
Kansantaloudellinen aikakauskirja - 90. vsk. - 2/1994 

Suomen talletuspankit 1980-1993: kasvun ja krii
sin vuodet 

HEIKKI KOSKENKYLÄ ja JUKKA VESALA* 

1. Johdanto 

Kolmen viimeisen vuoden aikana Suomen tal
letuspankkien kannattavuus on alentunut jyr
kästi: Suomen pankkitoimialaa on kohdannut 
vakava kriisi. Pankit näyttivät liiketappiota jo 
vuonna 1991, mutta varsinainen kannattavuu
den romahtaminen ajoittuu vuoteen 1992 (tau
lukko 1). Pääsyynä pankkien ongelmiin pide
tään luotonannon hallitsematonta kasvua kor
ko- ja pääoman liikkeiden sääntelyn purkami
sen jälkeen, mikä on johtanut luottotappioiden 
voimakkaaseen kasvuun. Pankkien yhteenlas
ketut luottotappiot ylsivät vuonna 1992 lähes 3 
prosenttiin taseiden loppusummasta. Vuonna 
1993 luottotappioita kirjattiin suhteessa tasee
seen lähes yhtä paljon (taulukko 2). Lisäksi 
luottotappioiden ja järjestämättömien saamisten 
kasvu on alentanut pankkien kannattavuutta 
epäsuorasti alentamalla pankkien korko katetta. 

Pankkikriisin synty on ollut yhteydessä syk
lisiin ja rakenteellisiin tekijöihin. Ensiksi mai
nittu viittaa syvään taloudellisen lamaan, jonka 
vaikutusta on vahvistanut odottamattoman 
voimakas kiinteistöjen ja muiden varallisuuse
sineiden hintojen ja siten vakuusarvojen lasku, 
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mikä on myös vaikuttanut suoraan pankkien 
tulokseen epäkuranttiusvähennysten kautta. 
Kiinteistöjen kohdalla kyseessä on' ollut "yli
inflatoituneisuuden" korjaantuminen, mikä oli 
osaltaan seurausta pankkien voimakkaasta luo
tonannosta tälle sektorille. Suhdannelaskun 
vaikutusta ovat lisänneet sääntelyn purkamisen 
rakenteelliset vaikutukset mm. kiristynyt kilpai
lu toimialalla. Aiemmat ylilyönnit toiminnan 
nopeassa laajentumisvaiheessa ovat mahdolli
sesti aiheuttaneet reaktioita vastakkaiseen suun
taan, jolloin pankit ovat tulleet ylivarovaisiksi 
luotonannossaan. Tämä voi pankkien pääo
maongelmien kanssa aiheuttaa luotto laman 
tyyppisen tilanteen, joka hidastaa tulevaa ta
louskasvua suhdanteiden kääntyessä. Sääntelyn 
purkamisen lisäksi' keskeisiä rakenteellisia 
tekijöitä ovat olleet pankkien ja muiden rahoi
tuslaitosten sekä rahoitusmarkkinoiden moni
puolistuminen, kansainvälistyminen ja nopea 
tekninen kehitys. 

Tämän selvityksen tavoitteena on ensiksi 
dokumentoida talletuspankkien kasvu, erityi
sesti luotonannon laajentuminen, ja kasvun 
vuotuinen vaihtelu vuosina 1980-1993. Tarkas
teluperiodiin sisältyy korko- ja pääoman liik
keiden säätelyn vapauttamisprosessi kokonai
suudessaan. Lisäksi huomioidaan pankkien 
taserakenteen keskeisimmät muutokset. Koko
naistarkastelun lisäksi tuodaan esiin tärkeimmät 
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Taulukko 1. Talletuspankit: liikevoitto/tase 

31.12. Liike- Osuus- Säästö- Talletus-
pankit pankit pankit pankit 

80 0.66 0.62 0.55 0.63 

81 0.91 0.65 0.62 0.81 

82 0.89 0.72 0.59 0.80 

83 0.78 0.64 0.47 0.70 

84 0.69 0.60 0.38 0.62 

85 0.97 0.70 0.56 0.86 

86 0.74 0.62 0.59 0.70 

87 0.78 0.67 0.66 0.75 

88 0.99 0.85 1.89 1.12 

89 0.42 0.56 0.44 0.45 

90 0.38 0.74 0.54 0.46 

91 -0.71 0.74 -0.42 -0.46 

92 -1.95 0.03 -9.53 -2.82 

93 -1.73 -1.58 -10.85 -2.25 

Keskiarvot " 

80-90 0.75 0.67 0.66 0.72 

80-85 0.82 0.66 0.53 0.74 

85-90 0.71 0.69 0.78 0.72 

90-93 -1.00 -0.02 -5.06 -1.27 

erot eri pankkiryhmittymien sekä suurimpien 
liikepankkien välillä. Toisena tavoitteena on 
koota yhteen keskeisimmät pankkien toimin
taympäristössä tapahtuneet muutokset, jotka 
edesauttoivat 1980-luvun lopun ekspansiota. 
Kolmanneksi tuodaan esiin mikrotalousteorian 
näkökohtia pankkien kasvuun. Erityisesti poh
ditaan pankkien riskiprofiilin muutosta säänte
lyn purkamisen jälkeen sekä tarkastellaan kas
vua ruokkineita kannustinvaikutuksia. Tarkoi
tuksena on tuoda esiin kasvukehityksen olen
naisimmat piirteet ja koota yhteen kehitystä 
selittäviä näkemyksiä. Pankkien ulkomainen 
toiminta kasvoi voimakkaasti 1980-luvulla; 
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KOP SYP OKO SKOP PSP 

0.80 0.61 0.37 0.49 0.76 

0.89 1.14 0.66 0.50 0.89 

0.81 1.01 0.90 0.57 0.97 

0.56 0.79 0.55 0.43 1.47 

0.79 0.70 0.75 0.81 0.53 

0.78 1.12 1.09 1.18 0.65 

0.58 0.88 0.90 0.74 0.66 

0.81 0.90 0.76 0.93 0.44 

0.79 0.85 0.77 1.36 0.73 

0.70 0.59 0.27 0.24 -0.15 

0.43 0.48 0.52 -0.19 0.47 

-1.20 -0.06 0.54 -3.02 -0.26 

-2.17 -1.60 0.11 -7.42 -0.64 

-1.73 -1.61 0.13 -5.82 -0.31 

0.72 0.83 0.68 0.64 0.67 

0.77 0.90 0.72 0.66 0.88 

0.68 0.81 0.72 0.71 0.47 

-1.17 -0.70 0.32 -4.11 -0.19 

toiminnan laajentaminen on aiheuttanut myös 
merkittäviä tappioita. Pankkien ulkomaisen 
toiminnan lähempi tarkastelu rajataan kuitenkin 
tämän esityksen ulkopuolelle. Selvityksen lo
pussa on lyhyt vertailu pankkien kasvun ja 
luottotappioiden osalta eri pohjoismaiden vä
lillä. 

2. Talletuspankkien kasvuja luottoeks
pansio 

Liitteenä olevissa taulukoissa ja kuvioissa talle
tuspankkeihin sisältyvät kaikki kotimaiset liike-



Taulukko 2. Talletuspankit: luottotappiot/tase 

31.12. 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

Keskiarvot 

80-90 

80-85 

85-90 

90-93 

Liike
pankit 

0.01 

0.02 

0.08 

0.05 

0.05 

0.06 

0.08 

0.14 

0.21 

0.29 

0.31 

0.93 

2.32 

2.37 

0.12 

0.05 

0.18 

1.48 

Osuus
pankit 

0.02 

0.01 

0.05 

0.01 

0.01 

0.02 

0.05 

0.17 

0.17 

0.16 

0.17 

0.38 

1.10 

2.09 

0.08 

0.02 

0.12 

0.94 

Säästö
pankit 

0.01 

0.01 

0.02 

0.02 

0.03 

0.02 

0.04 

0.10 

0.10 

0.16 

0.34 

0.95 

6.98 

7.23 

0.08 

0.02 

0.12 

0.94 

Talletus
pankit 

0.01 

0.02 

0.06 

0.04 

0.04 

0.05 

0.07 

0.14 

0.18 

0.25 

0.29 

0.86 

2.87 

2.61 

0.11 

0.04 

0.16 

1.66 

pankit sekä osuus- ja säästöpankit. Ulkomaisten 
pankkien tytärpankit ja sivukonttorit jäävät 
siten tarkastelun ulkopuolelle. Pankkiryhmittäi
sissä tarkasteluissa keskusrahalaitokset OKO ja 
SKOP on luettu liikepankkien ryhmään, ellei 
ole toisin ilmoitettu. Tiedot ovat emopankki
kohtaisia ja perustuvat Tilastokeskuksen julkai
semiin tilinpäätöstietoihin. Vuoden 1993 ti
linpäätöstiedot on saatu Rahoitustarkastuksesta. 
Pankkien luotonanto käsittää kaikki markka- ja 
valuuttamääräiset shekki-, siirto- ja käyttötili
luotot, vekselit, velkakirjalainat, korkotukilai
nat sekä valtion varoista välitetyt lainat koti- ja 
ulkomaiselle yleisölle, mikä ei sisällä luotonan
toa valtiolle ja muille rahoituslaitoksille. Talle-
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KOP 

0.01 

0.02 

0.06 

0.07 

0.04 

0.09 

0.12 

0.14 

0.21 

0.26 

0.37 

0.88 

2.55 

2.13 

0.12 

0.05 

0.20 

1.48 

Syp 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.05 

0.11 

0.22 

0.37 

0.46 

0.54 

0.75 

2.03 

2.49 

0.17 

0.03 

0.29 

1.45 

OKO 

0.00 

0.01 

0.17 

0.18 

0.07 

0.14 

0.01 

0.16 

0.03 

0.25 

0.15 

0.32 

0.50 

0.57 

0.11 

0.09 

0.12 

0.38 

SKOP 

0.01 

0.10 

0.06 

0.09 

0.25 

0.03 

0.11 

0.09 

0.10 

0.22 

0.15 

2.65 

5.92 

4.74 

0.11 

0.09 

0.12 

3.37 

PSP 

0.00 

0.00 

0.20 

0.01 

0.00 

0.00 

0.00 

0.01 

0.09 

0.19 

0.13 

0.61 

1.71 

1.59 

0.06 

0.04 

0.07 

1.01 

tukset sisältävät markka- ja valuuttatalletukset 
kotimaiselta yleisöltä yllä mainituin rajauksin. 

