut ovatkin menettäneet merkityksensä.
Myös se, että vakuusrahastossa nykyisin voi olla jäsenenä kaikkia yhteisömuotoja edustavia pankkeja, on perusteltu. Tällä perusteella esimerkiksi
suoraan liikepankiksi muutettu säästöpankki voisi jäädä vakuusrahaston jäseneksi tai säästöpankkien kokonaan omistama ja täysin liikepankin tapaan
toimiva säästöpankkiosakeyhtiö voitaisiin muuttaa liikepankiksi ja jäädä
edelleen rahaston jäseneksi (LLL 610/2014, 13. luku).
Vakuusrahaston pakollisuus ja jäsenyyden pakollisuus kulkevat käsi kädessä. Kun vakuusrahastot muuttuivat Talletussuojarahaston perustamisen
yhteydessä vapaaehtoisiksi, samalla luovuttiin vakuusrahastojäsenyyden pakollisuudesta. Sanktiona eroamisesta on se, että eroava pankki ei saa irrotetuksi rahastosta laskennallista osuuttaan rahaston varoista. Se on epäjohdonmukaista sen kanssa, että rahaston purkamisessa varat jaetaan kaikille. Kun
pankkien ja tallettajien suojana on kriisinratkaisu- ja talletussuojarahastot ja
vakuusrahasto on enemmän yhteisvastuujärjestelmä kuin rahastoiva rahasto,
olisi luonnollista, että eroava pankki saisi osuutensa vakuusrahastosta oman
vakavaraisuutensa tukemiseksi. Kun vakuusrahastolla ei ole hyvinä aikoina
pakko kerätä kannatusmaksuja, niiden varat jäävät alhaiselle tasolle. Tässä
mielessä eroavan säästöpankin laskennallisen osuuden jäämisellä rahaston
muiden säästöpankkien hyväksi ei olisi enää ratkaisevaa merkitystä.895
893. Liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahaston oma pääoma oli 335,1 milj. markkaa
vuonna 1992. Se annettiin VVR:lle STS:n tappioiden kattamiseen. STS:n tuki nousi 357 milj.
markkaan. HE 223/1997 s. 6.
894. Kun Norjan suurin säästöpankki Gjensidige NOR ja suurin liikepankki DnB fuusioituivat,
se johti vuonna 2004 säästö- ja liikepankkien yhteiseen vakuusrahastoon Bankenes Sikringsfond. Forsbak 2004 s. 63-64.
895. Vakuusrahaston varat olivat vuonna 2014 noin 24 milj. euroa. Säästöpankkien yhteenlas-
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Rahaston hallintoa on hoidettu tarkoituksenmukaisella tavalla, kun hallinto on ollut ylimmän elimen valtuuskunnan osalta yhtenevä Säästöpankkiliiton vastaavan elimen kanssa. Hallituksen toimintaan on osallistunut säästöpankkeja valvova viranomainen ja rahaston asiamiehinä ovat toimineet
1990-luvun alkuun saakka SKOP:n ylimpään johtoon kuuluneet henkilöt.
Rahaston hallituksessa jäseninä tai asioiden valmistelijoina ja esittelijöinä
on muutenkin ollut henkilöitä niistä säästöpankkien keskusyhteisöistä, joiden toimintaan säästöpankkien vaikeudet ovat konkreettisella tavalla vaikuttaneet. Valvontaviranomaisen osallistuminen hallituksen toimintaan
jäsenyyden tai läsnäolo-oikeuden perusteella ja viimeksi rahaston kuuluminen valvontaviranomaisen valvottaviin ovat turvanneet rahaston toiminnan
lainmukaisuutta ja estäneet rahaston käytön säästöpankkien liiketoiminnan
edistämiseen. Se on tuonut mukanaan rahaston toimintaan virkamiesmäisyyttä, mutta ollut samalla toimiva linkki valtiovarainministeriöön säästöpankkien ongelmien ratkaisemisessa.
Vaikka vakuusrahaston hallinnossa jäsenpankit ovat olleet laajasti edustettuina, rahastoon liittyy sen luonteesta johtuvista liike- ja pankkisalaisuussyistä kuitenkin kontrolliongelmia. Säästöpankit ovat itsenäisiä elinkeinonharjoittajia. Rahaston tukipäätökset eivät ole olleet julkisia jäsenpankkeihin
päin.896 Säästöpankkien luottamus on joutunut tukeutumaan viranomaisen
rooliin rahaston hallituksessa ja säästöpankkien edustajiin hallituksessa. Sillä
on ollut merkitystä erityisesti sen jälkeen kun rahastolla on ollut harkintavaltaa sen suhteen, missä muodossa ja missä suhteessa tukea annetaan (takaisinmaksettava laina / suora avustus). Jäsenten uhraukset (kannatusmaksut)
eivät ole olleet suhteessa toisiinsa, jos ajatellaan, mitkä pankit ovat saaneet
tukea. Tämä on koskenut suuria jäsenpankkeja, joilla ei ole ollut tukitarpeita normaalioloissa. Kollektiivisesta ja sisällöltään rajatusta omistajuudesta
seuraa, että jäsenpankit menettävät kiinnostustaan rahastoon silloin, kun
tukitoimintaa on vähän, ja kun tukitoimia tarvitaan, jäsenpankkien rooli jää
lähinnä sivusta seuraamiseksi.
Säästöpankki on itsenäinen rahalaitos. Itsenäisyys on merkinnyt, että
säästöpankit ovat vierastaneet keskitettyä johtoa. Pienet säästöpankit ovat
halunneet ryhmätoimintaa ja suuret pankit ovat sitä vierastaneet. Lainsäädännössä ei ole ollut juuri säännöksiä, jotka tunnistaisivat säästöpankkien
kettu tulos on ollut 2010-luvulla vuosittain 70 - 80 milj. euron tasolla. Vakuusrahaston ja Säästöpankkiliiton toimintakertomukset.
896. Rahasto ei tiedottanut myöntämästään tuesta, vaan se kuului tukipankille. Rahaston hallitus 17.8.1994.

toimimisen yhtenä pankkiryhmänä tai antaisi siitä niille etua. Lakisääteisesti säästöpankkien yhteistoiminta on rajoittunut kuulumiseen yhteiseen
vakuusrahastoon. Sama koskee säästöpankkien vastuuta toisistaan. Pakollisuus kuulua rahastoon päättyi vuonna 1998. Samalla yhteisvastuu muuttui
sopimusperusteiseksi. Sen jälkeen säästöpankkiryhmä on muotoutunut uudelleen liiketaloudellisista lähtökohdista.
Yhteisvastuujärjestelmiin, joihin myös vakuusrahastot kuuluvat, sisältyy
moraalikato-ongelma. Kysymys tunnistettiin jo vakuusrahastolakiesityksessä.897 Moraalikadolla tarkoitetaan tässä sitä, että yritys voi luottaa saavansa
ulkopuolelta apua, jos se ajautuu ongelmiin, josta se ei omin avuin enää
pysty selviämään. Tämä luottamus puolestaan voi vaikuttaa yrityksen toimintapolitiikkaan riskinottoa lisäävästi. Pankkilainsäädännössä, erityisesti
liiketoiminnan rajoituksilla ja vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta koskevilla
säännöksillä on asetettu rajat pankin riskinotolle. Voidaanko pankin kohdalla
puhua moraalikadosta, jos pankki on ottanut tietämättä tulevan laman syvyydestä riskiä niissä rajoissa, mitä lainsäätäjä on sille asettanut? Jos vakuusrahastoa verrataan vakuutusyhtiöön, voidaanko puhua moraalikadosta, jos
pankki luottaa siihen, että vakuutusyhtiö korvaa tulipalon aiheuttamat vahingon, luottovakuutus luotonannossa syntyneen tappion tai vakuusrahasto
tasaa pienistä yksiköistä koostuvan pankkiryhmän kesken luottotappioita,
jotka itsessään kuuluvat pankkitoiminnan luonteeseen? Vakuusrahastojärjestelmää vastaan voidaan esittää, onko järjestelmän olemassaolo ja turva
merkinneet sitä, että esim. säästöpankkien kantarahastojärjestelmä otettiin
lainsäädäntöön varsin myöhään ja järjestelmän käyttö on jäänyt varsin vähäiseksi.
Ovatko vakuusrahaston olemassaolo ja rahaston tukitoiminta aiheuttaneet moraalikatoa jäsenpankeissa? Kysymyksen voi asettaa myös niin,
onko kuuluminen vakuusrahastoon johtanut liialliseen riskinottoon säästöpankeissa. Moraalikadon kannalta keskeistä on, onko säästöpankki
noudattanut lakeja ja valvontaviranomaisen ohjeita, mikä sisältö kulloinkin säästöpankkilain säännöksillä on ollut sekä minkälaisilla säännöillä ja periaatteilla Säästöpankkien Vakuusrahasto on tukitoiminnassaan
toiminut. Ei ole syytä ohittaa sitä, että vakuusrahastojärjestelmässä ei olisi ollut samoja elementtejä kuin henkisesti sitä lähellä olevassa vakuutus897. Vakuusrahastolain 324/1924 perustelut: ”Lakiehdotusta laadittaessa on ollut tarpeen pitää silmällä, ettei rahaston olemassaolo saa vähimmässäkään määrin vähentää sitä vastuunalaisuutta säästöpankin asiain hoidossa, joka säästöpankin hallinnolle ja virkailijoille on laissa
säädetty.” HE 107/1924 s. 2.
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järjestelmässä. Mahdollisesti jopa suurempia kuin vakuutusjärjestelmässä,
jossa korvauksen saaminen perustuu sattumaan, yksittäiseen vakuutustapahtumaan.
Vakuusrahastoa on voitu käyttää ja on myös käytetty säästöpankkiryhmän
sisäisissä taloudellisissa järjestelyissä. Säästöpankin johdolla on ollut tieto,
että vakuusrahasto voi pelastaa kriisiin joutuneen pankin rahaston tuella tai
se voi tukea säästöpankin yhdistymistä toiseen säästöpankkiin. Useimmissa
tapauksissa lienee kuitenkin niin, että vakuusrahasto on antanut pankin johdolle jonkinlaisen turvallisuustunteen sen kuitenkaan johtamatta riskinoton
lisäämiseen ja vaikuttamatta pankin toimintapolitiikkaan.898 Turvallisuudentunne koski mahdollisesti enemmän koko ryhmän vakautta kuin oman
pankin olemassaoloa.
Säästöpankkien Vakuusrahasto itse ei ole rohkaissut säästöpankkeja riskinoton lisäämiseen eikä muutenkaan puuttunut niiden liiketoimintaan.
Tuen myöntäminen vuoteen 1969 saakka yksinomaan takaisinmaksettavana lainana ja muutenkin tiukasti lakiin perustunut tukitoiminta tuskin ovat
lisänneet säästöpankkien riskinottohalua. Rahaston yleensä tiukkaa toimintapolitiikkaa tuki myös se, että vakuusrahaston hallituksessa oli aluksi
Säästöpankkitarkastuksen (valtion viranomainen) ja sen jälkeen valtiovarainministeriön edustaja.
Onko mahdollisuus luottokannan vakuuttamiseen yhdessä vakuusrahaston muuttuneen tukitoiminnan kanssa lisännyt riskinottoa rahaston jäsenpankeissa? Muuttuneella tukitoiminnalla tarkoitetaan sitä, että vakuusrahaston tuki annettiin 1970-luvulta alkaen takaisinmaksettavien lainojen sijasta
pääosin suorana avustuksena, jota ei tarvinnut maksaa takaisin. Vastaus
lienee, että säästöpankkiryhmän uusi strategia ja liikerahoituksen kasvattaminen lisäsivät säästöpankkien riskinottohalua. Luottokannan vakuuttaminen on voinut vaikuttaa riskinottohalukkuuteen. Joissain se ei ole sitä tehnyt
sillä perusteella, että kaikki säästöpankit, erityisesti suuret eivät vakuuttaneet luottokantaansa. Vastavoimana on ollut myös markkinoiden valvonta,
jolla tarkoitetaan muiden säästöpankkien valvontaa. Se on estänyt ajattelua, että riskiä voidaan ottaa, koska viime kädessä vakuusrahasto voi hoitaa
898. Tässä esitetty koskee periaatteessa myös osuuspankkeja. Osuuspankkien Vakuusrahasto
teki vuosina 1987-1998 päätökset 11,7 mrd markan eli vajaan 2 mrd euron määräisten avustusten ja avustuslainojen myöntämisestä yhteensä 46 osuuspankille. Kuusterä II 2002 s. 314-323.
Liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahasto ei myöntänyt jäsenilleen tukea. Rahaston
jäsenet olivat selkeästi kilpailijoita keskenään. STS-Pankki Oy:n tappioiden korvaaminen oli
eri asemassa: tappiot olivat pääosin ajalta, jolloin pankki kuului säästöpankkiryhmään, ja tuki
liittyi pankin ”saattohoitoon” eikä pankin toiminnan jatkamisen tai talletusten turvaamiseen.

mahdolliset tappiot. Vakuusrahastolta tukea saaneet pankit eivät olleet tästä
syystä kovin suosittuja.899
Säästöpankkien Vakuusrahaston merkitys yksittäisten säästöpankkien
vakauden turvaamisessa on ollut merkittävä, koko ryhmälle välttämätön sekä valtion ja viranomaisten kannalta edullinen, kun rahaston turvin on voitu estää säästöpankkien asettaminen selvitystilaan ja konkurssiin. Vakuusrahasto itsessään ei lisää yksittäisen säästöpankin tai säästöpankkiryhmän
vakavaraisuutta, mutta vakuusrahaston tuella yksittäisten säästöpankkien
vakautta on voitu ylläpitää ja estetty mahdollisen epäluottamuksen leviäminen koko pankkiryhmään.
Vakuusrahaston toimilla on voitu tilanteen mukaan välttää säästöpankkien fuusioimista vahvempiin säästöpankkeihin, mutta myös edistää säästöpankkien fuusioita. Voimakkaasti säännellyssä toimintaympäristössä vakuusrahasto täytti tehtävänsä. Rahoitusmarkkinoiden vapautuessa tilanne
muuttui. 1990-luvun alussa Säästöpankkien Vakuusrahaston voimavarat
osoittautuivat riittämättömiksi.900 Jälkeenpäin voidaan pitää puutteena, että vakuusrahastolla ei ollut rahastoivaa funktiota. Vakuusrahaston ja jäsenyyden muuttuminen vapaaehtoiseksi ja rahaston luonteen vahvistuminen
yhteisvastuujärjestelmän suuntaan ilman velvoitetta periä vuosittain kannatusmaksua vähensivät rahaston vaikuttavuutta ja uskottavuutta.

899. Tukea saaneet säästöpankit eivät yleensä päässeet ”tavanomaisena ja kirjaamattomana oikeutena” paitsi vakuusrahaston myöskään muiden säästöpankkiryhmän keskuselinten
hallintoelimiin.
900. Sama ongelma koski myös Osuuspankkien Vakuusrahastoa sekä Liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahastoa. Osuuspankkien Vakuusrahaston tilalle luotiin osuuspankkien
yhteenliittymä. Suuret liikepankit Kansallis-Osake-Pankki ja Suomen Yhdyspankki fuusioitiin
Merita Pankki Oyj:ksi. Liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahaston varat käytettiin edellä
kerrotun mukaisesti kokonaan STS-Pankin tappioihin.
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YHTEENVETO: VAKUUSRAHASTO JA YHTEISVASTUU
Sisältö

Toimet / vaikutukset

Tarkoitus

Estää jäsenpankin ajautuminen
selvitystilaan ja konkurssiin.
Tallettaja-asiakkaiden luottamuksen säilyttäminen.

Jäsenpankkien vakavaraisuuden,
eräissä tapauksissa maksuvalmiuden sekä aikaisemmin myös
tallettajien saamisten turvaaminen
rahaston tukitoimilla.

Tukeminen

Jäsenpankin vakavaraisuus ei
täytä lain vaatimuksia ja pankki
joutuisi ilman tukea selvitystilaan.

Pääoma- tms. laina tai suora avustus jäsenpankin vakavaraisuuden
vahvistamiseksi; tuen muoto
saajapankin taloudellisen tilanteen
mukaan.

Tuen myöntämisvelvollisuus

Rahastolla ei ole ollut ehdotonta
velvollisuutta myöntää tukea.

Vakuusrahaston tukitoimien ulkopuolelle jäivät HSSP, Karjalan
sp:t, SKOP ja SSP.

Vaihtoehdot
vakuusrahaston
tuelle

Säästöpankki omistajattomana ei
kykene vahvistamaan vakavaraisuuttaan omistajien kautta.

Pankin päästäminen selvitystilaan
ja joutuminen mahdollisesti konkurssiin.
Säästöpankin fuusio vakavaraiseen pankkiin, jos jälkimmäinen
suostuu siihen ilman rahaston
tukea.

Fuusiot

Rahaston tuki voidaan antaa
Rahasto on voinut tukea fuusiota
fuusiossa myös vastaanottavalle toiseen säästöpankkiin.
pankille (joskus myös vastaanot- Toisaalta rahaston tukitoiminta on
tavan pankin asettama edellytys myös voinut hidastaa ”normaalia”
tai rahaston ehto tuen saannille). fuusiokehitystä.

Vakavaraisuus

Vakuusrahasto ei lisää koko
pankkiryhmän vakavaraisuutta.

Tasaa luotto- ym. riskejä jäsenpankkien kesken ja korjaa tukea
saaneen pankin vakavaraisuuden
lain edellyttämälle tasolle.

Kannatusmaksut

Kannatusmaksut perustuvat
arvioituihin tukitarpeisiin. Vakuusrahasto ei ole ollut perusluonteeltaan kovin rahastoiva.

Kun pankkiryhmä tai suuri osa
siitä joutuu kriisiin, rahaston tulisi olla vahvasti rahastoiva ison
pankin / useiden pankkien / koko
ryhmän pelastamiseksi.

Ohjausvoima

Jäsenpankit ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä.

Rahasto ei voi antaa jäsenille
niiden liiketoimintaa koskevia
määräyksiä tai ohjeita eikä tehostaa niitä sanktioilla.
Tukipäätökseen voi liittää tuen
takaisinmaksua turvaavia ehtoja.

Moraalikato

Yhteisvastuujärjestelmiin sisältyy mahdollisuus kasvattaa riskejä, kun pankki voi luottaa tuen
saamiseen riskien realisoituessa.

Moraalikato-ongelmaa voidaan
eliminoida ennalta tiedossa olevilla tukiehdoilla (mm. toimivan
johdon vaihtaminen).

7.9.2 Yhteenliittymäjärjestelmä
Vakuusrahaston yhteydessä on edellä käsitelty yhteisvastuuseen liittyvää moraalikato-näkökulmaa. Sitä ei voi ohittaa yhteenliittymämallissakaan. Malliin
kuuluu se, että keskusyhteisöllä on velvollisuus antaa jäsenluottolaitokselle
tukea vakavaraisuuden hoitamiseen, joko niin että keskusyhteisö voi antaa
luvan vakavaraisuusvaatimuksen alittamiseen tai niin, että se antaa takaisinmaksettavaa tukea selvitystilaan joutumisen estämiseksi. Harkinnanvaraisuus liittyy tuen muotoon, ei siihen, saako pankki tukea. Järjestelmää voidaan
pitää moraalikato-ongelmaa lisäävänä verrattuna vakuusrahastomalliin. Vastakkaiseen suuntaan vaikuttaa se, että keskusyhteisön taloudellinen tuki on
aina jos mahdollista, maksettava takaisin, koska yhteenliittymälaki ei tunne
takaisinmaksamatonta avustusta tukimuotona. Samoin vastakkaiseen suuntaan vaikuttaa keskusyhteisön ohjausvoima jäsenten suuntaan.
Säästöpankkitoiminnan luonteeseen yhteenliittymä vaikuttaa voimakkaasti. Keskinäinen vastuu on vakuusrahastojärjestelmässä perustunut siihen luottamukseen, että rahaston jäsenet hoitavat pankkiaan huolellisesti
lakeja ja muita säännöksiä noudattaen, ja siihen, että Säästöpankkitarkastus
valvoo säästöpankkeja. Vakuusrahasto on tukenut säästöpankkia, kun sen
vakavaraisuus ei ole täyttänyt lain vaatimuksia. Yhteenliittymäjärjestelmässä
on uutta keskusyhteisön ohjaus- ja valvontavalta sekä keskinäisen vastuun
täsmällinen määrittäminen. Oikeudellisesti oikeusvarmuus lisääntyy. Yhtenäiset riskienhallintaperiaatteet edistävät pankin ja pankkiryhmän vakautta.
Vakuusrahasto on tukitoiminnallaan myötävaikuttanut yleisesti ottaen
säästöpankkien fuusiokehitystä hidastavasti, mutta joissain yksittäistapauksissa myös fuusioita edistävästi. Tässä suhteessa yhteenliittymäjärjestelmä ei
poikkea vakuusrahastojärjestelmästä. Keinona fuusio jää edelleen voimaan
ja tarvittaneen tapauksissa, joissa yhteenliittymän tukitoimet eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Myös keskusyhteisön ohjausvalta voi edistää
fuusioita. Aikaisemmin vakuusrahastolla ohjausvaltaa ei ollut kuin niissä tapauksissa, että säästöpankki oli hakenut tukea rahastolta, ja Säästöpankkiliiton rooli rajoittui suostutteluun ja tekniseen tukeen fuusioiden toteuttamisessa. Yhteenliittymän keskusyhteisön harjoittama jäsenten ohjeistaminen
ja valvonta tekivät Säästöpankkitarkastuksen tarpeettomaksi.901

901. Vaikka yhteenliittymämallia ei olisikaan otettu käyttöön, Säästöpankkitarkastuksen olemassaololle ei olisi löytynyt enää perustuslain näkökulmasta perusteluja, ja sitä uhkasi tästäkin
syystä lopettaminen. Malli, jossa Finanssivalvonnalla ja Säästöpankkitarkastuksella oli ollut
samoja oikeuksia suhteessa säästöpankkiin, esimerkiksi julkisen varoituksen antaminen taikka
asiamiehen asettaminen pankkiin, oli vähintäänkin epätyydyttävä.
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8 Vakuusrahaston
tukitoiminta
8.1 Johdanto ja tarkasteltavat asiat
Säästöpankkien Vakuusrahaston merkitys on ollut niin huomattava, että tutkimuksessa käsitellään omien pääjaksojen alla tukitoimintaa koskevien säännösten muutoksia (edellinen jakso) sekä rahaston toimintaa ja merkitystä
käytännössä. Tässä jaksossa on tarkoitus kertoa
millä edellytyksillä vakuusrahasto on voinut tukea säästöpankkeja ja
		
mikä on laukaissut rahaston tukitoimet,
millä tavoin säästöpankkeja on tuettu ja mitä ehtoja päätetylle tuelle
		
on voitu asettaa. Alakysymyksenä on selvitetty säästöpankin halli		
tuksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuta pankin ajautuessa suu		
riin tappioihin ja kriisiin,
miten ongelmia on hoidettu ja ongelmasäästöpankkeja tuettu poik		
keusoloissa ja mitä valmiuslaki tarkoittaa pankkitoimialalle, sekä
miten merkittävää rahaston toiminta on säästöpankeille ja pankki		
ryhmälle ollut.
Tuen myöntämisen edellytykset. Vallinneeseen käytäntöön perustunut
yleinen käsitys on ollut, että rahaston on tullut tukea jäsenpankkeja siinä tapauksessa, että pankki olisi pitänyt asettaa selvitystilaan tai konkurssiin. Onko tuen myöntämisen edellytyksenä ollut pankin ajautuminen kuolemansa
rajalle? Tältä osin jaksossa jatketaan edellisen jakson pohdintaa. Rahastolla ei
ollut ehdotonta velvollisuutta myöntää tukea kuin siinä tapauksessa, että jäsenpankki olisi ajautunut konkurssiin. Konkurssissakin vakuusrahaston olisi
pitänyt korvata vain tallettajien saatavat, mutta ei muuta. Asian voi ilmaista
ahtaasti tulkiten siten, että säästöpankkien yhteisvastuu on vakuusrahaston
olemassaolon ajan rajoittunut säästöpankkien konkurssitapauksiin. Kun Talletussuojarahasto perustettiin, tämäkin velvollisuus poistui.
Vakuusrahaston tukimuodot on säädetty tyhjentävästi laissa. Tukimuodot
ovat lieventyneet siinä suhteessa, että alkuaan tuki annettiin yksinomaan
takaisinmaksettavana lainana ja sittemmin myös suorana avustuksena.

Muutokset ovat perustuneet käytännön tarpeisiin ja oman pääoman instrumenttien kehitykseen. Tuen ehdot ovat olleet vakuusrahaston päätettävissä.
Jäsenpankkien kannalta olennaista on ollut, minkälaisia ehtoja tukipankeille on voitu asettaa ja onko ehdoksi voitu asettaa esimerkiksi fuusio toiseen
säästöpankkiin. Tässä asiassa suurten ja pienten pankkien intressit ovat olleet
vastakkaiset. Ehtojen asettamisessa on pitänyt ottaa huomioon, että säästöpankin itsenäisyyttä ja päätöksentekoa ei tukiehtoja asetettaessa ole voinut
loukata. Näistä lähtökohdista vakuusrahastolla ei ole ollut myöskään oikeutta antaa jäsenpankeille sitovia määräyksiä eikä asettaa sanktioita tai uhata
pankkia rahastosta erottamisella. Tuen ehdoista on säädetty laissa ainoastaan siten, että pankin on tullut selvittää hallituksen ja toimivan johdon vahingonkorvausvastuu.
Kummasta on ollut kysymys vahingonkorvausoikeudenkäynneissä, epäonnistuneista luottopäätöksistä ja niitä seuranneista luottotappioista vai lakien rikkomisesta? Julkisuus ja politiikka haluavat panna pankkien johtoa
vastuuseen luottopäätöksistä, joista myöhemmin on koitunut tappioita. Lisävivahteen kysymykseen tuo se, että korvausoikeudenkäynnit ovat kohdistuneet lähes yksinomaan lama-aikoihin, vaikka luottotappioita on syntynyt
normaaleinakin aikoina. Lähes kaikissa yritystoimintaan liittyneissä kriiseissä ja suurten tappioiden kohdalla nousee esille vastuukysymykset kiinnittäen huomiota yksin vahingon rahamäärään. Jaksossa tuodaan esille, mistä
1990-luvun säästöpankkioikeudenkäynneissä oli kysymys.
Poikkeusolot. Päästäänkö kaikissa tapauksissa ongelmien yli voimassaolevalla lainsäädännöllä? Kokemukset osoittavat, että maan jouduttua kriisiin
pankkitoimintaa on säännelty ja rajoitettu paitsi tilanteeseen räätälöidyllä
lainsäädännöllä myös viranomaistoimin, erityisesti Suomen Pankin toimesta.
Talvisodan jälkeen Karjalan säästöpankkien toiminnan keskeyttämisestä ja
lopettamisesta säädettiin omat lait. Säästöpankkiliiton rooli oli merkittävä
em. säästöpankkien asioiden järjestämisessä uudelleen lainsäädäntöä valmisteltaessa ja Säästöpankkien Vakuusrahastolla oli oma roolinsa siirtosäästöpankkeja lopetettaessa.
Poikkeusoloissa säädetyt lait ovat esimerkkejä lainsäätäjän taipumisesta
tosiasioiden edessä. Samanlaisesta notkeudesta oli kysymys pienten säästöpankkien tukemisesta sodan jälkeen, kun tarvittavan lainmuutoksen tavoitteena oli säästöpankkien kilpailukyvyn parantaminen osuuskassoihin
nähden. Tällä hetkellä syvällekäyvimmät viranomaistoimet perustuvat lakiin
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luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta (jakso 9.6) ja valmiuslakiin. Niiden molempien nojalla voidaan ilmeisestikin välttää pankkikriisien puhjettua uusien lakien säätäminen tai ne ainakin linjaavat tilanteen
vaatimaa uutta sääntelyä.
Mikä merkitys vakuusrahastolla on ollut? Säästöpankkien Vakuusrahasto
ehti toimia 90 vuotta. Oliko rahasto kaiken varalta perustettu yhteisvastuujärjestelmä vai elävä tukirahasto? Tukipäätöksiä vakuusrahasto teki toimintansa aikana 57 vuotena, siis kahtena vuotena kolmesta. Kun avustuslainojen
juoksuaika oli kymmenen vuotta, rahaston tuen piirissä oli vuosittain koko
ajan noin kymmenen pankkia 1970-luvulle saakka. 1970- ja 1980-luvulla tukea myönnettiin pääosin avustuksina vuosittain 1 - 5 pankille. 1990-luvulla
tukea sai 20 säästöpankkia. 2000-luvulla rahasto toimi enää kaiken varalta
yhteisvastuujärjestelmänä.

8.2 Tuen myöntäminen
Vakuusrahaston tuen myöntämistä käsitellään tässä kohdassa vakuusrahaston näkökulmasta. Vakuusrahaston velvollisuus on säästöpankin kannalta
katsottuna tietysti pankin oikeus tai mahdollisuus tuen saamiseen rahastolta.
Vuoden 1997 lainmuutokseen (1229/1997) saakka kysymys oli myös pankkien
asiakkaiden kannalta talletusten suojasta. Tämän jälkeen vakuusrahastojen
olemassaolo on vain välillisesti turvannut tallettajien saamisia. Vakuutustoiminnassa korvataan yksittäisiä vakuutustapahtumia, jotka täyttävät vakuutussopimuksen ehdot. Vakuusrahaston tuki perustuu pankin kokonaistilanteeseen, jonka takana toki voi olla vakuutustapahtumiin verrattavia
luottotappioita tai väärinkäytöksiä. Tuen tarve voi perustua yksittäiseen vahinkoon, mutta yhtä hyvin useisiin vahinkoihin. Myös toiminnallisen tappion takia voitiin myöntää tukea. Vakuutusyhtiöistä vakuusrahasto poikkeaa
myös siinä, että tuen määrässä ei ole kuten vakuutuksissa omavastuuta eikä
korvauskattoa. Tuen myöntämisen laukaisee se, että säästöpankin vakavaraisuus uhkaa alentua alle lain vaatimusten.
Vuoden 1924 vakuusrahastolain mukaan rahaston varoilla avustettiin
säästöpankkeja, jotka olivat kärsineet niin suuria tappioita, että niiden olisi
pitänyt keskeyttää toimintansa, mutta joita kuitenkin oli pidettävä elinvoimaisina. Sen ohessa voitiin rahastosta harkinnan mukaan korvata saamiset,
joita säästöönpanijoilla oli suoritustilaan joutuneelta säästöpankilta, mikäli

säästöpankin varat eivät riittäneet niiden maksamiseen. Jälkimmäisellä perusteella, tosin uuden lain nojalla rahasto korvasi vuonna 1932 suoritustilassa
olleen Savon Työväen Säästöpankin ja vuonna 1934 Oulunsalon Säästöpankin tallettajien saamiset.902
Vuoden 1931 säästöpankkilakiin siirretyt vakuusrahastolain säännökset eivät muuttaneet rahaston avustusperusteita. Vakuusrahaston tarkoituksena oli auttaa jaloilleen elinvoimaisia säästöpankkeja, joiden toiminta
tappioiden johdosta olisi keskeytettävä, sekä turvata saamiset, joita säästöönpanijoilla oli sellaisilta säästöpankeilta.903 Liikeyrityksenä pankki on
elinkelpoinen silloin, kun se osoittaa ylijäämää varsinaisella toimintaalallaan. Ehto tulee täytetyksi, kun pankin korko- ja tariffituotot ylittävät
korkomenot ja varsinaisen pankkitoiminnan aiheuttamat menot.904 Elinkelpoisuus tuodaan tässä esille sen vuoksi, että 2000-luvun kriisinratkaisujärjestelmissä korostetaan, että tukea saavan pankin toiminnan jatkamisen edellytyksenä tulee olla pankin elinkelpoisuus pitkällä tähtäyksellä.
Muussa tapauksessa pankki voidaan uudelleenjärjestää tai asettaa selvitystilaan.905
Vuonna 1933 säästöpankkilakiin lisättiin, että rahastoa voitiin käyttää
myös ottolainaustileiltä tapahtuneiden ottojen vuoksi tilapäisissä likviditeettiongelmissa olevien säästöpankkien avustamiseen (44 §). Se että vakuusrahaston varoilla voitiin tukea säästöpankkien maksuvalmiutta, tiesi periaatteellista laajennusta rahastolle alun perin annettuihin tehtäviin. Lainmuutos
herätti myös eduskunnassa vilkasta keskustelua. Vastauksessaan hallitukselle eduskunta lausui, että sen käsityksen mukaan säästöpankkien yleensä, kuten siihenkin asti, on vältettävä maksuvalmiushäiriöitä omalla ja

902. Savon Työväen Säästöpankki lopetti toimintansa selvitystilan jälkeen sillä täydennyksellä, että pankin asiakkuudet siirrettiin Kuopion Säästöpankkiin. Selvitystilassa ollut Oulunsalon Säästöpankki yhdistettiin Säästöpankki Sampoon lopputuloksen kannalta samanlaisella
prosessilla. Vakuusrahaston johtokunta päätti ”säästöpankkilaitoksen etua ajatellen kunniaasiana ja ikävän huomion välttämiseksi turvata säästöönpanijoiden saatavat.” Hietakari 1951 s.
132, Hannula 1986 s. 35, Vakuusrahaston johtokunta 22.11.1932 ja 16.11.1934.
903. Jussi Linnamo, Kansantaloudellinen aikakauskirja 1973:3 s. 217.
904. Ennen vakuusrahaston perustamista yhteensä 21 säästöpankkia oli lopettanut toimintansa, joista kaksi sen perusteella, että ne eivät täyttäneet tehdaskassoina vuoden 1895 laissa
säästöpankeille asetettuja kriteereitä (Finlayson & Co:n Säästöpankki ja Daalin tehtaan säästöpankki ja eläkekassa). Muissa tapauksissa toiminnan lopettamisen syitä olivat erityisesti kituva toiminta mutta myös maksuvalmiusongelmat ja kassavajaukset. Ainakaan kaikki lopetetut
säästöpankit tuskin olisivat pienuutensa, kitukasvuisuutensa takia täyttäneet vakuusrahaston
tuensaannin edellytyksiä elinkelpoisuudesta.
905. HE 175/2014 s. 23. Viittaus koskee Ruotsin lainsäädäntöä, mutta periaatetta voi pitää yleispätevänä.
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keskuspankkinsa avulla, ja että vakuusrahasto on säilytettävä lähinnä säästöpankkien vakavaraisuuden turvana.906
Vuoden 1969 pankkilakien mukaan vakuusrahastosta voitiin antaa tukea
pankille, jota oli pidettävä elinkelpoisena, mutta joka oli kärsinyt niin suuria
tappioita tai muuten joutunut sellaisiin vaikeuksiin, että tuen myöntäminen
pankin toiminnan turvaamiseksi oli tarpeellista (SPL 69 §). Laista poistettiin
tuen antaminen likviditeettiongelmien takia. Lakia voitaneen lukea kuitenkin siten, että maksuvalmiusongelmiin joutuneen pankin voitiin katsoa joutuneen ”muuten sellaisiin ongelmiin”, että tukea voidaan antaa. Lisäksi vakuusrahaston varoista oli suoritettava ne konkurssiin joutuneen säästöpankin
tallettajien saatavat ottolainaustileillä, joiden maksamiseen konkurssipesän
varat eivät riitä. Varoja voidaan käyttää jo konkurssi- tai selvitystilan aikana.
Tässä suhteessa rahastolla ei ollut harkintamahdollisuutta, vaan tallettajan
saatavat oli aina maksettava.907 Säästöpankkien yhteisvastuun kannalta säästöpankit tulivat yhteisvastuuseen vakuusrahaston välityksin tallettajiensa
saatavien suorittamisesta kaikissa olosuhteissa.
Vuonna 1978 laista poistettiin vakuusrahastolta tukea hakevalta pankilta elinkelpoisuusvaatimus, koska sen arvioimista pidettiin käytännössä vaikeana.908
Vuoden 1990 talletuspankkilaissa säännöksiä muutettiin siten, että saamisten korvaaminen ei koske toisten luotto- ja rahoituslaitosten saamisia (54
§). Vakuusrahastoa koskevat säännökset siirrettiin sellaisenaan vuoden 1993
luottolaitoslakiin. Kun Talletussuojarahasto perustettiin vuonna 1998, vakuusrahastolta poistui talletusten korvausvelvollisuus (55 §).
Vuoden 2007 luottolaitoslakiin lisättiin, että rahasto ei tukipäätöksiä
tehdessään saa ilman perusteltua syytä asettaa rahastoon kuuluvia pankkeja keskenään eriarvoiseen asemaan. Kunkin tukipäätöksen tulee perustua tuettavan pankin taloudellisen tilan huolelliseen selvittämiseen (119 §).
Tasavertaista kohtelua koskevan vaatimuksen tekee ymmärrettäväksi se,
että saman vakuusrahaston jäsenenä voi olla kaikkia yhteisömuotoja olevia ja myös hyvin erikokoisia pankkeja. Vastaava säännös on vuoden 2014

906. V. E. Angervo, Säästöpankki nro 10/1948 s. 144.
907. Erma 1970 s. 387.
908. SPL 69 §:n muutos, HE 32/1978 s. 18, Erma - Koski 1985 s. 441.
Lainmuutoksen nojalla vakuusrahasto saattoi antaa vuonna 1982 Askolan Säästöpankille avustusta toiminnallisen tappion korvaamiseksi. Talletuskehitys ei ollut säästöpankissa odotusten
mukainen ja maatalouden velkaantumisen kautta pankin maksuvalmius oli ollut vaikeasti hoidettavissa. Pankin velkaantuminen SKOP:lle oli usean vuoden ajan ylittänyt sellaiset rajat, että
toimintaa olisi kannattavasti voinut hoitaa. Vakuusrahaston johtokunta 2.11.1982.

luottolaitoslaissa (13:7 §). Säännöksen voi tulkita siten, että jäsenpankin yhteisömuoto tai koko ei yksin voi olla perusteena hakemuksen hylkäämiseen.
Toisaalta tuen epäämistä voisi perustella esimerkiksi yhden jäsenpankin niin
suurella tukitarpeella, että tämän pankin tukeminen merkitsisi kannatusmaksun nousemista niin korkeaksi, että jotkut muut rahaston jäsenpankit
maksukorotuksen seurauksena ajautuisivat myös tukipankeiksi.
Tuen antamisen harkinnanvaraisuudesta ei ole ollut tulkintaerimielisyyttä. Erma toteaa, että pankkilait eivät velvoita vakuusrahastoa antamaan tukea
jäsenpankeilleen, vaan tuen myöntäminen on aina rahaston hallintoelinten
harkinnan varassa.909 Tallettajien saamisten turvaaminen tuli pakolliseksi
vuoden 1969 pankkilaeissa (SPL 68 §). Tehtävä poistui edellä todetun mukaisesti lainmuutoksella, jolla Talletussuojarahasto perustettiin (1229/1997).
Vakuusrahaston valtuuskunnan vuonna 2012 vahvistamien sääntöjen 2
§:n 3 momentin mukaan rahasto antaa tukea sellaisten tappioiden kattamiseen, jotka aiheutuvat jäsenpankille Säästöpankkiliiton hyväksymään keskusluottolaitokseen kohdistuvista, keskusluottolaitostehtäviin perustuvista
asiakasriskeistä, mikäli tuki on välttämätöntä jäsenpankin toiminnan turvaamiseksi. Edellä esitetyn mukaisesti rahastolla ei ole ollut ehdotonta velvollisuutta myöntää tukea. Rahasto ei ollut aikaisemmin etukäteen sitoutunut
säännöissään tai päätöksillään myöntämään tukea yleisesti tai tietyt kriteerit täyttävissä tapauksissa. Vakuusrahaston sääntöihin vuonna 2012 otettu
tosiasiassa keskusluottolaitoksena toimivaa pankkia turvaamaa tarkoitettu
määräys merkitsi poikkeusta harkinnanvaraisuuteen tuen myöntämisessä.
Kysymys menetti merkityksensä vuonna 2014 vakuusrahaston purkamisen
seurauksena, säästöpankkien perustettua oman keskuspankin (Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy) ja ottamalla uusi pankki myös jäseneksi säästöpankkien yhteenliittymään.

8.3 Tukimuodot
Vuoden 1924 vakuusrahastolaissa käytettiin rahaston antamasta tuesta sanaa
avustus. Kysymys oli kuitenkin takaisin maksettavasta lainasta. Lisäksi avustus annettiin ehdolla, että avustuksen ja sille määrätyn koron takaisinmaksamisesta saadaan hyväksyttävät takeet.910 Takeiden vaatimisen perusteena
909. Erma 1970 s. 389.
910. Myönnettiin Puumalan Säästöpankille 100 000 markan avustuslaina kolmen kuukauden
irtisanomisajalla. Lainan vakuutena on 20 henkilön antama takaussitoumus. Säästöpankin
tulee lähettää vuosittain rahastolle vahvistus siitä, että takauksen antaneet ovat elossa. Jos jo-
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oli, että vakuusrahaston tulee saada antamansa laina takaisin myös niissä
tapauksissa, joissa pankki jouduttaisiin mahdollisesti myöhemmin elinkelvottomana lopettamaan. Laissa tarkoitettuina takuina pidettiin yksityishenkilöiden ja kunnan antamia takauksia.911
Säännös otettiin sellaisenaan vuoden 1931 säästöpankkilakiin (45 §).
Vuonna 1939 lakia muutettiin siten, että vakuusrahaston valtuuskunnalla oli
johtokunnan esityksestä oikeus luopua rahaston saatavasta tai sen osasta, jos
säästöpankille myönnetyn avustuslainan takaisin periminen johtaisi kohtuuttomuuteen. Valtuuskunnan päätös oli alistettava valtiovarainministeriön
vahvistettavaksi (25/1939, 45 §). Lainmuutos liittyi Kurkijoen Säästöpankin tapaukseen, jossa pankin hallituksen jäsenet oli tuomittu korvaamaan pankin
kamreerin tekemien kavallusten aiheuttamat vahingot.912
Vuonna 1941 kumottiin säännös, jonka mukaan avustuslainan takaisinmaksusta pitää antaa hyväksyttävät takeet (800/1941, 45 §). Muutosta perusteltiin sillä, että rahasto ei voi ottaa antamiensa avustuslainojen vakuudeksi avustettavan säästöpankin omaisuutta tai pankin saamia pantteja, koska
pankille sellaisen vakuuden antaminen, milloin on kysymys pankin vakavaraisuuden vahvistamisesta, olisi asiallisesti ristiriidassa sen rahaston toimintaa koskevan tärkeimmän säännöksen kanssa, että rahaston saaminen
jää viimeiseksi säästöpankin konkurssissa. Tästä syystä vakuutena oli siis
ollut joko kunnan tai pankin hallituksen jäsenten tai yksityishenkilöiden takaus. Kuntien ja yksityisten takauksia oli kuitenkin ollut vaikea saada ja oli
olemassa vaara, että jokin säästöpankki jäisi ilman avustusta sen johdosta,
että mainittua lain asettamaa ehtoa ei voida täyttää. Tämän vuoksi ja kun
tappioiden syntyminen olisi kuitenkin ilmeisesti hyvin harvinainen tapaus,
mainittu ehto poistettiin.913
ku heistä on kuollut tai luovuttaa omaisuutensa konkurssiin, on siitä viipymättä ilmoitettava.
Vakuusrahaston johtokunta 30.9.1929.
911. Säästöpankki nro 10/1924 s. 102. Lehdessä lisäksi todetaan, että ”Rahastoa tultaisiin lähinnä käyttämään toimintakelpoisuutensa menettäneiden säästöpankkien ylläpitämiseksi, siis
samanlaisten tapausten sattuessa kuin milloin osakepankki on menettänyt 10 % osakepääomastaan ja osakkeenomistajat lain mukaan ovat velvolliset vajauksen täyttämään.”
912. Lainmuutoksen nojalla vakuusrahaston saatavista Kurkijoen Säästöpankilta poistettiin
214 448 markkaa. Tämän jälkeen kuuden entisen hallituksen jäsenen korvattavaksi jäi 154 171
markkaa. Vakuusrahaston johtokunta 22.11.1939.
913. Nyman 1962 s. 173.
Vuonna 1932 vakuusrahasto myönsi Heinäveden kunnan Säästöpankille avustuslainan, jonka
vakuutena oli 13 hallituksen jäsenen ja isännän takaus, joka vaihdetaan kunnan takaukseksi, jos asiaa koskeva kunnanvaltuuston päätös jää pysyväksi. Korkein hallinto-oikeus kumosi
kunnanvaltuuston päätöksen sillä perusteella, että äänestys kunnanvaltuustossa oli toimitettu
suljetuilla lipuilla eikä julkisesti. Johtokunta 22.11.1932 ja 29.6.1934.

Vuoden 1969 säästöpankkilaissa tukimuodoiksi säädettiin avustuslaina ja
uutena avustus (69 §). Lisäksi avustuslainan takaisinperinnän luopumiskynnys aleni. Jos lainan periminen johtaisi kohtuuttomuuteen, vakuusrahaston
valtuuskunnalla oli oikeus luopua rahaston saatavasta tai sen osasta. Luopumispäätöstä ei tarvinnut enää alistaa valtiovarainministeriön vahvistettavaksi
(71 §).914 Vuoden 1993 luottolaitoslakiin lisättiin uusina tukimuotoina takaus
rahastoon kuuluvan pankin ottamille lainoille sekä pääomasijoitukset (61
§).915 Vuonna 1997 pääomasijoitukset korvattiin asiallisesti suunnilleen samaa tarkoittavilla pääomalainoilla (1229/1997, 61 §).
Pankkitarkastusvirasto antoi 31.3.1993 talletuspankkilain 55 §:n nojalla
ohjeen rahaston tukimuodoista. Ohjeen mukaan rahaston tukimuotoihin
voi kuulua avustusten ja tukilainojen lisäksi pankin ensisijaiseen omaan
pääomaan luettavia pääomasijoituksia (pääomalainoja) ja ylempään toissijaiseen omaan pääomaan luettavia ikuisia vastuudebentuureja ja niihin
rinnastettavia lainoja. Käytettäviin instrumentteihin ei voida liittää oikeutta vaihtaa sijoitusta pankin osakkeiksi, sijoitusosuuksiksi tai kantarahastoosuuksiksi. Mikäli vastuudebentuuriohjelma on sellainen, että kysymyksessä
on pankkiin kohdistuva vakavaraisuutta turvaava tukitoimi, rahasto voi tukea
pankkia merkitsemällä vastuudebentuureja tai antamalla lainaa yhtä huonolla etuoikeudella. Jos taas kysymyksessä on pankin varainhankinta, jolla
kunnossa oleva pankki lisää puskureitaan, ei kysymys ole rahastolle kuuluvasta tehtävästä.916

Vuonna 1934 Oulunsalon Säästöpankin hallituksen jäsenet kieltäytyivät aikaisemmin todetun
mukaisesti antamasta vakuusrahastolle sen vaatimaa takausta (alaviite 531). Selvitystilassa
ollut säästöpankki yhdistettiin vastoin säästöpankin tahtoa Säästöpankki Sampoon. Johtokunta 16.11.1934.
Vuonna 1934 rahasto myönsi Hämeen Työväen Säästöpankille avustuksen, jonka vakuutena
oli kiinnitys pankin velallisen kiinteistöön. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Vähemmistöön
jääneet katsoivat, että lainasta tarjottu vakuus ei täyttänyt säästöpankkilain vaatimuksia, koska
se olisi heikentänyt tallettajien asemaa säästöpankin konkurssissa. Vähemmistön kantaa voidaan pitää oikeana ottaen huomioon mm. myöhemmin annetun vuoden 1941 lainmuutoksen
perustelut. Johtokunta 29.6.1934.
914. Rahaston valtuuskunta päätti 17.11.1976 luopua saatavistaan kuudelta säästöpankilta sillä perusteella, että näiden säästöpankkien taloudellinen asema oli heikko. Lisäksi kolmelta
säästöpankilta saatavista luovuttiin sillä perusteella, että ne olivat säästöpankkilaitoksen edun
nimissä ottaneet fuusiossa vastaan taloudelliseen ahdinkoon joutuneita toisia säästöpankkeja.
915. Vakuusrahaston hallitus päätti myöntää 16.4.1992 viidelle säästöpankille varainhankinnan
vakauttamiseksi takauksia 3,1 mrd markkaa. Suomen Säästöpankki - SSP:tä koskevien suunnitelmien toteuttamista odotettaessa takausvastuut nostettiin elokuun loppuun mennessä
4,6 mrd markkaan. SSP:n aloitettua toimintansa rahaston takaamat lainat muutettiin Valtion
vakuusrahaston lainoiksi. Muita takauksia lainoille ei rahasto antanut.
916. Vakuusrahaston hallitus 4.6.1993.
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Vuoden 2011 lainmuutoksen (1244/2011) mukaan vakuusrahasto voi merkitä tukea tarvitsevan jäsenpankin osakkeita tai osuuksia, sen liikkeeseen
laskeman pääomalainan tai muita pankin omiin varoihin luettavia sitoumuksia.917 Osakkeita koskeva lisäys oli periaatteellisesti merkittävä, jos sen voi
tulkita niin, että vakuusrahasto voi mennä omistajaksi säästöpankkiosakeyhtiöön. Tätä kautta vakuusrahasto olisi voinut vaikuttaa pankkiin omistajana ja
osallistua mahdollisiin säästöpankkiryhmää koskeviin rakennejärjestelyihin.
Vaihtoehto osallistua pankkiryhmän rakennejärjestelyihin oli realistinen, koska se, että vakuusrahasto jäisi pysyväksi omistajaksi jäsenpankkiin,
olisi rahaston perimmäisen tarkoituksen vastaista. Ei olisi myöskään rahaston kannalta välttämättä tarkoituksenmukaista, että se joutuisi vastuuseen
pankin liiketoiminnasta. Laissa mainitaan tukimuotona myös jäsenpankin
osuuksien merkitseminen. Säästöpankin sidottua omaa pääomaa on kantarahasto. Johdonmukaista on, että osuuksilla tarkoitetaan myös säästöpankin
kantarahasto-osuuksia. Niitä merkitsemällä vakuusrahasto olisi päässyt vaikuttamaan säästöpankin hallintoon. Vuoden 2014 luottolaitoslain vakuusrahastoa koskeviin säännöksiin ei tehty muutoksia.
Luottolaitoslain mukaan pankin toissijaisia omia varoja ovat vastuudebentuurit. Vakuusrahastoa koskevassa lainkohdassa ei erotella pankin ensisijaisia ja toissijaisia omia varoja. Siten vakuusrahasto voi merkitä säästöpankin liikkeeseenlaskemia debentuureja. Debentuurien juoksuaika oli viisi
vuotta ja niitä lyhennettiin vuosittain viidesosalla vuoden 2014 luottolaitoslakiin saakka. Tästä syystä debentuureilla ei ollut samaa jäsenpankin vakavaraisuutta vahvistavaa vaikutusta kuin pääomalainoilla. Uusi luottolaitoslaki
merkitsi, että debentuurien juoksuajan tulee olla vähintään viisi vuotta eikä
niitä voi lyhentää juoksuaikana, jotta ne voitaisiin ottaa huomioon pankin
vakavaraisuuslaskelmissa. Tässä mielessä debentuurien merkitseminen olisi aikaisempaa kilpailukykyisempi vaihtoehto pääomalainoihin verrattuna.

917. Vuoden 1992 jälkeen Säästöpankkien Vakuusrahasto myönsi tukilainat pääomalainan
muodossa. Pääomalaina lukeutuu ns. välipääomarahoitukseen, jossa on kyse oman ja vieraan
pääoman ominaispiirteitä yhdistelevästä rahoitusvälineestä. Pääomalainan ehdot ovat pääpiirteissään seuraavat: Pääomalaina ja korko saadaan maksaa pankin selvitystilassa ja konkurssissa vain muita velkoja huonommalla etusijalla. Siten pääomalainavelkojan saatava sijoittuu
pankkia purettaessa maksunsaantiasemaltaan muiden velkojen ja osakepääoman väliin. Pääomalaina saadaan maksaa takaisin ja sille voi maksaa korkoa vain siltä osin kuin pankin vapaan
oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä ylittää pankin taseen mukaisen tappion
määrän. Pääomalainan pääoman ja koron maksamisesta pankki ei saa antaa vakuutta. OYL 12
luvun 1 §, Pönkä 2011 s. 217-220.

8.4 Tukiehdot
Säästöpankit ovat itsenäisiä suhteessa vakuusrahastoon. Myös rahaston suhteessa tukea saaneisiin säästöpankkeihin itsenäisyys on otettu huomioon.
Kun vakuusrahaston johtokunnassa syksyllä 1939 käsiteltiin hallitussihteeri
Pekkasen tekemää ehdotusta sääntöjen muuttamiseksi, ehdotuksesta poistettiin ”säästöpankkien asemaan itsenäisenä luottolaitoksena kokonaan soveltumattomana määräys, jonka mukaan säästöpankin olisi avustusta saatuaan alistuttava kaikkiin niihin ohjeisiin ja määräyksiin, joita vakuusrahaston
johtokunta pitäisi tarpeellisena antaa.”918 Vastaava keskustelu käytiin rahaston hallituksessa säästöpankkiryhmän pelisääntöjä käsiteltäessä vuonna
1998. Kun Säästöpankkiliiton esittämästä rahaston ohjeidenanto-oikeudesta
ei päästy yksimielisyyteen, sitä ei otettu rahaston sääntöihin.919
Edellä todetuilla perusteilla vakuusrahasto ei ole toimintansa aikana antanut yleisiä määräyksiä tai ohjeita rahaston jäsenille eikä myöskään tukea
saaneille pankeille. Sen sijaan tukipäätöksiin on aina sisältynyt ehtoja. Mikäli
säästöpankki rikkoo tukipäätöksen ehtoja niin, että se vaarantaisi rahaston
toimintaedellytyksiä, pankki voidaan erottaa rahastosta. Tämä mahdollisuus
tuli lakiin kuitenkin vasta siinä yhteydessä, kun jäsenyys vakuusrahastossa tuli vapaaehtoiseksi vuonna 1998. Sitä aikaisemmin erottaminen ei ollut
mahdollista.
Vakuusrahaston harkitessa tukiehtoja tukea hakevan pankin ongelmien
syillä ei ole ollut olennaista merkitystä. Tärkeintä on ollut ennuste pankin tuloksentekokyvystä ja vakavaraisuuden kehityksestä. Yleisenä periaatteena on
ollut, että jokainen hakemus ja tapaus tutkitaan erikseen ja sen pohjalta päätetään tukeen liittyvistä ehdoista. Automaattisesti kaikkiin tukipäätösiin liittyviä ehtoja ei ole ollut. Rahaston hallitus ei myöskään ole päättänyt avoimista klausuuleista eli sellaisista ehdoista, jotka olisivat mahdollistaneet tukea
saaneen pankin toimintaan puuttumisen myöhemmin tarpeen vaatiessa.920
Vakuusrahaston päätöksissä yhteisenä ehtona on ollut hallituksen ja toimivan johdon vastuun selvittäminen syntyneisiin tappioihin. Ehto perustui
lakiin jo vuoden 1924 vakuusrahastolaista vuoden 1990 talletuspankkilakiin
saakka, josta syystä vastuiden selvittämistä ei voida pitää nimenomaisesti

918. Vakuusrahaston johtokunta 22.11.1939.
919. Vakuusrahaston hallitus 27.1.1998 ja 4.3.1998.
920. Rahaston hallitus hyväksyi periaatteet 8.4.1993. Tukipäätöksiä tarkasteltaessa voidaan
todeta, että rahasto oli noudattanut ko. periaatteita pääpiirteissään aikaisemminkin, joten kysymys oli käytännön kirjaamisesta.
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rahaston asettamana ehtona. Talletuspankkilaissa ei enää ollut tätä aikaisempaan säästöpankkilakiin sisältynyttä säännöstä. Rahaston tukipäätöksiin
ehto kuitenkin otettiin selvyyden vuoksi, tavallaan muistutuksena siitä, että
säästöpankin on harkittava luottamus- ja toimihenkilöitä koskevat vastuukysymykset normaalistikin.
Avustuslainoissa oli alkuaikoina irtisanomisehto, joka oli yleensä kolme
kuukautta. Lainaa tuli lyhentää alkuperäisestä pääomasta vähintään 10 %
vuodessa, jolloin laina-ajaksi muodostui 10 vuotta. Lisäksi tukipäätöksiin sisältyi korkoehto. Korko on ollut kohtuullisella tasolla. Viitekorkona on ollut
mm. säästöpankin kulloinkin hyvittämä säästötilin korko, Suomen Pankin
alin diskonttokorko, SKOP:n maksama korko kuuden kuukauden talletukselle ja viimeisissä tukipäätöksissä euribor-korko nousevalla marginaalilla
tarkoituksena kannustaa maksamaan avustuslaina kohtuullisessa ajassa takaisin. Mikäli säästöpankki oli tukea myönnettäessä selvitystilassa, tuen edellytyksenä oli, että valtiovarainministeriö sallii pankin toiminnan jatkumisen.
Nämä tapaukset kohdistuivat 1930-luvun pula-aikaan.921
Pankkikohtaisista ehdoista on ilmennyt pankin hoitotaso ja syyt pankin
ongelmiin. Tukipäätökseen on voitu sisällyttää esimerkiksi pyyntö, että tarkastusviranomaiset tarkoin seuraavat pankin kehitystä ja antavat vuosittain
pankin tilasta lausunnon rahaston johtokunnalle tai vaatimus, että pankin
asioita hoitamaan on valittava riittävän pätevyyden omaavia henkilöitä tai
huomautus, että hallituksen tulee tarkoin huolehtia lakien, asetusten, sääntöjen ja viranomaisten ohjeiden noudattamista. Velvoitteita annettiin myös
muille kuin pankille, kun rahaston päätöksessä edellytettiin, että valtiovarainministeriön tai Säästöpankkitarkastuksen tuli asettaa säästöpankin hoitoa valvomaan säästöpankkilain mukainen asiamies.922
Myös tukea saaneen säästöpankin toiminnalle vakuusrahasto on asettanut ehtoja. Avustuslaina on käytettävä esimerkiksi säästöpankin SKOP:sta
ottamien lainojen lyhentämiseen tai takaisinmaksamiseen tai säästöpankin
palkkausmenot ja hoitokulut eivät saa ylittää yhtä prosenttia säästöpankin
hoitovarojen määrästä. Vuonna 1993 tukiehtoihin lisättiin, että tukea saaneen
säästöpankin tuli pyytää lupa suurimpiin investointeihin kuten uusien kont921. Seuraavat säästöpankit olivat rahaston tukipäätöksen aikaan selvitystilassa: Puumalan
Säästöpankki 1929, Reisjärven Säästöpankki 1932, Ristijärven Säästöpankki 1933 ja Oulunsalon
Säästöpankki 1934.
922. Asiamieheksi on usein valittu naapurisäästöpankin johtaja tai lakimies. Esimerkiksi Längelmäen Säästöpankin asiamiehenä toimi vuonna 1959 varatuomari Pekka Terho, myöhemmin
Tampereen Säästöpankin toimitusjohtaja (1966-1986) ja SKOP:n hallintoneuvoston puheenjohtaja (1974-1987). Vakuusrahaston johtokunta 9.11.1959.

toreiden perustamiseen, merkittäviin saneerauksiin konttoreissa ja uusien
kiinteistöjen hankintaan pankin omaan käyttöön. Mikäli hankkeet ovat olleet
liiketaloudellisesti perusteltuja, rahasto antoi luvan. Lupamenettely koski
erityisesti sivukonttoreiden perustamista.
Yleiseksi periaatteeksi 1990-luvulla tuli myös se, että tukipankki ei saanut
laskea liikkeeseen ilman vakuusrahaston lupaa vastuudebentuureja, pääomalainoja eikä kantarahasto-osuuksia. Ehdon asettamisen perusteluna oli
se, että ongelmiin joutunutta säästöpankkia tuetaan ensisijaisesti vakuusrahaston kautta. Ryhmän ja säästöpankinkaan maineriskin kannalta pankin
ongelmiin ei tule hakea ratkaisua säästöpankin tallettajilta ja mahdollisilta
sijoittajilta. Rahaston hallitus linjasi myös, että se ei ota kantaa säästöpankin
normaalin liiketoiminnan piiriin kuuluviin asioihin. Siten rahasto kieltäytyi
mm. ottamasta kantaa tukea saaneen pankin asiakkaittensa kanssa tekemiin
velkajärjestelysopimuksiin.
Tukea saaneen säästöpankin toimintaa on valvonut paitsi Säästöpankkitarkastus (tavallista tehostetummin) myös vakuusrahaston hallitus. Säästöpankkien toimitusjohtajien on tullut raportoida vuoden 1992 jälkeen suoraan
rahaston hallitukselle säästöpankin kehityksestä. Säästöpankkitarkastuksen
seurannan tuloksena avustuslainojen korko on määritelty vuosittain pankin
maksukyvyn mukaiseksi tai alun perin määriteltyä korkoa on voitu alentaa.
Koroista on varsin yleisesti voitu myös luopua.923 Samoin on voitu luopua
eräissä tapauksissa avustuslainojen takaisinmaksusta.924 Kun vuoden 1969
säästöpankkilaissa tuli mahdolliseksi suora avustus, saatavista luopuminen
menetti käytännössä merkityksensä, kun tuki voitiin antaa alusta alkaen eitakaisinmaksettavana avustuksena niissä tapauksissa, joissa voitiin nähdä jo
etukäteen vaikeuksia tuen takaisinmaksussa.
Lamavuosina 1930-luvulla säästöpankit saattoivat omalta puoleltaan
ryhtyä jo ennen tukihakemusta toimiin maksuvalmiutensa vakauttamiseksi

923. Esim. 8.10.1936 vakuusrahasto päätti yksipuolisesti alentaa avustuslainojen korkoa sillä
perusteella, että säästöpankkien ansaintamahdollisuudet rahanrunsauden ja korkomarginaalien pienentymisen takia olivat heikentyneet. Koroista vapautettiin kolme pankkia, seitsemän
korkoja alennettiin ja kahden korkoja ei muutettu.
924. Vuonna 1960 vakuusrahasto luopui saatavistaan kuudelta säästöpankilta. Päätöksen perusteluissa säästöpankkeja luonnehdittiin kehityksessään pysähtyneiksi ja takapajuisiksi. ”Johtokunnan saaman varman vakaumuksen mukaan lainoja ei saada koskaan takaisin, minkä
vuoksi ne vakuusrahaston varojen puolella edustavat niin kuin sanotaan pelkkää ilmaa.” Toinen laajempi avustuslainojen anteeksianto oli vuonna 1976. Anteeksianto koski tällöin yhdeksää säästöpankkia, joista kuuden asema oli heikko ja kolme oli ollut fuusiossa vastaanottavaa
pankkia. Viimeksimainitut olivat suostuneet fuusioon säästöpankkilaitoksen edun nimissä.
Rahaston johtokunta 21.10.1960 ja 28.10.1976.
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siten, että säästöpankin suurimmat tallettajat sitoutuivat määräajaksi olemaan nostamatta talletuksiaan pankista.925 Myös vakavaraisuuden turvaamiseksi säästöpankki saattoi ryhtyä poikkeuksellisiin toimiin oman pääoman
lisäämiseksi kartuttamalla silloista kantarahastoa tai ottamalla käyttöön lisärahaston.926 Vakuusrahasto on käyttänyt tuen myöntämisen ehtona tuettavan pankin fuusiota toiseen säästöpankkiin, jos säästöpankin toiminnan
edellytyksiä jatkossa pidettiin huonoina. Ehtoa ei välttämättä aina tarvinnut
kirjata vakuusrahaston päätökseen, koska fuusiosta säästöpankkien kesken
oli sovittu jo ennen vakuusrahaston tukipäätöstä.927

8.5 Hallituksen vastuun toteuttaminen
Vuoden 1924 vakuusrahastolain mukaan rahaston oli ennen avustuksen antamista todettava, että säästöpankin hallituksen jäsenet ja virkailijat ovat tappioihin syyttömät tahi että he, mikäli he lain mukaan niistä vastaavat, ovat ne
korvanneet tai antaneet niiden korvaamisesta hyväksyttävän vakuuden taikka että korvausta ei voida varattomuuden takia heiltä saada. Tässä suhteessa
vakuusrahaston perustaminen ei merkinnyt muutosta hallituksen jäsenten ja
virkailijoiden vastuuseen. Mikäli kysymys hallituksen jäsenten tai virkailijain
korvaamisvelvollisuudesta on tullut riitaiseksi, voidaan säästöpankin toiminnan jatkamiseen tarvittava avustus myöntää jo ennen kuin tuomioistuimen
päätös on annettu, kuitenkin ehdolla, ettei säästöpankin puolelta luovuta
oikeudesta lain mukaisen korvauksen saantiin. Vastaava säännös hallituksen jäsenten ja toimivan johdon korvausvelvollisuuden selvittämisestä otettiin vuoden 1931 säästöpankkilakiin (45 §). Vuoden 1969 säästöpankkilaissa
säännöstä lievennettiin siten, että vahingonkorvauksesta voidaan luopua, jos
925. Reisjärven Säästöpankissa suurin osa tallettajista, joilla oli yli 500 markan talletukset, antoivat vuonna 1932 sitoumuksen, että he pitävät talletuksensa irtisanomatta vuoden 1934 loppuun. Säästöpankki oli selvitystilassa, joten talletusten nostaminen pankista muutenkin oli
estynyt. Rahaston johtokunta 14.4.1932.
Mellilän Säästöpankissa tallettajat sitoutuivat yhteenlaskettuna 1 200 000 markan summalla
vuonna 1933 siihen, että he eivät nosta näitä talletuksiaan vuoden 1935 loppuun mennessä.
Säästöpankin talletukset olivat mainittuna aikana yhteensä 1 442 000 markkaa. Rahaston johtokunta 31.5.1933.
926. Vuonna 1932 Reisjärven kunta ja manttaalikunta lahjoittivat kumpikin 50 000 markkaa
Reisjärven Säästöpankin kantarahastoon. Rahaston johtokunta 14.4.1932.
Vuonna 1958 Imatran Säästöpankille annettiin 2,6 milj. markan avustuslaina ehdolla, että säästöpankki kerää 3,5 milj. markan lisärahaston. Rahaston johtokunta 20.12.1958.
927. Esimerkkinä fuusiosta tuen ehtona jo edellä viitteessä 532 mainitut Nousiaisten Säästöpankin fuusio Mynämäen Säästöpankkiin ja etukäteen sovitusta fuusiosta Auran Säästöpankin
fuusio Turun Suomalaisen Säästöpankkiin. Rahaston johtokunta 5.6.1959 ja 12.3.1987.

