
Suomen pankkijärjestelmän kriisi 1990-luvulla 

 

Pääomamarkkinoiden vapauttaminen tuotti 1980-luvun lopulla pankeille uudenlaisen 

kilpailutilanteen, jota silloinen valvontajärjestelmä ei kyennyt pitämään hallinnassa. 

Kotitaloudet ja yritykset velkaantuivat nopeasti, kun ulkomailta sai halpaa lainaa ja pankit 

kilpailivat laina-asiakkaista tarjoten rahaa ilman tiukkoja vakuuksia. Pankit altistuivat 

suurille riskeille myös osallistuessaan sijoitustoimintaan ostamalla yrityksiä ja kiinteää 

omaisuutta korkeilla hinnoilla. 

Säästöpankkiryhmä ja sen keskuspankki SKOP ottivat erityisen suuria riskejä ja 

menestyivät aluksi hyvin. Säästöpankkiryhmän pankkien luottokanta kasvoi usean vuoden 

ajan, mutta samalla ne irtautuivat perinteisestä roolistaan talletuspankkeina uudelle ja 

erilaista osaamista vaativalle alueelle. 

Taloussuhdanteen taittumisen merkkien kasvaessa vuonna 1990 monet yritykset joutuivat 

vaikeuksiin ja pankkien luottotappiot alkoivat kasvaa. 

Ensimmäisenä tulivat ilmi SKOPin ongelmat. Se joutui usein turvautumaan Suomen 

Pankin päiväluottoon ja joutui syyskuussa keskuspankin tarkkailuun. Keväällä 1991 

SKOPille laadittiin tervehdyttämisohjelma, joka ei kuitenkaan riittänyt pelastamaan 

pankkia. Säästöpankkiryhmällä oli järjestämättömiä luottoja 7 miljardia markkaa. SKOPin 

maksuvalmius romahti syyskuussa 1991, jolloin Suomen Pankki otti SKOPin haltuunsa. 

SKOPin tukemiseen oli jo kulunut noin 16 miljardia markkaa. Säästöpankkiryhmästä 

muodostettiin uusi keskuspankki nimeltään Suomen Säästöpankki, johon liittyi 43 tukea 

tarvinnutta säästöpankkia. Seuraavana vuonna valtio myi siitä osia muille pankeille. 

Samalla kävi ilmi, että muillakin pankeilla oli suuria vaikeuksia, sillä järjestämättömien 

luottojen (epävarmojen tai menetettyjen saatavien) määrä oli jo 25 miljardia markkaa. 

Pankkien vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden turvaamiseksi valtio ryhtyi lainoittamaan 

niitä. Vuonna 1991 valtio antoi pankeille pääomalainaa lähes kahdeksan miljardia 

markkaa. Se oli aluksi korotonta, mutta myöhemmin korko alkoi nousta, joten vielä henkiin 

jääneet pankit pyrkivät maksamaan lainansa valtiolle mahdollisimman nopeasti. Se 

onnistuikin pääpiirtein 1990-luvun päättymiseen mennessä. 

Keväällä 1992 perustettiin Valtion vakuusrahasto pankkituen hallinnointia varten. 

Vaikka valtio oli luvannut taata pankkien ottamat ulkomaiset velat ja kotimaisten säästäjien 

saamiset, se ei estänyt suurten pankkien kaatumista. Kohta Säästöpankkien saneerausten 

jälkeen oli STS-Pankki vaikeuksissa, jolloin Kansallis-Osake-Pankki (KOP) osti siitä osan 

ja ongelmaluotot siirrettiin valtion haltuun. Marraskuussa 1993 perustettiin 

omaisuudenhoitoyhtiö (”roskapankki”) Arsenal vastaamaan ongelmaluottojen käsittelystä. 

Vuonna 1994 Kansallis-Osake-Pankin (KOP) oli liityttävä kilpailijaansa Suomen 

Yhdyspankkiin (SYP), jolloin perustettiin Merita Pankki. Silläkin oli edelleen suuria 

vaikeuksia. 



Ongelmaluottojen selvittely ja luottojen vakuuksina olleiden kiinteistöjen realisointi jatkui 

Arsenalissa vuoteen 2003 asti. 

Pankkitukea annettiin suoranaisesti 61 miljardia markkaa ja takauksina 28,3 miljardia. Sen 

pääasialliset saajat olivat SKOP, STS-Pankki, Suomen Säästöpankki sekä 

omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal. Takaukset palautuivat kokonaan, mutta maksettua tukea 

jäi saamatta takaisin noin 37 miljardia markkaa. Aikaisemmin vahva säästöpankkiryhmä 

hajosi kriisin aikana ja menetti tuntuvasti markkinaosuuksiaan. 

Osuuspankkiryhmä selvisi säästöpankkeja paremmin mutta joutui myös tekemään suuria 

saneerauksia. Pankkikriisi pakotti pankit karsimaan alan ylikapasiteettia niin, että 50 

000:sta pankkitoimihenkilöstä jäi jäljelle vain puolet. Vähennyksiin vaikutti myös laaja 

tietotekniikan käyttöönotto. Myös konttoriverkostoa supistettiin rajusti. 

Veronmaksajien maksettavaksi pankkikriisistä jäi kokonaisarvioiden mukaan lähes 50 

miljardia markkaa (8 miljardia euroa). Lisäksi liikepankkien omistajat kärsivät tappioita. 

Kansantaloudelliset vaikutukset ovat olleet vaikeasti laskettavissa, koska lama tuotti 

tappioita muutenkin. Pankkikriisin monia vaikutuksia on tutkittu laajalti ja tehty ristiriitaisia 

johtopäätöksiä. Vieläkin on paljon selvittämistä monien päätösten taustoista ja 

yhteiskunnallisista seurauksista. Korvauksia koskeneet oikeudenkäynnit ovat olleet usein 

epäoikeudenmukaisia ja kohdistuneet myös henkilöihin, joilla ei ollut mitään tosiasiallista 

mahdollisuutta vaikuttaa pankkien sijoitus- ja lainoitusratkaisuihin. 

Suomen pankkijärjestelmä lopulta pelastui kotimaisin toimin, mutta hinta oli kallis. 
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