2.1 Toimialan yleiskehitys 

Pankkien kasvusta puhuttaessa viitataan ylei
sesti taseiden loppusummien kasvuun, niin 
myös tässä selvityksessä. On huomattava kui
tenkin, että taseen muutos on puutteellinen 
mittari pankin tuotannon volyymin muutoksel
le. Se ei huomioi palvelutuotantoa, joka ei ai
heuta tase-erien muutoksia; esimerkiksi maksu
jenvälityspalvelut. Lisäksi taseen ulkopuoliset 
palvelut jäävät huomiotta. Erillisen ongelman 
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Taulukko 3. Talletuspankit: taseen reaalinen kasvu, % (1980 = 100) 

31.12. Liike- Osuus- Säästö- Talletus-
pankit pankit pankit pankit 

80-81 2.79 5.06 2.72 3.17 

81-82 13.75 7.05 7.03 11.26 

82-83 10.40 7.99 6.95 9.34 

83-84 19.82 7.91 7.28 15.52 

84-85 11.40 10.49 8.12 10.69 

85-86 22.81 11.91 10.27 19.02 

86-87 12.75 12.90 15.29 13.16 

87-88 20.84 24.05 31.91 23.07 

88-89 9.25 6.64 14.96 9.85 

89-90 3.04 2.63 -5.30 1.49 

90-91 1.46 2.43 -5.37 0.46 

91-92 -4.35 2.42 -7.41 -4.83 

92-93 2.12 8.85 -63.17 -5.76 

Keskimääräinen kasvu 

80-90 12.69 9.66 9.92 11.66 

80-85 11.63 7.70 6.42 10.00 

85-90 13.74 11.62 13.43 13.32 

90-93 -0.26 4.57 -25.32 -3.38 

muodostaa soveltuvan tuotannon volyymin 
deflaattorin muodostaminen. Ainoastaan anto
lainauksen kohdalla reaalinen markkamäärä on 
osuvin volyymin mittari, kun luotonantopalve
luilla tarkoitetaan ja yksityishenkilöiden luotto
kelpoisuuden tutkimista ja siitä viestimistä. 
Luotonantopalvelujen merkitys korreloi myön
netyn luoton koon kanssa, koska suurempaa 
lainaa varten on hakija tutkittava huolellisem
min. Katso Suominen ja Tarkka (1991) lähem
min pankkitoiminnan tuotannon määrittely- ja 
mittauskysymyksistä .. 

Taulukoissa 3 ja 4 on pankkiryhmien ja 
suurimpien liikepankkien osalta esitetty taseen 
ja luotonannon vuosimuutokset reaalisina (vuo-
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KOP SYP OKO SKOP PSP 

0.78 1.28 5.66 7.39 6.32 

15.65 16.34 10.89 8.23 10.37 

11.93 10.93 16.64 20.68 1.92 

25.77 13.06 14.59 17.63 23.07 

13.63 13.92 7.11 9.13 7.71 

22.00 38.83 19.41 31.80 32.13 

12.69 7.58 16.07 34.16 9.12 

21.48 11.46 42.60 44.43 12:94 

-1.97 6.35 18.42 35.19 3.45 

2.61 -9.73 -3.11 0.08 17.65 

-8.83 3.97 -1.54 -13.29 6.28 

9.18 2.03 9.07 -26.83 -2.02 

7.97 3.47 19.83 -35.27 14.72 

12.46 11.00 14.83 20.87 12.47 

13.55 11.11 10.98 12.61 9.88 

11.36 10.90 18.68 29.13 15.06 

2.77 3.16 9.12 -25.13 6.33 

den 1980 markoissa) ja taulukoissa 5 ja 6 vas
taavat muutokset nimellisinä vuosille 1981-
1993. Kuvioissa 1 ja 2 on esitetty taseen, luoto
nannon ja talletusten reaalinen ja nimellinen 
kasvu suhteessa BKT:n muutoksiin ja inflaatio
vauhtiin. Kuviot 3-6 kuvaavat taseen ja luoto
nannon reaalikasvun kehityksen· pankkiryhmitt
äin sekä suurimpien liikepankkien osalta erik
seen. Tässä ja seuraavassa luvussa esitettyjen 
numerotietojen osalta viittaamme näihin taulu
koihin ja kuvioihin. 

Suomen talletuspankkien yhteenlaskettu 
tase kasvoi nimellisin markoin lähes kuusinker
taiseksi, ja reaalisin noin kolminkertaiseksi 
vuodesta 1980 vuoden 1991 loppuun, minkä 



Heikki Koskenkyläja Jukka Vesa la 

Taulukko 4. Luotonannon reaalinen kasvu, % (1980 = 100) 

31.12. Liike- Osuus- Säästö- Talletus-
pankit pankit pankit pankit 

80-81 0.69 6.88 2.92 2.47 

81-82 8.70 7.37 6.48 7.90 

82-83 6.72 6.82 5.19 6.39 

83-84 12.09 6.54 4.34 9.14 

84-85 18.60 9.05 7.52 14.19 

85-86 12.26 10.80 10.90 11.67 

86-87 11.32 14.01 16.31 12.91 

87-88 24.22 22.66 28.64 24.84 

88-89 12.97 5.02 13.84 11.61 

89-90 9.29 1.97 -4.05 5.00 

90-91 -1.05 1.02 -8.12 -2.10 

91-92 -6.90 -2.37 -12.23 -5.49 

92-93 -1.12 9.32 -76.93 -14.10 

Keskimääräinen kasvu 

80-90 11.69 9.11 9.21 10.61 

80-85 9.36 7.33 5.29 8.02 

85-90 14.01 10.89 13.13 13.21 

90-93 -3.02 2.65 -32.43 -7.23 

jälkeen tasesumma kääntyi merkittävään las
kuun vuoden 1992 aikana. Vuoden 1993 tilan
teeseen pankkiryhmien ja yksittäisten pankkien 
kohdalla vaikuttaa merkittävästi Suomen Sääs
töpankin myyminen paloittain osuuspankki
ryhmälle, KOP:lle, SYP:lle ja PSP:lle. Suomen 
Säästöpankin saamiset ja velat siirtyivät ostaja
pankkien taseisiin marraskuun alussa 1993, 
mikä näkyy ostajapankkien kohdalla tasekasvu
na kyseisenä vuonna. Kuitenkin kokonaisuute
na pankkien tasesumma aleni edelleen viime 
vuoden aikana. Pudotus oli hieman vuotta 1992 
suurempi johtuen ennen muuta luottokannan 
erittäin voimakkaasta supistumisesta. 

Vuodesta 1982 lähtien pankkien taseet kas-

KOP SYP OKO SKOP PSP 

-0.34 -0.68 13.73 8.95 2.59 

7.97 17.15 -2.02 9.50 5.75 

16.37 2.98 20.64 3.90 0.24 

18.71 8.61 21.28 2.14 3.81 

18.63 25.95 9.02 10.44 9.94 

17.50 23.99 11.11 23.59 13.18 

1.15 9.29 16.42 39.29 10.27 

26.69 20.66 30.37 40.55 26.00 

8.41 6.22 34.56 40.68 -0.16 

1.91 -3.16 37.37 12.81 15.98 

-:1.61 0.82 -4.62 -11.58 2.14 

-6.83 -3.21 1.57 -28.18 4.52 

8.41 3.58 -23.51 -35.87 11.42 

11.70 11.10 19.25 19.19 8.76 

12.27 10.80 12.53 6.99 4.47 

11.13 11.40 25.97 31.38 13.05 

-0.01 0.40 -8.85 -25.21 6.02 

voivat paljon bruttokansantuotetta nopeammin: 
vuosina 1982-1989 reaalinen tasekasvu oli kes
kimäärin 3.7 kertaa koko kansantalouden reaa
lista kasvua nopeampaa. 1980-luvun alkuvuosi
na vallinnut korkeampi inflaatiovauhti heijas
tuu nimellisiin kasvunopeuksiin. Huomattavaa 
on, että kuitenkin koko 1980-luvun alun ajan 
tasekasvu oli melko tasaisesti korkealla tasolla, 
reaalisin markoinkin mitattuna tasekasvu oli 
1983-1986 joka vuosi suurempaa kuin vuonna 
1989, jolloin elimme vielä voimakkaassa nou
susuhdanteessa. Selkeästi nopein kasvu vaihe 
ajoittuu kuitenkin rahamarkkinoiden vapautta
misen jälkeen, vuoteen 1988. Silloista lähes 
23 prosentin reaalista kasvua voidaan pitää 
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Taulukko 5. Taseen nimellinen kasvu, % (1980 = 100) 