korvausta ei voida varattomuuden takia saada tai jos korvauksen vaatimista
ei voida pitää kohtuullisena tai säästöpankin edun mukaisena (70 §).
Lähes poikkeuksetta vakuusrahaston tukipäätöksiin liitettiin ehto hallituksen jäsenten ja virkailijoiden korvausvelvollisuuden selvittämisestä. Vuoteen 1970 saakka rahaston ainoana tukimuotona oli avustuslaina. Vuoteen
1941 saakka avustuksia annettiin ehdolla, että avustuksen ja sille määrätyn
koron takaisinmaksamisesta saadaan hyväksyttävät takeet. Sotien välisenä
aikana vakuutena oli pankin hallituksen jäsenten ja kamreerin antama takaus. Tätä kautta hallitus ja kamreeri tulivat vastuuseen tappioista. Toisaalta
voidaan ajatella niinkin, että jos hallitus olisi ollut pankin kärsimästä luottotappiosta oikeudellisessa vastuussa, hallitus menemällä takaukseen saattoi
hoitaa tappion 10 vuoden kuluessa säästöpankin tuloksen kautta. Avustuslainojen pituushan oli normaalisti 10 vuotta.928
Vuonna 1990 vakuusrahastoja koskevat säännökset siirrettiin pankkilaeista talletuspankkilakiin. Vakuusrahastoja koskeviin säännöksiin ei sisällytetty
tuen myöntämisen ehdoksi enää hallituksen jäsenten ja toimivan johdon
vahingonkorvausvastuun selvittämistä. Kun hallituksen jäsenten ja johdon
vahingonkorvausvastuu säilyi säästöpankkilaissa ennallaan, vakuusrahasto
sisällytti päätöksiinsä jo edellä todetun mukaisesti edelleen ehdon, jonka
mukaan pankki ei saa luopua oikeudestaan lainmukaisiin vahingonkorvauksiin. Ns. säästöpankkioikeudenkäynneissä vastuiden selvittäminen lähti
valtion intressistä ja toteutettiin pankin omistajan toimesta Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n siirryttyä valtion omistukseen. Vakuusrahastolla ei ollut
siten roolia näissä oikeudenkäynneissä. SSP:n saamilla vahingonkorvauksilla
ei ollut myöskään suoraa eikä välillistä merkitystä vakuusrahastolle.
Suistamon Säästöpankki oli ensimmäinen, joka pyysi vakuusrahastolta
tukea pankin kamreerin, paikkakunnan nimismiehen kavallusten aiheuttamien vahinkojen kattamiseen. Vakuusrahasto epäsi hakemuksen. Pankin
hallitus ei ollut pitänyt kokouksia vaan antanut kamreerin yksin hoitaa pankkia ja myöntää lainoja. Kun hallitus oli laiminlyönyt valvontatehtävänsä, se
joutui korvaamaan kamreerin aiheuttaman vahingon.929

928. Takaajina oli kymmenessä tapauksessa hallituksen jäsenet ja kamreeri, joskus lisäksi
säästöpankin isäntiä, kolmessa tapauksessa kunta, yhdessä tapauksessa vakuutena valtion
obligaatiot ja yhdessä kiinnitys pankin laina-asiakkaan kiinteistöön (työväenyhdistyksen kiinteistö). Kunta oli takaajana sellaisissa tapauksissa, joissa se oli ainoa pankki paikkakunnalla ja
pankin konkurssi olisi aiheuttanut ennestään köyhässä kunnassa ylipääsemättömiä vaikeuksia
kunnalle ja kuntalaisille. Em. lukumäärät on kerätty vakuusrahaston päätöksistä.
929. Tola 1970 s. 577. Todettakoon, että kamreerin tehtävää hoidettiin pienissä pankeissa oman
toimen ohessa. Suistamon Säästöpankin tapaus on vuodelta 1924. 1930-luvulla korkeimpaan
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Kurkijoen Säästöpankin hallituksen jäsenet joutuivat korvausvelvollisiksi pankin kamreerin kavalluksista. Rahaston avustuslaina annettiin neljän
hallituksen jäsenen omavelkaisella takauksella sekä kahden hallituksen jäsenen ja 14 isännän jälkitakausta vastaan. Rahaston tukipäätöksen ehtona
oli, että hallituksen jäseniä vastaan nostetaan korvauskanne. Tuki annettiin
vuonna 1935. Oikeusasteet läpikäytyä korkein oikeus tuomitsi hallituksen jäsenet korvausvelvolliseksi. Säästöpankkilakia muutettiin tapauksen johdosta
vuonna1939 siten, että korvauksia voidaan kohtuullistaa ja rahasto voi luopua
anteeksiannetusta määrästä.930
Vakuusrahaston pöytäkirjojen perusteella säästöpankin hallituksen ja
johdon vastuun selvittämistä säästöpankeissa on seurattu Säästöpankkitarkastuksen toimesta.931 Eräissä tapauksissa on myös otettu huomioon vastuun selvittämisen vaikeus ja vastuuvelvolliseen liittyvät seikat.932 Tämän
oikeuteen saakka menneet vahingonkorvauspäätökset koskivat saatavan valvomatta jättämistä
konkurssissa ja kamreerien kavalluksia sillä perusteella, että hallitus oli laiminlyönyt valvontatehtävänsä (KKO 10/10 1933 ja KKO 13/2 1939).
930. Säästöpankkilain muutos 25/1939, HE 64/1938, Tola 1970 s. 486-488. Asiaa on käsitelty
rahaston johtokunnassa vuosina 1935-1943. Asiassa toimi aktiivisesti Kurkijoen seurakunnan
pitkäaikainen kirkkoherra rovasti Gustav Arokallio lähestymällä vakuusrahastoa aloittamalla
kirjeensä seuraavasti: ”Yli puolen sadan vuoden ajan kurkijokelaisten hyväntahtoisuutta nautittuani on minua suuresti ikävystyttänyt ja raskaasti koskettanut, että minulle henkilökohtaisesti
tunnetut kunnan suurinta luottamusta nauttivat kuusi isäntää ovat tulleet velvoitetuksi suorittamaan suurta korvausmaksua Kurkijoen Säästöpankille, jonka hallinnon jäseninä he ovat
miltei palkattomina pitkät ajat kunnan hyväksi toimineet.” Vakuusrahaston johtokunta 21.7.1939.
Kun Kurkijoen tapauksessa lainmuutoksen nojalla kohtuullistetut korvaukset olisi pitänyt maksaa 10.4.1940, maksuvelvolliset olivat joutuneet jättämään omaisuutensa ja niitäkään varoja,
jotka olivat sodan takia selvitystilaan asetetussa pankissa, ei voinut säästöpankista nostaa. Hallituksen jäsenet maksoivat korvaukset vasta helmikuussa 1943 saatuaan valtion siirtolaiskorvaukset menettämistään maatiloista. Rahaston johtokunta 19.5.1943.
931. Säästöpankkitarkastus antoi vuonna 1982 lausunnon kuuden säästöpankin osalta säästöpankkilain 70 §:n soveltamisesta (hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden vahingonkorvausvelvollisuuden toteuttamisesta). Säästöpankkitarkastus katsoi, että korvaustapausten osalta 70
§:n mukaisen ehdon soveltaminen on käytännössä mahdotonta tai johtaisi menettelyyn, jota ei
voitaisi pitää tarkoituksenmukaisena tai kohtuullisena. Vakuusrahaston johtokunta totesi korvaustapahtumat lopullisesti menetetyksi eikä asiassa ryhdytä rahaston puolelta toimenpiteisiin.
Johtokunta 10.3.1982. Kannanotot merkitsivät selvää lievennystä aikaisempaan käytäntöön.
932. Säästöpankki oli kärsinyt suuren luottotappion sahaliikkeestä. Säästöpankin toimitusjohtaja oli todettu kihlakunnanoikeuden päätöksellä korvausvelvolliseksi asiassa. Hallituksen
vastuuta arvioitaessa ongelmana oli, että toimitusjohtaja oli erotessaan pankista ottanut haltuunsa säästöpankin hallituksen kokouksista useammalta vuodelta laaditut pöytäkirjat, joita
ei läänin rikospoliisin suorittamista tutkimuksista huolimatta löytynyt. Hallituksen jäsenten,
jotka olivat paikkakunnan kirkkoherraa lukuun ottamatta paikallisia maanviljelijöitä, osallisuus
luottotappioiden syntymiseen olisi siten ollut vaikeasti toteennäytettävissä. Näillä perusteilla
hallituksen jäseniltä ei haettu vahingonkorvausta. Rahaston johtokunta 9.11.1959.
Toisessa tapauksessa säästöpankin toimitusjohtaja oli syyllistynyt kavallukseen. Pankin kassanhoitajana toimi hallituksen puheenjohtaja, noin 70-vuotias kanttori. Hän olisi voinut osaltaan

tutkimuksen kannalta viimeinen tapaus, jossa vahingonkorvausvastuu toteutui, oli vuoden 1994 lopulla vakuusrahastolta tukea saaneessa säästöpankissa.933
Kavallukset ovat nostaneet esille myös kysymyksen siitä, olisiko (silloisessa) säästöpankkilaitoksessa ollut otettava käytäntöön kavallusvakuutus
säästöpankkien toimihenkilöiden tekemien kavallusten varalta. Periaatteelliselta kannalta asiaa pohdittaessa tällaista vakuutusta ei kuitenkaan pidetty
suotavana, koska se saattaisi heikentää säästöpankkien hallitusten vastuuntuntoa, eikä sen mainitseminen Säästöpankkien Vakuusrahastoa koskevissa
säästöpankkilain säännöksissä ja rahaston säännöissä vaikuttaisi ulospäin
”edullisesti”.934
Vaikka hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vahingonkorvausvastuu
on ankara, käytännössä seuraukset ovat muuttuneet. Kun vastuu ensimmäisen kerran toteutui, säästöpankin hallitukseen kuului kunnan suurimpien
maatilojen omistajat ja he menettivät tilansa ja ammattinsa. Sittemmin laki
antoi mahdollisuuden kohtuullistaa korvausta, mutta yleisen lainkuuliaisuuden nimissä käytäntö oli silti ankara. Ns. säästöpankkioikeudenkäynneissä
tuomioistuinten kohtuullistamat vahingonkorvauksetkaan eivät kerro pankin saamaa määrää, koska korvausvelvollisiksi tuomitut ovat voineet tuomion jälkeen hakea velkajärjestelyä. Jos velkajärjestelyn edellytykset täyttyvät,
maksettavaksi tuleva määrä perustuu velallisen maksukykyyn. Jos velallinen
oli saanut rikostuomion, se on voinut olla este velkajärjestelyyn pääsemiselle.
Pankki ja korvausvelvollinen ovat voineet tehdä myös vapaaehtoisen sopimuksen korvauksista velkajärjestelylain ehdoilla. Toisaalta voidaan ajatella,
että velkajärjestelylaki merkitsee myös sitä, että tuomioistuimen ei välttämättä tarvitsisi kohtuullistaa vahingonkorvausta siihen tasoon saakka, johon
korvausvelvollinen tosiasiassa pystyisi.935

vaikuttaa väärinkäytösten syntyyn, mutta kun toiminta ei hänen kohdallaan ollut tahallista eikä hänellä ollut sanottavaa omaisuutta, häneen ei kohdistettu korvausvaatimuksia. Rahaston
johtokunta 16.12.1955.
933. Vakuusrahaston hallitus 16.12.1994.
934. Säästöpankkiliiton hallituksen 5.10.1945 asettama toimikunta, jonka tehtävänä oli harkita
vakuusrahaston toiminnan uudelleenjärjestämistä. Toimikunnan selvitys 5.11.1946.
935. Suurin yhdelle henkilölle määrätty korvaus Suomen Säästöpankki - SSP:lle oli 29 milj.
markkaa. Määrää perusteltiin sillä, että toimitusjohtaja NN:n toimissa tapahtuneet laiminlyönnit olivat olleet hänen tehtäviensä kannalta varsin olennaisia ja laadultaan vakavia. Tästä
syystä vahingonkorvausta ei ollut kohtuullista sovitella enempää kuin viidenneksellä täydestä
korvauksesta. Turun hovioikeus 28.4.1995 T 1948 (lainvoimainen).
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8.6 Tukipäätökset
Vakuusrahasto teki vuosina 1925-1998 kaikkiaan 161 myönteistä tukipäätöstä,
joista nykyisille (vuonna 2016) säästöpankeille 19. Nykyisillä säästöpankeilla
tarkoitetaan Suomen Säästöpankki - SSP:n ulkopuolelle jääneitä säästöpankkeja, joista osa on sittemmin fuusioitunut keskenään. Tukea sai vakuusrahaston olemassaolon aikana 82 säästöpankkia, joista viisi on nykyisiä säästöpankkeja. Enimmillään sama säästöpankki sai tukea kolme kertaa ja eri
syistä.936 1990-luvun laman aikana tuet annettiin samoille kriisipankeille ”tipoittain” 3 - 5 eri päätöksellä sitä mukaa kuin ko. pankin tappiotilanne syveni.
Menettelyyn vaikutti vakuusrahaston heikko kantokyky.937 Samalla tavoin
meneteltiin 1970-luvulla, kun rahasto korvasi Helsingin Suomalaiseen Säästöpankkiin fuusioidun Asuntoluotto-Säästöpankin tappioita HSSP:lle sitä
mukaa kuin jälkimmäisen luottotappiot realisoituivat (7 päätöstä).
Eri vuosina vakuusrahaston maksamat tukimäärät ilmenevät tutkimuksen lopussa liitteenä 14 olevasta taulukosta.
Vakuusrahaston hallitus on tehnyt myös kielteisiä päätöksiä. Useimmissa
tapauksissa säästöpankin tilanne on kuitenkin edelleen heikentynyt ja pankki on saanut uudessa käsittelyssä myönteisen päätöksen. Lopullisiksi jääneet
kielteiset päätökset ovat koskeneet tapauksia, joissa säästöpankki kylläkin
huomattavia luottotappioita kärsineenä on täyttänyt edelleen laissa mainitut oman pääoman minimivaatimukset tai lain vakavaraisuusvaatimukset.
Vakuusrahaston tukitoimintaa arvioitaessa on otettava huomioon, että
rahaston voimavarat ovat kestäneet varsin hyvin yksittäisten pankkien tukemisen, mutta eivät välttämättä riitä koko pankkiryhmää koskevan kriisin
hoitamiseen. Tukijärjestelmä ei voi toimia ilman todella suuria ennalta kerättyjä varoja, jos suuri pankki tai suuri osa jäsenpankeista taseilla mitattuna
on tuen tarpeessa. Tästä syystä 1990-luvulla Säästöpankkien Keskus-OsakePankki ja Suomen Säästöpankki - SSP Oy oli pakko jättää rahaston tukitoi936. (Korkolan) Säästöpankki sai rahastolta tukea kolme kertaa. Vuonna 1951 säästöpankin
johtaja ja kassanhoitaja olivat kavaltaneet 3,5 mmk ja kassanhoitaja sallinut 9,2 mmk:n shekkitiliylityksen. Vuonna 1955 johtaja, joka oli riistänyt hengen säästöpankin tarkastuksen aikana, oli
kavaltanut 3,5 mmk. Vuonna 1961 hallituksen puheenjohtaja oli ottanut tehtäväkseen 1,0 mmk:n
saatavan valvomisen pankin asiakasyrityksen konkurssissa, mutta jättänyt valvontakirjelmän
vasta valvonta-ajan päätyttyä ja takaajat olivat siten vapautuneet takaussitoumuksistaan. Vakuusrahaston johtokunta 22.9.1951, 16.12.1955 ja 28.12.1961.
937. Lukumäärätiedot perustuvat kirjoittajan selvitykseen Säästöpankkien Vakuusrahasto.
Lainsäädäntö ja tukitoiminta 1925-2009. Selvitys, joka perustuu rahaston pöytäkirjoihin mainittuna aikana, on tehty Vakuusrahaston ja säästöpankkiryhmän käyttöön. Muistettakoon vielä,
että säästöpankkeja on ollut enimmillään 485.

mien ulkopuolelle.
Seuraavassa esitetään vakuusrahaston tukitoiminnan periaatteet tuen
myöntämiselle ja käytäntö säästöpankkiryhmän ajauduttua kriisiin 1990-luvun alussa. Luettelon ajanjaksot osoittavat, miten nopeasti ja miten syvään
kriisiin säästöpankkiryhmä ajautui vuonna 1991.
1)

2)

3)

4)
5)
6)

1926-1990: tuki käytännössä pienille säästöpankeille; tuella katettiin luottotappiot, kavallukset, muutamassa tapauksessa
myös toiminnalliset tappiot sekä sulautuneen pankin tappiot
vastaanottaneelle pankille
1-10/1991: tuki annettiin vastaanottaneelle pankille. Sulautuneen pankin aiheuttama vakavaraisuuskolhu katettiin vakuusrahastosta
11/1991-6/1992: tuki annettiin suurten säästöpankkien ongelmien hoitamiseen. Tuella estettiin näiden pankkien selvitystilaan joutuminen (4 %:n vaatimusrajan täyttäminen). Tukea saivat vain SSP:hen liittyvät pankit938
6-7/1992: SSP:n ja Aktian tukemisvastuu siirtyi Valtion vakuusrahastolle, joka turvasi niiden vakavaraisuuden 8 %:n tasoon939
8-12/1992: rahaston resurssit eivät riittäneet enää selvitystilojen
torjumiseen. Tukea tarvitsevat pankit ohjataan SSP:hen
1/1993 alkaen: kannatusmaksu riittää SSP:n ulkopuolisten säästöpankkien tuen tarpeisiin ja rahaston tukitoiminta palaa normaaliksi.

Vakuusrahaston toiminta on ollut viranomaistyyppistä ja perustunut tiukasti lain noudattamiseen erityisesti sinä aikana, kun valtiovarainministeriöllä oli edustaja johtokunnassa.940 Ajattelumalli lieveni 1970-luvulla, jolloin
938. Talletuspankkilain 31 §: Pankkitarkastusvirasto voi talletuspankin hakemuksesta myöntää määräajaksi, enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan, yhteensä kuitenkin enintään viideksi
vuodeksi, luvan siihen, että talletuspankin tai sen konsernin oma pääoma väliaikaisesti alenee
alle 29 ja 30 §:ssä säädetyn oman pääoman vähimmäismäärän, enintään kuitenkin 50 % vähimmäismäärästä. Tällä perusteella selvitystilaraja saatiin alenemaan 4 %:iin.
939. Aktia Säästöpankki Oy ei tarvinnut Valtion vakuusrahastolta tukea, joten vastuun siirtymisellä VVR:lle ei ollut merkitystä. Aktian omistuspohjaa laajennettiin (mm. Sparbanken Sverige). Aktian vuosikertomus 1995.
940. Esimerkkinä vuonna 1938 annettu lausunto säästöpankkikomitealle: Rahasto ei puolla
ajatusta, että säästöpankki voitaisiin vapauttaa maksamasta takaisin rahastosta saamaansa
lainaa. Rahaston hoito kävisi sen johdosta liian harkinnanvaraiseksi ja epämääräiseksi, jota
paitsi mahdollisuus saada velka anteeksi voisi olla omiaan heikentämään säästöpankkien hallintoelimien vastuuntuntoa. Rahaston johtokunta 15.6.1938.
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rahastosta puhuttiin ryhmän ”luottotappiovarauksena”. Kun pankki ei täyttänyt lain edellyttämää vakavaraisuusvaatimusta, tukea annettiin lain vaatimaan tasoon saakka. Kun 1990-luvulla siirryttiin laissa 8 %:n vakavaraisuusvaatimukseen ja säästöpankkien tilanne palasi normaaliksi vuonna 1993,
tukea tarvinneiden säästöpankkien vakavaraisuus nostettiin vakuusrahaston tuella 10 - 11 %:n tasolle, jotta säästöpankilla olisi ollut riittävä turvamarginaali. Säästöpankit ovat voineet hoitaa maksuvalmiushäiriönsä yleensä
keskuspankkinsa avulla. Vain yhdessä tapauksessa perusteena tuen myöntämiselle on selkeästi ollut maksuvalmiuden turvaaminen. Lisäksi kahdessa
tapauksessa tuki on perustunut luottotappioiden ohella maksuvalmiuden
hoitamiseen.941
Edellä esitetyn lisäksi keväällä 1992 Säästöpankkien Vakuusrahasto takasi viiden säästöpankin SKOP:sta ottamia maksuvalmiusluottoja yhteensä
4 575 milj. markkaa. Järjestelyn tarkoituksena oli, että kriisipankit maksavat
SKOP:sta saamansa korkeakorkoiset häiriöluotot pois. Vakuusrahaston takaus oli tarkoitettu määräaikaiseksi siihen asti, kunnes Suomen Säästöpankki
- SSP oli saatu perustetuksi. SSP:n perustamisen yhteydessä Valtion Vakuusrahasto antoi SSP:lle 5 000 milj. markan tukilainan, jolla maksettiinkin pois
vakuusrahaston takaamat häiriöluotot.942 1990-luvun kriisissä ylipääsemättömiin ongelmiin ajautuneiden pankkien ongelmana oli suuret luottotappiot ja sen jatkoseurauksina vakavaraisuus- ja maksuvalmiusongelmat sekä
talletusten väheneminen. Näitä pankkeja laskettiin olevan 12.943
Vaikka pankin vahingoista vastuuseen joutuneet henkilöt esim. korkean iän, sairauden tai
maatilan menettämisen takia pyysivät korvauksen sovittelua, johtokunta totesi päätöksissään,
ettei anomus aiheuta mitään toimenpiteitä vakuusrahaston puolelta. Kun tukea saaneet pankit
pyysivät vapautusta avustuslainan takaisinmaksusta, myös silloin vastaus oli säännönmukaisesti 1970-luvulle saakka, että hakemus ei anna aihetta toimiin.
941. Vesannon Säästöpankille annettiin avustuslainaa vuonna 1926 paikallisesta kilpailutilanteesta johtuneen säästöjen irtisanomisen johdosta. Talletusten irtisanomisen syynä oli kahden
osuuskaupan säästökassan ja yhden uuden osuuskassan kilpailu. Heinäveden Säästöpankkia
tuettiin vuonna 1932 luottotappioiden ja talletuspaon perusteella. Avustuslaina annettiin ensisijassa säästöpankin ylimääräisten velkojen maksamiseen ja jäännös pankin maksuvalmiutta turvaavaksi reserviksi. Ristijärven Säästöpankkia tuettiin vuonna 1933 luottotappioiden ja
talletuspaon perusteella. Säästöpankki oli käynyt maksukyvyttömäksi sen johdosta, että siltä
oli nostettu ja irtisanottu luonnottoman paljon talletuksia. Lähde vakuusrahaston pöytäkirjat.
942. Vakuusrahaston hallituksen pöytäkirjat 16.4. - 13.8.1992.
943. Säästöpankit on mainittu alaviitteessä nro 524. Esimerkkinä ongelmapankeista tässä todetaan Helsingin Suomalainen Säästöpankki. ”Viimeisen toimintavuoden aikana pankin ottolainaus yleisöltä supistui 0,4 miljardia eli 13 %. Pankin maksuvalmiuden pelasti Säästöpankkien
Vakuusrahastolta saatu (takaama) 1,5 miljardin markan avustuslaina. Sen turvin voitiin lyhytaikaista varainhankintaa vähentää. Pankki saattoi välttää selvitystilaan joutumisen ainoastaan
siten, että se sai Säästöpankkien Vakuusrahastolta tukea 410 milj. mk, ja koska sen yhdistymisestä Suomen Säästöpankkiin oli sovittu.” Siltala - Luukko 2001 s. 208.

Tallettajien saamisten turvaamiseksi vakuusrahasto on vastannut kahdessa tapauksessa siitä, että tallettajat eivät ole menettäneet talletuksiaan. Toisessa tapauksessa pankki lopetti selvitystilan jälkeen toimintansa ja toisessa
selvitystilassa ollut pankki fuusioitiin. Kummassakaan tapauksissa pankkia
ei voitu pitää elinkelpoisena jatkamaan toimintaansa.944 Sinänsä vakavaraisuustukea antaessaan ja mahdollistamalla pankin toiminnan jatkumisen
vakuusrahasto on välillisesti turvannut myös tallettajien saamisia.945
Vakuusrahaston käyttämät tukimuodot ovat olleet avustus, avustuslaina,
takaus jäsenpankin ottamalle lainalle sekä pääomasijoitus. Pääomasijoituksen korvasi pääomalaina vuonna 1997. Vuoteen 1970 tuki voitiin antaa vain
lainana. Vuoden 1970 jälkeen tuki annettiin yleensä suorana avustuksena.
Tukipolitiikan muuttumiseen vaikutti se, että tukea tarvinnut pankki fuusioitiin usein toiseen säästöpankkiin. Avustukseen liitettiin ehto, jonka mukaan
vastaanottava pankki sitoutuu maksamaan avustusta takaisin sen mukaisesti,
mitä se saa perinnässä takaisin avustuksen perusteena olevista saatavista ja
niiden vakuuksista.946
Vuonna 1993, kun Valtion vakuusrahasto oli ottanut vastatakseen SKOP:n
ja Suomen Säästöpankki - SSP:n tukemisen, rahaston hallitus linjasi, että tuki
annetaan mahdollisimman suuressa määrin takaisinmaksettavana lainana.
Vuosina 1993-1998 tuesta annettiin avustuksina keskimäärin kaksi kolmasosaa ja takaisinmaksettavina pääomasijoituksina tai pääomalainoina kolmasosa.947 Vuoden 1998 jälkeen vakuusrahaston ei tarvinnut enää myöntää
uutta tukea yhdellekään jäsenelle. Vakuusrahasto päätettiin purkaa vuonna
2014.
944. Vakuusrahasto maksoi jo edellä kerrotun mukaisesti vuonna 1932 Savon Työväen Säästöpankin tallettajien saamiset siltä osin kuin niitä ei saatu katetuksi pankin varoista. Vuonna
1934 rahasto päätti turvata säästöpankkilaitoksen edun mukaisesti Oulunsalon Säästöpankin
tallettajien saatavat maksamalla pankin tappiot. Määrä maksettiin Säästöpankki Sammolle,
johon pankki liitettiin. Ennen vakuusrahaston perustamista säästöpankin tallettajat olivat menettäneet pari kertaa korkotulojaan (Hämeenlinnan Säästöpankki ja Porin Säästöpankki). Itse
talletuksia säästöpankin asiakkaat eivät ole milloinkaan menettäneet. Mm. Luukko 1996 s. 48.
945. Reisjärven Säästöpankin tukihakemuksen liitteenä olleessa isäntien kokouksen pöytäkirjassa todetaan: ”Vakuusrahastosta toiminnan jatkamiseksi pyydetään uudestaan 500 000
mk:n laina, koska pankkimme on nyt joutunut suoritustilaan. Laina katsottiin tarpeelliseksi,
koska arveltiin sillä tavoin voitavan turvata tallettajain säästöjä.” Rahaston johtokunta 14.4.1932.
946. Käytäntö syntyi erittäin suuria luottotappioita kärsineistä Pornaisten Säästöpankista ja
Asuntoluotto-Säästöpankista, joiden yhdistäminen toisiin säästöpankkeihin (Porvoon Säästöpankkiin ja Helsingin Suomalaiseen Säästöpankkiin) olisi ollut kohtuutonta ilman vakuusrahaston tukitoimia. Rahaston johtokunta 10.11.1970 ja 7.12.1970.
947. Tukea myönnettiin 66,35 milj. markkaa, josta suorana avustuksena 43,75 milj. markkaa
ja pääomasijoituksina tai pääomalainoina 22,6 milj. markkaa. Tukea sai viisi pankkia. Lähde
vakuusrahaston pöytäkirjat.
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8.7 Pienten säästöpankkien tukeminen
Säästöpankkilakia muutettiin vuonna 1941 tavalla, joka merkitsi poikkeusta
vakuusrahaston varsinaisen tarkoituksen toteuttamisesta (800/1941, 43 §).
Lainmuutos on esimerkki, miten poikkeuksellisissa olosuhteissa tehdään
poikkeuksellisia ratkaisuja ja siitä, että muutosta alettiin käyttää alkuperäisestä tarkoituksesta poikkeavalla tavalla siinä mielessä, että sen nojalla ei perustettukaan vastoin tavoitteita uusia säästöpankkeja. Lisäksi vakuusrahaston ylijäämää voitiin käyttää säästöpankkien liiketoiminnan kehittämiseen
ilman tukihakemusta rahastolle. Varojen käytöstä päätti Säästöpankkiliitto
eli muu kuin rahasto itse.
Lainmuutoksen mukaan rahaston korkotuloista voitiin käyttää kolmannes säästöpankkitoimintaa edistävään tarkoitukseen, kun siihen saakka ylijäämä oli pitänyt käyttää rahaston pääoman kartuttamiseen. Muutos tehtiin
Säästöpankkiliiton aloitteesta ja vakuusrahaston johtokuntaa kuulematta.
Vuonna 1949 lakia muutettiin siten, että korkojen ylijäämästä rahaston hoitokustannuksilla vähennettynä enintään puolet voitiin käyttää valtuuskunnan
antamien ohjeiden mukaisesti säästöpankkitoimintaa edistäviin tarkoituksiin (698/1949).948
Vuoden 1969 pankkilaeissa vakuusrahaston vuotuisen tuoton ylijäämästä,
sitten kun rahaston hoitokustannukset ja muut menot oli vähennetty, voitiin rahaston valtuuskunnan päätöksellä enintään puolet käyttää valtuuskunnan ohjeiden mukaisesti pankkitoimintaa ja säästäväisyyttä edistäviin
tarkoituksiin (SPL 73 §). Tässä yhteydessä luovuttiin ylijäämän siirtämisestä
Säästöpankkiliiton käytettäväksi. Vuoden 1990 talletuspankkilaissa säädettiin, että rahaston säännöissä on määrättävä perusteet rahaston ylijäämän
käyttämisestä (49 §). Säännös säilyi muuttamattomana vuosien 1993, 2007 ja
2014 luottolaitoslaeissa.
Vuoden 1992 alussa vahvistetuissa vakuusrahaston säännöissä määrättiin, että rahaston vuotuinen ylijäämä käytetään rahaston oman pääoman
kartuttamiseen. Sääntömuutosta valmisteltaessa ensimmäisessä versiossa
esitettiin, että ylijäämää voidaan käyttää paitsi oman pääoman kartuttami948. Vuoden 1941 muutoksen pääsisältö oli poistaa määräys, jonka mukaan säästöpankin vakuusrahastosta saamastaan avustuksesta oli annettava hyväksyttävä vakuus. Lisäksi kannatusmaksuperustetta tarkistettiin.
Lainmuutosta voi pitää pienten säästöpankkien tukemisen osalta esimerkkinä Säästöpankkiliiton edunvalvonnasta, jossa vakuusrahaston alkuperäinen tarkoitus vaikeuksiin ajautuneen
yksittäisen pankin pelastamisesta sivuutettiin ja etusijalle asetettiin säästöpankkien kilpailukyvyn parantaminen (suhteessa osuuskassoihin).

seen edelleen myös säästöpankkitoimintaa ja säästäväisyyttä edistäviin tarkoituksiin. Jälkimmäinen mahdollisuus jäi kuitenkin siis hyväksytyistä säännöistä pois. Säännös ylijäämän käytöstä oli rahaston viimeisissä säännöissä
sama kuin vuonna 1992.
Vuoden 1941 lainmuutoksen nojalla Säästöpankkiliiton hallitus esitti vasta vuonna 1946 vakuusrahastolle, että rahaston korkotuloista myönnettäisiin
300 000 markkaa vuodeksi 1947 säästöpankkineuvonnan järjestämistä varten.
Perusteluna Säästöpankkiliitto esitti, että säästöpankkien toiminta oli edistynyt heikommin kuin eräiden kilpailevien rahalaitosten (osuuskassojen).
Tässä tilanteessa eräät säästöpankkiyhdistykset olivat omasta aloitteestaan
ryhtyneet hoitamaan säästöpankkineuvontaa. Pyydetystä määrästä Säästöpankkiliitto itse käyttäisi 200 000 markkaa ja tukisi 100 000 markalla alueellisia säästöpankkiyhdistyksiä.949
Säästöpankkiliiton toiminnan tukeminen koski vuosia 1947-1970. Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä myönnettyjen tukien määristä. Markkamäärät ovat taulukossa myöntämishetken suuruisina (rahauudistus vuonna
1963). Euromäärät ovat vuoden 2014 arvossa.

VAKUUSRAHASTON TUKI PIENILLE PANKEILLE
Vuosi
1947
1952
1957
1962
1967
1970

Markkaa
250 000
1 000 000
2 000 000
3 000 000
30 000
10 000

Euroa
13 000
29 000
47 000
60 000
45 000
13 000

Säästöpankkiliiton saamat avustukset käytettiin mm. säästöpankin toiminnan tehostamiseen eli henkilökunnan palkkaamiseen, pankkitekniikan uudistamiseen ja vastaaviin tarkoituksiin. Tuesta kasvava osa käytettiin
1960-luvulla fuusioiden loppuunsaattamiseen ja tappioiden peittämiseen.950
Vuoden 1941 lainmuutoksen perustelujen mukaan rahaston korkotuottoja
olisi voitu käyttää säästöpankkien perustamiseen.951 Asian tekee ymmärrettäväksi lainmuutoksen ajankohta. Periaatteellisesti ajatus on siinä mielessä
949. Vakuusrahaston johtokunta 11.11.1946.
950. Kuusterä 1995 s. 515.
951. Tauno Angervo, Säästöpankki nro10/1948 s. 146-147.
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mielenkiintoinen, että säästöpankeilta perittyjen kannatusmaksujen tuotoilla olisi siis voitu perustaa uusia säästöpankkeja.952 1950-luvulla avustusten
perusteena oli säästöpankin toiminnan tehostaminen kuten aukioloajan lisääminen, toimitalon rakentaminen tai sivukonttorin perustaminen.953 Uusien sivukonttorien perustaminen teki tarpeettomaksi uusien pankkien perustamisen.954

8.8 Luovutetun Karjalan säästöpankit
Lainsäädännössä ei ole mahdollista varautua kaikkiin ennalta arvaamattomiin tapahtumiin. Tällöin vaihtoehtona on lainsäädännön väljä tulkinta,
lainmuutos tai kokonaan uuden lain säätäminen. Lainsäädännön tulkinnassa ratkaiseva rooli on ollut pankkeja valvovalla viranomaisella.955 Mikäli
tilanne vaatii lainsäädäntötoimia, kysymys on yleensä jonkinlaisesta kertakäyttölainsäädännöstä.956 Tämäntyyppisen lain tavoitteissa voidaan ottaa
huomioon se, kuka lainsäädäntöä säätämishetkellä tarvitsee. Se merkitsee,
että lain sisällössä otetaan huomioon vallitseva tilanne, jolloin kiireellisyys
voi ohittaa lain ”oikeaoppisuuden” ja myös neutraalisuuden. Kiire on osaltaan vaikuttanut siihen, että lain kohteena oleva pankkiryhmä on voinut olla
vahvasti mukana lainmuutosta tai uutta lakia valmisteltaessa.957
Talvisodan sytyttyä liikepankkien, säästöpankkien ja osuuskassojen erilaiset rakenteet, erilainen luonne ja toiminnan laajuus johtivat siihen, että ainoastaan säästöpankit joutuivat turvautumaan lainsäädäntöön

952. Säästöpankkien perustamana voi pitää oikeudellisesti Suomen Säästöpankki - SSP:tä
vuonna 1992 ja asiallisesti liiketoimintansa myyneen Korppoon Säästöpankin seuraajaa Nooa
Säästöpankki Oy:tä vuonna 2002.
953. Säästöpankki 7-8/1956 s. 143.
954. 1940- ja 1950-luvulla perustettiin vain kaksi pankkia: Jeppo Sparbank 1947 ja Pellon Säästöpankki 1958.
955. Esimerkkinä viranomaistulkinnasta voidaan mainita jaksossa 7.5 selostettu Aktia Säästöpankki Oy:n eroaminen Säästöpankkien Vakuusrahastosta sekä Suomen Säästöpankki - SSP
Oy:n ja SKOP:n vapauttaminen kannatusmaksun maksamisesta ennen niiden eroamista vakuusrahastosta. Rahaston hallitus 26.9.1995.
956. Kertakäyttölainsäädännöksi voidaan katsoa esimerkiksi laki säästöpankkien vakuusrahastosta (324/1924), lainmuutos jolla SKOP saattoi jatkaa Säästöpankkien Vakuusrahaston jäsenenä
senkin jälkeen, kun sen tehtävä säästöpankkien keskusrahalaitoksena oli päättynyt (1685/1995),
osuuspankkien yhteenliittymää koskevat osuuspankkilain lisäykset (575/1996) ja laki valtion
vakuusrahastosta (379/1992).
957. Esimerkkinä lain valmistelusta ja nopeasta käsittelystä todetaan tässä kohdassa selostettu laki eräiden säästöpankkien lakkauttamisesta: Säästöpankkiliiton valtuuskunta hyväksyi
säästöpankkien lakkauttamissuunnitelman 22.4., hallituksen esitys annettiin 8.5., eduskunnan
vastaus saatiin 28.5. ja laki annettiin 31.5.1940.

tallettajien saamisten turvaamiseksi ja asioiden järjestäytyneeksi hoitamiseksi.958 Se tapahtui ryhmän yhteisin voimin. Tarkoituksena oli lopettaa luovutetun alueen säästöpankit selvitystilan kautta. Kun säästöpankit saattoivat jatkosodan aikana palata takaisin kotiseuduilleen, säästöpankkien selvitystilat
voitiin peruuttaa. Jatkosodan jälkeen säästöpankit fuusioitiin Kanta-Suomen
säästöpankkeihin erillislain nojalla.
Karjalan alueen säästöpankit joutuivat keskeyttämään toimintansa säästöpankkilain 59 §:n nojalla sotatapahtumien etenemistahdissa joulukuun
1939 alusta lähtien.959 Talvisodan aikana Karjalan säästöpankeista oli joko
kokonaan tai osaksi toimimatta 10 säästöpankkia, vieraalla paikkakunnalla toimi rajoitetusti 18 säästöpankkia ja omilla kotipaikkakunnillaan toimi
8 säästöpankkia.960 Tallettajien kohdalla toiminnan keskeyttäminen koski
talletusten maksamista ulos ja vastaanottamista sisään. Säästöpankkitarkastus halusi keskeyttäessään säästöpankkien toiminnan turvata myös pankkien hallitusten ja johtajien asemaa. Jos jokin säästöpankki, joka oli joutunut
säästöpankkilain 59 §:ssä tarkoitettuun tilaan, olisi jatkuvasti maksanut tallettajille heidän saamisiaan, olisi ollut mahdollista, että ne tallettajat, jotka
paremmin pitivät puoliaan, olisivat saaneet talletuksensa kokonaan tai osittain muiden jäädessä ilman, mikä taas olisi saattanut aiheuttaa säästöpankkien toimihenkilöitä vastaan konkurssisäännön perusteella korvauskanteita
tai syytteitä konkurssirikoksista.961
958. Talvisodan alkaessa vuonna 1939 liikepankit olivat suuria valtakunnallisia pankkeja. Poikkeuksena kuitenkin on todettava Savo-Karjalan Osake-Pankki, joka talvisodan alueluovutusten
seurauksena menetti paljon omia ja vakuuksina olleita kiinteistöjä. Odotettavissa olleiden luottotappioiden takia valtioneuvosto määräsi 20.4.1940 pankin toiminnan lopetettavaksi. Jatkosota
helpotti omaisuuden takaisinsaantia ja realisointeja. Tallettajat ja velkojat saivat omansa vuonna 1943. Lisäksi Lapin sodan jälkeen huomattavia tappioita kärsinyt Pohjolan Osake-Pankki
jouduttiin purkamaan. Kantanen 2012 s. 121 ja 95.
Osuuskassoja luovutetulla alueella oli 169. Säästöpankkien talletukset olivat näillä alueilla vuoden 1938 lopussa 700 milj. markkaa ja osuuskassojen 199 milj. markkaa. Säästöpankin itsenäisen luonteen, säästöpankkien suuruuden ja odotettavissa olevien luottotappioiden perusteella
vain säästöpankit joutuivat lainmuutoksia vaativien järjestelyn kohteeksi. Tola 1970 s. 24 ja 118,
Arvo Tirinen, Säästöpankki nro 9/1970 s. 314. Osuuskassat maksoivat talletukset Kanta-Suomen
osuuskassojen ja OKO:n tuella. Blomstedt II 1978 s. 213-221.
959. SPL 59 §:n 1 kohta: Jos säästöpankki on kärsinyt niin suuria tappioita, että puolet tai enemmän sen omista rahastoista on menetetty, tai jos on pätevää syytä varoa tappioiden nousevan
niin suuriksi, taikka jos käy ilmi, ettei säästöpankki voi täyttää sitoumuksiaan, tulee hallituksen
viipymättä ilmoittaa siitä säästöpankkitarkastukselle ja kutsua säästöpankin tilintarkastajat
tutkimaan säästöpankin tilaa ja toimintamahdollisuuksia sekä antamaan niistä lausuntonsa.
(25/1939).
960. Arvo Tirinen, Säästöpankki nro 9/1970 s. 315.
961. SPL 59 §:n 4 kohta määräsi, että ellei säästöpankin hallitus ryhdy tappioiden seurauksena toimenpiteisiin säästöpankin toiminnan keskeyttämiseksi tai jos säästöpankin toimintaa
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Luovutetun alueen säästöpankkien selvittely järjestettiin toukokuussa
1940 poikkeuslailla, joka oli nimeltään laki eräiden säästöpankkien lakkauttamisesta (254/1940). Lain nojalla lakkasi toimialueensa menettäneen 33
säästöpankin toiminta. Talletuksilla mitattuna niiden osuus oli runsaat 5 %
koko säästöpankkiryhmän talletuskannasta. Lain antaminen johtui siitä käytännöllisestä näkökohdasta, että siirtosäästöpankkien menetykset vuonna
1940 asioita ennakolta arvostellen näyttivät muodostuvan siksi suuriksi, ettei
Säästöpankkien Vakuusrahaston silloinen varallisuus 14,1 milj. markkaa olisi
riittänyt täyttämään kuin vähäisen osan tappioista. Ilman erillislakia pankit
olisi ollut pantava selvitystilaan tai konkurssiin.962 Lakkautettujen pankkien
asioita hoitamaan perustettiin Säästöpankkien selvitystoimisto. Sen tehtävänä oli selvittää lopetettujen säästöpankkien asiat konkurssilainsäädännön
periaatteille nojautuvaa selvitysmenettelyä noudattaen. Toimiston ensimmäisiä tehtäviä oli käynnistää talletusten maksaminen toimivien säästöpankkien välityksellä.963
Vuoden 1941 sotatapahtumat muuttivat tilanteen toiseksi kuin miltä se vuonna 1940 oli näyttänyt, ja siirtosäästöpankit pääsivät muuttamaan takaisin kotiseuduilleen. Lakia tarkistettiin marraskuussa 1941 siten, että valtiovarainministeriö saattoi Säästöpankkien selvitystoimiston
esityksestä vapauttaa säästöpankit selvitystilasta (801/1941). Selvitystoimistolla olevista varoista voitaisiin lain nojalla toimiston toimintaa lopetettaessa luovuttaa Säästöpankkien Vakuusrahastolle enintään 20 milj.
markkaa. Loput palautettaisiin säästöpankeille. Syntynyttä uutta tilannetta pidettiin lopullisena ja seuraava laki, laki säästöpankkien selvitystoimiston lakkauttamisesta annettiin vuoden 1942 lopussa ja se tuli voimaan vuoden 1943 alusta (1086/1942). Laki merkitsi sitä, että selvitystoimiston varat
siirrettiin vakuusrahastolle ”Säästöpankkien selvitysrahasto” -nimisenä rahastona.
Siirtosäästöpankkien tarvitsema rahoitustuki hoidettiin muilta säästöpankeilta vuonna 1940 otetulla 100 milj. markan korottomalla lainalla. Näiljatketaan sen jälkeen, kun on päätös toiminnan keskeyttämisestä on saatettu säästöpankin
tietoon, ”vastatkoot ne, jotka ovat tämän kautta aiheuttaneet vahinkoa säästöpankille tai sen
saamamiehille, kukin omasta ja toistensa puolesta vahingon korvaamisesta.”
962. Karjalan säästöpankkien asiaa varten säästöpankkiryhmän sisällä oli asetettu neuvottelukunta. Sille oli alusta alkaen selvinnyt, että asia on ratkaistava ryhmän sisällä. Maan hallituksen tai Suomen Pankin tukeen ei voinut luottaa. Neuvottelukunta valmisteli lakiesityksen
ja eduskunta hyväksyi sen sellaisenaan 31.5.1940. Tauno Angervo, Säästöpankki nro 10/1948 s.
145, Antti Kuusterä, Säästöpankki nro 19/1989 s. 10-11.
963. Tola 1970 s. 97-187, Kuusterä I 1995 s. 393-400, Partanen 2006 s. 99-101, ArvoTirinen, Säästöpankki nro 4/1948 s. 51-55 ja 9/1970 s. 314-317.

lä varoilla Karjalan säästöpankit maksoivat tallettajilleen kesällä 1940 neljänneksen talletuksista, pienemmät eli alle 1 100 markan (vajaat 300 euroa)
talletukset kokonaan ja edelleen kesällä 1941 neljänneksen talletuksista.964
Kun säästöpankkeja vapautettiin vuoden 1942 alusta alkaen selvitystilasta ja
kun ne pääsivät aloittamaan toimintansa, se merkitsi, että tallettajat pääsivät
normaaliin tapaan nostamaan talletuksiaan ja tekemään myös uusia talletuksia. Säästöpankit avustivat selvitysrahastoa 10 milj. markalla vuodessa. Tällä määrällä lyhennettiin alussa mainittua säästöpankkien selvitysrahastolle
antamaa lainaa vuosittain. Säästöpankkien alkuperäinen laina selvitysrahastolle muuttui siis tällä määrällä suoraksi avustukseksi. Menettely perustui siihen, että säästöpankkien taseet eivät olisi kestäneet 100 milj. markan
kerta-avustusta.
SKOP:n pääjohtaja K. J. Kalliala esitti syksyllä 1943 säästöpankkien johtajien sisäpiirille suunnitelman ennakkotoimista, joilla varauduttaisiin Suomen sotilaalliseen tappioon. Lakiesityksen sisältö oli, että Säästöpankkien
Vakuusrahasto takasi sodan johdosta vaikeuksiin joutuneiden säästöpankkien SKOP:sta ottamia luottoja tilanteessa, jossa kyseisen pankin omat vakuudet eivät enää olisi sallineet lainan myöntämistä. Vakuusrahasto puolestaan
saisi oikeuden kantaa säästöpankeilta ylimääräisiä kannatusmaksuja 200
milj. markkaan asti. Liiton valtuuskunnassa esitys hyväksyttiin maaliskuun
alussa 1944. Eduskunta hyväksyi jo saman maaliskuun aikana edellä mainitun lain, nimeltään laki eräistä säästöpankkien vakuusrahastoa koskevista
poikkeussäännöksistä (355/1944). Laki turvasi sen, että säästöpankkien toimintaa ei olisi tarvinnut lakkauttaa heti kriisin tullen.
Hallituksen esityksessä korostettiin tallettajan asemaa. Esityksen perusteluissa nimittäin todettiin, että ”Säästöpankkilaitoksen piirissä on pidetty
tärkeänä, että kaikilla säästöpankeilla olisi mahdollisuus saada maksukykyisyytensä säilyttämiseksi sellaista tukea, että ne kaikissa poikkeuksellisissakin
olosuhteissa voisivat täyttää sitoumuksensa tallettajiaan kohtaan. Tämän
johdosta Suomen Säästöpankkiliitto on tehnyt aloitteen sellaisen lainsäädännön aikaansaamiseksi, että maamme kaikki säästöpankit yhteisesti vastaisivat kunkin yksityisen säästöpankin maksuvalmiutensa tueksi tästä lähtien ehkä tarvitsemansa luottonsa”. Laki oli voimassa vuoden 1947 loppuun.
Sitä ei jouduttu soveltamaan. Laki täytti silti tehtävänsä. Karjalaiset tallettajat
tiesivät, että he saavat nostettua talletuksensa.
Sodan aikana 1941 oli käynnistynyt säästövälitys, joten nostoja saattoi

964. Säästöpankki nro 8/1940 s. 209-210, J. J. E. Martola, Säästöpankki nro 12/1949 s. 227-230.
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tehdä missä säästöpankissa tahansa. Missään evakuoidussa säästöpankissa
talletusten nostot eivät muodostuneet runsaiksi, paniikista puhumattakaan.965 Lisäksi sodan ajaksi pysähtyneen luotonkysynnän takia säästöpankit olivat edelleen ylilikvidejä, joten maksuvalmius ei koko ryhmää ajatellen
ollut ongelma päinvastoin kuin vuonna 1940. Karjalan säästöpankkien talletus- ja antolainauskannat olivat supistuneet jyrkästi sodan aikana. Osuus koko ryhmän talletuskannasta oli enää yhden prosentin luokkaa. Mitä Karjalan
säästöpankkien myöntämiin luottoihin tulee, lainansaajat kykenivät maksamaan ne takaisin suureksi osaksi valtion korvausobligaatioilla tai rahalla.966
Lainojen takaisinmaksua helpotti osaltaan myös inflaatio.
Kun Karjalan säästöpankit joutuivat toistamiseen jättämään kotipaikkakuntansa vuonna 1944, ne joutuivat poikkeushallinnon alaisiksi maaliskuun
1945 alusta, mutta niitä ei asetettu enää selvitystilaan. Isännille kuuluvat tehtävät siirtyivät Säästöpankkitarkastukselle ja hallituksen tehtävät vähintään
kahdelle toimitsijamiehelle, joista ainakin yhden tuli olla, mikäli mahdollista, säästöpankin hallituksen jäsen tai vakinainen toimihenkilö. Poikkeushallinnon alaiset säästöpankit toimivat jatkuvasti sijoituspaikkakunnillaan,
useimmiten paikallisen säästöpankin huoneistossa. Käytännössä siirtosäästöpankkien toiminta rajoittui talletusten nostoliikkeen hoitamiseen ja lainasaatavien perimiseen. Ottolainausliikkeen jatkuvasti pienentyessä pankeilla
ei ollut mahdollisuutta uusien lainojen myöntämiseen.967
Vuonna 1946 annettiin laki eräistä sodan johdosta tappioita kärsineistä
säästöpankeista (804/1946). Lain tarkoituksena oli estää siirtosäästöpankkien asettaminen selvitystilaan ja edistää niiden yhdistymistä Kanta-Suomen
säästöpankkeihin. Siirtosäästöpankit fuusioitiin kahta lukuun ottamatta
em. lain nojalla 1.4.1948 yleensä entisen kotipitäjän sijoituskunnan säästöpankkiin. Lakiesityksen käsittelyyn eduskunnassa liittyi kysymys, voitiinko
laki, joka velvoitti säästöpankit eräissä tapauksissa suorituksiin ja yhteisvas-

965. Tola 1970 s. 165-167.
966. Säästöpankit kärsivät kuitenkin myös luottotappioita. Säästöpankeissa jouduttiin mm. sen
vaikean kysymyksen eteen, onko moraalisesti oikein vaatia velallista maksamaan velkaansa
täyteen määrään silloinkin, kun hän ei itse saanut täyttä korvausta menetyksistään. Toisessa
korvauslaissa vuonna 1943 säädettiinkin, että ”Milloin korvaukseen oikeutetulle ei tämän lain
mukaan suoriteta korvausta vahingosta täysimääräisenä, on hänellä oikeus saada vähennetyksi
velasta, joka oli hänellä vahingon tapahtuessa, vähennetyksi niin suuri osa kuin korvaamatta
jäävä määrä on hänellä samana ajankohtana olleen koko omaisuuden määrästä.” Laissa oli lisäksi 3 milj. markan korvauskatto. Luottotappiot kyettiin kuitenkin kattamaan säästöpankkien
vankkojen omien rahastojen turvin. HE 24/1942, korvauslaki 656/1942, Tola 1970 s. 188.
967. Säästöpankki nro 4/1948 s. 53. Sotien seurauksena säästöpankkien lukumäärä aleni
485:stä 432:een.

tuuseen toistensa puolesta, säätää tavallisessa järjestyksessä vai vaatiiko se
perustuslain säätämisjärjestyksen. Perustuslakivaliokunta katsoi, että lakiesitys voidaan säätää normaalissa järjestyksessä, koska lakiin sisältyneiden velvoitusten ei katsota oleellisesti vaarantavan asianomaisten säästöpankkien
tallettajien tai velkojien taikka muuten sivullisten taloudellisia oikeuksia.968
Välirauhan seurauksena Karjalasta joutui siirtymään 25, Porkkalan alueelta kolme ja Pohjois-Suomesta tilapäisesti 20 säästöpankkia. Rahalliset tappiot
sodasta jäivät ennakkoarvioita pienemmiksi, alle 20 milj. markan. Vuonna
1946 selvittelylakia muutettiinkin siten, että selvitysrahastoon siirtosäästöpankkien selvittelyä varten kerätyistä varoista voitiin enintään 30 milj. markkaa aikaisemman 20 milj. markan sijasta siirtää vakuusrahastoon.
Vuonna 1949 annettiin laki, joka määräsi vakuusrahastolle luovutettavaksi kaikki selvitysrahaston hallussa sen toiminnan päättyessä olevat varat.
Perusteena oli se, että sillä summalla, mikä säästöpankeille todennäköisesti
palautuisi, voitaisiin saavuttaa säästöpankkilaitokselle arvokkaampi tavoite kuin ripottamalla rahat pieninä erinä yli 400 säästöpankkiin. Inflaation
kiihdyttämän talletusten voimakkaan numerollisen lisääntymisen johdosta
vakuusrahasto oli jäänyt suhteettoman vähäiseksi ja oli vain ajan kysymys,
milloin ja millä tavalla sitä oli ryhdyttävä kartuttamaan. Selvitysrahastosta
siirrettiin vakuusrahastolle vuosina 1949-1952 yhteensä 90,9 milj. markkaa
(vuoden 2015 rahassa noin 3,1 milj. euroa). Siirrot merkitsivät rahaston kannatusmaksun kattosäännöksen seurauksena sitä, että vakuusrahaston ei tarvinnut periä säästöpankeilta kannatusmaksua vuosina 1949-1952.969
Oikeudellisesti Karjalan säästöpankkien lakkauttaminen erillislailla
254/1940 on huomionarvoinen seikka. Lakiesityksen perusajatus oli, että
säästöpankit lakkautetaan valtakunnan rajan siirtymisen takia niiden kunkin tilaa ja jatkuvan toiminnan mahdollisuuksia tutkimatta. Toinen vaihtoehto olisi ollut, että säästöpankit olisivat jatkaneet toimintaansa niillä paikkakunnilla, joille niiden tallettajat oli pääosin siirretty.970 Pankkivaliokunnan
mietintöön liittyikin Kuolemanjärven kunnallislautakunnan esimiehen, kansanedustajan Aapo Inkisen periaatteessa oikeaoppinen vastalause, jossa
hän totesi, että säästöpankkilain mukaan ei säästöpankin toimintaa voida
sen hallintoelimiä kuulematta lakkauttaa kuin siinä tapauksessa, että tutkimus on osoittanut pankin kärsineen niin suuria tappioita, että velat ovat
varoja suuremmat. Hallituksen esitystä eduskunnan täysistunnossa puolus968. Tola 1970 s. 182-183. Kannanotto perustui professori Veli Merikosken lausuntoon.
969. Säästöpankki nro 5/1949 s. 97-99, 11/1949 s. 214 ja 12/1949 s. 227-230.
970. HE 45/1940.
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ti kansanedustaja, Säästöpankki Sammon toimitusjohtaja Väinö Kokko sillä
perusteella, että edustaja Inkisen muutosehdotus olisi aiheuttanut viivytystä
talletusten maksamisen alkamiseen.971

8.9 Valmiuslain soveltaminen pankkeihin
Poikkeusoloja koskevaan valmiuslakiin 1080/1991 otettiin vuonna 2003 rahoitusmarkkinoiden ja vakuutusalan toiminnan turvaamista koskevat säännökset (696/2003). Säännökset sisältyvät tutkimusta kirjoitettaessa voimassaolevan valmiuslain 4. lukuun sillä täydennyksellä, että laissa on otettu huomioon
Suomen viranomaisten toimivalta talous- ja rahaliiton oloissa (1552/2011).
Valmiuslaki koskee erityisen vakavia kriisejä, jotka koskettavat koko kansakuntaa tai ainakin suurta osaa siitä ja vaikuttavat koko yhteiskunnan toimivuuteen. Pankkitoiminnan kannalta laissa määritellään poikkeusoloksi väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen
vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle
välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat.972
Erilaisten valtuuslakien ja valmiuslakien säätämisellä eduskunta siirtää omaa lainsäädäntövaltaansa valtioneuvostolle.973 Voimassaolevan lain
soveltamisesta poikkeusoloissa päättää valtioneuvosto antamalla täytäntöönpanoasetuksia. Valtioneuvoston toimivaltuuksien käyttöön ottamisen
edellytyksenä pankkitoiminnan osalta on se, että tilanteen hallitseminen ei
ole mahdollista viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Suomen
Pankki on osa Euroopan keskuspankkijärjestelmää. Euroopan keskuspankkijärjestelmän toimivaltaan kuuluvissa asioissa valtuuksien käyttöön ottaminen edellyttää, että Euroopan keskuspankki EKP ja Suomen Pankki eivät ole
poikkeusolojen vallitessa operationaalisesti toimintakykyisiä. Ennen valtioneuvoston toimivaltuuksien käyttöönottoa valtioneuvoston onkin pyydettävä
Euroopan keskuspankilta lausunto kiireellistä menettelyä noudattaen (27 §).
Valmiuslaki ei sisällä pankkien kannalta ennennäkemätöntä. Kysy971. PaVM 2/1940 s. 5, Tola 1970 s. 111-113 ja 125-128. Kokko oli myös Säästöpankkiliiton ja Säästöpankkien Vakuusrahaston valtuuskuntien jäsen.
972. Muita valmiuslain tarkoittamia uhkia ovat Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja sen jälkitila, aseellisen tai siihen rinnastettavan hyökkäyksen uhka sekä erityisen vakava suuronnettomuus, tällaisen suuronnettomuuden välitön
jälkitila ja vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti.
973. Valtuuslakeja käytettiin erityisesti vuosina 1968-1974. Laeilla säännösteltiin hintoja, palkkoja ja katkaistiin indeksisidonnaisuuksia kieltämällä mm. indeksitalletukset rahalaitoksissa
(207/1968 /Liinamaa I, 754/1969 /Liinamaa II, 868/1970 /UKK-sopimus, 246/1972 /HL-sopimus).
Lisäksi sovittiin lukuisista sosiaalipaketeista.

mys on enemmänkin sen määrittelystä, milloin valtioneuvosto voi käyttää
laissa määriteltyjä toimivaltuuksiaan ja mihin toimiin se lain nojalla voi ryhtyä. Aikaisemmin poikkeustoimet ovat vaatineet erillisen lain säätämisen,
suopean viranomaistulkinnan tai luovaa ajattelua Suomen Pankilta. Lain
sisältöä hallituksen esityksen (HE 3/2008) pohjalta tässä kohdassa selostettaessa alaviitteisiin onkin otettu eräitä esimerkkejä aikaisemmasta käytännöstä.
Valmiuslain soveltaminen tulee kysymykseen taloudellisissa kriisitilanteissa rahoitusmarkkinoiden toimivuuden turvaamiseksi. Soveltaminen ei siis
edellytä sotilaallista hyökkäystä tai sen uhkaa.
Taloudellisen kriisin kohdatessa pankit saisivat periä antolainauksessaan
korkoa siten, että korkokanta ei ylitä eikä alita valtioneuvoston asetuksella
säädettävää määrää (17 §). Laki oikeuttaa siten valtioneuvoston päättämään
korkosäännöstelystä, mikä tarkoittaa hallinnollisten korkojen käyttöönottoa.
Eri tarkoituksiin myönnettäville luotoille voidaan vahvistaa erilaisia enimmäis- ja vähimmäiskorkoja riippuen siitä, miten luotonantoa on tarpeen
poikkeusoloissa ohjata. Sääntely voi olla määritelty myös rahoitusvaateen
mukaan, siis mitä luottoinstrumenttia luotonannossa käytetään. Samoin
pankkien ottolainaukselle, siis talletuksille voidaan määrätä maksettavan
korkohyvityksen ylä- ja alaraja.974
Myös itse luotonantoa voidaan säännöstellä (17 §). Se tarkoittaa, että luotonannolle voidaan asettaa määrällisiä rajoituksia. Säännöstelyvaltuudet sisältävät myös sen, että tietynlaiset luotot ovat kiellettyjä ja luotonanto tietyille ryhmille on kielletty, esimerkiksi kulutusluotot kotitalouksille. Myös
vakuudettomat luotot voidaan kieltää samoin kuin niiden takaisinmaksun
turvaamista tarkoittavat luottovakuutukset. Viranomaisten säännöstelymahdollisuus koskee pankkien, vakuutusyhtiöiden, eläkelaitosten ja sijoituspalveluyritysten luotonantoa. Ulkopuolelle jää muu luotonanto kuten yksityishenkilöiden välinen luotonanto.975
974. Laman syventyessä vuonna 1931 Suomen Pankin aloitteesta pankit tekivät korkosopimuksen, jolla estettiin korkotason nousu. Aro 1951 s. 175, Auer 1964 s. 193, Blomstedt II 1978 s. 167-168.
Jatkosodan aikana vuonna 1942 valtiovallan puuttumista peläten pankit valtiovarainministeriön kutsusta pitämässään kokouksessa hyväksyivät korkosopimuksen, jossa sovittiin, että korkokanta on pidettävä silloisella tasolla. Sopimusta edelsi se, että hallitus oli antanut esityksen
ns. valtalain muuttamiseksi siten, että valtioneuvosto saisi säännöstellä luoton antamista ja
korkoa. Eduskunta hylkäsi hallituksen esityksen. Aro 1951 s. 246.
975. Suomen Pankki ohjasi pankkien toimintaa kiertokirjeillään keväästä 1940 sodan päättymiseen 1944 saakka. Kiertokirjeissä painotettiin luotonannon kytkemistä yhteiskunnan yleiseen etuun, millä tarkoitettiin ensisijaisesti valtion luotontarpeen tyydyttämistä. Luottoa sai
myöntää vain terveisiin tuotannollisiin tarkoituksiin, jotka välittömästi palvelivat sotatarviketuotantoa tai välttämätöntä elintarviketuotantoa. Pommitusten aiheuttamien vaurioiden korjaamisessa oli rajoituttava ainoastaan välttämättömien suojakorjausten tekemiseen. Kuusterä
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Laki antaa mahdollisuuden asettaa talletuksille ja muille takaisinmaksettaville varoille nostorajoituksia (17 §).976 Valtioneuvoston asetuksella voidaan
määrätä talletusehtojen estämättä nostojen suuruudesta, nostojen ajoituksesta ja nostokerroista. Pankkien sijoituksia voidaan rajoittaa määrällisesti
ja ajallisesti samoin kuin kohdentaa niitä tiettyihin tarkoituksiin. Siten voidaan säätää, että pankkien, vakuutusyhtiöiden ja eläkelaitosten sijoituksista
on osa suunnattava tiettyyn sijoitusmuotoon kuten valtion maksuvalmiuden
turvaamiseksi sen liikkeeseen laskemiin velkasitoumuksiin. Maksuliikettä
säännöstelemällä voidaan puuttua mahdollisiin paniikkireaktioihin (20 §).
Maksuliikkeen osalta tilisiirtoja voidaan rajoittaa määrällisesti, raha-arvoltaan ja laadullisesti. Tilisiirron suorittamiselle asetettuja määräaikoja voidaan pidentää. Häirinnälle alttiiden maksutapojen käyttö voidaan kieltää.
Tällaiset maksutavat määritellään kriisitilanteessa valtioneuvoston asetuksella. Kyse voi olla esimerkiksi verkkomaksuista. Maksuliikkeellä tarkoitetaan
myös pankkien maksujärjestelmiä.977
Arvopaperimarkkinoita voidaan säännöstellä rajoittamalla poikkeusoloissa tarpeettomina ja kriisin hallinnan kannalta haitallisina pidettävien
arvopaperien liikkeeseen laskua ja kieltämällä esimerkiksi johdannaisilla
tapahtuva kaupankäynti pörssissä (19 §). Säännökset siitä, miten arvopaperiemissioita rajoitettaisiin raha-arvoltaan, laadultaan, lajiltaan tai tarkoitukseltaan ja minkälaisilla arvopapereilla voidaan markkinapaikoilla käydä
kauppaa, annettaisiin valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvosto voi myös
rajoittaa arvopaperikaupan selvitystoimintaa ja arvopaperikeskuksen toimintaa tai keskeyttää toiminnan kokonaan tilanteessa, jossa selvitysjärjestelmän toiminta on vaarantunut tavalla, josta aiheutuu vakavaa uhkaa rahoitusmarkkinoiden toiminnalle tai sijoittajien lakisääteisille eduille. Toimiin
voidaan ryhtyä, jos atk-järjestelmiin tulee käyttökatkoksia tai niiden toiminta
lakkaa kokonaan.

