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OP Ryhmä syntyi 1900-luvun alussa täyttämään ympäröivän 
yhteisön tarpeita. Jo 120 vuoden ajan olemme yhdessä luoneet 
hyvinvointia ja kasvun edellytyksiä suomalaiselle yhteiskunnalle. 
OP Ryhmän 100-vuotishistoria ”Lähellä ihmistä” päättyi 
1990-luvun puoliväliin. Nyt on aika jatkaa tarinaa 1990-luvun 
pankkikriisistä 2020-luvulle asti.

Tämän PDF-tiedoston tekstit on julkaistu alun perin OP Ryhmän historia  
-verkkosivustolla 31.5.2022. Tutustu sivustoon osoitteessa historia.op.fi.

http://historia.op.fi
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Johdanto
Osuuspankkiryhmän viimeisin historia on julkaistu vuonna 2002, eli 
ilmestymisestä on kulunut pari vuosikymmentä. Onko maailma muuttunut niin 
nopeasti, ettei vanha historia enää riitä? Edellinen historia päättyi 1990-luvun 
puoliväliin, johon ajoittuu itsenäisen Suomen taloushistorian suurin murrosvaihe. 
1990-luvun alkupuoliskon syvä lama muutti talouden rakenteita perusteellisesti, 
ja yksi suurimmista muutoksen kohteista oli rahoitussektori. 

OKO:n osakeanti 17.4.1989.  
© OP Ryhmä
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Ei ole liioittelua sanoa, että muutoksen ytimenä oli 
siirtyminen liki puolivuosisataa kestäneiden säädeltyjen 

rahoitusmarkkinoiden oloista vapaan markkinatalouden ja 
kilpailun ankaraan maailmaan. Siirtymisen myötä rahoitus-
järjestelmän vanhat rakenteet murtuivat samalla, kun vanhat 
toimintamuodot hylättiin ja siirryttiin uusiin malleihin.

Sääntelyn vuosista kilpailun maailmaan

Pankkien sääntelyn purku eli deregulaatio käynnistyi 
vuonna 1980, kun vientiyritysten valuuttasaatavien ter-
minointi siirrettiin Suomen Pankilta liikepankeille. Tällöin 
liikepankki kattoi valuuttariskinsä ottamalla vastaavan 
suuruisen velan euromarkkinoilta ja vaihtamalla tämän ter-
miiniluoton markoiksi sekä sijoittamalla sen lyhytaikaisena 
luottona markkinoille. Ovi pääoman tuonnille oli avautunut. 
Viimeinenkin este pääoman tuonnille poistui vuonna 1991, 
kun myös yksityiset henkilöt saivat oikeuden nostaa valuut-
tapohjaisia luottoja.

Sääntelyjärjestelmän keskeiset elementit olivat hallinnol-
linen korkojärjestelmä ja sitä tukeneet veroratkaisut sekä 
ulkomaisten pääomaliikkeiden tiukka sääntely. Sääntely 
määritti pitkälti koko rahoitusjärjestelmän toimintatavat. 
Vuosikymmenten myötä vakiintui toimintakulttuuri, josta 
irtaantuminen oli vaikeaa.

Käytännössä pankkien varainhankinta perustui yksinomaan 
niiden keräämiin talletuksiin, joista ei kuitenkaan voitu 
kilpailla hinnalla, vaan taistelussa talletuksista oltiin valmiita 
kasvattamaan palveluverkostoa ja henkilökuntaa kustan-
nuksista välittämättä. Julkisuudessa pankkien menesty-
mistä ei mitattu toiminnan taloudellisella tuloksellisuudella, 
vaan markkinaosuudella yleisön talletuksista, joita pankki-
ryhmien ekonomistit laskivat parin desimaalin tarkkuudella.

myös se, että vakavaraisuuden saavuttamisessa turvaudut-
tiin tarpeen tullen kiinteistöjen arvonkorotuksiin. Inflaatio 
tarjosi siihen hyvät mahdollisuudet, ja valvovat viranomai-
set hyväksyivät toiminnan.

Jälkikäteen arvioituna kohtalokkainta oli kuitenkin se, että 
sääntelyn suojissa riskikäsite painui unohduksiin. Pankkitoi-
minnan suurimmat riskit liittyvät korkoihin, maturiteettiin, 
valuuttakurssiin, luottotappioihin tai maksuvalmiuteen. 
Hallinnollinen korkojärjestelmä, jossa pankit keskenään 
sopivat talletuskorot ja Suomen Pankki määritti lainakorko-

Riskit unohtuvat

Vallitseva kulttuuri heijasteli myös suhtautumisessa 
omiin pääomiin. Vakavaraisuutta pidettiin vain pankkilain 
vaatimana välttämättömyytenä ja turhana rasitteena. 
Selkeimmin tämä ilmeni paikallispankeissa, joissa lakisää-
teinen vakavaraisuusvaatimus oli kansainvälisesti arvioituna 
hyvin alhainen. Silti näitä vaatimuksia pyrittiin määrätie-
toisesti vesittämään, missä tiukan lobbauksen ansiosta 
myös onnistuttiin. Lisäksi korostettiin keskinäisen vastuun 
merkitystä oman pääoman korvaajana. Silmiinpistävää oli 
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jen tason sekä anto- ja ottolainauksen välisen korkomargi-
naalin, eliminoi korkoriskin. Varainhankinnan painottuminen 
luonteeltaan vakaisiin talletuksiin puolestaan vähensi 
maturiteettiriskiä, eli vastuiden ja sitoumusten erilaisten 
juoksuaikojen synnyttämää riskiä.

Pääoman tuonnin sääntelyn seurauksena myös valuut-

takurssiriski poistui, sillä valuuttapohjaisia sitoumuksia ei 
pankeilla saanut olla. Lainaustoimintaan liittyvät riskit, eli 
lähinnä luottotappioriskit, pysyivät myös hämmästyttä-
vän alhaisina. Tilanteelle oli monta syytä, kuten pankkien 
varainhankinnan luonne, korkosääntelyn pohjana oleva 
keskikorkojärjestelmä sekä suhteellisen korkealla tasolla 
ollut inflaatio.

Keskikorkojärjestelmän tarjoamat 
mahdollisuudet

Investointien maksimoimiseksi keskuspankki pyrki pitämään 
lainakorot mahdollisimman alhaisina, ja inflaation seu-
rauksena lainakorot olivat pitkään reaalisesti miinusmerk-
kisiä. Seurauksena oli luottojen krooninen ylikysyntä, joten 
pankinjohtaja pystyi keskittymään hyvän luottokelpoisuuden 
omaavien asiakkaiden luotottamiseen. Inflaatio myös osal-
taan helpotti luottojen takaisinmaksua.

Aivan oman lukunsa muodosti vuodesta 1970 korkosään-
telyn perustana ollut keskikorkojärjestelmä. Lainakorkoja 
valvovaa keskuspankkia kiinnosti ainoastaan pankin koko 
lainasalkun keskikorko, ei yksittäisen lainansaajan maksama 
korko. Tämä merkitsi sitä, että yksittäinen pankki saattoi 
alentaa maksuvaikeuksissa olleen asiakkaan koron jopa nol-
lakorkoiseksi ilman taloudellista menetystä, sillä järjestelmän 
mukaan pankilla oli mahdollisuus periä muilta lainansaajilta 
korkeampia korkoja, kunhan keskikorko pysyi annetuissa 
rajoissa.

Ääritapauksena pankki saattoi pitää suurvelallisensa lainat 
vuosikausia nollakorkoisina luottaen siihen, että inflaatio hoi-
taa tilanteen. Kaikissa tapauksissa se ei kuitenkaan riittänyt 
pelastamaan asiakasta. Tämän seurauksena luottotappiot 
suhteessa luottokantaan pysyivät kaikissa pankkiryhmissä 
hyvin alhaisina. Oikeastaan ainoa todellinen riski näinä 
vuosikymmeninä liittyi pankkien maksuvalmiuteen. Luottojen 
jatkuvan ylikysynnän vuoksi houkutus myöntää luottoja oli 
niin suuri, että pankkien maksuvalmius kiristyi, ja äärimmil-
lään tilanne saattoi olla uhkana kokonaisen pankkiryhmän 
toiminnalle.
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Kahden korkomaailman 
puristuksessa
Paineet sääntelyjärjestelmää kohtaan nousivat pinnalle viimeistään 
1970-luvulla korkosääntelyn aiheuttamana. Inflaation kiihdyttyä 
ensimmäisen öljykriisin seurauksena talletusten reaalikorko 
jäi negatiiviseksi, sillä hallinnollinen korkojärjestelmä oli hyvin 
jäykkä. Muodostui tilanne, jossa suuryritysten ei enää tarvinnut 
tai kannattanut pitää likvidejä varojaan pankkitileillä, vaan toimia 
korkosääntelyn ulottumattomissa lainaamalla likvidivaroja toisilleen 
sääntelyjärjestelmän ohi.

Sijoittajamessut vuonna 1980. © OP Ryhmä
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Pankit kokivat tämän uhaksi omalle toiminnalleen ja 
siirtyivät myös sääntelyn ulkopuolisille rahoituksen väli-

tysmarkkinoille. Välineinä olivat pankkien notariaattiosastot 
sekä pankkien omistamat rahoitusyhtiöt, sillä kummassakaan 
tapauksessa sääntely tai pankkilainsäädäntö ei rajoittanut 
toimintaa. Näitä markkinoita ryhdyttiin kutsumaan harmaan 
rahan markkinoiksi.

Syntyi nopeasti yleistynyt finanssikierto, jossa säädellyn sek-
torin kautta saatuja varoja siirrettiin sääntelyn ulkopuolella 
toimineille markkinoille. Mitä suuremmaksi korkoero näiden 
vapaiden markkinoiden ja säädeltyjen markkinoiden välille 
syntyi, sitä suurempi oli kannustin siirtää varoja sääntelyn 
alaisilta markkinoilta sääntelyn ulkopuolisille markkinoille.

Pankeille tilanne oli ristiriitainen. Ulkopuoliset toimijat 
haluttiin pitää poissa markkinoilta, mutta samaan aikaan 
ei haluttu menettää harmaiden markkinoiden tarjoamia 
ansaintamahdollisuuksia. Myös keskuspankki piti tilannetta 
kestämättömänä, koska sillä ei ollut käytössään kunnollisia 
välineitä säädellä uusien markkinoiden toimijoita.

Keskuspankissa nähtiin ainoaksi ulospääsyksi pankkiluottojen 
korkosääntelyn lakkauttaminen vuonna 1986. Ongelmaton 
ei tämäkään päätös ollut, sillä vapaat korot koskivat vain 
uusia luottoja. Pankit joutuivat siis elämään vuosia eteenpäin 
kahdessa korkomaailmassa, kunnes jo myönnettyjen luotto-
jen kiinteäkorkoinen kanta vähitellen poistui.

Markkinoiden läpimurto

Valuuttaterminoinnin siirtäminen liikepankeille vuonna 1980 
mahdollisti lyhytaikaisen pääoman tuonnin. Se monipuolisti 
liikepankkien varainhankintaa eikä paluuta vanhaan tiukkaan 
sääntelyyn enää käytännössä ollut. Keskuspankki otti toi-
senkin ratkaisevan askeleen vuonna 1986, kun se vapautti 

pitkäaikaisen lainanoton ulkomailta teollisuusyrityksille ja 
varustamoille. Seuraavana vuonna myös muut yritykset sekä 
julkiset yhteisöt saivat saman oikeuden, ja yksityishenkilöitä 
lukuun ottamatta valuuttaluottojen myöntäminen vapautui.

Korkosääntelyn purku ja pankkien varainhankinnan vapaut-
taminen merkitsi pankkien välisten rahamarkkinoiden läpi-
murtoa. Se mahdollisti myös keskuspankin rahapoliittisten 
välineiden uudistamisen. Keskuspankin rahoitusjärjestelmän 
likviditeetin sääntelyssä siirryttiin asteittain pankkikohtaisista 
kiintiöistä hallinnollisesti määrättyyn päiväkorkoon ja lopulta 
avomarkkinaoperaatioihin.

Keskuspankin myöntämistä lyhytaikaisista luotoista luovut-
tiin, ja tilalle tulivat pankkien väliset lyhyen rahan markkinat, 
joihin myös keskuspankki osallistui. Näiden markkinoiden 
instrumentiksi otettiin pankkien ja keskuspankin liikkeelle 
laskemat sijoitustodistukset. Ostamalla ja myymällä sijoitus-
todistuksia keskuspankki lisäsi ja kiristi rahoitusjärjestelmän 
likviditeettiä.

Tämä merkitsi sitä, että rahan kysynnän ja tarjonnan 
mukaan määräytyvät markkinaehtoiset korot korvasivat hal-
linnolliset korot. Keväästä 1987 lähtien julkaistiin päivittäin 
viitekorko, joka perustui pankkien välisiin lainatransaktioihin. 
Sen nimeksi sovittiin helibor. Tätä korkoa pankit ryhtyivät 
käyttämään viitekorkona myös kulutus- ja asuntoluotoissa.

Kehitys oli periaatteellisesti hyvin merkittävä, sillä nyt korko 
sai alkuperäisen tehtävänsä takaisin pääomien allokoijana. 
Samalla tämä rahapolitiikan markkinaehtoistaminen merkitsi 
aikaisemmin pankkien taseiden ulkopuolella liikkuneiden 
lyhytaikaisten pääomavirtojen siirtymistä takaisin pankkijär-
jestelmän sisälle. Yhtenä osoituksena muutoksesta oli 1980-
luvun alkupuolella käyttöön otetun harmaa raha -termin 
korvaaminen termillä markkinaehtoinen varainhankinta.

Mitä deregulaatio muutti?

Deregulaatio muutti perinpohjaisesti koko suomalaisen 
pankkitoiminnan luonteen. Sen myötä palattiin tilanteeseen, 
jossa riskien hallinnan olisi pitänyt olla pankkitoiminnan 
ytimessä.

Varainhankinnan monipuolistuminen yhdessä korkosääntelyn 
poistamisen kanssa toi mukaan korkoriskin, kun pankkien 
varainhankinnassa rahan tukkumarkkinoilta hankittujen 
lyhytaikaisten varojen osuus kasvoi. Samalla suuri osa anto-
lainauksesta oli kiinteäkorkoisia vanhojen lainasopimusten 
mukaisia luottoja. Korkoloukku muuttui todellisuudeksi. Ulko-
maisten pääomaliikkeiden vapauttaminen merkitsi samalla 
valuuttakurssiriskin esiin nousua, vaikka julkisuudessa 
vannottiin vakaan markan politiikan jatkuvuuteen.

Luottotappioiden kasvuun vaikutti usea samanaikainen tekijä. 
Pankkien varainhankintamahdollisuuksien lisääntymisen 
myötä luottojen krooninen ylikysyntä väistyi eikä järjestel-
mään sisäänrakennettua luottoasiakkaiden automaattista 
karsintaa enää ollut. Enää ei myöskään ollut mahdollisuuksia 
lieventää vaikeuksiin ajautuneen velallisen asemaa, sillä nyt 
yksittäisen lainansaajan koron alentaminen olisi näkynyt 
suoraan pankin tuloksessa.

Myös luottotappioista tuli arkipäivää. Mitä korkeammaksi 
lyhytaikaisen rahoituksen osuus pankin varainhankinnassa 
nousi, sitä suuremmaksi kasvoi myös likviditeettiriskin 
todennäköisyys. Nämä kaikki riskit yhdessä merkitsivät 
samalla sitä, että myös systeemiriskin mahdollisuus avautui. 
Toisin sanoen tilanne, jossa kokonaisen pankkiryhmän tai 
peräti koko rahoitusjärjestelmän vakaus saattaisi vaarantua, 
oli mahdollinen.
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Lainakannan 
kasvupyrähdys
1980-luvun ensimmäisellä puoliskolla pankkien yhteenlasketun 
luotonannon kasvuvauhti oli maltillista. Nimellinen vuosikasvu pysyi 
10–15 prosentissa. Toisin sanoen reaalikasvu oli samaa luokkaa 
koko talouden kasvuvauhdin kanssa. Pieniä muutoksia oli kuitenkin 
nähtävissä, sillä valuuttatermiiniluottojen ansiosta liikepankkien 
varainhankintamahdollisuudet olivat monipuolistuneet, ja ne olivat 
lisänneet etumatkaansa säästö- ja osuuspankkiryhmiin verrattuna.

© OP Ryhmä
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Lainakannan nopean kasvun vaihe käynnistyi vuoden 1987 
jälkipuoliskolla. Kasvun moottorina oli valuuttaluottojen 

kannan kasvu, kun yksityishenkilöitä lukuun ottamatta kaikki 
pääomantuonnin rajoitukset olivat poistuneet. Pankkitoi-
minnassa oli siirrytty vaiheeseen, jossa luottokannan kasvu 
irtaantui selkeästi talletuskannan kasvusta. Vuonna 1990 
talletuskanta oli enää 2/3 lainakannasta.

Julkisuudessa tätä luotonannon kasvun hallitsemattomuutta 
on käsitelty runsaasti, mutta jätetty huomiotta, miten lyhy-
taikainen tämä nopean kasvun vaihe itse asiassa oli. Jyrkkä 
käänne ylöspäin käynnistyi syksyllä 1987 jatkuen nopeana 
vuoden 1988, mutta vauhti hidastui jo vuoden 1989 jälki-
puoliskolla. Kuukausitasolla tarkasteltuna tämä luottokannan 
jyrkän kasvun vaihe kesti vain 14–15 kuukauden ajan eli 
tammikuusta 1988 maaliskuuhun 1989. Lyhyt vaihe riitti 
kuitenkin aiheuttamaan Suomen taloudelle hämmästyttävän 
suuret ongelmat.

Kuvaaja 1 osoittaa, miten talletuspankkien yhteenlaskettu 
lainakanta kehittyi 1980-luvun jälkipuoliskolla.

Riskit kasvavat

Luottokannan kasvun mahdollisti kaksi samanaikaista tekijää. 
Avomarkkinaoperaatioiden välityksellä tapahtuvaan likvidi-
teetin sääntelyyn siirtyminen vuonna 1987 merkitsi lyhyen 
rahan markkinoiden syntymistä. Avomarkkinaoperaatioiden 
instrumentteina olivat sijoitustodistukset, joiden avulla pankit 
hoitivat likviditeetin sääntelyn.

Käytännössä sijoitustodistusten rooli ei jäänyt pelkästään 
sääntelyvälineeksi. Niistä kehittyi lyhytaikaisen rahoituksen 
lähde ja markkinarahan määrä kasvoi vuoden 1986 vajaasta 
20 miljardista markasta runsaaseen sataan miljardiin mark-
kaan vuonna 1990 pitkälti sijoitustodistusten muodossa. 

Toisen vielä merkittävämmän tekijän muodostivat valuutta-
luotot. Niiden kanta nelinkertaistui vuoden 1986 runsaasta 
25 miljardista markasta vuoden 1990 runsaaseen 100 
miljardiin markkaan. Koko lainakannasta valuuttaluottojen 
osuus nousi siten vuonna 1990 runsaaseen neljännekseen.

Pankkijärjestelmälle ja koko suomalaiselle yhteiskunnalle 
tämä lyhyt ylinopean kasvun vaihe oli suorastaan tyrmäävä. 
Vaikka ensimmäiset päätökset sääntelyn purkamisesta 
tehtiin heti 1980-luvun alussa, oli pankkitoiminta jatkunut 
entiseen malliin. Pankit elivät jatkuvasti ideaalimaailmassa, 

Kuvaaja 1: Talletuspankkien luottokannan rakenne ja kehitys 1985–1991 (mrd. mk).
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jossa riskejä ei juurikaan uskottu olevan. Ne keskittyivät 
edelleen markkinaosuuksiensa kasvattamiseen välittämättä 
siihen liittyvistä kasvavista riskeistä.

Sama koski myös julkista sektoria. Eduskuntaan ei viety 
esityksiä veroetuuksien rajaamisesta, eli lainakorkojen 
verovähennyksen ja talletuskorkojen verovapauden poista-
misista. Valtiovarainministeriö ei lähtenyt ajoissa uudista-
maan vanhentunutta pankkilainsäädäntöä, eikä puuttunut 
tehottomaan pankkivalvontaan, jossa keskityttiin pankkien 
toiminnan lainmukaisuuden valvontaan. Myöskään pank-
kien taloudesta kumpuaviin riskeihin ei kiinnitetty huomiota. 
Suomen Pankki ei havahtunut ajoissa valuutan sääntelyn 
purkamisen aiheuttamaan luottokannan ylinopeaan kasvuun.

Ongelmana oli myös suuren yleisön mieliin iskostunut ajatus 
siitä, miten inflaation ja sääntelyn vuosina vaivattomimman 
tavan vaurastua oli tarjonnut rohkea lainanotto. 1980-
luvun lopulla tähän lainanottoon ei enää ollut esteitä, vaan 
pankeissa suorastaan tyrkytettiin luottoja. Samalla kuitenkin 
unohtui, minkälaisia riskejä luotonottoon liittyy. Myös asiak-
kaat elivät liian pitkään vanhoissa toimintamalleissa.

Kasvun seuraukset

Kuvaajiin 2-5 on kerätty muutamia keskeisiä indikaattoreita 
kuvaamaan sitä, miten nämä muutamat ylinopean kasvun 
vuodet näkyivät pankkien tuloslaskemissa. Mukana ovat 
liikepankit ja paikallispankit, joita 1990-luvun alusta lähtien 
ryhdyttiin kutsumaan talletuspankeiksi.

Perinteisesti yhteenlasketut luotto- ja takaustappiot luotto-
kantaan suhteutettuna olivat olleet olemattoman alhaisella 
tasolla. Esimerkiksi kautena 1980–1985 ne vaihtelivat 14 
miljoonasta markasta 185 miljoonaan markkaan ja suh-
teessa luottokantaan liikuttiin 0,01–0,1 prosentin tasolla. 

Kuvaaja 2: Talletuspankkien luotto- ja takaustappiot 1990-1999 (milj. mk.)

Kuvaaja 3: Talletuspankkien tilikauden voitto/tappio 1990-1999 (milj. mk.)
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Kuvaaja 4: Talletuspankkien oma pääoma 1990-1999 (milj. mk.)

Kuvaaja 5: Talletuspankkien vararahastot 1990-1999 (milj. mk.)

Toisin sanoen ne eivät vaikuttaneet pankkien tulokseen. 
Miljardin markan raja ylittyi ensimmäisen kerran vuonna 
1988, ja kriisiytymisen voidaan sanoa alkaneen vuonna 
1991, kun luotto- ja takaustappiot lähestyivät kahdeksaa 
miljardia markkaa.

Kriisitilanne jatkui vuoden 1995 loppuun asti, ja kautena 
1991–1995 yhteenlasketut luottotappiot olivat noin 66 mil-
jardia markkaa. Näin suuriin menetyksiin pankit eivät olleet 
varautuneet, mikä näkyi tilinpäätöksissä mittavina tappioina. 
Yhteenlasketut tappiot samana kautena nousivat vajaa-
seen 50 miljardiin markkaan. Käytännössä tämä merkitsi 
vararahastojen hiipumista olemattoman alhaiselle tasolle ja 
muun muassa osake-, osuuspääoma- ja kantarahastojen 
supistumista.
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Hidas herätys 
todellisuuteen
Erityisesti julkisuudessa uuteen tilanteeseen havahduttiin 
ymmärrettävästi viiveellä. Vuonna 1988 oli ylletty talletuspankkien 
kaikkien aikojen historian parhaimpaan tulokseen, ja pari 
seuraavaakin vuotta tulos pysyi hyvällä tasolla. Lehdissä pankkien 
johtajat saattoivat hymyillä leveästi esitellessään loistavia tuloksiaan.

© OP Ryhmä
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Ensimmäinen tappiollinen vuosi oli 1991, mutta tie-
dot tilanteen perinpohjaisesta muuttumisesta levisivät 

julkisuuteen vasta vuoden 1992 talvella. Julkistetaanhan 
pankkien tilinpäätökset vasta muutama kuukausi tilivuoden 
päättymisen jälkeen.