31.12. Liike- Osuus- Säästö- Talletus-
pankit pankit pankit pankit 

80-81 15.11 17.65 15.03 15.53 

81-82 24.65 17.30 17.28 21.92 

82-83 19.65 17.03 15.91 18.50 

83-84 28.28 15.53 14.86 23.68 

84-85 17.19 16.24 13.74 16044 

85-86 26042 15.20 13.51 22.52 

86-87 17.38 17.54 20.02 17.82 

87-88 26.99 30.36 38.62 29.33 

88-89 16045 13.66 22.52 17.09 

89-90 9.32 8.89 0047 7.67 

90-91 5.65 6.66 -1047 4.60 

91-92 -1.86 5.09 -5.00 -2.35 

92-93 4.23 11.10 -62040 -3.81 

Keskimääräinen kasvu 

80-90 20.14 16.94 17.20 19.05 

80-85 20.97 16.75 15.36 19.21 

85-90 19.31 17.13 19.03 18.88 

90-93 2.67 7.62 -22.96 -0.52 

räjähdysmäisenä. 
Korko- ja valuutansääntelyn purkaminen 

antoi pankeille mahdollisuuden vastata suhdan
nenousun ja aiemmin tyydyttämättä olleen 
luoton tarpeen vuoksi voimakkaasti kasvanee
seen luoton kysyntään. Merkittävimmät toimet 
olivat antolainauksen ylä- ja keskikorkosäänte
lystä luopuminen elokuussa 1986 sekä sitä 
seurannut asteittainen markkinakorkojen ja 
pankkien omien primekorkojen käytön sallimi
nen luotonannon viitekorkoina. Lisäksi Suo
men Pankin asettamien etukäteissäästämisvaati
musten poistaminen asunto- ja kulutusluotoissa 
vuonna 1987 helpotti kotitalouksien luotonot-
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KOP SYP OKO SKOP PSP 

12.85 13042 18.32 20.26 19.06 

26.72 27049 21.51 18.60 20.94 

21.30 20.22 26041 30.79 10.46 

34.65 21.04 22.68 25.94 31.76 

19.54 19.84 12.67 14.80 13.31 

25.58 42.91 22.92 35.67 36.02 

17.32 12.00 20.84 39.67 13.60 

27.65 17.13 49.85 51.77 18.69 

4049 13.36 26.23 44.10 10.27 

8.86 -4.23 2.79 6.17 24.82 

-5.08 8.25 2.52 -9.72 10.66 

12.02 4.68 11.90 -24.93 0.53 

10.20 5.62 22.32 -33.93 17.10 

19.90 18.32 22042 28.78 19.89 

23.01 20040 20.32 22.08 19.11 

16.78 16.23 24.53 35048 20.68 

5.72 6.19 12.25 -22.86 9043 

toa. Yritykset puolestaan pyrkivät yhä enem
män käyttämään pankkien välittämiä valuutta
luottoja suuren kotimaisten ja ulkomaisten 
korkojen välisen eron vuoksi, sen jälkeen kun 
pitkäaikaiset, yli viiden vuoden ulkomaiset 
luotot tehdasteollisuudelle ja varustamoille 
vapautettiin valuutansäännöstelystä vuonna 
1986. Vuonna 1987 sallittiin pitkäaikaiset ulko
maiset luotot myös muille toimialoille. Huippu
vuonna 1988 talletuspankkien yhteenlaskettu 
luotonanto kasvoi reaalisesti lähes 25 prosent
tia. Vuoden 1988 luotonkysyntää lisäsi yritys
kauppojen suuri määrä ennen myyntivoittojen 
verotuksen kiristymistä vuonna 1989. Valuutta-
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Taulukko 6. Luotonannon nimellinen kasvu, % (1980 = 100) 

31.12. Liike- Osuus- Säästö- Talletus-
pankit pankit pankit pankit 

80-81 12.76 19.68 15.25 14.75 

81-82 19.11 17.66 16.68 18.24 

82-83 15.66 15.77 14.00 15.30 

83-84 20.01 14.06 11.71 16.85 

84-85 24.76 14.72 13.11 20.12 

85-86 15.56 14.06 14.16 14.96 

86-87 15.89 18.69 21.09 17.55 

87-88 30.54 28.89 35.19 31.19 

88-89 20.41 11.94 21.34 18.96 

89-90 15.94 8.18 1.79 11.40 

90-91 3.03 5.18 -4.33 1.93 

91-92 -4.47 0.17 -9.95 -3.03 

92-93 0.93 11.59 -76.45 -12.32 

Keskimääräinen· kasvu 

80-90 19.06 16.36 16.43 17.93 

80-85 18.46 16.38 14.15 17.05 

85-90 19.67 16.35 18.72 18.81 

90-93 -0.17 5.64 -30.24 -4.48 

luottojen kasvu kiihtyi uudelleen vuonna 1989, 
kun ulkomaisen luotonoton oikeutta laajennet
tiin vähintään yhden vuoden luottoihin. Tä
mäkin rajoitus poistettiin vuonna 1990. Ulko
maisille luotoille tammikuussa 1990 asetettu 
luottovero hillitsi kuitenkin valuuttaluottojen 
kysyntää jonkin verran. 

Luotonanto on ollut säätelyn purkamisen 
jälkeen suhdanneherkkää. Talletuspankkien re
aalinen luottokanta supistui jo vuonna 1991, ja 
supistuminen kiihtyi vuonna 1992, ollen noin 
5,5 prosenttia, kun suhdanteet kääntyivät jyrk-

KOP SYP OKO SKOP PSP 

11.61 11.22 27.36 22.01 14.88 

18.31 28.37 7.36 19.99 15.88 

26.12 11.61 30.75 12.60 8.63 

27.10 16.28 29.85 9.35 11.15 

24.79 32.49 14.68 16.18 15.65 

20.95 27.63 14.37 27.23 16.51 

5.30 13.79 21.20 45.02 14.80 

33.13 26.79 37.00 47.70 32.40 

15.56 13.21 43.43 49.94 6.42 

8.11 2.74 45.74 19.68 23.05 

2.44 4.97 -0.69 -7.94 6.35 

-4.41 -0.69 4.21 -26.31 7.24 

10.66 5.73 -21.93 -34.54 13.73 

19.10 18.41 27.17 26.97 15.94 

21.58 19.99 22.00 16.03 13.24 

16.61 16.83 32.35 37.91 18.64 

2.90 3.34 -6.13 -22.93 9.10 

kään laskuun. Luoton kysyntää hillitsi myös 
markkinakorkojen nousu vuoden 1992 syys
kuuhun asti. Vaikka markkinakorot ovat sittem
min kääntyneet voimakkaaseen laskuun, pank
kien yhteenlaskettu luottokanta aleni reaalisesti 
yli 14 prosenttia vuoden 1993 aikana. Tärkeim
pinä syinä tähän ovat olleet laman jatkumisen 
lisäksi säästämisasteen merkittävä nousu, va
luuttaluottojen nopea lyhentäminen, kun mark
ka oli laskettu kellumaan sekä pankkien suuret 
luottotappiokirj aukset. 

Pankkien talletukset eivät lisääntyneet luot-
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Kuvio 1. Talletuspankit: reaalinen kasvu, % 
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Kuvio 2. Talletuspankit: nimellinen kasvu, % 
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Kuvio 3. Pankkiryhmät: Taseen reaalikasvu, % 
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Kuvio 5. Pankki ryhmät: luotonanon reaalikasvu, % 
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Kuvio 6. Suuret liikepankit: luotonannon reaalikasvu, % 

Liike

pankit 

Osuus

pankit 

Säästö

pankit 

Talletus

pankit yht. 