- Tarkka II 2012 s. 43.
976. Neuvottelukutsu Moskovaan lokakuun alussa 1939 sai aikaan paniikkimaisen nostoryntäyksen. Helsingin Suomalaisen Säästöpankin oli pakko rajoittaa nostot tililtä 500 markkaan
viikossa. Suomen Pankilta saadun luoton turvin nostoraja voitiin nostaa 1 000 markkaan. Siltala - Luukko 2001 s. 81-82.
Talvisodan päätyttyä Helsingin Suomalainen Säästöpankki salli neuvoteltuaan kaupungin muiden säästöpankkien kanssa ja saatuaan Suomen Pankin suostumuksen maaliskuun 18 päivästä
alkaen nostaa säästötililtä 2 000 markkaa viikossa. Huhtikuun ensimmäisestä päivästä alkaen
maksettiin ilman irtisanomista 10 000 markkaa kuukaudessa. Aro 1951 s. 235.
977. Tällä hetkellä (2016) esimerkiksi Suomen Pankin shekkijärjestelmä (TARGET), pankkien
väliset pikasiirrot ja shekit -järjestelmä (POPS) ja pankkien välinen maksuliikennejärjestelmä
(PMJ).

Valuutansäännöstely on mahdollista vain väliaikaisesti ja vain vakavissa
poikkeusoloissa, jotka johtuvat aseellisesta tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavasta hyökkäyksestä tai hyökkäyksen huomattavasta uhasta. Viranomaisena valuutan vientiä, tuontia, kotiuttamista ja niitä koskevissa poikkeuslupaasioissa on Suomen Pankki eikä valtioneuvosto.
Tämän tutkimuksen kannalta on huomionarvoista, että pankkeihin voidaan kriisitilanteissa rahoitusmarkkinoiden vakaan toiminnan turvaamiseksi soveltaa tilapäisesti valtioneuvoston asetuksella laissa säädettyä alempaa vakavaraisuusvaatimusta, jos vakavaraisuusvaatimuksen täyttäminen
johtaisi pankin toiminnan olennaiseen vaarantumiseen (20 §). Puuttuva vakavaraisuus korvataan siis odotuksella. Hallituksen esityksen perusteluissa
todetaan, että ”säädettyjen vaatimusten täyttäminen poikkeusoloissa voi olla
erittäin vaikeaa tai mahdotonta. Esimerkiksi luottolaitosten luottoasiakkaiden poikkeusoloissa vallitsevasta kansantalouden yleisestä tilasta johtuvat
maksuvaikeudet voivat johtaa pankissa luottotappioihin, joiden määrää ei
ole mahdollista kattaa käytettävissä olevalla omalla pääomalla ja varauksilla.
Ilman muita toimenpiteitä tästä voisi olla seurauksena monen luottolaitoksen selvitystila.” 978 Tältä osin esimerkkejä vastaavanlaisesta menettelystä ei
ole, vaan Suomen Pankki, valtio tai Valtion vakuusrahasto on pääomittanut
pankkia tarvittavalla määrällä.979
Talletussuojarahaston voi olla mahdotonta maksaa korvauksia poikkeusolojen aikana, jolloin rahoitusmarkkinat eivät toimi normaalisti. Tästä
syystä valtioneuvostolla on oikeus säätää poikkeuksia Talletussuojarahaston
velvollisuudesta maksaa rahastosta suoritettava korvaus tallettajalle määräajassa (22 §). Poikkeusolojen vallitessa pankit voidaan myös vapauttaa
Talletussuojarahaston kartuttamisvelvollisuudesta.980
Luotto- ja rahoituslaitosten, sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden,
arvopaperipörssin, arvopaperikeskuksen ja optioyhteisön sekä vakuutus- ja
eläkelaitosten oma pääoma voi laskea poikkeusoloissa tasolle, joka edellyttäisi niiden asettamista konkurssiin. Poikkeusolojen aikana yritysten voi olla
978. HE 3/2008 s. 42-43.
979. Pankkien pelastustoimet ovat sisältäneet yleensä useita juuri kuhunkin tilanteeseen sopivia elementtejä. Osuuskassojen Keskuksen OKO:n pelastustoimet sisälsivät muun ohessa
luottojen siirtokaupan takaisinostovelvoitteella Suomen Pankille. Kaupassa OKO myi vuonna
1967 Suomen Pankille omille hyville asiakkailleen myöntämiään luottoja 46 milj. markan arvosta sitoutuen ostamaan nämä takaisin kolmessa erässä 15.4.1970 mennessä. Kuusterä - Tarkka II 2012 s. 285.
980. Valmiuslaissa ei ole otettu huomioon Rahoitusvakausvirastoa vakausrahastoineen
(1195/2014). Kun kysymys on hyvin uudesta lainsäädännöstä, tutkimuksessa ei ole arvioitu
sen ja valmiuslain keskinäistä suhdetta.
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mahdotonta saada uutta pääomaa siten, että ne voisivat omin voimin korjata
tilanteen. Myöskään julkisen sektorin rahoitusta ei välttämättä ole saatavilla.
Valtioneuvoston asetuksella on mahdollista säätää poikkeuksia konkurssiin ja
selvitystilaan asettamisen edellytyksistä sekä konkurssi- ja selvitystilamenettelystä (23 §). Poikkeuksia voidaan säätää myös toiminnan tervehdyttämiseen
tähtäävän toimintasuunnitelman laatimisvelvollisuudesta ja suunnitelman
sisältöä koskevista vaatimuksista.
Omaisuuden arvostaminen voi olla poikkeusoloissa ongelmallista siitä
syystä, että markkinat eivät toimi. Käypiä arvoja on riittävän markkinatiedon
puuttuessa vaikea määritellä. Poikkeusoloissa voidaan sallia kirjanpitosäännöksistä poikkeavia kirjaustapoja ja kirjausten viivästyksiä. Lisäksi voidaan
joustaa sellaisissa käytännön asioissa kuin tilinpäätöksen laatimis- ja julkistamisajankohdassa sekä osavuosikatsauksen laatimisvelvollisuudessa ja julkistamisessa. Poikkeuksien tulee olla välttämättömiä luotto- ja rahalaitosten
ja muiden laissa mainittujen yhteisöjen toiminnan olennaisen vaarantumisen estämiseksi (23 §).981
Finanssivalvonnalla on toimivalta kieltää poikkeusoloissa valvottavansa
pankin sulautuminen, jakautuminen, kotipaikan siirto taikka liiketoiminnan luovuttaminen (26 §). Säännös perustuu siihen, että erittäin vakavissa poikkeusoloissa voi syntyä tarve arvioida yritysjärjestelyjen vaikutuksia
laajemmin ottaen huomioon markkinoiden koko toiminta sekä väestön toimeentulo ja maan talouselämän perusteet. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, kun yritys pyrkii siirtämään koko toimintansa ja kaikki varansa ulkomaille.

981. Helsingin Suomalaista Säästöpankkia uhkasi 1930-luvun alussa toimiluvan menettäminen, koska pankki oli omien varojen vähäisyyden, pääkonttoritalonsa arvon laskun ja obligaatiotappioiden vuoksi menettänyt omat varansa. Pankin pelasti se, että viranomaiset osoittivat
joustavuutta. ”Jännittyneen odotuksen jälkeen säästöpankki sai joulukuun alussa 1933 säästöpankkien tarkastajan kautta ilmoituksen, että valtiovarainministeriö on harkinnut kohtuulliseksi sallia, että säästöpankkinne toiminta toistaiseksi jatkuu sillä nimenomaisella ehdolla, että
pankkinne tilinpäätökset, ennen kuin ne lopullisesti vahvistetaan, alistetaan valtiovarainministeriön tarkastettavaksi sekä että teette kaiken voitavanne pankin kannattavaisuuden lisäämiseksi sekä että vuotuisesta voitosta mahdollisimman suuri osa käytetään pankin talon arvon
alentamiseen.” Siltala - Luukko 2001 s. 76.

8.10 Yhteenveto ja johtopäätöksiä
8.10.1 Tuen myöntäminen
Tuen myöntämisen edellytykset. Säästöpankkien Vakuusrahastolla ei ole ollut noudatetusta käytännöstä huolimatta lain perusteella ehdotonta velvollisuutta antaa jäsenpankeille tukea. Yksin tällä perusteella rahasto olisi voinut kieltäytyä tuen antamisesta esimerkiksi Suomen Säästöpankki - SSP:lle
ja SKOP:lle. Sama lopputulos saavutettiin rahaston ja valtion yhteisymmärryksellä.982 Se että rahaston tukeen voitiin luottaa, perustui rahaston kykyyn
ja haluun tukea vaikeuksiin joutuneita pankkeja. Kun säästöpankkeja ei vakuusrahaston perustamisen jälkeen asetettu enää selvitystilaan ja viimeistenkin selvitystilassa olleiden pankkien talletukset korvattiin rahastosta, myös
tallettajat saattoivat luottaa säästöpankkeihin.
Siitä milloin säästöpankki on tarvinnut tukea eli milloin säästöpankki on
ajautunut selvitystilan ja konkurssin rajalle, ei ole ollut epäselvyyttä. Vakuusrahaston hallituksen ei ole tarvinnut edes ottaa asiaa erityisesti harkittavakseen, koska Säästöpankkitarkastus, joka valvoi säästöpankkien toimintaa, oli
edustettuna rahaston hallituksessa. Viime vaiheessa, kun Säästöpankkitarkastuksella ei ollut rahastossa enää hallituspaikkaa, se kuitenkin valmisteli
tukihakemukset hallitukselle. Vuoteen 1978 lain mukaan vakuusrahaston tuen ehtona oli, että tukea hakenutta säästöpankkia voidaan pitää elinkelpoisena. Tämä merkitsi, että tukea myönnettiin pankeille, jotka olivat kärsineet
kertaluontoisia tappioita luotonannossa, asiakkaiden vilpillisestä menettelystä pankkia kohtaan tai henkilökunnan kavalluksista. Mikäli pankki ei ollut
elinkelpoinen, se fuusioitiin - tarvittaessa vakuusrahaston tuella - vahvempaan säästöpankkiin. Vakuusrahaston tukipäätöksissä elinkelpoisuuskriteeri
on vaikuttanut tuen ehtoihin, mutta ei ole estänyt ratkaisun löytämistä säästöpankin kriisiin.
Vakuusrahaston kannalta tuen antamisvelvollisuutta on hämärtänyt tuen
antaminen fuusiotapauksissa vastaanottavalle pankille. Ongelmiin ajautuneen pankin tukitarpeesta ei ole ollut epäselvyyttä. Sen sijaan vastaanottavan
pankin vakavaraisuus yleensä olisi ilmeisesti kestänyt fuusion aiheuttaman
vakavaraisuuden alenemisen. Itsenäisellä säästöpankilla ei ole kuitenkaan

982. Valtion vakuusrahaston kanssa sovittiin vuonna 1995, että säästöpankit myivät omistamansa SKOP:n osakkeet Valtion vakuusrahastolle muodollisella yhden pennin hinnalla osakkeelta, SKOP vapautettiin kannatusmaksun maksamisesta Säästöpankkien Vakuusrahastolle
ja SKOP puolestaan sitoutui olemaan hakematta tukea Säästöpankkien Vakuusrahastolta. Rahaston hallitus 26.9.1995.
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mitään velvollisuutta fuusioon toiseen säästöpankin kanssa. Vakuusrahaston
tuki on merkinnyt eräänlaista vahingonkorvausta vastaanottavalle pankille
ja säästöpankkiryhmän kannalta ongelman hoitamista pois ja koko ryhmän
uskottavuuden ylläpitämistä.
Mikäli säästöpankki olisi ajautunut selvitystilaan ja konkurssiin, vakuusrahasto saattoi harkintansa ja mahdollisuuksiensa mukaan korvata talletukset vuoteen 1970 saakka. Kun ongelmiin joutuneet pankit olivat pieniä, talletusten korvaamisessa ei ollut ongelmia. Sen jälkeen rahastolla oli ehdoton
velvollisuus talletusten korvaamiseen Talletussuojarahaston perustamiseen
vuoteen 1998 saakka. Mikäli valtio ei olisi ottanut 1990-luvulla Suomen Säästöpankki - SSP:n ja SKOP:n tukemista itselleen ja estänyt niiden konkurssia,
lain vaatimus talletusten korvaamisesta olisi todennäköisesti ollut vakuusrahastolle ylivoimainen.
Talletussuojarahaston perustaminen merkitsi, että tallettajan suojaaminen siirtyi uudelle rahastolle. Tosiasiassa vakuusrahasto suojasi talletuksiakin turvaamalla säästöpankin vakavaraisuutta. Tässä mielessä voidaan puhua ensimmäisen asteen tai portaan talletussuojasta. Talletussuojarahaston
suoja olisi ollut toisen asteen suojaa, joka olisi realisoitunut säästöpankin
jouduttua keskeyttämään toimintansa ja ajauduttua edelleen selvitystilaan.
Tuen myöntämiskriteerit on vahvistettu sovellettujen perusteiden mukaisesti. Rahaston tukipäätökset ovat olleet ennustettavia. Lisäksi päätöksissä on
noudatettu suhteellisuusperiaatetta. Niissä on otettu huomioon säästöpankin taloudelliset mahdollisuudet ja tuen ehtoja on voitu myös kohtuullistaa.
Kohtuullistaminen on koskenut avustuslainan koron tasoa ja koron perimistä.
Myös avustuslainan takaisinperinnästä on voitu luopua. Koska vakuusrahasto ei ole viranomainen, sen päätöksistä ei ole ollut valitusoikeutta. Valitusoikeuden on korvannut se, että tukea hakenut pankki on voinut uudistaa ongelmiensa syvennyttyä tukihakemuksensa. Rahaston toimintaa on valvonut
valvontaviranomainen rahaston johtokuntaan nimeämän edustajansa kautta,
osallistumalla läsnäolo-oikeudella johtokunnan kokouksiin ja viimeksi siten,
että rahasto kuului valvontaviranomaisen valvottavien joukkoon.983
Vuoden 2007 luottolaitoslakiin lisättiin, että vakuusrahasto ei tukipäätöksiä tehdessään saa ilman perusteltua syytä asettaa rahastoon kuuluvia pank-

983. Valvontaan kuului tilinpäätöstietojen toimittamisen lisäksi mm. kaikkien kokouspöytäkirjojen toimittaminen liitteineen välittömästi kokousten jälkeen Rahoitustarkastukselle ja
mahdolliset valvontakäynnit. Lisäksi Rahoitustarkastus edellytti rahastolta sijoitustoiminnan
periaatteiden vahvistamista ja asetti vaatimuksia sijoitusten suuntaamisesta jäsenpankkien
ulkopuolelle. Rahoitustarkastuksen kirje vakuusrahastolle 20.4.1998.

keja keskenään eriarvoiseen asemaan. Kunkin tukipäätöksen tulee perustua
tuettavan pankin taloudellisen tilan huolelliseen selvittämiseen. Lisäyksiä
voidaan perustella sillä, että vakuusrahastot olivat muuttuneet vapaaehtoisiksi, rahastojen valvonta muuttunut ”normaaliksi” jälkikäteisvalvonnaksi ja
rahaston jäseninä voi olla kaikkia yhteisömuotoja olevia pankkeja. Lisäystä
voidaan tulkita myös siten, että suurilla pankeilla tulee olla samat oikeudet
tuen saatiin kuin pienillä.
Tukimuodot. Vakuusrahaston perustamisesta vuoteen 1941 tuki annettiin
lainana, jossa oli vakuutena kunnan tai säästöpankin luottamushenkilöiden
takaus. Tässä kohdassa kiinnittyy huomio säästöpankin ja kunnan yhteyteen,
vaikka oikeudellisesti sidoksia niiden välillä ei ollut enää vuoden 1895 säästöpankkiasetuksen jälkeen. Samoin huomio kiinnittyy luottamushenkilöihin,
jotka eivät olleet pankin perustajia tai omistajia vaan pankin asiakkaiden,
tallettajien edustajia. Heidät pantiin vastuuseen säästöpankin tulevasta taloudellisesta menestyksestä siinä tarkoituksessa, että säästöpankin vakuusrahastolta saama laina tulisi kaikissa olosuhteissa maksetuksi takaisin.
Vuoden 1941 jälkeen tuki annettiin vuoteen 1970 edelleen lainana, mutta
ilman vakuusvaatimusta. Vuodesta 1970 tukimuotoina oli suora avustus tai
avustuslaina. Avustuslainan korvasi 1990-luvulla pääomasijoitus ja sen jälkeen asiallisesti samaa tarkoittava pääomalaina. Vuoden 2011 lainmuutos
lisäsi tukimuotoihin tuettavan pankin osakkeiden ja kantarahasto-osuuksien sekä vastuudebentuurien merkinnän. Lisäys oli periaatteessa merkittävä,
kun vakuusrahastolla olisi ollut mahdollisuus mennä omistajaksi tukea tarvitsevaan pankkiin ja sitä kautta vaikuttaa pankin liiketoimintaan ja myös
mahdollisiin pankkia koskeviin omistusjärjestelyihin. Käytännössä mahdollisuutta ei ollut kuitenkaan tarvetta käyttää.
Vakuusrahasto koettiin 1970-luvun alusta jonkinlaisena koko säästöpankkiryhmän luottotappiovarauksena, josta syystä tuki annettiin lähes yksinomaan avustuksena. Menettelyllä tuettiin uutta liiketoimintastrategiaa ja
myös säästöpankkien fuusioitumista selvästi suuremmiksi yksiköiksi. Ajattelumalli hämärsi kuvaa itsenäisten säästöpankkien muodostamasta pankkiryhmästä ja malliin sisältyi riskinottoa lisännyt elementti. Laaja ”vapaaehtoinen” tuen maksaminen voi myös horjuttaa vakuusrahastotoiminnan
taloudellista perustaa. Toimintamalli poikkesi vakuusrahaston alkuperäisestä tarkoituksesta elvyttää ongelmiin joutunut jäsenpankki. Vuodesta 1993
rahaston tuki annettiin avustuksen ja pääomalainan yhdistelmänä pyrkimyk-
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senä antaa tuesta mahdollisimman suuri osa takaisinmaksettavana lainana.
Tukeen ei sisältynyt enää liiketaloudellisia eikä ryhmärakennetta koskeneita
tavoitteita.
Tuen ehdot. Vakuusrahastolla ei ole oikeutta antaa yleisiä määräyksiä, jotka koskevat säästöpankkien liiketoimintaa. Sen sijaan tukipäätöksiin voitiin asettaa ehtoja. Suoraan avustukseen on vaikea asettaa ehtoja.
Avustusta saaneeseen pankkiin on voitu epäsuorasti vaikuttaa siten, että Säästöpankkitarkastusta on korostetusti pyydetty valvomaan pankin
toimintaa tai sille on esitetty asiamiehen asettamista pankkiin. 1970-luvun alussa vakuusrahasto myönsi avustusta ehdolla, jonka mukaan pankki sitoutui maksamaan saamaansa avustusta takaisin siltä osin kuin se itse saa perityksi takaisin avustuksen perusteena olevaa saatavaa. Ehtoa
on vaikea mahduttaa lain perusajatukseen, jonka mukaan avustus on
aina lopullinen ja perustuu pankin kokonaistilanteeseen eikä yksittäiseen
luottotappioon.
Sen sijaan takaisin maksettavaan tukeen voidaan asettaa luontevasti ehtoja, joiden tarkoituksena oli turvata myönnetyn tuen takaisinmaksua. Kun
tilanteet ja tukitarpeet ovat olleet hyvin erilaisia, vakuusrahastolla ei ole ollut
kaikkiin tukipäätöksiin automaattisesti liittyneitä ehtoja. Jäsenpankit ovat
itsenäisiä oikeushenkilöitä. Kielto antaa liiketoimintaa koskevia määräyksiä
on oikeudellisesta näkökulmasta oikein. Ongelmaksi kuitenkin jää, että toisistaan yhteisvastuussa olevat pankit eivät voi vaikuttaa suurta riskiä ottavien
pankkien toimintaan. Ongelma konkretisoitui 1980-luvun jälkipuoliskolla.
Samantyyppisiä tapauksia on ollut myös mm. 1970-luvun alussa. Pakollisesta
rahastosta ei voinut jäseniä erottaakaan.
Vakuusrahaston päätöksiin on liittynyt lain velvoittamana tai tukipäätöksiin liitettynä ehtona hallituksen ja toimivan johdon vastuun selvittäminen syntyneisiin vahinkoihin. Yhteisvastuujärjestelmiin katsotaan liittyvän
moraalikato-ongelmia siinä suhteessa, että yhteisvastuuseen luottaen yritys
voi ottaa suurempia riskejä kuin se muuten ottaisi. Se on täysin mahdollista.
On kuitenkin huomattava, että vakuusrahaston puoleen tukihakemuksella
kääntyneissä säästöpankeissa toimiva johto on säännönmukaisesti vaihtunut, joten vakuusrahaston mahdolliseen tukeen säästöpankin riskinottoa ei
ole kannattanut rakentaa.984

984. Pankkikriisin jälkeisinä vuosina 1994-1998 viisi säästöpankkia sai tukea vakuusrahastolta.
Kaikissa viidessä tapauksessa säästöpankin toimitusjohtaja oli rahaston tukipäätöksiin mennessä vaihtunut.

8.10.2 Ongelmien hoitaminen poikkeusoloissa
Keskinäiseen vastuuseen perustuvat järjestelmät ovat perustuneet jotenkin
ennalta arvioitavissa oleviin riskeihin ja järjestelmät ovat olleet luonteeltaan
toteutuneita tappioita jakavia. Muissa kuin ennalta arvioitavissa tapauksissa on jouduttu turvautumaan pankkilakien ulkopuoliseen lainsäädäntöön
mukaanlukien valtion pääomatuki ja pankkien jälleenrahoituksen turvaaminen. Tällaisista tapauksista esimerkkejä ovat luovutetun Karjalan säästöpankkien selvittäminen, Valtion vakuusrahaston perustaminen sekä muut
Suomen Pankin ja valtion tukitoimet 1990-luvun pankkikriisissä ja 2000-luvun finanssikriisissä.
Poikkeusoloilla tarkoitetaan tässä kohdassa kriisiä, josta pankki ei selviä
omalla vakavaraisuudella ja oman pankkiryhmän yhteisvastuulla. Seurauksena on yleensä lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on estää pankin asettaminen selvitystilaan ja konkurssiin. Luovutetun Karjalan säästöpankkien
kohdalla säädettiin erillinen laki säästöpankkien lakkauttamisesta, tehtiin
mahdolliseksi vapauttaa säästöpankki selvitystilasta ja lopuksi määrättiin
pankit yhdistymään Kanta-Suomen säästöpankkeihin. Tälle sota-aikana syntyneelle lainsäädännölle oli ominaista, että se oli käytännössä Säästöpankkiliiton valmistelema. Menettelyn voi ymmärtää sillä perusteella, että silloinen
säästöpankkilaitos vastasi kokonaan ongelmiin joutuneiden pankkien talletusten maksamisesta ja pankkien selvittämisestä. Syntynyttä lainsäädäntöä
ei voi pitää kovin oikeaoppisena. Toisaalta oikeaoppisuus olisi johtanut Karjalan säästöpankkien asettamiseen selvitystilaan, mahdollisesti konkurssiin,
talletusten jäätymiseen joksikin aikaa pankkiin ja myös menetyksiin tallettajille, koska pankkien omat ja vakuusrahaston varat eivät ilmeisesti olisi riittäneet talletusten maksamiseen täysimääräisinä.
1990-pankkikriisissä valtio teki kaikkiin pankkeihin pääomasijoituksia luottolaman estämiseksi ja pankkien vakavaraisuuden vahvistamiseksi.
Pankkien jälleenrahoituksen ja samalla tallettajien saamisten turvaamiseksi
eduskunta hyväksyi kriisin syvimmällä hetkellä ns. pankkitukiponnen. Edelleen perustettiin Valtion vakuusrahasto ja mahdollistettiin omaisuudenhoitoyhtiöiden perustaminen. Vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin seurauksena on vuonna 2015 perustettu uudet kriisinratkaisu- ja talletussuojarahastot.
(Jakso 9).
Poikkeusoloja koskevaan valmiuslakiin otettiin vuonna 2003 rahoitusmarkkinoiden ja vakuutusalan toiminnan turvaamista koskevat säännökset.
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Nykyinen laki antaa mahdollisuuden asettaa talletuksille nostorajoituksia ja
säännöstellä luotonantoa. Tilisiirtoja voidaan rajoittaa määrällisesti ja laadullisesti. Kriisitilanteissa valtioneuvosto voi päättää, että pankkeihin voidaan noudattaa laissa säädettyä alhaisempaa vakavaraisuusvaatimusta. Poikkeusoloissa voidaan sallia kirjanpitosäännöksistä poikkeavia kirjaustapoja.
Edellä esitetystä voidaan todeta, että ennen valmiuslakeja vastaavat ongelmat
hoidettiin nopeasti säädetyllä poikkeuslailla, markkinoiden säännöstelyllä
tai Suomen Pankin ja pankkien välisellä sopimuksella. Kriisinratkaisujen
kokoaminen yhteen lakiin ja riittävien valtuuksien antaminen viranomaisille turvaavat pankkitoiminnan vakautta poikkeusoloissa. Viimeaikaiset kansainväliset esimerkit osoittavat valmiuslaissa säädettyjen asioiden tarpeellisuuden.985

8.10.3 Vakuusrahaston tukitoiminnan merkitys
Pankkilainsäädännön tehtävänä ei ole suojata itse pankkia tai pankin etua.
Pankin oletetaan ottavan riskejä ja kärsivän seuraukset, jos tappioita syntyy
ja tietysti myös silloin, kun pankkia on hoidettu huonosti. Vakuusrahasto
siirtää tappioriskiä muille samaan rahastoon kuuluvien pankkien kannettavaksi. Siten ”syyttömiäkin” pankkeja rangaistaan, kun ne ovat keskinäisestä solidaarisuudesta sopineet.986 Koko pankkiryhmän kannalta vakavaraisuus ei lisäänny. Järjestelmässä jäsenpankin tukeminen voidaan toteuttaa
jo olemassa olevan organisaation turvin viivytyksettä ja kustannustehokkaasti sekä aiheuttamatta levottomuutta pankin asiakkaissa. Uskottavuutta asiakkaisiin päin voidaan hankkia joko pankin suuruudella tai pienten
toimijoiden kohdalla toimimisella yhtenä ryhmänä. Se puolestaan edellyttää vastuuta toisistaan. Paikallisina toimineita säästöpankkeja on koskenut
jälkimmäinen vaihtoehto.
Liikepankit ovat olleet osaksi valtakunnallisia ja osaksi paikallisia, ja vahvasti toistensa kanssa kilpailevia pankkeja. Niiden kohdalla ongelmat on
hoidettu tapauskohtaisesti, joko omatoimisesti tai Suomen Pankin tuella

985. Valmiuslaissa säädettyjen asioiden tyyppisiä ongelmia on tutkimusta kirjoitettaessa ollut
mm. Kyproksella, Kreikassa ja Venäjällä. Lain tarjoamille mahdollisuuksille olisi voinut olla
käyttöä 1990-luvun pankkikriisin aikana (poikkeamat vakavaraisuusvaatimuksesta, luottotappioiden kirjaaminen). Suomen valmiuslain tapaisia toimia on toteutettu myös Yhdysvaltojen
säästöpankkikriisissä 1980-luvulla. Halme 1999 s. 86.
Pankin vakauteen kuuluu myös kriisivalmiuden jatkuva ylläpitäminen. Suomen Pankin vuosikirja 2005 s. 28.
986. Jussi Linnamo, Markkinavoimat ja sääntely rahoitusmarkkinoilla 1973 s. 85.

ongelmiin joutuneen pienemmän pankin fuusiolla tai liiketoiminnan siirtämisellä suurempaan siten, että tappiot ovat jääneet yleensä ongelmapankin osakkeenomistajien kannettavaksi. Viidessä tapauksessa liikepankki on
päästetty konkurssiin. Lisäksi joissain tapauksissa liiketoiminta on myyty ja
itse pankki lopetettu selvitystilan kautta.987 STS-Pankki Oyj:n tappioita katettiin Liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahastosta jälkikäteen eikä
kysymys ollut enää pankin vakauden turvaamisesta.
Osuuskassojen / Osuuspankkien Vakuusrahaston tehtävissä ja toiminnassa ei ole olemassaolonsa aikana ollut merkittäviä eroja Säästöpankkien
Vakuusrahastoon nähden.988
Pankkiryhmäkohtaiset vakuusrahastot ovat kyenneet normaalioloissa
turvaamaan jäsenpankkiensa vakauden ja välillisesti tallettajien saatavat
pankilta sekä estämään talletuspakojen syntymisen. Vakuusrahastojärjestelmä ei ole tarkoitettu tai ainakaan ole ollut riittävä vakavien pankkikriisien
olosuhteisiin. Se on tarkoitettu tilapäisten ja rajattujen vakavaraisuushäiriöiden hoitamiseen ja osaltaan ehkäisemään mahdollisen järjestelmäkriisin
syntymistä. Kannanottoon voidaan päätyä sillä perusteella, ettei rahastojen
toiminta ole perustunut korkeaan rahastointiasteeseen vaan pikemminkin
yhteisvastuuseen. Perusteluun liittyy se heikkous, että 1990-luvulle saakka
vakuusrahastojärjestelmän kyllä uskottiin kestävän kaikki kriisitilanteet ja
jopa niin vahvasti, että talletussuojalle ei ollut asetettu ylärajaa.
Säästöpankit ovat olleet kooltaan pieniä ja niiden on ollut vaikea hajauttaa riskejään. Vakaus on turvattu vakuusrahaston kautta. Selvitystilaan
joutuminen on estetty antamalla tuki säästöpankille tai fuusioimalla se rahaston tuella suurempaan ja vakavaraiseen pankkiin. Joka kuudes säästöpankki on saanut vakuusrahastolta tukea. Ilman rahastoa säästöpankkeja ei
987. Vastaanottavina pankkeina ovat olleet Suomen Yhdyspankki (Pohjoismaiden Osakepankki, Privatbanken i Helsingfors, Suomen Käsiteollisuuspankki, Helsingin Osakepankki),
Kansallis-Osake-Pankki (Maakuntain Pankki, Luottopankki, Suomen Maatalous-Osake-Pankki,
STS-Pankki), Liittopankki (Waasan Osake Pankki, Turun Osakepankki, Landtmannabanken,
Etelä-Suomen Pankki) ja Helsingin Osakepankki (Uudenmaan Osakepankki, Suomen Kauppapankki, Atlas Pankki, Liittopankki). Kantanen 2012 s. 67.
Pohjolan Osake-Pankki myi liiketoimintansa Kansallis-Osake-Pankille ja lopetettiin selvitystilan kautta. Yhdyspankki ja Helsingin Osakepankki takasivat Turunmaan Pankin talletukset ja
pankki purettiin. Kantanen 2012 s. 95 ja 129.
Savo-Karjalan Osake-Pankki lopetettiin selvitystilan kautta. Kantanen 2012 s. 121.
Suomen Maanviljelys- ja Teollisuuspankki, Uudenkaarlepyyn Osakepankki, Helsingin Diskonttopankki, Suomen Vienti-Pankki (vuoteen 1923 Paloheimo & K:it Pankki) ja Etelä-Pohjanmaan
Pankki tekivät konkurssin. Näistä Diskonttopankin konkurssissa tallettajat eivät menettäneet
yhtään saatavistaan. HE 80/1932 s. 3.
988. Kuusterä II 2002 s. 289-297.
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olisi voitu ylläpitää valtakunnallisena pankkiryhmänä 1990-luvulle saakka.
Vakuutuksiin nähden etuna on ollut, että rahaston tuella ei ole omavastuuta
eikä ylärajaa.

YHTEENVETO: SÄÄSTÖPANKKIEN VAKUUSRAHASTON
TUKITOIMINTA
Sääntely

Käytäntö

Myöntäminen

Tukitoiminnan laukaisee pankin
omien varojen menettäminen tai
vakavaraisuusvaatimuksen alittaminen.
Lisäksi on korvattu selvitystilaan
asetettujen ja lopetettujen säästöpankkien tallettajien saamisia.

Pienten pankkien tukitarpeet on
kyetty hoitamaan.
SKOP:n ja SSP:n tappiot olivat
niin suuret, että rahasto ei tukenut
niitä.
Ennen SSP:n syntymistä tuettiin
kuitenkin siihen liittyneitä säästöpankkeja selvitystilan estämiseksi.

Tukimuodot

Omaan pääomaan rinnastettavat
lainat (taseeseen) sekä suora avustus (tuloslaskelmaan).
Jäsenpankin osakkeiden, osuuksien (kantarahasto-osuuksien) ja
vastuudebentuurien merkitseminen.
Näitä tukimuotoja ei tarvinnut
käyttää, koska vuoden 1998 jälkeen tukea ei muutenkaan tarvinnut myöntää.

Tukimuodot ja tuen käyttö ovat
lieventyneet pankkiryhmän intressissä (maineriski, fuusioiden
toteuttaminen).
1970-luvulla rahasto = ryhmätason luottotappiovaraus. Tuki annettiin suorana avustuksena.
Vuodesta 1993 tuki annettiin
mahdollisimman suuressa määrin
takaisinmaksettavana pääomalainana.

Tukiehdot ja
hallituksen
vastuu

Tuen ehdoista ei ole laissa eikä
rahaston säännöissä määräyksiä
lukuun ottamatta hallituksen ja
toimivan johdon vastuiden selvittämistä syntyneistä vahingoista.

Tukipäätöksiin on asetettu ehtoja, joiden tarkoituksena on ollut
varmistaa pankin hoitotaso (esim.
asiamiehen asettaminen) ja turvata avustuslainan maksamista
takaisin.

Tukipäätökset

Kriteerinä säästöpankkilain / talletuspankkilain / luottolaitoslain
pankin omaa pääomaa ja vakavaraisuutta koskevat vaatimukset.

Oman pääoman menetysten paikkaamiseksi.
Vakavaraisuusvaatimuksen täyttämiseksi (8 %).
Kriisivuonna 1991 selvitystilaan
joutumisen estämiseksi (4 %).
Vuodesta 1993 lain vakavaraisuusvaatimuksen täyttämiseksi
2-3 %-yksikön turvamarginaalilla.

Milloin vakuusrahastojärjestelmä ei toiminut
/ voimavarat
eivät riittäneet?

Helsingin Suomalaisen Säästöpankin ongelmat 1930-luvulla.
Luovutetun Karjalan säästöpankkien hoitaminen 1940-luvulla.
SKOP:n ja SSP:n tukitarpeet
1990-luvulla.

SKOP takasi HSSP:n talletukset
Hoidettiin erillislailla ja KantaSuomen säästöpankkien tuella.
Omistus siirtyi valtiolle, Suomen
Pankki ja valtio (Valtion vakuusrahasto) antoivat tarvittavan tuen.

9 Valtiovallan tukitoimet
9.1 Johdanto ja tarkasteltavat asiat
Jakso käsittää kaksi pääkysymystä
		
miten valtio on tukenut kriisiin ajautuneita pankkeja ja mikä 1990		
luvun pankkikriisin keskellä perustettu Valtion vakuusrahasto oli, sekä
		 miten lainsäädännössä varaudutaan etukäteen pankkikriiseihin.
		
Jälkimmäisen kysymyksen alla käsitellään rahastoja, joihin kerätään
		
etukäteen varoja tulevien kriisien varalle. Näitä ovat jaksossa selos		
tettavat kriisinratkaisu- ja talletussuojasuojarahastot.
Edellä on käsitelty pankkien turvaverkkojärjestelyistä likviditeettiapua,
josta on vastannut Suomen Pankki keskusrahalaitoksena, ja talletussuojajärjestelyjä, joista on vastannut pankkien vakuusrahastot. Kolmas elementti on
pankin pääomittaminen. Tässä vaihtoehdossa valtio voi ryhtyä pankin tai koko pankkijärjestelmän takaajaksi. Tutkimuksessa on aikaisemmin tuotu esille
valtion tarve turvata terve pankkitoiminta pankkilainsäädännöllä mukaan
lukien pankkien julkinen valvonta. Jaksossa käsitellään, miten valtiovalta on
käytännössä tukenut pankkeja estääkseen niiden joutumista selvitystilaan
ja konkurssiin. Valtiovallalla tarkoitetaan tässä Suomen Pankkia ja valtiota.
Mikä rooli ja mitä keinoja pankkien tukemisessa kummallakin on ollut ja
mitä ns. pankkitukiponsi tarkoitti yleensä ja tallettajien kannalta? Edelleen
voidaan kysyä, miksi eduskunta on antanut pankeille pankkikriisin jälkeenkin takaus- ja pääomituslupauksia tietäen, että niitä ei tarvita. Yksi vastaus
on, että kaikissa tapauksissa valtion toimet eivät ole kohdistuneet pankkien
pystyssäpitämiseen, vaan tavoitteena on ollut pankkien jälleenrahoituksen
turvaaminen, jotta talouselämälle ei aiheutuisi kohtuuttomia vaikeuksia. Yhtä hyvä vastaus on kuuluminen eurojärjestelmään.
Valtion vakuusrahaston toiminta lähti pankkien epäonnistumisista ja
valtiovallan intressistä, ja perustui valtion harkintaan yksittäistapauksessa.
Rahasto sai varansa valtiolta. Rahaston tehtävänä oli pankkien vakaan toiminnan turvaaminen. Sen tehtäväksi ymmärrettiin ajan mittaan hoitaa vain
1990-luvun pankkikriisi. Kun tehtävä oli hoidettu, rahasto jäi lepäämään uusien kriisien varalle ja odottamaan eurooppalaista kriisinratkaisujärjestelmää.
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Paitsi että pankilla oli mahdollisuus pyytää tukea rahastolta, rahasto saattoi
myös pakottaa pankin pyytämään tukea, mikäli pankki oli vaarassa menettää
toimilupansa eikä sillä olisi ollut esitettävissä riittäviä toimenpiteitä vakavaraisuutensa kuntoonsaattamiseksi ja mikäli pankin selvitystila tai konkurssi
olisi johtanut vakaviin häiriöihin rahoitusmarkkinoilla.
Varautuminen pankkikriiseihin etukäteen. Toisena pääkysymyksenä jaksossa käsitellään ennalta rahastoivia kriisirahastoja, jotka alkavat toimia sen
jälkeen, kun pankin tai pankkiryhmän omat mahdollisuudet on käytetty loppuun. Perustuvatko uudet rahastot pankin asiakkaiden vai valtion intresseihin? Turvaverkkojärjestelmien tarkoituksena on ollut hankkia tallettajien ja muiden pankin asiakkaiden luottamus omaan pankkiinsa. Paino on
kuitenkin siirtynyt vahvasti valtion intressien puolelle. Suojajärjestelmien
olemassaolon kääntöpuolena on tuotu esille, että ne voivat johtaa pankissa
liialliseen riskinottoon. Kysymyksen voisi kääntää myös päälaelleen. Luottaako valtiovalta itse nyt siihen, että uudet suojajärjestelmät ja kiristynyt viranomaisvalvonta pitävät kaikissa olosuhteissa pankit pystyssä ja valtion tukitoimien ulkopuolella. Voivatko alan toimijoiden keskinäisessä kilpailussa
erityisesti pienempi tai heikompi osapuoli käyttää hyödyksi toimialan yhteistä suojajärjestelmää?
Talletussuojarahaston tehtävänä on ollut tallettajien saamisten turvaaminen laissa määrättyyn rahamäärään saakka. Rahaston korvausvelvollisuus käynnistyy, kun pankki on joutunut maksu- tai muihin vaikeuksiin ja
menettänyt kykynsä maksaa talletuksia takaisin. Rahasto korvaa saamisia
ongelmiin ja maksukyvyttömyyteen ajautuneen pankin tallettajille, joten kysymys ei ole varsinaisesti enää pankin tukemisesta. Talletussuojarahaston
samoin kuin Valtion vakuusrahaston tukitoimet kohdistuvat yleensä pankin
”tuonpuoleiseen” elämään, josta syystä rahastojen toiminta ei kuuluisi varsinaisesti tämän vielä toimivan säästöpankin vakauden hallintaan keskittyvän
tutkimuksen piiriin. Kokonaisuuden kannalta näitä rahastoja ei kuitenkaan
voi kokonaan jättää tutkimuksen ulkopuolelle.
Monella tapaa mielenkiintoinen on kysymys, mistä elinkaareltaan lyhyeksi jääneessä pankkiverossa oli kysymys, tallettajan suojaamisesta, pankkien vakauden vahvistamisesta, pankkeja kohtaavien kriisien hoitamisesta vai
verosta valtion yleisten menojen kattamiseksi.
Valtion vakuusrahastoa ja pankkien hallinnoimaa Talletussuojarahastoa
seurasi vuoden 2015 alusta Rahoitusvakausviraston hallinnoima rahoitus-

vakausrahasto, joka jakautuu kriisinratkaisurahastoon ja talletussuojarahastoon. Tosin vanha Talletussuojarahasto jatkaa (supistuvaa) toimintaansa.
Jaksossa käydään läpi varsin johdonmukaisena edennyt ylipääsemättömiin
vaikeuksiin ajautuneiden pankkien tukeminen. Tukeminen voidaan sijoittaa
ensiksikin laissa säänneltyihin pankkitukiorgaaneihin, joita ovat pankkiryhmäkohtaiset vakuusrahastot → Valtion vakuusrahasto → valtio / pankkivero →
rahoitusvakausrahasto sekä toiseksi kulloisenkin tilanteen vaatimiin toimiin,
joita ovat olleet Suomen Pankin likviditeettituki ja valtion pääomitustoimet
sekä pankkien jälleenrahoituksen turvaamistoimet.
Jakson taustaksi on tehty selvitys pankkirakenteiden muutoksista 1990-luvulla, liite 16.

9.2 Suomen Pankin ja Suomen valtion
tukitoimet
Suomen Pankilla kuten keskuspankeilla yleensäkin on katsottu olevan tärkeä
rooli ongelmiin joutuneiden pankkien likviditeetin tarjoajana ja mahdollisen
muun tuen antajana. Vuonna 1875 annetussa Suomen Pankin ohjesäännössä
määrättiin Suomen Pankin tehtäväksi maan rahalaitoksen vakaalla ja turvallisella kannalla pitäminen.989 Tehtäväänsä Suomen Pankki toteutti rahapolitiikalla ja rahoitusmarkkinoiden säännöstelyllä. Suomen Pankin toimenpiteiden lähtökohtana oli koko rahoitusjärjestelmän vakauden turvaaminen.
Voidaan puhua systeemisistä kriiseistä, joissa pankkijärjestelmässä on ollut
yhdessä tai erikseen talletuspakoa ja suuria tappioita sekä niiden seurauksena pankkien uudelleenjärjestelyjä lopputuloksena, että viranomaiset Suomen Pankki mukaan lukien ovat joutuneet eri keinoin auttamaan pankkeja.
Yksittäisen pankin kohtalosta Suomen Pankki on ollut huolissaan vain silloin,
kun pankin kaatuminen on uhannut koko pankkijärjestelmän vakautta.990 Se
989. Armollinen ohjesääntö Suomen Pankille N:o 23/1875. Pankin tehtäviin on kuulunut talouspolitiikasta raha- ja valuuttapolitiikka. Rahapolitiikalla vaikutetaan rahamarkkinoiden
tilaan eli korkoihin ja rahan määrään ja siten välillisesti kansantalouden kehitykseen. Valuuttapolitiikalla vaikutetaan pääomaliikkeisiin ja valuuttakursseihin. Rahapolitiikka on ollut osa Suomen Pankin keskuspankkipolitiikkaa, jonka tavoitteena on rahan arvon ja maan
rahoitusjärjestelmän säilyttäminen vakaana sekä huolehtiminen maan maksuvalmiudesta.
Kara - Kulberg, Markku Puntila ja Henri J. Vartiainen 1970 s. 24-27 ja 35-40. Rahapolitiikasta
vastaa nykyisin EKP.
990. Kastari 1955 s. 135: ”Suomen Pankki on ennen vanhaan katsonut tarpeelliseksi turvautua
valtiopäivien hyväksymiseen esim. silloin, kun kysymyksessä on ollut varojen käytön kannalta
erittäin merkittävä tai muutoin poikkeuksellinen ratkaisu. Niinpä säädyt 3.6.1882 valtuuttivat
pankkivaltuusmiehet tietyillä ehdoilla poistamaan pankin tileistä (Suomen) Hypoteekkiyhdistykselle myönnetyn 600.000 markan lainan.” Vuonna 1920 Suomen Pankki otti vastatakseen
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on katsonut tehtäväkseen tarjota ongelmiin joutuneille pankeille likviditeettitukea, mutta ei muuta.
Suomen Pankin rooli oli merkittävä 1920- ja 1930-lukujen taitteessa syntyneissä pankkikriiseissä. Tuki pankkilaitoksille hoidettiin Suomen Pankin
toimesta lukuun ottamatta Osuuskassojen Keskuslainarahasto Oy:n pelastamista. Suomen Pankin pelastustoimet perustuivat pankin ohjesääntöön,
joka mukaan ”Suomen Pankin tehtävänä on Suomen rahalaitoksen pitäminen vakavalla ja turvallisella kannalla sekä maan rahaliikkeen edistäminen ja
helpottaminen” (Suomen Pankin ohjesääntö 1925, 1 §). Pankin tuki oli selektiivistä ja osa kriisiin joutuneista liikepankeista ajautui konkurssiin tai joutui
muuten lopettamaan toimintansa. Suurin osa ongelmapankeista kuitenkin
hoidettiin Suomen Pankin tukemin fuusiojärjestelyin. Tukeminen tapahtui
keskuspankkirahoituksen tai erityisehdoin annettujen lisäluottojen puitteissa.991 Suomen Pankilla on ollut erityinen rooli myös valtioon päin. Se on
ottanut välittääkseen suuria ulkomaisia lainoja, joiden saanti esimerkiksi
ulkomaankaupan kannalta on ollut tärkeä, kuitenkin sillä edellytyksellä, että valtio on ottanut lainasta johtuvan riskin. Yhdessä tapauksessa valtio on
myös korvannut Suomen Pankille koituneet vahingot, siis Suomen Pankki
on ollut valtiolta korvauksen saajana.992 Suomen Pankin rooli oli edelleen
ratkaiseva 1960-luvun puolivälissä Osuuskassojen Keskus Oy:n pelastamisessa, kun OKO ajautui syksyllä 1966 taloudellisiin vaikeuksiin ja joutui käytännössä Suomen Pankin suoraan valvontaan. Suomen Pankin tuki OKO:lle
toteutettiin rediskonttauskiintiön korotuksella (mahdollisuudella saada lisää
lainaa Suomen Pankista) ja OKO:n omille asiakkailleen myöntämien luottojen siirtokaupalla Suomen Pankille takaisinostovelvoittein.993

Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassan pelastamiseksi sen valuuttalainoja ja pääosa kassan
osakkeista siirtyi Suomen Pankille. Blomstedt I 1989 s. 292, Kantanen 2012 s. 115.
991. Lehtiö 2000 s. 18. Suomen Pankin kannalta suurin ja pitkäkestoisin pelastusoperaatio koski kolmen liikepankin fuusiota Maakuntain Pankki Oy:ksi ja sen yhdistämistä edelleen Kansallis-Osake-Pankkiin. Suomen Pankki merkitsi Maakuntain Pankin tukemisessa 30 milj. markalla
uusia osakkeita. Eniten varoja 1930-luvulla, 249 milj. mk, jouduttiin käyttämään Osuuskassojen
Keskuslainarahasto Oy:n pelastamiseen. Tuen antoi Suomen Pankin sijasta valtio. Kuusterä Tarkka I 2011 s. 550-553, Autio - Hjerppe, Jaakko Autio 1996 s. 96-100, Alanen 1964 s. 369, Maijala
2005 s. 64. SKOP:n pääjohtajan kuoleman jälkeen Suomen Pankki varautui vuonna 1989 SKOP:n
tukemiseen. Saari 1992 s. 26-30. Aina ei kuitenkaan autettu vaikeuksien yli. 1930-luvulla konkurssiin päästettiin Suomen Vienti-Pankki Oy ja Etelä-Pohjanmaan Pankki Oy.
992. Kastari 1955 s. 187-188: Laki 104/1923 korvauksen suorittamisesta Suomen Pankille Venäjän valtion lyhytaikaisista velkasitoumuksista. Perusteluna oli, että Suomen Pankki antoi puheena olevat valuuttalainat maan yleisen edun eikä oman yksityistaloudellisen etunsa vuoksi.
Suomen Pankin vuosikirja 1923 s. 11.
993. Kuusterä - Tarkka II 2012 s. 277-288, Blomstedt II 1978 s. 294, Ruuskanen 2009 s. 21.

1930-luvun laman hoitamisessa on syytä ottaa esille Suomen Hypoteekkiyhdistyksen vuonna 1916 perustama kiinnitysluottopankki Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki, joka muutettiin vuonna 1932 maatilojen lainojen
vakauttamista harjoittavaksi laitokseksi pääomittamalla pankki uudelleen.
Huomionarvoista hankkeessa oli, että valtio tuli pankin merkittäväksi omistajaksi. Omistajiksi tulivat myös pankit Yhdyspankkia lukuunottamatta, vakuutusyhtiöt ja osuustoiminnalliset keskusliikkeet. Valtio osallistui hankkeeseen
myös siten, pankin ottamille obligaatiolainoille myönnettiin valtion takaus. Pankin tehtävänä oli maatalouden velkain vakauttamisesta annetun lain
79/1932 mukaan antaa pitkäaikaisia kuoletuslainoja maanviljelijöille, jotka
olivat velkojensa takia joutuneet vaikeuksiin. Valtio sai myös oikeuden lunastaa pakkohuutokauppaan joutuneen maatilan itse huutokaupassa tai 20
päivää sen jälkeen. Toimella valtio halusi estää tilojen myynnin pilkkahintaan. Kun lama hellitti, Maakiinteistöpankin yhteiskunnallinen tehtävä päättyi vuoteen 1936 mennessä.994
Suomen Pankki otti kahden vuoden erityistarkkailun jälkeen haltuunsa maksuvalmiuskriisiin ajautuneen Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin
19.9.1991. Haltuunotto toteutettiin perustamalla kolme holdingyhtiötä, joista yhden tehtävänä oli SKOP:n haltuunotto. Suomen Pankki hankki yhtiön
kautta enemmistöomistuksen SKOP:sta. Toiseen yhtiöön siirrettiin SKOP:n
osake- ja kiinteistöomistukset ja kolmanteen yhtiöön SKOP:n Tampellaomistukset.995 SKOP:n haltuunotto merkitsi sitä, että Suomen Pankki otti vastatakseen kaikista pankin sitoumuksista. SKOP:n terve luotto- ja takauskanta
ja terveet tytäryhtiöt myytiin 15.6.1995 Svenska Handelsbankenille. SKOP:n
esimerkissä Suomen Pankki joutui käyttämään lähes kaikkia keinoja, mitä
kriisien hoitamisessa voidaan käyttää: Suomen Pankki vastasi SKOP:n likviditeetistä, takasi sen tallettajien ja muiden velkojien saamiset ja toteutti
merkittäviä uudelleenjärjestelyjä ”kansallistamalla” SKOP:n, siirtämällä varallisuuseriä pankin taseen ulkopuolelle ja myymällä terveen liiketoiminnan
jo toimivalle pankille. Keinovalikoiman ulkopuolelle jäi vain talletusten ja
pankin muiden velkojen jäädyttäminen.

994. Tehtävän päätyttyä OKO osti vuonna 1941 valtiolta yhtiön osakkeet. Vuonna 2000 pankki
sulautui Osuuspankkiryhmään. Kantanen 2012 s. 109, Blomstedt 1989 I s. 348, Kalliala 1958 s.
70-72, Maijala 2005 s. 60-61.
995. Suomen Pankin vuosikirja 1992 s. 23-24, Kuusterä - Tarkka II 2012 s. 635-648 ja s. 700, Autio
- Hjerppe, Vesa Vihriälä 1996 s. 120. Suomen Pankin perustamat holdingyhtiöt olivat nimeltään
Scopulus Oy, Sponda Oy ja Solidium Oy. Holdingyhtiö on osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on
omistaa yhden tai useamman yhtiön osakkeita ja käyttää määräysvaltaa yhtiöiden liiketoimintaan osake-enemmistön omistuksen perusteella.
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Valtion tehtäväksi ei alunalkaen katsottu kuuluvan huolehtia pankkitoiminnan vakaudesta. Kun senaatin talousosasto käsitteli Yhdys-Pankin toimilupahakemusta syksyllä 1861, toimilupaehtoihin sisällytettiin lausuma, jonka mukaan pankki ei voinut odottaa saavansa avustuksia yleisistä varoista.
Toimilupaehdon mukaan valtiota ei saanut vetää mukaan pankin yksityisiin
liiketoimiin. Valtio ei saanut myöskään edistää pankin toiminnan jatkamista tai lopettamista. Ehdot vastasivat Ruotsin pankkilakia vuodelta 1846.996
Suomen pankkilaissa vuodelta 1866 asiasta säädettiin siten, että ”Älköön yksityisellä pankilla olko odotettawana mitään raha-apua waltiowaroista tahi
muuta awuntekoa hallitukselta; älköönkä waltioakaan sekoitettako pankin
yksityisiin yrityksiin tahi tulko se pankin woimassa-pitämiseen awullisena
olemaan” (22 §)997 1930-luvun pulavuosien opetuksena valtion avustuksen
kieltävää säännöstä ei otettu enää vuoden 1933 liikepankkilakiin. Kaikki palaa ennalleen. EU:n pankkiunionin päätavoitteena on eliminoida valtioiden
suora pankkituki.
Suomen valtio tuli tukemaan yleisesti pankkeja alkuvuodesta 1992, kun
valtio tarjosi pankeille oman pääoman ehtoista lainaa, jonka oli määrä torjua uhkaamassa ollut luottolama.998 Valtion mukaantulo perustui ajatukseen, että Suomen Pankin tehtävänä on toimia pankkien viimeisenä rahoituslähteenä, mutta sen tehtävänä ei ole pankkien pääomittaminen. Tosin
tästä poikkeuksena oli ollut edellä todetulla tavalla SKOP. Valtio ja sen jälkeen Valtion vakuusrahasto (VVR) ottivat nyt pankkien pääomittajan roolin.
Valtion pääomasijoitusten määrä oli 8 mrd markkaa. Tukea ottivat vastaan
kaikki suurimmat pankit yhteensä 7,742 mrd markan arvosta. Samaan aikaan
kun pääomasijoitukset annettiin, valmisteltiin uuden pankkitukiorganisaation, VVR:n perustamista. Sen käyttöön annettiin 20 mrd markkaa. VVR aloitti
toimintansa toukokuussa 1992. Samanaikaisesti VVR:n perustamisen kanssa
neuvoteltiin maaliskuussa toimiluvan saaneen Suomen Säästöpankki - SSP:n

996. Kalima 1980 s. 60.
997. Samansisältöinen säännös oli vuoden 1886 pankkilaissa: ”Pankin ei tule saada apua yleisistä waroista; älköönkä myös Waltiota sekoitettako pankin yksityiseen yritykseen tahi se tämän kannattamiseen osaa ottako. Yksityispankin obligationien osto waltiowarastoa warten ei
kuitenkaan ole awuntekona pidettävä” (18 §).
998. Suomen Pankin vuosikirja 1992 s. 26-27. Yleisistä periaatteista poiketen valtio tuki 1920-luvun alussa muutamia pankkeja: SKOP oli 1917-1919 ostanut ilmeisesti Suomen Pankin painostuksesta noin 2 milj. markan arvosta Venäjän valtion ruplamääräisiä obligaatioita. Ruplamääräisiä saatavia oli myös Kansallis-Osake-Pankilla ja Helsingin Säästöpankilla. Kun pankkien ei
voitu sallia joutuvan ahtaalle aiheuttamatta maan taloudelle arvaamattomia vaikeuksia, päätti
eduskunta ottaa nämä tappiot valtion kannettavaksi. Neuvostohallitus oli jyrkästi kieltäytynyt
vastaamasta valtion entisistä veloista. Säästöpankki nro 7-8/1972 s. 37.

ongelmien hoitamisesta.999 SSP:hen sulautui ennen vuoden 1992 loppua 42
säästöpankkia.
Valtion vakuusrahaston ensimmäinen tuki oli SSP:lle pankin vakavaraisuuden turvaamiseksi. Tuen määrä oli 7,2 mrd markkaa. Tuesta Valtion
vakuusrahasto antoi 5,5 mrd markkaa Säästöpankkien Vakuusrahastolle
ehdolla, että tuesta 5,0 mrd markkaa konvertoidaan myöhemmin pääomasijoitukseksi SSP:lle. Loput tuesta vakuusrahaston tuli myöntää avustuksina
SSP:hen yhdistyville pankeille. Lisäksi Valtion vakuusrahasto myönsi SSP:n
toissijaisen oman pääoman hankkimista varten 1,7 mrd markan takauksen
pankin liikkeeseen laskettaville vastuudebentuureille tai siihen rinnastettaville sitoumuksille. Päätökseen liittyi konversioehto, jonka mukaan SSP voidaan muuttaa säästöpankkiosakeyhtiöksi. Menettelyllä Valtion vakuusrahasto saisi SSP:stä omistukseen perustuvan otteen. Lisäksi ehtona oli, että SSP:n
oli sitouduttava tervehdyttämisohjelmaan.1000 SSP muutettiin säästöpankista
säästöpankkiosakeyhtiöksi, Suomen Säästöpankki - SSP Oy:ksi vuoden 1992
lopussa. Valtion vakuusrahasto myi SSP:n terveen liiketoiminnan 22.10.1993
Kansallis-Osake-Pankille, Unitas Oy:lle (Suomen Yhdyspankille), Postipankille ja osuuspankkiryhmälle (115 osuuspankille). Ongelmaluotot ja muu
ongelmaomaisuus siirrettiin Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:lle, jonka
Suomen valtio ja Valtion vakuusrahasto perustivat 18.11.1993. Valtion vakuusrahaston perustamisen jälkeen SKOP:n ja SSP:n tukeminen siirtyi Suomen
Pankilta ja (suoraan) valtiolta Valtion vakuusrahastolle.1001 Tämän tutkimuksen piiriin ei kuulu Valtion vakuusrahaston tukitoiminta siltä osin kuin se ei
koske Säästöpankkien Vakuusrahastoa.
Suomen Työväen Säästöpankki muuttui liikepankiksi nimeltään STSPankki Oy vuonna 1989. Syyskuussa 1992 STS-Pankki jätti Valtion vakuusrahastolle tukihakemuksen. Kansallis-Osake-Pankki osti STS-säätiöltä STSPankin osake-enemmistön marraskuussa 1992. Samassa yhteydessä KOP ja
VVR tekivät aiesopimuksen omaisuudenhoitoyhtiön perustamisesta. Yhtiö
ottaisi vastuulleen pankin ongelmaluotot ja -kiinteistöt. Yhtiön perustaminen jäi odottamaan lainmuutosta. Muutos ei toteutunut niin kuin oli suunniteltu, ja STS-Pankki muuttui Siltapankki Oy -nimiseksi omaisuudenhoitoyhtiöksi. Vuonna 1995 Siltapankki siirtyi Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal
Oy:n omistukseen ja sen nimi muutettiin Omaisuudenhoitoyhtiö ArsenalSilta Oy:ksi. Valtion vastuu järjestelyissä toteutettiin siten, että STS-Pankin
999. Halme 1999 s. 3-4.
1000. Säästöpankkien Vakuusrahaston hallituksen kokous 24.6.1992.
1001. Kuusterä - Tarkka II 2012 s. 319, Lehtiö, Arsenal 1993-2000 s. 11.
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järjestämättömien saamisten yhteismäärää vastaavasta määrästä tehtiin pääomasijoitus, joka oli pääosin KOP:n omistuksessa, ja VVR lunasti pääomasijoitusta KOP:lta määrän, joka vastasi pankille ongelmaluotoista syntyneitä
luottotappioita.1002
Euroalueen valtiot perustivat keväällä 2010 väliaikaiseksi tarkoitetun Euroopan rahoitusvakausvälineen ERVV:n myöntämään lainamuotoista rahoitustukea vaikeuksiin joutuneille euroalueen valtioille euroalueen rahoitusvakauden turvaamiseksi ja talouskriisin estämiseksi.1003 Syksyllä 2010 perustettiin
pysyväksi tarkoitettu Euroopan rahoitusvakausmekanismi ERVM.1004 Molemmat ovat tukeneet valtioiden kautta myös pankkeja.1005 ERVV:n ja ERVM:n
seuraajaksi on perustettu Euroopan vakausmekanismi EVM.1006 Järjestelmissä euromaat ovat sitoutuneet määräaikaiseen ja määräsuuruiseen hätäapuun,
mutta eivät nimenomaiseen yhteisvastuuseen. Rahoitustukiohjelmiin on edellä mainittujen lisäksi osallistunut Kansainvälinen valuuttarahasto IMF.1007 Kreikan ja Kyproksen rahoitustukiohjelmat olivat voimassa vuoden 2015 lopussa.
Muiden, jo päättyneiden ohjelmien kohdalla maat ovat ohjelman jälkeisen
valvonnan piirissä ja lainoja on alettu myös maksaa takaisin.
1002. Anttila 1996 s. 89-90.
STS-Pankista siirtyi KOP:lle talletuskantaa vuoden 1992 lopussa 6,5 mrd markkaa ja keväällä
1993 tervettä luottokantaa 6,8 mrd markkaa. STS-Pankista jäi Siltapankkiin 4,5 mrd markan tase
ja 3,3 mrd markan vastuut. Lehtiö 2004 s. 290, Kuisma 2004 s. 550-551.
1003. ERVV on euromaiden vuonna 2010 perustama väliaikainen Luxemburgiin rekisteröity
osakeyhtiö. Yhtiö hankkii rahoituksen markkinoilta ja euromaat ovat taanneet nämä lainat.
Yhtiö voi antaa lainaa euromaille, pääomittaa rahoituslaitoksia ja ostaa valtioiden joukkovelkakirjalainoja jälkimarkkinoilta. Väliaikaisuus tarkoittaa sitä, että ERVV ei myönnä enää uutta tukea. Sinänsä yhtiö tulee toimimaan pitkään, koska Kreikan ensimmäinen laina erääntyy
vuonna 2023 ja viimeinen vasta vuonna 2054. Vuoteen 2023 Kreikka maksaa ERVV:lle vain
korkoja. ERVV:ltä tukea saaneita maita olivat Kreikka, Portugali ja Irlanti.
1004. ERVM perustettiin vuonna 2010 Euroopan neuvoston asetuksella. Komissio hankki pääoman markkinoilta ja siirsi varat erilliseen rahastoon. Lainojen vakuutena on EU:n budjetti,
jota kautta kaikki EU-maat ovat osallisena ERVM:ssä. Neuvoston päätöksellä rahasto myönsi
lainoja apua tarvitseville jäsenmaille. ERVM:ltä tukea saaneita maita olivat Portugali ja Irlanti.
Näitä maita koskevat ohjelmat ovat päättyneet.
1005. HE 175/2014 s. 13.
1006. EVM on euromaiden perustama pysyvä kansainvälinen rahoituslaitos. Oikeudellisesti
EVM on Luxemburgiin rekisteröity yksityinen osakeyhtiö. Vakausmekanismin keskeiset toimijat ovat EU:n komissio ja EKP. Yhtiön pääoma koostuu eurovaltioiden sijoittamasta pääomasta
ja kunkin jäsenvaltion suhteellisesta takausosuudesta (vaadittaessa maksettavasta pääomasta).
EVM aloitti toimintansa vuonna 2012. Sen perustamisella lopetettiin uuden tuen myöntäminen
ERVV:n ja ERVM:n kautta. EVM:n antaman tuen tulee olla välttämätöntä koko euroalueen ja
sen jäsenvaltioiden rahoitusvakauden turvaamiseksi. EVM on myöntänyt tukea Kreikalle, Espanjalle ja Kyprokselle. Näistä Kreikan ja Kyproksen ohjelmat olivat voimassa 12/2015.
1007. IMF on osallistunut Kreikan, Kyproksen, Portugalin ja Irlannin rahoitusohjelmiin. Lähteenä rahoitustukiohjelmamaista ja ohjelmien voimassaolosta http://vm.fi/ohjelmamaat, Euroopan komission eurokriisisivut.