Osavuosikatsaukset julkistetaan kolme kertaa vuodessa, 
mutta niihin ei ennen kriisivuosia juuri kiinnitetty huomiota. 
Ensimmäiset konkreettiset varoitukset saatiin kuitenkin jo 
syksyllä 1991, kun säästöpankkien keskuspankin SKOP:n 
maksuvalmius oli pettänyt ja Suomen Pankki joutui pakon 
edessä ottamaan vastuun SKOP:n toiminnasta.

Talletuspankkien keskuudessa uuteen tilanteeseen havah-
duttiin samaan aikaan koko talouden lamaantumisen kanssa. 
Ymmärrettiin, että vanhan tavan sijaan toimintaa oli pakko 
tehostaa. Tämä puolestaan oli mahdollista joko lisäämällä 
tuottoja tai leikkaamalla kustannuksia. Tuottojen lisääminen 
on kuitenkin hidas tie, joten ensimmäinen toimenpide oli 
kulujen leikkaaminen. Tämä merkitsi palveluverkoston supis-
tamista ja työntekijöiden vähentämistä.

Kaikissa pankeissa käynnistettiin ripeä toimipaikkojen karsi-
minen, mikä jatkui vuosikymmenen ajan. Muutos näkyi sekä 
kaupunkien että maaseudun taajamien katukuvissa, kun 
parhailla paikoilla sijanneet pankkien haarakonttorit sulkivat 
ovensa.

Samalla tämä merkitsi työntekijöiden määrän nopeaa 
vähentämistä. Vuonna 1990 pankeissa työskenteli vielä yli 
50 000 henkilöä, mutta vuonna 1999 määrä oli supistunut 
24 611 henkilöön. Nopeinta työntekijöiden vähentyminen oli 
vuosina 1991–1996.

Kuvaaja 6: Talletuspankkien toimipaikat 1990-1999.

Kuvaaja 7: Talletuspankkien työntekijät 1990-1999.
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Ratkaisuina kustannusvastaavuus  
ja digiloikka

Henkilöstömäärän muutos on raju itsenäisen Suomen his-
toriassa, sillä uskoakseni millään muulla toimialalla työpaikat 
eivät ole puolittuneet yhden vuosikymmenen aikana. Julki-
suudessa tähän kiinnitettiin yllättävän vähän huomiota. Ehkä 
siksi, että irtisanomiset kattoivat tasaisesti koko maan eikä 
yksittäinen paikkakunta ajautunut äkilliseen kriisiin. Tämä ei 
kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että yksittäiselle henkilölle 
nämä vuodet olivat hyvinkin traagisia.

Pankkitoimihenkilöt osoittivat mieltään Senaatintorilla Helsingissä vuonna 1996 vastalauseena pankkien fuusioiden yhteydessä toteutetuille irtisa-
nomisille. © Martti Kainulainen / Lehtikuva

Toisaalta tämä kehitys vahvistaa käsitystä siitä, miten 
sääntelyvuosien perintönä Suomeen oli kehittynyt raskas 
pankkiverkosto. Jo vuonna 1962 Mauno Koivisto häm-
mästeli Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä pitämässään 
esitelmässä pankkien ylenmääräistä intoa avata uusia 
konttoreita kustannuksista piittaamatta. Säästöpankkiryh-
män johtoelimissä tämä oli ollut pohdinnassa 1980-luvun 
alkuvuosina, jolloin päädyttiin siihen, ettei Suomen pank-
kimaailma ollut valmis rajuihin saneeraustoimiin. Ainoana 
ratkaisuna pidettiin kasvun nopeuttamista ja sitä kautta 
raskaan verkoston käyttöasteen parantamista.

Myös uusien tulojen lisääminen käynnistyi välittömästi. 
Hintakilpailu ei sääntelyvuosina ollut mahdollista, minkä 
tilalle pankit olivat omaksuneet käytännön kilpailla ilmais-
palveluilla. Käytännössä palvelumaksuja ei peritty mistään. 
Nyt näistä ilmaispalveluista pyrittiin nopeasti pääsemään 
eroon ja julkisuudessa puhuttiin kustannusvastaavuudesta. 
Siitäkin oli osittain kyse, mutta monessa kohdin palvelu-
maksuista kehittyi pankeille selkeä tulolähde.

Työpaikat puolittuivat  
vuosikymmenen aikana.

Työn organisoinnin kannalta tilanne oli haastava, kun 
samaan aikaan työntekijöiden määrä supistui, mutta työ-
tehtävät lisääntyivät ja monimutkaistuivat. Ratkaisuksi tuli 
tietotekniikan hyödyntäminen. 1980-luvun aikana kaikissa 
pankkiryhmissä oli tehty erittäin suuria tietotekniikkain-
vestointeja, mutta ne eivät olleet realisoituneet työvoiman 
supistumisena.

Toisaalta tämä kehitys vahvistaa käsitystä siitä, miten 

sääntelyvuosien perintönä Suomeen oli kehittynyt raskas 
pankkiverkosto. Jo vuonna 1962 Mauno Koivisto häm-
mästeli Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä pitämässään 
esitelmässä pankkien ylenmääräistä intoa avata uusia 
konttoreita kustannuksista piittaamatta. Säästöpankkiryh-
män johtoelimissä tämä oli ollut pohdinnassa 1980-luvun 
alkuvuosina, jolloin päädyttiin siihen, ettei Suomen pank-
kimaailma ollut valmis rajuihin saneeraustoimiin. Ainoana 
ratkaisuna pidettiin kasvun nopeuttamista ja sitä kautta 
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raskaan verkoston käyttöasteen parantamista.

Myös uusien tulojen lisääminen käynnistyi välittömästi. 
Hintakilpailu ei sääntelyvuosina ollut mahdollista, minkä 
tilalle pankit olivat omaksuneet käytännön kilpailla ilmais-
palveluilla. Käytännössä palvelumaksuja ei peritty mistään. 
Nyt näistä ilmaispalveluista pyrittiin nopeasti pääsemään 
eroon ja julkisuudessa puhuttiin kustannusvastaavuudesta. 
Siitäkin oli osittain kyse, mutta monessa kohdin palvelu-
maksuista kehittyi pankeille selkeä tulolähde.

Työn organisoinnin kannalta tilanne oli haastava, kun 
samaan aikaan työntekijöiden määrä supistui, mutta työ-
tehtävät lisääntyivät ja monimutkaistuivat. Ratkaisuksi tuli 
tietotekniikan hyödyntäminen. 1980-luvun aikana kaikissa 
pankkiryhmissä oli tehty erittäin suuria tietotekniikkain-
vestointeja, mutta ne eivät olleet realisoituneet työvoiman 
supistumisena.

Nyt pankit olivat pakon edessä, minkä seurauksena 
tietotekniikan hyödyntäminen nousi aivan uudelle tasolle. 
Pelkästään pankkien sisällä tapahtuvasta uudistumisesta 
ei myöskään ollut kyse, sillä 1990-luvulla kasvava osa 
aikaisemmin pankkisaleissa tehdyistä rutiininomaisista 
toiminnoista, kuten rahan nostaminen ja laskujen maksa-
minen, siirtyivät digiaikaan, jossa asiakkaiden rooli korostui. 
Käyttösekkien tilalle tulivat pankkikortit ja kassaneitien 
tilalle pankkiautomaatit.

© OP Ryhmä
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Pelastusoperaatio
Luottotappiot olivat 1990-luvun alkupuoliskolla nousseet niin 
korkeiksi, etteivät talletuspankkien sisäiset toimet riittäneet tuloksen 
palauttamiseen voitolliseksi. Julkisen vallan oli tultava mukaan 
pelastusoperaatioon.

SKOP:n kylttejä ja logoja poistetaan SKOP:n pääkonttorin seinältä syyskuussa 1993. © Museovirasto /  
Lehtikuva
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Jo edellä on mainittu SKOP:n ajautuminen likviditeet-
tikriisiin syksyllä 1991, minkä seurauksena Suomen 

Pankki otti sen vastuulleen. Luottotappioiden määrässä 
mitattuna vuosi 1992 oli kriittisin, ja tällöin myös katsottiin 
rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamisen edellyttävän 
valtion tukea koko pankkisektorille.

Ratkaisu oli 7,9 miljardiin markkaan noussut tukipaketti. Se 
jaettiin pääomasijoituksina kaikille talletuspankeille niiden 
taseen mukaisessa suhteessa. Tällä varmistettiin pankkien 
oman pääoman riittävyys. Luonteeltaan pääomasijoitukset 
olivat lainamuotoisia.

Suurimpiin vaikeuksiin ajautuneen Säästöpankkiryhmän 
kohdalla ratkaisuksi tarvittiin selvästi järeämpiä malleja. 
Ensimmäisenä vaiheena oli Suomen Säästöpankki Oy:n 
perustaminen syksyllä 1992. Mukaan tähän suurfuusioon 
tuli 40 suursäästöpankkia, jotka kattoivat 80 prosenttia 
ryhmän yhteenlasketusta taseesta.

Nopeasti todettiin, ettei voimien yhdistäminen riittänyt, 
vaan valtio joutui pääomittamaan suurpankkia noin 13 mil-
jardilla eurolla. Tuki oli vastikkeellista, joten samalla pankin 
omistus siirtyi 90-prosenttisesti valtiolle. Muiden pankkien 
oli vaikea hyväksyä ratkaisua, jossa Suomen Säästöpankki 
Oy koettiin valtion tuella toimivaksi markkinahäiriköksi.

Pankkijärjestelmän saneeraus

Samoihin aikoihin 1992 perustetussa Valtion vakuusrahas-
tossa oltiin selvillä koko pankkisektorin vaikeasta tilanteesta 
ja mietittiin kuumeisesti keinoja ongelmien ratkaisemiseksi. 
Markkinoilla nähtiin olevan edelleen liikaa konttoreita ja 
henkilökuntaa, mutta ei uskottu pankkisektorin kykyyn 
tehdä riittäviä saneeraustoimia. Avuksi otettiin myös 
kansainvälinen konsulttitoimisto, jotta saataisiin luotettava 

ulkopuolinen näkemys tilanteesta.

Ratkaisuksi kehitettiin malli, jonka mukaan kilpailevat pankit 
SYP, KOP, Postipankki ja Osuuspankkiryhmä ostaisivat 
tasaosuuksin Suomen Säästöpankki Oy:n terveen liiketoi-
minnan. Jäljelle jääneet tappiolliset erät siirrettäisiin valtion 
perustamaan omaisuudenhoitoyhtiö Arsenaliin. Päätös oli 
poliittisesti äärimmäisen hankala, mutta muuta vaihtoehtoa 
ei ollut näköpiirissä.

Päätös julkistettiin 22.10.1993, mutta jo sitä ennen 
julkisuudelta piilossa oli saatu valmiiksi ehdotus Suomen 
Säästöpankki Oy:n 434 konttorin jaosta kilpailijapankeille. 
Kauppasumma oli 5,6 miljardia markkaa, ja omaisuuden-
hoitoyhtiö Arsenaliin siirrettyjen tappiollisten erien arvo oli 
39 miljardia markkaa.

Julkisuudessa ratkaisua perusteltiin kilpailuneutraliteetin 
varmistamisella, eli valtion tuella toimivan pankin poistami-
sella markkinoilta. Sen lisäksi ratkaisua voi pitää myös jul-
kisen vallan toimesta toteutettuna koko pankkijärjestelmän 
saneerauksena. Suomen Säästöpankki Oy:n kustannuksella 
pelastettiin ja vakautettiin koko pankkijärjestelmä.

Kilpailuneutraliteetin takia jako yritettiin toteuttaa mah-
dollisimman tasapuolisesti, mutta yrityksistä huolimatta 
jaosta hyötyi erityisesti Osuuspankkiryhmä. Osuuspankit ja 
säästöpankit olivat perinteisesti kilpailleet tasaväkisesti sekä 
kaupungeissa että maaseudulla, ja ryhmien asiakasraken-
teet olivat lähellä toisiaan. Entiset säästöpankkikonttorit oli 
siten luontevaa ja kannattavaa integroida osaksi entisten 
pahimpien kilpailijoiden – osuuspankkien – konttoreita.

1990-luvun puolivälissä talletuspankkien tilanne näytti 
vielä sumuiselta, mutta tulevaisuudennäkymät olivat jo 
kirkkaammat. Vuonna 1994 talous oli useamman taantu-
mavuoden jälkeen kääntynyt nousuun ja vuosikymmenen 

loppuun asti kasvu oli ripeää; BKT/vuosi nousi korkeimmil-
laan jopa kuuteen prosenttiin.

Pankkien sisäiset tehostamistoimet yhdessä julkisen vallan 
ratkaisujen kanssa käänsivät tuloksen ensi kertaa voi-
tolliseksi vuonna 1996. Siitä eteenpäin luottotappioiden 
sulaessa pankkien taloudellinen asema vahvistui ripeästi. 
Itsenäisen Suomen taloushistorian vaikeimmat vuodet 
olivat ohi.

Markkinaosuuksien muutos

Vuotta ennen kriisin syntyä kilpailutilanne etenkin yleisön 
talletuksista oli liikepankkien ja paikallispankkien välillä 
hyvin tiukka. Itse asiassa talletuksista kilpailivat tasapäisesti 
liikepankit SYP ja KOP sekä paikalliset osuus- ja säästöpan-
kit. Antolainauspuolella erot olivat hieman selvempiä, mikä 
heijasti liikepankkien ja paikallispankkien asiakasrakenteen 
erilaisuutta; suuryritykset vs. palkansaajat.

Kriisivuosien seurauksena talletuspankkien markkinaosuu-
det muuttuivat perusteellisesti, kuten kuvaajasta 8 ilmenee.
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Kuvaaja 8: Talletuspankkien markkinaosuudet 
yleisön talletuksista ja luotoista 1990 ja 1995.
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Uusi toimintaympäristö
1990-luvun alkuvuosina julkisuus keskittyi pitkälti seuraamaan 
pankkien selviytymistaistelua sekä pankkijärjestelmän rakenteen 
muutoksia. Huomiotta jäi, että samaan aikaan pankkien toimintaa 
säätelevät instituutiot, eli pankkilainsäädäntö ja pankkien julkinen 
valvonta, muuttuivat perusteellisesti.

Baselin komitea työskentelee Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) suojissa, jonka pääkonttori sijaitsee 
Baselissa, Sveitsissä. © BIS
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Muutoksen taustalla vaikuttivat kansainväliset paineet, 
sillä 1970-luvulta lähtien pankkitoiminta oli nopeasti 

kansainvälistynyt, minkä seurauksena kansallinen pank-
kilainsäädäntö ja valvonta eivät enää pysyneet perässä. 
Kansainvälisessä pankkitoiminnassa tätä pystyttiin hyödyn-
tämään ja etsimään yhä uusia keinoja rajoitusten kiertä-
miseen. Silmiinpistävää oli oman pääoman merkityksen 
vähättely ja toimintojen siirtäminen taseiden ulkopuolelle 
vakavaraisuusvaatimusten vesittämiseksi.

Ensimmäisenä uusiin uhkakuviin havahtuivat kehittynei-
den teollisuusmaiden keskuspankkien pääjohtajat, joiden 
aloitteesta perustettiin vuonna 1975 erityinen ”Standing 
Committee on Banking Regulations and Supervisory Prac-
tices” -komitea. Sen tehtävänä oli pohtia keinoja globaalin 
rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamiseksi. Komitea 
työskenteli Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) suojissa, ja 
sen nimeksi vakiintui Baselin komitea.

Alkuvuosina Baselin komitea keskittyi etsimään keinoja 
kansainvälisesti toimivien pankkien valvonnan tehosta-
miseksi, mutta 1980-luvun alussa painopiste muuttui. 
Komitea myönsi tarkastukseen liittyvän ongelman: sen 
avulla epäkohtiin voitiin puuttua vain jälkikäteen. Tarvittiin 
järjestelmä, jonka avulla pystyttiin estämään riskien synty. 
Tähän tarvittiin uudenlaista pankkilainsäädäntöä, jossa 
keskityttiin erityisesti pankkien vakavaraisuuteen ja sitä 
koskeviin sääntöihin.

Baselin komitean selvitysten mukaan viimeisen kahden 
kolmen vuosikymmenen aikana oikeastaan kaikkialla oli 
yleistynyt vähättelevä asenne pankkien vakavaraisuutta 
kohtaan, mikä näkyi vakavaraisuuden kiistattomana hei-
kentymisenä. Lisäksi kansainvälisten pankkien todellinen 
vakavaraisuus oli ilmoitettuja vakavaraisuuslukuja alhai-
sempi, koska kasvava osa toiminnasta oli siirretty taseen 
ulkopuolelle.

Komitean mukaan oli pyrittävä malliin, jossa ainakin pää-
omavaatimukset sekä riskien mittaaminen perustuisi yleisesti 
hyväksyttyyn kansainväliseen normistoon. Alustava esitys 
”Basel Capital Accord” valmistui vuonna 1988, ja voimaan 
sen oli määrä tulla vuonna 1992. Yleisesti suositusta kutsut-
tiin nimellä Basel I.

Kansainvälisiin vaatimuksiin sopeutuminen

Suomessa elettiin Baselin komitean kuvaamassa tilanteessa. 
Voimassa olevan vuoden 1969 pankkilain vakavaraisuus-
vaatimukset olivat lähtökohtaisesti olleet hyvin alhaiset, ja 
vuosien mittaan niitä oli entisestään lievennetty.

OKO julkistaa hankkeensa pankkipalvelun kehittämiseksi, 30.9.1985. Vas. toimitusjohtaja Matti Liukkonen, pääjohtaja Pauli Komi ja pankinjohtaja 
Arhi Palosuo. © Marja Seppänen-Helin / Lehtikuva
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Jo lähtökohta oli ongelmallinen, koska paikallispankkien 
vakavaraisuusvaatimus oli liikepankkien vakavaraisuusvaati-
musta alhaisempi. Menneinä vuosikymmeninä paikallispank-
kien toimintamuodot olivat kuitenkin lähestyneet liikepank-
kien toimintamuotoja, ja tavoitteena oli kilpailuneutraliteetti.

Vuonna 1983 tiedot Baselin suunnitelmista kantautuivat 
myös syrjäiseen Suomeen, jossa asetettiin työryhmä poh-
timaan lainsäädännön uudistamista. Työryhmän mietinnön 
mukaan pankkitoimintaa koskevat säädökset olivat Suomessa 
verraten ajanmukaiset, joten suuriin muutoksiin ei nähty 
tarvetta.

Työryhmän talvella 1987 valmistuneen mietinnön julkilau-
sumattomana lähtökohtana oli, että pankkilainsäädännön 
uudistaminen vastaamaan kansainvälisiä vaatimuksia oli 
pystyttävä toteuttamaan siten, ettei oman pääoman tarve 
millään pankkiryhmällä merkittävästi lisääntyisi.

Jo samana syksynä asenteen oli kuitenkin muututtava. 
Herättäjänä oli Pankkitarkastusviraston johtaja Jussi Lin-
namo, joka seurasi Baselin komitean työtä ja huomasi, ettei 
viivyttelyyn ollut enää aikaa. Hän lähetti pankkilakityöryhmän 
puheenjohtajalle Pekka Laajaselle epävirallisen kirjeen, jossa 
hän korosti, että BIS:n suositukseen lainsäädännön uudista-
misesta on suhtauduttava vakavasti.

Kirjeen mukaan suositus sisälsi kolme ”kamalaa” asiaa:

1. Ensiksikin suosituksena oli kahdeksan prosentin suuruinen 
oman pääoman vaatimus riskipainotetuista saamisista, 
mikä ylitti selvästi sen vakavaraisuusvaatimuksen, johon 
työryhmä oli esityksessään päätynyt.

2. Toiseksi BIS:n suosituksessa ainoastaan G10-maihin ja 
EEC-maihin kuuluvien valtioiden paperit kelpaisivat alhai-
simpaan pääomaa rasittamattomaan 0-riskiryhmään.

3. Kolmanneksi saamisten riskiluokitukset olivat selvästi 
tiukemmat kuin Suomen esityksessä olevat luokitukset.

Kauan kaivattu uusi pankkilainsäädäntö

Kansallinen linja lainsäädännön sopeuttamiseksi uusiin kan-
sainvälisiin vaatimuksiin siis epäonnistui, ja edessä oli kahden 
vuoden työ uuden kansainväliset vaatimukset täyttävän laki-
esityksen aikaansaamiseksi. Eduskunnalle ehdotus uudeksi 
pankkilainsäädännöksi annettiin joulukuussa 1989, ja uudet 
pankkilait astuivat voimaan 1.1.1991.

Periaatteellisesti suurin muutos liittyi vakavaraisuuskäsit-
teeseen. Nyt vakavaraisuus suhteutettiin pankin riskipaino-
tettuihin saamisiin eli luottoihin, kun vanhan lainsäädännön 
mukaan vakavaraisuus oli suhteutettu pankin keräämiin 
talletuksiin.

Jo uuden lain eduskuntakäsittelyn aikana tuli selväksi, että 
uutta lakia on välittömästi ryhdyttävä tarkistamaan. Tämä 
johtui siitä, että meneillään olleet ETA-neuvottelut edellyt-
tivät Euroopan talousyhteisössä hyväksyttyjen pankkidirek-
tiivien huomioon ottamista myös ETA-maiden kansallisessa 
pankkilainsäädännössä.

Vielä tässä vaiheessa Suomessa 
uskottiin, että oli mahdollista elää 
omien rajojen sisällä turvallisessa 
”lintukodossa” muun maailman 
muutoksista välittämättä.

Syksyllä 1992 hyväksytty uusi luottolaitoslaki astui voimaan 
vuoden 1994 alussa. Tässä viimeisessä tarkistuksessa 
lähinnä poistettiin niitä kompromisseja, joita pankkiryh-
mien edustajien vaatimuksesta oli edelliseen lakiin lobattu. 
Kompromissit liittyivät oman pääoman laskentaperusteisiin 
sekä riskipainotettujen saatavien määrittelyyn. Alkuperäinen 
tavoite, eli vakavaraisuusvaatimuksen nostaminen kahdeksan 
prosentin tasolle, ei muuttunut.

Uuden lain valmisteluun kului Suomessa liki vuosikymmen. 
Toteutuneen kehityksen kannalta aika oli kohtuuttoman 
pitkä, sillä uudenlaista pankkilainsäädäntöä – vakavaraisuu-
den lisäämiseksi ja rahoitusjärjestelmän vakauden turvaami-
seksi – olisi ehdottomasti tarvittu viimeistään siinä vaiheessa, 
kun deregulaatio käynnistyi. Vuosi 1986 olisi ollut kenties 
viimeinen ajankohta, jolloin pahimmat riskit olisi voitu välttää 
uuden pankkilainsäädännön avulla.
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Kohti yhteenliittymää
Vuonna 1997 Osuuspankkiryhmän omaksuma yhteenliittymämalli ei 
johtunut pelkästään 1990-luvun alun pankkilainsäädännön perusteellisesta 
uudistumisesta. Radikaalisti muuttuneessa markkinatilanteessa korostui myös 
tarve tehostaa osuuspankkien ja koko ryhmän hallinnon toimintaa. Uudistettu 
pankkilainsäädäntö nosti tämän haasteen esiin.

OKO-pankin konttori Isossa  
Omenassa Espoossa. © OP Ryhmä
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Keskinäisen vastuun periaate on ollut tunnusomaista 
osuuspankkitoiminnalle sen perustamisvuosista lähtien. 

Historiallisena lähtökohtana oli oman pääoman korvaaminen 
keskinäisellä vastuulla, mikä toiminnan kasvaessa oli saanut 
yhä moninaisempia muotoja. Aluksi keskinäinen vastuu oli 
tarkoittanut jäsenten vastuuta eli yksittäisessä kassassa 
lainaa ottaneiden jäsenten vastuuvelvollisuutta kassan 
sitoumuksista.

Ensimmäinen askel kohti koko osuuspankkiryhmän 
keskinäistä vastuuta oli vaikeuksiin ajautuneiden kassojen 
tukeminen Osuuskassojen Keskuslainarahasto Oy:n (OKO) 
toimesta. Seuraava askel oli Osuuskassojen Vakuutusrahas-
ton (OVR) perustaminen vuonna 1932. Se merkitsi yhtei-
sesti hoidettua talletussuojarahastoa, josta myöhemmin tuli 
lakisääteinen järjestelmä. Tätä täydensi ryhmän keskinäisen 
luottovakuutusjärjestelmän (OVY) käynnistäminen vuonna 
1965. Pankkien keskinäisen vastuun korostumisen myötä 
yksittäisten jäsenten vastuu hiipui. 