60 ~----------------------------------~. KOP 

40 

20 

-20 

180 

I 
~~~~~~~~~~~ 

I 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 

Ii Syp 

.OKO 

D SKOP 
• PSP 



toekspansiota vastaavasti 1980-luvulla. Pankit 
rahoittivat luottoenemmyytensä ulkomaisella 
vieraalla pääomalla sekä varainhankinnalla ra
ha- ja joukkovelkakirjamarkkinoilta. Suomessa 
luotonannon ja talletusten välinen rahoituskyt
kentä purkautui asteittain deregulaation myötä 
1980-luvulla; aikaisemmin pankkien oli rahoi
tettava mahdollinen luottoenemmyytensä joko 
suoraan Suomen Pankista tai sen ylläpitämiltä 
pankkien välisiltä päiväluottomarkkinoilta. Nyt 
pankkien luottokannan supistuttua luottoenem
myys on oleellisesti kaventunut; markkaluotto
jen ja -talletusten osalta käytännössä kokonaan. 

Suominen ja Tarkka (1991) esittävät tuotan
non volyymimuutosten indikaattoreita myös 
muiden pankkipalvelujen kuin ainoastaan otto
ja antolainauksen osalta. Heidän laskelmiensa 
mukaan pankkien valuutanvaihdon, taseen ul
kopuolisten vastuusitoumusten ja arvopaperi
kaupan volyymin kasvu oli antolainauksen 
kasvua huomattavasti nopeampaa 1980-luvun 
jälkipuoliskolla (Suominen ja Tarkka 1991, 
taulukko 11a). Lisäksi maksujenvälityksessä 
pankkikorttimaksut ja pankkiautomaattinostot 
lisääntyivät hyvin nopeasti 1980-luvun lopulla 
(Suominen ja Tarkka 1991, taulukko llb). 

2.2 Pankkiryhmien välisistä eroista 

Liikepankkien yhteenlaskettu tase kasvoi 
1980-luvun alkupuolella huomattavasti paikal
lispankkeja nopeammin. Liikepankkien reaali
nen tasekasvu oli vuosina 1980-1985 keski
määrin noin puolitoistakertainen osuuspankkei
hin ja lähes kaksinkertainen säästöpankkeihin 
verrattuna. Vuosina 1987-1989 säästöpankkien 
taseiden kasvu oli kaikkein suurin. Kiivaimpa
na vuonna 1988 säästöpankkien reaalinen kas
vu oli jopa noin 32 prosenttia. Osuuspankit 
puolestaan noudattivat varovaisemman kasvun 
politiikkaa: niiden keskimääräinen tasekasvu 
alitti liikepankkien kasvun myös 1980-luvun 
loppupuoliskolla. Säästöpankkien vaikeudet nä
kyvät taseiden supistumisena 1990-luvun alus-

Heikki Koskenkyläja Jukka Vesa la 

sa: vuosina 1990-1992 säästöpankkien vuoden 
~ 980 markkoina mitattu tasesumma aleni kes
kimäärin noin 6 prosenttia vuodessa. Suomen 
Säästöpankin myynnin seurauksena säästö
pankkiryhmä menetti, taseilla mitattuna, lähes 
kaksi kolmasosaa liiketoiminnastaan. 

KOP:n tasekasvu on ollut tarkasteluperio
dilla jonkin verran SYP:a nopeampaa. Ero 
KOP:n hyväksi on noin 1.5 pros~nttiyksikköä 
vuosittaisessa reaalikasvussa, jos vuoden 1992 
STS-fuusion vaikutus KOP:n taseeseen jätetään 
huomiotta. STS:n talletukset siirrettiin KOP:n 
kirjoihin jo loppuvuodesta 1992, mutta luotto
kannan "terve" osa vasta keväällä 1993. STS:n 
ongelmaluotot, noin 3.4 miljardia markkaa, 
siirrettiin Siltapankki Oy:öön. PSP kasvoi 
1980-luvun alkupuolella KOP:a ja SYP:a sel
västi rauhallisemmin, sen laajentuminen 'painot
tui voimakkaammin 1980-luvun loppupuolelle, 
jolloin sen tase, vuoden 1980 markoissa mitat
tuna, kasvoi keskimäärin noin 4 prosenttiyk
sikköä nopeammin kuin KOP:n tase. Itse asias
sa KOP ja SYP kasvoivat keskimäärin nopeam
min 1980-luvun alku- kuin loppupuoliskolla 
(ks. kuvio 4). 

Suurimpien liikepankkien ryhmässä 
tasekasvu oli kaikkein nopeinta 1980-luvulla 
SKOP:ssa. Vuosina 1980-1985 sen kasvu oli 
KOP:n, SYP:n ja OKO:n kanssa samalla tasol
la, mutta vuosina 1985-1990 sen kasvu oli kes
kimäärin yli 10 prosenttiyksikköä nopeampaa 
kuin OKO:n, joka laajentui toiseksi nopeimmin 
kyseisellä periodilla, ja lähes 20 prosenttiyk
sikköä nopeampaa kuin SYP:n ja KOP:n. 
SKOP:n kiivasta ekspansiota on seurannut 
1990-luvulla alasajoa muistuttava taseen pie
nentyminen pankin ajauduttua suuriin vaikeuk
siin: Vuoden 1991 jälkeen SKOP:n tasetta on 
supistettu kiihtyvällä vauhdilla, vuonna 1993 jo 
noin kolmanneksella. (Ks. kuvio 4) 1. 

Luotonannossa kehitys oli 1980-luvulla eri 
pankkiryhmien suhteen samankaltainen kuin 

1 SKOP:n ja OKO:n vertailusta, ks. Koskenkylä 
(1992). 
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tasekasvun kohdalla. Luotonannon laajentumi
nen ajoittuu kuitenkin selkeämmin kaikissa 
pankkiryhmissä vuosiin 1987 ja 1988, korko- ja 
valuutan sääntelyn purkamisen jälkeiseen ai
kaan. Luotonannon kasvu oli OKO:ssa vuosina 
1985-1990 keskimäärin ainoastaan noin viisi 
prosenttiyksikköä hitaampaa kuin SKOP:ssa. 
Tämä johtuu erittäin nopeasta erityisesti valuut
tamääräisen luotonannon kasvusta vuonna 
1990, jolloin SKOP:n luotonanto oli jo selvästi 
hidastunut. SKOP:n luottokannan kasvu oli 
vuosina 1987-1989 huima, reaalisesti vuosittain 
noin 40 %. KOP:n, SYP:n ja PSP;n luotonan
non kasvu oli huomattavasti maltillisempaa 
kuin SKOP:n ja OKO:n. PSP kasvatti luotonan
toaan vielä vuonna 1992, kun muiden liike
pankkien, OKO:a lukuunottamatta, luottokanta 
oli jo kääntynyt selvään laskuun. Eniten luotto
kanta aleni vuonna 1992 säästöpankki yhmässä. 
Vuonna 1993 talletuspankkien yhteenlasketun 
luottokannan supistuminen jatkui erittäin voi
makkaana. Luottokanta supistui koko tasetta 
huomattavasti enemmän. Jos Suomen Sääs
töpankin myynnin vaikutus jätetään huomioi
matta, luottokanta alentui selvästi enemmän 
KOP:ssa ja SYP:ssä kuin PSP:ssä. Osuuspank
kiryhmässä OKO:n osuus luottokannasta vä
hentyi huomattavasti yksittäisten osuuspank
kien hyväksi (ks. taulukot 4 ja 6). 

3. Talletuspankkien keskeiset tasera
kenteen muutokset-

3.1 Talletuspankkien velkojen rakenne 

Antolainauksen irtaannuttua ottolainauksen ke-. 
hityksestä 1980-luvun alussa pankit ovat va-

2 Tässä luvussa esitettyjen numerotietojen lähteenä 
on Suomen Pankin talletuspankeista keräämä 
kuukausittainen taseaineisto. Suomen talletuspank
kien taserakenteen muutoksista on Suomen Pankissa 
julkaistu kaksi seikkaperäistä selvitystä, Silvonen 
(1994) sekä Jokinen ja Solttila (1994), jotka tarjoa
vat yksityiskohtaisempaa tietoa. 
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rainhankinnassaan joutuneet turvautumaan li
beralisoinnin myötä avautuneisiin muihin ra
hoituslähteisiin. Ilman uusia varainhankinnan 
muotoja koetun suuruinen luottoekspansio ei 
olisi ollut mahdollista. 

Merkittävin rakennemuutos varainhankin
nassa on ollut ulkomaisen velan voimakas li
sääntyminen. Ulkomaisen vieraan pääoman 
osuus liikepankeissa (pl. OKO ja SKOP) kasvoi 
vuoden 1980 17 %:sta 41 %:iin vuonna 1992. 
Liikepankeissa voimakkain ulkomaisen velan 
lisäys ajoittuu vuoden 1986 jälkeen, jolloin 
pitkäaikaisten ulkomaisten luottojen vapautta
minen valuutansäännöstelystä alkoi. Ulkomai
nen vieras pääoma kanavoitiin pääosin valuut
taluottoina yrityksille, mutta myös liikepank
kien ulkomaiset liiketoimet, esimerkiksi luoto
nanto ulkomaiselle yleisölle ja kiinteistösijoi
tukset, lisääntyivät varsin voimakkaasti. Osuus
ja säästöpankkiryhmissä (ml. OKO ja SKOP) 
ulkomaisen vieraan pääoman lisäys on ollut 
huomattavasti vähäisempää. Tämä siksi, että 
vasta 1980-luvun lopulla suurimmat paikallis
pankit saivat luvan välittää keskusrahalaitok
sensa rahoittamia valuuttaluottoja asiakkailleen. 
Vuoden 1992 lopussa osuus- ja säästöpankki
ryhmissä oli ulkomaista velkaa noin 15 %:a 
taseen loppusummasta. (Säästöpankeissa ulko
maisen velan suhteellinen määrä taseessa on 
pienentynyt vuoden 1990 jälkeen, jolloin sen 
osuus oli noin 24 %:a.) 

Ulkomaisen velan kasvu on syrjäyttänyt 
talletuksia pankkien varainhankinnassa. Ylei