9.2.1 Pankkikriisin kustannusten kattaminen
Määttä toteaa keskeisenä markkinahäiriön lähteenä kolmansille aiheutuvia ulkoisvaikutuksia ja näitä vaikutuksia perusteltuna syynä oikeudelliselle
sääntelylle. Nimitys ulkoisvaikutus viittaa siihen, että vaikutukset aiheutuvat
ulkopuolisille ja kaiken lisäksi siten, etteivät he saa ulkoishaitasta mitään
kompensaatiota. Kun nämä haitat arvotetaan, puhutaan ulkoiskustannuksista. Ulkoishaittojen sääntely on rakentunut usein hallinnollisen sääntelyn
varaan, jos haittojen aiheuttamien kustannusten sisällyttäminen hintoihin
on vaikeaa. Jos haittojen kustannukset voidaan sisällyttää hintoihin, julkishallinnon interventiota ei tarvita. Ulkoishaittojen vähentämiseksi voidaan
säätää esimerkiksi vero.1008
Määtän ajattelusta saa perusteita pankkitoiminnan luvanvaraisuudelle, Talletussuojarahaston kannatusmaksulle, pankkiverolle ja Rahoitusvakausviraston perimille maksuille. Lähtökohtana voidaan pitää, että pankkeja
ajautuu kaikesta sääntelystä huolimatta aika ajoin kriisiin, erityisesti lamaaikoina. Pankkien kohtaloksi voi koitua myös jonkin merkittävän toimialan
ajautuminen ongelmiin. Kriisin voi aiheuttaa pankkitoimialan ulkopuolinen
tekijä yhtä hyvin kuin se, että kriisi johtuu pankin omasta toiminnasta. Kaikissa tapauksissa ei yksiselitteisesti voi sanoa, kenen aiheuttama kriisi on.
Kokemus osoittaa, että kriisejä ei voida estää yksin hallinnollisilla säännöksillä, pankkilakien maksuvalmius- ja vakavaraisuussäännöksillä, toimiala- ja
riskikeskittymärajoituksilla eikä myöskään viranomaisvalvonnalla.
Kilpailutilanteessa pankit eivät välttämättä varaudu sellaisiin tappioihin,
joiden todennäköisyys on hyvin epävarma tai suuruus ei ole ennalta arvattavissa. Kun koko talouselämän pelastamiseksi aikaisemmin maan keskuspankki ja sittemmin valtio on ottanut tehtäväkseen pankkien pelastamisen,
siis tallettajien saamisten turvaamisen, yhteiskunnan taholta on ymmärrettävää varautua jollain tavoin kriisien kustannuksiin ennalta ja tämän kustannuksen kohdistaminen itsensä ulkopuolelle eli tässä tapauksessa pankkeihin.
Kustannusten kattamisen muodoksi on valittu talletusten osalta Talletussuojarahaston kannatusmaksu ja pankkien muiden sitoumusten osalta pankkivero, joka muuttui vuonna 2016 vakausmaksuksi. Pitkällä tähtäyksellä pankit
eivät näitä uusia ja ylimääräisiksikin koettuja maksuja itse maksa, vaan ne
peritään kuten kustannukset yleensä normaaliin tapaan pankkipalveluiden
hinnoissa ja korkomarginaalissa asiakkailta. Sitä kautta ne tulevat tavallisten
veronmaksajien maksettavaksi, mutta paremmin perustellulla, paremmin

1008. Kanniainen - Määttä, Kalle Määttä 1999 s. 26-29.
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kohdennetulla, pidemmällä aikataululla ja huomaamattomammalla tavalla
kuin normaalin verotuksen kautta. Kriisinratkaisu- ja talletussuojamaksujen
kustannuksiksi voidaan laskea talouselämän näkökulmasta myös se, että uudet maksut hidastavat kansantuotteen kasvua.1009
Pankkikriisien hallitulla hoitamisella pankkituen muodossa voidaan katsoa minimoitavan tallettaja- ja luottoasiakkaille aiheutuvia vahinkoja. Pankkituki on turvannut tallettajien saamiset ja estänyt tarpeen irtisanoa pankin
myöntämät luotot talletusten maksamiseksi. Mitä laman seurauksena taloudellisiin vaikeuksiin joutuneisiin pankin velallisiin tulee, heidän osaltaan
turvaa ovat antaneet luottojen uudelleenjärjestäminen pankin kanssa, velkajärjestely- ja yrityssaneerauslakien soveltaminen, ulosoton turvaosuudet ja
saatavien vanhentumissäännökset. Millä kriteereillä valtion pankkituki olisi
voitu ohjata pankkijärjestelmä ohittaen oikeudenmukaisesti suoraan yksittäisille laman kouriin joutuneille laina-asiakkaille ja millä organisaatiolla, jää
tässä tutkimuksessa kysymyksen esilleottamisen varaan.
EU:n pankkiunionin keskeisenä tavoitteena on katkaista pankkien ja niiden kotivaltioiden välinen kohtalonyhteys. Valtion ja pankkien keskinäinen riippuvuus tulee esille siinä, että pankkien toimintaedellytykset riippuvat merkittävästi kotivaltioiden taloudellisesta
tilanteesta ja valtion tarvitsemien lainojen korkotasosta. Taloudellisen aktiviteetin heikentyminen ja korkojen nousu ovat rapauttaneet pankkien kannattavuutta ja samalla heikentäneet rahoituksen saatavuutta ja luotonantoa. Tilanteen pahentuessa rahoitusmarkkinoiden vakauden ylläpitämiseksi
valtiot ovat joutuneet pankkien takaajiksi, mikä on edelleen heikentänyt
valtioiden rahoitustasapainoa.1010 Malliin ei sovi enää kotivaltioiden omat
vakuusrahastot.
Pankkiunionin tavoitteen mukaisesti julkisen tuen käyttö tulee unionissa minimoida luomalla järjestelmä, jossa pankin omistajat, tallettajat ja
sijoittajat eli toimiala itse vastaa pankkikriisien kustannuksista. Tallettajin
kohdalla unioni merkitsee varojen keräämistä talletussuojarahastoihin.1011
Omistajien kohdalla se merkitsee, että tappioita katetaan alentamalla osakkeiden, osuuksien tai muiden omaan pääomaan kuuluvien erien arvoa ja
1009. EU:n komissio arvioi, että sijoittajanvastuun ja vakausrahaston perustamiskustannusten seurauksena rahoituskustannukset nousevat 0,05 - 0,15 %-yksikköä ja siitä johtuva korkojen nousu hidastaa bruttokansantuotteen vuosittaista kasvua 0,1 - 0,5 %:lla. HE 175/2014 s. 78.
1010. HE 175/2014 s. 8.
1011. Euroopan komissio julkaisi 24.11.2015 ehdotuksensa, jolla euroalueen yhteinen talletussuojajärjestelmä rakennettaisiin kolmessa vaiheessa vuoteen 2024 mennessä. Finanssialan
Keskusliiton tiedote 30.11.2015.

mitätöimällä niitä samassa suhteessa. Sijoittajien kohdalla vastuu merkitsee
pankin velkojen arvonalentamista ja muuntamista osakepääomaksi. Toimiala osallistuu pankkikriisin hoitamiseen siten, että kaikilta pankeilta kerätään etukäteen ja tarvittaessa jälkikäteen vakausmaksuja puskuriksi rahoitusmarkkinakriisien kustannusten kattamiseksi.1012

9.2.2 Valtion pääomasijoitukset ja pankkitukiponsi
Valtion ensimmäisenä tukitoimena oli sen pankkeihin tekemät pääomasijoitukset pankkien luotonantokyvyn ylläpitämiseksi keväällä 1992.1013 Eduskunta myönsi 8 mrd markan määrärahan pääomasijoitusten tekemiseen sellaisiin etuoikeutettuihin pääomatodistuksiin, jotka luetaan pankin ensisijaiseen
omaan pääomaan. Pääomasijoituksia ottivat vastaan kaikki suuret pankit.
Säästöpankeista muutama jätti käyttämättä sijoitusta.1014
Pankkikriisistä johtuneiden ongelmien kasvaessa maan hallitus julkaisi
6.8.1992 kannanoton, jossa hallitus lupasi, että Valtion vakuusrahasto tulee
kaikissa olosuhteissa turvaamaan pankkijärjestelmän vakaan toiminnan.
Seuraavaksi eduskunta sisällytti 23.2.1993 vastaukseensa Valtion vakuusrahastoa koskevasta lainmuutoksesta pankkijärjestelmän toiminnan takaamista koskevan lausuman, jonka mukaan ”Eduskunta edellyttää, että Suomen
valtio takaa sen, että suomalaiset pankit pystyvät hoitamaan sitoumuksensa
ajallaan kaikissa olosuhteissa. Tarpeen vaatiessa eduskunta tulee myöntämään riittävät määrärahat ja valtuudet hallituksen käyttöön sitoumusten
täyttämiseksi.” Eduskunnan ponsi pankkien turvaamisesta laajensi valtion takuun pankkien kaikkiin sitoumuksiin. Tasavallan presidentti vahvisti 8.3.1993
em. lainmuutoksen, johon liittynyt lausuma saatettiin hallitukselle tiedoksi ja
1012. VM 2014:11 s. 16.
1013. Luottolaman torjuntapakettiin sisältyi muitakin elementtejä kuin valtion pääomasijoitukset pankkien vakavaraisuuden vahvistamiseksi: peruskoron nostaminen lähemmäs markkinakorkoja, talletusten verovapauden jatkaminen, valtion takausten lisääminen suhdannelainoille, pankkien kassavarantotalletuksille maksettavien korkojen nostaminen, valtion tuki
korkotukilainojen koron noususta, leimaveron poistaminen pörssissä tapahtuvilta arvopaperikaupoilta sekä Valtion vakuusrahaston perustaminen. Säästöpankki nro 6/1992 s. 6-7.
1014. Pääomasijoitusten ehtojen mukaan valtio varasi itselleen mahdollisuuden vaatia sijoituksen muuttamista säästöpankkien osalta kantarahasto-osuuksiksi, jos sijoituksen korko on
ollut maksamatta yli 1080 päivältä. Valtiovarainministeriö hyväksyi menettelyn, että vakuusrahasto maksoi kahtena vuotena yhden säästöpankin puolesta pääomasijoituksen koron, koska
pankilla ei ollut voitonjakokelpoisia varoja koron maksamiseen. Rahaston hallitus 13.3.1996 ja
6.2.1997. Säästöpankit maksoivat pääomasijoituksensa takaisin vuoden 1999 alkuun mennessä.
Yrityspankki Skop maksoi pankeista viimeisenä pääomasijoituksen takaisin 27.12.2000. Valtion
vakuusrahasto, pankkituen keskeiset tapahtumat → 2/2011.

475

476

toimenpiteitä varten. Tämän ns. pankkitukiponnen taustalla oli tilanne, jossa
suomalaiset pankit olivat pystyneet hankkimaan ulkomailta lainaa vain äärimmäisen lyhyeksi ajaksi, usein vain muutaman viikon maturiteetilla. Ponsi
toimi toivotulla tavalla.1015 Hallitusmuodon mukaan eduskunnan antama
lausuma on eduskunnan päätös, jota hallituksen tulee noudattaa.1016 Oikeudellisesti eduskunnan ponsilausuma oli valtiovallan ilmoittama yleinen tahdonilmaisu. Siviilioikeudellisesti velvoittavana takauksena sitä ei
voi pitää, koska ponnella ei ollut nimettyä edunsaajaa eikä ponsi kohdistunut mihinkään nimettyyn sitoumukseen.1017 Eduskunta kumosi pankkitukiponnen 8.12.1998, kun se katsoi, että pankkikriisi oli ohi ja pankkien uskottavuus oli palautunut. Ponsi merkitsi pankkiasiakkaiden kannalta, että
talletuksilla oli ponnen voimassaoloaikana valtion takaama rajoittamaton
talletussuoja. Vuonna 1998 aloitti toimintansa Talletussuojarahasto, joka
takasi tallettajien saamiset 150 000 markkaan saakka.1018 Valtiovallan päätökset eivät jääneet vain ”takauksiksi” vaan merkitsivät noin 97 miljardiin
markkaan noussutta pankkituki- ja takausmäärää, joista takaisinmaksujen
jälkeen valtion kannettavaksi jäi noin 37,6 mrd markkaa (laskelma vuonna
2002).1019
Valtioneuvosto teki 19.8.1993 periaatepäätöksen Kansallis-Osake-Pankin
ja Suomen Yhdyspankki Oy:n oman pääoman ehtoisen varainhankinnan takaamisesta, edellisen pankin osalta 1,8 mrd markkaan ja jälkimmäisen osalta
1,0 mrd markkaan saakka. Edelleen valtioneuvosto päätti 18.11.1993 Osuuspankkien Vakuusrahaston vieraan pääoman korkojen takaamisesta 900 milj.
markkaan asti. Toimenpiteen tarkoituksena oli säilyttää osuuspankkien
1015. Kuisma 2004 s. 566: KOP:lla ei ollut tämän jälkeen vaikeuksia kansainvälisen rahoitushuoltonsa järjestämisessä. Toisaalta yksin ponsi ei turvaa jälleenrahoituksen saatavuutta. Vihriälä toteaa, että varainhankinnan vaikeuksien vähenemiseen vaikuttivat todennäköisesti myös
vaihtotaseen alijäämän supistuminen ja valtiontalouden säästötoimia koskeneet päätökset.
Autio - Hjerppe, Vesa Vihriälä 1996 s. 128.
1016. Rahoitusjärjestelmän tervehdyttäminen, Valtiovarainministeriö 1996 s. 60, TaVM 1/1993
s. 2.
1017. HE 223/1997 s. 35.
1018. Pankkitukiponsi oli tarkoitettu väliaikaiseksi. Ponnen vaikutukset markkinoiden toimintaan ovat samankaltaisia kuin rajoittamattoman talletussuojan eli se saattaa aiheuttaa
piittaamatonta riskikäyttäytymistä. Ponnella katsottiin olleen pidemmän päälle vaikutuksia
myös valtion velanoton kustannuksiin siten, että valtion velkasitoumusten korot nousivat lähemmäs pankkien sijoitustodistusten korkoja ja jopa samalle tasolle. HE 223/1997 s. 34, TaVM
27/1998 s. 1-5.
1019. Lehtiö 2004 s. 287-288, laskelma vuoden 2002 lopussa. Luvusta puuttuvat Arsenalin ja
SKOP:n pääoman palautukset vuoden 2002 jälkeen. Kun ne otetaan huomioon, tuki oli euroissa noin 6 miljardia. Se jakautui SKOP 1,3 mrd, SSP (1992-1993) 1,5 mrd ja Arsenal (1994-1996) 3,1
mrd euroa. Lähde Arsenal 6/2015.

vakavaraisuus lain edellyttämällä tasolla.1020 Päätökset raukesivat käyttämättöminä Osuuspankkien Vakuusrahaston osalta vuoden 1996 lopussa ja Merita
Pankki Oyj:n (KOP:n ja SYP:n) osalta helmikuussa 1997.1021
Yhdysvalloista levinneen finanssikriisin seurauksena euroalueen valtionpäämiehet antoivat 12.10.2008 julistuksen euroalueen valtioiden ja IsonBritannian yhteisistä toimenpiteistä rahoitusmarkkinoiden vakauden palauttamiseksi. Julistuksen päämäärät toteutettiin Suomessa samanlaisilla
toimenpiteillä kuin muissa EU-maissa. Eduskunta antoi Eurooppa-neuvoston päätöksen mukaisesti hallituksen esityksestä 12.12.2008 suostumuksensa
sille, että valtioneuvosto voi vastavakuuksia vaatimatta antaa omavelkaisen
valtiontakauksen suomalaisen pankin tai sen omistusyhteisön antamien sijoitustodistusten tai enintään viiden vuoden pituisten joukkovelkakirjalainojen takaisinmaksamisen vakuudeksi (809/2008). Takauksia voitiin antaa vain toimintakelpoisille ja vakavaraisuusvaatimukset täyttäville
pankeille. Takausten enimmäismäärä oli 50 mrd euroa. Valtuudet takausten myöntämiseen olivat voimassa vuoden 2009 loppuun.1022 Vuonna 2010
oli voimassa uusi 17 mrd euron valtuutus 1 -5 vuoden joukkovelkakirjalainojen takaisinmaksulle (1079/2009). Näitä pankkien varainhankinnan takausvaltuuksia ei käytetty. Finanssikriisiin liittyneen rahoitusmarkkinoiden vakautuspaketin toinen osa koski valtion pääomasijoitusten tekemistä
talletuspankkeihin. Eduskunnan hyväksymän lain perusteella valtio voi
tehdä toimintakykyisiin ja vakavaraisuusvaatimukset täyttäviin pankkeihin pääomasijoituksia merkitsemällä pankin liikkeeseen laskeman pääomalainan. Valtio voi merkitä pääomalainoja 4 mrd euron määrään asti.
Laki oli voimassa 1.1.-31.10.2010 (1171/2009, 330/2010).1023 Mahdollisuutta ei
käytetty.
Valtion pankkitukiponnen ja muiden tukitointen ymmärtämiseksi ja
1990-luvun pankkikriisin syvyyttä kuvaamaan esitetään seuraavassa lamaaikaan kohdistuneet luottotappiot suhteessa pankkien lainakantaan vuonna
1020. Anttila 1996 s. 90, Autio - Hjerppe, Vesa Vihriälä 1996 s. 128-129.
1021. Valtion vakuusrahasto, Pankkituen keskeiset tapahtumat → 2/2011 s. 2.
1022. HE 181/2008, Taloudellisesta taustasta Suomen Pankin vuosikirja 2008 s. 37.
1023. HE 4/2009 ja HE 27/2010.
Uuden piirteen valtion tukitoimille on tuonut se, että Suomessa toimivista kolmesta suurimmasta pankista kaksi on pohjoismaisia, jolloin myös tuki kohdistuu niihin. ”Pankeille pääomatukea myönnettäessä ehtojen tulee olla tiukkoja. Esityksessä olisi pitänyt huolehtia siitä, että
ehdot ovat Suomen edun mukaisia niissä tapauksissa, joissa laina annetaan enemmistöltään
ulkomaisessa omistuksessa oleville pankeille. Eduskunta ei saa antaa etukäteen liian suuria valtuuksia, koska hallituksen esittämästä 4 miljardista suurin osa voi mennä Nordealle ja Danske
Bankille ja ulkomaille.” Ed. Skinnarin ja ed. Paateron vastalause TaVM 23/2009.
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1990. Vertailuna voi todeta, että liikepankkien luottotappiot nousivat 1930luvulla vain noin 10 %:iin luottokannasta (ks. alaviite 643).

PANKKIEN LUOTTOTAPPIOT VUOSINA 1990-1999
Suomen Säästöpankki – SSP
SKOP
Aktia Säästöpankki
Muut säästöpankit
Merita Pankki (KOP + SYP)
Osuuspankkiryhmä
Leonia Pankki (Postipankki)
STS-Pankki
Paikallisosuuspankit
Ålandsbanken
Mandatum (Interbank)
Kaikki

Luottotappiot mmk

Tappio-%

18 896
7 506
806
370
32 334
16 494
7 185
2 616
240
188
148
86 776

25,8
16,9
13,6
5,7
16,7
17,2
13,4
27,2
4,1
7,7
24,0
17,7

9.3 Valtion vakuusrahasto
Koko toimialaa koskeneille kriisitilanteille on ollut tyypillistä, että sääntely
lisääntyy, valvonta tehostuu ja uusia organisaatioita perustetaan hoitamaan
kriisitilanteen synnyttämiä tehtäviä. Kun lainsäädäntöä tehdään kriisitilanteessa, on varsin ymmärrettävää ja ylipäätään mahdollistakin vain se, että
kaikki tarvittava pankkituki perustuu tällaisessa tilanteessa julkisen vallan
rahoitukseen. Näin kävi myös 1990-luvun alussa. Valtion vakuusrahasto
perustettiin hoitamaan akuuttia pankkikriisiä valtion tähän tarkoitukseen
myöntämillä varoilla.
Hallitus antoi maaliskuussa 1992 eduskunnalle esityksen Valtion vakuusrahastoa koskevaksi laiksi. Laki säädettiin pankkikriisin aikana kiireellisenä
perustuslainsäätämisjärjestyksessä ja se tuli voimaan 30.4.1992 (379/1992).
Valtion vakuusrahasto perustettiin talletuspankkien vakaan toiminnan ja
tallettajien saamisten turvaamiseksi. Rahastolla pyrittiin ensisijaisesti turvaamaan pankkien omien varojen riittävyys. Talletusten turvaamistehtävä
poistui rahastolta myöhemmin Talletussuojarahaston perustamisen yhteydessä. Rahasto oli aluksi eduskunnan vastattavana oleva valtion talousarvion

ulkopuolinen rahasto. Se siirrettiin vuonna 1996 valtioneuvoston alaisuuteen
(245/1995). Rahasto oli edelleen valtion budjetin ulkopuolinen rahasto, johon
kuuluivat varat, jotka valtion talousarviossa rahastolle myönnettiin ja jotka
rahaston toiminnasta kertyvät. Valtion vakuusrahastolla ei ollut pankkikriisin
jälkeen uusia tukitoimia. Rahasto purettiin vuoden 2015 alussa siinä yhteydessä, kun uusia kriisinratkaisu- ja talletussuojarahastoja hoitava Rahoitusvakausvirasto aloitti toimintansa.
Valtion vakuusrahaston perustamisen tarve johtui siitä, että pankkikohtaisten vakuusrahastojen voimavarojen riittävyyteen syntyneessä kriisissä,
jossa realisoituivat samanaikaisesti luottoriski, valuuttariski, korkoriski ja
markkinariski, ei enää uskottu. Ymmärrettiin, että pankkien vakuusrahastojen tarkoitus oli pienten pankkien, ei suurten pankkien ja kokonaisten
pankkiryhmien pelastaminen.1024 Valtion vakuusrahastoon kuuluivat jäseninä kaikki pankit. Oikeudellista rakennetta muutettiin vuonna 1996 siten,
pankkien jäsenyydestä luovuttiin. Rahaston varoista voitiin myöntää lainoja
pankkien vakuusrahastoille ja antaa takauksia niiden ottamille lainoille. Rahasto voi myös hankkia rahastoon kuuluvan pankin osakkeita ja osuuksia,
antaa pankin ottamille lainoille takauksia ja myöntää muuta rahoitustukea,
jos se on tarpeellista pankin toiminnan ja markkinoiden vakauden turvaamiseksi (1 §).
Varsin pian havaittiin, että tuen myöntäminen pankkien omille vakuusrahastoille ei ole tarkoituksenmukaista silloin, kun tarvittavan tuen määrä
on huomattavan suuri suhteessa pankkien vakuusrahaston jäsenpankkien maksukykyyn tai kun julkisen vallan määräysvalta tuettavassa pankissa on tarpeen turvata omistuksen avulla. Suomen Säästöpankki - SSP:n
tukeminen siirtyikin Valtion vakuusrahastolle pankin perustamisen yhteydessä. Myöskään SKOP:ia Säästöpankkien Vakuusrahasto ei koskaan tukenut. Sen tukemisesta huolehti ensin Suomen Pankki ja sittemmin valtio. Valtion vakuusrahaston mahdollisuus pankkien tukemiseen niiden
omien vakuusrahastojen kautta poistettiin laista vuonna 2009 (567/2009).
1024. Kuusterä - Tarkka II 2012 s. 694. HE 223/1997 s. 15. Vastaava kehitys toteutui Norjassa:
Kriisi alkoi syksyllä 1988. Aluksi yksityiset vakuusrahastot antoivat pankkitukea ja pankkien
fuusioita toteutettiin. Loppusyksystä 1990 yksityiset varat olivat huvenneet ja valtion vakuusrahasto (Statens Banksikringsfond) perustettiin vuoden 1991 alusta. Seppo Honkapohja, Suomen
Pankki, esitys Taiteiden yössä 10.1.2013.
Kannanotto siitä, että vakuusrahastot eivät kykene pelastamaan suuria pankkeja / kokonaista
pankkiryhmää, ei ollut uusi. Jo säästöpankkien vakuusrahastolakia annettaessa vuonna 1924
tiedostettiin, että rahastolla tuetaan lähinnä pieniä pankkeja, jolla perusteella rahaston suuruudelle asetettiin myös katto (0,25 % säästöpankkien hoitovarojen määrästä). Säästöpankki
nro 10/1924 s. 102.
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Perustelu oli johdonmukainen. Valtion tehtävänä ei ole tukea vapaaehtoisia
tukijärjestelmiä.1025
Syyskuussa 1993 hallitus esitti vakuusrahastolakia muutettavaksi siten, että valtion tai Valtion vakuusrahaston omistamien omaisuudenhoitoyhtiöiden
perustaminen tulisi mahdolliseksi. Lainmuutos koski niitä pankkeja, jotka
jo olivat valtion omistuksessa niille annetun tuen seurauksena. Lainmuutoksen mukaan rahasto voi omistaa tai hallinnoida osakkeita osakeomistuksen perusteella valtion tai rahaston määräysvallassa olevassa osakeyhtiössä, jonka tarkoituksena on valtion tai rahaston tukitoimien kohteena olevan
pankin omaisuuden tai vastuiden omistaminen, hoitaminen ja myyminen.
Lainmuutos tuli voimaan 15.10.1993 (857/1993, 1 §). Sen nojalla perustettiin
18.11.1993 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy.1026
Vakuusrahastolakia muutettiin useaan eri otteeseen. Muutokset perustuivat EU:n direktiivien vaatimiin tai pankkilainsäädännössä muuten tehtyihin
muutoksiin. Vuonna 2010 vakuusrahastolakia muutettiin siten, että valtioneuvosto voi määrätä pankin tai sen omistusyhteisön hakemaan rahastolta
rahoitustukea, jos pankin vakavaraisuus on uhattuna ja pankin selvitystila
tai konkurssi voisi johtaa vakaviin häiriöihin rahoitusmarkkinoilla (603/2010,
11a §). Lainmuutos mahdollisti osakeyhtiömuotoisen pankin osakkeiden pakkolunastamisen valtiolle. Jos pankki ei ole osakeyhtiö, lunastus kohdistuu
pankin liiketoimintaan. Säästöpankki, jonka liiketoiminta lunastetaan, voitaisiin muuttaa säätiöksi. Säännöstä oli tarkoitus soveltaa rahoitusmarkkinoiden järjestelmäriskin kannalta merkittävään kotimaiseen pankkiin silloin, kun rahoitusmarkkinoiden vakauden turvaaminen sitä edellytti. Sama
periaate tulee esille myös luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisulaissa (1194/2014).

9.3.1 Säästöpankkioikeudenkäynnit
Pankkikriiseissä syyllisten etsiminen alkaa siinä vaiheessa, kun pankki joutuu turvautumaan ulkopuoliseen apuun, lievimmissä tapauksissa fuusioon
toisen säästöpankin kanssa, sitten pankkiryhmän oman vakuusrahaston
tukeen tai viimeksi valtion tukeen. Selvitykset ja oikeudenkäynnit kohdis1025. Säästöpankkiliitto vastusti lausunnossaan lainmuutosta sillä perusteella, että se asetti
lainsäädännössä eri asemaan säästöpankit ja yhteenliittymään kuuluvat osuuspankit. Vakuusrahaston hallitus 20.11.2008.
1026. HE 130/1993. Lainmuutos on esimerkki, miten lain kohdetta koskevat suunnitelmat ja
lain tarkistaminen voivat kulkea käsi kädessä. SSP:n ”pilkkomisesta” päätettiin viikon päästä
lain voimaantulosta.

tuvat päätöksiä tehtäessä voimassa olleiden säännösten rikkomiseen eikä esimerkiksi talous- tai valuuttapoliittisiin päätöksiin.1027 Pankin yleisen
luottamuksen säilyttämiseksi kynnys vahingonkorvausten hakemiseen
muulloin kuin pakon edessä on ollut korkea ja seuraukset ovat jääneet yleensä toimivan johdon vaihtamiseen. Mikäli kysymys on ollut rikollisesta menettelystä, korvauksia on kuitenkin säännönmukaisesti haettu.
Valtion omistukseen vuonna 1992 siirtynyt Suomen Säästöpankki - SSP
Oy käynnisti vahingonkorvausoikeudenkäynnit SSP:hen liittyneen 25 säästöpankin hallituksen jäseniä, toimitusjohtajia ja luotonannosta vastuussa
olleita vastaan. Tässä yhteydessä muistettakoon, että SSP:hen liittyi 42 säästöpankkia. Muodollisesti kantajana ja asianomistajana oikeudenkäynneissä
oli SSP, mutta käytännössä niitä hoitivat Valtion vakuusrahasto ja sen valitsemat asianajajat. Oikeudenkäyntejä koskevat päätökset teki aluksi Valtion
vakuusrahaston johtokunta, vuodesta 1996 toinen valtiovarainministeri, jonka toimialaan pankkiasiat hallituksessa kuuluivat, ja vuodesta 1998 Valtion
vakuusrahaston toimiohjelautakunta.1028
Valtio otti linjakseen hallituksen ja toimivan johdon vastuiden selvittämisen kaikissa SSP:hen liittyneissä säästöpankeissa tiukasti oikeudellisia muotoja noudattaen. Valtion vakuusrahastoa koskevaan lakiin tehtiin muutos,
joka mahdollisti erityistarkastusten tekemisen tukipankeissa (246/1993, 14a
§). Laki edellytti, että kaikissa tukea hakevissa ja saavissa pankeissa tehtiin
erityistarkastus, minkä yhteydessä tuli selvittää pankin taloudellista asemaa
koskevien arvioiden luotettavuus ja pankin toimintaan liittyvät riskit. Lisäksi
oli selvitettävä pankin johdon antamien toimintaohjeiden noudattaminen
sekä johdon ja asiakkaiden mahdolliset väärinkäytökset, joista on voinut
aiheutua vahinkoa pankille ja joista on voinut olla seurauksena vahingon1027. Juha Tolonen katsoo, että oikeustiede ei ulotu yhteiskunnallisen päätöksenteon analyysiin saakka. Oikeustiede ylläpitää muotoja, jonka sisällä voi tapahtua mitä tahansa. Esimerkkinä
Tolonen mainitsee asiantuntijoiden lausuntoihin perustuneen hallituksen esityksen uudeksi
valuuttalaiksi vuodelta 1985. Esityksen piti edistää talouselämän kehitystä. Tosiasiat osoittivat,
että äkillinen pääomaliikkeiden vapautuminen oli ehkäpä keskeisin syy 1990-luvun konkurssiaaltoon ja jättityöttömyyteen. Tähän asiaan pankinjohtajien pienillä laiminlyönneillä ei ollut
mitään vaikutusta. Oikeudellinen käytäntö, jossa laillisuusnäkökohdilla on huomattava osuus,
ei ole niinkään oikeuden toteuttamista, vaan järjestyksen ylläpitoa. Häyhä (toim.), Juha Tolonen 1997 s. 304-305.
1028. Lehtiö 2004 s. 350-351. Valtion vakuusrahastoon perustettiin 17.8.1998 toimiohjelautakunta, jonka tehtävänä oli vahvistaa Arsenalin luottoasiakkaiden perintää ja velkajärjestelyä
koskevat periaatteet ja antaa ohjeita vahingonkorvausoikeudenkäyntien tuomioiden täytäntöönpanosta. Kanteiden nostamisesta päätti valtio eikä yhtiö. Soukola 2008 s. 482. Aikaisemmin,
v. 1930, valtio (säästöpankkien tarkastaja) oli nostanut vain kerran vahingonkorvauskanteen
(Kurikan Säästöpankki). J. W. Minni, Säästöpankki nro 11/1932 s. 336-342.
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korvaus tai rikosoikeudellinen vastuu.1029 Oikeudenkäyntejä oli 38. Näistä
kahdessa kantaja perui kanteen. Korvausvaatimukset kohdistuivat 16 tapauksessa yhdessä säästöpankin hallitukseen ja toimitusjohtajaan tai johtoryhmään. Muissa tapauksissa vaatimukset kohdistuivat toimitusjohtajaan
tai muuhun toimihenkilöjohtoon. Vaatimukset kohdistuivat 271 henkilöön,
joista 106 tuomittiin korvauksiin. SSP:n korvausvaatimukset olivat 2,3 mrd
markkaa ja tuomitut korvaukset olivat 163 milj. markkaa.1030 Korvauskanteet
hylättiin kahdeksassa oikeudenkäynnissä ja neljän pankin kohdalla kokonaan. Hallituksen jäsenet tuomittiin yhdessä toimitusjohtajan kanssa korvauksiin seitsemän pankin kohdalla. Näissäkin tapauksissa joitain yksittäisiä
hallituksen jäseniä vapautettiin korvauksista.1031
Säästöpankkilain korvaussäännökset rakentuivat vuoden 1969 säästöpankkilaissa tuottamusperusteiselle korvausvelvollisuudelle. Tuottamusta
tulee arvioida kokonaisarvioinnin perusteella, johon on käytettävissä säästöpankkilain säännökset, säästöpankin säännöt, isäntien vahvistamat säästöpankin toimintaa koskevat yleiset ohjeet, mahdolliset luotonannon ohjeet,
valvontaviranomaisten antamat ohjeet ja määräykset sekä kunkin henkilön
mahdollisen toimisopimuksen ehdot, mahdolliset johdon toimenkuvat sekä
johtajien työnjako. Yleisenä lähtökohtana korvausvelvollisuutta arvioitaessa
on, että vilpittömässä mielessä ja päätöksenteon kannalta riittävillä tiedoilla
tehdyt, riittävää taloudellista harkintaa osoittavat päätökset eivät johda henkilökohtaiseen vastuuseen, vaikka päätös osoittautuu myöhemmin epäonnistuneeksi. Vilpittömyyteen kuuluu myös se, että päätöksentekijä itse ei ole

1029. Valtion vakuusrahaston vakuusrahastokatsaus kesäkuu 1994 s. 4-5, HE 379/1992 s. 3.
1030. Korvausmääriä kuvaamaan esitetään toimitusjohtajille määrätyt korvaukset ilman oikeudenkäyntikuluja ja ottamatta huomioon pankin hallitusten jäsenten yhteisvastuuta korvausten maksamisessa: 29 mmk, 22 mmk, 4,0 mmk, 3,5 mmk, 3,36 mmk, 1,5 mmk, 1,2 mmk, 1,0
mmk, 0,98 mmk, 0,9 mmk, 0,8 mmk, 0,79 mmk, 0,6 mmk, 0,5 mmk, 0,3 mmk, 0,3 mmk, 0,24
mmk, 0,15 mmk ja 0,1 mmk. Lähde Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal.
1031. Pankkioikeudenkäynnit saivat yleisesti nimityksen säästöpankkioikeudenkäynnit siitä syystä, että vahingonkorvausvaatimukset käsiteltiin yleisissä tuomioistuimissa ja ne saivat
suurta julkisuutta. Vain yhdessä säästöpankkitapauksessa vahingonkorvauskysymys käsiteltiin välimiesoikeudessa. Vastaava oikeudenkäynti nostettiin STS-Pankki Oy:n johtoa vastaan:
KKO 1997:110 (Wayup-juttu) ja KKO 1997:111 (Sandnäs-juttu). Osuuspankeissa käytettiin välimiesmenettelyä. Osuuspankkien Vakuusrahaston sääntöjen mukaan rahaston tukipäätöksiin
liittyi tukea saaneiden pankkien johdon ja hallintohenkilöiden vastuukysymysten ratkaisu.
Mikäli pankin johdon tai hallintohenkilöiden katsottiin olevan vastuussa pankin luotto- tai
takaustappioista, niin edessä oli vahingonkorvausten periminen. Lievissä tapauksissa pyrittiin
vapaaehtoisiin sopimuksiin. Seuraavana asteena oli välimiesmenettely, ja joissakin pankeissa
jouduttiin etsimään rikosoikeudellista vastuuta. Näitä menettelyjä toteutettiin parissakymmenessä pankissa. Muutamissa tapauksissa myös hallinto todettiin vastuulliseksi aiheutuneisiin
tappioihin. Kuusterä 2002 s. 322, Pekka Heikkilä, Säästöpankki nro 6/1993 s. 31.

ollut osallisena liiketoimeen eikä ole saanut siitä henkilökohtaista etua.1032
Mitä 1990-luvun lamaan tulee, tuomioistuimet katsoivat perustellusti, että Suomea kohdanneen tavanomaisten suhdannevaihteluiden ulkopuolelle
yltäneen laman syvyys ja laajuus, markan arvon huomattava aleneminen ja
omaisuusarvojen jyrkkä aleneminen eivät olleet etukäteen arvioitavissa. Siten luotonmyöntäjien toiminnalla ei ollut syy-yhteyttä niihin vahinkoihin,
jotka aiheutuivat esimerkiksi valuuttakurssiriskien laukeamisesta ja siitä
johtuneista luottotappioista. Tilanne on toinen, jos lainan myöntäminen on
tapahtunut olosuhteissa, missä takaisinmaksu on ollut selvästi uhattuna jo
luoton myöntämisen aikaan, ellei myöntämiselle ole ollut jokin korvausvelvollisuuden poistava peruste.1033
Vahingonkorvausoikeudessa sovelletaan realisaatioperiaatetta, jonka
mukaan vain toteutuneet vahingot korvataan. Lähtökohtana on täyden korvauksen periaate. Ellei näin olisi, potentiaaliset vahingon aiheuttajat käyttäytyisivät huolimattomammin ja vahinkoja aiheutuisi kansantaloudellisesti liian paljon. Toisaalta rikastumiskielto asettaa korvausmäärälle ylärajan.
Korvaus ei saa olla niin suuri, että vahinkoa kärsinyt hyötyisi vahinkotapahtumasta. Rikastumiskielto on nähty ilmentymänä moraalikadon torjunnasta.1034 Säästöpankkioikeudenkäynneissä toimitusjohtajien ja hallitusten
aiheuttamat vahingot arvioitiin rahamääriltään erittäin suuriksi. Tuomioistuinten päätöksissä katsottiin eri sanamuodoin, että täyden korvausvastuun
tuomitseminen olisi ollut korvauksen määrän ja vastaajien taloudellisten
olojen perusteella kohtuutonta ja tästä syystä korvausmääriä yleisesti soviteltiin.1035
Kun mitään vastaavaa ei ole Suomen pankkihistoriassa tapahtunut, tässä
tutkimuksessa todetaan, mistä säännöksistä oikeudenkäynneissä oli kysymys.
Korostettakoon, että pankkikriisin syitä oikeudenkäynneissä ei siis käsitelty.
1032. Hjelt 1996 s. 54-58, Hannula - Kari - Mäki 2014 s. 99-100.
1033. Hjelt 1996 s. 82-83 ja 86-87, Vento 1998 s. 541. Tyyppiesimerkkinä korvausvelvollisuuden
poistavasta perusteesta voidaan todeta luoton uusiminen, jossa pankin vastuu ei ollut kasvanut. Säästöpankeissa ilmenneistä korvausvaatimuksiin johtaneista tapauksista Säästöpankki
nro 17/1992 s. 2.
1034. Määttä 2006 s. 168-170. Vastakohtana kompensatoriselle korvaukselle on rangaistusluonteinen eli punitatiivinen vahingonkorvaus, jota käytetään Yhdysvalloissa tahalliseksi katsottujen vahinkojen kohdalla.
1035. Tässä esitetään jonkinlaisena tyyppitapauksena Vaasan HO:n päätös 28.2.1997 T 332
(lainvoimainen). Säästöpankin toimitusjohtajilta ja hallitukselta vaadittiin 37,7 milj. markkaa.
Vahinkoa oikeus katsoi aiheutuneen 14,7 milj. markkaa. Toimitusjohtaja velvoitettiin suorittamaan vahingonkorvauksena 0,3 milj. markkaa. Määrästä hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
olivat kukin osaltaan yhteisvastuussa 200 000 - 120 000 markkaan asti. Lisäksi vastaajat velvoitettiin maksamaan kantajan oikeudenkäyntikuluja noin 150 000 markkaa.
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Säästöpankkioikeudenkäynnit perustuivat vuoden 1969 säästöpankkilain voimassaoloaikana tapahtuneeseen luotonantoon. Tuomiot perustuivat pääosin
säästöpankkilain hallituksen tehtäviä koskevaan 19 §:ään, yleistä vahingonkorvausvelvollisuutta koskevaan 113 §:ään ja luotonantoa ja pankkitakausten
myöntämistä koskeviin 48 ja 51 §:iin.1036 Todettakoon, että korvausvelvollisten kohdalla on ollut erityisen vaikea ymmärtää, että Säästöpankkitarkastus,
Pankkitarkastusvirasto ja säästöpankin omat KHT-tilintarkastajat eivät olleet
nähneet säästöpankin toiminnassa huomautettavaa ja kaiken tämän jälkeen
hallituksen jäsenet tuomittiin korvausvelvollisiksi. Tähän voi lisätä, että valvontavastuun jakautuminen pankin itsensä, markkinoiden ja valvontaviranomaisten kesken ei ollut niin selvä 1980- ja 1990-luvulla kuin tätä tutkimusta
kirjoitettaessa. Vastaavia tapauksia on osoitettavissa kuitenkin koko säästöpankkitoiminnan ajalta, mutta ilmeisesti ne olivat unohtuneet.
Yleistä vahingonkorvausvastuuta koskevan säästöpankkilain 113 §:n mukaan
Säästöpankin isäntä, hallituksen jäsen ja varajäsen, valtuutettu, tilintarkastaja ja toimihenkilö on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän tehtävässään on tahallisesti tai huolimattomuudesta pankille aiheuttanut.
Säästöpankin isäntä ja jokainen muu, jota 1 momentissa tarkoitetaan, on
velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on tehtävässään rikkomalla
lakia tai sääntöjä tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut pankin
velkojille tai muulle henkilölle.
Säästöpankkilain 48 §:n mukaan
Säästöpankki saa antaa luottoa vain turvaavaa vakuutta vastaan.
Säästöpankki saa kuitenkin antaa vakavaraisille henkilöille ja yhteisöille luottoa pelkästään luoton saajan sitoumusta vastaan yhteensä enintään
1036. Halme 1999 s. 537-543. Esimerkkinä perusteluista edelleen sama Vaasan hovioikeuden
tuomio 28.2.1997 T 332: Toimitusjohtaja NN ja hallitus olivat aiheuttaneet asiakaskohtaisen
tarkastelun yhteydessä kohdissa xx selostetut vahingot menettelemällä huolimattomuudesta
säästöpankkilain ja pankin sääntöjen vastaisesti. NN oli myöntänyt vanhan säästöpankkilain
48 §:n 1 momentin ja 51 §:n 1 momentin vastaisesti luottoja ja pankkitakauksia ilman turvaavaa
vakuutta. Hän oli laiminlyönyt saman lain 17 §:stä ilmenevää varovaisuus- ja huolellisuusvelvoitetta jättämällä riittävästi selvittämättä luotonhakijoiden maksukyvyn. Hallitus oli sallinut
virheet. Se oli laiminlyönyt valvoa säästöpankkilain 19 §:n ja pankin sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla NN:n toimia ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin Säästöpankkitarkastuksen
ja Pankkitarkastusviraston huomautusten ja selvityspyyntöjen johdosta. Laiminlyönneillä ja
virheillä NN ja hallitus olivat huolimattomuudesta aiheuttaneet pankille vahinkoa, jonka he
ovat velvollisia vanhan säästöpankkilain 113 §:n 1 momentin nojalla korvaamaan. Hallituksen
osalta todettakoon, että sen erityisenä tehtävänä oli valvoa, että luottoa ei myönnetä luottovaltuuksia ylittäen ja ilman turvaavaa vakuutta ja vastoin Säästöpankkitarkastuksen tai Pankkitarkastusviraston ohjeita.

puolta pankin omasta pääomasta vastaavan määrän. Samalle henkilölle
annettu tällainen luotto ei saanut ylittää pankkitarkastusviraston pankille
vahvistamaa määrää.
Säästöpankki saa antaa siirrettäviä, irtisanomattomia kuoletuslainoja
ainoastaan kiinnitysvakuutta vastaan enintään kuuteenkymmeneen prosenttiin vakuutena olevan omaisuuden arvioidusta arvosta.
Tämän pykälän säännökset eivät koske valtiolle, kunnalle, kuntainliitolle
tai seurakunnalle taikka näiden takuulla tai muuten näiden vastuulla annettavaa luottoa.
Säästöpankkilain 51 §:n mukaan
Säästöpankki saa antaa takauksia vain turvaavaa vakuutta vastaan. Takaukset eivät saa yhteensä, lukuun ottamatta säästöpankkien keskusrahalaitoksena toimivalle liikepankille annettuja vastatakauksia, ylittää kahtakymmentä prosenttia pankin luotonannosta.
Pankkitarkastusvirasto oli antanut 19.5.1982 säästöpankkilain 48 §:n edellyttämät määräykset luotoista ja takauksista pelkästään päävelallisen sitoumusta vastaan. Saman velallisen luottojen ja takausten yhteismääräksi oli vahvistettu enintään 10 % pankin omasta pääomasta ja 10 milj. markan ylittävältä
oman pääoman osalta 5 %. Lisäksi virasto oli antanut 4.1.1989 pysyväisohjeen
varmuusvarasta käytettäessä arvopapereita vakuutena. Osakkeiden vakuusarvona voitiin käyttää 60 % markkina-arvosta tai muusta käyvästä arvosta.
Laki ei määritellyt turvaavaa vakuutta. Erman mukaan vakuus voidaan
katsoa turvaavaksi siinä tapauksessa, että vakuuden ja luoton väliin jää kohtuullinen marginaali, alue, joka toimii puskurina, jos vakuuden osalla tapahtuu arvonalennuksia tai muita luotonantajan asemaa heikentäviä seikkoja. Eräänlaista johtoa turvaavan vakuuden määrittämiselle antaa edellä
todettu 48 §:n 3 momentin säännös, jonka mukaan kiinnitysvakuutta vastaan
saadaan antaa lainoja enintään 60 % vakuutena olevasta omaisuuden arvioidusta arvosta.1037 Halmeen mukaan sanamuoto ”säästöpankki saa antaa
luottoa ainoastaan turvaavaa vakuutta vastaan” tarkoittaa, että luotolla tulee
olla vakuusriskin näkökulmasta turvaavat vakuudet. Se ei tarkoita esimerkiksi
asiakasriskin (asiakkaan maksukyky, vakavaraisuus ja kannattavuus) näkökulmasta arvioitua riskiä ja turvaavia vakuuksia. Vakuusriski tulee arvioida
vakuuden hypoteettisessa realisointitilanteessa.1038
Säästöpankkilain 49 §:n mukaan säästöpankki ei saanut antaa samalle
henkilölle tai olennaisessa etuyhteydessä oleville henkilöille luottoa eikä
1037. Erma 1970 s. 306-311.
1038. Halme 1999 s. 302-304.
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takauksia niin suuressa määrin, että siitä voi aiheutua vaaraa pankin vakavaraisuudelle. Vastaava riskikeskittymäsäännös oli liike- ja osuuspankkilaeissa.
Säännös oli ensimmäisen kerran vuoden 1931 säästöpankkilaissa. Säännöstä
on koko sen olemassaolon ajan perusteltu sillä, että terveeseen luotonantopolitiikkaan kuuluu, että luotonantoon liittyvä tappionvaara jakautuu. Saman
luotonottajan koko velka säästöpankille ei saa nousta sellaiseen määrään, että säästöpankin vakavaraisuus vaarantuu.1039 Säännöstä on pidetty oikeuskirjallisuudessa yhtenä keskeisenä pankkien toimintaa ohjaavana säännöksenä.
Säännöksen väljyys ja epäselvyys liiallisen keskittymän kriteereistä, erityisesti
vakavaraisuuden ja vakuuksien merkityksestä keskittymän lainvastaisuutta
arvioitaessa, on tehnyt säännöksestä vaikeasti tulkittavan ja sovellettavan.1040
Säästöpankkioikeudenkäynneissä merkittävänä tuomion perusteena oli
turvaavaa vakuutta koskevien säästöpankkilain 48 ja 51 §:ien soveltaminen.
Halmeen väitöskirjassa käydään läpi 17 käräjäoikeuden ja eri hovioikeuksien
tuomiot. Tuomioista ei ole löydettävissä täysin yhtenäistä laintulkintaa edes
niissä tapauksissa, joissa tuomioistuimet ovat määränneet vahingonkorvauksia. Halmeen kanta on, että turvaavaa vakuutta koskevaa normia olisi tullut
tulkita lakisääteisen vakuuspakon, ei pankin riskinkantokyvyn, näkökulmasta. Eräissä tapauksissa oikeudet päätyivät kuitenkin vastakkaiseen kantaan ja
ottivat huomioon pankin vakavaraisuuden ja päätyivät kokonaisarviointiin,
jonka perusteella kanteet hylättiin.1041
Riskikeskittymiä koskevan säästöpankkilain 49 §:n tulkintaongelmat olivat vielä suuremmat. Jo edellä todettu pykälä kuului seuraavasti:
Säästöpankki ei saa samalle henkilölle tai olennaisessa taloudellisessa
etuyhteydessä olevalle henkilölle antaa luottoa eikä takauksia niin suuressa
määrin, että siitä voi aiheutua vaaraa pankin vakavaraisuudelle.
Tuomioistuimet joutuivat aloittamaan harkinnan siitä, onko vakavaraisuutta vaarannettu vasta, kun pankki on ajautunut konkurssiin tai maksukyvyttömäksi.1042 Siitä milloin luotonannosta koituu ylipäätään vaaraa pankin
vakavaraisuudelle, ei ollut täsmennetty laissa eikä sen esitöissä. Lopputulos oli, että säästöpankkilain 49 §:n riskikeskittymäsäännöksen perusteella
vahingonkorvauksia ei tuomittu. Lisäksi päätöksissä otettiin kantaa säästöpankkilaista ja säännöistä ilmenevän varovaisuus- ja huolellisuusvelvoittei1039. Nyman 1962 s. 128-129, Erma 1970 s. 311-313.
1040. Halme 1999 s. 308-316.
1041. Halme 1999 s. 349-353. Tapaukset koskivat Oulun ja Kotkan käräjäoikeuksien tuomioita. Tuomiot pysyivät HO:ssa. KKO ei antanut valituslupaa. Oulun KäO 29.3.1996 Dn:o 93/836,
Kotkan KäO 1.6.1995 T 2014.
1042. Halme 1999 s. 346-388.

den noudattamiseen, jossain tapauksessa hallituksen puheenjohtajan kohdalla myös asioiden valvomiseen.
Vuoden 1895 säästöpankkiasetuksesta alkaen säästöpankkien riskinottoa
on rajoitettu vastapainona omien pääomien vähäisyydelle. Osuuspankit ovat
olleet samassa asemassa. Liikepankkilaissa luotonanto ja vaadittavat vakuudet on jätetty liikepankkien itsensä päätettäväksi. Liikepankeista poikkeavasta piirteestä luovuttiin säästö- ja osuuspankkilaeissa talletuspankkilain
voimaantullessa vuoden 1991 alusta. Siten vastaavia oikeudenkäyntejä, jotka perustuivat vuoden 1969 säästöpankkilakiin ja sen 48 ja 51 §:ien rikkomiseen, ei voitu nostaa liikepankeissa eikä enää (2016) voitaisi nostaa myöskään
säästöpankissa hallituksen jäseniä ja toimivaa johtoa vastaan. Hallituksen
vastuusta ja voi saada yksipuolisen kuvan yksin 1990-luvun säästöpankkioikeudenkäyntien perusteella. On muistettava, että korvauskysymykset ovat
nousseet esille aina mm. rikosten kuten kavallusten kohdalla.1043
Säästöpankkioikeudenkäyntien lopputulokset eivät saaneet yleistä hyväksyntää sen takia, että säästöpankkien toimintapolitiikasta merkittävin
osin vastannutta SKOP:n johtoa vastaan nostettu oikeudenkäynti ei johtanut
langettaviin päätöksiin ja suurimmat tappiot kärsineen Helsingin Suomalaisen Säästöpankin johtoa vastaan ei oikeudenkäyntiä nostettu samaan aikaan,
kun korvausten kohteeksi joutui pienempien ja lamaan täysin syyttömäksi

1043. Salon kauppalan Säästöpankki 1914: Isännät olivat poistaneet pankin tileistä suoranaisena vahinkona merikapteeni NN:n lainan maksamattoman jäännöksen, koska mainittua erää
ei voitu hakea takausmiehiltä. Säästöpankin hallitus oli laiminlyönyt valvoa pankin saatavan
erään takausmiehen vararikossa. Kuvernööri velvoitti isännistön puheenjohtajalle ja jäsenille
kullekin määrätyn 100 markan sakon ja oman maksuvelvollisuutensa uhalla ryhtymään toimenpiteisiin, jotta pankin hallituksen esimies ja jäsenet korvaavat säästöpankille vahingon.
Säästöpankki nro 6/1915 s. 126.
Rauman Säästöpankki 1917: Säästöpankin kamreeri hovioikeudenauskultantti NN oli kavaltanut huomattavan määrän pankin varoja. Kavallusten tultua ilmi säästöpankin hallitus päätti
ostaa kamreerin omistaman kiinteistön, jossa säästöpankki oli toiminut jo 40 vuotta. Kaupan
jälkeen uupuvan vajeen olivat kamreerin omaiset ja ystävät sitoutuneet pankille suorittamaan.
Lisäksi hallituksen jäsenet olivat suostuneet henkilökohtaisesti korvaamaan pankille kaikki ne
väärinkäytökset, joihin kamreerin vielä mahdollisesti havaittaisiin tehneensä syypääksi. Säästöpankki nro 7/1917 s. 2.
Puumalan Säästöpankki 1933: Säästöpankin kamreeri NN oli vuosina 1924-1928 kavaltanut
säästöpankin varoja. Säästöpankki katsoi, että hallituksen jäsenet olivat velvolliset korvaamaan
vahingon, koska he olivat tehneet mahdolliseksi vahingon syntymisen olemalla huolimattomia
ja leväperäisiä kamreerintoimen valvontaan nähden sekä sallimalla kamreerin pysyä toimessaan siitä huolimatta, että hänet oli todettu tehneen itsensä syypääksi kavalluksiin jo erään
toisen pankin palveluksessa ja vaikka tarkastusviranomaisten taholta jo vuonna 1926 oli vaadittu hänen erottamistaan toimessaan tekemien kavallusten vuoksi. Korkein oikeus tuomitsi
hallituksen jäsenet yhteisvastuullisesti korvaamaan kavalletun määrän. Säästöpankki nro 12
/1933 s. 348-349.
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katsottujen pankkien hallitusten jäsenet. Korvauksiin tuomitut ja julkisuus
eivät ymmärtäneet, että erityistarkastukset ja niitä seuranneet tuomioistuinten päätökset perustuivat pankkilakien säännöksiin, pankin sisäisen ohjeistuksen noudattamiseen ja vastuuvapauskysymysten asianmukaiseen käsittelyyn isäntien kokouksissa eikä luottotappioiden rahamäärään.1044
Pankkikriisi nosti esille myös syytteen nostamisoikeuden niissä asioissa,
joissa kysymyksessä oli rikoslaissa säädetty luottamusaseman väärinkäyttö.1045 Rikos oli ollut asianomistajarikos. Lainsäätäjän arvio oli, että pankit
saattoivat arvioida poliisitutkinnan ja tuomioistuinkäsittelyn haitat niin suuriksi maineensa kannalta, että asian annettiin olla. Kun yhteiskunta oli ottanut vastatakseen pankkijärjestelmän toimivuudesta pankkitukiponnella,
katsottiin, että pankeissa tapahtuneesta luottamusaseman väärinkäytöstä
oli tullut tavallaan rikos myös yhteiskuntaa vastaan. Rikoslakia tarkistettiin
siten, että luottamusaseman väärinkäyttö on virallisen syytteen alainen myös
silloin, kun rikos kohdistuu julkisen valvonnan alaiseen yhteisöön, säätiöön
tai muuhun oikeushenkilöön, siis esim. pankkiin (317/1994).

9.4 Talletussuojarahasto
Talletussuojalla tarkoitetaan järjestelmää, jonka tarkoituksena on suojata
tallettajia pankin maksukyvyttömyystilanteessa niin, että tallettaja säilyttää
talletuksensa joko kokonaan tai osaksi. Talletussuoja voi perustua lakiin, jolloin suoja toteutetaan tallettajien suojaksi perustetulla rahastolla. Toiseksi
talletussuoja voidaan perustaa pankkien välisellä sopimuksella. Kolmanneksi suoja voi ilmetä siten, että talletukset suojataan ilman, että on olemassa lakiin tai sopimukseen perustuvaa talletussuojaa.1046 Tässä kohdassa on
1044. ”Holtittomaan luotonantoon liittyvissä pankkioikeudenkäynneissä näyttää siltä, että
kansalaiset asetettiin eriarvoiseen asemaan kanteiden nostamisessa. Se, että kaikkein holtittomimmin johdetun säästöpankin hallituksen kokeneet ja koulutetut jäsenet säästetään kanteilta muiden joutuessa vastuuseen, on yhteiskuntamoraalin kannalta sietämätöntä.” Suomen
Kuvalehti nro 7/1996.
SKOP:n strategiaohjeiden ohjeellisuudesta ja säästöpankkien lopullisesta päätösvallasta Vento 1998 s. 541.
1045. Vento 1998 s. 542.
RL 36:5 Luottamusaseman väärinkäyttö: Jos se, jonka tehtävänä on hoitaa toisen taloudellisia
tai oikeudellisia asioita, väärinkäyttää luottamusasemaansa 1) ryhtymällä sellaiseen toimeen,
johon hänellä ei ole oikeutta, tai 2) jättämällä tehtävänsä kokonaan tai osaksi hoitamatta ja siten
aiheuttaa vahinkoa sille, jonka asioita hänen tulee hoitaa, hänet on tuomittava luottamusaseman väärinkäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Rikosperusteisissa
oikeudenkäynneissä perusteena oli yleensä luottovaltuuksien ylitys.
1046. Kanniainen - Määttä, Kari Parkkonen 1999 s. 168.

korostettava, että nykyisillä talletussuojajärjestelmillä ei tueta pankkeja vaan
pankkien tallettaja-asiakkaita. Talletussuojarahastoilla ei ole samanlaista
kaksoisroolia kuin vakuusrahastoilla on ollut.
Säästöpankkien Vakuusrahaston tarjoama talletussuoja perustui lakiin
sekä Osuuspankkien Vakuusrahaston ja Liikepankkien Vakuusrahaston tarjoama suoja edellä mainitussa jaottelussa rahastojen jäsenpankkien väliseen
sopimukseen, kunnes vakuusrahastot tulivat vuoden 1969 pankkilaeissa pakollisiksi. Postisäästöpankki toimi valtion vastuulla, joten valtio takasi sitä
kautta talletukset. Siten sen tarjoama suoja kuului kolmanteen vaihtoehtoon
”suoja ilman lakia ja sopimusta.” Neljäs vaihtoehto on se, että mitään talletussuojaa ei ole. Tilanne oli näin säästöpankeissa vuoteen 1925, osuuspankeissa
vuoteen 1932 ja liikepankeissa vuoteen 1966. Vakuusrahastojen tukitoimilla
oli tallettajien suojaa lisäävä vaikutus niin kauan, kun rahastolla oli riittävästi
varoja jäsenpankin vakavaraisuuden ylläpitämiseen.
Talletussuojan voi käsittää myös laajemmin kuin talletussuojarahaston
tarjoamana suojana. Pankkilaeissa tallettajien oikeuksia suojataan sekä välillisesti että välittömästi. Normit, joiden avulla pyritään ylläpitämään pankin
maksuvalmiutta, vakavaraisuutta tai vähentämään liiketoiminnasta aiheutuvaa tappionvaaraa, suojaavat myös tallettajien oikeuksia.1047 Pankkien vakavaraisuusvaatimuksia on lisätty jatkuvasti erityisesti vuoden 1990 talletuspankkilaista alkaen. On selvää, että mitä korkeampi vakavaraisuus on, sitä
paremmin tallettajan varat ovat suojassa. Tallettajan suojaa lisäävät myös
pankkien vakuusrahastot ja yhteenliittymäjärjestelmä, joiden olemassaolon
ja toimien tarkoituksena on estää pankkien ajautuminen selvitystilaan ja konkurssiin ja sitä kautta talletussuojarahaston asiakkaaksi.
Voimassa oleva talletussuoja perustuu lakiin ja on euromääräisesti rajattu. Kun säästöpankin tallettajien suoja perustui vuoden 1924 vakuusrahastolakiin ja sen jälkeen säästöpankkilakiin, talletussuoja oli
markkamääräisesti rajoittamaton. Suunnilleen vastaavana aikana osuuskassojen tarjoama tallettajien suoja oli myös rajoittamatonta. Liikepankkien

Suojasta ilman lainsäädäntöä voi todeta Ruotsi. Ruotsin pankkikriisi alkoi syksyllä 1990. Tukea
tarvitsivat Nordbanken, Gotabanken ja Första Sparbanken / Sparbanken Sverige. Nordbanken
valtiollistettiin ja siitä irrotettiin ongelmaosat, joista puolestaan muodostettiin ns. bad bank Securum. Gotabanken lopetettiin. Ruotsissakin katsottiin, että pankit on pelastettava, koska ne
ovat osa maksujärjestelmää, ne ovat talouden hermosto ja yhteiskunnan tehtävänä on toimia
ihmisten talletusten takaajana. Pankkien konkurssi aiheuttaisi ketjureaktion päinvastoin kuin
esimerkiksi vakuutusyhtiön konkurssi. Ruotsin rahoitustarkastuksen pääjohtaja Anders Sahlén,
Säästöpankki nro 14/1992 s. 8-9, Andersson - Rodriguez 2013 s. 115-118.
1047. Kalima 1980 s. 179.
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asiakkailla ei mitään nimenomaista talletussuojaa ollut, josta syystä he myös
menettivät osan talletuksistaan liikepankkien konkursseissa. Tosiasiallisesta
talletussuojasta esimerkkinä voidaan todeta Suomen Pankin ottama vastuu
SKOP:ssa olleista talletuksista vuonna 1991, eduskunnan pankkitukiponsi
vuonna 1993 ja valtion erillislailla ottama vastuu Osuuskunta EKA:n ja Osuusliike Elannon säästökassatalletuksista (1361/1993, muutos 916/1995).1048
Talletussuojaa koskeva lainsäädäntö on toteutettu eri valtioissa eri tavoin.
Suojajärjestelmien lukumäärät ja oikeudelliset muodot vaihtelevat. Talletussuojajärjestelmän suhde valtioon on vaihdellut. Useissa maissa talletussuojarahastot on kytketty pankkien kriisinratkaisuun.1049 Talletussuojarahasto
on ollut Suomessa kaikille pankeille yhteinen. Lainvalmistelussa on ollut
esillä vaihtoehto, jossa eri yhteisömuotoa olevilla pankeilla olisi ollut omat
talletussuojarahastonsa, siis liike-, osuus- ja säästöpankeilla omat talletussuojarahastot samalla tavoin kuin niillä on ollut omat vakuusrahastot. Tässä
yhteydessä mallina tuotiin esille Saksa.1050 Pankkirakenteiden muututtua
Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n jälkeen ja kun esimerkiksi säästöpankit
toimivat säätiö- ja osakeyhtiömuodossa, ryhmäkohtaisilla rahastoilla ei olisi ollut riittävää uskottavuutta eikä olisi edes selvää oikeudellista perustetta.
1048. Menettelynä oli säästökassatalletusten pääomien lunastaminen valtiolle. Kun ko. osuuskunnat olivat antaneet säästökassojen talletuksille vakuudet, ne puolestaan siirtyivät järjestelyssä valtiolle. Valtion mukaantulon tarkoituksena oli turvata pääomia ja nopeuttaa talletusten
takaisinmaksua. Muussa tapauksessa tallettajat olisivat saaneet tallettamansa varat ilmeisen
hitaasti talletusten vakuudeksi pantatun omaisuuden myynnistä saatavilla varoilla. Talletusten vakuutena oli osuuskuntien omistamia osakkeita ja kiinteistöjä. Osuuskunta EKA-Yhtymän
kohdalla vakuudet arvioitiin lakia annettaessa riittämättömäksi. Sen sijaan Osuuskunta Elannon antamien vakuuksien arvo arvioitiin ennalta suuremmaksi kuin lain nojalla maksettavien
säästökassatalletusten määrä, joten sen kohdalla kysymys oli talletusten maksun nopeuttamisesta. Erillislain antaminen merkitsi paitsi tallettajien tilanteen hoitamista myös luottamussuojan antamista tallettajille, koska säästökassoissa olleet talletukset vastasivat ehdoiltaan pankkitalletuksia ja ne miellettiin pankkitalletuksiin rinnastettaviksi riskittömiksi sijoitusmuodoiksi.
Lisäksi osuuskuntien järjestämää säästökassojen tarkastusta ohjasi ja valvoi valtiovarainministeriö. Ministeriön suorittama valvonta oli jatkuvaa. HE 267/1993 ja HE 34/1995.
S-ryhmässä talletusten vakuutena oli kaksi keskinäistä takausrengasta. Renkaaseen pääsy edellytti, että kassaa pitävällä osuuskaupalla oli 15 %:n omavaraisuusaste. HE 267/1993 s. 3, Helsingin Sanomat 17.11.1993.
1049. HE 175/2014 s. 26.
1050. Saksassa suojamuodot jakautuvat laitossuojajärjestelmiin ja talletussuojajärjestelmiin.
Laitossuojajärjestelmiin kuuluvat julkisen sektorin talletuspankit (Sparkassen), valtionpankit
(Landesbanken), valtion asuntolainoihin erikoistuneet säästöpankit (Landesbausparkassen)
sekä osuuspankit (Genossenschaftsbanken). Laitossuojajärjestelmä koostuu 13 rahastosta, jotka on yhdistetty yhteisvastuun kautta. Niiden pankkien, jotka eivät kuulu laitossuojajärjestelmään, on oltava talletussuojajärjestelmän jäseniä. Rahoituspalvelujen liittovaltiovalvoja
määrää, mihin talletussuojajärjestelmään yksittäisen pankin on kuuluttava yhteisömuodon
perusteella. HE 175/2014 s. 27-28.