Keskinäisen vastuun ongelmana oli järjestelmän hajanaisuus 
sekä siihen liittyvät juridiset ja hallinnolliset epäkohdat. Toi-
mintaa valvoivat julkista valvontaa edustanut Pankkitarkas-
tusvirasto ja ryhmän keskusyksikön Osuuspankkien keskuslii-
ton (OKL) alainen Osuuspankkitarkastus. Toinen keskusyksikkö 
OKO valvoi toimintaa rahoituksen säätelijän ominaisuudessa, 
ja yksittäiset osuuspankit toteuttivat omaa valvontaansa. 
Ryhmään perustettujen uusien yksikköjen toiminta oli pitkälti 
näiden valvontajärjestelmien ulottumattomissa.

Tehokkuus vastaan paikallisuus

Osuuspankkiryhmälle oli tunnusomaista heterogeenisyys, eli 
ryhmä koostui erilaisista toimijoista aina suurista kaupunki-
osuuspankeista pieniin maaseutuosuuspankkeihin. Kesku-
syksikköjen näkökulmasta tällaisen ryhmän johtamiseen 

liittyi vääjäämättä ongelmia, mikä oli noussut esiin jo ryhmän 
alkuvuosikymmenien toiminnassa.

Systemaattinen strateginen suunnittelu oli käynnistetty 
1970-luvun alussa, ja oikeastaan kaikissa suunnitelmissa oli 
todettu pääomien tehokkaan käytön edellyttävän osuus-
pankkien yhdistämistä nykyistä suuremmiksi yksiköiksi.

Tavoite kohti suurempia yksiköitä kuitenkin jakoi osuuspank-
kikentän. Keskusyksiköissä ja suurissa osuuspankeissa vallitsi 

Hippo lasten kanssa Joensuun 
Osuuspankin konttorissa.  
© OP Ryhmä

tehokkuusideologia, kun taas keskikokoisissa ja erityisesti 
pienissä osuuspankeissa pidettiin kiinni paikallisuutta koros-
tavasta ideologiasta: jokainen paikkakunta ansaitsi oman 
pankkinsa.

Nämä näkemykset toistuivat myös vuonna 1987 vahviste-
tussa OP-90-tavoiteohjelman tarkistuksessa. Tavoitteeksi 
asetettiin osuuspankkien fuusioiminen työpaikka-alueiden 
mukaisiksi pankeiksi, mutta jälleen kerran kentän vastustus 
oli niin kovaa, ettei merkittäviä rakenneuudistuksia tehty.



Kohti yhteenliittymää

25

Osuuspankki Suomi Oy
1990-luvun alkaessa tilanne oli muuttunut, sillä uusi kansainvälisen 
suosituksen mukainen talletuspankkilaki oli hyväksytty. 
Tilanne oli uusi kaikille pankkiryhmille, eikä kansalliseen, oman 
pankkiryhmän toiveiden mukaiseen pankkilainsäädäntöön ollut enää 
mahdollisuuksia.

OKO:n uuden konttorin avajaiset Aleksanterinkadulla Helsingissä 14.11.1988. Konttorin avasi ylipormestari 
Raimo Ilaskivi (kesk.) ja läsnä olivat myös pääjohtaja Pauli Komi (vas.) ja konttorinjohtaja Pekka Rautakorpi. 
© Juha Kärkkäinen / Lehtikuva
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Osuuspankkikeskuksen piirissä nostettiin esiin suorastaan 
utopistisia ajatuksia. Lain vaatimaan vakavaraisuuteen 

ei käytännössä olisi mahdollista päästä osuuskuntamuodon 
turvin, mutta ratkaisuksi esitettiin osakeyhtiömuotoa ja sen 
tarjoamaa mahdollisuutta oman pääoman hankkimiseen.

Yksittäiset pienet osuuspankit eivät kuitenkaan olleet riittä-
vän houkuttelevia sijoituskohteita, vaan osuuspankkien olisi 
muodostettava koko maan kattava Osuuspankki Suomi Oy. 
Tämän suurpankin omistajina voisivat olla osuuspankkien 
jäsenet, osuuspankit tai niiden muodostama säätiö.

Suunniteltu malli mahdollistaisi koko ryhmän voimavarojen 
yhdistämisen ja lisäisi ratkaisevasti keskuksen ohjausvoi-
maa, jonka puutteen nähtiin vaikeuttavan koko ryhmää 
koskevien uudistusten läpimenoa. Haluttiin päästä eroon 
”osuustoiminnallisesta hitaudesta”. Osakeyhtiö tarjoaisi 
myös hyvät kantimet tapauksissa, joissa toimintaa laajen-
nettaisiin pankkitoiminnan ulkopuolelle.

Uudistuksen suunnittelijat kuitenkin ymmärsivät, ettei näin 
radikaali ajatus menisi kentällä läpi ainakaan nopeasti, 
vaan malli voisi toteutua aikaisintaan 1990-luvun lopulla. 
Huomionarvoista on, että nämä suunnitelmat tehtiin juuri 
ennen pankkikriisin puhkeamista.

Rakenneongelmien ratkomista 

Osakeyhtiömuodon esiin nostaminen ei sinänsä ollut 
yllättävää, sillä kansainvälisesti sekä osuus- että säästöpank-
kikentällä oli viimeistään 1980-luvulta lähtien toteutunut 
merkittäviä rakenneuudistuksia. Erityisesti säästöpankit 
olivat esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Isossa-Britanni-
assa yhdistyneet valtakunnallisiksi suurpankeiksi. Samalla 
monissa maissa jyrkkä juridinen ero pankkien yhtiömuo-

doissa oli lieventynyt ja eri ryhmiin kuuluneet pankit olivat 
fuusioituneet keskenään.

Myös Suomessa oli valmisteilla lainsäädäntö, joka mahdol-
listaisi säästöpankin muuttamisen osakeyhtiömuotoiseksi. 
Tässä kehityksessä osuuspankkimuotonsa säilyttäneet pankit 
ovat ainakin Euroopassa onnistuneet ylläpitämään ase-
mansa. Tulevaisuuden hahmotelmat kuitenkin jatkuivat, ja 
vaikka tiukentuneet oman pääoman vaatimukset ja tiukat 
rajat suurille asiakasriskeille olivat ehdottomia.

Euroopasta löytyi esimerkkejä, miten osuustoimintamuo-
toiset pankkiryhmät olivat onnistuneet mukauttamaan 
hallinnollisen rakenteensa vastaamaan uusien pankkilakien 
vaatimuksia. Tällaisia osuustoiminnallisia pankkeja olivat 
muun muassa Alankomaiden Rabobank-ryhmä, Belgian 
CERA-ryhmä sekä Ranskan ryhmät Crédit Agricole ja Crédit 
Mutuel. Tosin käytössä oli myös hybridimalleja, joissa pai-
kalliset pankit olivat osuuskuntamuotoisia ja niiden keskus-
pankki osakeyhtiömuotoinen.

Virallisesti OP-Keskuksen johtoryhmä asetti vuoden 1991 
lopulla Esko Hollmanin johtaman työryhmän pohtimaan, 
mihin suuntaan osuuspankkiryhmän hallintoa olisi läh-
dettävä kehittämään. Lähtökohdaksi työryhmä kartoitti 
Osuuspankkiryhmän rakenteeseen liittyneet ongelmat, jotka 
uuden lainsäädännön ja pankkikriisin puhkeamisen vuoksi 
korostuivat 1990-luvun alussa.

• Käytännössä Osuuspankkiryhmässä toteutui ryhmävastuu, 
mutta se ei perustunut lakiin tai tarkkoihin sopimuksiin.

• Keskusyksiköillä ei ollut keskinäisen vastuun edellyttämää 
osuuspankkeja sitovaa ohjausvaltaa. Riskit tulivat ryhmän 
seurantaan vasta niiden realisoitumisen jälkeen, eikä ryh-
mässä ollut riittäviä keinoja riskien ennaltaehkäisyyn.

• Juridisesti täsmentämätön yhteisvastuu vaikeutti sen käyt-
tämistä kilpailukeinona. (Säästöpankkien vaikeudet olivat 
kärjistyneet, joten yleinen julistus yhteisvastuusta olisi 
tuonut kiistattoman kilpailuedun).

• Osuuspankin tappioon voitiin käyttää vain vakavaraisuus-
vaatimukset ylittävät omat pääomat ja varaukset. 

• Osuuspankkien vakuusrahaston myöntämien avustusten 
tai lainojen hyödyntäminen tilinpäätöksessä olisi ollut 
monimutkaista ja läpinäkymätöntä.

• Osuuspankkiryhmällä ei ollut virallista konsernitilin-
päätöstä. Tämän seurauksena ryhmän yhteenlaskettua 
volyymia ja tuloksentekokykyä ei voitu kunnolla hyödyn-
tää  luottokelpoisuuden parantamisessa kansainvälisillä 
pääomamarkkinoilla.

• Jokaisen yksittäisen osuuspankin oli täytettävä vakava-
raisuusvaatimukset. Vakavaraisuus oli mahdollista hoitaa 
debentuureilla ja osuuspääomalla, mutta se rasitti tulosta. 
Vahvojen osuuspankkien vakavaraisuusylijäämää ei voitu 
hyödyntää ryhmätasolla.

• Voimassa oleva uusi luottolaitoslaki asetti osuuspankki-
kohtaiset rajat riskikeskittymille. Riskikeskittymiä voitiin 
vähentää hajauttamalla luottoja toisiin osuuspankkeihin tai 
OKO-konserniin, mutta riskienhallintaa se ei tehostanut.

Työryhmän mukaan nopein ratkaisu ongelmien poistami-
seksi olisi Osuuspankkiryhmän muuttaminen EY-direktiivien 
ja pankkilainsäädännön mukaiseksi konserniksi. Konserni 
olisi kuitenkin merkinnyt juridisesti omistuksellista yhteen-
liittymää, joten malli olisi ollut lähellä Osuuspankki Suomi 
Oy:tä, jonka läpimeno oli kuitenkin jo etukäteen arvioitu 
mahdottomaksi. Päätä ei kannattaisi hakata betoniseinään.
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Takausrengas korvaa 
osakeyhtiömuodon
Rakenteeltaan ja historialtaan lähinnä Suomen Osuuspankkiryhmää 
oli vuonna 1978 yhteenliittymän muodostanut alankomainen 
Rabobank-ryhmä, joka 1970-luvun lopulla koostui noin 600 
paikallisesta osuuspankista sekä niiden keskusyksiköstä.

© Lex Van Lieshout / AFP / Lehtikuva
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Molempien ryhmien alkuperäisenä mallina oli ollut 
lähinnä pienten maatalouden harjoittajien luototukseen 

keskittyneen saksalaisen Friedrich Raiffeisenin kehittämä 
malli. Sen lähtökohtana olivat olleet pienet kyläkohtaiset 
lainansaajien keskinäiseen vastuuseen perustuneet kassat. 
Molemmissa maissa nämä osuuspankit olivat yhteiskunnan 
sosioekonomisen rakenteen muutoksen myötä vähitellen 
muuttuneet yleispankeiksi.

Kummallekin ryhmälle oli leimallista paikallisuus. Vuonna 
1981 uudistetun Rabobankin hallintomallin pohjana oli 
keskinäinen vastuu EY-direktiivien määräykset täyttämällä 
tavalla. Järjestelmän mukaan ryhmän keskuspankki ja 
jäsenpankit ovat vastuussa toistensa sitoumuksista, mikä 
käytännössä hoidetaan ryhmän keskinäisen vakuutusyhtiön 
välityksellä. Vakuutusyhtiön jäsenyys on pakollinen, ja siitä 
eroaminen edellyttää viranomaisten hyväksyntää.

Käytännössä jäsenpankit toimivat itsenäisesti, mutta keskus-
pankki valvoo niiden toimintaa ja ryhmän sisäiset mak-
suvalmius- ja vakavaraisuusjärjestelmät ovat pankkilakien 
vaatimuksia tiukemmat. Työryhmä kutsui järjestelmää takaus-
renkaaksi, sillä konserni-sana olisi juridisesti ollut liian tiukka.

Osuuskuntamuodosta tinkimättä
 
Myös Osuuspankkiryhmän olisi mahdollista muodostaa 
samantyyppinen hallintomalli osuuskuntamuodosta tinki-
mättä. Takausrenkaan ytimen muodostaisivat Osuuskassojen 
Vakuutusrahasto (OVR), Ryhmän keskinäinen luottovakuutus-
järjestelmä (OVY) ja Osuuspankkien keskusliitto (OKL). Lisäksi 
siinä olisi oltava mukana Osuuskassojen Keskuslainarahasto 
Oy (OKO), mutta OKO:n pörssistatuksen säilyttämistä olisi 
pohdittava tarkemmin. Ryhmän johtamisesta vastaisi takaus-
renkaan hallitus, joka takausrenkaan sääntöjen määräämissä 
puitteissa valvoisi jäsenpankkien riskinottoa, myöntäisi jäsen-

pankeille riskinottorajojen ylitykset ja ohjaisi niiden toimintaa.

Näin syntyi konkreettinen hahmotelma Osuuspankkiryhmän 
rakenteen kehittämisestä. Suunnitelma kuitenkin hautautui 
pankkikriisin syvenemisen sekä säästöpankkiryhmän – 
Osuuspankkiryhmän pahimman kilpailijan – ahdingon alle. 
Kaikissa pankkiryhmissä pohdittiin kiivaasti erilaisia rakenne-
ratkaisuja ja jopa pankkiryhmät ylittäviä yhdistymisiä.

Myös Osuuspankkiryhmän sisäiset kädenväännöt nousivat 
pinnalle. Tähän asti ryhmän kaikissa suurissa ratkaisuissa veto-
vastuu oli ollut pitkälti OKO:n käsissä, mutta tässä hankkeessa 
ohjaksissa olivat OKL:n johto ja sen alaisuudessa toimivat 
yksiköt, kuten OKL:n liiketaloudellinen yksikkö, OVR ja Osuus-
pankkitarkastus. Tämä puolestaan herätti ärtymystä OKO:n 
ylimmässä johdossa, vaikka vuoden 1985 organisaatiouudis-
tuksen myötä rajalinja OKO:n ja OKL:n välillä oli lieventynyt. 

Kulissien takana työryhmän raporttia kehitettiin edelleen, ja 
merkittäväksi välittäjäksi keskuksen ja kentän välille nousi 
Osuuspankinjohtajat ry:n hallitus. Työryhmän jäsen Heikki 
Yli-Juuti vieraili useampaan otteeseen osuuspankinjohtajien 
hallituksen kokouksissa ja esitteli takausrengasmallin tarjo-
amia mahdollisuuksia.

Yli-Juuti oli työskennellyt vuosikymmeniä osuuspankkitar-
kastuksessa, joten hänellä oli poikkeuksellisen hyvä kentän 
tuntemus. Lisäksi hänen vilpitön uskonsa osuuspankki-ide-
ologian merkittävyyteen herätti luottamusta, ja hän nauttikin 
suurta arvostusta osuuspankkien johtajien keskuudessa. 
Tämän ansiosta hänen sanomansa meni hyvin perille.

Merkittävä osa osuuspankkien johtajista innostui takausren-
gasmallista, koska sen nähtiin olevan vaihtoehto fuu-
sio-ohjelmalle ja siten takaavan yksittäisten osuuspankkien 
itsenäisen toiminnan jatkuvuuden. Pohja takausrengasmalliin 
siirtymiseksi alkoi vankistua.

Valtasuhteet Osuuspankkiryhmän johdossa 
muuttuvat

Takausrengasmalliin palattiin vuonna 1993 laaditussa 
OP-96-strategiassa, jossa esitettiin takausrengasmallin 
käyttöönottaminen Osuuspankkiryhmässä. Keskuksen joh-
toryhmä kokosi 12.8.1993 projektiryhmän, jonka tehtävänä 
oli selvittää takausrengastyyppisen järjestelmän edut, haitat 
ja toteutusmahdollisuudet. Tehtävänä oli myös valmistella 
konkreettiset esitykset siitä, millaisia muutoksia lainsäädän-
töön, sääntöihin ja yhtiöjärjestykseen tarvittaisiin ja millaisia 
vaihtoehtoja takausrenkaan organisaatioon liittyi.

Nyt työryhmä oli selkeästi keskuksen ja kentän yhteinen 
hanke. Puheenjohtajaksi tuli OKL:n toimitusjohtaja Taisto 
Joensuu, jäseniksi neljä osuuspankin johtajaa ja yksi jäsen 
sekä OKL:stä että OKO:sta. Työryhmä oli sikäli poikkeukselli-
nen, ettei kentän edustajien joukossa ollut kaikkein suurim-
pien osuuspankkien johtajia, vaan johtajat edustivat lähinnä 
keskikokoisia osuuspankkeja.

Työryhmä työskenteli nopeasti, sillä ulkoisen ympäristön 
rajut muutokset eivät enää mahdollistaneet konkreettisten 
päätösten lykkäyksiä. Työskentelyn aikana toteutui Suomen 
Säästöpankin jako neljän pankkiryhmän kesken ja 1.1.1994 
astui voimaan Euroopan talousalueen (ETA) lainsäädännön 
kanssa yhteensopiva luottolaitoslaki. Äkkijyrkästi nousseiden 
luottotappioiden takia myös Osuuspankkiryhmän taloudelli-
nen asema kiristyi.

Raportti valmistui 23.2.1994. Sen ydinsanomana oli kes-
kinäisen vastuun varaan rakentuva toiminta, jossa yhteis-
vastuu samalla edellyttäisi, että keskusyksikön ohjausvalta 
jäsenpankkien suhteen olisi selkeästi määritelty.

Kentän edustajilla oli ehdoton enemmistö työryhmässä, mikä 
näkyi myös raportin sisällössä. Keskusyksiköksi nimittäin 
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esitettiin osuuskuntamuotoista keskuslaitosta, joka rakentuisi 
OKL:n ympärille. Sinne keskitettäisiin kaikki osuuspankkeja 
palvelevat toiminnot sekä OKL:stä että OKO:sta.

Kyseessä olisi juridisesti luottolaitos, jolla ei kuitenkaan olisi 
oikeutta ottaa vastaan talletuksia. Samalla se olisi toisen 
asteen osuuskunta, jossa jäsenten enemmistö koostuisi 
osuuskunnista tai muista yhteisöistä ja jäsenten äänimäärä 
voitaisiin porrastaa. Käytännössä tällä tavoiteltiin sitä, että 
esimerkiksi lakisääteisen vakavaraisuuden omaaville osuus-
pankeille voitaisiin antaa lisä-ääniä.

Jännitteet purkautuvat

Esitys heijasti myös kentän edustajien epäluuloa omaa 
keskuspankkia OKO:a kohtaan. Keskinäisen vastuun seu-
rauksena osuuspankeilta eri muodoissa kerätyt maksut 
olivat lisääntyneet, mikä oli synnyttänyt katkeruutta OKO:a 
kohtaan.

Oli levinnyt käsitys, jonka mukaan maakunnan hyvässä 
kunnossa olevat osuuspankit olivat joutuneet maksumieheksi 
lähinnä pääkaupunkiseudulla syntyneiden tappioiden takia. 
Luottamuspula oli niin suuri, ettei ratkaisu, jossa keskusyk-
sikkö rakentuisi OKO:n varaan, olisi mennyt läpi kentällä.

Osuuspankkikeskuksen sisäiset jännitteet purkautuivat, kun 
työryhmän puheenjohtaja ja OKL:n toimitusjohtaja Taisto 
Joensuu esitteli raportin sisältöä OP-Keskuksen ylimmälle 
johdolle. OKO:n toimitusjohtaja Matti Liukkosen mukaan 
OKO:n asemaa uuden keskusyksikön johdossa ei voinut 
asettaa kyseenalaiseksi. Hän korosti eurooppalaisia esimerk-
kejä (Rabobank-malli ja CERA-malli), joissa keskusyksikkö oli 
muodostettu ryhmän keskuspankin varaan.

Kohtalokkainta olisi, jos OKO:n toimintojen hajauttaminen 

uuden keskusyksikön hoidettavaksi johtaisi tilanteeseen, jossa 
ulkomaiset sijoittavat hylkäisivät OKO:n. OKO:n luottamus 
kansainvälisillä pääomamarkkinoilla romahtaisi ja varainhan-
kintamahdollisuudet vaikeutuisivat.

Osuuspankkiryhmän johtoryhmä oli yksimielinen siitä, ettei 
nykyisellä rakenteella voitu jatkaa, ja koska Osuuspankki 
Suomi Oy -tyyppinen ratkaisu ei ollut mahdollinen, jäi 
ainoaksi vaihtoehdoksi takausrengasmalli. Yksimielisyyden 
saavuttamiseksi johtoryhmä ryhtyi rakentamaan komp-

Osuuspankkien Keskuspankin OKO:n yhtiöko-
kous maaliskuussa 1993. Kuvassa pääministeri 
Esko Aho (vas.) ja Tarmo Pukkila, taustalla 
keskellä pääjohtaja Pauli Komi ja oikealla OKO:n 
toimitusjohtaja Matti Liukkonen. © Markku 
Ulander / Lehtikuva

romissia, jossa keskusyhteisönä olisi raportin esityksen 
mukaisesti OKL:stä muodostettu osuuskunta, mutta ryhmän 
keskuspankkina jatkaisi ”itsenäinen” OKO.

Tarkemmin ilmaistuna OKO olisi uuden osuuskunnan jäsen, 
mutta ohjauksen, valvonnan ja ohjeidenannon osalta se olisi 
erillään uudesta keskusyhteisöstä. Tämä malli hyväksyt-
tiin OKO:n ja OKL:n hallintoneuvostojen yhteiskokouksessa 
24.3.1994. Tiukan kädenväännön jälkeen oli palattu kaksi-
napaiseen järjestelmään. Satavuotinen traditio painoi liikaa.
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Viranomaiset  
astuvat esiin
Seuraavaksi vuorossa oli keskusyksiköiden hallintoneuvostojen 
hyväksymän kompromissin saattaminen käytäntöön. 
Valtiovarainministeriölle lähetettiin kirjelmä, jossa pyydettiin 
ministeriötä käynnistämään lainsäädännölliset uudistukset, jotka 
mahdollistaisivat EU-direktiivien mukaisen keskinäiseen vastuuseen 
perustuvan yhteistyön keskusyksiköiden ja niiden jäseninä toimivien 
osuuspankkien kesken.

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö, toinen valtiovarainministeri Arja Alho ja liikenneministeri Tuula Linnain-
maa neuvottelivat eduskunnan täysistunnossa vuonna 1996. © Marja Seppänen-Helin / Lehtikuva
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Valtiovarainministeriö laati hankkeesta yhteisen lausun-
non Suomen Pankin ja Rahoitustarkastuksen kanssa. 

Lausunnossa ymmärrettiin Osuuspankkiryhmän tavoitteet, 
mutta järjestelmän kaksinapaisuutta pidettiin kriittisenä 
kohtana. Myös uudessa hallintojärjestelmässä olisi kaksi 
toimintaa ohjaavaa yksikköä.

Viranomaisten mukaan oli sen sijaan luotava malli, jossa 
määräyksiä jäsenpankeille antaa vain yksi keskuselin, joka 
vastaisi koko ryhmän strategisesta suunnittelusta, riskien 
hallinnasta, pääomien hankinnasta, likviditeetin hoitamisesta, 
tietojärjestelmistä sekä viranomaisraportoinnista. Luontevin 
ratkaisu olisi OKO-vetoinen hallintomalli.

Myös OKL:stä voitaisiin tehdä keskusyksikkö, mutta se 
edellyttäisi OKO:n juridisen aseman muuttamista OKL:n 
tytäryhtiöksi. Vaihtoehdot olivat siis vähissä, sillä vain yksina-
paisen järjestelmän puitteissa voitaisiin edetä. Kentän paine 
oli kuitenkin niin kova, ettei OKO-vetoista ratkaisua olisi 
hyväksytty, joten palattiin alkuperäiseen suositukseen OKL:n 
ympärille rakentuvasta mallista. Tämä päätös hyväksyttiin 
15.12.1994 pidetyssä OKO:n ja OKL:n hallintoneuvostojen 
yhteiskokouksessa.