sön talletusten osuus varainhankinnassa väheni 
liikepankeissa (pl. OKO ja SKOP) noin 
58 %:sta 31 %:iin vuosien 1980 ja 1992 väli
senä aikana. Paikallispankeissa yleisön talletuk
set ovat säilyneet tärkeimpänä varainhankinnan 
muotona, vaikka niiden osuus väheni molem
missa ryhmissä tarkasteltavana ajanjaksona 
noin 80 %:sta noin 50 %:iin. Vuosina 1986-
1988 yleisötalletukset kasvoivat huomattavasti 
nopeammin paikallispankeissa kuin liikepan
keissa pääasiassa kotitalouksien verottomien 
määräaikaistalletusten kannan voimakkaan kas
vun vuoksi. Vaikeuksiin joutuneet säästöpankit 
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Kuvio 7. Pankki ryhmät: valuuttaluottojen osuus kokonaisluotonannosta, % 
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Kuvio 8. Suuret liikepankit: valuuttaluottojen osuus luotonannosta, % 
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Kuvio 9. Talletuspankit, taseen omaisuuserienjakauma, % 
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Kuvio 10. Luottotappiot ja luotonannon kasvu, % 
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menettivät talletusasiakkaita liike- ja osuuspan
keille 1990-luvun alussa. Paniikinomaisesta tal
letuspaosta ei kuitenkaan ollut kysymys. (Ks. 
kuvio 11). 

Rahamarkkinat syntyivät Suomessa vuonna 
1987, kun Suomen Pankki aloitti avomarkki
naoperaatiot rahapolitiikassa ja sijoitustodistuk
silta poistettiin kassavarantovelvoite. Tämän 
jälkeen sijoitustodistuksien käyttö varainhan
kinnassa lisääntyi nopeasti. Sijoitustodistusten 
osuus varainhankinnasta oli vuonna 1992 
kaikissa pankkiryhmissä kuitenkin vain hieman 
yli 10 prosenttia, mutta ne ovat pankkien tär
kein lyhytaikaisen rahoituksen väline. Suurim
mat säästöpankit ovat itse laskeneet liikkeelle 
sijoitustodistuksia, kun taas osuuspankit ovat 
hoitaneet rahamarkkinaoperaatiot OKO:n väli
tyksellä. 

Joukkovelkakirjalainat lisäsivät osuuttaan 
varainhankinnassa vuoden 1991 alusta lähtien, 
kun lähdeveron käyttöönotto lisäsi sijoittajien 
kiinnostusta niihin. Joukkovelkakirjojen merki
tys talletuspankkien varainhankinnassa on 
kuitenkin edelleenkin vain muutaman prosentin 
luokkaa. Kotimaisten jälkimarkkinoiden kehit
tymättömyys, alhaisemmat ulkomaiset korot ja 
talletusten pitkään jatkunut verovapaus ovat 
olleet kotimaassa liikkeeseen laskettujen jouk
kovelkakirjojen käytön lisääntymisen esteenä. 
Esteenä joukkovelkakirjojen käytön lisääntymi
selle on nyt myös pankkien luottokelpoisuus, 
jonka on parannuttava sijoittajien löytämiseksi.· 
Joukkovelkakirjarahoituksen tärkeimpiä etuja 
pankeille ovat rahoituksen pidentyminen ja 
säästöt reservivaatimusten aiheuttamissa korko
kustannuksissa (ks. lähemmin Silvonen 1994). 

3.2 Talletuspankkien saamisten rakenne 

Taseen saamispuolella merkittävin muutos on 
ollut valuuttaluottojen osuuden nopea kasvu 
pitkäaikaisten luottojen valuutansäännöstelyn 
purkamisen jälkeen vuosina 1987-1989. Liike
pankeissa valuuttamääräisen luotonannon osuus 
kokonaisluotonannosta kasvoi vuonna 1987 lä
hes kaksinkertaiseksi, noin 31 prosenttiin. Sääs-
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töpankeissa valuuttamääräisen luotonannon 
kasvu ajoittuu vuosiin 1990 ja 1991. Itsenäiset 
säästöpankit ovat myöntäneet vain vähän va
luuttamääräisiä luottoja ja osuuspankit eivät 
juuri lainkaan. Kyseisissä pankkiryhmissä va
luuttamääräinen luotonanto on hoidettu suoraan 
keskusrahalaitoksista. Tämä näkyy SKOP:n ja 
OKO:n hyvin voimakkaassa valuuttamääräisen 
luotonannon kasvussa vuosina 1987-1990, joka 
tasaantui 1990-luvun alussa noin 80 %:n osuu
teen koko luotonannosta. KOP:ssa vastaava 
osuus on jäänyt hieman yli 50 %:iin ja PSP:ssa 
hieman yli 40 %:iin. SYP:ssa valuuttamääräi
sen luotonannon osuus vähentyi selkeästi 
vuoden 1992 aikana, vuoden 1989 tasolle. 
SYP:n asiakkaat lyhensivät valuuttaluottojaan 
voimakkaasti siis jo vuonna 1992. Vuonna 
1993 valuuttaluottojen osuus ei enää SYP:ssä 
laskenut, päin vastoin kasvoi hieman. Muissa 
pankeissa valuuttaluottojen osuus koko luoto
nannosta pysyi vuonna 1992 lähes ennallaan. 
KOP:ssa ja PSP:ssa valuuttamääräisten luotto
jen osuus alentui noin 15 prosenttiyksikköä 
vuoden 1993 aikana. Myös OKO:ssa ja 
SKOP:ssa valuuttaluottojen suhteellinen osuus 
vähentyi jonkin verran. (kuviot 7 ja 8) 

Talletuspankkien ulkomaisten saamisten 
osuus kasvoi nopeasti 1980-luvun alkuvuosina 
pankkien avatessa ulkomaisia sivukonttoreita. 
Liikepankeissa (pl. OKO ja SKOP) ulkomais
ten saamisten osuus oli suurimmillaan vuonna 
1986, n. 28 %:a, minkä jälkeen niiden merkitys 
on vähitellen alentunut. Osuus- ja säästöpank
kiryhmissä ulkomaisten saamisten merkitys on 
ollut huomattavasti pienempi. 

Talletuspankeissa vaihto-omaisuuden osuus 
taseen loppusummasta kasvoi nopeasti noin 
prosentista 13 prosenttiin vuodesta 1980 vuo
den 1993 loppuun mennessä. Koska vaihto
omaisuuden osuus on kuitenkin vielä näin 
alhaisella tasolla, voitaneen sanoa, että saamis
ten arvopaperistamista ei ole Suomessa vielä 
tapahtunut selkeästi näkyvällä tavalla. Paikal
lispankeissa vaihto-omaisuutta on huomattavas
ti vähemmän taseissa kuin liikepankeissa. Suo
messa pankkien sijoitusomaisuus on kasvanut 

185 



Artikkeleita - KAK 2/1994 

Kuvio 11. Pankkiryhmät: yleisätalletusten reaalikasvu, % 
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vaihto-omaisuutta hitaammin. Kaikissa talletus
pankeissa yhteensä sijoitusomaisuuden osuus 
on noin kaksinkertaistunut tarkasteluperiodin 
aikana. Kuten vaihto-omaisuuden, myös sijoi
tusomaisuuden merkitys on ollut vähäinen 
paikallispankeille. Näin ollen pankkien arvopa
pereiden trading-kauppa ja pitkäaikaiset sijoi
tukset arvopapereihin ovat Suomessa suurelta 
osin keskittyneet liikepankkeihin. (kuvio 9) 

Pankkien muiden omaisuuserien kohdalla ei 
ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Talletus
pankkien kiinteistösijoitukset on tehty pääosin 
erillisten tytäryhtiöiden kautta, joten niiden 
määrän lisääntyminen 1980-luvun lopulla ei 
näyemopankkien käyttöomaisuuden kehityk
sessä. (kuvio 9) 

4. Nopean kasvun taustatekijöistä 

1980-luvulla pankki- ja koko rahoitustoimialaa 
muokkaavista rakenteellisista tekijöistä keskei
simmät ovat olleet toimialan liberalisointi ja 
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paaoman liikkeiden vapauttaminen, tekninen 
kehitys ja rahoitusinnovaatiot ja pankkien asia
kasyritysten kansainvälistyminen. Nämä tekijät 
loivat pohjaa pankkien toiminnan voimakkaalle 
laajentumiselle. Ensiksi, liberalisoinnin nopea 
toteuttaminen salli pankeille noususuhdanteen 
hyväksikäytön markkinaosuuskilpailussa. Sää
telyn purkaminen on vaikuttanut rahoituksen 
välityspalvelujen, eli luotto- ja talletuspalvelu
jen laajentumiseen, kun taas tekninen kehitys 
ennen muuta tilinpito- ja maksujen välityspal
veluiden volyymin kasvuun ja tuotannon tehos
tumiseen. Toiseksi, rahoitusinnovaatiolla, so. 
rahoitusinstrumenttien monipuolistumisella, on 
ollut rahoituksen välitystä kiihdyttävä vaikutus. 
Kolmanneksi, kotimaisten yritysten kansainvä
listymisen nopeuduttua ja niiden rahoituksen 
vaatimusten lisäännyttyä, suomalaiset pankit 
laajensivat toimintaansa ulkomailla palvellak
seen kotimaisia asiakkaitaan ulkomaisissa 
toiminnoissa ja viennissä sekä pystyäkseen 
käymään tehokkaasti yritysten rahoitukseen 
liittyvää valuutta- ja arvopaperikauppaa. 



Rakenteellisten tekijöiden lisäksi harjoitettu 