Sittemmin paikallispankkiryhmissä on ollut myös hajoamista ja muutoksia
ryhmärajojen yli. Tavoitteet kansallisista talletussuojarahastoista EU-alueen
yhteiseen rahastoon osoittaa, että pankkiryhmäkohtaiset rahastot olisivat
jääneet joka tapauksessa välivaiheeksi.
Talletussuojarahastojen rahoituksessa voidaan erottaa kolme päätyyppiä.
Ensimmäisenä ovat rahastoivat järjestelmät, joissa varat kerätään pääosin
etukäteen rahaston jäsenpankeilta. Toisena ovat sellaiset järjestelmät, joissa
tarvittavat varat peritään korvaustapahtuman jälkeen tarpeen mukaan. Kolmantena on vakuutustoiminnan muotoon rakennettu järjestelmä.1051 Suomessa vuodesta 1998 voimassa ollut talletussuojajärjestelmä on rahastoiva.
Vakuusrahastojärjestelmä sisälsi rahastoivan osan siinä mielessä, että kannatusmaksu oli kiinteä tai siinä oli minimimaksu. Varsinaisesti rahastoivana
sitä ei kuitenkaan voi pitää, koska maksujen perusteena oli arvioitu tukitarve.
Malliin liittyi mahdollisuus ottaa lainaa jäsenpankeilta tukitoimia varten. Vakuutuksilla hoidettua talletussuojaa Suomessa ei ole ollut.
Keskeinen perustelu talletustakuujärjestelmille on tallettajien saamisten turvaaminen ja talletuspaon estäminen. Jos tallettajan varat on täysin
suojatut, tallettajalla ei ole aihetta nostaa talletustaan pankista, vaikka pankin taloudellinen asema olisi huono tai markkinoilla esiintyisi huhuja sen
kumoonmenosta. Talletussuojajärjestelmillä estetään yksittäiseen pankkiin
kohdistuva talletuspako ja sitä mahdollisesti seuraavat tartunnat muihin
pankkeihin. Myös yhteiskunnan intressissä on estää talletuspaon leviäminen, koska se voi johtaa rahoitus- ja maksujärjestelmän romahtamiseen. Talletustakuujärjestelmän uskottavuus edellyttää, että Talletussuojarahastoon
on kerätty riittävästi varoja etukäteen tai rahaston maksukyky on muulla tavoin turvattu. Muulla tavalla turvaaminen tarkoittaa käytännössä rahaston
oikeutta ottaa lainaa velvoitteittensa täyttämiseksi. Olennainen piirre talletustakuujärjestelmissä on (pienten) säästöpankkien kannalta myös se, että
tallettaja voi luottaa saavansa talletuksensa takaisin riippumatta siitä, minkä
kokoinen tai mitä yhteisömuotoa pankki on.
Talletussuoja voi olla määrällisesti rajoittamaton, rajoitettu tiettyyn rahamäärään tai suojaa ei ylipäätään ole. Talletussuojan ulkopuolelle on voitu rajata esim. muut pankit, vakuutusyhtiöt ja julkisyhteisöt tilinomistajina
sillä perusteella, että niillä ei ole todellista tarvetta saada erityistä suojaa tai
että järjestelmän ei tarvitse suojata pankkien välisiä talletus- ja velkasuhteita. Suojan ulkopuolelle on voitu jättää nimettyjä talletusmuotoja myös sillä

1051. Kanniainen - Määttä, Kari Parkkonen 1999 s. 169-170.
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perusteella, että kysymyksessä ei ole perinteinen talletus. Toisaalta suojan
piiriin on voitu ottaa suojarajaa suurempiakin talletuksia, jos siihen on esitettävissä sosiaalisia perusteita.1052

9.4.1 Vanha Talletussuojarahasto
Tässä kohdassa käsitellään talletussuojasta vuosina 1998-2014 vastannutta
Talletussuojarahastoa, jonka uusi nimi on VTS-rahasto erotuksena vuonna
2015 aloittaneeseen uuteen Talletussuojarahastoon. Vanha rahasto jatkaa
toimintaansa jäljempänä kerrottavalla tavalla. Uuden rahaston varsinainen
toiminta ei tule poikkeamaan olennaisilta osiltaan vanhasta rahastosta, koska talletussuojan sisältöön ei ole tehty merkittäviä muutoksia. Muutokset
koskevat lähinnä suojan järjestämistapaa eli sen siirtämistä pankeilta viranomaistehtäväksi.
Kaikkien pankkien on tullut tallettajien saamisten turvaamiseksi kuulua
Talletussuojarahastoon.1053 Rahasto on jäsenpankkien omistama ja hallinnoima. Rahaston tehtävänä on turvata tallettajien saatavat pankin mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa.1054 Rahastoon kerättäviä varoja ei voi
käyttää yksittäisen pankin vakavaraisuuden tukemiseen. Tämän tutkimuksen
näkökulmasta talletussuojajärjestelmä vahvistaa koko pankkijärjestelmän
vakautta, vähentää talletuspakoriskiä ja turvaa siten myös maksujärjestelmän
toimivuutta. Järjestelmä perustui talletussuojaa koskevaan direktiiviin 94/19/
EY ja sen muutosdirektiiviin 2009/14/EY. Direktiivin mukaan jokaisessa jäsenmaassa on oltava järjestelmä, joka suojaa luottolaitoksiin tehdyt talletukset. Suojajärjestelmän instituutioista kukin jäsenmaa on saanut päättää itse.
1052. Suomessa omassa käytössä olleen asunnon kaupasta saadut rahat ovat saaneet tällaista
suojaa, kun varat käytetään määräajassa uuden omaan käyttöön tulevan asunnon hankintaan.
LLL 14:8 §.
1053. Tallettajien saamisten turvaamiseksi talletuspankin on kuuluttava Talletussuojarahastoon. Jos talletuspankki ei ole maksanut talletussopimuksen ja tämän lain mukaisesti talletuspankin tilillä olevia tallettajan erääntyneitä ja riidattomia saamisia, tallettaja voi ilmoittaa
asiasta Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonnan on päätettävä, onko Talletussuojarahaston
maksettava tallettajien saatavat. Maksuvelvollisuuden määräämisen edellytyksenä on, että
maksamatta jättäminen on johtunut pankin maksu- tai muista taloudellisista vaikeuksista
eivätkä vaikeudet ole tilapäisiä. (Viimeksi luottolaitoslaki 610/2014, 14. luku. Mainittu luku kumottiin lailla 1199/2014).
1054. LLL 1229/1997, 65b, 65j ja 65h §:t. Suomessa tallettajat ovat menettäneet saataviaan neljän liikepankin konkurssissa. Tallettajat menettivät 30,6 % talletuksistaan Suomen Maanviljelysja Teollisuuspankin konkurssissa vuonna 1901. Uudenkaarlepyyn Osakepankin konkurssissa
vuonna 1913 tallettajat menettivät 35,5 % saamisistaan. Vuonna 1931 Suomen Vienti-Pankin
konkurssissa tallettajat menettivät 65,9 % ja sama vuonna kaatuneen Etelä-Pohjanmaan Pankin konkurssissa 23,8 % talletuksistaan. Anttila 1996 s. 66-68.

Talletussuojarahastoa koskevat luottolaitoslain muutokset annettiin vuonna
1997 ja rahasto perustettiin vuonna 1998 (1229/1997). Vastaavat säännökset sisältyivät myöhemmin annettuihin luottolaitoslakeihin (121/2007 ja 610/2014).
Oikeudelliselta muodoltaan Talletussuojarahasto on ollut rinnastettavissa vakuusrahastoihin. Rahastoon kuuluvilla pankeilla ei ole oikeutta vaatia
osuuttaan erotettavaksi itselleen eikä luovuttaa sitä toisille. Peruskuviota hämärtää se, että pankin jo maksamilla kannatusmaksuilla maksetaan jatkossa
uuden Talletussuojarahaston kannatusmaksuja. Pankki ei saa lukea maksamaansa osuutta kuuluvaksi pankin varoihin. Rahaston jäseninä olevat pankit valitsevat rahaston valtuuskunnan ja valtuuskunta edelleen hallituksen.
Talletussuojan lähtökohtana on ollut pienen säästäjän suojaaminen. Tallettajan tulee voida luottaa siihen, että talletus on riskitön. Tätä perustellaan
sillä, että pientallettajalla on heikommat mahdollisuudet hajauttaa sijoituksiaan kuin suurtallettajilla. Talletussuojarahastoa perustettaessa vuonna 1998
talletussuojan raja oli 150 000 markkaa (1229/1997). Suomen siirryttyä euroon
v. 2002 raja tarkistettiin 25 000 euroon (69/2003). Finanssikriisin seurauksena
v. 2008 suojaraja nostettiin 50 000 euroon (851/2008) ja edelleen vuoden 2010
lopussa 100 000 euroon (1357/2010). Korotusten perusteena ei ollut piensäästäjien suojaamistarve vaan nimenomaisena tarkoituksena oli systeemiriskin
toteutumisen estäminen.1055
Ennen Talletussuojarahastoa talletussuojalla ei ollut ylärajaa. Rajoittamattomassa suojassa nähtiin se ongelma, ettei tallettajalla ollut intressiä seurata pankin toiminnassaan ottamia riskejä ja vaikka hän olisi niitä seurannutkin, tallettajalla ei ollut täyden suojan takia syytä kieltäytyä esimerkiksi
korkeista korkotarjouksista. Suojan rajaaminen on merkinnyt, että suojattujen talletusten määrä kaikista pankkitalletuksista on ollut rahaston perustamisen jälkeen noin 60 %.1056 Pankit maksavat rahastolle kannatusmaksua.
Vuoden 2014 lopussa rahaston varat olivat 1,4 % pankkien yhteenlasketusta
suojattujen talletusten määrästä.1057
Talletussuoja on henkilökohtainen, ei siis tilikohtainen. Lisäksi talletussuoja on pankkikohtainen. Yhtenä pankkina pidetään talletussuojan osalta

1055. HE 223/1997 s. 22-25, HE 158/2008 s. 2, HE 127/2010 s. 16.
1056. Vuoden 2013 lopussa Talletussuojarahaston jäsenpankkien talletuskanta oli 139 mrd
euroa. Siitä oli 77 mrd euroa talletussuojan piirissä. Talletussuojarahaston toimintakertomus
2014 s.7.
1057. Talletussuojarahaston sijoitettujen varojen markkina-arvo oli v. 2014 lopussa 1 074 milj.
euroa. Kannatusmaksuja perittiin 68,2 milj. euroa. Rahasto katsotaan verotuksessa yleishyödylliseksi, joten rahasto kasvoi vuosittain kerättyjen kannatusmaksujen ja sijoitustuottojen määrällä. Rahaston toimintakertomus 2014 s. 6.
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myös pankkeja, jotka vastaavat kokonaan tai osittain toistensa sitoumuksista
tai velvoitteista. Tällaisina pidetään samaan talletuspankkien yhteenliittymään kuuluvia pankkeja. Uuteen säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvilla pankeilla on siten ryhmäkohtainen 100 000 euron talletussuoja. Yhteenliittymän ulkopuolelle jäänyt säästöpankkiosakeyhtiö tarjoaa asiakkailleen
oman erillisen 100 000 euron suojan. Pankin on annettava tallettajilleen tiedot talletussuojasta. Tietoja ei saa antaa rahoitusmarkkinoiden vakautta tai
tallettajien luottamusta vaarantavalla tavalla.
Talletussuojarahaston perustaminen merkitsi, että pankkien vakuusrahastojen tehtävä tallettajien saamisten turvaamisessa päättyi (1229/1997, 55
§). Sama tehtävä poistui Valtion vakuusrahastolta. Talletussuoja oli aikaisemmin siis rajaton ilman markkamääräistä kattoa. Talletussuojarahaston
perustaminen merkitsi suojan rajaamista aluksi 150 000 markkaan. Periaatteessa talletussuojaan voitaisiin asettaa omavastuuehto samalla tavoin kuin
vakuutuksissa. Omavastuu on otettu vakuutuksiin moraalikatovaikutuksen
lieventämiseksi tietäen, että vakuutuksenottajan huolimattomuus voi kasvaa
ja siten kasvattaa vahingon todennäköisyyttä tai suuruutta. Toinen peruste
omavastuisiin on vakuutusyhtiön transaktiokulujen vähentäminen: kovin
pieniä vahinkoja ei ole tarkoituksenmukaista korvata.1058 Pankkitalletusten
osalta voi todeta, että tallettaja ei voi omalla käyttäytymisellään vaikuttaa
mahdolliseen korvaustapahtumaan, ei pienentämään eikä lisäämään riskiä.
Vakuutusten tapaisia juoksevia transaktiokuluja pankeille ei talletuksista synny. Näistä syistä talletussuojaan ei ole ollut perusteltua asettaa omavastuuta.1059 Lisäksi omavastuuseen liittyy ilmeinen talletuspakoriski, kuten Northern Rock -pankin maksuvalmiuskriisi finanssikriisin yhteydessä osoitti.1060
Talletussuojarahasto korvasi vuonna 2010 selvitystilaan joutuneen Sofia
Pankki Oyj:n talletuksia siltä osin, kuin pankin varat eivät riittäneet talletusten maksuun. Määrä oli 20,7 milj. euroa. Kaupthing Bank hf:n jouduttua taloudellisiin vaikeuksiin vuonna 2008 valtiovarainministeriön, Suomen Pankin ja Rahoitustarkastuksen pyynnöstä Nordea Pankki, OP Ryhmä ja Sampo

1058. Kanniainen - Määttä, Johanna Lyytikäinen 1999 s. 148-150.
1059. Vastoin tätä periaatetta sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa 922/2007 säädetään,
että Sijoittajien korvausrahasto korvaa yksityissijoittajan vahingosta 90 % (ja enintään 20 000
euroa).
Omavastuuksi ei ole syytä tulkita sitä, että Talletussuojarahaston ei tarvitse korvata talletusta,
jota ei ole käytetty 24 kuukauteen ja korvaus olisi pienempi kuin korvauksen suorittamisesta
aiheutuvat kulut.
1060. Northern Rock -tapaus on todettu edellä alaviitteessä 621, Ruuskanen 2009 s. 92, Roberts 2013 s. 44-45.

Pankki välirahoittivat em. islantilaispankin Suomen sivukonttorin talletusten
suorittamisen täysimääräisesti pankkitalletusten maineen turvaamiseksi.1061
Kaupthing Bank oli hankkinut talletuksille ns. täydennyssuojan Talletussuojarahastolta, mikä tarkoitti, että Suomen talletussuojajärjestelmä olisi ollut
velvollinen korvaamaan talletukset vain siltä osin, kuin Suomessa talletussuojan enimmäismäärä oli Islantia korkeampi.1062
Talletussuojarahastoihin sisältyy periaatteessa samat vapaamatkustajaja moraalikato-ongelmat kuin vakuusrahastojärjestelmässä. Vapaamatkustajaongelmaa pyritään estämään sillä, että rahaston tuli lain mukaan antaa
lausunto uusien pankkien toimilupahakemuksista Finanssivalvonnalle, joka
myönsi toimiluvat.1063 Moraalikato-ongelman eliminoimiseksi rahaston kannatusmaksun määrään on vaikuttanut pankin vakavaraisuus ja toiminnan
riskipitoisuus: mitä alhaisempi vakavaraisuus ja mitä riskipitoisempaa toimintaa, sitä korkeampi talletussuojamaksu. Moraalikatoon voidaan vaikuttaa
myös sillä, miten Talletussuojarahastoa hallinnoidaan. Kun hallinnossa ovat
mukana kaikki pankit, markkinakuri toimii.

9.4.2 Uuden Talletussuojarahaston perustaminen
Vuoden 2015 alusta EU-alueen talletussuojajärjestelmät siirtyivät ennakkorahastoivaan järjestelmään.1064 Muutos perustui direktiiviin talletussuojajärjes1061. Järjestelyssä valtio oli mukana siten, että se takasi järjestelyyn osallistuneiden pankkien oikeudellisia riskejä. HE 182/2008 s. 1-2, Finanssivalvonnan toimintakertomus 2010 s. 24.
Todettakoon, että Sofia Pankin selvitystila päättyi kesäkuussa 2015. Pankkia ei tarvinnut asettaa konkurssiin.
1062. Islannissa talletussuojan määrä oli euroiksi muutettuna 20 800 euroa ja Suomessa 25 000
euroa, jolloin Kaupthing Bankin sivuliikkeen talletuksista olisi ollut Islannin talletussuojan vastuulla noin 67 milj. euroa ja Suomen talletussuojan vastuulla 3 milj. euroa. Sivuliikkeen koko
talletuskanta oli noin 115 milj. euroa, ja sillä oli noin 10 000 tallettajaa. Tapaukseen liittyi myös
se, että Islannin talletussuojajärjestelmän kestävyyttä saatettiin perustellusti epäillä maan koko
pankkijärjestelmän luhistuttua samalla kertaa. HE 175/2014 s. 17.
1063. Lausuntomenettelyssä tulee esille markkinakurinäkökulma. Jo rahastossa olevat jäsenet eivät halua uutta jäsentä, josta voi seurata tavallista suuremmalla todennäköisyydellä
rahastolle korvausvelvollisuus. Esimerkiksi ulkomaisen pankin sivukonttorin jäseneksi pääsyssä Talletussuojarahasto on halunnut varmistua, että jäseneksi haluavan pankin kotimaassa
pankkien valvonta on riittävää.
1064. Poikkeuksena kuitenkin Iso-Britannia, jolla on vaihtoehtoinen toimintatapa. Maassa on
rahoituspalveluiden korvausjärjestelmä, Financial Services Compensation Scheme Limited,
joka toimii rahoitussektorin korvausrahastona talletus-, sijoitus- asuntolaina- ja vakuutusasioissa. Rahasto on hallituksesta ja rahoitussektorista itsenäinen voittoa tavoittelematon yhtiö.
Vuosittain perittävä maksu perustuu siihen, mitä korvauksia odotetaan tulevan esille seuraavan 12 kuukauden aikana. Jos vuosittain kerättävät maksut eivät riitä kustannusten kattamiseen,
korvausrahasto voi kerätä lisämaksuja. HE 175/2014 s. 26 ja 28.
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telmästä 2014/49/EU. Suomessa talletussuojaa koskevat säännökset siirrettiin
luottolaitoslaista rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain (1195/2014) 5.
lukuun. Uuden lain mukaan talletussuojaa hoidetaan tämän jälkeen kriisinratkaisu- ja talletussuojarahastosta muodostuvassa rahoitusvakausrahastosta, josta vastaa valtiovarainministeriön yhteydessä toimiva uusi virasto,
Rahoitusvakausvirasto. Rahoitusvakausrahasto on valtiontalouden ulkopuolinen rahasto (1:2 §).
Rahoitusvakausviraston perustaminen merkitsi talletussuojan ylläpidon
siirtämistä pankeilta viranomaisen tehtäväksi. Perusteluna oli se, että merkittäviä julkisia hallintotehtäviä ei voi jättää perustuslain mukaan toimialan
hoidettavaksi vaan ne on annettava viranomaiselle.1065 Muutoksen tekee ymmärrettäväksi se, että yksityiselle rahastolle ei voi antaa oikeutta määrätä esimerkiksi sanktioluonteisia hallinnollisia seuraamuksia tai oikeutta käyttää
talletussuojarahaston varoja kriisinratkaisuun. (Jakso 9.6). Muutoksen seurauksena aikaisemmasta poiketen pankit eivät ole myöskään uuden Talletussuojarahaston jäseniä, vaan niiden on lain sanamuodon mukaan kuuluttava
talletussuojajärjestelmään (5:1 §). Lausunnonantajana pankkien toimilupaasioissa on aikaisemman Talletussuojarahaston sijaan Rahoitusvakausvirasto. Viraston tehtävänä on Finanssivalvonnan sijasta päättää muun muassa,
onko talletukset korvattava Talletussuojarahaston varoista.
Rahoitusvakausrahastossa kriisinratkaisun ja talletussuojan kartuttamiseksi kerätyt varat on pidettävä erillään, vaikka rahastoja hoidetaankin yhdessä.1066 Muutokset ovat merkittäviä aikaisempaan pankkien hoitamaan ja
hallinnoimaan talletussuojajärjestelmään verrattuna. Kilpailunäkökulmasta suomalaisten pankkien kannalta on merkityksellistä, että kaikissa maissa
siirryttiin talletussuojajärjestelmien rahoitusrakenteissa rahastoivaan järjestelmään. Toisaalta se voi olla ensiaskel eri maiden talletussuojarahastojen
yhdistämiseen.
Myös uuden Talletussuojarahaston kartuttaminen tapahtuu kannatusmaksuilla. Rahastoa kartutetaan talletussuojadirektiivin mukaisesti 10 vuoden siirtymäaikana siten, että talletussuojan vähimmäistason mukainen
määrä 0,8 % korvattavista talletuksista saavutetaan 3.7.2024 mennessä (5:3
1065. Hallituksen esityksessä todetaan, että julkisella hallintotehtävällä tarkoitetaan mm. yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen oikeuksia, velvollisuuksia ja etuja koskevaan päätöksentekoon liittyviä tehtäviä. Tähän liittyy norminanto-, lainkäyttö- ja hallintopäätökset, jotka tehdään yksipuolisesti ja joiden vaikutus ulottuu yksityisiin oikeussubjekteihin. HE 175/2014 s. 63.
1066. Direktiivi olisi antanut mahdollisuuden, että Talletussuojarahaston varoja käytettäisiin
ennakollisiin toimiin sen estämiseksi, että pankki joudutaan asettamaan kriisihallintoon. Mahdollisuutta Suomessa ei käytetty.

§). Tavoitetaso on merkittävästi alempi kuin mitä Suomessa on ehditty keräämään vanhaan rahastoon vuodesta 1998 alkaen. Suomessa menetellään
siten, että vanhasta Talletussuojarahastosta siirretään uuteen Talletussuojarahastoon sen edellyttämät kannatusmaksut siinä suhteessa kuin kukin
jäsenpankki on vuosien kuluessa kartuttanut vanhaa rahastoa. Jos rahaston
varat eivät riitä korvausten maksamiseen, Rahoitusvakausvirasto voi velvoittaa pankit suorittamaan ylimääräistä vuotuista maksua enintään määrän,
joka vastaa 0,5 % ao. pankin korvattavista talletuksista. Jos ylimääräiset maksukaan eivät riitä korvauksiin, pankit ovat velvollisia lainaamaan rahastolle
siltä puuttuvat varat (5:6 §).
Vanha Talletussuojarahasto jatkaa toimintaansa rajoitetussa laajuudessa.
Siihen ei kerätä enää kannatusmaksuja.1067 Rahasto säilyy pankkien hallinnoimana ja sen tehtäväksi jää rahastoon jäävän jäännösvarallisuuden sijoittaminen tulevaisuuden talletussuojatarpeiden rahoittamista varten. Vuoden
2015 luvuilla rahastoon tulee jäämään 10 vuoden jälkeen varoja arviolta 400
milj. euroa, mikäli tänä aikana vanhan rahaston varoja ei jouduta käyttämään korvauksiin. Vanhaan Talletussuojarahastoon jääviä varoja voidaan
käyttää ainoastaan talletussuojasta kotimaassa aiheutuvien kustannusten
kattamiseen. Menettelynä on se, että jos tulevaisuudessa sattuvan korvaustapauksen koko ylittää uuden Talletussuojarahaston varat, uusi rahasto
määrää pankeille ylimääräiset kannatusmaksut, jolloin vanha rahasto voi
kattaa vajeen pääomittamalla uutta rahastoa vanhojen jäsenpankkiensa nimissä.1068
Vanhaan rahastoon sovelletaan soveltuvin osin talletussuojarahastoa koskevia luottolaitoslain (610/2014) kumottuja pykäliä. Valtiovarainministeriö
vahvistaa rahaston säännöissä ne periaatteet ja menetelmät, joiden nojalla
rahaston varoja voidaan käyttää jäsenten hyväksi. Jos vanha rahasto puretaan,
jäljellä olevat sitoumukset siirtyvät uudelle rahastolle.1069

9.5 Pankkivero
Valtiot joutuvat pankkien ongelmia kohdatessaan miettimään, mihin saakka
pankkien tukemisessa on mahdollista päästä niillä keinoilla, voimavaroilla ja

1067. Talletussuojarahaston taseen koko 31.12.2014 oli 1 051,0 milj. euroa ja rahaston sijoitusomaisuuden markkina-arvo 1 074,3 milj. euroa. Rahaston toimintakertomus 2014.
1068. Talletussuojarahaston hallituksen katsaus 22.12.2014.
1069. HE 175/2014 s. 68. Lainsäädäntömalli viittaisi siihen, että vanha rahasto puretaan jollain
aikataululla.
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instituutioilla, joita juuri sillä hetkellä on käytettävissä. Pankkikriisien hoitoon
on tutkimusta kirjoitettaessa valmisteltu EU-tasolla osana pankkiunionia
rahoitusvakausrahastoja, joihin pankit maksavat varoja liiketoimintansa suhteessa ja joita varoja voidaan käyttää edelleen kriisitilanteissa yli valtioiden
rajojen. Vakausrahastojen kriisinratkaisurahasto-osa on alusta alkaen yhteinen. Sen sijaan vakausrahastojen toinen puoli, talletussuojarahastot ovat
ainakin aluksi kansallisia. Uuden sääntelyn tarkoituksena on, että molempien rahastojen kautta pankit saataisiin jatkossa maksamaan omat kriisinsä
ja saattohoitonsa.
Kukin maa on voinut ryhtyä keräämään varoja omin neuvoin jo etukäteen
erilaisiin vakausrahastoihin. Tätä mahdollisuutta on myös käytetty.1070 Tällä
perusteella myös Suomessa perittiin odottamatta Euroopan unionin ratkaisuja vuosina 2013 ja 2014 pankkiveroa, jonka tarkoituksena oli kerätä varoja mahdollisten uusien rahoitusmarkkinaongelmien varalta. Alkuperäinen
suunnitelma oli, että veroa olisi kannettu myös vuonna 2015. Siitä luovuttiin,
kun väliaikaisesta pankkiverosta annettu laki kumottiin lailla 1255/2014. Kumoaminen liittyi uuteen luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisulakiin. (Jakso 9.6).
Määttä jakaa ympäristöverot kannustintyyppisiksi, rahoitustyyppisiksi ja
fiskaalisiksi. Rahoitustyyppisiksi ympäristöveroiksi kutsutaan veroja, joiden
ensisijaisena tavoitteena on kerryttää veroja ympäristönsuojelutarkoituksiin.1071 Pankkiveroa voidaan rinnastaa rahoitustyyppiseen ympäristöveroon.
Sillä ei tähdätä ensisijaisesti käyttäytymismuutoksien aikaansaamiseen eikä
myöskään valtion yleisten menojen katteeksi. Pankkiveron tuotto oli tarkoitus korvamerkitä pankkikriisien aiheuttamien tappioiden kattamiseen. Sitä ei
kuitenkaan sanottu yksiselitteisesti hallituksen esityksessä. Tarkoituksen selventämiseksi eduskunnan talousvaliokunta katsoi lausunnossaan, että pankkiverolla kerättävät varat tulee käyttää rahoitusmarkkinaongelmien hoitamiseen.1072 Käyttötarkoitus olisi siten ollut rajattu samaan tapaan kuin pankkien
vakuusrahastojen ja talletussuojarahastojen tuki- ja korvaustoiminta.

1070. Pankkiveron kaltaisia maksuja on kerätty mm. Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa, IsossaBritanniassa ja Hollannissa. HE 167/2012 s. 3-4, HE 175/2014 s. 15. Lisäksi EU:ssa on ollut esillä
finanssitransaktiovero, jota perittäisiin arvopapereiden kaupankäyntitapahtumista. KOM(2013)
71, Kontkanen 2014 s. 99-113.
1071. Määttä 2006 s. 213.
1072. ”Talousvaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan esityksen mukaisella mallilla pyritään rahastointia vastaavaan järjestelyyn. Budjettiteknisillä valinnoilla tulee turvata se,
että uudella verolla kerättävät varat ohjautuvat tosiasiallisesti lisäämään pankkien vakautta.”
TaVL 46/2012 s. 2.

Pankkiveron tuotto oli huomattava. Veron määräksi budjetoitiin 170 milj.
euroa vuodessa, jolloin veroa olisi kertynyt kolmessa vuodessa 510 milj. euroa.1073 Vuosittain perittävä määrä oli kaksinkertainen Talletussuojarahaston
kannatusmaksuihin verrattuna. Pankkivero suoritettiin valtiolle eikä se ollut
pankin tuloverotuksessa vastoin yleistä käytäntöä vähennyskelpoinen kuten
Talletussuojarahaston kannatusmaksu. Valtion talousarviossa pankkiveron
tuottoa vastaava määrä on kirjattu siirtomäärärahaksi. Hallitus varautui esityksessä siihen, että veron tuotto siirrettäisiin lähtökohtaisesti kotimaisiin
kriisinratkaisutarkoituksiin.
Pankkiveroa voidaan tässä tutkimuksessa arvioida siitä lähtökohdasta,
lisääkö se pankkitoiminnan vakautta. Pankkiveroa ei kytketty Valtion vakuusrahastoon tai pankkien vakuusrahastoihin eikä verotuottoa siis ohjattu Valtion vakuusrahastoon. Syynä oli se, että Valtion vakuusrahasto on ollut tarkoitus lopettaa samalla kun EU:n tasolla luodaan uusi kriisinratkaisujärjestelmä.
Pankkiveron käyttöönottamisella valtio epäsuorasti lupautui pankkitoiminnan tukemiseen ainakin kerättyihin veromääriin saakka ja siinä mielessä
enempäänkin, koska se halusi verolla esityksen perustelujen mukaan rajata
veronmaksajien vastuuta.1074
Pankkiveron käyttämisestä ei itse laissa siis mainittu mitään, vaan asia
siirrettiin valtiovarainministeriön asettaman työryhmän valmisteltavaksi.
Työryhmä päätyi esittämään mallia, jossa valtion talousarvioon vuosilta 2013
ja 2014 kerätty pankkivero siirretään ensin perustettavaan kriisinratkaisurahastoon ja jossa varat otettaisiin vuodesta 2015 lukien huomioon pankeilta
vuosittain kerättävien vakausmaksujen vähennyksenä.1075 Hallituksen esityksessä toistetaan, että pankkiveron tuottoa vastaava ”määrärahaa saa käyttää
rahoitusmarkkinoiden vakauden turvaamiseksi tarpeellisten finanssisijoitusmenojen maksamiseen.”
Hallitus poikkesi varojen käytössä kuitenkin asiaa valmistelleen työryhmän esityksestä ja hallituksen esityksessä mainitusta määrärahan sitomisesta finanssisijoitusmenojen maksamiseen, ja päätti siten jopa vastoin omia
perustelujaan siirtää pankkiverolla kerätyistä varoista 171 milj. euroa kriisin-

1073. HE 167/2012 s. 6. Suomessa toimivien pohjoismaisten pankkien siirrettyä eräitä toimintoja veron takia Suomesta tuotto jäi hallituksen esityksessä arvioitua pienemmäksi jo ensimmäisenä vuonna.
1074. Pankkiveroja ja seuraavassa kohdassa käsiteltäviä vakausmaksuja on perusteltu mm.
sillä, että pankit nauttivat tosiasiassa vaikkakaan ei muodollisesti julkisen vallan turvaverkoista kriisien yhteydessä.
1075. Valtiovarainministeriön työryhmämuistio 2014:11 s. 14.
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ratkaisurahastoon ja 100 milj. euroa valtion talousarvioon.1076 Iso osa verosta
muuttui siten vastoin eduskunnan talousvaliokunnan lausuntoa rahoitustyyppisestä fiskaaliseksi. Kriisinratkaisurahastoon siirrettävät varat käytetään
sitä maksaneiden pankkien vuosittaisten vakausmaksuosuuksien maksamiseen vuodesta 2015 lukien.

9.6 Rahoitusvakausvirasto ja
rahoitusvakausrahasto
Vuoden 2015 alusta saatettiin Suomessa voimaan Euroopan unionin elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi 2014/59/EU luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetulla lailla (1194/2014). Laissa säädetään
pankkien kriisinratkaisuun varautumisesta ja taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen pankin kriisinratkaisusta eli toiminnan uudelleen järjestämisestä tai
purkamisesta. Samalla perustettiin uusi viranomainen, Rahoitusvakausvirasto (1195/2014). Virastolla on toimivalta päättää pankkien asettamisesta
kriisihallintoon ja käyttää kriisinratkaisua koskevia välineitä ja valtuuksia
sen sijaan, että pankki asetettaisiin normaalissa järjestyksessä selvitystilaan
tai konkurssiin. Todennäköistä on, että pankkeihin kohdistetaankin jatkossa
kriisinratkaisutoimenpiteitä konkurssimenettelyn sijaan. Uudistus merkitsee
myös sitä, että Talletussuojarahaston varoja voidaan käyttää kriisinratkaisuvälineen yhteydessä eikä vain erillisenä toimenpiteenä (1195/2014, 5:14 §).
Rahoitusvakausviraston perustaminen on osa EU:n pankkiunionia. EU:n
kriisinratkaisuasetuksessa (EU) N:o 806/2014 säädetään yhteisen kriisinratkaisuviranomaisen ja yhteisen kriisinratkaisurahaston perustamisesta, jotka yhdessä EU:n neuvoston ja komission sekä kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten kanssa muodostavat yhteisen kriisinratkaisumekanismin
SRM:n. Yhteisen kriisinratkaisuviranomaisen nimi on kriisinratkaisuneuvosto.1077 Neuvosto koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta, neljästä pysyvästä päätoimisesta jäsenestä ja kunkin jäsenvaltion kansallisen
kriisinratkaisuviranomaisen edustajasta. Kriisinratkaisuneuvoston päätösten täytäntöönpanosta vastaavat kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset.1078
1076. HE 175/2014 s. 2, 14-15 ja 81, Finanssivalvonnan toimintakertomus 2012 s. 51, jossa todetaan FIVA:n kriittinen kanta uuteen veroon. Valtion käyttäytymistä voi rinnastaa tilanteeseen,
jossa säästöpankeille määrättiin maksettavaksi tilapäinen vero jatkosodan aikana vuonna 1943,
ks. alaviite 348.
1077. Yhteinen kriisinratkaisumekanismi Single Resolution Mechanism SRM, kriisinratkaisuneuvosto Single Resolution Board ja yhteinen kriisinratkaisurahasto A common resolution fund.
1078. Rahoitusvakausvirastoa ja rahoitusvakausrahastoa käsitellään jaksossa hallituksen esi-

Kriisinratkaisuasetusta sovelletaan niihin maihin, joiden rahayksikkö on euro. Pankkiunionin ensimmäinen osa yhteinen pankkivalvonta ja toinen osa
yhteinen kriisinratkaisumekanismi kytkeytyvät toisiinsa siten, että ylikansallisen valvonnan katsotaan olevan edellytys yhteisten eri EU-maista kerättyjen
varojen käyttämiseen.1079
Järjestelmän perusajatuksena on katkaista pankkien ja valtioiden välinen
kohtalonyhteys, jolloin pankkiin sijoittaneet ja toimiala vastaavat itse finanssikriisien kustannuksista eikä enää valtiot. Pankkien suoralla tukemisella pyritään katkaisemaan kehitys, jossa vaikeuksiin joutunut pankkijärjestelmä ja
velkaantunut valtio heikentävät toisiaan.1080
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Järjestelmä lähtee ensinnäkin siitä, että pankin on laadittava elvytyssuunnitelma, jossa määritellään pankin toimenpiteet taloudellisen tilanteen palauttamiseksi varhaisessa vaiheessa pankin jouduttua merkittäviin
taloudellisiin vaikeuksiin (1199/2014, LLL 8a luku). Suunnitelmassa ei saa
olettaa, että pankilla olisi saatavilla poikkeuksellista julkista rahoitustukea.
Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja päivitettävä vuosittain. Suunnitelman arvioi pankkia valvova elin eli EKP tai (Suomen) Finanssivalvonta, joka
toimittaa sen edelleen Rahoitusvakausvirastolle. Jälkimmäinen voi pyytää
tekemään muutoksia suunnitelmaan. Finanssivalvonta voi vaatia pankkia
tyksen HE 175/2014 sekä kriisinratkaisulain 1194/2015 ja rahoitusvakausviranomaisesta annetun
lain 1195/2015 pohjalta.
1079. Finanssialan Keskusliiton tiedote 4.11.2014.
1080. HE 175/2014 s. 8.
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toteuttamaan elvytyssuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, laatimaan suunnitelman vaikeuksista selviytymistä varten ja myös pankin liiketoimintastrategian muuttamista. Vakavien häiriöiden sattuessa Finanssivalvonta voi vaatia pankin johdon vaihtamista tai asettaa asiamiehen toimimaan johdon
tilalle tai sen kanssa.
Elvytyssuunnitelman lisäksi pankeille tehdään kriisinratkaisusuunnitelma (1194/2014, 2. luku). Säästöpankkien osalta sen laatii Rahoitusvakausvirasto kuultuaan Finanssivalvontaa. EKP:n suorassa valvonnassa olevien pankkien osalta suunnitelman tekee kriisinratkaisuneuvosto yhdessä kansallisen
kriisinratkaisuviranomaisen kanssa. Pankin on toimitettava kaikki tarvittavat
tiedot ja avustettava suunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä. Suunnitelman tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi pankin purkaminen siten, että
pankin keskeisten toimintojen jatkuminen turvataan. Tässäkään suunnitelmassa ei saa olettaa pankin saavan poikkeuksellista julkista rahoitustukea
tai keskuspankin tavanomaisesta poikkeavaa likviditeettitukea. Suunnitelma
ulottuu koskemaan myös pankin purkamis- tai uudelleenjärjestämismahdollisuuden. Suunnitelma laaditaan suurten pankkien kohdalla konsernitasolla. Talletuspankkien yhteenliittymään kuuluvien pankkien osalta suunnitelma on mahdollista laatia yhteenliittymäntasolla. Alasajosuunnitelman
tekee siis viranomainen eikä pankki. Rahoitusvakausviraston tulee samassa
yhteydessä kriisinratkaisusuunnitelman laatimisen kanssa arvioida, onko
pankissa, konsernissa tai pankkien yhteenliittymässä mahdollista suorittaa
kriisinratkaisu tai purkaa se käyttämättä muuta julkista tukea kuin kriisinratkaisurahastoa.
Rahoitusvakausviraston on käyttäessään kriisinratkaisuvälineitä ja -valtuuksia otettava huomioon kriisinratkaisun tavoitteet ja valittava sellaiset
välineet, joilla parhaiten saavutetaan kunkin yksittäistapauksen kannalta
olennaiset tavoitteet. Niitä ovat pankin keskeisten toimintojen jatkuvuuden
varmistaminen, rahoitusvakaudelle merkittävien haittojen aiheutumisen
välttäminen ja markkinakurin ylläpitäminen sekä julkisten varojen käytön
minimointi ja tallettajien ja sijoittajien omaisuuden suojaaminen (1194/2014,
6. luku).
Kriisinratkaisussa lähtökohtana on, että osakkeenomistajat kantavat ensisijaisen vastuun tappioista. Rahoitusvakausviraston keskeiset toimivaltuudet koskevat pankin tappioiden kattamista osake- tai osuuspääomaa vastaan ja osakkeiden ja osuuksien mitätöintiä samassa suhteessa sekä velkojen

nimellisarvon alentamista ja muuttamista osakkeiksi tai osuuksiksi.1081 Rahoitusvakausvirasto voi asettaa pankille asiamiehen, jolla on osakkeenomistajille ja pankin johdolle kuuluva toimivalta. Pankin johto vaihdetaan, ellei
sen säilyttäminen ole välttämätöntä kriisinratkaisutavoitteiden saavuttamiseksi. Pankin kaatumisesta vastaavat henkilöt ja tahot voidaan asettaa siviilija rikosoikeudelliseen vastuuseen.
Uusi sääntely vaikuttaa myös taseiden rakenteeseen. Pankin tulee varmistaa, että sen taseessa on riittävästi velkaeriä, jotka yhdessä oman pääoman
kanssa muodostavat vähintään 8 % taseen arvosta ja joita voidaan käyttää
kriisinratkaisutilanteessa siten, että tappiot ja uusi pääomittaminen katetaan
kirjaamalla tappiot alas ja muuntamalla velkojien saamisia omiksi varoiksi.
Sääntelyn seurauksena pankkien tulee siten kiinnittää huomiota pääoma- ja
velkarakenteeseensa ja arvioitava, millä instrumenteilla lain asettamat tavoitteet katetaan.
Kriisinratkaisuvälineinä Rahoitusvakausvirasto voi käyttää seuraavia keinoja: pankin liiketoiminnan myynti, väliaikaisen laitoksen perustaminen (ns.
siltapankki), omaisuudenhoitoyhtiön perustaminen (ns. roskapankki) sekä
sijoittajanvastuun toteuttaminen velkoja alentamalla tai muuttamalla niitä osakepääomaksi (bail-in) tarkoituksena pääoman vahvistaminen siinä
määrin, että pankin vakaus ja toimintakyky palaavat. Instrumentteja voidaan
käyttää myös, kun kriisipankin liiketoiminta myydään, perustetaan väliaikainen laitos tai perustetaan omaisuudenhoitoyhtiö. Omistajan ja sijoittajan
vastuu toteutetaan seuraavassa järjestyksessä: oma pääoma, debentuurit,
vakuudettomat joukkovelkakirjalainat, yli 100 000 euron talletukset paitsi
yksityishenkilöt ja pk-yritykset ja yli 100 000 euron talletukset, joiden omistajina yksityishenkilöt ja pk-yritykset (1194/2014, 7 - 11. luvut). Alaskirjaukset ja
sijoitusinstrumenttien muuntaminen omaksi pääomaksi toteutetaan edellä
mainitussa järjestyksessä niin, että toimenpiteet kohdistuvat samantasoisiin
varoihin tasapuolisesti.
Rahoitusvakausvirasto kerää pankeilta kriisinratkaisuasetuksessa määritellyt vakausmaksut rahoitusvakausrahastoon (1195/2014, 4. luku). Kriisinratkaisuun ja talletussuojaan kerätyt varat on pidettävä erillään. Viraston kokonaan hallinnoima Talletussuojarahasto kartutetaan 10 vuodessa 0,8 %:iin

1081. Esimerkkinä menettelytavasta voidaan mainita Bank of Cyprus, jossa yli 100 000 euron
talletuksista 47,5 % muutettiin pankin osakkeiksi. Helsingin Sanomat 18.11.2013 s. A 23. Suomalaisilla pankeilla oli syyskuussa 2013 noin 44 % taseen loppusummasta sellaisia vastuita, joihin
sijoittajanvastuuta voitaisiin soveltaa. HE 175/2014 s. 72. Ko. velkakirjojen suosion selittää riskin
takia maksettava hyvä korko. HS 11.2.2016 s. A 25.
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korvattavista talletuksista, nykytiedoilla 700 milj. euroa. Suojan piirissä olevat
varat ja alle 7 päivän velat ovat kriisinratkaisutointen ulkopuolella. Kriisinratkaisurahastoon kerättävillä vakausmaksuilla rakennetaan pankkiunioniin
osallistuvien maiden yhteinen kriisinratkaisurahasto. Yhteisen kriisinratkaisunrahaston tavoitetasona on 1 % suojatuista talletuksista vuoteen 2024 mennessä. Nykytiedoilla se olisi noin 55 mrd euroa, josta suomalaisten pankkien
osuus olisi runsaat 1 mrd euroa. Se merkitsee, että vuosittain EU:n yhteiseen
kriisinratkaisurahastoon Suomesta siirretään yli 100 milj. euroa (1196/2014).
Rahaston koko vastaa 0,2 % euroalueen pankkien yhteenlasketuista taseista. Maksuissa on kysymys vakuusrahastomaksujen tapaisesta tulonsiirrosta,
jossa saajaa ei etukäteen tiedetä. Rahaston kokoa arvioitaessa on otettava
huomioon, että ennen kriisinratkaisurahaston puoleen kääntymistä toteutetaan sijoittajanvastuuta koskevat toimenpiteet.
Talletussuojarahaston varoja voidaan käyttää sekä korvausten maksamiseen tallettajille että minkä tahansa kriisinratkaisutoimen yhteydessä. Jälkimmäisessä tapauksessa käytön edellytyksenä on, että rahastolta perittävä
määrä ei saa ylittää sitä korvausvelvollisuutta, joka rahastolle koituisi, jos
pankki asetettaisiin konkurssiin. Kriisinratkaisurahastoon turvautumiselle
on asetettu myös kynnys. Pankilla tulee olla taseessa riittävästi alentamiskelpoisia velkaeriä, jotka yhdessä oman pääoman kanssa muodostavat vähintään 8 % taseen arvosta ja joita voidaan käyttää kriisinratkaisutilanteessa
sijoittajanvastuun toteuttamiseen.

LASKENTAESIMERKKI SIJOITTAJANVASTUUN TOTEUTTAMISESTA
Pankin tase normaalina toiminta-aikana
Varat
Lainat ja muut saamiset
Joukkolainat

Varat yhteensä

Velat
100 Oma pääoma
100 Pääomalainat
Seniorivelat

10
10
80

Korvattavat talletukset

75

Alle 7 päivän velat

25

200 Velat ja oma pääoma yhteensä

200

Pankin tase-erien arvoa joudutaan alentamaan 40 %. Pankin tase ennen kriisinratkaisua
Varat
Velat
Lainat ja muut saamiset
60 Oma pääoma
-70
Joukkolainat
60 Pääomalainat
10
Seniorivelat
80

Varat yhteensä

Korvattavat talletukset

75

Alle 7 päivän velat

25

120 Velat ja oma pääoma yhteensä

120

Rahoitusvakausvirasto asettaa pankin kriisinratkaisumenettelyyn. Oma pääoma
ja pääomalainat kirjataan menetetyksi ja tarvittava arvon aleneminen kohdistetaan vakuudettomiin velkoihin. Pankin tase velkojen nimellisarvon alentamisen
jälkeen
Varat
Lainat ja muut saamiset
Joukkolainat

Varat yhteensä

Velat
60 Oma pääoma
60 Pääomalainat
Seniorivelat

0
0
20

Korvattavat talletukset

75

Alle 7 päivän velat

25

120 Velat ja oma pääoma yhteensä

120

Kriisinratkaisumenettelyssä oma pääoma (10) ja pääomalainat (10) kirjataan menetetyksi ja pääosa senioriveloista (60). Alennetut seniorivelat (20) muutetaan
osakepääomaksi (8). Pankin tase pääomituksen jälkeen
Varat
Lainat ja muut saamiset
Joukkolainat

Varat yhteensä

Velat
60 Oma pääoma
60 Pääomalainat
Seniorivelat

8
0
12

Korvattavat talletukset

75

Alle 7 päivän velat

25

120 Velat ja oma pääoma yhteensä

120
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9.7 Yhteenveto ja johtopäätöksiä
9.7.1 Valtion tuki pankeille
Julkisen vallan sääntely ja valvonta eivät takaa, etteivätkö pankit voisi epäonnistua ja ajautua ylipääsemättömiin vaikeuksiin. Vaikeudet voivat tulla
myös pankkien ulkopuolelta. Jos pankki olisi tavallinen yritys eikä valtio tulisi väliin, seurauksena olisi toiminnan keskeyttäminen, selvitystila ja lopuksi
todennäköisesti konkurssi. Ennen niitä katsotaan kuitenkin pankkiryhmän
omat toimet tai järjestelyt muiden pankkien kanssa. Säästöpankkien kohdalla ongelmat on hoidettu Säästöpankkien Vakuusrahaston tukitoimilla. Kun
ryhmän voimavarat loppuivat, valtio tuli säästöpankkien avuksi ja säästöpankkien tallettajien pelastajiksi.
Eräiden pienten liikepankkien annettiin mennä 1930-luvun alussa konkurssiin tai niitä fuusioitiin suurempiin Suomen Pankin myötävaikutuksella
ja myös taloudellisella tuella. Osuuspankeilla oli oma vapaaehtoisuuteen perustunut vakuusrahasto, joka toimi Säästöpankkien Vakuusrahaston tapaan.
Osuuskassajärjestön tukena oli 1930- ja 1960-luvulla myös valtio ja Suomen
Pankki, kun ryhmän ongelmat kohdistuivat OKO:on. Liitteessä 16 oleva taulukko osoittaa, että toimialan vaikeudet voivat johtaa suuriin pankkirakenteiden muutoksiin. Taulukko tekee ymmärrettäväksi varautumisen uusiin
kriiseihin. Taulukossa on myös tapauksia, joiden takana ei ole välttämättä
taloudellisia ongelmia, vaan järjestelyillä on haettu kilpailukyvyn lisäämistä.
Tutkimuksessa ei ole lähdetty arvioimaan, mistä syystä tai millä painoarvolla
rakennejärjestelyihin on kulloinkin päädytty.
Työnjako pankkien tukemisessa on ollut, että Suomen Pankki on tukenut pankkeja maksuvalmiuskriiseissä. Vakavaraisuuskriiseissä pankkien pääomittajana on ollut valtio suoraan tai Valtion vakuusrahaston kautta. Valtion tehtäväksi ei alunalkaen katsottu kuuluvan huolehtia pankkien
vakaudesta. Kannanotto on ymmärrettävä tilanteessa, jossa pankkien merkitys oli varsin vähäinen. Yhtä ymmärrettävä on kannan muuttuminen
pankkitoiminnan merkityksen kasvaessa. Valtion vakuusrahaston rooliksi muodostui varsin nopeassa aikataulussa ”uudelleenjärjestelyrahasto”, jossa Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n liiketoiminta myytiin ja kaupan
ulkopuolelle jääneet tase-erät siirrettiin perustettuun omaisuudenhoitoyhtiöön.

Suomen Pankki on voinut antaa kriisipankeille likviditeettitukea omaan
perustehtäväänsä kuuluvana ilman erityisiä lainsäädäntötoimia. Sen sijaan valtion tukitoimet ovat vaatineet uutta lainsäädäntöä mukaan lukien pankkijärjestelmän jälleenrahoituksen turvaaminen. Valtion tukitoimissa äärirajaa edusti pankkitukiponsi, jolla valtio takasi kaikkien
pankkien talletukset ja muut velat ilman rajoituksia. Valtuuksina 2000-luvulla toteutetut pankkien jälleenrahoituksen takaustoimet ja pankkien
pääomitusvaltuudet tiedettiin jo alun alkaen tarpeettomiksi, mutta jouduttiin toteuttamaan osana Euroopan pankkijärjestelmää. Myös jatkossa
jouduttaneen olemaan mukana järjestelyissä, jotka eivät tule koskemaan
Suomea.
Pankkitukea vastaan on esitetty voimakasta kritiikkiä. Tuen maksajiksi
katsotaan veromaksajat ilman että he saavat itse hyötyä. Hyöty voi olla myös
sitä, että jotain negatiivista ei pääse tapahtumaan. Ilman pankkitukea pankit eivät olisi kyenneet vastaamaan tallettajille antamistaan sitoumuksista
ja olisivat joutuneet irtisanomaan myöntämänsä lainat, ellei niitä olisi saatu
myydyksi muille pankeille tai siirretty omaisuudenyhtiölle. Tässä suhteessa
voidaan myös kysyä, miten lainsäädännöllä voidaan luvata sellaista, mihin
pankeilla ja vakuusrahastolla ei todellisuudessa ole varoja, siis talletusten
täysimääräistä korvaamista. Lopputuloksena olisi ollut pankkien ajautuminen konkurssiin, jossa tilanteessa tallettajat olisivat mitä ilmeisimmin menettäneet talletuksiaan ja lainansaajat pahimmillaan joutuneet myymään
vakuutena ollutta omaisuutta, joka oli laman seurauksena menettänyt arvoaan. Kritiikkiä on ylläpitänyt Suomen osallistuminen muiden euromaiden
pankkien tukemiseen.
Myös viranomaisten toimintaan on kohdistettu kritiikkiä. Viranomaisilta
on oikeutettua odottaa tiettyä ennakoitavuutta ja stabiilisuutta. Poikkeusolot
kuitenkin muodostavat erilaisen tilanteen. Suomen pankkikriisin yhteydessä
havaittiin, että silloin kun uhkaksi koettiin koko pankkijärjestelmän järkkyminen, viranomaiset joustivat normien tulkinnassa. Tällainen normijoustavuus voi olla hyväksyttävissä silloin, kun kyseessä on kokonaistaloudellinen
uhka, rahoitusjärjestelmän vakauden horjuminen tai peräti systeemikriisin
uhka.1082

1082. Ruuskanen 2009 s. 182. Esimerkkinä voidaan valtiovarainministeriön joustaminen Helsingin Suomalaisen Säästöpankin kohdalla 1930-luvulla pääkonttorikiinteistön arvon määrittelyssä ja Pankkitarkastusviraston joustaminen säästöpankkien SKOP-osakkeiden arvostamisessa sekä osuuspankkien kohdalla joustaminen vakuusrahaston ja vakavaraisuusmääräysten
osalta. Aro 1951 s. 181-183, Ruuskanen 2009 s. 75, 77 ja 84.
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Pankkikriisin seurauksena perustettiin vuonna 1992 Valtion vakuusrahasto mm. omistamaan Suomen Säästöpankkia. Omistajalla on oikeus tehdä
omistukselleen mitä parhaaksi näkee. Mitä mahdollisesti on ajateltu tai uskottu pankin jatkosta Suomen Säästöpankkia muodostettaessa ja muutettaessa yhtiömuotoon, sillä ei ole oikeudellista merkitystä.1083
Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n liiketoiminnan myynnin jälkeen Valtion
vakuusrahaston kannalta olennaista oli rahoitusmarkkinoiden järjestelmäriskin kannalta merkityksellisten pankkien vakavaraisuuden turvaaminen.
Suurimman säästöpankin markkinaosuus vuonna 2014 talletuksilla mitaten
oli 0,5 %:n tasoa ja luotonannolla mitaten sen alle. Johtopäätöksenä voi todeta, että Valtion vakuusrahasto ei olisi tullut tukemaan suoraan yksittäistä
säästöpankkia eikä lainkaan mukaan olisi voinut tukea ryhmän olemassaoloa
Säästöpankkien Vakuusrahaston kautta. Tästä lähtökohdasta Säästöpankkien Vakuusrahaston toiminnan jatkaminen säästöpankkien yhteenliittymän
muodostamiseen saakka oli perusteltua.
Periaatteessa ongelmalliseksi koettu sääntely, jonka mukaan Valtion vakuusrahaston tuki voitiin antaa vain merkittäville pankeille ja talletuspankkien yhteenliittymille, menetti merkityksensä, kun säästöpankit muodostavat
talletuspankkien yhteenliittymän. Tukitoiminnan kohdistamisella suuriin
pankkeihin turvataan erityisesti maksujärjestelmän toimivuutta.
Finanssikriisi osoitti, että pankkisektorin tai suurten pankkien ajauduttua
vaikeuksiin valtiovalta on joutunut tukitoimillaan varmistamaan taloudelle
ja yhteiskunnan toiminnalle välttämättömän rahoitustoiminnan jatkumisen.
Kun valtiot ovat joutuneet tukemaan pankkeja, se on voinut johtaa valtiontalouden huomattavaan heikkenemiseen, velkaantumisen voimakkaaseen
kasvuun, talouskasvun pysähtymiseen ja on osaltaan pitkittänyt taloudellista
kriisiä.1084 Viimeaikaisen lainsäädännön lähtökohtana onkin ollut varautuminen koko toimialan yhteisvastuulla ja valtion rajat ylittävillä vakausrahastoilla tuleviin pankkikriiseihin.
Säästöpankkioikeudenkäyntejä valtioneuvosto perusteli sillä, että oikeuskäsittelyissä saadaan ohjeistusta sille, miten on tulkittava pankkien toimintaa
ohjaavia lakeja ja muuta normistoa. Samalla saadaan oikeuslaitoksen tulkin1083. Halme 1999 s. 5, Siltala - Luukko 2001 s. 223. Oletusarvona voi pitää, että valtiot myyvät haltuunsa joutuneet pankit. Esim. EU on asettanut Espanjalle säästöpankkien fuusioista
syntyneen Bankia S.A:n myynnin takarajaksi vuoden 2017. Helsingin Sanomat 17.2.2014 s. A 26.
(Bankia sai Espanjan valtion myöntämästä 61,2 mrd euron pankkituesta 22,4 mrd euroa vuoden
2012 loppuun mennessä. Martin-Acena 2013 s. 94.)
1084. Todettakoon, että kaikkia tukeen käytettyjä varoja ei menetetä. Bengt Holmström, HS
1.9.2012 s. B 7.

ta hyvän ja huolellisen pankkitavan käsitteestä sekä pankkien johtoelinten
vastuusta.1085 Säästöpankkien hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajia tuomittiin oikeudenkäynneissä huomattaviin vahingonkorvauksiin sellaisten säännösten nojalla, jotka kumottiin jo vuoden 1990 talletuspankkilaissa, joten tulkinnan kohteena ja tuomioistuinten päätösten perusteena olleet säännökset
eivät olleet enää voimassa oikeusprosesseja käynnistettäessä saati tuomioita
annettaessa. Huomioarvoista on myös valtion nostamien kanteiden huono
menestys, mitä tulee korvausvelvollisiksi katsottujen määrään ja tuomittuihin korvauksiin suhteessa kantajan alkuperäisiin vaatimuksiin.

9.7.2 Varautuminen pankkikriiseihin
Pankkiunionin tavoitteena on, että pankkitukea ei tarvitsisi kierrättää valtioiden kautta. Talletussuojarahaston perustaminen merkitsi pankin näkökulmasta tallettajiin kohdistuneen vastuun ulkoistamista ja valtion näkökulmasta kustannusten siirtämistä kaikkien pankkien yhteisesti kannettavaksi ja
sitä kautta pankkien asiakkaiden kustannettavaksi. Suojan enimmäismäärä
perustui aluksi pienen säästäjän talletusten turvaamiseen. Suojattujen talletusten yläraja on noussut alkuperäisestä nelinkertaiseksi vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin seurauksena markkinoiden rauhoittamiseksi. Siten talletussuojalla suojataan itse talletus- ja maksujärjestelmää ja pankkitoiminnan
vakautta eikä niinkään enää tai yksin pientallettajaa.
Korkea talletussuoja tekee asiakkaille tarpeettomaksi jakaa talletuksia
pankkien kesken ja vähentää talletusten pakoriskiä. Tämä johtaa päätelmään,
että talletussuojalla estetään tallettajia nostamasta talletuksensa pankista,
jotta järjestelmän vakaus säilyy.1086 Talletussuoja tarkoittaa myös maksujärjestelmän suojaamista, koska suojan piirissä on myös maksujenvälityksessä
olevat varat. Talletussuoja on antanut kilpailuetua suhteessa muihin sijoitusmuotoihin, esim. säästökassa- ja huoltokonttoritalletuksiin. Uudessa vakausjärjestelmässä tavoitteena on panna toimiala kustantamaan etukäteen
tulevat pankkikriisit ja sen mukana talletukset. Talletussuojarahaston vahva
rahastoiva luonne turvaa talletuksia paremmin kuin lähinnä yhteisvastuuseen perustuvat rahastot. Sitä tukee myös suojan rahamääräinen yläraja.
Pankkiveron käyttöönotto ei perustunut tutkimustietoon tai arvioon
Suomen tilanteesta vaan uskonnonomaiseen vakaumukseen, että jokin
1085. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle pankkituesta 16.11.1999 s. 36, Vento 1998 s. 539540.
1086. Halme 1999 s. 95.
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ennalta määrätty tulee vääjäämättä tapahtumaan välittämättä pankkien tilanteesta. Lähtökohta oli tosiasiat osin ohittava ja osin tosiasioita muokkaava. Perustelut pankkiverolle lähtivät enemmän politiikan kuin käytännön
tarpeista.1087 Viranomaisarvioissa Suomessa toimivien pankkien tilannetta
pidettiin vakaana eikä arvio ole talouden alamäestä huolimatta myöhemminkään muuttunut. Samaan aikaan oli jo ryhdytty valmistelemaan pysyvää kriisinratkaisulainsäädäntöä osana pankkiunionia.1088 Tässä mielessä
esimerkkien hakeminen muiden maiden käyttöönottamista pankkiveroista
alkoi olla vanhentunutta tietoa. Veron rangaistusluoteisuuteen kuului, että
vero ei ollut vähennyskelpoinen pankin verotuksessa kuten vakuusrahastoja talletussuojamaksut.
Pankkiveroa koskevan lain valmistelu ja sisältö herättävät huomiota. Lakihankkeella tavoiteltiin hallitusohjelmasta sopimisesta alkaen huomattavaa
näkyvyyttä.1089 Lakiesitys valmisteltiin kiireellä ja se jäi keskeneräiseksi.1090
Kun hallituksen esitykset ovat yleensä valmisteluun osallistuneiden neuvottelujen lopputulos tai tulos on vähintäänkin kohteittensa tiedossa, tässä tapauksessa yksin poliittiset tekijät määräsivät esityksen saaman sisällön.
Ratkaisut pankkikriisien hoitamisessa ovat eri maissa poikenneet niin
paljon toisistaan, että yhtenäistä linjaa on vaikea esittää.1091 Osassa maita
on pankeilla oma, sijoittajanvastuuseen ja julkisen tuen minimointiin pyrkivä lainsäädäntö, ja osassa maita kriisinratkaisut perustuvat julkisen tuen
varaan. Olennaista ratkaisuille on, että lainsäädäntö sisältää yleensä useita vaihtoehtoja kriisin ratkaisuun. Eräissä maissa talletussuojarahaston varoja voidaan käyttää myös kriisinratkaisuun.1092 Näistä lähtökohdista EU:n
1087. Kontkanen, Pyhittääkö hyvä tarkoitus keinot? Seppo Penttilän juhlajulkaisu, Jyväskylä
2014 s. 99-114.
1088. Valtiovarainministeriö asetti 5.2.2013 Pankkien kriisinratkaisulainsäädännön uudistamistyöryhmän. Sen tehtävänä oli arvioida, miten taloudellisiin vaikeuksiin joutuviin, rahoitusmarkkinoiden vakauden kannalta merkittäviin luottolaitoksiin kohdistettavat kriisinratkaisutoimenpiteet ja niiden rahoitus sekä talletussuojan ylläpito voidaan toteuttaa mahdollisimman
tarkoituksenmukaisesti sekä tehdä luottolaitosten elvytystä ja kriisinratkaisua sekä talletussuojaa koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöön panemiseksi tarvittavat ehdotukset.
1089. Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 22.6.2011 s. 14: ”Otetaan käyttöön pankkivero.
Valmistelussa otetaan huomioon muiden Pohjoismaiden kokemukset. Pankkiverossa pyritään
ensisijaisesti EU-tasoiseen ratkaisuun.”
1090. TaVL 46/2012 s. 3 ja 5-6 (eriävät mielipiteet).
1091. Tutkimuksessa vähemmälle huomiolle on jätetty EU:n kriisijärjestelmät ERVV, ERVM
ja EVM, koska niissä on sitouduttu eri valtioille annettuun hätäapuun eikä kysymys ole pankkien yhteisvastuusta. Sinänsä tuki on voinut ohjautua valtion kautta ko. maiden pankkeihin.
1092. Esimerkiksi Englannissa kriisinratkaisujärjestelmä on koostunut neljästä vaihtoehdosta:
yksityisen sektorin ostovaihtoehdosta, keskuspankin hallinnoimaan omaisuudenhoitoyhtiöön
siirtymisestä, tilapäisestä kansallistamisesta sekä konkurssimenettelystä, jolloin tallettajien

pankkiunionin perustaminen uusine kriisinratkaisuelimineen ja vakausrahastoineen on selkeyttävä ja perusteltu hanke.
Rahoitusvakausvirasto ja rahoitusvakausrahasto. Kriisinratkaisutyöryhmän esityksiin perustunut lainsäädäntö tuli voimaan vuonna 2015. Kriisinratkaisulain nojalla uudella viranomaisella, Rahoitusvakausvirastolla on
toimivalta päättää pankin asettamisesta kriisihallintoon ja käyttää kriisinratkaisua koskevia välineitä ja valtuuksia sen sijaan, että pankki asetetaan
selvitystilaan tai konkurssiin. Järjestelmä vahvistaa sitä tosiasiallista käytäntöä ja kuvaa, että pankkeja ei haluta päästää konkurssiin ja että talletukset
ovat aina suojassa. Uuden piirteen lainsäädäntö sai siitä, että Suomen kriisinratkaisuviranomainen on osa eurooppalaista yhteistä kriisinratkaisuviranomaista ja Suomesta kerätyistä maksuista toinen puoli siirtyy yhteiseen
kriisinratkaisurahastoon ja toinen puoli jää kansallisesti ylläpidettävään viranomaisvetoiseen talletussuojarahastoon. Eurooppalaisessa ajattelussa näkökulma on koko euroalue, eivätkä yksittäiset kansallisvaltiot. Tästä näkökulmasta maakohtaisista talletussuojarahastoistakin saatetaan ajan mittaan
siirtyä yhteiseen rahastoon, kun integraation edetessä systeemiriskien leviämisen todennäköisyys maasta toiseen kasvaa.
Painopisteenä on valtion turvaaminen pankeilta. Kehityssuunnasta voi
tehdä myös sen johtopäätöksen, että eurooppalaisten tukitoimien kohdistuessa suuriin pankkeihin, pienten pankkien kohdalla on edelleen tarve joko pankkien omiin vakuusrahastoihin tai pankkien yhteenliittymiin, jotka
molemmat merkitsevät jäsenpankkien yhteisvastuuta. Muilta osin vapaaehtoisten suojajärjestelmien perustamiselta tai olemassaololta on mennyt
pohjaa pois.

saatavat maksetaan talletussuojarahastosta. HE 175/2014 s. 23-26.
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YHTEENVETOTAULUKKO: VALTIOVALLAN TUKI- JA
LAINSÄÄDÄNTÖTOIMET
Keinot

Maksaja / takaaja

Keskuspankkirahoituksen ja muiden luottojen erityisehdot (lievennykset).
Fuusiopankin osakkeiden merkintä (Maakuntain
Pankki Oy).