Eduskunta ratkaisee

Valtiovarainministeriössä käynnistettiin lainsäädäntötyö. 
Ongelmitta ei tämäkään vaihe edennyt, sillä oikeusministeriö 
suhtautui yhtymälainsäädäntöön kriittisesti.

Oikeusministeriön lausunnon mukaan suurimpana ongel-
mana oli puuttuminen juridisten henkilöiden itsenäisyyteen, 
sillä keskusyhteisölle ei voida myöntää oikeutta antaa mää-
räyksiä toiselle itsenäiselle juridiselle henkilölle eli jäsen-
pankille. Valvonta- ja ohjausjärjestelmät olisivat tehokkaita 
ainoastaan silloin, kun keskusyksikön ja jäsenpankin välillä 

vallitsisi konsernisuhde.

Näkemys oli sikäli mielenkiintoinen, että koko uudistuksen 
yhtenä ydinajatuksena oli konsernisuhteen välttäminen. 
Pienten tarkistusten jälkeen oikeusministeriö kuitenkin 
hyväksyi ehdotuksen, ja keväällä 1996 alkoi ratkaiseva edus-
kuntakäsittely. Tämä vaihe eteni nopeasti poikkeuksellisen 
tilanteen siivittämänä.

Pankkikriisi ja sen hoidon aiheuttamat kustannukset olivat 
kova pala eduskunnalle, ja kansanedustajat ymmärsivät 
uudistuksen tärkeyden koko rahoitusjärjestelmän kannalta, 
minkä myös talousvaliokunnan mietintö osoitti. Valiokunnan 
mukaan lakiesitys tekisi osuuspankkiryhmälle mahdolli-
seksi selviytyä pankkikriisin ongelmista yhteisvastuullisesti 
ja omin voimavaroin, mikä parantaisi koko suomalaisen 
pankkijärjestelmän vakautta. Järjestelmän tavoitteena oli, 
että yhteenliittymän voimin voitiin ilman valtion tukitoimia 
tervehdyttää taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneet osuus-
pankit.

Valiokunnassa käsiteltävän esityksen tavoitteena oli saada 
aikaan sellainen hallintomuoto, jossa osuuspankkeja 
tarkastellaan ja valvotaan ryhmän yhdistettyjen lukujen 
perusteella. Näin yksittäisille jäsenosuuspankeille voitaisiin 
sallia tilapäinen vakavaraisuusmääräyksen alittaminen ja 
mahdollisuus joustaa asiakasriskejä koskevia rajoja. Tämä 
edellyttäisi riittävien ohjaamismahdollisuuksien ja valtuuksien 
määräämistä keskusyhteisölle.
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Kentän tiukka kritiikki
Juridiset puitteet uuteen hallintomalliin – yhteenliittymään –  
siirtymiseksi olivat selvät, mutta edessä oli vielä prosessin vaativin 
vaihe: miten saada osuuspankit mukaan.

OKL:n hallintoneuvosto kokoontui päättämään Opk-osuuskunnan rekisteröinnistä (Osuuspankkikeskus).  
Pääjohtaja Antti Tanskanen (oik.) ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Seppo Penttinen kertovat päätöksistä.  
© Ilkka Ranta / Lehtikuva
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Järjestelmän ydin olisi yhteisvastuu, jonka myötä jäsen-
osuuspankit olisivat vastuussa toistensa sitoumuksista. 

Näiden rajoitusten puitteissa jäsenpankit pysyisivät kuitenkin 
itsenäisinä. Valiokunta katsoi myös, että pankkikilpailun 
näkökulmasta esitys ei ollut täysin kilpailuneutraali, sillä se 
antoi jäsenosuuspankeille mahdollisuuden saada yhteenliit-
tymän edut pystyen kuitenkin samalla vetoamaan asiak-
kaisiin paikallisuudella ja itsenäisyydellä. Pankkitoiminnan 
rakenne oli kuitenkin pankkikriisin seurauksena voimakkaasti 
keskittymässä, joten valtakunnallisen kilpailun näkökul-
masta katsottuna vahvaa Osuuspankkiryhmää tarvittiin. 
Osuuspankkien yhteenliittymää koskevat lait tulivat voimaan 
1.7.1996.

Maaseudun pienten ja keskikokoisten osuuspankkien johta-
jien ja luottamusmiesten suhteet OP-Keskusta kohtaan olivat 
kiristyneet. Lisäksi kriitikot määrittivät OP-Keskuksen hyvin 
laajasti eli siihen laskettiin mukaan myös suurin osa OKL:n 
ja OKO:n hallintoneuvostojen jäsenistä. Tilannetta kuvaa 
osuvasti sana luottamuspula.

Vastustajien mielestä uudistus oli lähinnä OP-Keskuksen 
ajama hanke, joka ei hyödyttäisi yksittäisiä osuuspankkeja. 
Pelkona oli, että uudistuksen myötä valta keskittyisi entistä 
selvemmin isojen osuuspankkien johtajille ja pienet pankit 
menettäisivät itsenäisyytensä. Uudistukseen liittyvä yhteis-
vastuu puolestaan johtaisi pahimmillaan yksittäisen pankin 
vuosikymmenten aikana kerryttäneiden omien varojen 
siirtymiseen keskuksen haltuun. Kentän edustajat kritisoivat 
OP-Keskusta myös siitä, että osuuspankkeja ei riittävästi 
tiedotettu ryhmän todellisesta taloudellisesta tilanteesta tai 
tietoja jopa pimitettiin.

Tiukka kritiikki yllätti ainakin jossain määrin OP-Keskuksen 
johdon, sillä vuotta aiemmin keväällä 1995 keskuksen johto 
sekä kaikkien osuuspankkien toimitusjohtajat ja johtavat 
luottamusmiehet olivat kokoontuneet Osuuspankkiopistoon, 

jossa osallistujille oli seikkaperäisesti esitelty valmisteilla 
olevan uudistuksen sisältö ja merkitys. Lisäksi osuuspank-
kiliitoilta oli pyydetty näkemykset yhteenliittymästä, ja kan-
nanotot olivat yleissävyltään myönteisiä. Tosin liitot halusivat 
asettaa selkeän ylärajan yhteisvastuun nimissä perittäville 
maksuille ja rajata keskusyhteisön oikeuksia puuttua yksittäi-
sen osuuspankin toimintaan.

Kritiikistä kompromissiin

Keväällä 1996 taivuttelu kentällä jatkui ja OP-Keskuksen 
ylimmän johdon edustaja vieraili jokaisessa osuuspank-
kiliitossa. Tässä yhteydessä uudistuksen vastustus valkeni 
toden teolla keskuksen johdolle. Vastustajat yrittivät vaikuttaa 
yhteenliittymälainsäädännön käsittelyyn eduskunnassa, 
mutta he eivät saaneet tarvittavaa määrää kansanedustajia 
puolelleen. Itse asiassa vastustavien kansanedustajien määrä 
jäi hyvin vähäiseksi. Seuraava keino oli elokuun puolivälissä 
vuonna 1996 järjestäytyminen omaksi yhdistykseksi – syntyi 
Paikallisosuuspankit ry.

Tähän asti Osuuspankkiryhmän johto oli luottanut siihen, 
että kritiikistä huolimatta kentän edustajat kuitenkin ymmär-
tävät uudistuksen välttämättömyyden. Tämän saavuttami-
seksi käytiin koko alkusyksy 1996 intensiivisiä neuvotteluja 
kompromissin löytämiseksi. Niissä kuitenkin keskuksen joh-
dolle selvisi tilanteen mahdottomuus. Suurimmiksi esteiksi 
nousivat erimielisyydet vallankäytöstä yhteenliittymän sisällä 
ja keskusyhteisön oikeuksista puuttua jäsenosuuspankkien 
toimintaan sekä keskinäisen vastuun rajaamisen määrittely.

Yhteenliittymän vaihtoehdoksi vastaan hangoittelevien pank-
kien edustajat esittivät joko ryhmän nykyisen hallintorakenteen 
kehittämistä tai rinnakkaismallia ulkopuolelle jääville osuus-
pankeille. Osuuspankkiryhmän johto keskusteli samaan aikaan 
myös viranomaisten kanssa, joiden evästykset olivat selvät.

Historia oli osoittanut konkreettisesti Osuuspankkiryhmän 
valvonnan vaikeudet, ja viranomaisten mielestä paras vaihto-
ehto olisi ollut Osuuspankki Suomi Oy. Ryhmän sisäisistä 
tekijöistä johtuen sitä ei kuitenkaan ollut mahdollista toteut-
taa, joten yhteenliittymän hallintorakenne oli muokattava 
mahdollisimman yksinkertaiseksi ja selkeäksi. Muun muassa 
Rahoitustarkastuksen johtajan Kaarlo Jännärin mukaan laki 
olisi saanut olla tiukempi, ja siinä olisi pitänyt entistä sel-
keämmin määrittää keskusyhteisön määräysvalta suhteessa 
jäsenpankkeihin. Tällaiset kannanotot määrittivät pitkälti ne 
puitteet, joissa kompromissia yritettiin rakentaa.
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Osuuspankkikenttä 
hajoaa
OKL:n hallintoneuvostossa päästiin lopulta yksimielisyyteen 
yhteenliittymän säännöistä. Vanhassa Osuuspankkiryhmässä OKL:n 
edustajainkokouksessa osuuspankilla oli aina yksi ääni alkavaa 500 
jäsentä kohden. Uudessa yhteenliittymässä puolestaan äänimäärä 
määräytyi pankin taseen ja vakavaraisuuden mukaan seuraavasti: 
taseen mukaan määräytyvä ääniosuus oli 1/3 ja vakavaraisuuden 
mukaan määräytyvä 2/3 yhteenlasketuista äänistä. Lisärajoituksena 
oli yksittäisen osuuspankin äänimäärän rajoittaminen enintään 
kahdeksi prosentiksi kaikista äänistä.

Heikki Suutela, Esko Juntunen ja Kari Ollikka OKO:n edustajakokouksessa Helsingin Kansallisteatterilla 
8.1.1997. © Kimmo Mäntylä / Lehtikuva
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Rajoitukset eivät kuitenkaan päättyneet tähän, sillä talou-
dellisiin vaikeuksiin ajautunut jäsenosuuspankki, joka oli 

kuluneen viiden vuoden aikana saanut OVR:ltä tai keskusyh-
teisöltä avustusta, lainaa, takausta tai pääomasijoitusta, saisi 
äänestää kokouksessa vain yhdellä äänellä. Tukea saaneen 
osuuspankin toimitusjohtajaa tai luottamusmiestä ei myös-
kään voitu valita yhteenliittymän hallintoneuvostoon.

Äänimäärän perusteista ja oikeudesta tulla valituksi hallinto-
neuvostoon käytiin Osuuspankkiryhmän keskuksen ja kentän 
osuuspankkien kesken kova taisto. Saavutettu kompromissi 
osoitti hyvässä kunnossa olevien pienten ja keskisuurien 
pankkien nousseen kuninkaantekijäksi uudessa yhteenliit-
tymässä. Suurten kaupunkiosuuspankkien hegemonia oli 
ohi. Ongelmaton tämä kompromissi ei kuitenkaan ollut, sillä 
ratkaisu jähmetti valtasuhteet vuosiksi eteenpäin.

Päätös yhteenliittymän sääntöjen hyväksymisestä kuului 
edustajien kokoukselle, joka pidettiin 8.1.1997. OP-Keskuk-
sen johto oli luottavainen, vaikka päätös edellytti vähintään 
2/3 enemmistöä paikalla olevista äänistä. Yhteensä Kan-
sallisteatterissa järjestettyyn kokoukseen oli saapunut 287 
osuuspankin edustajat, mikä merkitsi kymmenen osuuspan-
kin poissaoloa.

Osuuspankkien äänimäärät määräytyivät ryhmän voimassa 
olleiden sääntöjen mukaan, joten suurimmilla osuuspan-
keilla oli vielä vahva asema. Tämä myös näkyi tuloksessa, 
sillä yhteenliittymää kannatti noin 80 prosenttia annetuista 
äänistä. Osuuspankeittain laskettuna tilanne oli tasaisempi, 
sillä yhteenliittymää kannatti 189 pankkia ja vastusti 98 
pankkia.

Ennen äänestystä OP-Keskuksen johdolle oli lopullisesti 
valjennut kentän vastustuksen mittakaava eli vastustavia 
osuuspankkeja oli muutaman kymmenen pankin sijaan liki 
sata osuuspankkia. Yhteenliittymän muodostuminen ei enää 

näyttänyt itsestäänselvyydeltä, ja edessä oli joka tapauk-
sessa Osuuspankkiryhmän jakautuminen kahteen erilliseen 
ryhmään.

Muutosvastarinnasta koivunlehtipankiksi

Yhteenliittymän sääntöjen hyväksymisen jälkeen oli edessä 
jokaisessa osuuspankissa pidettävä osuuskunta- tai edus-
tajistokokous, jossa äänestettiin osuuspankin liittymisestä 
yhteenliittymän jäseneksi tai jäämisestä ulkopuolelle. Myön-
teinen päätös edellytti 2/3 enemmistöä äänistä, ja kokoukset 
oli pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. OP-Keskuksen 
johto tiesi enemmistön kannattavan liittymistä, mutta ei 
voinut olla varma tarvittavan 2/3 enemmistön kannatuksesta 
riittävän monessa pankissa.

Äänestysten jälkeen selvisi, että yhteensä 252 osuuspank-
kia tuli mukaan yhteenliittymään ja 44 osuuspankkia jäi 
yhteenliittymän ulkopuolelle. Ulkopuolelle jäi siten vajaa 15 
prosenttia osuuspankeista. Valtaosa näistä osuuspankeista 
oli kuitenkin taseeltaan keskisuuria tai pieniä maaseudun 
osuuspankkeja, joten ryhmän yhteenlasketusta taseesta jäi 
pois noin 7 prosenttia.

Ulkopuolelle jääneet pankit olisivat halunneet jatkaa rajoitet-
tua yhteistyötä yhteenliittymän kanssa. Käytännössä tämä 
olisi tarkoittanut ryhmän atk-järjestelmässä pysymistä sekä 
OKO:n keskuspankkipalvelujen käyttämistä. Tätä mahdolli-
suutta yhteenliittymän johto ei kuitenkaan pitänyt juridisesti 
tai operationaalisesti mahdollisena, mikä merkitsi ryhmän 
hajoamista. Syntyi uusi osuuspankkiryhmä, joka otti käyttöön 
nimityksen koivunlehtipankit.

Uuden hallintomallin rakentamiseen meni siten liki vuosi-
kymmen. Tämä vahvistaa oikeastaan kaikelle inhimilliselle 
toiminnalle tunnusomaisen muutoskitkan olemassaolon. 

Organisaation sisältä löytyy aina tahoja, jotka ovat tyytyväisiä 
vallitsevaan tilanteeseen ja joko aktiivisesti tai passiivisesti 
vastustavat uudistussuunnitelmia. Löytyy aina tahoja, jotka 
pelkäävät olevansa muutoksessa menettäjien joukossa.

Usein muutoskitka on niin voimakasta, että vasta kriisin 
tullen se kyetään ylittämään. Tällaisia tilanteita on selvästi 
nähtävissä myös Osuuspankkiryhmässä sen satakaksikym-
mentävuotisen historian aikana. Oikeastaan kaikkien mer-
kittävien rakenneuudistusten taustalla on nähtävissä joko 
poikkeukselliset olot tai merkittävä institutionaalinen muutos 
lainsäädännössä.

Suurpohjan Osuuspankki Helsingissä. © Heikki Saukkomaa / Lehtikuva
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Pankkikriisi ja pitkä tie 
yhteenliittymään
 
Oman kappaleensa tapahtumien kulkuun muodostaa 1990-
luku. Edellisellä vuosikymmenellä toteutettu rahoitusjärjestelmän 
deregulaatio muutti pankkien toimintaa perustavanlaatuisella tavalla.

OKO:n info uudesta yhteistyömallista 1997. Tiedotustilaisuudessa Antti Tanskanen, Reijo Karhinen, Pentti 
Hakkarainen ja Heikki Vitie. © S. Liimatainen / Lehtikuva
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Pankkien ja niiden asiakkaiden vapausasteet kasvoivat 
siirryttäessä sääntelyn suojista vapaan kilpailun ankaraan 

maailmaan. Samaan aikaan pankkilainsäädännön perusteet 
uudistettiin täysin. Tilaa kansallisille ratkaisuille ei enää ollut, 
vaan Suomessakin oli sopeuduttava uuteen kansainväliseen 
lainsäädännölliseen kehikkoon.

Nyt oikeastaan jokainen pankkiryhmittymä oli tilanteessa, 
jossa paluuta vanhaan ei ollut, vaan edessä oli sopeutumi-
nen uuteen toimintaympäristöön. Näin myös Osuuspankki-
ryhmässä.

Haastavat hallintorakenteet

Siirtymäprosessi uudenlaiseen hallintorakenteeseen paljasti 
hämmästyttävän tarkasti ryhmän sisäiset jännitteet. Tämän 
hahmottelun pohjana ovat sivun alaosan poikkileikkauskaa-
viot Osuuspankkiryhmän hallintorakenteista 1920-luvun 
lopulla, rahoitustoiminnan sääntelyjärjestelmän vuosina 
sekä yhteenliittymää seuranneina vuosina. Viranomaisten 
lausunnoissa löytyy myös toistuvia mainintoja ryhmän 
hallintorakenteisiin liittyvistä ongelmista.

Alkuvuosikymmeninä tilanne oli ollut suhteellisen vakaa. 
Vaikka vuonna 1928 osuuskassojen oman keskuspankin 
Osuuskassojen keskuslainarahaston rinnalle oli muo-
dostettu OKL, edellisen valta-asema oli ehdoton. Tämän 
selittää pitkälti OKO:n asema osuuskassojen tärkeimpänä 
varainhankinnan lähteenä. Tilannetta ei ratkaisevasti muut-
tanut edes osuuskassojen oikeus ottaa vastaan talletuksia 
jäsenten lisäksi myös suoraan yleisöltä.

1950-luvulta lähtien tilanne muuttui, mutta OKO:n vahva 
asema ryhmän johdossa säilyi. Kaupunkiosuuspankkien 
kasvun myötä niiden asema alkoi myös vahvistua. Ne alkoi-
vat irtaantua keskusyksiköiden liekanarusta ja etsiä omia 

ratkaisujaan. Tilanne korostui 1980-luvun deregulaation 
vuosina.

Samalla jännitteet suurten kaupunkiosuuspankkien ja 
maaseudun pienten osuuspankkien välillä kiristyivät. Ryh-
dyttiin syyttämään keskusyhteisöä suurten osuuspankkien 
suosimisesta. Puhuttiin ”Helsingin herroista” ja maakun-
nan syrjinnästä. Tämän tyyppinen ristiriita tuli esiin myös 
1970-luvulla käynnistyneissä strategiaohjelmissa. Kentän 
ja keskuksen välille syntyi ristiriitoja ja luottamuspulaa.

Viimeisin ristiriita nousi esiin 1990-luvun kriisivuosina. 
Keskinäisen vastuun aiheuttamien kustannusten katta-
miseksi OKO joutui nostamaan osuuspankeilta perimiään 
kuluja (esim. atk-kulut), korottamaan osuuspankeille 
myönnettyjen luottojen korkoja ja alentamaan katetalletus-
ten korkoja. Tämä synnytti katkeruutta kentän osuuspan-
keissa ja OKO:a ryhdyttiin syyttämään osalliseksi pankkikrii-
sin syntyyn.

Tämä oli viimeistään se vaihe, jolloin valta-asema ryhmän 
keskusyhteisössä alkoi muuttua. OKO:n sijaan uudistuksen 
veturiksi nousikin OKL ja sen lähipiirissä olleet yksiköt. 
Oikeastaan kaikki nämä ristiriidat nousivat pinnalle yhteen-
liittymän kenttäkäsittelyn kuukausina. Lopputuloksena oli 
ryhmän hajoaminen, mikä ilman muuta oli arvovaltatappio 
Osuuspankkiryhmän johdolle.

Pelkästään negatiivisena asiana tätä ei kuitenkaan voida 
pitää, sillä osin kiivassanainen keskustelu korosti ryh-
män demokraattista luonnetta, ja samalla suuren ylei-
sön silmissä vahvistuivat näkemykset osuuspankkien 
sitoumuksesta omaan paikallisyhteisöönsä. Monelle kentän 
edustajalle oli vaikeaa hyväksyä se tosiasia, että uudessa 
toimintaympäristössä oli pakko rakentaa uudenlainen 
hallintojärjestelmä, mutta keskuksen johdon mielestä vaih-
toehtoja ei enää ollut.

Yhteenliittymä

Uudistetun hallintorakenteen mukainen toiminta alkoi 
1.7.1997, ja pohjana oli vajaata vuotta aikaisemmin uudis-
tettu osuuspankkilaki. Kaikkiaan 252 osuuspankkia oli ilmoit-
tanut tulevansa mukaan uuteen ryhmään, mutta ennen 
virallista aloituspäivää oli ehditty tehdä muutamia fuusioita, 
joten lopulta mukana oli 249 osuuspankkia sekä OKO.

Kuvaaja 9: Osuuspankkiryhmä 1.7.1997.
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Kuten edellä on todettu, lakisääteinen keskusyhteisö 
muodostettiin vanhasta OKL:stä sekä sen lähipiiriin kuulu-
neista yksiköistä (OVR, OVY ja osuuspankkitarkastus ym.). 
Osuuspankkikeskuksen jäseniä olivat itsenäiset osuuspan-
kit, ja OKO:n asema oli muuttunut Osuuspankkikeskuksen 
tytäryhtiöksi. Käytännössä se oli toteutettu siten, että 
osuuspankit myivät omistamiaan OKO:n osakkeita Osuus-
pankkikeskukselle. Muutos oli juridisesti pätevä, kun Osuus-
pankkikeskuksen omistus OKO:sta ylitti 50 prosenttia.

Käytännössä suurena muutoksena oli siirtyminen ryhmä-
kohtaiseen konsolidoituun tilinpäätökseen, jotta koko ryh-
män pääomien käyttöä voitiin tehostaa. Lakiin ja sääntöihin 
kirjatun keskinäisen vastuun takia Osuuspankkikeskuksen 
ohjaus ja valvonta suhteessa yksittäisiin jäsenpankkeihin 
täsmentyi. Vakavaraisuuteen, maksuvalmiuteen ja ris-
kienhallintaan liittyvät toimintamallit uudistettiin perus-
teellisesti, ja yhtenä osana uudistustyötä oli yhtenäisten 
raportointi- ja riskien analysointimenetelmien käyttöönotto.

Koko yhteenliittymän valvonnasta vastasi Pankkitar-
kastusvirasto, mutta ryhmän sisäisestä valvonnasta, eli 
itsenäisten osuuspankkien valvonnasta, vastasi Osuuspank-
kikeskuksen tarkastustoiminto. Käytäntö oli teoreettisesti 
ajateltuna sikäli ristiriitainen, että Osuuspankkikeskus-OPK 
osuuskunnalla oli valvontavastuu omistajistaan eli jäsen-
osuuspankeista.

Keskinäisen vastuun takia jokaisen jäsenpankin oli oltava 
tietoinen muiden pankkien taloudellisesta tilanteesta. 
Käytännössä pankkien ei kuitenkaan ollut järkevää uhrata 
voimavaroja muiden jäsenpankkien valvontaan, vaan tämä 
oli järkevintä hoitaa keskitetysti. Sääntöjen mukaan tämä 
tehtävä siirrettiin Osuuspankkikeskuksen vastuulle.

Hahmotelma Osuuspankkiryhmän hallintorakenteiden kehityksestä

Kuvaaja 10: Osuuspankkiryhmän hallintorakenteet 1920-luvun 
lopulle asti.