finanssi- ja rahapolitiikka sekä pankkivalvon
nan ongelmat ovat vaikuttaneet pankkien eks
pansion suuruuteen ja siten pankkikriisin puh
keamiseen. Alla on kommentoitu lyhyesti jo
kaista osa-aluetta. 

Finanssipolitiikka ei ilmeisimmin ollut 
nousukauden aikana 1987-1989 riittävän kireää 
ottaen huomioon liberalisaation ekspansiiviset 
vaikutukset. Lainakorkojen laaja vähennysoi
keus verotuksessa yhdessä korkean tulovero
tuksen kanssa teki luottojen todellisen verojen 
jälkeisen hinnan varsin alhaiseksi, mikä vaikut
ti merkittävästi luotonannon voimakkaaseen 
kasvuun. Korkomenojen vähennysoikeutta su
pistettiin vuoden 1989 alusta lähtien, mikä oli 
jälkikäteen katsottuna myöhäistä. Yritysten ja 
kotitalouksien velkaantumista kannustavien ve
rosäädösten ylläpitämistä noususuhdanteessa 
voitaneenkin pitää harjoitetun politiikan suu
rimpana virheenä. 

Suomen Pankki pyrki luotonannon kasvun 
hillitsemiseen rahapoliittisilla toimilla. Kassa
varantovelvoitetta nostettiin vuodesta 1987 
lähtien, vuonna 1989 vaadittiin pankeilta luoto
nannon kasvuun sidottuja lisäkassavarantotalle
tuksia, jotka lisäsivät pankkien antolainauksen 
kustannuksia, peruskorkoa nostettiin vuonna 
1989 ja markka revalvoitiin 4 prosentilla vuon
na 1989. Toimenpiteitä voidaan kritisoida riit
tämättömiksi, tai' myöhästyneiksi, mutta vuo
sien 1988 ja 1989 ylikuumenneessa tilanteessa 
voitiin rahapolitiikalla vaikuttaa pankkien luo
tonantoon vain rajoitetusti. 

Pankkien valvojilla ei ollut käytössään 
riittävästi resursseja eikä toimintamalleja libe
ralisoidussa ympäristössä. Toisaalta· valvojien 
varoituksia ei myöskään kuunneltu pankeissa 
suurimman kasvun aikana. Lisäksi silloisen 
lainsäädännön suomat mahdollisuudet olivat 
riittämättömät luottokasvun rajoittamiseen. 

Mainitut ulkoiset tekijät ovat kiistatta edes
auttaneet pankkien kasvua ja luotonlaajennusta, 
mutta pankkien käyttäytymistä on analysoitava 
tarkemmin pankkien riskien hallinnan ja hin
noittelun ja toisaalta vallinneen kilpailu tilan-
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teen näkökulmasta. Näiden mikrotason tekijöi
den voidaan väittää olevan perimmäisiä syitä ja 
motiiveja kasvun taustalla. Luotonmyöntä
mispäätöksethän tehtiin pankeissa eikä julkises
sa hallinnossa. 

5. Mikrotason näkökohtia pankkien 
kasvuun 

5.1 Toiminnan laajentuminen ja riskiprojiilin 
muutos 

Toimialalla, joka on toiminut pitkään säädel
lyissä oloissa, nopea liberalisaatio on ulkoinen 
shokki, joka aiheuttaa muutoksia toimialan 
yritysten hinnoittelussa ja muissa toimintastra
tegioissa. Pankkialalla muutosten voidaan odot
taa olevan erityisen suuria, koska sääntely on 
rajoittanut kilpailua estämällä hintakilpailun, 
suosinut kartellityyppistä käyttäytymistä ja ra
joittanut pankkien tasekasvua, jolloin sääntely 
on johtanut joidenkin asiakkaiden kohdalla 
luotonsäännöstelyyn. Kilpailua rajoittamalla 
sääntely suojasi toimialan kannattavuuden ja 
sen voidaan tulkita aiheuttaneen kustannuksia 
lisäävää nk. managerial expense preference 
-käyttäytymistä, erityisesti koska sääntelyolois
sa, hintakilpailun ollessa estynyttä, pankit pyr
kivät kilpailemaan tarjottujen palvelujen laa
dulla, johon olennaisesti kuuluu palvelujen 
läheisyys ja tekninen taso. Tällöin ns. laatukil
pailun seurauksena konttori- ja p ankki auto
maattiverkoston laajuus on suurempi ja pankki
tekniikan taso korkeampi kuin tehokkaan hinta
kilpailun vallitessa (ks. esim. Neven 1990 ja 
Vesala 1993). 

Sääntelyn purkamisen voi odottaa lisäävän 
hintakilpailua ja kasvattavan pankkien luoto
nantoa, jos aiemmin luotonsäännöstely on ollut 
todellista eli markkinoilla on ollut tyy
dyttämätöntä luotonkysyntää. Pankkien tasee
seen sisältyvä riski voi lisääntyä prosessissa 
muun muassa seuraavien tekijöiden vuoksi (ks. 
esim. Llewellyn 1992 ja White 1992): 
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(a) Pankit muuttavat käyttäytymistään tie
toisesti vähemmän riskiä karttavaksi esimerkik
si ottamalla tavoitteeksi tasekasvun ja markki
naosuudet (lyhyen tähtäimen) kannattavuuden 
sijasta. Riskiprofiilin nostamisen yhteydessä on 
olennaista hinnoitella riskit oikein so. sisäl
lyttää vastaava riskipreemio luottomarginaalei
hin. 

(b) Kaikkien pankkien laajentaessa samanai
kaisesti luotonanto aan voimakkaasti luotonanto 
muuttuu tyypillisesti riskillisemmäksi, koska 
lainanottajien rahoitusrakenne muuttuu velkai
semmaksi (systemic effect) 

(c) Pankit eivät osaa arvioida riskejä oikein 
laajentuessaan uusille toimialoille. 

(d)Jos luotonannon kasvu keskittyy voi
makkaasti tietyille sektoreille, koko lainaport
folion riski kasvaa. 

(e) Kun luotonanto kasvaa voimakkaasti, 
pankkien resurssit eivät riitä tutkimaan asiak
kaisiin ja luototettaviin kohteisiin liittyvää luot
toriskiä riittävän hyvin. 

(f) Korkotason noustessa rahoitettavien 
investointiprojektien riski kasvaa, koska mata
latuottoisempia, mutta varmempia projekteja ei 
kannata enää toteuttaa (adverse selection -vai
kutus). 

Suomen talletuspankkien laajentuessa luo
tonannon riskit lisääntyivät ilmeisesti kaikkien 
yllä mainittujen tekijöiden vuoksi. Pankkikoh
taisia eroja oli luonnollisesti, esimerkiksi luoto
nannon liiallinen keskittyminen oli SKOP:lle 
turmiollista. Yleisesti ottaen pankkien ja teolli
suuden väliset läheiset sidonnaisuudet ovat 
Suomessa lisänneet luotonannon keskittynei
syyden kautta tulevaa portfolioriskiä. Pankkien 
välisessä markkinaosuuskilpailussa pankkien 
vaatimat korkomarginaalit ja (reaali)vakuudet 
ovat osoittautuneet jälkikäteen ajatellen riit
tämättömiksi kasvaneisiin luottoriskeihin näh
den. Pankkien ja luotonottajien käyttgytymisen 
taustalla vaikutti yleisesti luottamus suotuisaan 
talouskehitykseen, mitä on nyt myöhemmin 
kutsuttu ylioptimismiksi. Lisäksi luotonottajien 
käsitys omasta velanhoitokyvystään oli yliar
vioitu. Erityisesti valuuttaluottojen kohdalla ei 
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nähty piilevää devalvaatioriskiä, jota indikoi 
markan suuri korkoero ulkomaan valuuttoihin 
nähden. 

Luottoriskien arviointiin ei kiinnitetty 
pankeissa tarpeeksi huomiota; erityisesti myön
nettyjen valuuttaluottojen osalta pankit eivät 
ilmeisesti varautuneet riittävästi valuuttakurssi
riskin realisoitumiseen luottoriskinä tilanteessa, 
jossa asiakasyritykset joutuvat vaikeuksiin 
suojaamattomien valuuttaluottojen vuoksi mar
kan devalvoituessa jyrkästi (Currie 1993). Syy
nä riskien hinnoittelun puutteellisuuteen oli 
henkilökunnan kokemattomuuden ja puutteel
listen riskien arviointi-, valvonta- ja johta
misjärjestelmien lisäksi talletusmarkkinoilta 
veronhuojennuslakien vuoksi vuoteen 1991 asti 
puuttunut korkokilpailu. Ristisubvention avulla 
luottokorot pidettiin matalalla, jotta voitiin 
saavuttaa markkinaosuuksia ja houkutella mah
dollisimman paljon talletusasiakkaita. Luoto
nannon korkokilpailun kustannukset katettiin 
tällöin talletusten korkomarginaalista. Pankkien 
korkokate onkin lähes täydelleen tullut talletus
markkinoilta (ks. korkokatteen hajotelmia esim. 
Suominen ja Tarkka 1991 ja Silvonen 1994). 
Lisäksi realisoituneet korkoriskit rasittivat luo
tonannon kannattavuutta, erityisesti kun perus
korkoon sidottujen lainojen korot jäivät jälkeen 
markkinakorkojen kehityksestä vuoden 1992 
loppupuolelle saakka. Pankkien kannattavuus 
oli koetuksella, kun yhä suurempi osa varain
hankinnasta oli markkinaehtoista. Puolueetto