Suomen Pankki

Jälleenrahoituksen valuuttakurssitappioiden kattaminen (OKO).

valtio

1960-luku

Keskuspankkiluototuksen lisääminen
ja hyvälaatuisten luottojen siirto Suomen Pankkiin
(OKO).

Suomen Pankki

1991

Pankin haltuunotto omistuksen kautta
(SKOP).

Suomen Pankki

1992

Oman pääoman ehtoinen laina luottolaman torjumi- valtio
seksi (kaikki pankit).

1930-luku

Valtion vakuusrahaston perustaminen.

valtio

Hallituksen kannanotto, jonka mukaan Valtion
vakuusrahasto turvaa pankkijärjestelmän vakaan
toiminnan.

valtio / hallitus

Eduskunnan päätös turvata ns. pankkitukiponnella
suomalaisten pankkien jälleenrahoitus ulkomailta
sekä pankkien talletukset ja muut velat.

valtio / eduskunta

Tuki Säästöpankkien Vakuusrahastolle annettavaksi
edelleen pääomasijoituksena SSP:lle.
Takaus SSP:n liikkeeseen laskemille debentuurilainoille.

Valtion vakuusrahasto

Vastuun ottaminen pankin luottotappioista vastaanottavalle pankille (STS - KOP).

Valtion vakuusrahasto

Pankkien oman pääoman ehtoisen varainhankinnan
takaaminen (KOP ja SYP).

valtio / hallitus

Osuuspankkien Vakuusrahaston ottamien lainojen
korkojen takaaminen.

valtio / hallitus

1998

Talletussuojarahasto.

pankit

2008-2010

Takausvaltuutus hallitukselle pankkien jälleenrahoi- valtio / eduskunta
tuksen turvaamiseksi.

2010

Eduskunnan valtuutus hallitukselle tehdä pääomasi- valtio / eduskunta
joituksia pankkeihin.

2013-2014

Pankkivero mahdollisten valtion tukitointen rahoittamiseksi.

1993

2015

Rahoitusvakausrahasto.
- kriisinratkaisurahasto
- (uusi) talletussuojarahasto

pankit
pankit

			 Minkä takia minä tämän kirjoitin. En mairitellakseni jumalia,
				 en mairitellakseni kuninkaita, en pelosta enkä tulevaisuuden
				 toivosta. Sillä elämäni aikana olen niin paljon kokenut, ettei turha
				 pelko minua vaivaa. Vaan itseni tähden minä tämän
				 kirjoitin ja kirjoitin vain sen, minkä olen omin silmin nähnyt
			 tai lukemani perusteella tiedän todeksi.
			
			 Sinuhe Egyptiläinen

10 Loppuyhteenveto
Säästöpankkien lähtökohtana oli pyrkimys auttaa ihmisiä käyttämään mahdollisuuksiaan oman asemansa parantamiseen ja sitä kautta yhteiskunnan
hyvinvoinnin edistäminen. Säästöpankit eivät olleet alun perin rahalaitoksia
eivätkä liikelaitoksia, vaan enemmänkin yleishyödyllisiä sosiaalisia laitoksia.
Hyväntekeväisyyslaitoksia säästöpankit eivät olleet, jos ajatellaan kuka on
tuen antaja ja tuen saaja. Hyväntekeväisyys rajoittui aluksi siihen, että pankin perustajat sijoittivat varojaan perustamispääomaksi ja tekivät ilmaiseksi
työtä pankin hyväksi. Myöhemminkään itse säästöpankeista ei muodostunut
hyväntekeväisyyslaitoksia.
Säästöpankkien kohderyhmänä olivat nykymäärittelyllä alempiin sosiaaliluokkiin kuuluneet ihmiset, jotka haluttiin tehdä itsensä auttajiksi ja omiksi
huoltajikseen. Kysymys ei ollut vain rahasta vaan myös siitä, että toiminnan
kohteena olevat ihmiset haluttiin kasvattaa taloudelliseen ajattelu- ja elämäntapaan. Pankin ja tallettajan suhde ei ollut niinkään velkasuhde vaan
enemmänkin rahojen säilytyssopimus pahan päivän varalle. Toiminnan
käyntiinlähtöä 1820- ja 1830- luvulla hidasti sekavat rahaolot, kun maassa
voitiin käyttää rinnan Ruotsin ja Venäjän rahaa, ja sen jälkeen huonot taloudelliset suhdanteet 1870-luvun alkuun.
Suomen säästöpankkitoiminnan mallimaana on ollut Englanti, mutta toiminnassa on ollut alusta alkaen myös Saksasta omaksuttuja piirteitä kuten
luottojen myöntäminen yksityishenkilöille ja pienyrittäjille. Ensimmäisten
säästöpankkien käyttöönsä ottamien sääntöjen malli saatiin Ruotsista. Tämä
tuntuu luonnolliselta siinä mielessä, että ensimmäiset säästöpankit olivat
hallinnoltaan ruotsinkielisiä. Myös paikkakunnilla, joilla väestö oli pääosin
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suomenkielistä, säästöpankin virallinen kieli saattoi olla ruotsi.1093 1930-luvun alussa käynnistynyt säännöllinen ja pysyvästi organisoitu yhteistoiminta
Pohjoismaiden säästöpankkiliittojen välillä osaltaan myötävaikutti siihen, että säästöpankkirakenteet kehittyivät ja olivat hyvin samankaltaiset kaikissa
Pohjoismaissa aina 1980-luvun jälkipuoliskolle saakka.
Alkuperäisillä periaatteilla säästöpankit toimivat liki sata vuotta. 1900-luvun alkupuolella toiminta ei rajoittunut enää tiettyyn väestöryhmään, vaan
säästöpankit sulkivat piiriinsä koko väestön. Toiminnassa nousi korostetusti
esille taloudellisen kansalaissivistyksen kohentaminen. Edelleen tavoitteena oli ohjata kansalaisia käyttämään tulojaan harkiten ja vastaisia tarpeita silmälläpitäen. Luotonkäyttäjä nousi vähitellen tasa-arvoiseksi tallettajan rinnalle. Ymmärrettiin, että aikajärjestyksellä, säästääkö esimerkiksi
asuntoa varten etukäteen tai jälkikäteen lyhentämällä asuntolainaa, ei ole
ratkaisevaa merkitystä. Luottoja myönnettiin sen mukaan kuin talletuksia
kertyi. Ne myös pyrittiin myöntämään mahdollisimman turvallisilla vakuuksilla. Talletusten takaisinmaksua turvasi myös hallituksen jäsenten vastuu,
jota perusteltiin sillä, kenen talletuksia pankissa oli, sekä pankin omistajattomuudella.
Säästöpankkien alkuperäiset periaatteet merkitsivät, että säästöpankki
ei saanut tehdä velkaa luotonantonsa laajentamiseksi, vaan täyttääkseen sitoumuksensa tallettajille. Viimeistään silloin, kun säästöpankille asetettiin
vakavaraisuusvaatimus, säästöpankki ei voinut olla enää mikään yhteishyvän laitos vaan yritys, jonka täytyy pitää huolta tuloksestaan ja vakavaraisuudestaan. Kukaan yksityinen ei saa hyötyä säästöpankin ylijäämästä, vaan
syntynyttä voittoa on käytettävä yleisen hyvän edistämiseen. Se tarkoittaa
tallettajan aseman turvaamista, hänen talletuksensa takaisinmaksamisen
turvaamista. Säästöpankille se tarkoittaa omien rahastojen kartuttamista.
Lisäksi säästöpankki on voinut jakaa rajoitetusti ylijäämää hyväntekeväisyysja yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Yhtenäistä käytäntöä ja yhteisiä periaatteita
tälle toiminnalle ei onnistuttu löytämään. Syynä siihen oli se, että kaupunkien ja maaseudun säästöpankkien erot olivat niin koossa, toiminnassa, tuloksen muodostuksessa kuin vakavaraisuudessa suuret. Erilaisuutta ylijäämän
jakamiskäytännössä jatkaa säätiömuotoisten säästöpankkien ja säästöpankkiosakeyhtiöiden erot.
1093. Esimerkiksi väestön enemmistön kieleen siirryttiin Thusby Sparbank / Tuusulan Säästöpankissa vasta vuonna 1920. Se merkitsi, että kirjanpito, pöytäkirjat ja kaikki muutkin asiakirjat laadittiin tämän jälkeen suomeksi. Vaarantaus - Kari - Mantere, Tuusulan Säästöpankki
1875-1955 s. 31.

Säästöpankkien saattaminen lainsäädännön alaiseksi vuoden 1896 alusta
perustui siihen, että säästöpankkien toiminta oli saanut sellaiset mittasuhteet, että valtiovalta katsoi velvollisuudekseen säännellä ja valvoa niiden toimintaa. Ajankohtaisuutta lisäsi säästöpankkien omat tarpeet sekä muiden
Pohjoismaiden varsin tuoreet säästöpankkilait. Liikepankkien toimintaa oli
säännelty jo vuosien 1866 ja 1886 ja Postisäästöpankkia vuoden 1886 laeilla.
Tutkimuksessa tulee esille, että säästöpankki- ja muitakin pankkilakeja on
valmisteltu usein pitkään ja että lakien antamisessa on oltu talouden kehitykseen tai sen tilaan nähden myöhässä. Viivästyksiä ei voi ainakaan yleisesti
osoittaa pankkien syyksi, koska esimerkiksi säästöpankkilakien uudistamisessa säästöpankit ovat olleet hyvin aloitteellisia. 1990-luvun kriisi lähti rahoitusmarkkinoiden vapauttamisesta, eikä niinkään lainsäädännöstä.
Pankkilainsäädännön erot ovat perustuneet siihen, minkälaista toimintaa
liike-, säästö- ja osuuspankit sekä Posti(säästö)pankki ovat alkuaan harjoittaneet ja kuka on pankin omistanut. Pankkilainsäädäntö on voinut perustua
niin helppoon ratkaisuun kuin pankin yhteisömuotoon, siis omistukseen, jäsenyyteen tai omistajattomuuteen. Pankkilakien erot ja eri pankkien toiminnan laajentuminen asteittain kilpailijapankkien alueelle johtivat siihen, että
pankkiryhmät ajoivat voimakkaasti etujaan suhteessa lainsäätäjään ja sitä
kautta suhteessa pääkilpailijoihinsa. Liiketoimintaoikeuksien yhdenmukaistuessa myös vakavaraisuusvaatimukset, jonka varaan pankin toiminta nykyisin perustuu, on yhdenmukaistettu. Pankkien erot rajoittuvat enää oman
pääoman rakenteeseen ja sen keräämiseen sekä hallintomalliin. Muutokset
ovat johtaneet edelleen siihen, että pankit voivat muuttaa yhteisömuotoaan,
säästöpankit säästöpankkiosakeyhtiöksi ja liikepankiksi. Tanskan ja Norjan
kehityksen perusteella voi asettaa kysymyksenalaiseksi, tarvitaanko Suomessa enää omaa säästöpankkilakia.
Yhteiskunnan muuttumisesta ja pankkien kohtaamista kriiseistä on seurannut muutoksia pankkirakenteisiin. Muutoksia on tuettu myös lainsäädäntöä muuttamalla. Uudeksi elementiksi on muodostunut vakavaraisuusvaatimusten perustuminen osin pankin kokoon ja pankin merkitykseen
rahoitusmarkkinoilla. Lainsäädännön johdonmukaisesta yhdenmukaistamisesta on otettu askelia taaksepäin sen erilaistamiseen. Viimeaikainen lainsäädäntö pohjautuu vahvasti pankkitoiminnassa koettuihin vastoinkäymisiin
ja nojautuu koko toimialan yhteisvastuun lisäämiseen. Lainvalmistelun kohteissa korostuu, että lakeja ei voi säätää vain hyvä aikoja varten tai nykyisen
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hyvän jatkumiseksi, vaan lakeja tarvitaan ja säädetään erityisesti huonojen
aikojen varalle.
Säästöpankkien vakaus perustui alun alkaen luotonannon turvallisuuteen. Merkittävän elementin säästöpankkien vakauden ylläpitämiseen toi
Säästöpankkien Vakuusrahaston perustaminen 1920-luvulla. Sen tukitoimilla säästöpankit kyettiin pitämään maankattavana pankkiryhmänä 1990-luvun alkuun saakka. Tutkimuksen perusteella lainsäädännön vaatimukset ja
tarjoamat keinot riittivät hyvin talouden normaaliaikoina. Säästöpankkien
yhteenliittymään siirtyminen merkitsi jäsenpankkien yhteisvastuun aikaisempaa täsmällisempää määrittelyä. Ryhmätasolta pankkitasolle siirryttäessä lainsäädäntö on kehittynyt siihen suuntaan, että pankin turvallisuus
perustuu omaan pääomaan suhteessa myönnettyihin lainoihin ja muihin
sijoituksiin. Tässä suhteessa muutos jälkikäteen arvioituna viivästyi vuosilla.
Pankkitoiminnan kansainvälistymisen seurauksena lainsäädännön sisällöstä päätetään Euroopan unionin direktiiveillä ja asetuksilla. Rahoitusmarkkinoiden kannalta merkittävien pankkien valvonta ja kriisinhoito tapahtuvat
ylikansallisten elinten toimesta. Toimintapuitteista päätetään merkittävässä
määrin kansainvälisellä tasolla. Pankkien edunvalvonnassa ja lainvalmistelussa muutos ilmenee siten, että kotimaisesta yhteistyöstä viranomaisten
kanssa vastaa pääasiassa Finanssialan Keskusliitto.1094 Toisena kanavana, nimenomaan säästöpankkeja koskevissa asioissa, on Euroopan Säästöpankkijärjestö ESBG. Pohjoismaisen yhteistyön on korvannut EU-tasolla tapahtuva
yhteistyö. Säästöpankkiliitto toimii säästöpankkien yhteenliittymän keskusyhteisönä ja siinä tehtävässä säästöpankkien liiketoiminnan edistäjänä ja
vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden turvaajana. Edunvalvonta keskittyy
säästöpankkien edustamiseen Finanssialan Keskusliiton hallinnossa ja asiantuntijavaliokunnissa. Säästöpankkien yhteenliittymän muodostaminen
merkitsi Säästöpankkien Vakuusrahaston ja Säästöpankkitarkastuksen toiminnan päättymistä.
Vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin seurauksena lainsäädäntötyön
kohteena on ollut paitsi vakavaraisuusvaatimusten tiukentaminen ja yhteinen pankkivalvonta myös suojajärjestelmät, joiden tavoitteena on estää
pankkikriisien kustannusten jääminen valtioiden maksettavaksi. Lakeja valmistellaan tavoitteena, ettei yksikään suuri ja merkittävä pankki ajautuisi selvitystilaan ja konkurssiin. Toisena tavoitteena on se, että yhden pankin on1094. Finanssialan Keskusliitto edustaa pankki-, vakuutus-, arvopaperi- ja rahastoyhtiötoimintaa. OP Ryhmä erosi liitosta vuonna 2016 muiden jäsenten, ml. ulkomaisten pankkien sivuliikkeiden jäädessä liittoon.

gelmat eivät johtaisi ongelmiin muissa pankeissa. 1990-luvun pankkikriisiä
on selitetty moraalikato-ongelmalla. Kritiikkiä aiheuttivat lakiin perustunut
säästöpankkien yhteisvastuu ryhmän oman vakuusrahaston kautta, ryhmän
itsensä asettama tarkastuselin sekä ryhmän toimintatapaan perustunut luottoyhteistyö SKOP:n kanssa. Nämä rakenteet on purettu.
Sääntelyyn liittyy sääntelijän tieto-ongelmat, tahto-ongelmat ristiriitojen
paineessa ja puuttuva ohjauskyky. Talouselämän kehityksen ja lainsäädännön syklit eivät kulje samassa tahdissa. Mikä toteutuu, se toteutuu usein
myöhässä. Akuutissa kriisissä luodaan uutta lainsäädäntöä, joka koskee suoraan tai välillisesti pankkeja. Suurissa muutoksissa vahvana perusteluna on
ollut välttämättömyys ja toimenpiteinä uusien keinojen etsiminen tiukentuneiden vaatimusten täyttämiseksi tai uusien organisaatioiden luominen. Positiivisena voi pitää sitä, että lainsäädäntöä kehitettäessä lakien vaikutukset
on pyritty selvittämään niin hyvin kuin se on ollut mahdollista ja että lakeja
ollaan valmiita muuttamaan uusien ongelmien ilmennettyä nopealla aikataululla. Lainsäädäntö ei ole kuitenkaan ratkaisu kaikkiin esille tuleviin ongelmiin. Esimerkiksi 1980-luvun loppupuolella säästöpankkiryhmässä pitäydyttiin Suomen julkisella valuuttapoliittisella linjalla, jonka mukaan markkaa
ei devalvoida. Linja ei pitänyt. Luottoa ottaneet asiakkaat joutuivat vaikeuksiin ja pankit luottotappioihin.
Toimialan sääntelylle on ollut tyypillistä omasta toiminnasta lähteneet
tarpeet mutta enenevässä määrin yhteiskunnan intressit. Vastoinkäymiset
tekevät ymmärrettäväksi lainsäädännön kehityksen. Politiikkaa toteutetaan
entistä vahvemmin oikeutena eikä säännöstelynä kuten ennen. Aikaisemmalle arvopohjaiselle ja pankkien erityspiirteitä huomioonottavalle sääntelylle ei pankkien oikeuksien ja velvollisuuksien tasa-arvon sekä Euroopan
unionin direktiivien ja asetusten puristuksessa löydy enää tilaa, kun yleisenä
tavoitteena on myös se, että jäsenvaltiot välttäisivät liikasääntelyn estämiseksi kansallisia lisätoimenpiteitä.
Tutkimuksen alaotsikkona on Säästöpankin yhteisömuodon, tarkoituksen ja toimintatavan vaikutukset lainsäädäntöön. Tyypillisintä säästöpankeille on ollut omistajattomuus. Säästöpankin hallintomalli on perustunut
asiakkuuteen suhteessa säästöpankkiin eli tallettajien osallistumisoikeutena
ylimmän hallintoelimen isäntien vaaliin. Säätiömäisyyttä säästöpankissa on
edustanut se, että vanhat isännät osallistuvat tallettajien tai tallettajien edustajien kanssa uusien isäntien vaaliin sekä se, että säästöpankki on voinut
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jakaa ylijäämää määrällisesti hyvin rajoitetusti ja vain hyväntekeväisiin tai
yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Tässä suhteessa periaatteet ovat osoittaneet
ajan saatossa varsin hyvin kestävyytensä.
Säästöpankin tarkoituksena on ollut kulloinkin voimassa olleen lain sanamuodosta riippuen säästäväisyyden tai säästämisen edistäminen. Sosiaaliturvan kehittyminen ja rahoitusmarkkinoiden muutokset ovat vieneet
pohjaa säästöpankkien erityistarkoitukselta.
Säästöpankkien paikallisuudesta on seurannut toimiminen yhtenä pankkiryhmänä, jossa yhdistävinä tekijöinä ovat olleet yhteinen keskusjärjestö,
oma valvontaelin, yhdessä omistettu keskuspankki tai sitä tehtävää hoitanut
pankki (Aktia Säästöpankki Oy) sekä pakollinen jäsenyys omassa vakuusrahastossa. Olennainen elementti ryhmärakenteen ylläpitämisessä on ollut, että säästöpankkia ei ole voinut fuusioida muuhun kuin toiseen säästöpankkiin.
Kaikkia kolmea edellä todettua elementtiä on tuettu lainsäädännössä siihen saakka, kunnes vuonna 1992 perustettiin valtakunnallinen Suomen Säästöpankki - SSP. Sen jälkeisten myllerrysten seurauksena säästöpankki voidaan muuttaa osakeyhtiömuotoon, säästöpankkien yhteisestä lakisääteisestä
valvontaelimestä Säästöpankkitarkastuksesta on laissa luovuttu ja pankkien vakuusrahastot on muutettu laissa vapaaehtoisiksi. Käytännössä vapaaehtoisuus on merkinnyt luopumista vakuusrahastoista. Kun säästöpankkien toimintatapa on perustunut aikaisemmin säästöpankkilain pakottaviin
säännöksiin, säästöpankkien yhteistyö ja toimiminen yhtenä palveluketjuna
asiakkaisiin päin perustuvat nykyisin (2016) vapaaehtoisuuteen ja kaikille
pankkimuodoille yhteiseen lakiin (laki talletuspankkien yhteenliittymästä).

Sammanfattning
Forskningsuppgift. Föremålet för avhandlingen är stabilitetshanteringen och
insättarens skydd i sparbanken. Särskild uppmärksamhet fästs i undersökningen vid sparbankens sammanslutningsform och syfte samt sparbankens
verksamhet som en bankgrupp. Utgångspunkten i undersökningen är en
kris i sparbanken och hur beredskapen för kriser ser ut i lagstiftningen och
om en kris ändå uppstår hur krisen kan lösas med sparbankernas solidariska ansvar, med stöd av Finlands Bank eller staten eller med samtliga bankers insättningsgaranti- och avvecklingsfonder. En särskild orsak till valet
och definieringen av undersökningsuppgiften har varit att den bankkris som
upplevdes i Finland i början av 1990-talet drabbade just sparbankerna och
Sparbankernas Central-Aktie-Bank hårdast. När de största affärsbankerna fusionerades med varandra och majoriteten av andelsbankerna bildade den s.k.
sammanslutningen av andelsbanker, hamnade största delen av sparbanksgruppen i statens ägo. En påverkande faktor här var att ingen ägde sparbankerna. Staten å sin sida sålde redan inom ett år den via fusionerna av sparbankerna uppstådda Sparbanken i Finlands affärsverksamhet till de fyra största
bankerna och bankgrupperna. Syftet med undersökningen har varit att ta
fram kunskaper om branschens verklighet i förhållande till lagstiftningen.
Sparbankerna. Den första sparbanken grundades i Åbo år 1822 och följande i Helsingfors år 1825. Tidsmässigt avvek Finland inte från de övriga nordiska länderna. Efter en snabb början gjorde ändå det outvecklade ekonomiska
livet och de oklara penningförhållandena att sparbankernas verksamhet kom
långsammare igång och att nya sparbanker inte grundades i samma takt. När
penningförhållandena stabiliserades på 1840-talet grundades sparbanker
i de största städerna. På landsbygden började man grunda sparbanker på
1870-talet. Utvecklingen ledde till att det fanns en egen sparbank i stort sett i
varje stad och kommun när Finland blev självständigt. I de största städerna
fanns också en arbetarsparbank och en finsk sparbank som motvikt till den
sparbank som grundats som svenskspråkig.
Stadssparbankerna följde sin engelska förebild där handelsmän, fabrikörer, godsägare och höga tjänstemän donerade medlen till sparbankens
grundkapital och skötte sparbanken utan arvode. Sparbankens verksamhet
riktade sig till tjänstefolk, hantverkare och fabriksarbetare. På landsbygden
däremot var sparbankerna enligt den tyska modellen grundade av kommu-
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nerna och verkade i nära förbindelse med kommunen. Sparbanken uppfattades också som kommunens bank. I verksamhetspolicyn fanns det inga
stora skillnader mellan stads- och landsbygdssparbankerna med undantag
av användningen av det årliga överskottet till allmännyttiga ändamål och
att kreditgivningen naturligtvis påverkades av näringsstrukturen i bankens
verksamhetsområde. Sparbankerna på landsbygden delade i allmänhet inte
ut något överskott av den enkla orsaken att deras mycket anspråkslösa lönsamhet och låga kapitaltäckning inte tillät det. I stadssparbankerna däremot
kunde överskottet delas ut. När sparbankernas fusionsutveckling kom igång
på 1960-talet och det till följd av det började uppstå banker som sträckte sig
över ekonomiska regioner förlorade indelningen i stads- och landsbygdssparbanker senast på 1980-talet sin betydelse.
Med sparbankerna har förknippats att de inte har några ägare, att de är
allmännyttiga, lokala och demokratiska samt att deras specialuppgift är att
främja sparande. Dessutom har sparbanken ansetts vara jämförbar med en
stiftelse. I undersökningen är slutsatsen att alla de ovan angivna dragen har
minskat i betydelse och i huvudsak försvunnit. Sparbanker har omvandlats
till aktiebolagsform och de traditionella sparbankerna har inkluderat emitteringen av grundfondsandelar som innebär ägande i sina egenkapitalinstrument. Det att en sparbank kan använda sitt överskott till donationer till allmännyttiga ändamål gör ännu inte sparbanken allmännyttig. Sparbankerna
kan efter fusioner och grundande av nya kontor anses vara lokala bara om
man som motsats till lokal förstår riksomfattande. Styrmodellen är i princip
demokratisk men på grund av insättarnas passivitet kompletterar förvaltningen i praktiken sig själv. Behovet att främja sparande har underminerats av
att penningmarknaden har blivit mera mångsidig och i fråga om den enskilda människan av det pensions- och socialskydd som baserar sig på lag. De
gemensamma dragen med stiftelser begränsar sig numer endast till samlandet av grundkapital. Det har inte heller någon betydelse i praktiken när nya
sparbanker inte grundas.
Sparbankslagarna. Sparbankerna verkade utifrån sina stadgar ända till
den första sparbankslagen 1895. Modell för de första stadgarna var Stockholms stads sparbanks stadgar. År 1849 blev sparbanksverksamheten tillståndspliktig när senaten i storfurstens namn fastställde sparbankens stadgar.
Den ledande tanken i den första sparbankslagen var att trygga små insättares
fordringar och att för detta ändamål ställa sparbankerna under offentlig till-

syn. Lagen grundade sig på sparbankslagarna i de övriga nordiska länderna
och särskilt i Sverige. Eftersom sparbankerna inte har någon bakgrundslag
finns det i sparbankslagen föreskrifter om såväl bankens sammanslutningsform som förutsättningar för verksamheten och bankens affärsverksamhet.
Först i 1990 års lag om depositionsbanker infördes bestämmelser om soliditet, likviditet och rörelse i en för alla banker gemensam depositionsbankslag.
Samtidigt innebar den enhetliga rättigheter att bedriva affärsverksamhet för
alla banker oberoende av sammanslutningsform men också samma krav i
fråga om kapitaltäckning.
Banklagstiftningen. Banklagstiftningen motiveras i juridiken med behovet av skydd för små insättare, osymmetrisk information mellan insättaren
och banken samt ofullständig konkurrens. Dessutom har bankernas företags- och fastighetsinnehav begränsats för att förhindra att bankerna konkurrerar med sina egna lånekunder. Med teorier går det att beskriva någon
enskild del av banklagstiftningen. Vanskligheten är att teorierna är svåra att
förena. Enligt undersökningen har de teoretiska grunderna inte längre styrt
banklagstiftningen på 2000-talet. I undersökningen intas den ståndpunkten
att banklagstiftningen och regleringen av penningmarknaden används för
att uppnå samhälleliga mål och mål som gäller den ekonomiska politiken,
för att minimera störningarna i bankverksamheten samt för att förhindra att
staten ska behöva stöda bankerna ekonomiskt. Grunderna och riktningen
för utvecklingen av lagstiftningen finns i det förändrade samhället och de
lärdomar bankkriserna har gett. Små insättare skyddas förvisso fortfarande
men det sker för att upprätthålla stabiliteten på penningmarknaden och inte
för att insättaren inte ska förlora sina pengar i en konkurs.
Vad bankkonkurrensen beträffar har sparbankerna, andelskassorna och
Postsparbanken haft sina egna social- och näringspolitiska mål. Från dessa
utgångspunkter som legat långt från varandra har lagstiftningen utvecklats i
otakt mot fulla verksamhetsrättigheter och samma krav oberoende av bankens sammanslutningsform. Sparbankernas mål som en bank för privatpersoner och småföretag förenat med snäva verksamhetsrättigheter har skapat
stabilitet i sparbankens verksamhet. Av den orsaken klarade sig sparbankerna mycket väl ur depressionen på 1930-talet och de recessioner som förekommit nästan alla decennier.
Lagstiftningens innehåll. Regleringen av bankverksamheten gällde till en
början reglering av affärsverksamheten och har därifrån utvidgats till regle-
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ring av bankens stabilitet. Som garanti för att lagarna efterföljs har bankerna
ställts under offentlig tillsyn. På den form lagstiftningen fått har utländska
exempel inverkat men också bankerna själva med sin kraftiga insats genom
deltagande i de kommittéer som bereder lagarna. Typiskt för Finland har
varit att affärs-, spar- och andelsbankerna har varit mycket jämnstarka. Det
innebar att alla organisationer som representerar bankerna måste tas med
i lagberedningen. När spar- och andelsbanksverksamheten har haft drag av
folkrörelse har man talat om spar- och andelsbankpartier. Det har på den lokala nivån påverkat i vilken bank kommunerna och församlingarna har hållit
sina pengar eller skött sina betalningar. Också i riksdagen har spar- och andelsbankernas förtroendemän drivit sina bankers intresse. Lagstiftningens
överstatlighet, förändringarna i bankstrukturerna, penningmarknadens förändring och det allmänna kravet på konkurrensutsättning i den offentliga
sektorn har lett till att bankpartigränserna och tänkesättet har upphört. När
en ledamot i en spar- eller andelsbanks styrelse inte enligt kommunallagen
längre kan vara ledamot i kommunstyrelsen har det också formellt betytt ett
slut på spar- och andelsbankspartierna.
Bankernas verksamhet har påverkats utöver av banklagarna även av penningmarknadens reglering. Också beskattningen har haft en stark styrande
verkan på såväl in- som utlåningen. I undersökningen vill man betona betydelsen av den reglering som ägt rum utanför banklagstiftningen. Krisen
på 1990-talet kan inte ensam förklaras med att banklagarna var föråldrade
eller med att banktillsynens rättigheter begränsade sig till laglighetskontroll.
Kundskydd. En hörnsten i banklagstiftningen har varit skyddet av insättaren. Med det avses framför allt att insättaren under alla omständigheter får
tillbaka de pengar med ränta som han eller hon satt in. Situationer med insättningsflykt har uppstått vid hot om krig och under krig samt när det skett
abrupta svängningar i penningpolitiken som när man avstod från guldmyntfoten för marken. Bankverksamhetens framgång baserar sig på kundernas
förtroende. Till följd av det har man i branschen hållit god banksed som en
självklar princip. På förtroende baserar sig också banksekretessen. Till kundrelationen med banken hör exceptionella element när insättningarna alltid
kan tas ut och de lån som baserar sig på dem har beviljats för också mycket
lång tid. Slutresultatet är att skyddet av bankernas kunder inte kan bygga
endast på det allmänna konsumentskyddet och att konflikter inte kan lösas
utan kännedom om branschens särdrag.

Tryggande av stabiliteten. Sparbankens stabilitet tryggas med begränsningar i affärsverksamheten, krav på eget kapital, likviditets- och kapitaltäckningskrav samt banktillsyn. Likviditets- och kapitaltäckningskraven har
skärpts allt eftersom verksamhetsmöjligheterna har vuxit. Från affärsbankerna har sparbankerna avvikit i det att stabiliteten har tryggats med begränsningar och krav på säkerhet som ställts på kreditgivningen och med kapitalkrav.
Sparbankens akilleshäl är ökningen av eget kapital. Fastän lagstiftningen
har gett sätt att få extern finansiering som kan jämföras med eget kapital har
ökningen av kapitalet till största delen stannat vid att resultatet har överförts
till reservfonder. Stabiliteten har ökat det faktum att sparbanken inte som affärsbankerna behöver ge utdelning eller som andelsbanken betala ränta på
andelskapitalet. Till sparbankens natur har hört styrelsens och verkställande ledningens stränga ansvar som motvikt till att det man kunnat grunda en
sparbank med ett litet kapital.
Solidariskt ansvar. Sparbankernas stabilitet har till stor del baserat sig på
solidariskt ansvar via Sparbankernas Säkerhetsfond. Lagstiftningen har stött
lokalbankernas verksamhet som en grupp bl.a. så att det varit obligatoriskt
att höra till säkerhetsfonder, de centrala penninginstituten har kunnat höra
till samma säkerhetsfond, sparbankerna har haft sin egen Sparbanksinspektion och fusioner med banker med olika sammanslutningsform har inte varit
möjliga. Att säkerhetsfonden har gjorts frivillig och att avgifterna baserar sig
på behov har väsentligt försvagat fondernas effektivitet. I stället för säkerhetsfonder har lokalbankerna övergått till en sammanslutning av inlåningsbanker
där medlemmarnas rättigheter och skyldigheter har fastställs exakt på lagstiftningsnivå. Systemen för solidariskt ansvar, samarbetet har skapat en känsla av säkerhet där det finns en fara för moralisk risk. Systemen för solidariskt
ansvar ska å ena sidan vara tillräckligt stora till exempel penningmässigt så att
de är trovärdiga men inte för stora så att de minskar ansvarigheten i handhavandet av bankens ärenden och leder till för stor risktagning i kreditgivningen
och den övriga placeringsverksamheten. Bankkriserna kan inte förklaras med
moralisk risk allena eftersom den elimineras av många begränsningar i lag
och marknadsdisciplin. Förklaringen kan förstås när man ställer frågan om
banken har byggt upp sin verksamhetspolicy på bankernas solidariska ansvar
eller till och med på statens ingripande om den har uppfyllt likviditets- och
kapitaltäckningskraven och inte kunnat beakta en så djup depression som
vi upplevde på 1990-talet.
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Statligt stöd. I undersökningen framgår att Finlands Bank eller staten har
varit tvungna att stöda bankerna i svåra störningssituationer i samhällsekonomin på 1930- och 1990-talet. Alla lagstiftningsåtgärder den senaste tiden
syftar till att staten inte längre ska behöva stöda bankerna. Ett nytt drag är att
en bank kan tvingas ta emot stöd för att förhindra att den försätts i likvidation och konkurs. Staten kan också besluta om tryggande av refinansieringen
och om befogenheter att kapitalisera bankerna som en del av det europeiska
banksystemet.
Nedläggning av en sparbank. En bank kan läggas ner genom avbrott i
verksamheten, likvidation eller konkurs. Exceptionellt vid en konkurs är att
den största gäldenärsgruppen, insättarna inte behöver bevaka sina fordringar.
Likaså är det exceptionellt att insättarnas fordringar stannar utanför konkurrensförfarandet. Motiveringen är att insättarnas fordringar är ostridiga såväl
till sin grund som till sitt belopp. Frivilligt kan en bank läggas ner genom
en fusion med en annan sparbank eller genom att ändra sparbanken till en
bank i aktiebolagsform varvid själva sparbanken ändras till en stiftelse. Fusioner har stötts i lagstiftningen med den motiveringen att en större enhet
beräknas klara av förluster bättre än små enheter. Möjligheten att omvandla
sammanslutningsformen till aktiebolagsform har gjort det möjligt att också
lämna sparbanksgruppen, som från första början grundar sig på en ideologi.

Abstract
This dissertation study examines the management of a savings bank’s stability from the perspective that savings banks’ operations have been governed
by a specific Savings Bank Act, savings banks have been ownerless, and the
banks have had the legally prescribed purpose to promote saving. Depositor
protection is also concurrently examined in the study.
Finland’s first savings bank was founded in Turku in 1822, and the second
in Helsinki in 1825. Timewise Finland did not differ from the other European or Nordic countries, but the undeveloped economy and disorganised
monetary conditions initially hindered the further development of savings
bank operations and new banks. At the time, Finland used the Russian and
Swedish currencies side by side. Once the Swedish currency was given up
and the monetary conditions stabilised in the 1840s, new savings banks were founded in all the main cities. In the 1870s, savings banks also reached
the countryside. By the time of Finland’s independence in 1917, nearly all
cities and municipalities had savings banks. Major cities also had a separate workers’ savings bank and a Finnish savings bank, the latter of which
was founded as a counteraction to the original banks’ language being Swedish.
The urban savings banks followed the example of their English model
(Henry Duncan), where merchants, manufacturers, estate owners and senior officials donated the starting capital of the savings bank and managed
the bank without remuneration. Savings bank services were aimed for servants, craftsmen and factory workers. Rural savings banks followed the German model in that they were founded by municipalities and also operated
in close connection with them. In terms of operating principle, the urban
and rural savings banks had no major differences except for how they used
surplus and how the economic structure in each bank’s operating territory naturally influenced its targets of credit granting. Whereas rural savings
banks usually did not apportion their surplus simply due to the fact that their
modest profitability and low capital adequacy did not allow for it, urban savings banks did have the capacity for surplus apportionment. Once savings
banks’ fusions took off in the 1960s, banks began to extend their operations
to the entire economic area, and by the 1980s the distinction between urban
and rural savings banks had become irrelevant.
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The characteristics often assigned to savings banks include lack of ownership, public benefit, locality, democracy, and the special function to promote
saving. An institutional parallel between foundations and savings banks has
also been drawn. The study concludes that all of these characteristics have
lessened and mostly disappeared. Savings banks have been reformed into
limited liability companies following the European example, and savings
banks of the foundation type have followed the Norwegian model with equity
instruments by issuing units to their equity capital. Although a savings bank
can use its surplus as donations for the public good, this does not make the
savings bank into a public interest institution. After fusions and the opening
of new offices, savings banks can only be considered local if locality is understood as the opposite of nationality. A savings bank’s governance model is
democratic in principle, but due to the passivity of depositors, administration in practice complements itself. The special function of promoting saving
has been undercut by the fact that access to credit has become easier, the
money market has become more versatile, and statutory pension and social
security have improved.
Savings banks operated according to their own bylaws until the first Savings Bank Act in 1895. The first rules were modelled after the rules of the
Swedish Stockholm savings bank. In 1849, savings bank operations became
subject to licensing, as the Finnish senate adopted the savings bank rules in
the name of the grand duke (Tsar of Russia). The key idea of the first Savings
Bank Act was to secure the claims of small depositors and, for this purpose, to bring savings banks under public supervision. The Act was based on
the legislation of other Nordic countries; Sweden in particular. The Savings
Bank Act used to govern everything from the banks’ type of organisation and
operational prerequisites to their business activities. It was not until the 1990
Deposit Bank Act that the provisions on capital adequacy, liquidity and business activity were moved under an act that applied to all banks.
Banking legislation is justified with the need to protect small depositors,
asymmetrical information between depositor and bank, and imperfect competition. Banks’ corporate and real estate ownerships have also been limited
in order to prevent banks from competing with their own credit customers.
Although individual parts of banking legislation can be described with theories, the difficulty lies in matching theories and practice. The results of the
study indicate that theoretical arguments have no longer steered legislative

work in the 21st century. The study takes the view that banking legislation and
money market regulation are utilised to attain socio- and econo-political goals, to minimise disruptions in banking, and to avert the need for the State
to support banks. The grounds and direction of legislative development can
be traced back to social change and the experience gained from banking
crises. Small depositors are still protected, but merely to maintain stability
in the money market, not to prevent them from losing funds in the event of
the bank’s bankruptcy.
The savings banks, co-operative banks and the Postal Savings Bank have
been opposite to commercial banks in that they have had their own socioand econo-political objectives. These two mutually distant positions were the
starting points from which legislation has been developed at a mismatched
pace toward full business rights and uniform requirements independent of
a bank’s type of organisation. Savings banks’ role as the bank for private persons and small businesses, combined with their limited operating rights, has
brought stability to their operations. To this we can ascribe the way savings
banks survived the great depression of the 1930s, and the various later recessions, as well. At first, banking regulation was focused on business activities.
To ensure their legal compliance, savings banks were placed under public
supervision in the first Savings Bank Act in 1895.
Savings bank legislation has been influenced by the other Nordic countries’ examples but also actively by the banks themselves participating in the
relevant legislative committees. Finnish commercial, savings and co-operative banks have been more or less evenly matched in terms of their market
shares and the coverage of their office networks. As a result, savings banks,
too, have carried significant clout in legislative processes.
In addition to legislation, banks’ operations have also been affected by
money market regulation and control. Taxation has had a strong steering
effect on borrowing and lending. The study emphasises the significance of
money market regulation that took place outside of banking legislation. The
1990s crisis cannot be solely explained with outdated banking legislation or
the rights of banking supervisors being limited to the monitoring of legality.
One of the cornerstones of banking legislation has been depositor protection, which means that a depositor will be able to get the deposited funds and
their interest back under all circumstances. Deposit runs have been triggered
by looming threats of war (1914, 1939) and sudden changes in monetary policy,
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such as when the Finnish mark was taken off the gold standard (1932). The
success of banking depends on customer confidence. The sector has therefore naturally adhered to good banking practice. Confidence is also the basis
of bank secrecy. Bank customership involves certain unusual elements, as
deposits can be withdrawn at any time but the loans based on the deposits
can have very long maturities. As a result, bank customer protection cannot
be built only on general consumer protection, nor conflicts solved without
knowledge of the sector’s characteristics.
The stability of Finnish savings banks has been safeguarded with business
limitations, with equity, liquidity, and capital adequacy requirements, and
with banking supervision. The liquidity and capital adequacy requirements
have become stricter as business opportunities have grown. Savings banks
have differed from commercial banks in that their stability has been protected
with collateral requirements and restrictions on lending instead of equity requirements. The Achilles heel of a savings bank is in acquiring equity. Although legislation has offered different means of acquiring quasi-equity funding, this capital has mainly been just moved into the bank’s reserves. Stability
has been improved by the fact that savings banks are not required to pay out
dividends, like commercial banks, or interest on the co-operative capital, like
co-operative banks. The strict liabilities of the savings bank’s board and senior management have balanced out the small starting capital requirements of
a savings bank. The liabilities have thus been an essential element of stability.
The unpredictable actualisation of liability, however, presents a problem.
Savings banks’ stability has been substantially based on joint liability
through the Savings Banks’ Guarantee Fund. Legislation has supported the
banks’ operation as a group in several ways, such as by making membership
in a guarantee fund compulsory, allowing central financial institutions to
belong in the same guarantee fund, appointing a Savings Bank Inspectorate,
and prohibiting fusions with other bank types. When membership in a guarantee fund was made voluntary and contributions need-based, the effect of
such funds fundamentally weakened. Local banks have consequently given
up guarantee funds in favour of deposit bank amalgamations based on the
Dutch model (Rabobank), in which the rights and obligations of members
are specified precisely in legislation.
Joint liability systems and co-operation have created a sense of security that involves the risk of moral hazards. Joint liability schemes must be of

sufficient size in order to be credible, but on the other hand, they cannot be
too massive, as this could create an unwarranted sense of security and low
liability, and lead to excessive risk-taking in lending and other investment
activity. Moral hazard alone cannot explain banking crises, because it is cancelled out by many legal restrictions and market discipline. The reason is
evident if we ask whether a bank’s operating policy can be considered to be
based on banks’ joint liability or even state intervention, if it has fulfilled all
liquidity and capital adequacy requirements but has not taken into account
the possibility of a recession matching the 1990s crisis.
The study brings into light that the Bank of Finland and the State had to
help out banks during severe economic disturbances in the 1930s and 1990s.
In the 1990s crisis, the State took over 80% of the savings banks, and then sold
the result of fusions ‒ Savings Bank of Finland (Suomen Säästöpankki - SSP)
‒ to competing banks. All recent legislative measures strive for the goal that
the State would no longer be required to support or own any banks.

529

530

Lähteet
Kirjallisuus
Aarnio, Aulis: Laintulkinnan teoria. Yleisen oikeustieteen oppikirja. Juva 1989.
Alanen, Aulis J.: Hannes Gebhard. Helsinki 1964.
Antola, Matti (toim.): Pitäjänpankista maakuntien pankiksi. Someron Säästöpankki 125
vuotta. Hämeenlinna 2005.
Anttila, Tapio: Pankki, riski ja sääntely. Oikeustieteellinen tutkimus mahdollisuuksista
sääntelyllä hallita pankkien riskejä. Helsinki 1996.
Aro, Toivo: Helsingin Suomalainen Säästöpankki 1901-1951. Helsinki 1951.
Auer, Jaakko: Hyvinvoinnin rakennuspuita. Postisäästöpankki vuosina 1886-1961. Helsinki 1964.
Autio, Jaakko: Pankkikriisi 1930-luvun Suomessa - rakennemuutos tulevaisuuteen.
Teoksessa Autio, Jaakko - Hjerppe, Riitta (toim.): Raha ja rahakriisit. Jyväskylä 1996.
Blomstedt, Yrjö: Kansallis-Osake-Pankin historia I, Helsinki 1989. (Blomstedt I).
Blomstedt, Yrjö: Kyläkassasta osuuspankkiin. Osuuspankkihistoriaa 75 vuoden ajalta
1902-1977. Helsinki 1978. (Blomstedt II).
Ferguson, Niall: Rahan nousu. Maailman rahoitushistoria. Helsinki 2011.
Forsbak, Einar: Sparebankenes nyere historie. Oslo 2004.
Erma, Reino: Pankkilait 1969. Suomen luottolaitosjärjestelmä sekä liike-, säästö- ja
osuuspankkilait selityksineen. Helsinki 1970.
Erma, Reino - Koski, Pauli: Pankkilait 1969-1985. Liike-, säästö- ja osuuspankkilait selityksineen. Tampere 1985.
Ervasti, Kaijus: Oikeus, yhteiskunta ja tuomioistuimet. Teoksessa Ervasti, Kaijus Meincke, Nina (toim.): Oikeuden tuolla puolen. Saarijärvi 2002.
Halme, Liisa: Pankkisääntely ja valvonta. Oikeuspoliittinen tutkimus säästöpankkien
riskinotosta. Suomen Pankin tutkimuksia E: 15/1999. Helsinki 1999.
Hannula, Antti - Kari, Matti - Mäki, Tia: Osakeyhtiön hallituksen ja johdon vastuu. Viro
2014.
Hannula, Seppo: Pohjois-Savon Säästöpankki 1876-1986. Pieksämäki 1986.
Harmaja, Leo: Maamme taloudellinen nousu viime vuosisadan lopulla. Teoksessa Historian ystäväin liitto: Isänmaan historia suomalaisten tiedemiesten esittämänä I-III.
Helsinki 1932.
Havansi, Erkki: Luotto-oikeus. Rovaniemi 1984.
Heininen, Jukka: Se Kunnon Säästöpankki. Jo Sata Vuotta. Loimaa 1995.

Hemmo, Mika: Pankkioikeus. Jyväskylä 2001.
Hepoluhta, Veli-Matti: Suomen Kiinteistöpankki 1907-1977. Vammala 1977.
Herranen, Timo: Yhdessä eteenpäin. SOK 100 vuotta. Helsinki 2004.
Hirvilahti, Jon: 1920-luvun valuuttapolitiikka ja kiinnittyminen kultakantaan. Teoksessa
Autio, Jaakko - Hjerppe, Riitta (toim.): Raha ja rahakriisit. Jyväskylä 1996.
Hjelt, Erik: Luottotappiovastuusta. Lapin yliopisto 1996.
Hietakari, Eero: Vuosisata säästöpankkitoimintaa Kuopiossa. Kuopio 1951.
Huhtamäki, Ari: Korkosota luotonantajavastuun valossa. Pankinjohtajien henkilökohtaisesta vastuusta. Pankinjohtajien rikoksista pankkia vastaan. Em. kolme artikkelia
teoksessa Huhtamäki, Ari (toim.): Rahoitusmarkkinaoikeutta. Rovaniemi 1998.
Hyvönen, Valde: Suomen Osuuskassajärjestö vv. 1903-1953. Helsinki 1955.
Jutikkala, Eino: Uudenajan taloushistoria. Turku 1953.
Järvi-Laturi, Urpo: Pankkisalaisuus. Tutkimus pankkisalaisuudesta oikeudellisena instituutiona. Helsinki 1981.
Kalima, Kai: Pankkien valvonnasta. Hallinto-oikeudellinen tutkimus pankkitarkastusorgaanien toimivallasta. Helsinki 1980.
Kalliala, K. J.: Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki 1909-1934. Helsinki 1933.
Kalliala, K. J.: Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki 1908-1958. Helsinki 1958.
Kangas, Taisto: Oulun Aluesäästöpankin lopettaminen ja pakkofuusio: Miten ja miksi?
Helsinki 2002.
Kangas, Taisto: Suomen Pankkikriisin alueellinen ulottuvuus: Esseitä paikallisista toimijoista ja toteuttajista. Helsinki 2006.
Kantanen, Pekka: Aikamatka Pörssiin, osakekirjat kertovat. Liettua 2012.
Kara, Kimmo - Kullberg, Rolf (toim.): Rahatalouden tietokirja. Porvoo 1970.
Kari, Markus: Suomen rahoitusmarkkinoiden murros 1980-luvulla. Oikeushistoriallinen tutkimus. Latvia 2016.
Karlsson, Svenolof: Ihmisen kokoinen, Aktia - Suuri pieni pankki ja sen salaisuus. Vaasa
2006.
Kastari, Paavo: Suomen Pankin erikoisasema valtiokoneistossa. Vammala 1955.
Kauko, Reino ym.: Mietoisten Säästöpankki vuosina 1921-1996. Mynämäki 1996.
Kivimäki, T. M. - Ylöstalo, Matti: Suomen siviilioikeuden oppikirja. Porvoo 1964.
Kekkonen, Jukka: Suomen oikeuden historiallisia kehityslinjoja. Helsinki 1999.
Kontkanen, Erkki (toim.): Talletuspankkilaki. Helsinki 1991.
Kontkanen, Erkki (toim.): Pankkitoiminnan käsikirja. Vantaa 2015.
Kontkanen, Erkki: Pankin verotus. Tutkimus pankin verotuksesta erityisesti pankkitoiminnan sääntelyn ja verotuksen hallinnollisen ohjauksen näkökulmasta. Helsinki

531

532

2002.
Korhonen, Tapio: Säännöstelystä markkinoille. Suomen Pankin raha- ja valuuttapolitiikan säännöstelyjärjestelmä säännöstelyn ja liberalisoinnin kaudella 1970-1980-luvulla. Suomen Pankin yleistajuiset selvitykset A:114. 2011.
Koskenkylä, Heikki - Koskinen, Jenni: Vakaus sekä sääntely ja valvonta. Teoksessa Koskenkylä, Heikki (toim.): Rahoitusmarkkinoiden integraatio. Suomen Pankin Tutkimuksia A:107. Vammala 2004.
Koulu, Risto - Havansi, Erkki - Lindfors, Heidi - Niemi-Kiesiläinen, Johanna: Insolvenssioikeus. Juva 2005.
Kuisma, Markku: Kahlittu raha, kansallinen kapitalismi. Kansallis-Osake-Pankki 19401995, Hämeenlinna 2004.
Kuisma, Markku - Keskisarja, Teemu: Erehtymättömät. Tarina suuresta pankkisodasta
sekä liikepankeista Suomen kohtaloissa. Helsinki 2012.
Kunnas, Hilkka: Kansakunnan omaisuutta. Suomen Pankki 1811-1986. Helsinki 1986.
Kuusterä, Antti: Aate ja Raha. Säästöpankit suomalaisessa yhteiskunnassa 1822-1994.
Helsinki 1995. (Kuusterä I).
Kuusterä, Antti: ”Hyvä tuomari voisitteko hoitaa tämän asian”. J. W. Rangell pankkimiehenä. Teoksessa Pietiäinen, Jukka-Pekka (toim.): J. W. Rangell, Tuntematon pääministeri. Helsinki 1998.
Kuusterä, Antti: Lähellä ihmistä. Osuuspankkitoiminta 100 vuotta. Keuruu 2002. (Kuusterä II).
Kuusterä, Antti: Suomen raha- ja pankkiolojen pitkä linja. Teoksessa Autio, Jaakko Hjerppe, Riitta (toim.): Raha ja rahakriisit. Jyväskylä 1996.
Kuusterä, Antti: Rahatalouden leviäminen Suomeen. Teoksessa Autio, Jaakko - Hjerppe,
Riitta (toim.): Raha ja rahakriisit. Jyväskylä 1996.
Kuusterä, Antti - Tarkka, Juha: Suomen Pankki 200 vuotta. Keisarin kassasta keskuspankiksi I. Helsinki 2011. (Kuusterä - Tarkka I).
Kuusterä, Antti - Tarkka, Juha: Suomen Pankki 200 vuotta. Parlamentin pankki II. Helsinki 2012. (Kuusterä - Tarkka II).
Körberg, Ingvar: Sparbankernas historia. Stockholm 1990.
Lannfelt, Gunnar: Nordiskt Sparbankssamarbete 1931-1981. En historik över NCSD.
Stockholm 1981.
Lehtiö, Sakari: Suomen pankkikriisin taustatekijät ja luonne erityisesti säästöpankeissa.
Turku 2000.
Lehtiö, Sakari: Suomen pankkikriisin taustatekijät, luonne ja kriisinhoito erityisesti
säästöpankeissa, Raisio 2004.

Lindfors, Heidi: Empiirinen tieto insolvenssioikeudessa. Teoksessa Lindfors, Heidi
(toim.): Empiirinen tutkimus oikeustieteessä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen
tutkimustiedonantoja 64. Helsinki 2004.
Lindqvist, Anders G: Porvoon Säästöpankki 150 vuotta. Porvoo 1992.
Lindqvist, Anders G: Turunmaan viisi säästöpankkia 1822-1989. Turun Säästöpankki, Kemiön Säästöpankki, Västanfjärdin Säästöpankki, Paraisten Säästöpankki ja Dragsfjärdin Säästöpankki. Turku 1994.
Lindqvist, Helman: Ruotsin historia jääkaudesta tulevaisuuteen. Juva 2003.
Luukko, Unto: Hämeen markka, Säästöpankkien viisitoista vuosikymmentä Kanta-Hämeessä, Hämeenlinna 1996.
Lyytikäinen, Johanna: Moraalisen uhkapelin torjuntakeinot vakuutussopimuksissa.
Teoksessa Kanniainen, Vesa - Määttä, Kalle (toim.): Näkökulmia oikeustaloustieteeseen 3. Helsinki 1999.
Lyytinen, Eino: Työväen pankki STS ja sen edeltäjät 1909-1984, Helsinki 1983.
Maijala, Juha: Maaseutuyhteisön kriisi. 1930-luvun pula ja pakkohuutokaupat paikallisena ilmiönä Kalajokilaaksossa. Jyväskylä 2005.
Mäki, Yrjö: Yhdessä yrittäen, Osuuskassojen Keskusliitto r.y. 1929-1958. Helsinki 1959.
Määttä, Kalle: Oikeustaloustieteen perusteet. Helsinki 2006.
Määttä, Kalle: Regulaatioteorian perusteita. Teoksessa Kanniainen, Vesa - Määttä, Kalle
(toim.): Näkökulmia oikeustaloustieteeseen 3. Helsinki 1999.
Määttä, Kalle: Taloustiede kotimaisessa lainvalmistelussa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 84. Helsinki 2008.
Nyman, K. Fr.: Säästöpankkilaki selityksin. Vammala 1962.
Paasikivi, J. K.: ”Hänen hirmuisuutensa” Lars Gabriel von Haartman. Teoksessa Historian ystäväin liitto: Isänmaan historia suomalaisten tiedemiesten esittämänä I-III.
Helsinki 1932.
Parkkonen, Kari: Talletussuoja. Teoksessa Kanniainen, Vesa - Määttä, Kalle (toim.): Näkökulmia oikeustaloustieteeseen 3. Helsinki 1999.
Partanen, Risto: Paikkakunnan parhaaksi. Suomenniemen Säästöpankki 100 vuotta. Hämeenlinna 2010.
Partanen, Risto: Sata vuotta säästöpankkien yhteistoimintaa. Säästöpankkiliitto 100
vuotta. Lappeenranta 2006.
Pipping, Hugo E.: Sata vuotta pankkitoimintaa. Helsinki 1962.
Pönkä, Ville: Johdatus osakeyhtiöoikeuteen. Helsinki 2011.
Pöyhönen, Seppo: Omistaja-oikeudet ja omistaja-arvo osuuskunnissa. Helsinki 2011.
Ranki, Matti: Om indexsystemet. Iakttagelser om det indexklausulsystem, som tilläm-

533

534

pades på de finländska penninginstitutens in- och utlåning åren 1955-1968. Helsingfors 1981.
Raitio, Juha: Euroopan integraatio ja Euroopan unionin rakenteet. Helsinki 2011.
Raitio, Juha: Euroopan unioni ja oikeusvaltio. Teoksessa Aarnio, Aulis - Uusitupa, Timo
(toim.): Oikeusvaltio. Helsinki 2002.
Raitio, Raine: Luopioisten Säästöpankki 1903-2003. Jyväskylä 2003.
Ralli, Tommi: Vertaileva oikeustaloustiede. Teoksessa Kanniainen, Vesa - Määttä, Kalle
(toim.): Näkökulmia oikeustaloustieteeseen 3. Helsinki 1999.
Rudanko, Matti - Nystén-Haarala, Soili: Yritys- ja elinkeinotoiminta. Teoksessa Huhtamäki, Ari (toim.): Rahoitusmarkkinaoikeutta. Rovaniemi 1998.
Ruuskanen, Osmo: Pankkikriisit - syyt, seuraukset sekä kriisien hallinta. Helsinki 2009.
Saari, Mauno: Minä Christopher Wegelius. Jyväskylä 1992.
Siltala, Lauri: Tuusulan Säästöpankki 1875-1975.
Siltala, Lauri - Luukko, Unto: Suomalainen Pankkielämäkerta, Helsingin Suomalainen
Säästöpankki 1901-1992. Helsinki 2001.
Smith, Adam: Kansojen varallisuus. Painettu EU:ssa 2015.
Soukola, Timo: Sallitun riskinoton rajat, STS-pankki ja sen edeltäjä 1980-1992. Porvoo
2008.
Sänkiaho, Risto: Tarvitseeko sosiaalinen toiminta oikeusvaltiota eli laillako kaikki liikkumaan? Teoksessa Aarnio, Aulis - Uusitupa, Timo (toim.): Oikeusvaltio. Helsinki 2002.
Talari, Pekka T.: Yhdistykset, säätiöt ja verotus. Helsinki 2010.
Talvio, Tuukka: Suomen rahat. Helsinki 2003.
Thue, Lars: Forandring og forankring, Sparebankene i Norge 1822-2014. Oslo 2014.
Toiviainen, Heikki: Johdatus Suomen yksityisoikeudellisia yhteisöjä ja säätiöitä koskevaan oikeuteen. Helsinki 2006.
Tola, A. V.: Luovutetun Karjalan säästöpankit. Jyväskylä 1970.
Tolonen, Juha: Oikeustiede tieteenä. Teoksessa Häyhä, Juha (toim.): Minun metodini.
Porvoo 1977.
Tudeer, Erik: Helsingin Osakepankki 1913-1986. Espoo 1986.
Turunen, Matti: Eläköön elämän rikkaus, Säästöpankki Optia 125 vuotta. Helsinki 2008.
Urbans, Runar: Suomen säästöpankkilaitos 1822-1922. Vammala 1963.
Vaarantaus, S. V. - Kari, Kaarina - Mantere, Ilmari: Tuusulan Säästöpankki 1875 - 1955.
Kerava 1955.
Vasama, Markku: Me tappilaiset ja meidän pankki. Vammala 2001.
Vauhkonen, Jukka - Pylkkönen, Pertti. Euroopan pankki- ja vakuutustoiminnan yhdentyminen. Teoksessa Koskenkylä, Heikki (toim.): Rahoitusmarkkinoiden integraatio.

Suomen Pankin tutkimuksia A 107. Vammala 2004.
Vihriälä, Vesa: Suomen pankkikriisi 1991-1995. Teoksessa Autio, Jaakko - Hjerppe, Riitta
(toim.): Raha ja rahakriisit. Jyväskylä 1996.
Vihola, Teppo: Rahan ohjaaja, Yhdyspankki ja Merita 1950-2000. Jyväskylä 2000.
Viljanen, Mika: Baselin pankkisääntelystrategiat. Turku 2015.
Wilhelmsson, Thomas: Vieteriukkoteoria EY-oikeudessa. Oikeustiede – Jurisprudentia.
Aulis Aarnion juhlajulkaisu 1997.
Wrede, R. A.: Suomen oikeus- ja yhteiskuntajärjestys. Porvoo 1967.
Wuolijoki, Sakari: Hyvä pankki- ja vakuutustapa. Saarijärvi 2003.
Wuolijoki, Sakari - Hemmo, Mika: Pankkioikeus. Helsinki 2013.

Artikkelit
Andersson, Mats - Rodrigues, Enrique: Banks and Crises: Sweden during 150 years. Julkaisussa The Aftermaths of Crises Savings and Savings Banks: Elements of Stability in
Times of Crises? WSBI - ESBG Perspectives No. 66. December 2013.
Angervo, Tauno: Vakuusrahasto ja sen merkitys säästöpankeille. Säästöpankki nro
10/1948.
Bähr, Johannes: The role of financial crises in history: Banking and debt crises since the
19th century. Julkaisussa The Aftermaths of Crises Savings and Savings Banks: Elements of Stability in Times of Crises? WSBI - ESBG Perspectives No. 66. December
2013.
European Savings Banks Group: Savings Banks´ Socially Responsible Activities. 2005.
Federal Deposit Insurance Corporation: History of the 80:s - Lessons for the Future. 1997.
Hepoluhta, Veli-Matti: Taloudellinen kasvatus säästöpankkitoiminnan erityispiirteenä.
Säästöpankkien Historiasäätiön julkaisu. Helsinki 1993.
Jatkola, Tommi: Pankkien vakavaraisuussääntelyn historia, nykytila ja tulevaisuus. Pro
gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta. 2012.
Kock, G.( ja Pörssitieto Ky): 1912-72 lakanneet pörssiyhtiöt.
Kontkanen, Erkki: Pyhittääkö hyvä tarkoitus keinot? – ajatuksia säädösvalmistelusta esimerkkinä finanssitransaktiovero. Teoksessa Yritys, omistus ja verotus, juhlajulkaisu
Seppo Penttilälle. Porvoo 2014.
Korpisaari, Paavo: Suomen Maanviljelys- ja Teollisuuspankki vv. 1897-1901, Yhteiskuntataloudellinen Aikakauskirja 1923.
Kuusterä, Antti: Pankkitoiminnan hallintorakenteiden kehitys 1920-30 -luvulla (julkaisematon).

535

536

Körberg, Ingvar - Wiséhn, Ian: Sparbankernas historia. Kungl Myntkabinettet, statens
museum för mynt-, medalj- och penninghistoria, Katalog nr 29. Uddevalla 1990.
Levämäki, Lauri: Säästöpankit. Eripainos teoksesta Oma Maa 6. Porvoo 1959.
Linnamo, Jussi: Markkinavoimat ja sääntely rahoitusmarkkinoilla. 1973.
Linnamo, Jussi: Pankkien vakuusrahasto. Kansantaloudellinen aikakauskirja 1973:3.
Martin-Acena, Pablo: The savings bank crises in Spain: when and how? Julkaisussa The
Aftermaths of Crises Savings and Savings Banks: Elements of Stability in Times of Crises? WSBI - ESBG Perspectives No. 66. December 2013.
Niskala, Mikael: KPMG Vuosikirja 1997.
Nyman, K. Fr.: Maksuvalmiuskysymys ja säästöpankkilainsäädäntömme. Säästöpankki
nro 6/1932.
Ó Gráda, Cormac: The Early History of Irish Savings Bank. Oxford Brookes University
2008.
Partanen, Risto: Parkanon Säästöpankin historiikki pankin asiakaslehdessä Kukkaro
2/2012.
Piepponen, Risto: Suomen Hypoteekkiyhdistys 140 vuotta, Helsinki 2000.
Puntila, Markku: Säännöstelystä kohti markkinavoimia - Keskuspankin näkökulma.
Säästöpankkien Tutkimussäätiön seminaarissa 20.8.1987 pidetty esitelmä.
Suomen Pankkiyhdistys / Finanssialan Keskusliitto: Hyvä pankkitapa 7.9.2004 /
18.11.2015.
Roberts, Richard: The impact of crises on savings banks institutions in the United Kingdom. Julkaisussa The Aftermaths of Crises Savings and Savings Banks: Elements of
Stability in Times of Crises? WSBI - ESBG Perspectives No. 66. December 2013.
Svensson, Sven G: Sparbankernas nordiska samarbete. Teoksessa Säästäjän puolesta.
Lauri Levämäki 60 vuotta. Vammala 1966.
Siltala, Lauri - Huttunen, Heikki: Säästöpankki ja sen luottamushenkilöt.
Särökari, O.: Säästöpankin verotuksesta ja veroilmoitusten tekemisestä. Vammala 1950.
Thomes, Paul: The impact of crises on the savings banks institutions in Germany. Julkaisussa The Aftermaths of Crises Savings and Savings Banks: Elements of Stability in
Times of Crises? WSBI - ESBG Perspectives No. 66. December 2013.
Tirinen, Arvo: Siirtosäästöpankkien toiminta ja loppuselvittely. Säästöpankki nro 4/1948.
Tola, A. V.: Koulusäästötoiminta, luonteen- ja kansalaiskasvatuksen tuki. Vammala 1934.
Tola, A. V.: Säästöpankkien yhteiskunnallisista tehtävistä. Säästöpankki nro 11/1938.
Vauhkonen, Jukka: Basel III-uudistus parantaa pankkien riskinkatokykyä. Suomen Pankin julkaisussa Euro & talous 3/2010.
Vento, Harri: Kielletty ja sallittu menettely pankkitoiminnassa. Lakimies 4/1998.