Kuvaaja 11: Osuuspankkiryhmän hallintorakenteet 
1940-luvulta 1980-luvulle.
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Kuvaaja 12: Osuuspankkiryhmän hallintorakenteet 
yhteenliittymän perustamisen jälkeen.
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Kriisistä nousuun  
yhtenä ryhmänä
1990-luvun alkupuoliskon lama koetteli kaikkia pankkiryhmiä, eikä 
Osuuspankkiryhmä ollut poikkeus. Osuuspankkien yhteenlaskettu tulos heikentyi 
samaa vauhtia luottotappioiden kasvun kanssa. Pahimmillaan tilanne oli vuosina 
1993 ja 1994, jolloin ryhmän tappiot vuositasolla nousivat korkeimmillaan liki 
2 miljardiin markkaan. Vuosi 1995 oli jo hieman lohdullisempi, mutta vasta 
seuraavana vuonna ryhmän johdossa uskallettiin varovasti hymyillä; pahin oli 
takana ja luottotappiot olivat pudonneet puoleen vuoden 1993 tasosta.

Hallituksen pankkituki -tiedotus- 
tilaisuudessa 18.3.1992 vasemmalta 
KOP:n Pertti Voutilainen, SYP/Uni-
taksen Ahti Hirvonen, Postipankin 
Seppo Lindblom, Osuuspankkiryhmän 
Pauli Komi ja pankkitarkastusviraston 
Jorma Aranko. © Matti Björkman / 
Lehtikuva
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Koko rahoitusjärjestelmän tasolla tarkasteltuna suurim-
pana yksittäisenä syynä luottotappioihin olivat spekula-

tiiviset kiinteistösektorin yrittäjät. Niiden toiminta keskittyi 
suurimpiin kasvukeskuksiin, sillä niissä vapautuneen luoto-
nannon tarjoamat ansaintamahdollisuudet näyttivät lähes 
rajattomilta. Paikallisuuteen keskittyneen Osuuspankkiryh-
män toiminta jakaantui kuitenkin tasaisesti läpi koko maan, 
joten valtaosa maakunnan osuuspankeista vältti nämä 
spekulatiiviset houkutukset.

Ryhmän sisällä oli suuriin ongelmiin ajautuneita osuuspank-
keja, mutta ne eivät uhanneet koko ryhmän olemassaoloa. 
Lisäksi luottotappioista kärsivät valuuttaluottoja ottaneet 
yrittäjät, joiden osuus oli suuri erityisesti kiinteistösektorilla 
toimineiden yrittäjien joukossa.

Osuuspankkiryhmä oli herännyt valuuttapohjaisten luottojen 
myöntämiseen hitaasti, minkä seurauksena valuuttaluottojen 
aiheuttamat vararikot ja luottotappiot jäivät kilpailevaa Sääs-
töpankkiryhmää pienemmiksi. Osuuspankkiryhmässä luotto-
tappiot olivat selvästi ryhmän markkinaosuutta pienemmät 
verrattuna muiden pankkiryhmien tappioihin.

Kilpailutilanteen helpottuminen

Pelkät luottotappiot eivät kuitenkaan selitä pankkiryhmien 
välisiä eroja. Osuuspankkiryhmä oli jo 1980-luvun lopulla 
hyväksytyssä strategiaohjelmassaan korostanut rahoi-
tuskatteen tärkeyttä. Osuuspankkien ei ollut syytä lähteä 
kilpailemaan talletuksista korkeilla koroilla tilanteessa, jossa 
merkittävä osa antolainauksesta oli vielä kiinteäkorkoista.

Osuuspankkiryhmä pyrki edelleen pitämään kiinni perintei-
sestä pankkitoiminnasta, jossa korkokate muodosti tulojen 
rungon. Tämä strategia lievensi Osuuspankkiryhmän ajau-
tumista korkoloukkuun, vaikka sen vaara 1990-luvun alussa 

oli suuri. Valitun strategian teki mahdolliseksi osuuspankkien 
asiakasrakenne.

Osuuspankit sijaitsivat tasaisesti ympäri maan, ja asia-
kasuskollisuus oli osuuspankkien asiakkaille ominaista. 
Valtaosa asiakkaista tyytyi peruskorkosidonnaisiin verotto-
miin talletuksiin, mikä varmisti osuuspankeille kohtuullisen 
korkomarginaalin. Vuonna 1991 tilanne kuitenkin muuttui, 
sillä ryhmän ankarasta lobbauksesta huolimatta talletusten 
verovapaus poistettiin ja talletukset tulivat lähdeveron alai-
siksi. Muutos vähensi talletusten houkuttelevuutta sijoitus-
muotona. 

Syksyllä 1993 toteutettu Suomen Säästöpankin terveen 
liiketoiminnan myynti SYP:lle, KOP:lle, PSP:lle ja osuus-
pankeille helpotti etenkin osuuspankkien kilpailutilannetta, 
sillä säästöpankkien ja osuuspankkien asiakaskunnat olivat 
samantyyppisiä. Tämän seurauksena osuuspankit hyötyivät 
myynnistä muita pankkiryhmiä enemmän. Ratkaisun myötä 
112 osuuspankkia otti vastaan 246 säästöpankin terveet 
tase-erät. Samalla noin 900 säästöpankkilaista siirtyi osuus-
pankkien palkkalistoille. Osuuspankkiryhmän talletukset 
kasvoivat yli 15 prosentilla ja lainakanta runsaalla kymme-
nellä prosentilla.

Sitäkin merkittävämpää oli, että myynnin seurauksena 
osuuspankkien ja säästöpankkien välinen ajoittain tuhoisa 
markkinaosuuskilpailu hiipui. Tämän vaikutukset nousivat 
esiin kuitenkin vasta tulevina vuosina, kun markkinaosuuskil-
pailun sijaan Osuuspankkiryhmä saattoi keskittyä toiminnan 
tehostamiseen ja peruspankkitoimintaan. Liikevoitto syntyi 
tuottojen kasvun ansiosta, ei luottotappioiden supistumisen 
seurauksena.
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Ryhmän  
uudet puitteet
Yksi merkittävä kausi Osuuspankkiryhmän historiassa kulkee 
yhteenliittymän virallisesta käynnistymisestä vuoden 2005 lopulle 
asti. Vuonna 2006 toiminta muuttui perusteellisesti, sillä ryhmän 
toimiala laajentui vakuutusalalle.

Suomen sopimus EU-jäsenyyden ehdoista syntyy 1.3.1994. Kokousväki taputtaa tyytyväisenä käsiään 
neuvotteluiden ratkettua. Pöydän äärellä istumassa Suomen ulkoministeri Heikki Haavisto, ulkomaankaup-
paministeri Pertti Salolainen ja Euroopan Unionin komission puheenjohtaja Jacques Delors.  
© Kimmo Mäntylä / Lehtikuva
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Ajanjaksoa voi kuvata useammalla nimellä, kuten 
”osuuspankkien toiminnan sopeutuminen markki-

naehtoiseen maailmaan”, ”perinteisen pankkitoiminnan 
viimeinen vuosikymmen”, ”nouseminen maan johtavaksi 
pankkiryhmäksi” tai ”Antti Tanskasen vuosikymmen”. Kuva-
uksista käynee ilmi, että ajanjakso oli vaikeiden vuosien 
jälkeen yllättävän hyvä.

EU ja yhteinen valuutta

Kyseinen ajanjako oli tärkeä myös poliittisesti, sillä vuonna 
1995 Suomesta tuli Euroopan unionin jäsen, mitä edelsi 
liittymistä koskeva kansanäänestys ja tiukka kädenvääntö 
eduskunnassa. Suomi oli siis mukana Euroopan talous- ja 
rahaliiton toisessa vaiheessa (EMU II). Sen aikana jäsen-
maat sopeuttivat taloutensa siten, että liittyminen talous- ja 
rahaliiton kolmanteen vaiheeseen (EMU III) – siirtyminen 
yhteiseen rahaan – voitiin toteuttaa.

Euro otettiin käyttöön tilivaluuttana vuoden 1999 alussa 
ja samalla Euroopan keskuspankki (EKP) käynnisti toimin-
tansa. Yhteiset setelit ja kolikot otettiin käyttöön 2002, 
jolloin markan 120-vuotinen kunniakas (tai kunniaton) 
historia päättyi.

Euroopan keskuspankin tehtävänä on euroalueen yhteisen 
rahapolitiikan hoitaminen, jonka ytimessä on hintavakauden 
säilyttäminen. Eurojärjestelmä koostuu EKP:stä sekä kansal-
lisista keskuspankeista, ja tätä kirjoitettaessa mukana ovat 
19 euromaan keskuspankit.

Suomen pankkitoiminnalle muutos oli suuri. Toiminnan 
institutionaaliset puitteet määräytyivät Euroopan yhteisössä 
tehtyjen säädösten mukaan eikä kansallisten erityispiirteiden 
turvassa toimiminen ollut enää mahdollista. Toisaalta muu-
tos vakautti pankkitoiminnan puitteita.

© Sari Gustafsson & Markku Ulander / Lehtikuva

Pankkitoiminnan rakennemuutokset

Pankkijärjestelmän rakennemuutokset kiihtyivät 
1990-luvulla, ja Säästöpankkiryhmän jälkeen vuorossa 
olivat liikepankit. Kaksi suurinta liikepankkia, eli SYP ja KOP, 
fuusioituivat keskenään vuonna 1995. Uudeksi nimeksi tuli 
Merita Pankki Oy, joka puolestaan fuusioitui vuonna 1998 
ruotsalaisen Nordbankenin kanssa MeritaNordbankeniksi. Se 
siirsi pääkonttorinsa Tukholmaan, koska osake-enemmistö oli 
Ruotsissa.

Vanhan Postisäästöpankin luonne muuttui lopullisesti, kun se 
vuonna 2000 liittyi yhteen Vakuutusyhtiö Sammon kanssa 
ensin Sampo-Leoniaksi ja sitten pelkäksi Sampo Pankiksi. 

Sammon pankkitoiminnan osti tanskalainen Danske Bank 
vuonna 2008, ja toiminta jatkui Danske Bankin Suomen 
yksikkönä.

Rakennemuutokset olivat merkittäviä, sillä niiden seurauk-
sena vuosina 2008–2018 ulkomaisten pankkien osuus sekä 
talletus- että lainakannasta oli suuri, kunnes MeritaNor-
dbankenin enemmistöomistus sekä pääkonttori siirtyivät 
Suomeen. Tässä vaiheessa Merita oli jäänyt nimestä pois, ja 
toiminta jatkui Nordeana.

Rakennemuutosten seurauksena Suomen pankkijärjes-
telmä, jossa keskittymisaste oli jo entuudestaan ollut korkea, 
keskittyi entisestään. Osuuspankkiryhmän näkökulmasta 
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kovimmaksi kilpailijaksi kohosivat Nordea ja Sampo sekä sen 
seuraaja Danske Bank. Kilpailijoiden voimavarat olivat suuret, 
mutta Osuuspankkiryhmän asema koko maata palvelevana 
pankkiryhmänä korostui. Kilpailijoiden strategia keskittää 
toimintansa suuriin asutuskeskuksiin jätti tilaa laajan kontto-
riverkoston säilyttäneelle Osuuspankkiryhmälle.

Kaksijakoinen talouskehitys

Talouden kokonaiskuva oli vuodesta 1995 lähtien kaksijakoi-
nen. Vuoteen 2008 asti talouden kasvu bruttokansantuot-
teen valossa oli jopa poikkeuksellisen suotuisaa, ja oikeastaan 
ainoa takapakki oli 2000-luvun alkuvuosien notkahdus. Sitä 
kutsuttiin yleisesti teknokuplan puhkeamiseksi, sillä nopeasti 
nousseiden teknologiayhtiöiden pörssikurssit romahtivat yhtä 
jyrkästi kuin olivat nousseetkin.

Toinen epävakaan ja hitaan kasvun vaihe alkoi vuonna 2008, 
kun Yhdysvalloissa puhjennut finanssikriisi levisi nopeasti 
globaaliksi kriisiksi. Suomessa siirryttiin vaiheeseen, jossa 
bruttokansantuotteen kasvu hidastui vaatimattomaksi ja jäi 
useana vuotena jopa negatiiviseksi. Suomen talouden oli 
pakko sopeutua aikaisempiin jaksoihin verrattuna merkittä-
västi hitaampaan kasvuun.

Tätä 15 vuoden mittaista ajanjaksoa nousuineen ja las-
kuineen symboloi Nokia Oy:n nousu globaaliksi telealan 
megayritykseksi ja menestystä seurannut romahdus 
2010-luvulla. Pelkästään yhden yrityksen tarinalla ei 
Suomen talouskehitystä voine selittää, sillä taustalla vaikutti 
monia muitakin syitä, kuten väestön ikärakenteen muutok-
set.

Markkinaehtoisessa maailmassa talouden yhtenä mittarina 
voidaan pitää korkotasoa. Tässä tarkastellaan pankkien 
yleisenä viitekorkona käyttämää 12 kuukauden korkoa. Alun 

perin viitekorkona oli kotimaisten pankkien noteerausten 
pohjalta päivittäin laskettu heliborkorko ja vuodesta 1999 
lähtien koko euroalueen yhteinen euriborkorko.

Pankkikriisin alkuvaiheissa 12 kuukauden heliborkorko oli 
pysytellyt erittäin korkealla tasolla, ja korkein noteeraus 
(15,80 %) kirjattiin 15.3.1990. Vuoden 1995 kuluessa korot 
olivat kääntyneet selkeään laskuun päätyen kuuden prosen-
tin tasolle. 2000-luvun puolivälissä korot olivat laskeneet 2,5 
prosentin tasolle.

Käänne ylöspäin ajoittui vuosiin 2007–2008, mutta sen 
jälkeen tilanne muuttui perusteellisesti. Muiden viitekorkojen 
tavoin 12 kuukauden euriborkorko kääntyi jyrkkään laskuun. 
Suorastaan historiallisena voidaan pitää vuotta 2015, kun 
korko ensimmäisen kerran muuttui negatiiviseksi. Se oli 
tilanne, jota korkohistoria ei ollut aikaisemmin kohdannut. 
Siitä lähtien viitekorko on pysynyt negatiivisena. Pankkitoi-
minnalle tämä muutos on ollut erittäin merkittävä.  

Yhteenliittymän viimeiset tarkistukset

1990-luvun lopulla Osuuspankkiryhmälle oli tärkeää hoitaa 
yhteenliittymän muodostamisesta roikkumaan jääneet asiat, 
kuten esimerkiksi Osuuspankkien Vakuusrahaston purkami-
nen.

Koivunlehtiosuuspankkien kanssa oli päästävä yhteisymmär-
rykseen siitä, millaista korvausta vastaan ne vapautuisivat 
vastuistaan Osuuspankkien Vakuusrahastolle. Sopimukseen 
päästiin vuonna 1998. Samoihin aikoihin sovittiin myös 
oman ryhmän osuuspankkien kanssa kriisivuosina syntynei-
den vastuiden takaisinmaksusta ja aikataulusta. Aikataulun 
mukaan rahasto päätettiin purkaa vuoden 2004 loppuun 
mennessä.

Vuoden 1998 ratkaisujen ansiosta osuuspankeilta kerät-
tävästä vuosimaksusta (0,5 prosenttia osuuspankin taseen 
loppusummasta) voitiin luopua, ja osuuspankkien kilpai-
luasetelma muihin pankkeihin nähden neutraloitui. Vuoden 
1992 pääomasijoituksista laadittiin pankeille takaisinmak-
suohjelma, jotta vältyttäisiin näiltä valtiolta saatujen sijoitus-
ten nopeasti kohoavilta koroilta.

Tavallaan koivunlehtiosuuspankkien omistus OKO:sta sitoi 
näitä ryhmiä toisiinsa. Myös tämä side katkaistiin vuonna 
1998, kun osuuspankit ja OKO lunastivat itselleen koivunleh-
tiosuuspankkien omistamat OKO:n K-osakkeet.
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Strategiatyö ja 
OP-Akatemia
Osuuspankkiryhmän tavoitteet tulivat konkreettisesti 
esiin strategiatyössä, joka oli käynnistetty syksyllä 1997. 
Rahoitustoiminnan muutosvauhti käytännössä pakotti siirtymään 
jatkuvaan strategiatyöhön, jotta voitaisiin välittömästi tarttua nopeasti 
muuttuvan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin.
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Tavoitteet pysyivät kuitenkin pitkälti ennallaan, ja tähtäi-
messä oli nousu Suomen johtavaksi vähittäispankiksi. 

Kasvu ei kuitenkaan saanut olla itsetarkoitus, vaan se oli 
toteutettava kannattavuuden ja vakavaraisuuden asettamissa 
rajoissa.

Tavoitteeseen pääseminen edellytti tietotekniikan tarjoamien 
uusien palvelukanavien käyttöönottamista, osuuskunta-
muodon hyödyntämistä asiakaskunnan palvelemisessa ja 
sitouttamisessa sekä henkilökunnan osaamisen monipuolista 
ja joustavaa kehittämistä. Edellytyksenä oli myös Osuus-
pankkiryhmän sisäisen yhtenäisyyden kehitys, jotta voitaisiin 
toimia mahdollisimman yhteistyökykyisenä ja ketjumaisena 
kokonaisuutena. 2000-luvun puolivälissä strategiaohjelmiin 
tulivat mukaan myös selkeät numeraaliset tavoitteet ja niiden 
täyttymisen systemaattinen seuranta.

Osuuspankkiopistosta OP-Akatemiaksi

Koulutuksen sijaan ryhdyttiin puhumaan osaamisen 
parantamisesta, jossa lähtökohtana oli henkilöstön jatkuva 
kehittäminen sekä yksilöllisen vastuun korostuminen omasta 
osaamisesta. Vuonna 1999 uudistettiin koulutusta ottamalla 
käyttöön OP-Akatemia.

Osuuspankkiopiston sijaan tämä merkitsi monimuotoista 
kehittämisympäristöä, jossa hyödynnettiin modernin 
tekniikan tarjoamia uusia kehitysmenetelmiä sekä ryhmän 
omien yksiköiden että ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden 
koulutuspalveluja. OP-Akatemialla oli omat sivut Osuus-
pankkiryhmän intranet-verkossa, mikä mahdollisti itsenäisen 
opiskelun Osuuspankkiryhmän työasemien välityksellä.

Uutuuksia olivat muun muassa noin vuoden mittaiset 
tutkinnot johtamisessa, myyntivalmennuksessa ja asiakas-
palvelussa sekä pankkiammatillisen osaamisen kehittäminen. 

Johtavissa esimies- ja asiantuntija-asemissa olevilla henki-
löillä oli mahdollisuus osallistua ryhmän tarpeiden mukaan 
räätälöityyn eMBA-koulutukseen (nimi muuttui OP-MBA:ksi), 
ja muutaman vuoden välein oli mahdollista hakea esimies-
valmennusohjelmaan.

2000-luvun puolivälistä lähtien OP-Akatemia otti ohjel-
maansa myös osuuspankkien hallintohenkilöille tarkoitetut 
valmennustilaisuudet. Uusi aihealue oli riskikäsitteiden ja ris-
kien hallinnan periaatteiden esiin tuominen. OP-Akatemian 
yhtenä keskeisenä lähtökohtana oli henkilöstön osaamisen ja 
kehittämisen sitominen kiinteäksi osaksi strategista suunnit-
telua.
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Konttorista automaatille
Nousu maan johtavaksi pankiksi oli kova tavoite, sillä orgaanisen 
kasvun turvin nousu olisi pakostakin ollut hidasta. Fuusioiden avulla 
kasvua olisi voinut nopeuttaa, mutta Suomen vahvasti keskittyneillä 
pankkimarkkinoilla fuusiokumppanin löytäminen ei näyttänyt helpolta. 
Niinpä ensimmäisinä vuosina yhteenliittymän muodostamisen jälkeen 
painopisteenä oli kannattavuuden parantaminen.

Laskunmaksua automaatilla. © Sari Gustafsson / Lehtikuva



Kriisistä nousuun

48

Vain hyvä kannattavuus mahdollisti riittävän suuret inves-
toinnit, joilla varmistettiin ryhmän menestys vanhoilla ja 

uusilla liiketoiminta-alueilla. Kannattavuuden varmistami-
sessa suurin haaste on tarkka kulujen seuranta, ja pyrkimyk-
senä on pitää ne oikeassa suhteessa tuottoihin. Hyvä kan-
nattavuus mahdollistaa myös kunnollisen vakavaraisuuden 
ja sen jatkuvan parantamisen. Tämä puolestaan edellyttää 
tehokkaiden valvonta- ja ohjausjärjestelmien kehittämistä, 
jotta riskien syntyminen kyetään estämään etukäteen.

Verkkoliiketoiminnan nähtiin muuttavan sekä pankkipalvelu-
jen tuotantoa että jakelua, joten jakeluverkostoa oli arvioitava 
uusin silmin. Ryhdyttiin kehittämään ryhmän kaikista osista 
rakentuvaa monikanavaista palveluverkostoa, joka koostui 
toimipaikkaverkosta, verkkopalveluista, valtakunnallisesta 
keskitetysti toimivasta puhelinpankkitoiminnasta sekä auto-
maattipalveluista.

Asiakkaat tottuivat nostamaan käteisrahatarpeensa pankki-

automaateista ja maksamaan laskunsa maksuautomaateilla. 
Yhtäkkiä iso osa pankkien rutiinitoiminnoista ei enää edel-
lyttänyt asioimista pankkitiskillä. Konkreettisena osoituksena 
tästä muutoksesta oli vuonna 2002 käynnistetty konttoriuu-
distus, jossa lähtökohtana oli sähköisen asioinnin lisäänty-
minen ja konttoreissa tapahtuvien peruspankkipalveluiden 
vähentyminen. Uudessa arkkitehtuurissa erotettiin toisistaan 
päivittäispalvelut, omaa rauhaa vaativat asiakasneuvottelut, 
asiantuntijapalvelut sekä asiakastapaamisten valmistelutyöt.

© OP Ryhmä & Matti Björkman / Lehtikuva
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Yhteistyötä 
vakuutusyhtiöiden 
kanssa
1990-luvun viimeisinä vuosina rahoitusmarkkinoiden ja 
asiakaskunnan muutokset johtivat tilanteeseen, jossa perinteisen 
pankkitoiminnan rajat alkoivat olla kasvun esteenä. Kansalaisten 
varallisuuden kasvaessa pelkkä talletustoiminta ei enää riittänyt.
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Uudeksi kasvualueeksi nousivat erilaiset varallisuuden 
hoitoon liittyvät palvelut. Samalla pankki- ja vakuutustoi-

minta kilpailivat keskenään varallisuuden hoidossa. Talle-
tusten lisäksi pankkien kanssa kilpailivat vakuutusyhtiöiden 
tarjoamat säästö- ja henkivakuutukset sekä kapitalisaatioso-
pimukset.

Markkinoille oli tullut uutta tilaa erityisesti sen jälkeen, 
kun talletuskorkojen verovapaus oli purettu. Tietotekniikan 
kehityksen myötä pankki- ja vakuutustoiminnan palvelujen 
tuotantoon syntyi suuria synergiamahdollisuuksia. Vakuutus-
puolella oltiin kiinnostuneita pankkien kehittämistä katta-
vista palveluverkostoista, sillä yhteinen toimipaikkaverkosto 
palvelisi molempia aloja.

Teoriatasolla voidaan myös todeta, että molemmilla aloilla on 
sama perushaaste: miten olla varma lainanottajan sitoutu-
misesta hoitaa velvoitteensa pankille tai vakuutuksenottajan 
vilpittömyydestä korvaushakemuksessa?

Pankkitoiminnan rajat lavenevat

Ensimmäinen askel pankkitoiminnan rajojen laventami-
sessa oli vuoden 1999 lopulla hyväksytty yhteistyösopimus 
Osuuspankkikeskuksen ja Keskinäisen Eläkevakuutusyh-
tiö Ilmarisen, Keskinäisen Henkivakuutusyhtiö Suomen, 
Keskinäisen A-Vakuutusyhtiön ja Keskinäisen Vakuutusyhtiö 
Pohjantähden kanssa. Tavoitteena oli yhteisen palvelukana-
van kehittäminen pankki- ja vakuutusalalle.

Osuuspankkiryhmän näkökulmasta katsottuna tällainen 
ratkaisu tarjoaisi myös mahdollisuuden ylittää orgaanisen 
kasvun rajat. Yhteistyösopimuksen osapuolet olivat sikäli 
yhteensopivia, että kyseiset vakuutusalan yhtiöt olivat 
yhtiömuodoltaan keskinäisiä yhtiöitä eli vakuutuksen ottajien 
muodostamia yhtiöitä. Ne siis sopivat hyvin Osuuspankkiryh-

män yhteistyökumppaneiksi. Sopimuksen mukaan osapuolet 
keskittyivät omaan ydinliiketoimintaansa ja samalla lisäsivät 
koko ryhmän osaamista kilpailematta toistensa kanssa.