mien luottoriskejä arvioivien rating-laitosten 
puuttuminen on osaltaan vaikeuttanut riskien 
hinnoittelua Suomessa. 

Kohtien (a)-(f) perusteella voisi ajatella, että 
voimakkaimmin laajentuneet pankit ovat myös
kin kohdanneet suurimmat luottotappiot. Ku
viossa 10 on esitetty 1980-luvun loppupuolen 
luotonannon kasvun korrelaatio 1990-luvun 
alussa seuranneiden luottotappioiden kanssa. 
Tässä yhteydessä ei ole tarkemmin analysoitu 
luottotappioiden viiverakennetta, vaan on mu
kailtu suhdannekehitystä. Kuvioissa on laskettu 
OKO ja SKOP yhteen osuus- ja säästöpankkien 
kanssa. Säästöpankkien "ansiosta" positiivinen 



korrelaatio näyttää Suomessa selkeältä. Luoto
nannon kasvuun nähden toteutuneet luottotap
piot ovat olleet SYP:ssa ja KOP:ssa suuret 
osuuspankkiryhmään ja PSP:iin verrattuna. On 
huomattava, että erot luottotappioiden kirjaami
sessa eri pankkien välillä vaikuttavat tilantee.;. 
seen. Osuuspankkiryhmässä luottotappioita on 
kirjattu selkeästi muita pankkiryhmiä varovai
semmin. (Ks. myös taulukot 1 ja 2) 

5.2 Kasvun kannustimista 

Pankeilla oli kannustin laajentaa toimintaansa 
sääntelyn purkamisen jälkeen, koska sääntely
kaudella (laatukilpailussa) luotu kapasiteetti 
muodosti kustannusrasitteen. Hintakilpailun 
oloissa sääntelykauden aikainen kapasiteetti 
muuttuu ylikapasiteetiksi, eikä aiempi yksikkö
kustannustaso ole enää ylläpidettävissä liberali
soiduilla markkinoilla, kun korkomarginaalit 
kaventuvat. Pankit toteuttivat kyllä ekspansion 
entisellä konttorikapasiteetilla, mutta henkilö
kunnan määrä kasvoi voimakkaasti pankkitoi
minnan monipuolistumisen vaatiessa lisää ja 
paremmin koulutettua henkilökuntaa. 

Kustannuspaineita merkittävämpänä kan
nustinvaikutuksena pankkien luotonjaajennuk
sen ja luottoriskien kasvun taustalla 1980-luvun 
noususuhdanteessa voidaan pitää moral-ha
zard -ongelmaa. Tallettajat ja pankit ovat Suo
messa pitäneet hyvin todennäköisenä sitä, että 
julkinen valta tukee vaikeuksiin joutuneita 
pankkeja ja estää niiden konkurssin, koska 
Suomen pankkijärjestelmä on hyvin keskittynyt 
ja pankeilla on keskeinen asema Suomen rahoi
tusmarkkinoilla: too-large-to-fail -ilmiö. Täl
löin yhdenkin suuren pankin konkurssin ulkois
vaikutukset talouden muille sektoreille olisivat 
suuret ja sen seurauksena koko pankkijärjes
telmän toiminta joutuisi vaaraan. Täysimääräi
nen talletusvakuutus on turvannut tallettajien 
varat, jolloin tallettajien kannustimet sijoittaa 
varansa hyvin hoidettuihin ja alhaisempien 
riskien pankkeihin ovat olleet vähäiset. Usko 
rajoittamattomasta tuesta vaikeuksissa lisää 
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pankkien riskinottohalukkuutta, koska suotui
sassa tapauksessa (noususuhdanteen jatkuessa 
ja varallisuusesineiden hintojen kasvun jatkues
sa) pankkien rahoittamat projektit olisivat 
pankeille voitollisia, mutta pahimmassa tapauk
sessa riskit siirtyisivät julkisen vallan, so. 
veronmaksajien kannettaviksi. Tällöin hilli
töntäkään luotonannon kasvua ei voida tällöin 
pitää täysin epärationaalisena tai lyhytnäköi
senä käyttäytymisenä. 

5.3 Miten markkinaosuuskilpailun puhkeamista 
voidaan selittää? 

Kasvun ja markkinaosuuksien ottamista tavoit
teeksi kannattavuuden edelle voi selittää osal
taan johdon omien preferenssien, kuten status
arvojen mukaisena toimintana, joka on ristirii
dassa pankkien omistajien tavoitteiden kanssa. 
Tällöin pankkien omistajia voisi syyttää myös 
johdon asianmukaisen valvonnan laiminlyömi
sestä. Kasvustrategian toteuttaminen vietiin läpi 
konttoritasolla jälkikäteen ajatellen liiankin 
hyvin sisäisten kannustinjärjestelmien avulla, 
joihin joissakin tapauksissa kuului myös 
kasvuun sidottu johdon palkkaus. 

Johdon ja omistajien välinen intressiristiriita 
voi toki olla eräs selitys markkinaosuuskilpai-: 
lun puhkeamiselle, mutta syvällisemmin tulisi 
kysyä: miksi markkinaosuuden kasvu voi olla 
pankeille arvokasta? Jos pankki voi saavuttaa 
suuremmat voitot tulevaisuudessa markkinao
suuttaan laajentamalla, markkinaosuuden kas
vattaminen on omistajien kannalta edullista, 
vaikka pankin kannattavuus kärsisikin lyhyellä 
tähtäyksellä. Pankkitoiminnassa asiakaskunnan 
liikkuvuus on melko vähäistä pankkien välillä, 
koska pankin vaihtamisesta aiheutuu asiakkaal
le merkittäviä kustannuksia (siirtymäkustan
nuksia) ja pankit pyrkivät sitomaan asiakkai
taan sopimuksellisin keinoin (ks. esim. Vives 
1991). Tämä merkitsee myös, että pankeilla on 
de facto markkinavoimaa asiakaskuntansa suh
teen ja pankkien tulevat voitot riippuvat nykyi
sestä markkinaosuudesta. Sääntelyn purkami-
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nen noususuhdanteessa kasvatti markkinoiden 
kokoa vapauttamalla tyydyttämätöntä kysyntää, 
jolloin markkinaosuuskilpailua voidaan pitää 
kamppailuna uusista asiakkaista. Pankkien pit
kän tähtäyksen tavoitteena olikin ilmeisimmin 
pyrkiä hyödyntämään myöhemmin markkinao
suuskilpailussa hankkimaansa markkinavoi
maa. Tästä näkökulmasta markkinaosuuskilpai
luun ryhtyminen on rationaalista käyttäyty
mistä. Luottoekspansio oli kuitenkin niin voi
makas, ettei sitä täysin voine selittää yo. argu
mentilla, vaan etenkin moral hazard -ongelman 
merkitys on ollut suuri. 

Pankkien laajentumisstrategioita on py
ritty selittämään suurtuotannon eduilla tai 
yhteistuotannon eduilla, jolloin tuotannon kas
vattaminen tai uusien palvelujen tarjoaminen 
alentavat pankin palvelutuotannon yksik
kökustannuksia. Ekonometrisessa kirjallisuu
dessa on laaja yksimielisyys siitä, että pankki
toiminnassa skaalaedut tai -haitat ovat hyvin 
pieniä, eikä vahvaa näyttöä yhteistuotannon 
eduista ole olemassa (katsaus kirjallisuuteen, 
ks. Vesala 1993). Päinvastoin tehokkuus re
surssien käytössä on havaittu olevan paljon 
pankin kokoa merkittävämpi yksikkökustan
nuksia määräävä tekijä. Kustannustehokkaita 
(kilpailukykyisiä) pankkeja on itse asiasiassa 
havaittu kaikissa kokoluokissa (Kuussaari 
1993). Joten myös ekonometrisen tutkimuksen 
perusteella pankkien kasvun, myös fuusioiden, 
perimmäisenä tavoitteena on markkinavoiman 
lisääminen, eikä kustannuspaineita voida pitää 
kovin merkittävänä tekijänä kasvun taustalla. 

6. Pankkien kasvun ja luottotappioiden 
pohjoismainen vertailu 

Seuraavassa tarkastellaan pohjoismaiden talle
tuspankkien reaalikasvua sekä taseen että luo
tonannon osalta. Tarkastelu kattaa emopankit ja 
koskee ajanjaksoa 1981-1993. Pohjoismaisten 
pankkien tase- ja tuloslaskelmatiedot on saatu 
pohjoismaisista keskuspankeista. 
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Pankkien tase kasvoi Tanskassa kaikkein 
voimakkaimmin 1980-luvun alkupuolella (ku
vio 12). Rahoitusmarkkinat liberalisoitiin siellä 
ennen kuin muissa pohjoismaissa. Sen jälkeen 
taseen kasvu on ollut nopeinta Suomessa ja 
varsinkin vuosina 1986-1988. Kaikissa poh
joismaissa taseet ovat supistuneet 1990-luvun 
alussa. Tanskassa pankkien taseet kasvoivat 
kuitenkin huomattavasti vuoden 1993 aikana. 

Luotonannon kasvu oli 1980-luvun alku
puolella selvästi nopeinta Norjassa ja Tanskas
sa (kuvio 13). Viime vuosikymmenen puolivä
lin jälkeen luottojen kasvu oli voimakkainta 
Ruotsissa ja Suomessa. Kuvioiden 12 ja 13 
vertailu osoittaa, että Suomessa oli erityisen 
nopeata pankkien taseen eikä niinkään luoto
nannon kasvu suhteessa muihin pohjoismaihin. 

Kuviossa 14 on esitetty pankkien taseen ja 
BKT:n suhteen kehitys ajalta 1981-1993. Tämä 