Tew, Brian: Markkinavoimat ja sääntely rahoitusmarkkinoilla. Säästöpankkien tutkimussäätiön seminaarissa 20.8.1987 pidetty esitelmä.
Vihriälä, Vesa: Rahoituslaitokset rahoitusjärjestelmässä. Katsaus uuteen teoriaan ja
eräitä empiirisiä havaintoja. Suomen Pankin keskustelualoitteita 32/89. Helsinki 1989.
Waris, Klaus: Kassavarantopolitiikan käyttöön otto Suomessa. Teoksessa Säästäjän puolesta. Lauri Levämäki 60 vuotta. Vammala 1966.

Lehdet
Helsingin Sanomat
Kauppalehti
Kuntalehti
Nykypäivä
Sparebankbladet (Norja)
Suomen Kuvalehti

Vuosikertomukset, verkkosivut ja tiedotteet
Aktia Säästöpankin / Aktia Pankin vuosikertomukset
Euroopan unionin tiedotteet
Finanssialan Keskusliiton tiedotteet
Itävallan Säästöpankkiliiton verkkosivut (Österreichischer Sparkassenverband)
Kansainvälisen järjestelypankin verkkosivut (Bank for International Settlements BIS)
Kuntarahoitus Oyj:n tiedotteet
Norjan Säästöpankkiliiton verkkosivut (Sparebankforeningen)
Oma Säästöpankki Oyj:n verkkosivut
Rahoitustarkastuksen ja Finanssivalvonnan kirjeet, tiedotteet ja vuosikertomukset
Rahoitustarkastus, Suomen Pankki, Vakuutusvalvontavirasto. Finanssiryhmittymän riskit
ja vaikutukset valvontaan. Yhteisprojekti finanssikonglomeraattien riskeistä ja valvonnasta. 2001
Suomen Pankkiyhdistyksen / Finanssialan Keskusliiton pankkisalaisuusohjeet
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin / Yrityspankki Skop Oyj:n vuosikertomukset
Säästöpankkiryhmän verkkosivut
Tanskan pankkiyhdistyksen verkkosivut (Finansrådet)
Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan FINE:n verkkosivut
Valtioneuvoston tiedonannot

537

538

Valtiovarainministeriön tiedotteet
Valtion vakuusrahaston katsaukset ja toimintakertomukset
Verohallinnon ohjeet

Tutkimusta koskevia asioita kysytty / tarkistettu
seuraavasti:
Deutscher Sparkassen- und Giroverband (Saksa)
Finansdepartementet (Norja)
Finanstilsynet (Tanska)
Sparebankforeningen (Norja)
Sparbankernas Riksförbund (Ruotsi)

Suomen Pankin vuosikirjat ja toimintakertomukset
Säästöpankkitilastot
Säästöpankki (säästöpankkien ammattilehti)
Valtioneuvoston selonteot ym.
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle pankkituesta 2.12.1993.
Valtiovarainministeriön tiedonanto 1996. Rahoitusjärjestelmän tervehdyttäminen. Valtiovarainministeriön tausta-aineisto valtioneuvoston tiedonantoon eduskunnalle suunnitelmasta rahoitusjärjestelmän tervehdyttämiseksi, tervehdyttämiseen käytettävistä keinoista
ja julkisen tuen palauttamisesta valtiolle.
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle pankkituesta 16.11.1999.
Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oyj - Toimintavuodet 1993-2000. Sakari Lehtiö.
Poikkeuslupa säästöpankkiryhmässä harjoitettavalle hinnoitteluyhteistyölle. Kilpailuneuvoston päätös 8.5.2002 (Dnro 908/67/2001).
Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n vahingonkorvausoikeudenkäynnit, Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalin muistio 16.6.2015.

Säästöpankkiryhmän sisäinen aineisto (ei julkista)
Säästöpankkien Vakuusrahaston säännöt, rahaston pöytäkirjat 1925-2009 ja toimintakertomukset 1925-2014.
Säästöpankkien Vakuusrahasto. Lainsäädäntö ja tukitoiminta 1925-2009. Pekka Heikkilä.

Säästöpankkitoiminnan kehittämistoimikunnan mietintö 1971. (Keltainen kirja).
80-luvun säästöpankkilinja 1980. (Sininen kirja).
Säästöpankin liiketoiminta 1990-luvulla. (1989).

Komiteanmietinnöt
KM 1884:8 Keisarilliselle Majesteetille, ehdotuksen antamista varten uuteen asetukseen
yksityisten pankkien perustamisen ehdoista asetetulta komitealta.
KM 1893:6 Keisarilliselle Majesteetille Säästöpankkikomitealta.
KM 1896:7 Erityisten muutosehdotusten armolliseen asetukseen 10 p:ltä toukokuuta 1886
pankkiliikkeestä, jota yhtiö harjoittaa, ja sen yhteydessä sen kanssa mainitun liikkeen tarkastelua koskevan järjestämisen antamista varten asetetulta komitealta.
KM 1912:2 Säästöpankkiasetuksen tarkastamista varten asetetulta komitealta.
KM 1923:6 Pankki- ja säästöpankkitarkastuksen uudestaan järjestämistä varten asetetulta komitealta.
KM 1931:14 Valtioneuvostolle Pankkilakikomitealta.
KM 1938:7 Postigiro- ja postisäästöpankkikomitean mietintö.
KM 1967:A8 Pankkilakikomitean mietintö.
KM 1976:66 Pankkilakitoimikunnan mietintö Osa 1.
KM 1976:66 Pankkilakitoimikunnan mietintö Osa II.			
KM 1981:25 Paikallispankkeja koskevan lainsäädännön tarkistamistoimikunnan mietintö.
KM 1983:16 Pankkitoimintatyöryhmän mietintö.
KM 1986:2 Pankkitoimintakomitean mietintö.
KM 1987:41 Pankkilakityöryhmän mietintö.			
KM 1992:13 Rahoituslainsäädännön tarkistamistoimikunnan mietintö.
KM 1995:11 Osuuspankkien yhteenliittymätyöryhmän muistio.
KM 1995:12 Talletussuojan muutostarpeet työryhmämuistio.
KM 1998:25 Luottolaitoslainsäädännön kehittämistyöryhmän mietintö.
VM 2000:16 Pankkipalvelutyöryhmän muistio
VM 2014:11 Rahoitusmarkkinakriisien tehokas hallinta. Työryhmämuistio 11/2014.
OM 2015:54 Asunto-omaisuuteen liittyvät kuluttajaluotot. Mietintöjä ja lausuntoja 54/2015.
VM 2016:4 Selvitys järjestelmäriskipuskurivaatimuksen käyttöönoton tarpeellisuudesta
Suomessa. Asiantuntijaryhmän selvitys. Valtiovarainministeriön julkaisuja 4/2016.

539

540

Hallituksen esitykset
HE 10/1885 Keisarillisen Majesteetin armollinen esitys Suomenmaan Valtiosäädyille
myöntymyksestä valtion takaukseen ja hoidon alaisen postisäästöpankin perustamiseen.
HE 16/1895 Keisarillisen Majesteetin armollinen esitys Suomenmaan Valtiosäädyille tämän maan säästöpankeista.
HE 18/1917 Hallituksen esitys Suomen Eduskunnalle ehdotuksineen laiksi säästöpankeista.
HE 107/1924 Hallituksen esitys Eduskunnalle säästöpankkien vakuusrahastolaiksi.
HE 53/1930 Hallituksen esitys Eduskunnalle säästöpankkilaiksi sekä laiksi osaston perustamisesta pankkitarkastusvirastoon säästöpankkien tarkastusta varten.
HE 80/1932 Hallituksen esitys Eduskunnalle pankkeja ja kiinnitysluottolaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi.
HE 64/1939 Hallituksen esitys Eduskunnalle säästöpankkilain muuttamisesta.
HE 24/1942 Hallituksen esitys Eduskunnalle korvauslaiksi.
HE 69/1942 Hallituksen esitys Eduskunnalle säästöpankkien maksettavasta tilapäisestä
verosta.
HE 5/1943 Hallituksen esitys Eduskunnalle säästöpankkien suoritettavasta tilapäisestä
verosta.
HE 53/1969 Hallituksen esitys Eduskunnalle liikepankkilaiksi, säästöpankkilaiksi, osuuspankkilaiksi, kiinnitysluottopankkilaiksi, luotto-osakeyhtiölaiksi, pankkitarkastuslaiksi ja
laiksi osuuskuntalain, velkakirjalain, kaupparekisteristä sekä toiminimestä ja prokurasta
annetun asetuksen sekä eräitä valtion varoilla lainaustoimintaa harjoittavia rahalaitoksia
koskevista poikkeussäännöksistä annetun lain muuttamisesta.
HE 32/1978 Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden pankkilainsäädäntöön kuuluvien lakien muuttamisesta sekä laiksi ulkomaalaisten pankkitoiminnasta Suomessa.
HE 28/1982 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi säästöpankkilain, osuuspankkilain, osakeyhtiölain ja osuuskuntalain muuttamisesta.
HE 71/1987 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Postipankki Oy:stä.
HE 101/1989 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Työväen Säästöpankin muuttamisesta liikepankiksi.
HE 242/1989 Hallituksen esitys Eduskunnalle talletuspankkeja koskevaksi lainsäädännöksi.
HE 205/1991 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun
lain 14 ja 46 §:n muuttamisesta.
HE 32/1992 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion vakuusrahastosta.
HE 189/1992 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi.

HE 295/1992 Hallituksen esitys Eduskunnalle luotto- ja rahoituslaitoksia ja niiden toimintaa koskevaksi lainsäädännöksi.
HE 319/1992 Hallituksen esitys Eduskunnalle rahoitustarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi
lainsäädännöksi.
HE 321/1992 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun
lain 46 §:n muuttamisesta ja 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
HE 379/1992 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion vakuusrahastosta annetun
lain ja talletuspankkien toiminnasta annetun lain 55 §:n muuttamisesta.
HE 66/1993 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Pankin ohjesäännön muuttamiseksi.
HE 130/1993 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta.
HE 267/1993 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tallettajien saamisten turvaamisesta
säästökassatoimintaa harjoittavassa osuuskunnassa.
HE 14/1994 Hallituksen esitys Eduskunnalle asuntokauppaa koskevaksi lainsäädännöksi.
HE 34/1995 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tallettajien saamisten turvaamisesta
säästökassatoimintaa harjoittavassa osuuskunnassa annetun lain 13 §:n muuttamisesta.
HE 47/1996 Hallituksen esitys Eduskunnalle osuuspankkien yhteenliittymää koskevaksi
lainsäädännöksi.
HE 223/1997 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain
ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.
HE 56/1998 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.
HE 32/1999 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja varallisuusverolain 10
§:n muuttamisesta.
HE 180/2001 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista, laiksi osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista, säästöpankkilaiksi, laiksi talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä, laiksi säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoisiksi pankeiksi annetun lain
kumoamisesta sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta.
HE 33/2002 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitoslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.
HE 175/2002 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Rahoitustarkastuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
HE 199/2004 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta ja laiksi Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta.

541

542

HE 83/2006 Hallituksen esitys Eduskunnalle ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen
täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.
HE 21/2006 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
HE 145/2006 Hallituksen esitys Eduskunnalle säästöpankkilain muuttamisesta.
HE 3/2008 Hallituksen esitys Eduskunnalle valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
HE 66/2008 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
HE 158/2008 Hallituksen esitys Eduskunnalle luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta.
HE 176/2008 Hallituksen esitys Eduskunnalle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain
ja tuloverolain 45 §:n muuttamisesta.
HE 181/2008 Hallituksen esitys Eduskunnalle suomalaisille pankeille myönnettävistä väliaikaisista valtiontakauksista.
HE 182/2008 Hallituksen esitys Eduskunnan päätökseksi Kaupthing Bankin Suomen sivuliikkeeseen tehtyjen talletusten maksuun liittyvästä valtiontakauksesta.
HE 4/2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin.
HE 5/2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta.
HE 169/2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
HE 243/2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
HE 127/2010 Hallituksen esitys Eduskunnalle luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta.
HE 287/2010 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain
muuttamisesta.
HE 27/2010 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin annetun lain 15 §:n muuttamisesta.
HE 167/2012 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi väliaikaisesta pankkiverosta sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n ja verotustietojen julkisuudesta
ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta.
HE 39/2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
HE 166/2014 Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

HE 175/2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta sekä vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja
rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
HE 268/2014 Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
HE 123/2016 Hallituksen esitys laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
VNp 10.3.1931/103 Valtiovarainministeriön päätös joka sisältää ohjeita säästöpankkien
tarkastajille.

Valiokuntamietinnöt
VAVM 3/1885 Valtiovaliokunnan mietintö postisäästöpankkiasetusta koskevan esityksen
johdosta. (Keisarillisen Majesteetin esitys N:o 10/1885).
LTVM 8/1895 Laki- ja Talousvaliokunnan mietintö säästöpankkiasetusta koskevan esityksen johdosta. (Keisarillisen Majesteetin esitys N:o 16/1895).
LTVM 9/1901 Laki- ja Talousvaliokunnan mietintö osuustoiminta-asetusta koskevan esityksen johdosta. (Keisarillisen Majesteetin esitys N:o 20/1901).
PaVM 1/1931 Pankkivaliokunnan mietintö hallituksen esityksen johdosta säästöpankkilaiksi sekä laiksi osaston perustamisesta pankkitarkastusvirastoon säästöpankkien tarkastusta
varten sekä samaa asiaa koskevasta lakialoitteesta. (HE 53/1930).
PaVM 5/1932 Pankkivaliokunnan mietintö hallituksen esityksen johdosta pankkeja ja kiinnitysluottolaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi. (HE 80/1932)
PeVL 8/1932 Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksen johdosta pankkeja
ja kiinnitysluottolaitoksia koskevasta lainsäädännöstä. (HE 80/1932).
PaVM 2/1940 Pankkivaliokunnan mietintö hallituksen esityksen johdosta laiksi eräiden
säästöpankkien lakkauttamisesta. (HE 45/1940).
PaVM 2/1978 Pankkivaliokunnan mietintö hallituksen esityksen johdosta eräiden pankkilainsäädäntöön kuuluvien lakien sekä laiksi ulkomaalaisten pankkitoiminnasta Suomessa
johdosta. (HE 32/1978).
PaVM 3/1979 Pankkivaliokunnan mietintö hallituksen esityksen johdosta laeiksi liikepankkilain, kiinnitysluottopankkilain, säästöpankkilain 12 §:n ja osuuspankkilain 10 §:n
muuttamisesta. (HE 150/1979).
PeVL 23/1992 Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksen johdosta yksityishenkilön velkajärjestelylaiksi. (HE 57/1993).

543

544

TaVM 1/1993 Talousvaliokunnan mietintö hallituksen esityksen johdosta valtion vakuusrahastosta annetun lain ja talletuspankkien toiminnasta annetun lain 55 §:n muuttamisesta.
(HE 379/1993).
TaVM 27/1998 Talousvaliokunnan mietintö hallituksen esityksen johdosta laeiksi eräistä
viitekoroista sekä korkolain muuttamisesta. (HE 176/1998).
PeVL 12/2002 Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksen johdosta ulosottolain muuttamiseksi. (HE 216/2001).
PeVL 33/2002 Perustuslakivaliokunnan lausunto yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muutosta koskevaan hallituksen esitykseen. (HE 98/2002).
PeVL 27/2004 Perustuslakivaliokunnan lausunto saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta. (HE 21/2004).
TaVM 33/2010 Talousvaliokunnan mietintö hallituksen esityksen johdosta laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. (HE
127/2010).
TaVL 46/2012 Talousvaliokunnan lausunto laiksi väliaikaisesta pankkiverosta sekä laeiksi
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n ja verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta. (HE167/2012).
Lähdeluettelossa ei ole erikseen mainittu, mihin Säästöpankki-lehden numeroon (243
viittausta), minkä vuoden Säästöpankkitilastoon (36 viittausta) ja mihin Suomen Pankin
vuosikirjaan tai vuosikertomukseen (35 viittausta) on viitattu lähdeviittausten suuren
lukumäärän takia. Sama koskee Säästöpankkien Vakuusrahaston johtokunnan ja hallituksen päätöksiä (62 viittausta). Myöskään kirjan lopussa olevissa asialuetteloissa ei ole
mainittu tässä kohdassa mainittuja lähteitä.
Pankkien nimet on mainittu tutkimuksessa suomeksi, jos pankilla on ollut ruotsinkielisen
lisäksi suomenkielinen nimi tai jos pankki on ollut kaksikielinen, esimerkiksi Sparbanken i Åbo / Turun Säästöpankki ja Förenings-Banken i Finland / Yhdys-Pankki Suomessa.

Liitteet
Liite 1. Pankkilait 1866-2014
Liikepankit
1866
1886
1933
1969
1990
2001

Asetus yksityispankeista setelinanto-oikeudella sekä ehdoista yksityispankkien asettamiselle yleisesti (1866 n:o 1)
Asetus pankkiliikkeestä, jota yhtiö harjoittaa (1886 n:o 13)
Pankkilaki (87/1933)
Liikepankkilaki (540/1969)
Liikepankkilaki (1269/1990)
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista
(1501/2001)

Säästöpankit
1895
1918
1924
1931
1940
1941
1946
1952
1969
1978
1989
1990
1992
2001

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus säästöpankeista (1895
N:o 27)
Laki säästöpankeista (139/1918)
Laki säästöpankkien vakuusrahastosta (324/1924)
Säästöpankkilaki (235/1931)
Laki eräiden säästöpankkien lakkauttamisesta (254/1940)
Laki eräiden säästöpankkien lakkauttamisesta annetun lain muuttamisesta (801/1941)
Laki eräistä sodan johdosta tappioita kärsineistä säästöpankeista
(804/1946)
Laki säästöpankkilain muuttamisesta (Säästöpankkitarkastuksen
siirtäminen Säästöpankkiliiton asettamaksi, 472/1952)
Säästöpankkilaki (541/1969)
Laki säästöpankkilain muuttamisesta (680/1978, vakavaraisuussäännösten muuttaminen)
Laki Suomen Työväen Säästöpankin muuttamisesta liikepankiksi
(955/1989)
Säästöpankkilaki (1270/1990)
Laki säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi
(972/1992)
Säästöpankkilaki (1502/2001)
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2014

Laki säästöpankkilain muuttamisesta (614/2014, Säästöpankkitarkastusta koskeneen SPL 7. luvun kumoaminen)

Osuuskassat / Osuuspankit
1901

1920

1954
1969
1990
1996
2001

Osuustoimintalaki (22/1901)
Osuustoimintalaissa oli kaksi pykälää, joissa säädeltiin luotto-osuuskunnista muista osuuskunnista poikkeavalla tavalla.
Laki lainausliikettä harjoittavien osuuskuntain sekä niiden keskuskassojen oikeudesta erinäisillä ehdoilla ottaa vastaan talletuksia
(164/1920)
Osuuskuntalaki (247/1954)
Osuuspankkilaki (542/1969)
Osuuspankkilaki (1271/1990)
Laki osuuspankkilain muuttamisesta (yhteenliittymämalli, 575/1996)
Laki osuuspankeista ja osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista
(1504/2001)

Postisäästöpankki / Postipankki
1886
1924
1938
1942
1948
1969
1987

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus postisäästöpankista
Suomessa (15/1886)
Postisäästöpankkilaki (19/1924)
Laki postisiirtoliikkeestä (379/1938)
Postisäästöpankkilaki (742/1942)
Postisäästöpankkilaki (260/1948)
Postipankkilaki (511/1969)
Laki Postipankki Oy:stä (972/1987, kumottu lailla 383/2000)

Pankeille yhteiset lait
1990
1992
1993
1997
2001
2003

Laki talletuspankkien toiminnasta (1268/1990)
Laki valtion vakuusrahastosta (379/1992, kumottu lailla 1202/2014)
Laki luottolaitostoiminnasta (1607/1993)
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta (1229/1997)
Lainmuutoksella perustettiin talletussuojarahasto
Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä
(1509/2001)
Laki valmiuslain muuttamisesta (696/2003, rahoitusmarkkinoiden ja
vakuutustoiminnan valvonta ja säännöstely poikkeusoloissa)

2007
2010
2011
2013
2014
2014
2014
2014
2015

Laki luottolaitostoiminnasta (121/2007)
Laki talletuspankkien yhteenliittymästä (599/2010, muutettu lailla
425/2013)
Valmiuslaki (1552/2011, 4. luku Rahoitusmarkkinoiden ja vakuutusalan toiminnan turvaaminen)
Euroopan unionin vakavaraisuusasetus (EU) 575/2013
Laki luottolaitostoiminnasta (610/2014)
Euroopan unionin kriisinratkaisuasetus (EU) 806/2014
Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta
(1194/2014)
Laki rahoitusvakausviranomaisesta (1195/2014)
Euroopan unionin vakavaraisuusasetuksen (EU) 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiuden osalta annettu komission
delegoitu asetus 61/2015

Pankkien tarkastaminen
1895
1922
1933
1969
1990
1993
2003
2004
2008
2010
2013

Säästöpankkiasetus ja sen jälkeen annetut säästöpankkilait vuoteen
2014 (säästöpankit)
Laki pankkiyhtiön toiminnan valvonnasta (26/1922, liikepankit)
Pankkitarkastuslaki (89/1933, liikepankit)
Pankkitarkastuslaki (548/1969, kaikki pankit)
Laki pankkitarkastusvirastosta (1273/1990)
Rahoitustarkastuslaki (503/1993)
Laki Rahoitustarkastuksesta (587/2003)
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmien valvonnasta (699/2004)
Laki Finanssivalvonnasta (878/2008)
Euroopan pankkivalvonta-asetus (EU) 1093/2010
EKP:n pankkivalvontatehtävistä annettu asetus (EU) 1024/2013
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Liite 2. Valuutansäännöstelyn purkaminen
Teollisuusyritykset ja varustamot saivat luvan ottaa yli 5
vuoden valuuttaluottoja. Luottojen ehdot hyväksytettävä
Suomen Pankissa.
Valuuttapankkioikeudet Suomen Työväen Säästöpankille ja
kahdelle ulkomaiselle pankille (Midland Montagu Osakepankki ja PKbanken International Finland Oy).
Liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt saivat ottaa valuuttaluottoja. Ei koskenut rahoitus- ja vakuutuslaitoksia eikä asuntoja kiinteistöyhtiöitä.
Valuuttapankkioikeudet Helsingin Säästöpankille.
Liiketoiminnallisten yritysten ei enää tarvinnut hyväksyttää
valuuttaluottojen ehtoja Suomen Pankissa.
Valuuttaluottojen minimiaika alennettiin 1 vuoteen.
Rahoitusyhtiöille mahdollisuus saada valuuttaluottojen
välityslupa.
Kiinnitysluottopankeille ja luotto-osakeyhtiöille mahdollisuus valuuttaluottojen välittämiseen.
Valuuttaluotot sallittiin kunnille, säätiöille ja järjestöille.
Kaikki jäljellä olleet valuutansäännöstelyehdot poistettiin.
Valuuttaluotot sallittiin yksityishenkilöille.
Suomalaisten oikeutta siirtää varoja ulkomaisten lomaasuntojen ostoon lisättiin.
Valuuttapankeille annettiin oikeus osallistua ulkomaisten
pankkilainojen lainanantajakonsortioihin ja rahoittaa osuutensa ulkomaisella luotolla.
Matkavaluutan ja maasta vietävien maksuvälineiden enimmäismäärä korotettiin 10 000 markkaan.
Suomen Pankki antoi ensimmäisen kerran ulkomaiselle
yritykselle luvan laskea osakkeitaan liikkeeseen Suomessa.
Ulkomaisten loma-asuntojen hintaraja nostettiin 600 000
markkaan ja matkavaluutan enimmäisraja poistettiin.
Ulkomaisten arvopaperien myynti sallittiin Suomessa ja
niitä sai ostaa ilman 10 000 markan rajaa.
Yritysten suorat sijoitukset ulkomaille vapautettiin luvanvaraisuudesta ja ulkomaisten arvopaperien hankinta ilman
lupaa sallittiin 300 000 markkaan ja asuntojen ja kiinteistöjen osalta 1 000 000 markkaan saakka.
Ulkomaisiin rahalaitoksiin sai tallettaa 300 000 markkaan
saakka
Raha- ja vakuutuslaitosten suorat sijoitukset ulkomaille
sallittiin ilman Suomen Pankin lupaa.

Elokuu 1986

Tammikuu 1987

Elokuu 1987

Joulukuu 1987
Huhtikuu 1989
Syyskuu 1989
Maaliskuu 1990
Heinäkuu 1990
Heinäkuu 1990
Tammikuu 1991
Lokakuu 1991
1981-1984
Kesäkuu 1982

Syyskuu 1983
Huhtikuu 1985
Tammikuu 1986
Kesäkuu 1986
Elokuu 1988

Tammikuu 1989
Kesäkuu 1989

Ulkomaiset yritykset saivat hankkia suomalaisia osakkeita Helmikuu 1990
pörssin ulkopuolelta.
Yksityishenkilöiltä poistettiin rajoitukset sijoitusten tekemi- Heinäkuu 1990
seen ulkomaille.

Liite 3. Asiakkaansuojan kehitys
1895

1918
1931

1969

1978

1990

Ottolainaus

Antolainaus

Viranomaisten roolit

Säännökset tilinomistajaa koskevista tiedoista, kenellä oikeus
nostaa varoja, talletuksen vanheneminen
10 vuodessa. Pankin
hallituksella valta
maksaa harkinnan
mukaan vanhentunut
talletus.
Täsmennyksiä em.
lakiin.
Säästötilin (säästökirjan) ohessa säästöpankki sai ottaa rahoja
kuittia vastaan. Lakiin
pankkisalaisuuspykälä.
Pankki on oikeutettu
ottamaan talletuksia
ainoastaan PTV:n
hyväksymille tileille.
Vakiosopimuskaavakkeet toimitettava
PTV:lle. VM voi
kieltää ehdon. Esimerkkinä koronlaskumenettely (ns.
arvopäiväkäytäntö eli
mistä mihin korkoa
tilillä hyvitetään).
Markkinointia koskeva yleissäännös lakiin.
Jos markkinoinnissa
ei taloudellisen turvallisuuden kannalta
tarpeellisia tietoja, se
on aina sopimatonta.

-

-

-

-

-

-

Pankki ei saa ottaa talletusta ehdolla, että sen
määrä annetaan nimetylle luotonottajalle.
Vakiosopimuskaavakkeet toimitettava
PTV:lle. VM voi kieltää ehdon. Antolainauksesta tehtyyn sopimukseen ei saa sisällyttää
ehtoja, jotka eivät kuulu pankkitoimintaan.

-

Markkinointia koskeva
yleissäännös lakiin. Jos
markkinoinnissa ei
taloudellisen turvallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja, se on
aina sopimatonta.

PTV:llä oikeus kieltää markkinointi tai
sopimusehdon käyttäminen, asettaa sen
tehostamiseksi uhkasakko, jonka markkinatuomioistuin voi
tuomita.

Pankki- ja kuluttajaviranomaisilla päällekkäisyyttä pankkien
käyttämien sopimusehtojen valvonnassa.
Valituselin markkinatuomioistuin.
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1993

2007

2014

Markkinoinnissa annettava hyödykkeestä
kaikki tiedot, joilla
merkitystä asiakkaalle.
Talletussuojaa ei saa
markkinoida rahoitusmarkkinoiden
vakautta ja tallettajien
luottamusta vaarantavalla tavalla.
Asiakkaalla oikeus peruspankkipalveluihin
(lainmuutos 2003).
Hyvä pankkitapa lakiin.

Markkinoinnissa annettava hyödykkeestä
kaikki tiedot, joilla
merkitystä asiakkaalle.

Markkinoinnin ja
sopimusehtojen valvonnassa päävastuu
RATA:lla.

Pankki ei saa omistajan
suostumuksetta pantata
vakuutta edelleen.
Asuntolainan enimmäisluototussuhde.

Uhkasakon tuomitsee
markkinaoikeus.
FIVA antaa määräyksiä luototussuhteesta.

Liite 4. Ylijäämän käyttö säästöpankkilaissa
1895

Voitto on siirrettävä vararahastoon, josta suoritetaan kulungit ja korvataan mahdolliset tappiot.
Säännöissä voidaan määrätä, että kun kanta- ja vararahaston määrä on
suurempi kuin 10 % talletusten määrästä, isännät voivat hallituksen
esityksestä päättää, että ylijäämä tai osa siitä käytetään hyväntekeväisyys- tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin, ei kuitenkaan sellaisiin, joista
kunta tai seurakunta on velvollinen pitämään huolta.
Säästöpankkien tarkastajan on tarkastettava, että ylijäämän jakamista
koskeva päätös on lain, asetusten ja pankin sääntöjen mukainen.

1918

Voitto on käytettävä vararahaston muodostamiseksi tai kartuttamiseksi.
Vararahastosta korvataan sellainen tappio, jonka korvaamista ei voida
lukea pankin hallituksen eikä virkailijan velvollisuudeksi.
Isännät voivat hallituksen esityksestä päättää, että neljännes voitosta
käytetään eläkkeiksi säästöpankin virkailijoille sekä hyväntekeväisyysja yleishyödyllisiin tarkoituksiin, ei kuitenkaan sellaisiin, joista kunta
tai seurakunta on velvollinen pitämään huolta jäseniään verottamalla.
Jos kantarahaston takaisinmaksamisesta on tehty ehto, voittoa ei voi
jakaa ennen kantarahaston takaisinmaksua.

1931

Voitto on käytettävä vararahaston muodostamiseksi tai kartuttamiseksi.
Vararahastosta korvataan sellainen tappio, jonka korvaamista ei voi
lukea pankin hallituksen eikä virkailijan velvollisuudeksi.
Isännillä on oikeus hallituksen esittämää määrää ylittämättä käyttää 15
% voitosta hyväntekeväisyys- ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin, ei kuitenkaan sellaisiin, joista kunta tai seurakunta on velvollinen pitämään
huolta jäseniään verottamalla, säästäväisyyden edistämiseen tai sellaista tarkoitusta varten perustetun rahaston muodostamiseen ja kartuttamiseen, eläke- tai avustusrahaston perustamiseen pankin virkailijoita
sekä heidän leskiään ja alaikäisiä lapsiaan varten ja tällaisen rahaston
kartuttamiseen sekä varaukseen odotettavissa olevan poikkeuksellisen
menon tai hankittavan omaisuuden arvon alentamista varten.
Jos pankin vakavaraisuus on yli 10 %, voitosta voidaan jakaa 25 %.
Voittoa ei voi jakaa, jos lisärahastoa ja takaisinmaksettavaa kantarahastoa ei ole maksettu takaisin.

1969

Säästöpankilla on oltava vararahasto, jota saa käyttää tappioiden peittämiseen siltä osin kuin taseen osoittama voitto ja muut tätä tarkoitusta
varten olevat rahastot eivät siihen riitä.
Vararahastoon on siirrettävä voitosta 80 %, jos vakavaraisuus on alle 3
%, 70 % jos se on alle 4 % ja 50 %, jos vakavaraisuus on yli 4 %.
Se osa voitosta, jota ei siirretä vararahastoon, voidaan käyttää säästäväisyyden edistämiseen tai muuhun yleishyödylliseen tai hyväntekeväisyystarkoitukseen taikka varaukseen odotettavissa olevaan poikkeukselliseen menoon.
Voittoa ei voi jakaa ennen kuin vakuusrahaston avustuslaina tai takaisinmaksuehtoinen kantarahasto on maksettu takaisin.

1990

Säästöpankilla on oltava vararahasto, jota saa käyttää tappioiden peittämiseen siltä osin kuin taseen osoittama voitto ja muut tätä tarkoitusta
varten olevat rahastot ja varaukset eivät siihen riitä. Vararahastoa voi
käyttää peruspääoman ja valtiovarainministeriön luvalla kantarahaston
kartuttamiseen.
Sitä osaa voittoa, jota ei käytetä vararahaston kartuttamiseen, voiton
jakamiseen kantarahasto-osuuksille tai jätetä vapaaseen omaan pääomaan, voi isäntien päätöksellä hallituksen esittämää määrää ylittämättä käyttää säästäväisyyden edistämiseen tai muihin yleishyödyllisiin
tarkoituksiin enintään 25 % voitosta.
Voittoa ei voi jakaa ennen kuin vakuusrahaston avustuslaina on maksettu takaisin.
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2001

Säästöpankin sidottua pääomaa ovat peruspääoma ja vararahasto sekä
mahdollinen arvonkorotusrahasto ja kantarahasto. Vararahastoa saa
käyttää tappioiden peittämiseen siltä osin kuin taseen osoittama voitto
ja muut tätä tarkoitusta varten olevat rahastot ja varaukset eivät siihen
riitä. Vararahastoa voi käyttää peruspääoman ja kantarahaston korottamiseen.
Sitä osaa voittoa, jota ei käytetä vararahaston korottamiseen, voiton
jakamiseen kantarahasto-osuuksille ja pääomalainoille tai jätetä vapaaseen omaan pääomaan, voi isäntien päätöksellä hallituksen esittämää
määrää ylittämättä käyttää säästäväisyyden edistämiseen tai muihin
yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
Voittoa ei voi jakaa ennen kuin vakuusrahaston avustuslaina on maksettu takaisin.

Liite 5. Fuusiot ja sivukonttorin
perustaminen
Laki
1895
1918
1931

Fuusio
Säästöpankin fuusio toiseen
säästöpankkiin on mahdollinen
VM:n kussakin tapauksessa antamien tarkempien määräysten
mukaan.

Sivukonttorin perustaminen
Sivukonttorin perustaminen vaati
maininnan säännöissä ja yksittäistapauksessa VM:n luvan. Isännät
päättävät sivukonttorin avaamisesta.

1969

VM:llä on valta antaa kussakin
yksittäistapauksessa määräykset siitä, miten on meneteltävä
pankkeja yhdistettäessä. Jos
fuusioitava pankki on keskeyttämis- tai sulkemistilanteessa,
PTV:n on hyväksyttävä vastaanottava pankki.

Pankin on haettava PTV:ltä lupa
sivukonttorin perustamiseen.
Pankki voi harjoittaa PTV:n määräämissä rajoissa pankkitoimintaa
ns. toimipisteissä.

1990

Säästöpankin sulautumiseen
toiseen säästöpankkiin (absorptiosulautuminen) tai säästöpankkien sulautumiseen perustamalla
uusi säästöpankki (kombinaatiosulautuminen) on haettava
VM:n lupa. VM voi antaa
määräyksiä, miten fuusiossa on
meneteltävä.

1993

Absorptio- ja kombinaatiosulautumiseen on haettava VM:n lupa.
VM:llä oikeus antaa määräyksiä,
miten fuusiossa on meneteltävä.

2001 /
2007

2014

Talletuspankki voi harjoittaa
toimintaansa pääkonttorissa, sivukonttoreissa ja muissa toimipaikoissa (talletuspankkilaki).

Luottolaitoksella on oltava yksi
kiinteä toimipaikka. Se voi
harjoittaa toimintaansa lisäksi
sivukonttoreissa ja muissa toimipaikoissa.
Kombinaatiosulautumisessa on
Luottolaitoksella on oltava Suoperustettavalle pankille haettava messa pääkonttori ja vähintään
VM:ltä toimilupa.
yksi kiinteä toimipaikka.
Absorptiosulautumisessa RATA Luottolaitos voi harjoittaa toivoi vastustaa sulautumista, jos
mintaansa lisäksi sivuliikkeissä ja
sulautuminen vaarantaa toimilu- muissa toimipaikoissa (luottolaipaedellytysten täyttymisen.
toslaki 2007).
Liiketoimintaluovutuksella
fuusio mahdollinen yhteisömuotojen yli.
Sulautuminen vaatii toimiluLuottolaitoksella on oltava Suovan. Luvan myöntää FIVA:lle
messa pääkonttori ja vähintään
tehtävästä hakemuksesta EKP.
yksi kiinteä toimipaikka.
Toimilupahakemuksesta on pyy- Luottolaitos voi harjoittaa liiketoidettävä Rahoitusvakausviraston mintaansa asiamiehen välityksellä.
lausunto.
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Liite 6. Toiminnan keskeyttäminen /
asettaminen selvitystilaan
Laki
1895

Keskeyttäminen /selvitystila
Kantarahasto ja vararahasto on
menetetty.

1918

Kolme neljännestä pankin omista
rahastoista on menetetty.
Puolet tai enemmän omista rahastoista menetetty tai on syytä varoa
tappioiden nousevan niin suuriksi.

1931

1969

Puolet omasta pääomasta on
menetetty ja vakavaraisuus alle
2 % (poikkeustapauksessa 1 % ja
senkin alle) tai on käynyt ilmi, että
pankki ei täytä sitoumuksiaan.

1990

Puolet sidotusta omasta pääomasta
on menetetty ja vakavaraisuus on
alle 8 % tai jos pankki ei voi täyttää sitoumuksiaan.

2001

Jos pankki ei ilmeisesti kykene
täyttämään sitoumuksiaan, toiminta voidaan tilapäisesti keskeyttää
VM:n päätöksellä.

2007

Finanssivalvonta voi peruuttaa
toimiluvan, jos pankki ei täytä mm.
vakavaraisuusvaatimusta; toimiluvan peruuttamisen seurauksena on
selvitystila.

Korjaustoimet
Kerätään uutta kantarahastoa niin,
että säästöönpanijain saamisissa
oleva vajaus saadaan täytetyksi.
Riittävän vakuuden asettaminen.
Valtiovarainministeriö saattoi
keskeyttää pankin toiminnan 4
kuukaudeksi.
Korjaustoimet: tarpeellisen
avustuksen saaminen vakuusrahastosta, riittävän lisärahaston
hankkiminen tai fuusio toiseen
säästöpankkiin.
VM saattoi keskeyttää pankin
toiminnan 4 kuukaudeksi.
Korjaustoimet: vakuusrahaston
avustus tai avustuslaina tai muu
Pankkitarkastusviraston hyväksymä tapa taikka fuusio toiseen
säästöpankkiin.
Korjaustoimet: vakuusrahaston
avustus tai avustuslaina, peruspääoman ja kantarahaston alentaminen tai muu PTV:n hyväksymä
tapa taikka fuusio toiseen säästöpankkiin.
Pankki laatii suunnitelman miten
se aikoo tervehdyttää taloudellisen asemansa tai miten se aikoo
lopettaa toimintansa. Pankkiin
voidaan soveltaa yrityssaneerauslainsäädäntöä.
Toimiluvan peruuttaminen on tarkoitettu lopulliseksi päätökseksi.
Päätöksestä on valitusoikeus.
Mikäli ongelmat ovat korjattavissa, FIVA voi rajoittaa määräajaksi
toimiluvan mukaista toimintaa.

2014

EKP päättää FIVA:n esityksestä
toimiluvan peruuttamisesta.

Toimiluvan peruuttaminen on tarkoitettu lopulliseksi päätökseksi.
Vaihtoehtona toimiluvan peruuttamiselle FIVA voi rajoittaa
määräajaksi toimiluvan mukaista
toimintaa.
Vaihtoehtona selvitystilalle ja
konkurssille myös pankin asettaminen kriisihallintoon ja käyttää
pankkiin kriisinratkaisua koskevia välineitä.

Liite 7. Ottolainauksen sääntely
1895

1918

1931

Säästöpankilla on oikeus ottaa yleisöltä rahaa korkoa kasvamaan ja lisäämällä korot pääomiin niitä yhä kartuttaa sekä irtisanomisen mukaan
maksaa rahat takaisin (säästötili). Säästöpankin säännöissä on määrättävä vähin määrä, jonka sai tallettaa ja enin saaminen, josta maksetaan
korkoa.
Säästöpankki on yleinen rahalaitos, joka vastaanottaa rahaa korkoa
kasvamaan sekä irtisanomisen mukaan maksaa säästöt (säästötili).
Säästöpankin säännöissä on määrättävä vähin määrä, minkä saa säästöönpanna ja suurin saaminen, josta maksetaan korkoa.
Säästöpankin säännöissä on määrättävä, onko säästöpankki oikeutettu
ottamaan rahoja säästöön sellaiselle tilille, jolta rahaa maksetaan shekkiä vastaan (luototon shekkitili), ja antamaan rahaa lainaksi avaamalla
samanlaisen tilin (luotollinen shekkitili). Säännöissä on määrättävä
korkein määrä, johon saaminen tai velka shekkitilillä voi nousta.
Säästöpankilla on oikeus ottaa talletuksia säästötilille ja mikäli säännöissä niin määrätään luotottomalle ja luotolliselle shekkitilille. Talletusten minimi- ja enimmäismääristä luovuttiin.
Säännöissä voidaan määrätä, että säästöpankki voi saatuaan valtiovarainministeriön luvan myymään säästöpankkien omistaman pankkilaitoksen (SKOP) postilähetysvekseleitä sekä, jos pankin omat varat ovat
vähintään 0,5 milj. mk, harjoittamaan notariaattiliikettä ja hoitamaan
arvopapereita avoimina talletuksina.
Säästöpankilla on oikeus kerätä säästöjä myymällä säästömerkkejä.
Säästöpankki saa ottaa rahoja säästöön erityistä kuittia vastaan (karttuva tili)
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1969

1990
1993

2007

2014

Pankeilla samat oikeudet ottaa talletuksia vastaan yleisöltä. Korkosopimusjärjestelmä ja siihen kytkeytynyt talletusten verovapaus rajoittivat
kilpailua.
Pankit ovat oikeutettuja ottamaan talletuksia vain Pankkitarkastusviraston hyväksymille tileille. Säännöksen tarkoituksena oli antaa
pankeille joustavat mahdollisuudet uusien tilimuotojen kehittelyyn ja
Pankkitarkastusvirastolle mahdollisuus estää ehdoiltaan lainvastaisten
tai pankin vakavaraisuutta vaarantavien tilimuotojen käyttöönoton.
Talletuksesta annettu vastakirja on asetettava nimetylle henkilölle ja
voidaan siirtää vain nimetylle henkilölle. Siten pankki ei saa asettaa
haltijalle maksettavaksi asetettuja sitoumuksia.
Talletusta ei saa tehdä ehdolla, että se annetaan lainaksi nimetylle luotonottajalle.
Pankki saa käyttää yleisön talletusten vastaanottamiseen vain sellaisia
tilejä, joiden yleiset ehdot Pankkitarkastusvirasto on hyväksynyt.
Talletus määritellään yleisöltä vastaanotetuiksi takaisinmaksetuiksi
varoiksi, jotka on otettu Rahoitustarkastuksen hyväksymille yleiset
ehdot täyttäville tileille.
Talletus määritellään takaisinmaksettaviksi varoiksi, jotka korvataan
kokonaan tai osaksi Talletussuojarahastosta. Talletuksia saadaan vastaanottaa vain tileille, joiden ehdot ovat Rahoitustarkastuksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaiset.
Talletuksen määrittely on toteutettu Talletussuojarahaston kautta kuten
edellä. Finanssivalvonta ei enää nimenomaisesti hyväksy tilien ehtoja.
Pankkien on kuitenkin toimitettava Finanssivalvonnalle toiminnassaan
käyttämiensä vakoehtoisten sopimusten ehdot.

Liite 8. Antolainauksen sääntely
1895
1918

Vaadittaessa takaisin maksettava tai enintään 6 kk:ssa irtisanottava
velkakirjalaina.
Vaadittaessa takaisin maksettava tai enintään 6 kk:ssa irtisanottava
velkakirjalaina
Enintään neljäsosa talletusten määrästä korkeintaan 6 kk:n määräaikaisiin lainoihin ja enintään 6 kk:n vekseleihin.
Enintään viidesosa talletusten määrästä siirrettäviin irtisanomattomiin
kuoletuslainoihin.
Kassakreditiivi- ja konttokuranttilainoja enintään vuoden ajaksi.

1931

1969

1990
1993
2007

2014

Vaadittaessa takaisin maksettava tai enintään 3 kk:ssa irtisanottava
velkakirjalaina.
Enintään 6 kk:n määräajan kuluttua erääntyvä laina.
Enintään viidesosa talletusten määrästä enintään 6 kk:n määräajan
tai vaadittaessa erääntyviin shekkiluottoihin sekä enintään 3 kk:n
vekseleihin, vekseleihin kuitenkin enintään kymmenesosa talletusten
määrästä.
Enintään kymmenesosa talletusten määrästä siirrettäviin irtisanomattomiin kuoletuslainoihin.
Luottoa voi antaa vain kiinteistökiinnitystä, käteispanttia ja omavelkaista takausta vastaan valtiota, kuntaa ja seurakuntaa lukuun ottamatta.
Kuoletuslainoja kiinnitystä vastaan enintään puoleen kiinteistön käyvästä arvosta.
Käteispanttia, omavelkaista takausta ja vekseliä vastaan enintään puoleen määrään talletuksista.
Säästöpankki ei saa antaa samalle lainanottajalle luottoa niin suuressa
määrin, että siitä voisi aiheuttaa vaaraa pankin vakavaraisuudelle.
Säästöpankki ei saa antaa luottoa sellaisin ehdoin, että siitä voi aiheutua vaaraa pankin maksuvalmiudelle.
Säästöpankki saa antaa luottoa ainoastaan turvaavaa vakuutta vastaan.
Säästöpankki saa kuitenkin antaa vakavaraiselle henkilölle ja yhteisölle luottoa nimivakuudella enintään puolta pankin omasta pääomasta
vastaavan määrän.
Kuoletuslainoja kiinnitystä vastaan enintään 60 %:iin vakuuden arvioidusta arvosta.
Pankkitakauksia ainoastaan turvaavaa vakuutta vastaan.
Pankkitakauksia enintään 20 % pankin luotonannosta; Pankkitarkastusvirasto voi antaa luvan korkeampaan määrään.
Säästöpankki ei saa antaa samalle henkilölle luottoa eikä takauksia
niin suuressa määrin, että siitä voisi aiheutua vaaraa pankin vakavaraisuudelle.
Pankki ei saa ottaa toiminnassaan niin suurta riskiä, että siitä voi aiheutua olennaista vaaraa vakavaraisuudelle.
Luottomuodoilla ei määrällisiä rajoituksia.
Luoton vakuus vaikuttaa riskiryhmittelyyn: mitä parempi vakuus, sitä
vähemmän laina vaatii omaa pääomaa.
Asiakasriski ei saa nousta määrään, joka ylittää 25 % pankin omista
varoista.
Suurten asiakasriskien yhteismäärä ei saa ylittää 800 % pankin omista
varoista
Korostetaan riskienhallintajärjestelmiä ja edellytetään riski- ja valvontavaliokuntia.
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Liite 9. Pankin oikeus omistaa kiinteistöjä
ja kiinteistöyhteisöjen osakkeita ja
osuuksia

1895
1918

1931

1969

1990

1993

Kiinteistö omassa käytössä

Muut kiinteistöt

Voi omistaa ainoastaan kiinteistön,
jossa pankki toimii.
Voi omistaa vain kiinteistön, mikä
pankin liikettä varten saattaa olla
tarpeellinen.
Voi omistaa vain kiinteistön, missä
pankin liikettä harjoitetaan.
Kiinteistöihin saa sijoittaa enintään 10 % tallettajien saamisista.
Voi omistaa kiinteistön, missä
pankin liikettä harjoitetaan tai
jota käytetään toimihenkilöiden
asumiseen, koulutukseen tai virkistäytymiseen.
Näihin kiinteistöihin voi sijoittaa
enintään 10 % pankin taseen loppusummasta.
Voi sijoittaa kiinteistöihin määrän,
joka on enintään 13 % pankin
taseen loppusummasta.

Ei saa omistaa muita kiinteistöjä
paitsi saatavien turvaamiseksi.
Ei saa omistaa muita kiinteistöjä
paitsi saatavien turvaamiseksi.
Ei saa omistaa muita kiinteistöjä
paitsi pankin saatavien turvaamiseksi.

Muihin kuin pankkikiinteistöomistukseen kuuluviin kiinteistöihin enintään 3 % taseen loppusummasta.
Saatavien turvaamiseksi hankittu
omaisuus on muutettava rahaksi
niin pian kuin se on mahdollista
ja viimeistään 5 vuoden kuluessa.
Laki ei erottele pankkikiinteistöomistusta ja muuta kiinteistöomistusta, yhteensä siis enintään 13 %.
Saatavien turvaamiseksi hankittu
omaisuus on muutettava rahaksi
niin pian kuin se tappiotta on
mahdollista ja viimeistään 5 vuoden kuluessa.
Voi sijoittaa kiinteistöihin määrän, Laki ei erottele, missä käytössä
joka on enintään 13 % pankin
kiinteistö on (enintään 13 %).
taseen loppusummasta.
Saatavien turvaamiseksi hankittu
omaisuus on muutettava rahaksi
niin pian kuin se tappiotta on
mahdollista ja viimeistään 5 vuoden kuluessa.
Väliaikaista omistusta koskevat
säännökset koskevat vain kiinteistöjä.

2007

Voi sijoittaa kiinteistöihin määrän,
joka on enintään13 % pankin taseen loppusummasta.

2014

Kuten vuoden 2007 laissa.

Laki ei erottele, missä käytössä
kiinteistö on (enintään 13 %).
Suhdelukua laskettaessa ei oteta
huomioon kiinteistöjä, jotka ovat
jääneet pankin haltuun maksamatta jääneen saamisen vakuutena.
Kuten vuoden 2007 laissa.

Liite 10. Pankin oikeus omistaa osakkeita ja
osuuksia
Elinkeinoyhteisöjen osakkeet

1895
1918

1931

1969

1990

Luotto- ja rahoituslaitosten osakkeet
Voi sijoittaa sellaisen pankkilaitoksen osakkeisiin, joka on
perustettu säästöpankkien toiminnan edistämiseksi (tarkoitti
SKOP:ia).
Säästöpankkien omistaman
pankin (SKOP:n) osakkeisiin
enintään puolet omien rahastojen
määrästä.
Enintään 10 % pankin omasta pää- Pankkitoimintaa harjoittavien
omasta niiden osakkeiden lisäksi,
luottolaitosten osakkeisiin eninjotka ovat pankin toiminnalle vält- tään 30 % omasta pääomasta
tämättömiä.
SKOP:n osakkeiden lisäksi (tarEnintään 20 % yksittäisen yhteisön koitti kiinnitysluottopankkeja ja
osakepääomasta.
luotto-osakeyhtiöitä).
Enintään 10 % yksittäisen yhteisön Kotimaisen luotto- ja rahoituslaiosakepääomasta ja yhdessä toisen
toksen osakkeiden omistusta ei
pankin kanssa yhteensä enintään
rajoiteta määrällisesti.
20 % yhteisön osakepääomasta.
Rajoituksetta sellaisten yhteisöYli 10 %:n omistus yhdessä yhtijen osakkeisiin, jotka tuottavat
össä saa olla enintään 15 % pankin palveluja pankkitoimintaa haromista varoista. Tällaisia sijoituk- joittaville yhteisöille.
sia saa olla enintään 60 % pankin
omista varoista.
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1993

2007
2014

Yli 10 %:n omistuksista muuta
elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yrityksissä on ilmoitettava Pankkitarkastusvirastolle. Omistusten
haitallisuutta voidaan arvioida
kilpailunrajoituslain (480/1992)
nojalla.
Yli 10 %:n omistus yhdessä yhtiössä saa olla enintään 15 % pankin
omista varoista. Tällaisia sijoituksia saa olla enintään 60 % pankin
omista varoista.
Pankilla katsotaan olevan yrityksessä huomattava omistusosuus,
jos pankki omistaa 10 % yrityksen
osakepääomasta. Pankilla on oltava omia varoja 15 % sijoituksista
kohdeyritykseen. Omien varojen
tulee olla 60 % sijoituksista kaikkiin kohdeyrityksiin.
(Vakavaraisuuslaskennassa huomattavat omistukset vähennetään
omista varoista.)

Luotto- ja rahoituslaitoksen
osakkeiden omistusta ei rajoiteta.
Pankkien omistusta vakuutusyhtiöissä ei (enää) rajoiteta.

Luotto- ja rahoituslaitoksen
osakkeiden omistusta ei rajoiteta.
(Vakavaraisuuslaskennassa ydinpääomasta vähennetään määrä,
jolla omistukset toisiin finanssialan yrityksiin ylittävät 10 %
ydinpääomasta. Alle 10 %:n
osakeomistukset riskipainotetaan
kertoimella 250 %.)

Liite 11. Säästöpankin vakauden
peruselementit
Vuosi
1895

1918

1923

Peruspääoma Maksuvalmius
1 000 mk Talletukset nostettavissa
irtisanomisen jälkeen.
10 % talletusten määrästä
helposti rahaksi muutettavia, josta puolet sai olla
kiinnitettyjä velkakirjoja.
2 000 mk 10 % talletusten määrästä
helposti rahaksi muutettavissa instrumenteissa.
20 000 mk

Vakavaraisuus
-

-

1931

50 000 mk 10 % sekä
20 % shekkitileiltä nostettavasta määrästä shekkien
lunastamisen varalta.

1969

100 000 mk 20 % vaadittaessa maksettavista veloista sekä
10 % muista veloista.

1982

500 000 mk

1990

25 milj. mk 10 % pankin veloista.

1993

2007

2014

Omien rahastojen tuli
olla 10 % käteispanttia,
takausta ja vekseliä vastaan annetuista luotoista.
Käteispanttia, takausta ja
vekseliä vastaan sai antaa
max 50 % talletuksista.
2 % sitoumusten määrästä. Sitoumuksissa
talletukset ja 50 % pankkitakauksista.

8 % omien varojen suhteena pankin saamisiin ja
sijoituksiin niiden riskipitoisuuden mukaan.
30 milj. mk 10 % pankin veloista ja
8%
15 %:n vaatimus markkiSuurten asiakasriskien
narahaan perustuville pan- enimmäismäärät.
kin veloille.
Tarkennuksia luottojen
riskiluokituksessa.
5 milj. eur Maksuvalmiuden on ol8%
tava pankin toimintaan
Luottoriskit voidaan lasnähden riittävällä tavalla
kea vakiomenetelmällä
turvattu.
tai sisäisen luottoluokituksen menetelmällä.
5 milj. eur Likvidien varojen määrän Maailmanlaajuisesti mertulee riittää seuraavan
kittävät pankit 8 - 13 %
kuukauden aikana eräänty- Rahoitusjärjestelmän
viin suorituksiin, mukaan
kannalta merkittävät panlukien mahdollinen tallekit 7 - 11,5 %
tuspako.
Muut pankit 7 - 9,5 %
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Liite 12. Pankkivalvonnan kehitys
Laki
1895

1924

1931

1939

1954

Valvonta
Senaatti asetti säästöpankkitarkastajan.
Tehtävänä laillisuusvalvonta ja
pankkien neuvonta.
Tarkastajan tehtävä mm. toimenpide-esitysten tekeminen maaherralle.

Valtuudet ja valitusoikeus
Maaherran tehtävänä kieltää säästöpankin päätöksen toimeenpano
tai vaatia oikaisua, jos menetelty
vastoin lakia tai säästöpankin sääntöjä.
Maaherralla oikeus asettaa uhkasakkoja tai kieltää pankkia jatkamasta toimintaa.
Valtiovarainministeriö (VM) val- Piiritarkastajilla itsenäinen päätösvoi säästöpankkeja ja asetti tehvalta.
tävään säästöpankkien tarkastajia. Piiritarkastajan toimenpiteistä valiMaa jaettiin kuuteen tarkastustusoikeus valtiovarainministeriöön.
piiriin.
Säästöpankkien toimintaa valvoi Tarkastajalla oikeus kieltää pankin
VM säästöpankkien tarkastajain
päätösten toimeenpano ja vaatia
avulla (ei muutosta vuoteen 1924 oikaisua.
nähden).
VM:llä oikeus saattaa pankki tehostetun valvonnan alaiseksi, määrätä
pankille asiamies ja keskeyttää
talletustoiminta.
Uhkasakon asettamisoikeus VM:llä.
Tarkastajan päätöksistä valitus
VM:lle.
Kollegiaalinen SäästöpankkiPiiritarkastajien valtuudet siirtyivät
tarkastus (SPT), joka oli VM:n
kollegiaaliselle Säästöpankkitaralainen.
kastukselle.
Tärkeät asiat käsiteltiin lisätyssä Uhkasakon asettaminen VM:ltä
SPT:ssä, jossa edustettuna SPT,
lääninhallitukselle.
Suomen Pankki ja säästöpankit. SPT:n päätöksistä valitus KHO:een.
SPT:n kustannukset säästöpankeille.
Valtio luopui välittömästä valSPT:llä oikeus kieltää pankin
vonnasta ja SPT:n asetti Säästöpäätösten toimeenpano ja vaatia
pankkiliitto.
oikaisua.
SPT oli VM:n ylivalvonnan
Erityisen asiamiehen asettaminen.
alainen.
SPT:n tarkastusneuvosto voi päätTärkeät asiat käsiteltiin SPT:n
tää pankin toiminnan keskeyttämitarkastusneuvostossa, jossa
sestä, lakkauttamisesta ja konkursolivat edustettuina SPT, VM ja
sista.
säästöpankit.
Valitustie: tarkastusneuvosto →
Laillisuusvalvonta ja neuvonta.
KHO.

1969

1993

2003

SPT Pankkitarkastusviraston
SPT:llä samat oikeudet kuin
(PTV) ylivalvonnan alaiseksi.
PTV:llä.
Luovuttiin tarkastusneuvostosta Asiamiehen asettaminen pankkiin.
ja SPT päällikkövirastoksi, jossa PTV:llä oikeus kieltää pankin
päätökset teki säästöpankkien
päätösten toimeenpano ja vaatia
tarkastusjohtaja.
oikaisua.
Ensisijaisesti laillisuusvalvontaa. PTV:llä esitysoikeus VM:lle pankin toimiluvan peruuttamista.
Mahdollisuus (osingonjaon ja)
vuosivoiton käytön rajoittamiseen.
Valitusoikeus PTV:stä KHO:een.
PTV muuttui Rahoitustarkastuk- SPT:llä samat oikeudet kuin
seksi. (RATA) ja siirtyi Suomen RATA:lla.
Pankin yhteyteen.
Asiamiehen asettaminen pankkiin.
Erityistarkastuksen määrääminen.
Oikeus kieltää pankin päätösten
toimeenpano ja oikeus vaatia oikaisua.
Esitys VM:lle pankin toimiluvan
ehtojen muuttamisesta ja peruuttamista.
Esitys VM:lle (osingon ja) vuosivoiton jakamisen rajoittamiseksi.
Uhkasakon asettaminen ja tuomitseminen.
Valitus RATA:sta KHO:een.
Uusi rahoitustarkastuslaki, jossa SPT:llä samat oikeudet kuin
lisättiin Rahoitustarkastuksen
RATA:lla.
valvontavaltuuksia ja valtuuksia Asiamiehen asettaminen pankkiin.
hallinnollisten seuraamusten
Ulkopuolisen asiantuntijan käyttämääräämiseen.
minen.
Toimilupa-asiat siirrettiin valtio- Oikeus kieltää pankin päätösten
varainministeriöltä RATA:an.
toimeenpano ja vaatia oikaisua.
Varojen jakamisen rajoittaminen.
Uhkasakon asettaminen ja tuomitseminen.
Julkinen huomautus ja julkinen
varoitus.
Valitus Helsingin hallinto-oikeuteen → KHO.
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2005

2009

2014

Rahoitustarkastuslakiin lisättiin
euromääräisiä sanktioita arvopaperimarkkinalain ja sijoitusrahastolain rikkomisesta (299/2005).

Rikemaksu oikeushenkilölle 500
- 10 000 euroa, luonnolliselle henkilölle 50 - 1 000 euroa.
Esitys seuraamusmaksusta markkinaoikeudelle: määrä oikeushenkilölle 500 - 200 000 euroa, enintään
10 % tilikauden liikevaihdosta,
määrä luonnolliselle henkilölle 100
- 10 000 euroa.
RATA päättää rikemaksusta, voi
valittaa markkinaoikeuteen, markkinaoikeus päättää seuraamusmaksusta.
Markkinaoikeus → KHO.
Rahoitustarkastus ja VakuuSPT:llä samat oikeudet kuin
tusvalvontavirasto yhdistettiin
FIVA:lla.
Finanssivalvonnaksi (FIVA).
Asiamiehen asettaminen.
Varsinaista valvontaa koskevat
Oikeus kieltää pankin päätösten
muutokset kohdistuivat pääosin
toimeenpano ja vaatia oikaisua.
vakuutusyhtiöihin.
Toimiluvan peruuttaminen ja toimiluvan mukaisen toiminnan rajoittaminen.
Varojen jakamisen rajoittaminen.
Johdon toiminnan määräaikainen
rajoittaminen.
Uhkasakon asettaminen ja tuomitseminen.
Julkinen huomautus ja varoitus.
Rikemaksu ja seuraamusmaksu.
Säästöpankkitarkastus lopetetaan FIVA voi asettaa pankille harkinja säästöpankit / säästöpankkien nanvaraisen lisäpääomavaatimukyhteenliittymä suoraan FIVA:n
sen.
valvontaan.
Seuraamusmaksu pankille enintään
10 % liikevaihdosta ja luonnolliselle henkilölle enintään 5 milj. euroa.
Seuraamusmaksun enimmäismäärän pankille tulee olla kuitenkin
kaksi kertaa suurempi kuin rikkomuksesta saatu taloudellinen hyöty.

Liite 13. Säästöpankkien Vakuusrahaston
tuotot ja varat
Vuosi

Kannatusmaksut

Korot

Pääoma
vanha markka

1925

259 381

12 374

267 162

1926

309 645

31 257

603 548

1927

387 687

58 245

1 043 068

1928

481 070

70 226

1 587 874

1929

562 944

168 805

2 311 905

1930

591 084

183 175

3 078 421

1931

630 017

292 764

3 972 753

1932

693 314

305 074

4 946 305

1933

700 270

410 578

6 041 407

1934

728 958

366 749

7 126 279

1935

787 229

425 946

8 330 269

1936

856 800

368 517

9 523 513

1937

967 485

367 795

10 851 080

1938

1 133 997

404 537

12 381 241

1939

1 270 034

461 960

14 102 017

1940

823 600

517 051

15 427 323

1941

868 663

571 583

15 027 864

1942

881 802

608 621

16 488 272

1943

1 038 462

682 198

17 962 835

1944

1 250 555

755 132

19 945 122

1945

1 423 536

837 875

22 176 138

1946

1 923 500

938 555

24 957 965

1947

2 152 605

989 839

25 721 009

1948

2 574 713

1 362 603

28 464 226

1949

-

977 573

82 964 649

1950

-

2 887 761

84 532 099

1951

-

3 365 438

116 361 995

1952

-

4 222 114

124 486 508

1953

7 228 987

4 910 860

130 911 575

1954

8 466 408

6 611 716

142 666 784

1955

10 145 521

8 471 322

159 976 350

1956

11 942 408

10 023 539

179 952 537

1957

12 442 527

11 177 741

201 051 404
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1958

13 030 906

11 505 378

222 476 483

1959

14 519 171

11 567 503

245 418 425

1960

16 846 791

12 494 273

264 912 799

1961

19 843 529

14 064 132

288 450 575

1962

22 946 989

16 058 387

316 769 138
Pääoma
uusi markka

1963

246 683

177 923

3 445 751

1964

261 044

147 665

3 664 559

1965

289 948

214 867

4 040 318

1966

326 382

264 676

4 451 628

1967

369 123

218 619

4 750 079

1968

404 467

346 151

5 143 405

1969

437 562

447 105

5 778 121

1970

611 265

310 682

5 803 431

1971

678 027

347 330

5 861 799

1972

763 827

279 268

6 008 823

1973

877 610

290 681

6 030 479

1974

1 031 371

352 211

6 971 002

1975

1 243 947

454 054

8 423 017

1976

1 460 904

625 134

9 905 755

1977

1 649 558

819 643

11 555 588

1978

1 895 221

1 001 724

13 458 598

1979

2 195 222

1 172 899

15 694 637

1980

2 706 607

1 606 574

18 474 229

1981

3 207 239

1 811 724

22 112 259

1982

3 722 631

2 379 208

26 682 209

1983

4 376 415

2 666 692

30 464 115

1984

5 208 831

2 980 593

32 237 786

1985

6 114 977

2 788 865

40 551 531

1986

10 457 573

3 457 080

42 900 952

1987

12 445 805

3 291 380

53 675 654

1988

15 630 504

3 365 239

59 311 223

1989

22 315 191

5 679 115

55 667 979

1990

36 063 286

5 323 036

56 026 701

1991

158 450 340

7 821 570

44 454 767

1992

994 064 395

5 429 559

77 872 679

1993

248 479 362

7 802 657

140 115 856

1994

104 586 790

6 732 616

223 298 541

1995

29 293 740

7 057 580

94 233 946

1996

30 600 773

3 488 677

121 829 022

1997

12 191 958

7 107 276

138 946 484

1998

-

5 668 298

139 891 283

1999

-

5 564 213

145 327 428

2000

-

5 980 056

151 231 190

2001

-

6 232 358

157 235 042
Pääoma
valuutta euro

2002

-

899 256

27 317 864

2003

-

2 025 400

29 259 254

2004

-

800 367

29 512 002

2005

-

1 720 850

18 089 361

2006

-

709 502

18 451 780

2007

-

245 161

18 517 852

2008

-

421 525

18 801 982

2009

-

973 113

19 642 375

2010

-

699 475

20 052 888

2011

-

551 917

20 373 389

2012

-

685 985

20 860 031

2013

-

1 850 167

22 748 830

2014

-

1 633 166

24 383 996
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Liite 14. Säästöpankkien Vakuusrahaston
tukitoimet 1926-2014
Vuosi Tukea saaneet
säästöpankit
lkm

Takaisin makset- Avustus mk
tava laina mk

1926

1

Yhteensä euroa
(vuoden 2011
rahanarvossa)

220 000

62 000

100 000

27 000

1927

-

1928

-

1929

1

1930

-

1931

1

62 500

20 000

1932

4

1 088 000

357 000

1933

4

1 050 000

355 000

1934

3

1 850 000

632 000

1935

1

350 000

118 000

1936

2

123 000

41 000

19371946
1947

1

500 000

26 000

1948

1

5 000 000

198 000

1949

1

5 474 000

213 000

1950

3

3 943 000

134 000

1951

1

13 500 000

395 000

1952

2

214 000

6 000

1953

4

10 958 000

312 000

1954

2

3 230 000

92 000

1955

1

3 780 000

111 000

1956

2

17 975 000

530 000

1957

-

1958

3

43 796 000

975 000

1959

2

17 500 000

383 000

1960

1

5 900 000

125 000

1961

1

759 000

15 000

1962

4

23 696 000

473 000

1963¹

2

87 000

166 000

1964

-

1965

1

20 000

33 000

1966

1

38 000

63 000

1967

1

780 000

1 080 000

1968

1

98 000

135 000

1969

2

86 000

116 000

1970

2

1 650 000

2 169 000

1971

1

561 000

551 000

1972

2

64 000

70 000

1973
1974

5
3

1 308 000
440 000

2 103 000
551 000

1975

1

314 000

234 000

1976

1

144 000

94 000

1977

-

-

-

1978

1

548 000

295 000

1979

1

77 000

38 000

1980

2

1 360 000

613 000

1981

2

1 144 000

460 000

1982

2

2 142 000

788 000

1983
1984
1985

4
5
2

3 450 000
6 651 000
495 000

2 186 000
2 423 000
268 000

1986

3

11 736 000

3 389 000

1987

3

5 582 000

1 555 000

1988

2

13 550 000

3 598 000

1989

4

39 200 000

9 767 000

1990

2

11 227 000

2 636 000

1991

7

51 440 000

11 603 000

1992

10

527 900 000

115 990 000

1993

2

8 200 000

1 765 000

1994
1995
1996

5
2
1

15 700 000
1 800 000

19 250 000
4 800 000
6 500 000

7 669 000
1 392 000
1 371 000

1997

1

2 000 000

1998
1999 –
2014

2
-

1 900 000

726 000

2 900 000
1 000 000

422 000
6 900 000

¹ Vuoden 1963 alusta markasta otettiin pois kaksi nollaa.