Taustaa Pohjolasta

Tämä yhteistyösopimus oli osa poikkeuksellisen värikästä 
tapahtumaketjua, jossa pyörittiin Vakuutusyhtiö Pohjolan 
ja siihen kiinteästi liittyneiden vakuutusyhtiöiden ympärillä. 
Suomalaiset vakuutusyhtiöt olivat viimeistään 1970-luvulla 

liittyneet yhteistyöryhmiksi, joissa omistussuhteet olivat hyvin 
monimutkaisia, ja suurimmat pankkiryhmät olivat niissä 
näkyvästi esillä. Pohjola muodosti yhden näistä ryhmistä.

Käytössä oli nimi Pohjola-yhtiöt, joka koostui vahinkovakuu-
tusyhtiö Pohjolasta, henkivakuutusyhtiö Suomi-Salamasta, 
tapaturmavakuutusyhtiö Kullervosta, matkavakuutusyhtiö 
Eurooppalaisesta sekä eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta. 
Mukana oli siten sekä osakeyhtiöitä että keskinäisiä yhtiöitä.

Näistä yhtiöistä Ilmarisella ja Suomi-Salamalla oli merkittävä 

Yrjö Niskanen jäi eläkkeelle Pohjola-yhtiöiden pääjohtajan tehtävästä vuonna 1996. Hänen seuraajakseen valittiin Iiro Viinanen, joka jatkoi tehtä-
vässä vuoteen 2000 asti.
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omistusosuus Pohjolan osakepääomasta. Pohjolan ote näihin 
keskinäisiin yhtiöihin puolestaan perustui siihen, että se oli 
maksanut niiden takuupääoman ja käytti täten niissä myös 
valtaa. Tilannetta monimutkaisti se, että samaan aikaan 
Pohjola-yhtiöt oli KOP:n suurimpia omistajia ja KOP puoles-
taan Pohjolan suurimpia osakkeenomistajia.

Pohjolan valta Ilmariseen oli kuitenkin hiipumassa, sillä 
1990-luvulla työeläkeyhtiöitä koskeva lainsäädäntö uudis-
tettiin. Keväällä 1997 voimaan astunut laki korosti työelä-
keyhtiöiden itsenäisyyttä suhteessa muihin vakuutusyhtiöihin 
ja pankkeihin. Se myös lisäsi merkittävästi palkansaajajär-
jestöjen asemaa eläkeyhtiöiden hallinnossa, eivätkä suuret 
vakuutuskonsernit enää päässeet käsiksi eläkemiljardeihin.

Ilmarisen ohella myös ote Henkivakuutusyhtiö Suomeen 
hiipui. Vielä vuonna 1997 Pohjolan johto suunnitteli suurta 
rakennemuutosta, jonka yhtenä osana oli henkivakuutus-
toiminnan käynnistäminen vahinkovakuutuksen rinnalle. 
Perustettiin tytäryhtiö Henki-Pohjola, joka osti Suomi-yh-
tiöltä yritysasiakkaisiin keskittyneen Henkivakuutusyhtiö 
Salaman vakuutuskannan.

Tarkoituksena oli laajentaa toiminta myös yksityishenkilöiden 
henkivakuutuksiin ja liittää Suomi-yhtiö osaksi Henki-Poh-
jolaa. Pohjolan suunnitelmat kuitenkin kariutuivat pitkäai-
kaiseen kiistaan, sillä keskinäisen Suomi-yhtiön haltuunotto 
olisi edellyttänyt vakuutuksenottajien suostumuksen.  

KOP:n ja SYP:n fuusion seurauksena syntynyt Merita Pankki 
ei ollut enää entiseen tapaan kiinnostunut Pohjolasta ja 
oli myynyt omistamansa Pohjolan osakkeet ruotsalaiselle 
vakuutusyhtiö Skandialle. Skandia oli ollut mukana valmis-
telemassa suurta pohjoismaista vakuutuskonsernia, johon 
Pohjola vuonna 1999 siirsi vahinkovakuutustoimintansa.

Samoihin aikoihin vakuutusyhtiö Sampo ja entisen Posti-

säästöpankin juurilta syntynyt Leonia Pankki fuusioituivat. 
Uusi Sampo-Leonia oli kiinnostunut ottamaan haltuunsa 
myös Pohjolan ja muodostamaan uuden suomalaiskansal-
lisen finanssitavaratalo Kalevalan. Hyvän lähtökohdan Sam-
mon hankkeelle tarjosi Skandia, joka myi aiemmin Merita 
Pankilta ostamansa Pohjolan osakkeet Sammolle.

Nämä suunnitelmat eivät kuitenkaan edenneet odotetulla 
tavalla. Pohjolan suuromistaja henkivakuutusyhtiö Suomi ei 
ollut halukas luopumaan omistuksestaan. Myös viranomaiset 
epäilivät hankkeen johtavan liian suureen valtakeskittymään 
ja estivät siten hankkeen etenemisen.

Takaisin Osuuspankkiryhmään

Osuuspankkiryhmälle Sampo-Leonia-hankkeen toteutumi-
nen – eli Pohjolan osto – olisi ollut pettymys, sillä aikoinaan 
jo Leonia-pankki olisi sopinut hyvin Osuuspankkiryhmään. 
Joulukuussa 1999 sovittua yhteistyösopimusta voidaan 
siten pitää korvaavana ratkaisuna, jolla vaikeutettiin Pohjolan 
siirtymistä Sampo-Leonian haltuun. Yhteistyösopimus tarjosi 
keinon yhdistää voimat erityisesti vakuutusyhtiö Suomen ja 
Ilmarisen kanssa Pohjolasta käytävässä taistelussa.

Henkivakuutusyhtiö Suomi sekä Eläkevakuutusyhtiö Ilmari-
nen kuuluivat Vakuutusyhtiö Pohjolan suurimpiin osakkeen-
omistajiin, mutta ne eivät voineet käyttää koko yhteenlas-
kettua äänimääräänsä Pohjolan yhtiöjärjestyksessä olevien 
äänivaltarajoitusten takia.

Rajoitusten kiertämiseksi Osuuspankkikeskus yhdessä 
tytäryhtiönsä OKO:n kanssa ostivat Ilmariselta Vakuutusyhtiö 
Pohjolan osakkeita 786 miljoonan markan (132 milj. euroa) 
edestä. Näin Osuuspankkikeskuksen haltuun tuli 5 prosenttia 
Pohjolan osakepääomasta ja 8,2 prosenttia äänivallasta. 
Tämän ansiosta yhteistyösopimuksen osapuolten yhteenlas-

kettu osuus Pohjolan osakepääomasta nousi 25 prosenttiin 
sekä 41 prosenttiin yhteenlasketuista äänistä.

Osuuspankkiryhmän vuoden 1999 toimintakertomuksen 
mukaan ”osakkeiden ostamisella luotiin edellytykset yhteis-
työryhmän toiminnan aloittamiselle sekä vakuutustoimintaan 
liittymättömän Pohjolan omaisuuden realisoimiseen ja jaka-
miseen.” Vain tästä ei ollut kyse, vaan lisäksi haluttiin estää 
”Sammon ryöstö” eli Sampo-Leonian ja Pohjolan fuusio.  

Syksyllä 1999 perustetun yhteistyösopimuksen historia jäi 
kuitenkin lyhyeksi, sillä sopimuksen yhtenä tavoitteena oli 
jäsenten keskinäisen kilpailun estäminen. Osuuspankki-
ryhmällä oli hyvin menestynyt henkivakuutusyhtiö Aurum, 
ja mukaan oli liittynyt samalta alalta henkivakuutusyhtiö 
Suomi. Kummatkin halusivat pitää kiinni omasta yhtiöstään. 
Kompromissina neuvoteltiin kokonaan uuden yrityksen 
perustamisesta. Neuvottelut eivät päätyneet yhteisymmär-
rykseen, mutta yhteistyötä päätettiin kuitenkin jatkaa.

Kesäkuussa 2001 Pohjola ja Ilmarinen ilmoittivat ostaneensa 
investointipankki Conventumin. Lehdistössä kauppa herätti 
suurta huomiota, sillä kauppahinta oli peräti 250 miljoonaa 
euroa, vaikka samanaikaisen tekno-osakkeiden kurssilaskun 
seurauksena Conventumin tulos oli romahtanut tappiolli-
seksi. Kauppahinnan Pohjola maksoi omilla osakkeillaan.

Osuuspankkiryhmän johdossa kauppaa pidettiin suorastaan 
välistävetona, minkä seurauksena oli vuonna 1999 perus-
tetun yhteistyösopimuksen purkautuminen. Samalla myös 
Osuuspankkiryhmän, Ilmarisen ja Suomi-yhtiön välinen 
osakassopimus Pohjolan omistuksesta purettiin. Yhteistyö 
vakuutusyhtiöiden kanssa nähtiin kuitenkin tarpeelliseksi, ja 
vuoden 2001 lopulla solmittiin yhteistyösopimukset Fen-
nia-ryhmän ja Lähivakuutus-ryhmän kanssa.
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Mutkikas polku  
kohti Pohjolaa
Vuonna 2002 alkoi vaihe, jossa Osuuspankkiryhmä oli 
sivustakatsojana. Pohjola etsi aktiivisesti uutta yhteistyökumppania 
pankkien joukosta saadakseen käyttöönsä tehokkaan 
myyntiverkoston, mutta vaihtoehdot näyttivät vähäisiltä. Yhdeksi 
vaihtoehdoksi nousi yhteistyö säästöpankkien kanssa.

© OP Ryhmä
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Pohjola ja Säästöpankkiryhmän suurin pankki Aktia 
Säästöpankki Oy sekä 40 muuta säästöpankkia pääsivät 

varsin pitkälle neuvotteluissa yhteistyön aloittamisesta. Sääs-
töpankkipuolella neuvotteluja johti Aktia, ja vaikka pankin 
johdolle yhteistyö olisi sopinut hyvin, viime metreillä esteeksi 
nousivat Aktian johtavat hallintomiehet. He pelkäsivät Poh-
jolan olevan liian suuri yhteistyökumppani Aktialle ja ottavan 
valta-aseman yhteistyössä.

Julkisuudessa on myös vedottu kielikysymykseen, mutta 
ainakin Aktian historian kirjoittajan Svenolof Karlssonin 
kattava kuvaus neuvottelujen kulusta vahvistaa ensin mai-
nittua tulkintaa. 12.3.2002 Aktian hallitus luopui hankkeen 
edistämisestä ja neuvottelut päättyivät.

Pohjolalle pankkikumppanin löytäminen oli kuitenkin 
toiminnan jatkuvuuden elinehto, ja neuvotteluja jatkettiin 
säästöpankkien kanssa ilman Aktiaa. Koska säästöpankeilla 
ei ollut Aktian ohella pankkia pääkaupunkiseudulla, ongelma 
ratkaistiin yhteisvoimin perustamalla Nooa Säästöpankki Oy. 
Sen osakepääoman merkitsivät säästöpankit (70 prosenttia), 
Pohjola (25 prosenttia) sekä Henkivakuutusyhtiö Suomi (5 
prosenttia).

Osuuspankkiryhmän ulkopuolisuus korostui, kun se myi 
omistamansa Pohjolan osakkeet Suomi-yhtiölle, joka kaupan 
seurauksena vahvisti asemaansa Pohjolan suurimpana osak-
kaana. Myös ristiinomistukset purettiin siten, että Pohjola 
myi omistamansa Suomi-yhtiön takuupääoman Ilmariselle 
ja Ilmarisen takuupääoman Suomi-yhtiölle.

Tässä vaiheessa Pohjola-yhtiöitä ei enää vanhassa merki-
tyksessä ollut, sillä Ilmarinen oli keskinäinen työeläkeyhtiö, 
Suomi-yhtiöstä oli tullut henkivakuutusyhtiön sijaan lähinnä 
vanhan vakuutuskannan ja suuren omaisuuden omistava 
sijoitusyhtiö ja Pohjolasta vanhan maineen ja sumuisen 
tulevaisuuden omaava vahinkovakuutusyhtiö.

Kaupanteko

Alkukesällä 2005 Ilmarisen toimitusjohtaja Kari Puro, Suo-
mi-yhtiön toimitusjohtaja Eino Halonen, Osuuspankkiryhmän 
pääjohtaja Antti Tanskanen, Osuuspankkikeskuksen toimi-
tusjohtaja Reijo Karhinen sekä OKO:n toimitusjohtaja Mikael 
Silvennoinen ryhtyivät neuvotteluihin uuden yhteistyöso-
pimuksen aikaansaamiseksi. Keskusteluja käytiin mallista, 

Pohjola-kaupan allekirjoitus 12.9.2005. Kuvassa allekirjoittajat pöydän ympärillä, oikealta Sini Kivihuhta, Kari Puro, Eino Halonen, Reijo Karhinen, 
Antti Tanskanen ja Mikael Silvennoinen. © OP Ryhmä

jossa Osuuspankkikeskus ostaisi vakuutusyhtiöiltä niiden 
omistamat Pohjolan osakkeet.

Osuuspankkikeskuksen johto oli kiinnostunut, mutta avaimet 
olivat myyjäpuolen, eli Kari Puron ja Eino Halosen, käsissä. 
Puron ja Halosen lähtökohdat poikkesivat toisistaan. Puro 
johti suurta, hyvässä kunnossa olevaa työeläkeyhtiötä, joka ei 
enää ollut riippuvainen Pohjolasta. Halosen johdettavana oli 
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puolestaan aktiivisen toimintansa lopettanut erittäin vakava-
rainen keskinäinen henkivakuutusyhtiö.

Puron johtamalle Ilmariselle tärkeintä oli löytää toimiva 
jakeluverkosto ja yhteistyökumppani. Haloselle riitti luotet-
tavan ostajan löytäminen omistamilleen Pohjolan osakkeille. 
Tässä tilanteessa Puron etujen mukaista oli päästä ratkai-
suun, jossa ostajana olisi nimenomaan Osuuspankkiryhmä. 
Tällöin vuosia jatkunut epävarmuus poistuisi eikä Ilmarisen 
itsenäisyys olisi vaarassa.  

Neuvotteluja helpotti myös se, että Osuuspankkiryhmä oli 
valmis suoraan ostoon monimutkaisen osakevaihdon sijaan. 
Julkisuuteen sopimuksesta, jonka mukaan Osuuspank-
kiryhmä ostaa Suomen ja Ilmarisen omistamat Pohjolan 
osakkeet, tiedotettiin 12.9.2005, ja sopimus astui voimaan 
18.10.2005. Näin 60 prosentin osuus Pohjolan osakekan-
nasta siirtyi 1,2 miljardilla eurolla Suomelta ja Ilmariselta 
Osuuspankkiryhmän omistukseen. Samassa yhteydessä 
ilmoitettiin Osuuspankkiryhmän lunastavan jäljelle jääneet 
Pohjolan osakkeet, mutta tarkemmin sanottuna osakkeiden 
ostajana oli OKO.  

Miten karhu kaadettiin?

Pohjola-kaupasta oli 15.10.2006 Helsingin Sanomissa peräti 
kahden sivun mittainen artikkelisarja, joissa otsikkoina olivat 
”Karhu ja miten se kaadettiin” ja ”Kun valta merkitsi rahaa 
enemmän”.Siinä kuvailtiin kaupan keskeisiä neuvottelijoita 
seuraavasti:

”Eino Halonen on johtaja, jolle valta on rahaa tärkeämpää. 
Henkivakuutusyhtiö Suomi ei enää myy uusia vakuutuk-
sia, joten Halosella riittää aikaa juonia finanssimaailman 
järjestelyjä. Kari Puron elämäntyö on Suomen työeläkejär-
jestelmä. Hän on johtanut niin sanottua Puron työryhmää, 

joka kehittää tel-järjestelmää. Finanssimaailman valtape-
leissä kuvio on yleensä  ollut se, että Eino Halonen juonii ja 
Puro peesaa. Kilpailijat pitävät Tanskasta varovaisena vanhan 
liiton miehenä, sillä Osuuspankki pelattiin toistuvasti sivuun, 
kun Suomen finanssimaailmaa järjesteltiin uuteen uskoon 
vuosituhannen vaihteessa.”

Aivan oikeaan eivät luonnehdinnat osu, sillä viimeisissä 
neuvotteluissa ratkaiseva rooli oli vanhan liiton Tanskasella ja 
Halosta peesaavalla Purolla. 

Lunastukseen liittyi erimielisyyksiä, sillä osa osakkeenomis-
tajista oli tyytymättömiä tarjottuun hintaan. Asian ratkaisi 
välimiesoikeus, joka korotti osakkeen hintaa yhdellä eurolla 
13,35 euroon. Koko osakepääoman lunastaminen vei siten 
vielä pari vuotta, ja kaupan kokonaishinnaksi tuli 2,1 miljar-
dia euroa. Kauppaan liittyi mielenkiintoinen pieni yksityis-
kohta: Pohjolan omistuksen mukana Osuuspankkiryhmän 
(OKO) haltuun tuli 25 prosentin osuus Nooa Säästöpankin 
osakepääomasta.

Lehdistössä kauppa sai varsin positiivisen vastaanoton, 
mutta kaikkia se ei ilahduttanut. Säästöpankkiryhmä katsoi 
Pohjolan rikkoneen yhteistyösopimuksen, ja samanlainen 
tulkinta nousi pintaan Osuuspankkiryhmän kanssa yhteis-
työsopimuksen tehneiden Fennian ja Lähivakuutuksen 
joukoissa. Vaikeinta ratkaisun hyväksyminen oli Pohjolan toi-
mitusjohtajalle Eero Heliövaaralle, jolta neuvottelut oli täysin 
pimitetty. Tässä vaiheessa päätösvalta oli siirtynyt Pohjolan 
suuromistajien Ilmarisen ja Suomi-yhtiön käsiin.

Tämäkin vahvistaa kuvaa siitä, miten KOP:lainen finanssis-
fääri oli Merita Pankin, tai viimeistään MeritaNordbankenin, 
muodostamisen yhteydessä hajonnut ja miten Pohjola oli 
1990-luvun jälkipuoliskolta lähtien ollut tuuliajolla.

Pohjola-kaupan merkitys

Osuuspankkiryhmälle Pohjolan osto oli valtaisa onnistu-
minen. Vuoden 2000 strategiaohjelman päätavoite nousta 
maan johtavaksi finanssialan yritykseksi oli saavutettu. 
Vajaassa kymmenessä vuodessa Osuuspankkiryhmä oli 
noussut useilla mittareilla mitattuna johtavaksi pankiksi 
Suomessa, ja edessä odottivat entistä nopeamman kasvun 
vuodet.
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Lisäksi kauppa ajoittui vaiheeseen, jossa ryhmä oli ehtinyt 
vakiinnuttamaan uudet toimintamuotonsa. Tämän johdosta 
se oli valmis liittämään itseensä myös mittavan vahinko-
vakuutustoiminnan. Ajoitus oli sikälikin onnistunut, että 
poikkeuksellisen suuresta kauppasummasta huolimatta 
vakavaraisuus supistui vain vajaan prosenttiyksikön verran ja 
ylitti selvästi lainsäädännön minimivaatimuksen.

Julkisuudessa korostettiin ratkaisun kansallista merkitystä. 
Pääosapuolet OKO, Pohjola ja Suomi-yhtiö olivat kaikki 
yli satavuotiaita yrityksiä, joiden perustaminen oli liittynyt 
kansallisen kulttuurin ja talouselämän kehittämiseen sekä 
yhteiskunnallisten ristiriitojen lieventämiseen.

1990-luvun alkupuoliskolla suomalaisten yritysten hankintaa 

koskevat omistusrajoitukset oli purettu ja monen suomalai-
sen yrityksen omistus oli siirtynyt ulkomaisiin käsiin. Tämä 
ratkaisu oli osoitus kotimaisen pääoman vahvistumisesta, ja 
yli miljoona Osuuspankkiryhmän omistajajäsentä saattoi olla 
perustellusti ylpeä ryhmän menestymisestä. Pohjola-kau-
palla oli myös iso merkitys Osuuspankkiryhmän imagolle. 
Sen myötä viimeisetkin rippeet ”maalaisten kassasta” hävisi-
vät, ja ryhmä nousi sinivalkoisen pääoman symboliksi.

Vuoden 2005 lopulla Osuuspankkiryhmällä oli 1 133 000 
jäsentä, minkä päälle voidaan laskea vielä osakeyhtiömuo-
toisen Helsingin Osuuspankin 130 000 jäsentä. Asiakkaita 
Osuuspankkiryhmällä oli 3 100 000, ja Pohjola-kauppa toi 
mukanaan 1 500 000 asiakasta lisää. Kun näistä luvuista 
vähennetään jo valmiiksi molempien ryhmien asiakkaina 
olleet henkilöt, päädytään noin neljään miljoonaan asiakkaa-
seen.

Voidaan siis sanoa, että Osuuspankkiryhmästä tuli Pohjo-
la-kaupan myötä koko kansan palvelija pankki- ja vakuu-
tusmarkkinoilla. Konkreettisesti tämä näkyi Pohjola-kaupan 
jälkeen tehdyssä markkinointijipossa. Siinä luvattiin kaikille 
sekä Osuuspankkiryhmän bonusasiakkaille että Pohjolan 
etuasiakkaille vuoden ilmainen koti- ja irtaimistovakuutus. 
Tähän oli mahdollisuus 71 000 kotitaloudella, mikä merkitsi 
180 000 asiakasta.
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Antti Tanskasen kausi
Yhteenliittymän muodostaminen synnytti ristiriitoja OP-Keskuksen 
eli OKL:n ja OKO:n johdon kesken. Tämä osaltaan vaikutti siihen, että 
yhteenliittymän johtoon astui uutta väkeä. Sukupolven vaihdokseen 
vaikuttivat myös eläkkeelle siirtymiset. Uudeksi pääjohtajaksi 
kutsuttiin näyttävän akateemisen uran professorina, Jyväskylän 
yliopiston rehtorina ja Suomen Akatemian pääjohtajana tehnyt Antti 
Tanskanen.

Antti Tanskanen toimi OP Ryhmän pääjohtajana 1997–2006. © OP Ryhmä
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Antti Tanskasen ura Osuuspankkiryhmän hallintohen-
kilönä oli alkanut vuonna 1983 Nisulan osuuspankin 

johtokunnan jäsenenä ja jatkunut OKL:n ja OKO:n hallin-
toneuvostojen jäsenenä 1990-luvulla. Tanskasen johdolla 
Osuuspankkiryhmä keskittyi aluksi vakauttamaan ryhmän 
talouden ja kehittämään pankkitoimintaa vastaamaan vaa-
timuksiin, joita työskentely markkinaehtoisessa maailmassa 
vaati.

Osuuspankkiryhmä eteni asiassa nopeasti, sillä jo vuonna 
2002 – osuuspankkitoiminnan 100-vuotisjuhlavuotena – 
pääjohtaja saattoi vuosikertomuksessa todeta, miten vaka-
varaisuus oli noussut selvästi lain vaatimusta korkeammaksi 
eli 15,4 prosenttiin. Siitä eteenpäin tavoitteeksi voitiin nostaa 
kilpailevia pankkiryhmiä ripeämpi kasvu.

Tanskasen kausi pääjohtajana päättyi vuonna 31.12.2006, 
kun hän siirtyi sopimuksen mukaisesti eläkkeelle. Tanskanen 
siirtyi syrjään ollessaan uransa huipulla. Osuuspankkiryhmän 
tulevaisuuden kannalta ratkaisevat neuvottelut Pohjolan 
ostamiseksi oli saatu päätökseen ja pääjohtajuuden alussa 
esitetty tavoite maan merkittävimmäksi finanssiryhmäksi 
nousemisesta oli saavutettu. Tämä merkitsi tilannetta, jossa 
kasvuvauhti ei ollut enää sidottu orgaaniseen kasvuun.