suhde on kohonnut Suomessa selvästi pohjois
maiden korkeimmaksi vuoden 1991 jälkeen, 
mikä johtuu paitsi taseen muita pohjoismaita 
nopeammasta kasvusta myös BKT:n supistumi
sesta. Tanskan taselBKT-suhde on ollut myös 
varsin korkea. Tanskan pankeilla on taseessa 
paljon vaihto- ja sijoitusomaisuutena erityisesti 
valtion obligaatioita. Myös luotonannon ja 
BKT:n suhde on nykyään Suomessa selvästi 
korkein (kuvio 15). Toiseksi korkein tämä 
suhdeluku on ollut 1980-luvun puolivälin jäl
keen Norjassa. Ruotsin suhdeluku on yllättävän 
alhainen, vaikka pankkien luotonanto kasvoi 
Ruotsissa erittäin nopeasti 1980-luvun jälki
puoliskolla. 

Kuviossa 16 on esitetty luotonannon kes
kimääräisen kasvunopeuden ja luottotappiot! 
tase-suhteen vertailua. Koska luottotappiot 
seuraavat luotonannon kasvua viipeellä, kuvio 
16 on laadittu siten, että luottojen kasvu on 
ajalta 1985-1990 ja luottotappiot ovat vuosilta 
1991-1992. Kuvio 16 ei täysin tue hypoteesia, 
että mitä nopeampi on luotonannon kasvu sitä 
suuremmat ovat suhteelliset luottotappiot. Toi
saalta kuvio 16 on tehty viiveiden osalta varsin 
mekaanisesti, koska luotonannon ja luottotap-
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Kuvio 12. Pohjoismaiden talletuspankkien taseen reaalikasvu, % 
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Kuvio 13. Pohjoismaiden talletuspankkien luotonannon reaalikasvu, % 
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Kuvio 14. Pohjoismaiden talletuspankkien tase suhteessa BKT:hen 
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Kuvio 15. Pohjoismaiden talletuspankkien luotonanto suhteessa BKT:hen 
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Kuvio 16. Pohjoismaiden talletuspankkien luottotappiot ja luotonannon kasvu 
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pioiden välistä viivettä ei tunneta hyvin. Lisäksi 
luottotappioiden kirjauksissa on ollut eroja 
pohjoismaiden välillä. Norjassa aloitettiin kirja
ta tuloslaskelmaan ennen muita pohjoismaita 
myös harkinnanvaraisia (todennäköisiä) luotto
tappioita (Koskenkyläja Pensala (1992)). 

Kuviossa 17 on esitetty suhteelliena kor
kokate pohjoismaiden talletuspankeissa. Suo
messa korkokatteen ja taseen suhde on selvästi 
alhaisin ja suhdeluvussa on ollut laskeva trendi. 
Taseen ja luotonannon muita pohjoismaita 
nopeampi kasvu 1980-luvun jälkipuoliskolla on 
johtanut suhteellisen korkokatteen jatkuvaan 
heikkenemiseen. Luottoja ja muita sijoituksia 
on myönnetty asiakkail~e, jotka eivät ole kyen
neet hoitamaan sitoumuksiaan pankkeihin. 

Pankkien suhteellisia luottotappioita tarkas
tellaan kuviossa 18. Luottotappioiden suhde 
taseeseen on kohonnut Ruotsissa kaikkein 
korkeimmalle tasolle. Myös Suomessa ja Tans
kassa tämä suhdeluku on noussut viime vuosi
na. Norjassa luottotappioiden tasesuhde kääntyi 
laskuun jo vuonna 1992. Viime vuonna tämä 

suhde kääntyi laskuun myös muissa pohjois
maissa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Norjassa 
ja Tanskassa pankkien taseen ja luotonannon 
kasvunopeus oli voimakkainta jo 1980-luvun 
ensimmäisellä puoliskolla eli selvästi ennen 
muita pohjoismaita. Sen jälkeen taseen ja luot
tojen kasvu oli Suomessa nopeampaa kuin 
Ruotsissa vaikka luottotappiot suhteessa tasee
seen ovat olleet Ruotsissa suuremmat kuin 
Suomessa. Tämä ero voi osin johtua siitä, että 
luottotappioiden kirjaus on ollut Ruotsissa 
väljempää kuin Suomessa. 

7. Yhteenveto 

Selvästi voimakkain pankkien kasvuvaihe ajoit
tuu Suomessa heti tärkeimpien korko- ja valuu
tansääntelyn vapauttamistoimien jälkeen vuo
teen 1988. Vuonna 1989, jolloin Suomen talous 
oli suhdannehuipussa, pankkien kasvunopeus 
oli jo hidastunut. Luotonannossa kasvupiikki 
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Kuvio 17. Pohjoismaiden talletus pankkien korkokate/tase % 
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Kuvio 18. Pohjoismaiden talletuspankkien luottotappiot/tase % 

6 ~--------------------------------------------~ 
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oli erittäin terävä: vuonna ·1988 se kasvoi koko 
tasetta huomattavasti nopeammin. Säästöpank
kiryhmässä ekspansio oli kaikkein voimakkain 
1980-luvun loppupuolella, mihin painottui 
myös osuuspankkien ja PSP:n kasvu. Viime 
vuosikymmenellä SYP:n ja KOP:n kehitys oli 
puolestaan paljon näitä tasaisempaa. Keskeisin 
muutos luotonannon rakenteessa on ollut kai
kissa pankeissa valuuttamääräisen luotonannon 
osuuden huomattava kasvu pitkäaikaisten va
luuttaluottojen vapauttamisen jälkeen. Va
luuttaluottojen osuus luottokannasta on tosin 
vähentynyt merkittävästi 1993 (SYP:ssä jo 
1992), kun pankkien asiakkaat ovat pyrkineet 
vähentämään altistumistaan valuuttakurssiris
kille erityisesti markan kellumaan laskemisen 
jälkeen. 

V oimakas luotonannon laajentaminen vaati 
varainhankinnan monipuolistamista. Tärkeim
mät rakennemuutokset ovat olleet ulkomaisen 
velan osuuden lisääntyminen, yleisötalletusten 
merkityksen vähentyminen ja sijoitustodistus
ten käytön nopea kasvu rahamarkkinoiden 
perustamisen jälkeen. Muut muutokset varain
hankinnan rakenteessa ovat olleet pieniä. 

Ekspansion taustatekijöinä tuotiin esille ra
kenteelliset syyt, nopea liberalisointi, tekninen 
kehitys ja kansainvälistyminen sekä luotonky
synnän voimakas kasvu suhdannenousussa. 
Julkisen vallan suurimpana virheenä voitaneen 
pitää sellaisten verosäädösten ylläpitämistä, 
jotka kannustivat yritysten ja kotitalouksien 
velkaantumista. Yleisesti ottaen talouspolitiikka 
oli kovassa noususuhdanteessa liian löysää. 
Kaiken taustalla oli vahva usko talouden suo
tuisaan kehitykseen. 

Luottoekspansion juuret ovat kuitenkin 
pankkien strategiavalinnoissa, joissa kasvu ja 
markkinaosuudet tulivat määrääviksi tavoitteik
si. Valitun strategian epäonnistuminen johti 
kannattavuuskriisiin luottoriskien hinnoittelun 
puutteellisuuden, riskianalyysin kehittymättö
myyden ja jopa laiminlyönnin vuoksi tilantees
sa, jossa luotonannon riskit selvästi kasvoivat. 
Kustannuspaineet, sisäiset palkkaus- ja muut 
kannustinjärjestelmät sekä erityisesti odotukset 

Heikki Koskenkyläja Jukka Vesala 

julkisesta tuesta mahdollisissa kriisitilanteissa 
toimivat kasvua kiihdyttävinä kannustimina. 

Tanskassa ja Norjassa pankkien taseen ja 
luotonannon kasvu ajoittuu 1980-luvun alku
puoliskolle, aikaisemmaksi kuin Suomessa ja 
Ruotsissa. Lähinnä rahoitusmarkkinoiden libe
ralisoinnin varhaisemman aloittamisen vuoksi 
Tanskassa ja aikaisemman suhdannenousun 
vuoksi Norjassa. Pohjoismaissa pankkien kasvu 
oli nopeinta Suomessa vuosina 1987 ja 1988 
sekä Ruotsissa vuosina 1989 ja 1990. Suhteu
tettuna bruttokansantuotteeseen pankkien ta
seen ja luotonannon laajentuminen oli selvästi 
voimakkainta Suomessa 1980-luvun puolivä
listä lähtien: Suomessa rahavirrat lisääntyivät 
eniten suhteessa talouden reaaliseen kehityk
seen. Vuosina 1990-1993 pankkien suhteelliset 
luottotappiot olivat Ruotsissa kuitenkin selvästi 
korkeammat kuin Suomessa. Koska Suomen ja 
Ruotsin pankkien kasvu oli 1980-luvun loppu
puolella kuitenkin keskimäärin samansuuruista, 
voitaneen ehkä odottaa, että Suomessa pank
kien luottotappiot tulevat lähivuosina olemaan 
suhteellisesti vertaillen Ruotsia korkeammalla 
tasolla. Ruotsissa on ilmeisesti noudatettu 
etupainotteisempaa luotto tappioiden kirj ausme
nettelyä kuin Suomessa. 
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