1 409 000
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Liite 15. Säästöpankkien Vakuusrahasto,
hallinto
Valtuuskunta
Säästöpankkiliiton valtuuskunta / hallintoneuvosto, jonka kokoonpano on ollut
sama kuin vakuusrahaston valtuuskunnan kokoonpano, on mainittu Säästöpankkiliiton historiikissa Risto Partanen: Sata vuotta säästöpankkien yhteistoimintaa s.
251-254.

Valtuuskunnan puheenjohtajat
pankinjohtaja, hovioikeudenneuvos Axel Ålenius
pankinjohtaja, lakit. lis. K. Fr. Nyman
pääjohtaja, fil. tri V. J. Sukselainen
kansliapäällikkö, lakit. lis. Kai Korte
pääjohtaja, varatuomari Kristian Gestrin
ministeri, agronomi Toivo T. Pohjala
kansliapäällikkö, valt. maisteri Pertti Sorsa
pormestari, varatuomari Pekka Suninen
maakuntaneuvos, MMM Jukka Tuori
päätoimittaja, kamarineuvos Jaakko Puomila

1925-1932
1932-1952
1952-1972
1972-1982
1982-1990
1990-1993
1993-1995
1995-1996
1996-2012
2012-2014

Turku
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Harjavalta
Helsinki
Lappeenranta
Huittinen
Lohja

1925-1939
1940-1947
1948
1949-1958
1959-1960
1961-1969
1970-1990
1991-1992
1993

Helsinki
Hämeenlinna
Hämeenkyrö
Turku
Helsinki
Porvoo
Turku
Porvoo
Helsinki

1994-1998
1999-2000
2001-2014

Somero
Vöyri
Somero

Johtokunta / hallitus
Puheenjohtajat
pääjohtaja, varatuomari M. R. Palojärvi
pankinjohtaja, talousneuvos Auk. Heinonen
säästöpankinjohtaja Jalmari Helo
hovioikeudenasessori Väinö O. Helke
pääjohtaja, lakit. lis. J. J. E. Martola
pankinjohtaja, lakit. lis. Gunnar Baltscheffsky
pankinjohtaja, varatuomari Jukka Mikkola
pankinjohtaja, varatuomari Kaj Rosendahl
toimitusjohtaja, valtiot. maisteri Heikki Pöntiskoski
toimitusjohtaja, varatuomari Markku Laurila
toimitusjohtaja, varatuomari Jan Björklund
toimitusjohtaja, oikeust. maisteri Juhani Huupponen

Varapuheenjohtajat
hallitussihteeri, fil. maisteri J. W. Minni (VM)
pankinjohtaja, talousneuvos Auk. Heinonen
pankinjohtaja, lakit. lis. J. J. E. Martola
pankinjohtaja, lakit. lis. Gunnar Baltscheffsky
pankinjohtaja, ekonomi V. V. Puustinen
pankinjohtaja, talousneuvos Lauri Alanko
pankinjohtaja, varatuomari Kaj Rosendahl
pankinjohtaja, varatuomari Juha Kiiha
toimitusjohtaja, dipl. ekonomi Göran Grönroos
pankinjohtaja, varatuomari Jarl Sved
toimitusjohtaja, oikeust. kand. Agneta Rehnberg
toimitusjohtaja, talousneuvos Matti Immonen
toimitusjohtaja Hannu Syvänen

1925-1931
1932-1939
1940-1958
1959-1960
1961-1969
1970-1974
1975-1990
1991-1993
1993-1994
1995-2005
2006-2008
2009-2011
2012-2014

Helsinki
Hämeenlinna
Helsinki
Porvoo
Helsinki
Hyvinkää
Porvoo
Kemi
Helsinki
Helsinki
Tammisaari
Mietoinen
Längelmäki

1925-1930
1925-1939
1925-1941
1931
1931-1941
1940-1947
1941-1949
1942-1947
1949-1961
säästöpankinjohtaja, lakit. kand. L. R. Lassenius
1948-1949
hallitussihteeri, varatuomari Kaarlo Jahkola (VM) 1949-1958
pankinjohtaja, lakit. lis. Gunnar Baltscheffsky
1950-1958
kansliapäällikkö, lakit. lis. Paavo Säippä (VM)
1959-1970
säästöpankinjohtaja, ekonomi V. V. Puustinen
1959-1960
hovioikeudenneuvos Timo Juntti
1961-1962
säästöpankinjohtaja, lainopin kand. Aimo Timo1963-1966
nen
säästöpankinjohtaja, talousneuvos Lauri Alanko
1963-1969
säästöpankinjohtaja, varatuomari Jukka Mikkola
1967-1969
pankinjohtaja, varatuomari Martti Ahto
1970-1983
pankinjohtaja, varatuomari Kaj Rosendahl
1970-1974
pankinjohtaja, varatuomari Aulis Pitkänen
1970-1978
kunnallisneuvos Heikki Aurasmaa
1970-1971
pankinjohtaja, talousneuvos Markus Härkönen
1971-1975

Tampere
Porvoo
Nummi
Hämeenlinna
Helsinki
Turku
Helsinki
Hämeenkyrö

Jäsenet
säästöpankinjohtaja J. K. Laurila
pankinjohtaja, varatuomari John Dahlström
kunnallisneuvos Akseli Sarjakoski
pankinjohtaja, talousneuvos Auk. Heinonen
hallitussihteeri, varatuomari Emil Pekkanen (VM)
pankinjohtaja, varatuomari Eric Granberg
hallitussihteeri G. Lilieros (VM)
säästöpankinjohtaja Jalmari Helo

Vaasa
Helsinki
Porvoo
Helsinki
Helsinki
Turku
Kajaani
Hyvinkää
Turku
Hämeenlinna
Porvoo
Lieksa
Pihtipudas
Sotkamo
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agronomi Martti Kumpulainen
pankinjohtaja, metsänhoitaja Tuomo Raukola
pankinjohtaja, talousneuvos Kauko Huusko
pankinjohtaja, valtiot. maisteri Kimmo Turtiainen
pankinjohtaja Mauri Palmu
toimitusjohtaja, varatuomari Raimo Louko

1972-1987
1975-1988
1976-1983
1979-1989
1984-1986
1984-1990

toimitusjohtaja, lainopin kand. Ilkka Miettinen
kunnanjohtaja Asko Liimatainen
toimitusjohtaja, varatuomari Kalevi Kauniskangas
pankinjohtaja, varatuomari Kari Wuorisalo
pankinjohtaja, varatuomari Juha Kiiha
toimitusjohtaja, varatuomari Heikki Karppinen
toimitusjohtaja, kauppat. maisteri Erkki Sipilä
toimitusjohtaja, dipl. ekonomi Göran Grönroos
toimitusjohtaja, talousneuvos Jouko Tuomola
toimitusjohtaja, YTM, kauppaneuvos Timo Hanttu
toimitusjohtaja, varatuomari Jan Björklund
toimitusjohtaja, ekonomi Hannu Puhakka
toimitusjohtaja, oikeust. maisteri Juhani Huupponen
toimitusjohtaja, varatuomari Bengt Boman
toimitusjohtaja, oikeust. kand., ekon. Eino Linnakangas
toimitusjohtaja, oikeust. kand. Agneta Rehnberg
toimitusjohtaja, talousneuvos Matti Immonen
toimitusjohtaja, oikeust. kand. Päivi Takanen
toimitusjohtaja, varatuomari Jukka Suominen
toimitusjohtaja, dipl. ekonomi Hans Bondén
toimitusjohtaja Berndt-Johan Lundström
toimitusjohtaja, ekonomi Risto Seppälä
toimitusjohtaja, varatuomari Monika Mangs

1987-1988
1988-1993
1989-1992
1989-1991
1990
1992-1993
1992-1993
1993
1993
1993-2003
1994-1998
1994-1995
1999-2000

Iisalmi
Hyvinkää
Kuhmo
Oulu
Imatra
Lapua/Ylistaro
Lappeenranta
Viitasaari
Helsinki
Helsinki
Kemi
Helsinki
Pori
Helsinki
Lammi
Lappeenranta
Vöyri
Helsinki
Somero

2001-2004
2004-2005

Korppoo
Lohja

2005-2009
2006-2008
2006-2008
2009-2014
2010-2011
2012-2013
2012-2014
2014

Tammisaari
Mietoinen
Lohja
Lohja
Närpiö
Tammisaari
Lahti
Kristiinankaupunki

1926-1928
1926-1928
1929-1936

Ylistaro
Helsinki
Viipuri

1929-1933

Sysmä

Tilintarkastajat
säästöpankinjohtaja K. F. E. Leino
säästöpankinjohtaja, fil. maisteri J. Laherma
säästöpankinjohtaja, talousneuvos Otto Järveläinen
taloustirehtööri Emil Väle

säästöpankinjohtaja, fil. maisteri Toivo Aro
säästöpankinjohtaja, varatuomari J. Kivi-Koskinen
säästöpankinjohtaja, fil. maisteri Bengt Juthman
säästöpankinjohtaja Eino Peltola
säästöpankinjohtaja, fil. maisteri Eero Numerla
säästöpankinjohtaja, fil. tri Mauno Koivisto
säästöpankinjohtaja Valdemar Brandt
säästöpankinjohtaja, valtiot. maisteri Ilmari Lavonsalo
pankinjohtaja Helge Smedjebacka
pankinjohtaja Tarmo Turunen
pankinjohtaja, valtiot. maisteri Pentti Laaksonen
pankinjohtaja, oikeust. kand. Antti Kokki
kauppat. maisteri, KHT Jaakko Heikkonen
pankinjohtaja, varatuomari Kalevi Mäkiaho
pankinjohtaja Aimo Hietala
kauppat. maisteri, KHT Reino Hyytiäinen
kauppat. maisteri, KHT Pekka Nikula
kauppat. maisteri, KHT Juha Tuomala

1934-1948
1937-1948

Helsinki
Viipuri

1949-1964
1949-1951
1952-1959
1960-1966
1965-1968
1967-1974

Närpiö
Kotka
Turku
Helsinki
Kokkola
Helsinki

1969
1970-1974
1975-1988
1975-1988
1983-1988
1989-1992
1989-1992
1989-1990
1991-1994
1993-1995
2001-2007

Teerijärvi
Leppävirta
Helsinki
Harjavalta
Helsinki
Kajaani
Ylivieska
Helsinki
Helsinki
Helsinki

toimitusjohtaja, ekonomi, HTM Matti Ristikangas
toimitusjohtaja, oikeust. maist. Juhani Huupponen
kauppat. maisteri, KHT Joe Sundholm
dipl. ekonomi, KHT Jan Holmberg
toimitusjohtaja Tapio Nuutinen
kauppat. maisteri, KHT Frej Lobbas
dipl. ekonomi, KHT Johan Weckman
kauppat. maisteri, KHT Pekka Kaasalainen
PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö
KPMG, KHT-yhteisö

1993-1998
1994-1998
1996-1998
1999-2007
1999
2000
2008-2011
2008-2011
2012-2013
2014

Iisalmi
Hauho
Helsinki
Helsinki
Luopioinen
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki

1940-1961
1961-1968
1968-1979
1979-1983
1984-1991
1991-1993

SKOP
SKOP
SKOP
SKOP
SKOP
SÄVY¹

Asiamiehet
lakit. lis. J. J. E. Martola
varatuomari Onni Särökari
varatuomari Matti Soini
varatuomari Kalevi Kauniskangas
varatuomari Jukka Haapanen
varatuomari Hannu Loponen

573

574

varatuomari Pekka Heikkilä
varatuomari Markku Ruuskanen
varatuomari Osmo Silvonen

1994-2001
2002-2009
2001-2002
2009-2014

Sp-liitto
Sp-liitto
Sp-liitto

Liite 16. Pankkirakenteiden muutokset
1980-luvulta alkaen
Säästöpankit
1989
1991
1992

1993

2003
2014

Suomen Työväen Säästöpankki muuttuu liikepankiksi, STS-Pankki
Oy:ksi.
Suomen Pankki ottaa SKOP:n haltuunsa ja sen tase-eriä siirretään eri
yhtiöihin.
Suomen Säästöpankki - SSP perustetaan ja siihen fuusioidaan 42 säästöpankkia. Pankki muutetaan vuoden lopussa säästöpankkiosakeyhtiöksi.
SSP:n ulkopuolelle jää Aktia Säästöpankki Oy ja 39 säästöpankkia.
KOP, SYP, PSP ja osuuspankit ostavat SSP:n terveen liiketoiminnan.
SSP:n muuta toimintaa jatkaa pääosin Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal
Oy.
Aktia Säästöpankki Oy eroaa säästöpankkiryhmästä.
25 säästöpankkia muodostaa säästöpankkien yhteenliittymän.
Oma Säästöpankki Oyj ja kolme muuta säästöpankkia fuusioituvat ja
jäävät yhteenliittymän ulkopuolelle.
Kaksi säästöpankkia fuusioituu Aktia Pankki Oy:öön.

STS-Pankki
1992
1993

KOP ostaa STS-Pankin terveen liiketoiminnan.
STS-Pankki muuttuu Siltapankki Oy:ksi, sittemmin Arsenal-Silta
Oy:ksi.

Osuuspankit
1997

245 osuuspankkia muodostavat osuuspankkien yhteenliittymän.
Yhteenliittymän ulkopuolelle jää 42 osuuspankkia, jotka muodostavat
paikallisosuuspankkiryhmän (POP-pankit).
Suur-Helsingin Osuuspankin terve liiketoiminta siirretään Okopankki
Oy:öön (Helsingin OP Pankki Oy) ja taseen ongelmaeriä hoitaa omaisuudenhoitopankki Osuuspankki Realum.

Liikepankit
1987
1992
1995
1997
1998
2000

Helsingin Osakepankki fuusioidaan Suomen Yhdyspankkiin.
STS-Pankin terve liiketoiminta siirtyy Kansallis-Osake-Pankille.
SYP ja KOP fuusioidaan Merita Pankki Oyj:ksi.
Merita Pankki Oyj ja Nordbanken AB fuusioituvat MeritaNordbankeniksi.
MeritaNordbankeniin fuusioidaan Tanskasta Unibank
MeritaNordbankeniin fuusioidaan Norjasta Christiania Bank og Kreditkasse,
pankkikonsernin nimeksi vuonna 2001 Nordea.

Postipankki
1988
1998
2001
2006

Postipankki muutetaan liikepankiksi, Postipankki Oy.
Postipankki Oy ja Suomen Vientiluotto Oy yhdistyvät Leonia Pankki
Oy:ksi.
Leonia Pankki Oy ja Vakuutusyhtiö Sampo yhdistyvät, pankista Sampo
Pankki Oy
Danske Bank A/S ostaa Sampo Pankki Oyj:n, nimeksi 2013 Danske
Bank Oyj.
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Liite 17. Pankkitoiminnan sääntely ja
valvonta
Euroopan unioni /
Suomen valtio:

Euroopan
keskuspankki /
Suomen Pankki:

pankkilait
kuluttajansuojalaki
velkajärjestelylait
verolait

rahoitusmarkkinat
korkopolitiikka

finanssipolitiikka
valtion hätärahoitus
(lender of last resort)

Ohjeet ja valvonta:
Euroopan
pankkiviranomainen
Euroopan
kriisinratkaisujärjestel
mä /
Rahoitusvakausvirasto
Euroopan
keskuspankki /
Finanssivalvonta

Muut viranomaiset:

Pankki /
talletuspankkien
yhteenliittymä

Kuluttaja- ja
kilpailuvirasto
Verohallinto
Tietosuojavaltuutettu
Rahanpesun
selvittelykeskus

Kansainväliset puitteet:

Markkinat:

Baselin
pankkivalvontakomitea
Euroopan unionin
direktiivit ja
parlamentin ja
komission asetukset

asiakkaat
omistajat /
luottamushenkilöt
kilpailijat
julkisuus

Liite 18. Talouden kehitys ja sen seurauksia
pankin toiminnassa ja lainsäädännössä
Aika

Edeltävä tilanne

1860- Ulkomainen luotonotluku to
SP:n luotonannon
kasvu teollisuudelle
Nälkävuodet
Kansainvälinen lama

Ongelmat

Seuraukset

MaksuvalmiusvaikeLuottojen irtisanominen
udet
SP:lta maksuvalmiusKorkokannan nousu
tukea
Obligaatioiden arvon- Hypoteekkiyhdistys
alennukset
”omaisuudenhoitoyhtiAsiakkaiden konkurs- öksi”
sit
Porin, Kuopion ja
Närpiön sp:t lopettivat
toimintansa
1900- Kansainvälinen taan- Korkokannan nousu
Ensimmäinen pankki1903 tuma
Talletusten vähenekonkurssi Suomessa
Maataloudessa kato
minen ja lainanannon (Suomen Maatalous- ja
keskeyttäminen
Teollisuuspankki Oy)
1916- Korkeasuhdanne
Venäjän valtion rupla- Liikepankit valtion
1922 Inflaatio
obligaatiot arvottovalvontaan (PankkitarPankit ylilikvidejä
miksi
kastusvirasto)
Uusien liikepankkien Suomen valtion obSäästöpankkien Vakuusperustaminen
ligaatioiden (ns. varahaston perustaminen
paudenlainojen) arvon v. 1924
aleneminen
1929- Korkeasuhdanne
MaksuvalmiusvaikeLiikepankkien fuusiot,
1933 Ulkomainen luotonot- udet
lopettamiset ja konto
Luottotappiot
kurssit
Luottoekspansio
Säästöpankkilain antolainaussäännösten
tiukentaminen
Osuuspankkien vakuusrahaston perustaminen
Liikepankkien perustamispääoman nostaminen
”Pulalait” helpottamaan
velallisten asemaa
Pankkien korkosopimus
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1991- Korkeasuhdanne
1993 Kaksikorkojärjestelmä (säännellyt Suomen Pankin peruskorkoon perustuneet
markkinat ja markkinarahaan perustuneet
markkinat)
Valuutansäännöstelystä luopuminen
Myyntivoittoverotuksen uudistaminen
Luottoekspansio
Valuuttaluottojen
kasvu

SKOP:n maksuvalmiusvaikeudet
Luottolamapelko
Korkotason nousu
Varallisuusarvojen
lasku
Ennenäkemättömät
luottotappiot
Valuuttaluottojen devalvoituminen
Valtion luottokelpoisuus
Pankkilakien vakavaraisuusvaatimusten
alittaminen ilman tukitoimia

SKOP Suomen Pankin
haltuun
Säästöpankkien SSPfuusio
KOP:n osakeannit
STS:n lakkaaminen
KOP:n ja SYP:n fuusio
Vakuusrahastojen vahvistaminen ja tyhjentäminen
Osuuspankkien yhteenliittymän synnyttäminen
Valtion pääomasijoitukset kaikille pankeille
Talletuksille valtiontakuu pankkitukiponnella
Valtion vakuusrahasto
Omaisuudenhoitoyhtiöt
Velkajärjestelylait
Säästöpankkioikeudenkäynnit

PANKKIEN JÄRJESTÄMÄTTÖMIEN LUOTTOJEN
OSUUS SAAMISISTA KORKEIMMILLAAN
PANKKIKRIISIEN AIKANA
Taulukko osoittaa, että Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa koettiin 1990-luvun alussa vakavat pankkikriisit ja että Yhdysvalloissa vuonna 2007 alkanut finanssikriisi
ulotti vaikutuksensa lähes kaikkiin Euroopan maihin. Taulukko tekee ymmärrettäväksi, miksi EU:n tasolla päätettiin mahdollisista valtion takuista pankkien
veloille ja pääomatuista (9.2.2).
Maa
Norja
Suomi
Ruotsi

vuosi
1991
1991
1991

%
16,4
13,0
13,0

Unkari
Puola
Viro
Makedonia
Liettua

1991
1992
1992
1993
1995

23,0
24,0
7,0
70,0
32,2

Latvia
Japani
Ukraina
Venäjä
Slovakia

1995
1997
1998
1998
1998

20,0
35,0
62,4
40,0
35,0

Islanti
Latvia
Luxemburg
Ukraina
Kreikka
Unkari
Irlanti
Slovenia
Italia
Venäjä
Portugali
Espanja
Yhdysvallat
Tanska
Ranska
Iso-Britannia
Saksa
Hollanti
Itävalta
Ruotsi

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2007
2008
2008
2007
2008
2008
2008
2008

61,2
15,9
15,9
15,5
14,7
13,3
12,9
12,1
11,0
9,6
7,3
5,8
5,0
4,5
4,0
4,0
3,7
3,2
2,8
2,0

Lähde: Sampo Alhonsuo, Finanssivalvonta. Esitys Suomen Pankin rahamuseossa 10.1.2013
(Taiteiden yö).
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ASIAHAKEMISTO
Absorptiosulautuminen

257

ACH Finland

405

Andorra

72

Antolainaus

81,99,100-101,120,272,342,453

Arvonkorotusrahasto

308

Argentiina

94

Asiamies (liikepankit 1866-1922)

106,144,245,337

Asiamies (viranomaisen asettama)

156,212,400

Asiamies (palveluiden myynti)

117,198,245,359

Asiamies (vakuusrahasto)

397

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
ARA

366

Asuntorahoituksen neuvottelujärjestelmä

82-83

Automatia Pankkiautomaatit

123

Avustus (vakuusrahasto)

429-431

Avustuslaina (vakuusrahasto)

429-431

Bad bank

260,488

Bank Holiday

235

Belgia

41,72,114,187,243,244,383

Bretton Woods –järjestelmä

305

Bulgaria

91

Bullet-laina

155

Deregulaatio

70,113

Dublin (Irlanti)

59,315

EBA

93,351-353

Ecu

40

EIOPA

352

Elvytyssuunnitelma

501

EMU

41,72

Englanti, Iso-Britannia

41,43-46,94,114,228,243,246,288,290,292,
294,330,495,498,510

Epäsymmetrinen informaatio

74-75,147

Epätäydellinen kilpailu

78-79,147

Erik Selin, Meklariyhtiö

205

Erityistarkastus

216-217

ERM

41

ERVM

472

ERVV

472

ESA

125,352

ESMA

352

Espanja

41,213,387,472

ESRB

141,224,352

Euribor-korko

41,93

Euro

41

EVM

472

Finanssikriisi (2008)

90

Finanssitransaktiovero

498

Free banking

106

Friendly societies (Englanti)

44

Fuusio

199-200,251-259,404

G10-maat

114,305

George Rose´s Act (Englanti)

45

Grunnfondbevis / Egenkapitalbevis (Norja)

325

Hallintomalli (säästöpankki)

206-211

Hallituksen vastuu

212-219,230,433-434,437

Helibor-korko

41,119

Hollanti, Alankomaat

41,114,129,243,403,410,498

Hyvä pankkitapa

87,124-126

Hyvä perintätapa

87

ICAAP

312

Icesave-kiista (Islanti ym.)

248

Indeksiehto, -kielto, -hyvitys

281,402,452

Interpolator

158

IRB-menetelmä

295,313-314

Irlanti

41,315,472

Islanti

243,494,495

Italia

41,72,114,387,403

Itsesääntely

83,159-160

Itävalta

94,205,246,282,330,383,403

Jakautuminen (säästöpankki)

238

Japani

114

Joukkovelkakirjalaina

323

Järjestämätön luotto

70,130

Kanada

114

Kannatusmaksu (vakuusrahasto)

405-407

Kantarahasto

324-328

Kassavaranto / kassavarantotalletukset

119-120,283-285,368-369

Kauppakaari

81,218

Keskuspankkipolitiikka

118-119

KHT-vaatimus

136,354-355,484

Kiinteistönvälitys

87,115,270,275,358-359

581

582

Kilpailukysymykset ja –säännöt

123,204

Kolumbia

54

Kombinaatiosulautuminen

257

Konkurssi

242-250

Konversiolaki

329-330,388

Korkein oikeus / hallinto-oikeus

30,115,141,404,430,438,482

Korko-oikeudenkäynnit

77,281

Korkoloukku

84,85,93,154

Korkosopimus

121-122

Koronkiskonta

50

Koulusäästötoiminta

187

Kreikka

235,380

Kriisit

87

Kriisinratkaisuvälineet

503

Kriisinratkaisusuunnitelma

502

Krimin sota

287

Kultakanta

40,174,289,290

Kuluttaja-asiamies

87,115,124,341

Kuluttajariitalautakunta

160

Kuluttajansuoja / asiakkaansuoja

75-77,113,115,125

Kypros

235,380,462,472

Lamfalussy-prosessi

130,143

Latinalainen rahaliitto

72

Leimavero

356

Lender of last resort

86

Liechtenstein

72

Liiketoiminta (toimintaoikeudet)

158,269-278,357-360

Liiketoiminnan keskeyttäminen

236-239

Lisärahasto

321-323

Luotonantajavastuu

87

Luottamusaseman väärinkäyttö

488

Luottolama

470,475

Luottotappiot

70,91-92,302-305

Luottotappiovaraus

101,303-305,307

Luottovakuutus

304

Luottovero

356

Luxemburg

41,72,243,244,383,472

Makrovakaus

152

Maksuvalmius

91,282-285,367-368

Markka

40,41

Markkinakuri

312,341,495

Markkinaraha

70,189

Mancon

158

Monaco

72

Montenegro

72

Moraalikato

392-396

Moratoriolait

289

Narrow banking

45,106

Neuvostoliitto

83,291,470

Norja

54,72,93,103,106,128,150,180,206,254,325,
330,403,479

Nostorajoitukset (talletukset)

91,289,290-291

Notariaattitoiminta

359

Nälkävuodet (1860-luku)

57,238,366

Obligaatio

323

Oikeuskansleri

400

Oma pääoma

320-324,368-370

Omaisuudenhoitoyhtiö

503

Omistamattomuus

206-209,226-228

Omistusrajoitukset

158

Paikallisuus

197-202,225

Pankkialan asiakasneuvontatoimisto

127

Pankkikriisi

87,279-280

Pankkilainsäädäntö

68

Pankkisalaisuus

83

Pankkisiirto

123

Pankkitakaus

112

Pankkitariffit

121,123

Pankkitukiponsi

475-476

Pankkiunioni

133,348,352,474-475

Pankkivaliokunta

59,68,192,276,451

Pankkivalvonta

68,144-146,337-353,371-374

Pankkivero

497-500

Peruspankkipalvelut

99,116

Perustamispääoma

153-154,294-298

Perustuslaki, perustuslakivaliokunta

139

PMJ

454

POPS

454

Portugali

472

Preventiivinen sääntely

85-86

Prime-korko

93

Pulavuodet, pulaliike (1930-luku)

68,121,290,302,366

Punakapina (1918)

30,236

Pysyvän varainhankinnan vaatimus

320

583

584

Päämies/agentti –teoria

98-99,148

Pääomalaina

431,432

Pääomasidonnainen pankkitoiminta

197

Pääomasijoitus

309

Rahaliitto

72

Rahoitusmarkkinoiden sääntely ja säännöstely

80-84

Rahanpesu

88

Rahapolitiikka

81

Ranska

40,41,92,94,114,228,244,290,383,403,410,
498

Riski

67,70-71,90-98

Riskikeskittymät

274,296,309

RS-järjestelmä

83,134

Ruotsi

40,46,47,72,93,105,106,114,128,150,179,
187,206,254,289,306,330,343,470,488,498

Saksa

41,43,54,94,114,246,288,305,387,490,498

San Marino

72

San Stefanon rauha

292

Samerka

158

Samlink

401

Selvitystila

239-244

SEPA-maksualue

71,99

Serbia

72,282

Sijoitustodistus

356

Skandinaavinen rahaliitto

72

Skotlanti

44-45

SRM

500

SSM

146,348

Stressitesti (kuormituskoe)

93

Suojaava sääntely

86

Suomen Työväenpuolue (SDP)

54

Suurlakko (1905)

289

Sveitsi

72,114,403

Säännöstely

80

Sääntely

80

Säästämisen / säästäväisyyden edistäminen

174,182-188,224

Säästökassatalletus, Osuuskunta EKAYhtymä, Osuusliike Elanto

125,158,183,198,248,355,490

Säästökerhot

187

Säästömerkit

185

Säästöpankkikokous

211

Säästöpankkioikeudenkäynnit

112,212,480-488

Säästöpankkiosakeyhtiö
“Säästöpankkipuolue”
Säästöpankkisäätiö

328-335,369-370
104,151
332-334

Säätiö

220-221,230

Talletussuojarahasto, VTS-rahasto

116,242,492-497

Tallettaja

209,211,216

Talletus

65,111,160,282

Talletuspako

91,286-292

Talletuspankkien yhteenliittymä

115-116,408-414,423

Talletusten vanheneminen

282

Talletusten verovapaus

183-184

Tampella

158,469

Tanska

41,54,72,93,94,106,128,150,180,206,222,
243,254,325,330,343

TARGET

454

Tilintarkastus

219,353-355

Toiminnan keskeyttäminen

234-237

Toimivakuusjärjestelmä

271

Too big to fail

79,94,162,265

Too many to fail

265

Too small to comply

152

Trust-instituutio

172-173

Transaktiokustannukset

84

Tukkupankkitoiminta

197

Tupas-järjestelmä

100

Ukraina

95,288

Vakavaraisuus

294-305,363-366

Vakavaraisuus, Basel-järjestelmä

305-318

Vakaus

69,148

Vakiosopimukset

76-77,115

Valmiuslaki

452-456

Valtion pääomasijoitukset

470

Valtion takaukset pankeille

476,477

Valtuutetut

210-211

Valuuttaliitto

72

Valuuttaluotonanto

112,199

Vapaamatkustajaongelma

392

Vapaudenlaina (Suomen valtio)

92,93,380

Varjopankkitoiminta

366

Vastuudebentuurit

323-324,368,431,432

Vatikaani

72

Velkajärjestelylait

139

585

586

Venäjä

40,92,93,95,287,288,290,292,404,462,468,
470

Verotus

101-102,177,184-185,322,325,355-357

Vähimmäisomavaraisuusaste

317

Vähittäispankkitoiminta

197

Välttämättömyyspalvelu

83

Yhdysvallat, USA

81,84,90,94,114,243,246,282,305,339
393,483

Yhteisvastuu / pankin itsenäisyys

167,396,401-402

Yleishyödyllisyys

174,176,178,192-196,224

Yleislakko (1956)

292

Ylijäämän käyttö

190-194,223

Yrityksen sosiaalinen vastuu

188-189

SÄÄSTÖPANKKIHAKEMISTO
Aito Sp Oy

226,258,330

Aktia Sb, Aktia Bank Abp /
Aktia Sp, Aktia Pankki Oyj

199,205,233,243,252,255,256,283,314,331,
332,357,441,478

Askolan Sp

428

Asuntoluotto-Säästöpankki

154,259,231,396,440,443

Auran Sp

259,436

Barkerin tehtaan säästökassa

48

Björneborg Stads Sparbanks-Inrättning /
Porin Sp

233,288,247,443

Bromarv Sb

390

Daalin tehtaan säästöpankki ja eläkerahasto

47,427

Eräjärven Sp

325

Etelä-Karjalan Sp

211,255,258,332

Etelä-Saimaan Työläisten Sp

55

Finby Sb

215

Finlayson & Co:n säästöpankki

47,427

Forssa Oy:n säästökassa

47

Haapaveden Sp

343

Hangö Sb / Hangon Sp

390

Hauhon Sp

275

Heinäveden kunnan Sp

343,430,442

Helmi Sp Oy

228,330

Helsingin Suomalainen Sp

53,136,154,187,255,259,287,301,364,382,
388,389,390,391,392,401,440,443,456

Helsingfors Sb / Helsingin Sp

47,102,190,217,292,470

Helsingin Työväen Sp

55,103,191-192,253,271,292,337,379,397

Hollolan kunnan Sp

198,238,262,271,354,378

Houtskär Sb

258

Hämeenlinnan (kaupungin) Sp

203,247,443

Hämeenlinnan Suomalainen Sp

49,54

Hämeen Työväen Sp

55,431

Ikaalisten Sp

233

Impilahden Sp

216,382

Imatran Sp

406,436

Inarin kunnan Sp

233,240

Ingå Sb / Inkoon Sp

390

Isonkyrön Osakesäästöpankki

329

Jeppo Sb

446

Joroisten Sp

343

Jurvan Sp

216,382

Jyväskylän Sp

190

Jääsken Sp

406

Kainuun Sp

258

Kajaanin Sp

258

Kalannin Sp

325

Kannaksen Yhtyneet Sp:t

202,254

Kantasäästöpankki Oy

258,330,332

Kanta-Uudenmaan Sp

255

Karis-Pojo Sb / Karjaan-Pohjan Sp

390

Karkun Sp

233,240

Kerimäen Sp

271

Keskipohjan Sp

255

Keski-Pohjanmaan Sp

233,240

Keski-Uudenmaan Sp

255

Kiihtelysvaaran Sp

233

Kiikoisten Sp

190

Korpo Sb / Korppoon Sp

157,233,298,389,446

Koillis-Suomen Sp

255

Karlebynejdens Sb /
Kokkolanseudun Sp

255

Korsnäs Sb

255

Kortesjärven Sp

325

Kotkan Suomalainen Sp

54

Kristinestads Sb /
Kristiinankaupungin Sp

258,330

Kullaan Säästöpankki

233,288

Kuopion Säästökassa

233,238,256,288,427

Kuopion Sp

47,241

587

588

Kurikan Sp

213,345,481

Kurkijoen Sp

372,430,438

Kuusankosken Sp

199

Kyminlaakson Työväen Sp

55

Käkisalmen Sp

254

Käkisalmen maalaiskunnan Sp

254

Kälviän Sp

52

Kärkölän Sp

198,238

Lahden Työväen Sp

55,233,240,247,262,266,292

Lammin Sp

325

Lappfjärd Sb

216,382

Lappi TL Sp

185

Liedon Nuorisoseuran Sp

52

Loimaan ja Pöytyän Sp

225

Loimaan (Työväen) Sp

54,206

Lounais-Suomen Sp

255

Luoteis-Uudenmaan Sp

255

Luopioisten Sp

258,325

Längelmäen Sp

325

Länsi-Uudenmaan Sp

255

Maskun ym. kuntain Sp

198

Mellilän Sp

436

Mietoisten Sp

198

Mikkelin Sp

102,198

Mynämäen Sp

259,436

Myrskylän Sp

325

Mäntsälän Sp

255

Nagu Sb / Nauvon Sp

235,389

Nivalan Sp

349

Nooa Sp Oy

157,226,233,298,330,389,392,446

Noormarkun Sp

233,288

Nousiaisten Sp

259

Nurmeksen, Pielisjärven, Juuan ja Rautavaaran säästörahasto

225

Nurmeksen Sp

53,209

Närpes Sb / Närpiön Sp

209,226,233,238,256,258

Oma Sp Oyj

211,226,252,258,328

Oripään Sp

225

Oulunsalon Sp

233,241,256,258-259,427,431,434

Oulun Sp

53,190

Oulun Työväen Sp

55

Padasjoen Sp

233

Paltamon Sp

198,252,258

Parkanon Sp

52,190,258

Pellon Sp

446

Pielaveden Sp

345

Pohjan pitäjän Sp

233

Pohjois-Karjalan Sp

141,255

Porin Suomalainen Sp

54

Pornaisten Sp

206,259,390,443

Puhoksen sahan Säästö-Kassa

47

Puumalan Sp

293,429,434,487

Rannistulan Yhdyskunnan Sp

233,240

Rauman Sp

487

Reisjärven Sp

239,292,434,436

Rengon Sp

258

Ristijärven Sp

234,252,258,434,442

Salon Sp

102

Salon kauppalan Sp

487

Savon Työväen Sp

55,233,240,241,256,427

Sauvon ja Karunan Sp

225

Sibbo Sb / Sipoon Sp

390

Sjundeå Sb / Siuntion Sp

390

Skärgårdssparbanken Ab /
Saaristosäästöpankki Oy

252,256,258,330,333,334,389,405

Somerniemen Sp

109,233,288

Someron Sp

292

Sortavalan Sp

202,253

Sb i Borgå / Porvoon Sp

51,190,259,340,443

Sb i Helsinge Socken

233,240

Sb Torkel / Sp Torkkeli

406

Sb i Åbo / Turun Sp

47,49,128,174,187,217

Sb i Åboland / Turun Alueen Sp

255

Snappertuna Sb

343

Suistamon Sp

216,382,437

Suodenniemen Sp

258,332

Suojärven Sp

216,382

Suomenniemen Sp

325

Suomen Säästöpankki – SSP Oy

93,157,200,213,233,255,260,298,328,388,
478

Suomen Työväen Sp

199,205

Sysmän Sp

325

Säräisniemen Sp

343

Sääksmäen kunnan Sp

233

589

590

Sp Optia

255

Sp Sampo

53,241,258,259,427

Tampereen Sp

203,215,342

Teiskon Sp

240

Tenala Sb / Tenholan Sp

48,390

Terijoen Sp

237

Turun Suomalainen Sp

54,259,436

Turun Työväen Sp

55,199

Tuusulan Sp

49,194,514

Tyrvännön Sp

300

Töysän Sp

233

Uudenkirkon Vpl. Sp

233

Vaasan Suomalainen Sp

54

Vasa Sb / Vaasan Sp

390

Vehmaan Sp

300

Vesannon Sp

233,240,293

Viipurin Suomalainen Sp

54,202,254

Viipurin Säästöpankki

201,406

Viipurin Työväen Sp

55,287

Vörå Sb / Vöyrin Sp

252,405

Ylistaron Sp

329

Ylä-Savon Sp

255

Ylöjärven Sp

233,241

Yttermark Sb

258,330

MUUT PANKIT, PANKKIYHTEISÖT JA
OMAISUUDENHOITOYHTIÖT
Akers Sparebank (Norja)

254

Amagerbanken (Tanska)

94

Andelsbanken (Tanska)

206,257

Atlas-Pankki, Pohjois-Suomen Pankki

42,246

Arsenal

232,240,471

Bankenes Sikringsfond (Norja)

417

Bankhaus Herstatt (Saksa)

303

Bankia S.A. (Espanja)

213,508

Bank of Cyprus (Kypros)

503

Bank of England (Englanti)

45,246

Baring-pankkihuone (Englanti)

94,298

Barclays Plc. (Englanti)

243

BG Bank (Tanska)

257

Bikuben (Tanska)

325

BIS, Bank for International Settlements,
Baselin pankkivalvontakomitea

114,305-318

Centralbank der deutschen Sparkassen,
Prag. (Itävalta-Unkari)

203

Charitable Bank (Englanti)

44

Continental Illinois National Bank and
Trust Company (USA)

94

Corporate Commercial Bank (Bulgaria)

91

Crédit Agricole (Ranska)

410

Crédit Mutuel (Ranska)

410

Cuffe Street Savings Bank (Irlanti)

59

Danmarks Sparekasseforening

206

Danske Bank

60,146,257,317,352,477

Den norske Bank (Norja)

79,257,417

Det Private Beredskap til Afvikling af Nød- 384
lidende Banker, Sparekasser og Andelskasser (Tanska)
Dexia N. V. (Belgia)

244

DnB NOR, DNB (Norja)

325

Ersparungs-Casse der Hamburgischen Allgemeinen Versorgungs-Anstalt (Saksa)

43

Etelä-Pohjanmaan Pankki

246,463,468,492

Etelä-Suomen Pankki

42

Euroopan keskuspankki EKP

56,81,99

European Savings and Retail Banking
Group ESBG

159,224

Fannie Mae (USA)

243

Federal Deposit Insurance Corporation
(USA)

66,85,94

Federal Reserve (USA)

282

Federal Savings and Loan Insurance Corporation (USA)

84

Fellesbanken (Norja)

206

FIH Erhvervsbank (Tanska)

243

Financial Services Compensation Scheme
Limited (Englanti)

495

Finansinspektionen (Ruotsi)

348,353

Finansnæringens Hovedorganisjasjon, Finans Norge (Norja)

206

Finansrådet, FinansDanmark (Tanska)

206,384

Finanssialan Keskusliitto

29,87,131,206

Finanssivalvonta

348-350

Finnvera

366

591

592

Forretningsbankenes Sikringsfond (Norja)

385

Fortis (BNP Paribas Fortis, Belgia,
Fortis Bank Nederland, Hollanti)

243

The Franklin National Bank of New York
(USA)

305

Freddie Mac (USA)

243

FöreningsSparbanken (Ruotsi)

257,330

Första Sparbanken (Ruotsi)

205,206,489

GiroBank (Tanska)

257

Gjensidige NOR (Norja)

79,257,417

Glitnir banki (Islanti)

243

Gotabanken (Ruotsi)

489

Helsingin Diskonttopankki

42,246,463

Helsingin Kansanpankki

54,286,381

Helsingin Osakepankki

234,246,463

Hertford Savings Bank (Englanti)

59

Herzogliche Leihkasse in Braunschweig
(Saksa)

43

Interbank

478

Joroisten Osuuspankki

252,370

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF

472

Kansallis-Osake-Pankki

58,69,94,118,121,123,200,239,246,291,381,
463,468,470,471,476

Kapiteeli Oy

240

Kaupthing Bank (Islanti)

243,384,494,495

Konkurransetilsynet (Norja)

79

Kredittilsynet (Norja)

79

Kuntarahoitus Oyj

146,315,352,366

Køpenhavn-Sjælland Sparekasse
(Tanska)

254

Landsbanki (Islanti)

243

Lehman Brothers (USA)

94,243,294

Leonia Pankki

60,478

Liikepankki Oy

42

Liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahasto

388,417,420,421

Lokale Pengeinstitutter (Tanska)

206

Luotto-Pankki Oy

42,246,463

Luovutetun Karjalan säästöpankit

291-292

Länsi-Suomen Osake-Pankki

234

Maakiinteistöpankki

139,469

Maakuntain Keskus-Osake-Pankki

42,234

Maakuntain Pankki

94,246,468

Mandatum

478

Merita Pankki

421,478

National Dept Commissioners
(Englanti)

45

NCSD

159,206

Nomura Holdings Inc. (Japani)

243

Nordbanken (Ruotsi)

489

Nordea Pankki Suomi, Nordea Bank AB

142,146,317,348,352-353,357,391,477,494

Norges Bank (Norja)

79

Nordgiro

207

Northern Rock (Englanti)

243,294,494

OKO

60,82,145,248,391,455

Okopankki

357

OP Ryhmä

146,239,317,352,361,494,516

Osakepankki Ulkomaankauppaa varten

42

Oslo Sparebank (Norja)

254

Oslo Nye Sparebank (Norja)

103

Osuuskassa, Osuuspankki

60-61,82,108,123,248,291,471,478

Osuuskassojen / Osuuspankkien Keskusliit- 131,383
to
Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö

304

Osuuskassa- /Osuuspankkitarkastus

145,345

Osuuskassojen / Osuuspankkien Vakuusrahasto

69,111,383,388,420,421,476,482

Osuuspankkien yhteenliittymä

115-116

Pankkitarkastusvirasto

30,113,115,347

Peruspankki

62

Pohjoismaiden Osakepankki Kauppaa ja
Teollisuutta varten

58,381,463

Pohjois-Suomen Pankki

42,246

Pohjolan Osake-Pankki

42,447

Pohjola Pankki

414

Pohjola, Vakuutus Oy

401

POP Pankki –ryhmä

123,405,413,478

POP Vakuusrahasto

388

Postisäästöpankki / Postipankki

58-60,82,108,110,117,123,145,178,239,289,
307,471

Privatbanken (Tanska)

206,257

Privatbanken i Helsingfors

54,381,463

Pyhäselän Osuuspankki

252,370

Rabobank-ryhmä (Hollanti)

410

Rahoitustarkastus

349-350

Rahoitusvakausvirasto/ -rahasto

88,500-505

593

594

Reiffeisenische Darlehnskassen (Saksa)

50

Resolution Trust Corporation (USA)

84,85

Ruotsinkieliset säästöpankit

208,262

Ruthwell Parish Bank (Skotlanti)

44

Sampo Pankki

60,357,494

Savings Bank, Mutual Savings Bank ja
Savings & Loan Association (USA)

84

Savo-Karjalan Osake-Pankki

447,463

Scopulus

469

Securum (Ruotsi)

488

Siltapankki, Arsenal-Silta

199,471

Skånska Privat-Banken i Ystad (Ruotsi)

105

Sofia Pankki

239,266,494,495

Solidium

469

Sparbanken Sverige (Ruotsi)

330,392,441,488

Sparbankernas Bank (Ruotsi)

257

Sparbankernas Riksförbund (Ruotsi)

206

Sparbanksgruppen (Ruotsi)

257,330

Sparebank Bien (Norja)

325

Sparebank 1 SR-bank (Norja)

325

Sparebanken ABC (Norja)

206

Sparebanken Oslo Akershus (Norja)

206

Sparebankenes Sikringsfond (Norja)

385

Sparebankforening i Norge (Norja)

103,203,206

Sparekassen SDS (Tanska)

206,256

Sparkassen, Landesbausparkassen (Saksa)

490

Sp-Henkivakuutus

405

Sp-Rahastoyhtiö

405

Sponda

469

Statens Banksikringsfond (Norja)

479

Stockholms stads Sparbank (Ruotsi)

128

STS-Pankki
“Suomalaiset” säästöpankit

260,307,453,471,478,482
50,53-54,208

Suomen Hypoteekkiyhdistys

56-57,207

Suomen Kauppapankki

463

Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassa

468

Suomen Käsityöläis-Osakepankki

42,463

Suomen Liittopankki

121,234,246,463

Suomen Maanviljelys- ja Teollisuuspankki

42,153,228,244-245,266,381,463,492

Suomen Maatalous-Osake-Pankki

42,228,463

Suomen Pankki

55-56,94,197,348

Suomen Pankkiyhdistys

87,131,206

Suomen Teollisuuspankki

42

Suomen Vienti-Pankki (Paloheimo & K:it
Pankki)

246,463,468,492

Suomen Yhdys-Pankki, Unitas

57-58,69,121,123,239,381,463,470,471,476

Svenska Bankföreningen (Ruotsi)

206

Svenska Finlands Landtmannabank

246,463

Svenska Handelsbanken (Ruotsi)

142,353,469

Svenska Sparbanksförening (Ruotsi)

206,469

Sveriges Föreningsbanken (Ruotsi)

257

Swedbank (Ruotsi)

206,257,330

Säästöpankkien Keskinäinen Kassavakuutusyhtiö

401

Säästöpankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö 302,309,416
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki

69,92,203-204,283,469,470

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi

157,283,405

Säästöpankkien Kiinteistönvälitys

358-359

Säästöpankkien selvitystoimisto

403

Säästöpankkien Tutkimussäätiö

158

Säästöpankkiliitto

103,203

Säästöpankkitarkastus

342-351

Talletussuojarahasto, VTS-rahasto

242,492-497

Tampereen Osakepankki

42,234,381

Trustee Savings Bank (Englanti)

45

TSB Group (Englanti)

330

Turun Diskonttolaitos

287

Turunmaan Pankki

42,246,266,463

Turun Osakepankki

42,381,463

Työväen säästöpankit

49,54-55

Uudenkaarlepyyn Osakepankki

42,244,246,381,463,492

Uudenmaan Osakepankki

381,463

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE

127-128

Valtion vakuusrahasto

478-480

Veritas Henkivakuutusyhtiö

199,205

Vestlandsbanken (Norja)

103

Waasan Osake Pankki

381,463

Yrityspankki Skop

240,241,260,266,389

Ålands Aktiebank / Ålandsbanken

42,123

Österreichische Kredit-Anstalt für Handel
und Gewerbe (Itävalta)

94

595

596

HENKILÖHAKEMISTO
Aarnio, Aulis

140

Aleksanteri II

105

Ali-Melkkilä, Matti

111

Aminoff, Adolf

48

Andersson, Mats

489

Alanen, Aulis J.

50,61,468

Angervo, Tauno

380,445,448

Angervo, V. E

343,428

Antola, Matti

53,109,292

Anttila, Tapio

58,61,66,73,81,85,86,90,95,105,110,235,
243,274,282,472,476,492

Aranko, Jorma

248,294,297,328,338

Aro, Toivo

47,137,175,176,187,216,246,289,291,380,
382,453,454,507

Arokallio, Gustaf

438

Arola, Mika

40

Auer, Jaakko

42,43,51,56,58,59,66,82,187,201,215,225,
286,289,453

Autio, Jaakko

94,121,246,302,468

Back, Sune

355

Bentham, Jeremy

43

Berglund, Leo

394

Bergroth, Fredrik

272

Björklund, Ilkka-Christian

103

Blomstedt, Yrjö

48,52,53,54,56,58,59,61,68,81,82,94,105,
110,121,144,145,244,247,275,295,338,348,
380,383,447,453,468,469

Borgström, Henrik

56

Bähr, Johannes

94,235,287,393

Böök, Einar

43,48,198

Castrén, Jonas

49

Castrén, J. V.

187

Colliander, Stig

273

Dennis, Bengt

114

Defoe, Daniel

43

Dijsselbloem, Jeroen

27

Draghi, Mario

27

Duncan, Henry

44

Ehrström, Alexander

182

Elisabeth II

46

Erma, Reino
Erma, Reino - Koski, Pauli

61,76,87,110,115,136,138,144,158,177,204,
210,219,238,251,270,275,276,295,304,309,
322,323,348,386,428,429,485

Ervasti, Kaijus

160

Ferguson, Niall

85,235

Forsbak, Einar

206,254,257,417

Gladstone, William

58

Gustafsson, Jukka

116

Haapasalo, Kalervo

103

von Haartman, Lars Gabriel

173

Halme, Liisa

99,106,260,308,337,341,350,390,462,471,
484,485,486,508

Hannula, Antti

483

Hannula, Seppo

47,49,53,69,209,380,427,482

Harju, Harri

120

Harmaja, Leo

40

Havansi, Erkki

66,296

Heikkilä, Pekka

76,77,83,93,117,125,131,139,140,184,185,
281,304,400,482

Hemmo, Mika

75,85,87

Hepoluhta, Veli-Matti

46,57,186,290

Herranen, Timo

60,158,293,329,355

Hietakari, Eero

47,49,174,209,238,287,288,289,427

Hietala, Toivo

216

Hirvilahti, Jon

94,174

Hjelt, Erik

66,296,483

Holmström, Bengt

508

Honkapohja, Seppo

479

Huhtamäki, Ari

29,87,212,214,339,340,403

Hyvönen, Valde

50,57,60,61,82,187,248,291

Hämäläinen, Unto

41

Häyhä, Juha

28

Ilaskivi, Raimo

304

Inkinen, Aapo

451

von Julin, Johan Jakob

47,48,105

Juncker, Jean-Claude

27

Jutikkala, Eino

42,45,50

Järnefelt, Gideon

215,300,343,344

Järvi-Laturi, Urpo

100

Kaira, Kaarlo

398

Kalima, Kai

42,71,105,106,110,138,144,145,234,244,
270,286,287,288,340,343,344,345,346,347,
349,372,470,489

597

598

Kalliala, K. J.

92,93,203,234,271,279,290,291,380,404,
449,469

Kallio, Kyösti

349

Kangas, Heikki

123

Kangas, Taisto

87,100,112,113,189,279,340,393

Kantanen, Pekka

54,58,217,228,246,266,286,414,447,463,
468,469

Kari, Kaarina

49,202,514

Kari, Markus

70,119,120,189,228,285

Karlsson, Svenolof

49,190,214,217,255,292,388,390,392

Kastari, Paavo

56,289,467,468

Katainen, Jyrki

510

Kauko, Reino

158

Kauniskangas, Kalevi

115,304,348,364

Kekkonen, Jukka

25,68

Kekkonen, Urho

235

Keskinen, O.

48

Kivimäki, T. M.

140

Kock, G.

42

Koivisto, Mauno

397

Kokko, Väinö

451

Kontkanen, Erkki

49,67,75,100,101,102,116,296,306,307,308,
325,341,356,357,390,393,395,404,498,510

Korhonen, Olavi

134

Korhonen, Tapio

285

Korpisaari, Paavo

228,244,249,266,298,349

Koskenkylä, Heikki

143,353

Koskinen, Jenni

143

Koulu, Risto

265

Kuisma, Markku

81,118,119,120,121,122,123,124,134,174,
189,200,228,234,246,248,281,282,288,291,
292,305,401,472,476

Kunnas, Hilkka

55,119

Kuusterä, Antti
Kuusterä, Antti - Tarkka, Juha

29,40,41,42,44,46,50,51,52,53,54,55,56,58,
60,68,79,81,82,92,106,110,116,121,122,
129,132,144,145,158,166,175,188,190,197,
202,206,207,208,209,217,234,247,251,253,
254,255,270,271,273,279,281,283,285,286,
288,289,290,291,301,305,322,339,345,379,
380,383,391,401,402,406,412,420,445,448,
453,463,468,469,471,479,482

Körberg, Ingvar
Körberg, Ingvar - Wiséhn, Ian

44,46,47,106,187,329

Laherma, Joonas

110,253,337

Lannfelt, Gunnar

206

Laurent, Francois

187

Lehtiö, Sakari

55,61,69,70,75,93,95,99,111,112,113,120,
130,213,232,247,255,260,394,402,471,472,
476,481

Leinberg, Georg

47,50,175,176,292,309,329,344

Levämäki, Lauri

43,47,203

Liikanen, Erkki

269

Lilieros, G.

342

Lindfors, Heidi

24

Lindholm, A.

106

Lindqvist, Anders G.

47,129,287

Lindqvist, Herman

106

Linnamo, Jussi

92,151,284,427,462

Luukko, Unto

49,53,120,187,247,288,290,299,379,443

Lyytikäinen, Johanna

494

Lyytinen, Eino

48,50,54,105,109,188,190,191,192,199,203,
205,253,271,287,292

Maijala, Juha

100,292,297,468,469

Malthus, Thomas

43

Manner, Arvo

235

Mantere, Ilmari

49,202,514

Martin-Aceňa, Pablo

508

Martola, J. J. E.

449

Merikoski, Veli

451

Meurman, Agathon

173

Minni, J. W.

50,110,201,213,214,215,253,292,300,481

Mirabeau

43

Mäki, Yrjö

145,383

Määttä, Kalle

77,79,83,86,126,137,330,387,473,483,498

Napoleon

43,44

Niskala, Mikael

189

Niukkanen, Juho

272

Numerla, Eero

54

Nyman, K. Fr.

129,176,177,185,192,197,202,203,210,218,
238,251,256,274,283,284,321,343,344,347,
386,430,486

Nystén-Haarala, Soili

29

Ó Gráda, Cormac

45

Ollila, Esko

94,248

Onnela, Kauko

322

Paaja, Olli

119

Paasikivi, J. K.

40,287,291

Paatero, Sirpa

477

599

600

Paloheimo, Hj.

49

Paloheimo, K. A.

49

Parkkonen, Kari

393,395,488,491

Partanen, Risto

82,122,124,175,199,253,255,275,281,342,
379,401,448

Pauli, Ralf

248

Pekkala, Ahti

103,304

Pekkanen, Emil

398

Piepponen, Risto

57,207,297

Pihkala, Erkki

94,243

Pipping, Hugo E.

55,56,58,105,121,122,123,134,244,247,281,
306,338

Puntila, Markku

82,113,119,467

Pylkkönen, Pertti

79,197

Pönkä, Ville

109,212,334,432

Pöyhönen, Seppo

99,208,260,326,392

Raiffeisen, F. W.

50,60

Raitio, Juha

41,143

Raitio, Raine

52

Ralli, Tommi

128,172

Ranki, Matti

120,248,281,282,294,402

Ricardo, David

278

Riihentaus, Leo

216,347

Roberts, Richard

45,288,330,494

Rodriguez, Enrique

489

Roosevelt, Franklin D.

235

Rudanko, Matti

29

Runeberg, Johan Ludvig

49

Runeberg, Johan Wilhelm

59

Ruuska, Pirjo

189

Ruuskanen, Osmo

95,104,112,142,150,152,154,294,308,311,
314,341,468,494,507

Ruutu, Markku

115

Ryti, Risto

94

Saari, Mauno

158,283,341,404,468

Sahlén, Anders

489

Schulz, Martin

27

Schumpeter, Joseph

278

Sidorow, G.

112

Selin, Urho

190

Sikes, Charles William

58

Silpiö, Antero

71

Siltala, Pekka

46

Siltala, Lauri
Siltala, Lauri - Luukko, Unto

49,54,121,123,154,188,194,203,207,229,
246,288,291,365,401,404,442,454,456,508

Skinnari, Jouko

477

Skogman, Carl David

47

Smith, Adam

44,278,279

Snellman, J. V.

49,57,105,173

Soukola, Timo

67,121,124,132,205,283,306,307,308,481

Sukselainen, V. J.

48

Sundqvist, Ulf

67,205

Sunila, J. E.

100

Suojanen, Kalevi

190

Suvanto, Antti

120

Svenson, Sven G.

206

Svinhufvud, P. E.

144

Sylvänne, Pirjo

119

Sänkiaho, Risto

105

Särökari, Onni

192

Talari, Pekka T.

178

Talvio, Tuukka

40,41,55,58,287,305

Taube, Reinhold

48

Terho, Pekka

216,434

Tew, Brian

86

Thatcher, Margaret

330

Thomes, Paul

180,288

Thue, Lars

44,58,79,325,385

Tirinen, Arvo

447,448

Toiviainen, Heikki

51,109

Tola, A. V.

42,44,45,46,49,53,61,129,199,201,202,203,
235,253,255,291,297,344,345,346,402,437,
438,447,448,450,451,452

Tolonen, Juha

29,480

Topelius, Zacharias

190,191

Tudeer, Erik

58,121,122,177,246,291

Turunen, Matti

255

Tusk, Donald

27

Urbans, Runar

44,45,48,50,51,52,58,93,109,129,173,174,
197,198,208,217,225,233,234,270,271,272,
273,282,287,288,290,299,339,381

Vaarantaus, S. V.

49,202,514

Varis, Juho

246

Waris, Klaus

285

Vartiainen, Henri J.

467

601

602

Vauhkonen, Jukka

79,197,311,312,315,320

Vento, Harri

483,488,509

Vihola, Teppo

81,104,119,228,283,285,304,348

Vihriälä, Vesa

65,112,125,469,477

Viljanen, Mika

65,75,248,269,294,306,311,312,315,316,
318,319,320,366

Wakefield, Priscilla

44

Wehber, Thorsten

43

Westermark, Edward

49

Whitbread, Samuel

58

Wigren, O.

343

Wilhelmsson, Thomas

77,143

Wrede, R. A.

40,106

Wuolijoki, Sakari
Wuolijoki, Sakari - Hemmo, Mika

77,94,126,160,269,270,351,358

Zilliacus, Konni

49

HENKILÖTIETOJA
Angervo, Tauno

Helsingin Suomalaisen Sp:n johtaja, myöhemmin säästöpankin
hallituksen jäsen, Postisäästöpankin ja Pohjolan toimitusjohtaja,
lakit. lis.

Angervo, V. E.
Aranko, Jorma

Säästöpankkien tarkastaja, varatuomari
Pankkitarkastusviraston ylijohtaja, ekonomi

Aro, Toivo

Helsingin Suomalaisen Sp:n toimitusjohtaja, HSSP:n historiikin
kirjoittaja, fil. maisteri

Böök, Einar

Säästöpankkiliiton valtuuskunnan sihteeri, SKOP:n johtokunnan
jäsen, myöhemmin Sosiaalihallituksen pääjohtaja, fil. maisteri,
lakit. kand.
Oulun Aluesp:n johtaja, Arsenal Oy:n, Kapiteeli Oy:n ja Sponda
Oy:n lakimies ja johtaja, oikeust. lis.
Järjestyksessä toinen säästöpankkien tarkastaja
SKOP:n pääjohtaja, SKOP:n historiikin kirjoittaja, fil. maisteri
Oulun Aluesp:n johtaja, kauppat. tri

Hjelt, Erik
Järnefelt, Gideon
Kalliala, K. J.
Kangas, Taisto
Kauniskangas, Kalevi

Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja, SKOP:n varatoimitusjohtaja,
eduskunnan pankkivaliokunnan sihteeri, varatuomari

Kuusterä, Antti

Pankkihistorioitsija, Säästöpankkiryhmän historiikin 1822-1994
kirjoittaja, valtiot. tri

Laherma, Joonas

Helsingin Työväen Sp:n toimitusjohtaja, fil. maisteri

Lehtiö, Sakari
Leinberg, Georg

Keski-Uudenmaan Sp:n ja Arsenalin rahoituspäällikkö, myöhemmin Valtiokonttorin apulaisjohtaja, kauppat. tri
Ensimmäinen säästöpankkien tarkastaja, fil. maisteri

Lindqvist, Anders G.

Säästöpankkiliiton johtaja, valtiot. maisteri

Linnamo, Jussi

Pankkitarkastusviraston ylijohtaja. valtiot. lis.

Luukko, Unto
Martola, J. J. E.

Säästöpankkiliiton tutkimusjohtaja, valtiot. lis.
SKOP:n johtaja / pääjohtaja, vakuusrahaston asiamies, lakit. lis.

Minni, J. W.

Säästöpankkien apulaistarkastaja, myöhemmin Helsingin Suomalaisen Sp:n hallituksen jäsen ja isäntä, Valtiokonttorin pääjohtaja, fil. maisteri

Nyman, K. Fr.

Helsingin Sp:n toimitusjohtaja, lakit. lis., fil. maisteri, kauppat.
tri h.c.

Palojärvi, M. R.

SKOP:n pääjohtaja, Säästöpankkien Vakuusrahaston hallituksen
ensimmäinen puheenjohtaja, varatuomari

Partanen, Risto

Säästöpankkilehden päätoimittaja, taloustiet. maisteri

Pekkanen, Emil

Säästöpankkien tarkastaja, varatuomari

Ranki, Matti

SKOP:n pääjohtaja, valtiot. maisteri, professori h.c.

Riihentaus, Leo
Ruuskanen, Osmo

Säästöpankkien ylitarkastaja, varatuomari
Kaakkois-Kymen Sp:n toimitusjohtaja, myöhemmin vakuutusyhtiö Tapiolan aluejohtaja, kauppat. tri

Siltala, Lauri

Säästöpankkiliiton varatoimitusjohtaja, valtiot. maisteri, kanslianeuvos

Tirinen, Arvo

Sortavalan Sp:n toimitusjohtaja, säästöpankkien tarkastaja, myöhemmin Aravan johtaja, varatuomari, kanslianeuvos

Tola, A. V.

Säästöpankkiliiton sihteeri / johtaja, fil. maisteri

Urbans, Runar

Säästöpankkien historiikin 1822-1922 kirjoittaja, fil. maisteri
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