Kannattavaa kasvua

Tanskanen ei ollut operatiivisessa vastuussa pankkikrii-
sin vuosina, mutta hallintomiehenä ja makrotaloustieteen 
tutkijana hän oli hyvin perehtynyt pankkitoiminnan ydinasioi-
hin. Hän oli nähnyt, miten haastavaa pankkitoiminnassa on 
hallita nopeaa kasvua ja miten suuriksi riskit nopean kasvun 
vuosina saattavat nousta. Tavoitteena oli pitää kasvuvauhti 
kilpailijoiden kasvua nopeampana, mutta toteuttaa se kus-
tannustehokkaasti ja riskejä välttäen.

Asiakaskunnan sitouttamisessa merkittävä rooli oli osuus-
pankin jäsenyydellä eli omistajajäsenillä. Yhteenliittymän 
alussa osuuspankeilla oli vajaa 647 tuhatta omistajajä-
sentä ja vuoden 2005 lopulla 1,1 miljoonaa jäsentä. Tämä 
muodosti hyvän pohjan toiminnan jatkuvuudelle, ja etenkin 
markkinoinnissa sitä hyödynnettiin systemaattisesti.

Toiminnan monimutkaistuminen ja varallisuuden hoidon 
nousu perinteisen pankkitoiminnan rinnalle lisäsivät osuus-
pankkien työmäärää, mutta henkilöstön lisäämisessä oltiin 
varovaisia. Kustannustehokkuudesta pidettiin tiukasti kiinni, 
ja uuden tietotekniikan turvin tehostettiin työvoiman käyttöä.

Henkilöstön määrän kasvu taseen kasvusta huolimatta pysyi 
kohtuullisena. Vuonna 1997 työvoiman määrä oli 8 695, 
ja vuonna 2005 työntekijöitä oli 9 399. Pankkitoiminnan 
tehokkuuden mittarina käytetään nykyään kulujen osuutta 
tuotoista, joka pysyi vakaasti 60–55 prosentin paikkeilla 
eli varsin hyvällä tasolla. Kasvun lisäämiseksi ei siis tingitty 
kannattavuudesta.   

Kilpailu asiakkaista

Osuuspankin suurimman asiakasryhmän muodostivat 
henkilöasiakkaat, joiden osuus talletuksista nousi yli 60 pro-
senttiin. Luotoissa osuus oli kymmenkunta prosenttiyksikköä 
pienempi. Osuuspankki on palkansaajien ja kotitalouksien 
pankki.

Historia on todistanut, miten henkilöasiakkaiden osuus luot-
totappioista on kaikkein alhaisin ja tallettajina pysyvin. Pankin 
näkökulmasta tällainen asiakaskuntarakenne on turvallinen 
ja vakaa. Markkinaosuuksien vahvistamiseksi panostettiin 
myös yritys- ja yhteisöasiakkaiden osuuden lisäämiseen, 
mutta painopistettä ei haluttu muuttaa.

Henkilöasiakkaiden ryhmässä tyypillinen osuuspankin asia-
kas on asuntolainan ottaja, joka on ohjannut kaikki pankki-
asiat osuuspankkiin. Myös asiakas pystyi Tanskasen vuosina 
todistamaan omin silmin, miten suuresti vapaiden markki-
noiden aika muutti pankkitoimintaa. Kilpailu asiakkaista on 
johtanut tilanteeseen, jossa lainanhakija usein kilpailuttaa 
kaikki pankit saadakseen itselleen mahdollisimman edulliset 
lainaehdot.

Sääntelyn vuosina kuninkaana oli 
pankki, mutta nyt kuninkaaksi on 
noussut asiakas.

Tällaisessa tilanteessa asiakkaan pitäminen vaatii pankilta 
uusia ratkaisuja. Jäsen- ja asiakaskunnan tasainen kasvu 
osoittaa Osuuspankkiryhmän onnistuneen tässä hyvin.
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Maan johtavaksi 
finanssiryhmäksi
Vuoden 2007 alussa Osuuspankkiryhmän pääjohtajaksi nousi 51-vuotias 
Reijo Karhinen. Hän oli valmistunut kauppatieteiden maisteriksi 1979 ja 
aloittanut osuuspankkiuransa syntymäpaikkakuntansa Juvan osuuspankin 
apulaisjohtajana. Sieltä tie jatkui toimitusjohtajaksi Varkauden, Savonlinnan ja 
Kuopion osuuspankkeihin. Vuonna 1994 hänet kutsuttiin OKL:n johtokuntaan 
Helsinkiin. Yhteenliittymän toiminnan alkaessa Karhinen nimitettiin OP-Keskus 
osk:n toimitusjohtajaksi ja pääjohtaja Antti Tanskasen varamieheksi.

Tuleva pääjohtaja Reijo Karhinen OP 
Ryhmän ja OKO-konsernin tammi- 
kesäkuun tulosinfossa 17.8.2006.  
© Tor Wennström / Lehtikuva
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Uutena pääjohtajana Karhista odottivat suuret mahdol-
lisuudet, sillä edellisen vuosikymmenen kriisit olivat 

enää hiipuva muisto. Takana oli 2000-luvun alkua lukuun 
ottamatta tasaisen kasvun aika, minkä ansiosta Osuuspank-
kiryhmän markkinaosuudet kasvoivat ja asiakkaiden määrä 
tasaisesti nousi. Kannattavuus oli pysynyt hyvällä tasolla eikä 
markkinaosuutta ollut haalittu kannattavuuden kustannuk-
sella – päinvastoin vakavaraisuus oli tasaisesti vahvistunut.

Menestyksen kruununa oli vuoden 2005 lopulla allekirjoi-
tettu sopimus maan suurimpiin vakuutusyhtiöihin kuuluneen 
Pohjola-Yhtymä Oyj:n osake-enemmistön ostamisesta. Aikaa 
ei kuitenkaan ollut hukattavissa, sillä yhteisesti hyväksytty 
tavoite nousta maan merkittävimmäksi finanssialan toimi-
jaksi vaati onnistuakseen Pohjola-kaupan sinetöimisen.

Liiketoimintahistoria on useasti osoittanut, miten fuusioiden 
ja yrityskauppojen suurimmat vaikeudet alkavatkin vasta 
kauppapäätöksen jälkeen. Ensimmäinen haaste on teknisesti 
yhdistää kahden organisaation toiminnot, mutta vähintään 
yhtä suuri ja usein aikaa vievämpi prosessi on kahden erilai-
sen yrityskulttuurin yhdistäminen.

Näin kävi myös Pohjola-kaupan yhteydessä, mutta Pohjolan 
integrointia helpotti merkittävästi se, että kyseessä oli fuu-
sion sijaan puhdas kauppa, jossa OKO osti itselleen Pohjo-
lan osake-enemmistön. Näin vältettiin osapuolten välinen 
valtataistelu, mikä olisi hidastanut yhdistymisen tuottamien 
synergiaetujen realisoitumista. Samalla Pohjola voitiin irrot-
taa arvopaperipörssistä, mikä korosti sen luonnetta OKO:n 
tytäryhtiönä.

Kahdet juuret kasvavat yhdeksi

Sekä Pohjola että Osuuspankkiryhmä olivat Suomen oloissa 
vanhoja instituutioita: Pohjolan juuret ulottuivat vuoteen 

1891 ja Osuuspankkiryhmän vuoteen 1902. Yhdistävänä 
tekijänä yhtiöiden välillä oli silloisessa yhteiskunnassa 
vallinnut kansallistunne ja sosiaalireformistinen ajattelu. 
Molempien perustamisen taustalla vaikutti ajatus yhtei-
sen hyvän edistämisestä. Aatteen ja rahan välillä ei nähty 
ratkaisematonta ristiriitaa, ja molempien instituutioiden 
perustamisvaiheissa oli ollut mukana samoja yhteiskunnan 
ylimpiin kerroksiin kuuluneita henkilöitä.

2000-luvulla elettiin uudenlaisessa maailmassa. Vakuu-
tusyhtiö Pohjola oli yhtiömuodoltaan osakeyhtiö, josta oli 
kehittynyt suurta taloudellista valtaa käyttävä toimija ja 
monien suuryritysten merkittävä omistaja. Osuuspankki-
ryhmä sen sijaan oli säilyttänyt alkuperäisen osuuskun-
tamuotonsa, mikä heijastui voimakkaasti myös ryhmän 
tavoitteisiin, eikä asiakasta nähty pelkästään tuottona 
omistajille.

Huomionarvoista kuitenkin on, että Osuuspankkiryhmän 
keskuspankki OKO oli alusta lähtien ollut osakeyhtiö, joka 
vuonna 1989 oli listautunut arvopaperipörssiin ja jolla 
oli yli 30 000 yksityistä osakasta osuuspankkien lisäksi. 
Osuuspankkiryhmää ei siis voinut pitää puhtaasti osuustoi-
minnallisena kokonaisuutena, vaan eräänlaisena hybridinä.

Vuoden 2006 toimintakertomuksessa korostettiin kuitenkin 
ryhmän osuustoiminnasta lähtevää aatteellista pohjaa: 
”Omistajajäsenet ovat pankin palveluja käyttäviä asiakkaita. 
Omistajuuden (jäsenyyden) yhtyessä on luontevaa, että 
pankin liiketoiminnan hyöty ja lisäarvo kanavoituvat asia-
kassuhteen kautta jäsenille ja asiakkaille.

Perustaltaan osuustoiminnan päätavoitteena ei siis ole 
voiton maksimointi omistajille, vaan osuuskunnan jäsen-
ten ja asiakkaiden tarvitsemien palvelujen tuottaminen 
mahdollisimman kilpailukykyisesti”. Omistajajäsen-termillä 
oli kantovoimaa, sillä vuonna 2006 ryhmän asiakkaiden 

luku nousi yli neljään miljoonaan, joista liki 1,2 miljoonaa 
oli jäsenyyden kautta myös omistajia.
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Arvo- ja nimipohdintaa
Pohjola-hankinnan jälkeen Osuuspankkiryhmän johdossa jouduttiin 
pohtimaan, miten kauppa vaikuttaisi ryhmän perusarvoihin. Aiempi 
lainaus vuoden 2006 toimintakertomuksesta kuitenkin osoittaa, 
että tarkoitus oli jatkaa vanhalla osuustoimintaan ankkuroituneella 
pohjalla. Samalla ymmärrettiin myös Pohjolan historian vahva asema 
suuren yleisön silmissä.

© Heikki Saukkomaa / Lehtikuva
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Brändinä Pohjola oli vähintään tasaveroinen OP-brän-
din kanssa, mikä johti eräänlaiseen identiteettikriisiin 

kahden kokonaisuuden yhdistämisestä. Päädyttiin jatkamaan 
molempien brändien alla, vaikka erot olivat varsin pienet: 
Osuuspankkiryhmän tunnus oli ”Etua elämään” ja Pohjolan 
”Keskity elämään”. Nämäkin sloganit kuvaavat hyvin, miten 
aikojen saatossa kollektiivisen yhteisen hyvän sijaan pinnalle 
oli noussut yksilön korostus.

Konkreettisesti tilanne näkyi Osuuspankkiryhmän käyttä-
missä nimityksissä. Syksyllä 2007 OP-Keskuksen hallinto-
neuvosto päätti muuttaa finanssiryhmän nimen OP-Poh-
jola-ryhmäksi, jolla haluttiin viestittää sen toiminnan ja 
rakenteen muuttuneen kahden vuoden aikana pankki-, 
sijoitus- ja vakuutustoiminnan yhteen sitovaksi yhtenäi-
seksi finanssiryhmäksi. Samalla ryhmän pörssinoteerattu 

keskuspankki OKO Pankki Oyj muutti nimensä Pohjola Pankki 
Oyj:ksi. Strategian mukaan OP-Pohjola-ryhmän kilpailuteki-
jöitä olivat kokonaisvaltaiset  finanssipalvelut, parhaat keskit-
tämisedut, toiminta lähellä asiakasta, osuustoimintaperusta 
sekä suomalaisuus.

Brändinä nimitys ei kuitenkaan lyönyt itseään kunnolla läpi, 
ja vuonna 2015 palattiin vanhaan. Samalla nimitykset yksin-
kertaistuivat, ja koko ryhmän nimitykseksi tuli OP Ryhmä. 
Keskusyhteisön nimeksi tuli OP Osuuskunta ja Pohjola 
Pankin nimeksi OP Yrityspankki Oyj. Lisäksi kaikki Pohjola-al-
kuiset nimet muutettiin OP-alkuisiksi. Viimeisimmätkin uudet 
nimitykset tulivat käyttöön keväällä 2016.  

Tämä vahvistaa käsityksiä siitä, miten liike-elämässä eri-
laisten instituutioiden liittäminen yhteen ei ole pelkästään 

tekninen asia, vaan siihen liittyy usein myös aineettomia 
kysymyksiä, joiden ratkaisemiseen menevää aikaa on vaikea 
ennakoida. OP Ryhmän tapauksessa tämä vei liki vuosikym-
menen.

Integraatiosta kilpailuvaltteihin

Toimintojen integrointi sujui muita muutoksia jouhe-
vammin. Ensimmäisiin tehtäviin kuului päällekkäisyyk-
sien poistaminen henkivakuutus-, omaisuudenhoito- ja 
rahastotoiminnoista Pohjolan ja OKO:n väliltä. Pohjola oli 
keskittynyt pitkälti suuryhtiöiden ja suurten institutionaa-
listen sijoittajien palvelemiseen, joten ratkaisuun pääs-
tiin vaivattomasti. Ainoastaan 20 vakinaista työsuhdetta 
päättyi, eikä irtisanomisia tehty. Tätä suurempi tehtävä oli 

OP:n ja Pohjolan logojen historiaa.
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Pohjolan kenttäorganisaation purkaminen. Muutamassa 
vuodessa Pohjolan palvelukonttorit siirrettiin osuuspankkien 
yhteyteen ja kaikkiaan 294 työntekijää siirtyi Pohjolasta 
osuuspankkeihin.

Aivan oman lukunsa muodosti Pohjolan ja sen tytäryhtiöi-
den tilinpäätöskäytäntöjen yhdenmukaistaminen Osuus-
pankkiryhmän käytäntöjen kanssa. Kyseessä oli erittäin 
vaikea ja työläs urakka, sillä käytännöissä oli otettava 
huomioon sekä pankki- että vakuutusalan asettamat 
erityisvaatimukset. Lisäksi tämä oli toteutettava vaiheessa, 
jossa koko finanssialalle asetettiin tasaisesti kasvavia 
vaatimuksia toimintaan liittyvien riskien määrittämiseksi ja 
tilinpäätöksen avoimuuden lisäämiseksi. Lähes joka vuosi 
tilinpäätöksen teossa jouduttiin ottamaan huomioon jälleen 
uusien määräysten mukaiset muutokset.

Kilpailuvalttina vakuutustoiminnassa, erityisesti vahinkova-
kuutuksessa, oli osuuspankkien tarjoama valtakunnallinen 
palveluverkosto. Pohjolan ja Kansallis-Osake-Pankin välisen 
yhteistyön katkettua vuonna 1995 Pohjola oli epätoivoi-
sesti etsinyt itselleen yhteistyötä muiden pankkien kanssa. 
Menestyminen vahinkovakuutuksessa vaati erottautumista 
muista kilpailijoista, josta Osuuspankkiryhmä tarjosi toimivan 
esimerkin.

Toiminnan jatkuvuus edellytti kykyä sitoa asiakkaat pysyvästi 
ryhmään. Yhtiömuodon mukaan asiakasomistajuuteen ei 
voitu vedota, mutta samoihin tavoitteisiin oli mahdollista 
päästä kanta-asiakkuudella. Tämän ohella tavoitteena oli 
saada mahdollisimman moni vakuutusasiakas myös pankki-
asiakkaaksi, joten pankkitoiminnassa hyväksi koettu bonus-
järjestelmä liitettiin kattamaan myös vakuutusasiakkaat.

Ainakin asiakasmäärien valossa tässä onnistuttiin hyvin, 
sillä Pohjolan etuasiakastalouksien luku nousi 367 000 
vakuutuksen ottajasta 471 000 etuasiakastalouteen vuosina 
2006–2010. Toive asiakasmäärän kasvusta oli tätäkin 
suurempi, sillä vuonna 2006 luvun ennakoitiin nousevan 
puoleen miljoonaan vuonna 2010.

OP Ryhmän tilinpäätöksessä vahinkovakuutus käsitellään 
yhtenä liiketoiminta-alueena, ja sen osuus liiketoimin-
ta-alueiden yhteenlasketusta tuloksesta vakiintui vuodesta 
2010 eteenpäin 20–24 prosentin tienoille. Osa Pohjola-kau-
pan mukana tulleista toiminnoista siirrettiin varallisuuden-
hoito-segmenttiin. Jos sen tuotot otetaan huomioon, OP 
Ryhmään voidaan arvioida tulleen vajaan kolmanneksen 
lisäys Pohjola-kaupan myötä. Orgaanisen kasvun kautta näin 
merkittävään lisäykseen olisi ollut vaikea päästä.

Ensimmäiset yhteiset tilinpäätösjuhlat vuonna 2006. © OP Ryhmä
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Globaali finanssikriisi
Yhteenliittymän ja Pohjola-kaupan myötä syntyneen finanssiryhmän 
alkuvuosina toiminnan ulkoiset puitteet näyttivät hyviltä. 1990-luvun 
lamasta oli selviydytty, ja Suomi oli siirtynyt osaksi eurojärjestelmää, 
minkä seurauksena inflaatio oli saatu hallintaan ja korot olivat 
kääntyneet laskuun.

EU:n talous- ja raha-asioista vastaava komissaari Olli Rehn, Euroopan keskuspankin pääjohtaja Mario 
Draghi ja Alankomaiden valtiovarainministeri Jan Kees de Jager keskustelevat ennen euroalueen kokousta 
12.3.2012 EU:n päämajassa Brysselissä. © Georges Gobet / AFP / Lehtikuva
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Rahoitusjärjestelmän suuret rakennejärjestelyt oli saatu 
päätökseen, ja pankkitoimintaa sääntelevää pankkilain-

säädäntöä oli ryhdytty tarkistamaan vuonna 2004 Basel II 
-kehikon nimissä. Vuonna 2007 OP Ryhmän tulos ennen 
veroja ylitti ensimmäisen kerran miljardin euron rajan. 
Pinnan alla tilanne oli kuitenkin muuttumassa, ja toimiala oli 
suurten kansainvälisesti toimivien pankkien johdolla kehitty-
mässä huolestuttavaan suuntaan.

Aikaisempi selkeä rajaviiva talletuspankkien ja investointi-
pankkien välillä oli poistunut. Tuottojen lisäämiseksi pan-
kit velkaantuivat jatkuvasti. Pankkien varainhankinnassa 
talletusten suhteellinen osuus supistui ja tilalle tuli rahan 
tukkumarkkinoilta hankittu lyhytaikainen rahoitus. Seurauk-
sena oli varainhankinnan maturiteetin lyhentyminen.

Saatavia myös arvopaperistettiin, jolloin niistä saatiin jälki-
markkinakelpoisia. Tällöin esimerkiksi kiinnityslainat voitiin 
paketoida ja myydä edelleen, jolloin ne saatiin pois pankin 
taseesta rasittamasta vakavaraisuutta. Vaikutus oli merkit-
tävä, sillä näin lainan myöntäneen pankin ja lainanottajan 
välinen side katkesi. Samalla syntyi uusia pankkilainsäädän-
nön ja valvonnan ulkopuolella operoivia toimijoita.

Myös pankkien liiketoimintamallissa nousi esiin uusia 
muotoja. Pankeissa saatettiin keskittyä sellaisille aloille, joilla 
tunnusomaista oli lyhyen aikavälin tuottojen maksimointi. 
Tätä tuki myös aggressiivisten kannustinpalkkiojärjestelmien 
omaksuminen, mutta samalla unohdettiin, että pankkitoi-
minnassa aikahorisontti on pitkä. Pankin on varmistettava, 
että luoton saaja on sitoutunut hoitamaan velvoitteensa jopa 

vuosikymmenten ajan. Kaikki nämä tekijät yhdessä johtivat 
globaalisti tilanteeseen, jossa pankkitoimintaan liittyvät riskit 
lisääntyivät merkittävästi.

Kupla puhkeaa

Ensimmäisenä kupla puhkesi Yhdysvalloissa, jossa asun-
toluottojen arvopaperistaminen oli edennyt pisimmälle. 
Asuntojen hankintaan myönnettyjen subprime-lainojen 
määrä kasvoi hallitsemattomasti ja johti lopulta markkinoille 
syntyneen kuplan puhkeamiseen.

Ensimmäisenä uhrina oli suurimpien investointipankkien 
joukkoon kuuluneen Bear Stearns -pankin ajautuminen 
suoritustilaan. Kriisi ei päättynyt tähän, vaan pian edessä oli 
maan ehkä arvostetuimman investointipankin Lehman Brot-
hersin vararikko. Kriisi kehittyi viimeistään 2008 globaaliksi, 
jonka seurauksena pankkien välinen luottamus horjui. Tämä 
puolestaan johti globaaliin likviditeettikriisiin.

Kriisi levisi myös Eurooppaan, mutta täällä sen alkupisteenä 
voidaan pitää 2000-luvun alkua, ja kriisiin kytkeytyivät pank-
kien ohella myös valtiot. Rahapolitiikka oli kevyttä samalla, kun 
korot olivat tasaisesti alentuneet. Seurauksena oli pankkien 
luotonannon jyrkkä kasvu, mutta myös valtioiden nopea vel-
kaantuminen. Huolestuttavin tilanne oli Kreikassa, Espanjassa, 
Portugalissa, Italiassa ja Irlannissa. Vastaavasti suurina luoton-
myöntäjinä olivat Saksan, Ranskan ja Englannin suurpankit.

Markkinoiden kiristyessä ja luotonsaantimahdollisuuksien 
ehtyessä suurimpiin vaikeuksiin ajautuivat edellä mainitut val-
tiot Kreikka etunenässä, mutta pian tilanne uhkasi romahdut-
taa myös näitä maita luotottaneiden suurpankkien aseman. 
Oli ajauduttu tilaan, jossa sanonta ”too big to fail” tuli todeksi. 
Toisin sanoen suurten pankkien kaatuessa koko rahoitusjär-
jestelmä olisi romahtanut, eikä tämän voitu antaa tapahtua.Säästötoimia vastustavat mielenosoittajat etenivät kohti Kreikan parlamenttia Ateenassa 19.12.2012. © Louisa Gouliamaki / AFP / Lehtikuva
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Pankkiunionin paikka
Rahoitusjärjestelmien totaalinen romahdus olisi johtanut 
hallitsemattomaan tilanteeseen, joten Euroopan yhteisön ja 
Kansainvälisen valuuttarahaston johdolla käynnistettiin neuvottelut 
tilanteen selvittämiseksi. Ratkaisu oli raha.

EKP:n päärakennus Eurotower Frankfurtissa Saksassa. © European Central Bank
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Ensimmäisenä kriisipesäkkeenä oli Kreikka, joka pelastettiin 
sitkeiden neuvottelujen jälkeen erilaisten tukiluottojen 

avulla kustannuksista välittämättä. Poliittisesti tilanne oli 
lähes kestämätön. Kunnolla asiansa hoitaneiden maiden 
kansalaiset pitivät ratkaisuja omalta kannaltaan kohtuut-
tomina, kun puolestaan kriisimaissa tuen myöntämiseen 
liittyviä ehtoja pidettiin yhtä lailla kohtuuttomina.

2010-luvun alkuvuosina julkisuudessa keskusteltiin avoi-
mesti siitä, johtavatko tällaiset operaatiot tilanteeseen, jossa 
julkisen tuen avulla pelastetaan ensisijaisesti velkojat eli 
valtioita luotottaneet pankit. Eikö suurten pankkien pitäisi 
ensi sijassa kantaa vastuunsa ilman apua valtioilta? Samalla 
esiin nousi uhkakuvia koko euroalueen hajoamisesta.

Jo kriisin alkuvaiheissa Euroopan parlamentti esitteli mallin 
pankkialan rajat ylittävästä yhteisestä kriisinhallintajärjes-
telmästä. Muutamaa vuotta myöhemmin vuonna 2012 
Eurooppa-neuvoston, Euroopan komission ja euroryhmän 
puheenjohtajat sekä Euroopan keskuspankin (EKP) pääjoh-
taja julkaisivat selvityksen rahoitusjärjestelmän tulevaisuuden 
suuntauksista.

Selvityksen mukaan olisi muodostettava pankkiunioni, jonka 
avulla vakautettaisiin pankkien toimintaa ja palautettaisiin 
luottamus yhteistä valuuttaa kohtaan. Tämä vaatisi pankkien 
valvonnan siirtämistä kansalliselta tasolta Euroopan tasolle 
ja yhteisen talletussuojan sekä yhtenäisen kriisinratkaisume-
kanismin kehittämistä. Osana uudistusta olisi pankkilainsää-
däntöön tehtävät muutokset, jotka täsmentäisivät erityisesti 
vakavaraisuuteen sekä maksuvalmiuteen liittyviä säädöksiä.

Käytännössä pankkiunioni-sanalla ei tarkoitettu pankkien liit-
tymistä yhteen, vaan yhtenäisten toimintapuitteiden luomista 
euroalueen pankeille. Yhteisillä säännöillä haluttiin varmistaa 
pankin harkittu riskinotto, ja että vääriä ratkaisuja tekevä 
pankki vastasi itse tappioistaan ja voitaisiin sulkea tarvit-

taessa. Näin veronmaksajille koituisi mahdollisimman vähän 
kustannuksia.

Pankkiunionin kolme pilaria

Pankkiunionin ensimmäisen pilarin muodostaa yhteinen 
valvontamekanismi, joka on toiminut syksystä 2014 lähtien. 
Valvonta toimii EKP:n johdolla, ja myös euroalueen ulkopuo-
lisilla jäsenvaltioilla on mahdollisuus liittyä pankkiunioniin. 
EKP:n rinnalla valvonnassa on mukana Euroopan pankkivi-
ranomainen (European Banking Authority, EBA).

Lähtökohtana on, että suoran valvonnan alaiseksi nimetään 
systeemisesti merkittävät pankit. Käytännössä kriteereinä 
ovat pankin koko, taloudellinen merkitys, rajat ylittävän 
toiminnan laajuus, sekä suoran julkisen tuen tarve.

Muiden pankkien valvonta jatkui edelleen kansallisten 
valvontaviranomaisten toimesta, mutta kuitenkin EKP:n 
vastuulla. Valvonnan onnistumisen yhtenä edellytyksenä oli 
tilinpäätöskäytäntöjen tarkistaminen siten, että toiminta olisi 
mahdollisimman läpinäkyvää. Lisäksi pankkien johtamiselle 
asetettiin uusia määräyksiä.

Toisen pilarin muodostaa yhteinen kriisinratkaisumekanismi, 
joka hahmottelee yhteiset pelisäännöt vaikeuksiin ajautu-
van pankin haltuun ottamisesta tilanteessa, jossa pankin 
osakkeenomistajien ja velkojien antama rahoitus eivät riitä 
sen pelastamiseen. Tätä varten perustettiin erityinen kriisin-
ratkaisurahasto, jonka varat kerätään pankeilta perittävillä 
maksuilla. Kolmannen pilarin muodostaa koko euroalueen 
kattava talletussuojajärjestelmä.

Näiden ratkaisujen rinnalla käynnistettiin pankkilainsäädän-
nön uudistaminen. Basel III -nimellä kulkevan uudistuksen 
valmistelussa otettiin huomioon voimassa oleva lainsäädäntö 

ja pohdittiin, millä keinoin pystyttäisiin tehokkaimmin estä-
mään pankkien mahdollisuudet liialliseen riskinottoon.

Tärkeimmät uudistusvaatimukset liittyivät vakavaraisuutta 
koskevien säädösten tiukentamiseen. Minimivakavaraisuus-
vaatimuksia olisi kiristettävä, ensisijaisen oman pääoman 
osuutta lisättävä ja annettava valvojalle oikeus määrätä 
pankille erityisiä lisävakavaraisuuspuskureita. Lisäksi vaka-
varaisuuden ohella pankkien olisi aikaisempaa tiukemmin 
valvottava maksuvalmiutta.

Uusien säädösten oli tarkoitus astua kokonaisuudessaan 
voimaan 2010-luvun lopulla, mutta koronaepidemian takia 
toimeenpanoa on lykätty usealla vuodella eteenpäin ja Basel 
III -nimen rinnalle on otettu Basel IV.

Makrovakauspolitiikka

Sääntelyjärjestelmään liitettiin mukaan myös joustoa koros-
tava elementti makrovakauspolitiikan nimellä. Sen tehtävänä 
oli edistää kestävää talouskasvua. Finanssimarkkinoiden 
vakautta voidaan edistää turvaamalla yksittäisten finans-
simarkkinatoimijoiden ja koko finanssijärjestelmän riittävä 
riskinsietokyky ja ennaltaehkäisemällä finanssimarkkinoiden 
vakautta uhkaavia riskejä.

Makrovakaustoiminnan keskeisenä tavoitteena on tunnistaa 
mahdolliset järjestelmäriskit, joiden toteutuminen heikentää 
reaalitaloutta ja hyvinvointia. Luottosuhdanteiden yhteydessä 
finanssimarkkinoille mahdollisesti syntyvät tasapainotto-
muudet voivat purkautua ja aiheuttaa merkittäviä kielteisiä 
vaikutuksia talouskasvuun ja varallisuuteen.

Suomessa makrovakausvalvonnasta vastaava viranomai-
nen on Finanssivalvonta, jonka johtokunta tekee päätökset 
makrovakausvälineiden käytöstä. Päätösten tukena oleva 
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makrovakausanalyysi tehdään Suomen Pankin, Finanssi-
valvonnan ja valtiovarainministeriön yhteistyönä, ja ennen 
päätöksentekoa kuullaan myös EKP:tä. Näiden päätösten 
voimassaoloaika on yleensä kolmesta kuukaudesta vuoteen, 
mutta tarvittaessa niiden voimassaoloa voidaan jatkaa.

Makrovakausvälineitä ovat esimerkiksi muuttuva lisäpää-
omavaatimus vastasyklisen puskurin luomiseksi, sitova 
enimmäisluototussuhde asuntoluotoille yksityishenkilöiden 
velkaantumisen hillitsemiseksi ja kiinteistövakuudellisten 
luottojen riskipainojen lisääminen pankkien luottoriskien 
vähentämiseksi. Myös makrovakaus- tai järjestelmäriskien 
määrään voidaan kansallisella tasolla vaikuttaa vakavarai-
suussäädösten avulla.
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Rajat ylittävä valvonta
Yhteinen rajat ylittävä valvonta käynnistyi vuonna 2013, kun 
EKP:n johdolla tarkastettiin 130 systeemisesti merkittävän pankin 
omaisuuserien laatu. Ongelmia nousi esiin 25 pankissa, joiden 
pääomat olivat riittämättömät. Säännöllinen tarkastustoiminta 
käynnistyi marraskuussa 2014. Suomalaisista pankeista mukana 
olivat Nordea, Danske Bank ja osuuspankkien yhteenliittymä. Niiden 
tarkastuksessa ei noussut esiin puutteita.

Euroopan keskuspankin varapääjohtaja Vitor Constancio ja pääjohtaja Mario Draghi lehdistötilaisuudessa 
6.11.2014 Frankfurtissa, Saksassa. © European Central Bank
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Nämä uudistushankkeet ovat vieneet vuosikausia, eikä 
niitä tätä kirjoittaessa ole vielä saatettu loppuun. Pro-

sessin loppuvaiheissa vuonna 2020 Suomen hallitus antoi 
eduskunnalle esityksen luottolaitos-, elvytys- ja kriisinratkai-
sudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Tässä esityksessä ilmenee selkeästi, miten näkemykset 
koko pankkijärjestelmästä, ja siihen liittyvistä rakenteel-
lisista riskeistä, ovat 2000-luvun kuluessa muuttuneet. 
Ilman konkreettisia kytköksiä euroalueen tapahtumiin nämä 
eivät välttämättä olisi tulleet esiin, tai ainakaan niitä ei olisi 
yhdistetty pankkitoiminnan riskejä lisääviksi ominaisuuksiksi. 
Euroalueen 16 maasta vain Ranskassa pankkisektorin tase 
suhteessa bruttokansantuotteeseen on Suomea korkeampi. 
Ranskassa osuus on yli 300 prosenttia ja Suomessa vajaa 
300 prosenttia. Esimerkiksi Saksassa osuus jää 100 prosen-
tin tienoille.

Toinen keskeinen rakenteellinen piirre on rahoitussektorin 
keskittyneisyys. Suomen viiden suurimman pankin osuus 
rahoitussektorin yhteenlasketusta taseesta oli vuonna 2015 
euroalueen maista kuudenneksi korkein. Suomen korkeaa 
keskittymisastetta osoittaa myös se, että käytännössä mark-
kinoita hallitsee Suomen kaksi suurinta pankkia.

Toisena keskittymistä kuvaavana indikaattorina käytetään 
usein Herfindahlin indeksiä (HHI), jonka mukaan Suomessa 
keskittymisaste oli euroalueen korkein. Myös suomalaisten 
pankkien varainhankinnan rakenne poikkesi muiden euroalu-
een pankkien rakenteesta. Suomessa luottojen ja talletusten 
välinen suhde oli 160 prosenttia, eli luottoja oli myönnetty 
1,6 kertaa enemmän kuin sisään otettuja talletuksia. Suo-
malaisten pankkien varainhankinta oli siten selvästi riippu-
vaisempaa tukkumarkkinoilta hankitusta rahoituksesta kuin 
talletusten kautta saadusta rahoituksesta. Euroalueella tämä 
suhdeluku oli keskimäärin 102 prosenttia, eli talletusten ja 
luottojen määrät olivat lähellä toisiaan.

Täten Suomen pankkisektorin suuri koko suhteessa brutto-
kansantuotteeseen sekä korkea keskittymisaste saattoivat 
ainakin teoriassa lisätä järjestelmäriskin määrää. Varainhan-
kinnan painottuminen markkinarahoitukseen saattoi puoles-
taan lisätä rahoitusriskiä. Suomalaiset pankit olivat kuitenkin 
varautuneet tähän, sillä pankkisektorin vakavaraisuus oli 
vähintään euroalueen keskitasoa.

Valvonnan uudistumisen vaikutukset 
Suomessa

Edellä oleva kuvaus osoittaa konkreettisesti rahoitussektorin 
ongelmallisen tilanteen euroalueella. Tätä taustaa vasten on 
suorastaan yllättävää, miten vakaa tilanne Suomessa vallitsi. 
Suomessa pankit olivat ottaneet opikseen 1990-luvun 

Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen ja osastopäälikkö Jyri Helenius lehdistötilaisuudessa, jossa kerrottiin EKP:n pankkitestien tuloksista 
26.10.2014. © Roni Rekomaa / Lehtikuva
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alkupuoliskon kriisin kokemuksista. Rahoitussektorin raken-
nemuutokset oli viety loppuun vuosituhannen lopulla, eikä 
liittyminen Euroopan yhteisön talous- ja rahaliittoon ollut 
johtanut sen paremmin julkisella kuin yksityisellä puolella 
liialliseen velanottoon. Sama ilmiö oli nähtävissä oikeastaan 
kaikissa Pohjoismaissa.

OP Ryhmä oli vuonna 2008 kriisin alkaessa vahvempi 
kuin koskaan ja hyvin valmistautunut edessä olevaan 
talouden taantumaan, mikä Suomessa jatkui talouden 
hitaana kasvuna 2010-luvun loppuun asti. Suomessa tästä 
taantumasta ei voi syyttää pankkisektoria, sillä kansain-
välisen talouden muutosten lisäksi ongelmaksi oli noussut 
väestön ikärakenteen kehitys. Suomi kuului ensimmäisten 
joukossa niihin yhteiskuntiin, joissa toisen maailmansodan 
jälkeiset suuret ikäluokat olivat eläköityneet ja työikäisten 
osuus väestöstä oli kääntynyt laskuun. Vastaava kehitys tulee 
asettamaan suuria paineita julkisen talouden kestävyydelle 
kaikkialla.

Vaikka OP Ryhmän tilanne pysyi vakaana, pankkiunionin 
nimissä toteutetut muutokset – erityisesti siirtyminen euro-
alueen yhteiseen valvontaan – merkitsivät suuria muutoksia 
osuuspankkien toiminnassa. Osuuspankkien, keskusyhtei-
sön ja sen tytäryhtiöiden muodostama yhteenliittymä on 
kokonaisuus, joka kirjanpitolaissa ei muodosta konsernia eikä 
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua konso-
lidointiryhmää. Tästä huolimatta yhteenliittymää kuitenkin 
valvotaan konsolidoidusti vakavaraisuuden, maksuvalmiuden 
sekä asiakasriskien osalta. Yhteenliittymää pidetään yhtenä 
kokonaisuutena muun muassa asiakasriskejä ja omien varo-
jen vähimmäismäärää laskettaessa.

Valvonnasta vastaavat Finanssivalvonta (vuoteen 2008 
Pankkitarkastusvirasto) sekä OP Ryhmän keskusyhteisön 
oma valvontatoiminto. Vuodesta 2014 lähtien valvonta-
järjestelmä monimutkaistui tuntuvasti, kun valvontaan tuli 

mukaan EKP. Konsolidoidut raportit eivät enää riittäneet, 
vaan jokaiselle yksittäiselle osuuspankille tuli laaja raportoin-
tivelvollisuus. Nyt valvonnassa oli mukana jo kolme toimija-
tasoa: EKP yhdessä Euroopan pankkivalvontaviranomaisen 
(EBA) kanssa, kansallinen Finanssivalvonta sekä OP Ryhmän 
oma valvonta.

Keskitetty, EKP:n johdolla toteutettu valvonta merkitsi sekä 
periaatteessa että käytännössä suurta muutosta Suomen 
pankkitoiminnassa. Kaikki euroalueen pankit toimivat yhtei-
sen sääntökirjan ja valvontamekanismin alaisuudessa. Lisäksi 
toimivalla valvojalla oli EKP:n johdolla oikeus antaa pankeille 
erilaisia määräyksiä, joista esimerkkinä voidaan mainita 
erilaiset vakavaraisuuteen liittyvät ylimääräiset puskurit ris-
kinkantokyvyn lisäämiseksi. Hyväksi esimerkiksi sopii vuosina 
2019 ja 2020 EKP:ltä tullut suositus, jonka mukaan pank-
kien pitää rajoittaa osingon maksamista ja luopua omien 
osakkeiden ostamisesta. Näiden suositusten tavoitteena oli 
varmistaa pankkien lainanantokyky koronaepidemian aikana.

Palkitsemisen uudet tuulet

Uusi valvontajärjestelmä puuttui ennenkuulumattomalla 
tavalla pankkien palkitsemisjärjestelmiin. Vuodesta 2015 
lähtien EBA:n vahvistamien palkitsemiskäytäntöjä koskevien 
ohjeiden lähtökohtana on ollut liiallisen riskinoton hillitsemi-
nen. Palkitsemiskäytännön on oltava samansuuntainen koko 
pankin riskiprofiilin kanssa, ja sen on edistettävä tervettä ja 
tehokasta riskien hallintaa. Järjestelmä ei saa ohjata sellais-
ten riskien ottamiseen, jotka ylittäisivät pankin riskinkanto-
kyvyn.

Valvovalla viranomaisella on mahdollisuus asettaa ylära-
joja johdon palkkioille. Tuloksen mukaan määräytyvässä 
palkkiossa on myös otettava huomioon pankkitoiminnalle 
tunnusomainen riskin realisoitumisen pitkäaikaisuus. Palk-

kion on perustuttava toteutuneeseen tuottoon eikä odotet-
tavissa olevaan tuottoon. Palkkio ei saa perustua siihen, että 
potentiaalinen riski ei toteudukaan. Tavoitteena on sellainen 
järjestelmä, jossa johdon ja omistajien välille ei pääsisi 
syntymään eturistiriitaa. Ohjeet – käytännössä määräykset 
– näkyivät esimerkiksi siten, että tulokseen sidottu palkkio ei 
saanut nousta kiinteää palkkaa korkeammaksi eikä sidotun 
palkkion määrittelyssä saanut olla mukana pitkän aikavälin 
kannustinta.

Ohjeistuksissa ei puututtu pelkästään palkitsemiseen, vaan 
ohjeiden muodossa annetut määräykset koskivat myös 
ylimmän johdon ja hallintohenkilöiden valinnalle asetettuja 
ohjeita. Hallintohenkilöt koostuivat OP Ryhmän keskusyhtei-
sön hallintoneuvoston jäsenistä sekä yksittäisten osuuspank-
kien edustustojen ja hallitusten jäsenistä.

Järjestelmä kiteytyi sanoihin ”fit and proper”. Tavoitteena oli 
sekä hallintohenkilöiden ammatillisen tason että yhteiskun-
nallisen edustavuuden korostaminen. Hallintohenkilöiden 
koulutuspohjaa oli parannettava, sukupuolijakaumaa tasa-
painotettava ja ikärakennetta nuorennettava. Käytännössä 
tämä merkitsi vuosittain tehtäviä raportteja kaikista hallinto-
tehtäviin valituista henkilöistä. Uudet tehtävät eivät liitty-
neet pelkästään raportointiin, vaan keskusyhteisön johdolla 
käynnistettiin mittava koulutusohjelma hallintohenkilöiden 
pankkitoimintaa koskevien tietojen parantamiseksi. Tässäkin 
mielessä oli siirrytty uuteen aikaan.  
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Erottuminen 
kilpailijoista
Ryhmän johdolla ja johtavilla hallintomiehillä oli selvästi muistissa 
1970–80-lukujen pankkitoiminta, minkä johdosta sanoihin ”kasvu” ja 
”markkinaosuus” suhtauduttiin varovasti. Kasvua tarvittiin, ja siihen 
pyrittiin, mutta se sai toteutua ainoastaan ryhmän vakavaraisuuden 
sallimissa rajoissa, eikä tästä saanut yksikään osuuspankki livetä.

© Tero Sivula / Lehtikuva
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Rahoitusjärjestelmässä toteutuneet rakennemuutokset 
tarjosivat kuitenkin mahdollisuuden markkinaosuuksien 

kasvattamiselle. Pahimmasta paikallispankkiryhmäkilpaili-
jasta – säästöpankkiryhmästä – olivat vain rippeet jäljellä, ja 
muut kilpailijat, eli Nordea ja Danske Bank, olivat muuttaneet 
toimintaideologiansa suuntaa. Niiden mielenkiinnon kohteet 
rajoittuivat suurimpiin kasvukeskuksiin ja rajattuun asia-
kaskuntaan. Konkreettisesti tämä näkyi Nordean ja Danske 
Bankin toimipaikkojen puolittumisena 2010-luvun alkupuo-
liskolla. OP Ryhmän valtakunnallisesta palveluverkosta tuli 
jälleen kilpailuvaltti.

Osuuskuntamuoto erotti ryhmän pahimmista kilpailijoista, 
minkä varaan ryhmän koko markkinointi ja brändi oli 
rakennettu. Edellä on todettu, että OP Ryhmä oli kuitenkin 
merkittävältä osin hybridimuoto, koska sen keskuspankki 
OKO oli arvopaperipörssissäkin noteerattu osakeyhtiö. Lisäksi 
keskuspankin tytäryhtiöinä oli useampi osakeyhtiömuotoinen 
yhtiö. Pörssiyhtiönä OKO:n valvonta oli kuitenkin poikkeuk-
sellinen, sillä vastoin pörssin hallinto- ja ohjausjärjestelmä-
suosituksia sen valvontaelimenä oli laaja hallintoneuvosto 
eikä suosituksen mukainen hallitus. Tähän ei kuitenkaan 
yhteenliittymän rakentamisvaiheissa kiinnitetty huomiota, 
mutta pieniä muutoksia kuitenkin tapahtui.

Vuonna 2005 tehtiin päätös hallintoneuvoston lakkauttami-
sesta seuraavan vuoden aikana sekä osittain ulkopuolisista 
jäsenistä koostuvan hallituksen pystyttämisestä. Nyt keskus-
yhteisöön jäi vain yksi hallintoneuvosto, eli OP-Keskus osk:n 
hallintoneuvosto. Vuonna 2014 OP-Keskus ilmoitti tekevänsä 
julkisen ostotarjouksen Pohjola Pankki Oyj:n (ent. OKO) koko 
osakekannan ostamisesta. Myyjinä olivat osuuspankit sekä 
yksityiset osakkeenomistajat. Hinta nousi kaikkiaan 2,4 
miljardiin euroon ja Pohjola Pankki Oyj:n pörssilistaus päättyi 
syksyllä 2014.

Reagointi vakavaraisuusmääräysten 
kiristymiseen

OP Ryhmän yhtiömuoto merkitsi sitä, että osakeyhtiöön 
verrattuna pääoman hankinta oli osuuskunnalle vaikeampaa. 
Pääomaa kerättiin Pohjola Pankin osakepääoman korotuk-
silla ja osuuspankkien maksamilla lisäosuusmaksuilla, mutta 
raja tuli lopulta vastaan.

Vakavaraisuuden ylläpito, puhumattakaan sen lisäämisestä, 
edellytti kannattavuuden pitämistä korkealla tasolla. Toisaalta 
näkyvimpänä kilpailuvalttina mainonnassa oli omistajajäse-
nille ja kanta-asiakkaille maksetut bonukset, joihin suun-
nattujen rahojen oli luvattu vähintään kaksinkertaistuvan 
ennen vuotta 2010. Samaan aikaan strategioissa oli luvattu 
tuottojen kasvun ylittävän kulujen kasvun, minkä seurauk-
sena kulujen seurannassa oli oltava tarkkana. Erityisen 
tarkkana oli oltava keskusyhteisössä, sillä omistajajäsenet 
– osuuspankit – olivat kautta historian valvoneet keskusyh-
teisön rahankäyttöä.

Ajankohtaiseksi kustannuskysymykset nousivat 2010-luvun 
alussa, kun finanssikriisin seurauksena tiedot vakavarai-
suusmääräysten kiristymisestä tulivat julkisuuteen. Samaan 
aikaan OP Ryhmän tulokset, erityisesti vuosina 2008 ja 
2009, olivat jyrkästi laskeneet, tosin lasku selittyi pitkälti 
osakekurssien romahduksella. Ulkoiseen ympäristöön ei voitu 
vaikuttaa, joten vakavaraisuuden ylläpitäminen tuloksen 
parantamisen kautta edellytti kustannussäästöjä. Ratkaisuksi 
tuli keskusyhteisössä toteutettu uudelleenjärjestelyohjelma. 
Siihen kuului sekä ICT-toimintojen ulkoistuksen loppuun-
saattaminen että mittava henkilöstön supistaminen.

Yhteistoimintalain mukaiset ja 6 500 henkilöä koskeneet 
neuvottelut saatiin päätökseen vuoden 2012 lopulla, ja 
tuloksena oli 561 työpaikan vähentäminen. Irtisanomiset 
koskivat 247 henkilöä, ja 314 henkilöä siirtyi pois ryhmän 

Kuvaaja 13: Taseen kasvu (1998–2021) kuvaa liiketoiminnan tuloksen-
tekokyvyn potentiaalia.

palveluksesta. Lisäksi ulkoistukset koskivat 150 henkilöä. 
Samaan aikaan koko ryhmässä siirtyi eläkkeelle 321 hen-
kilöä. Koko ryhmän osalta tämä merkitsi mittavaa henkilö-
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kunnan supistumista, sillä vuoden 2013 lopussa OP:laisten 
määrä oli 11 983 eli 1 307 henkilöä vähemmän kuin edel-
lisenä vuonna. Tämä vähensi ilman muuta ryhmän kustan-
nuksia, mutta ajoitus ei ollut ongelmaton. Samaan hetkeen 
osui valvontajärjestelmän muutos, mikä lisäsi merkittävästi 
työtehtävien määrää koko ryhmässä.

Helsinkiin syntyy asiakkaiden  
omistama pankki

Vuonna 2016 OP Ryhmän rakenne virtaviivaistui entises-
tään. Pankkikriisivuosien johdosta Suur-Helsingin Osuus-

pankki oli joutunut lopettamaan toimintansa, jonka seuraa-
jaksi OKO oli perustanut Helsingin OP Pankki Oy -nimisen 
vähittäispankin. OP Ryhmän näkökulmasta katsottuna 
tilanne oli  epätyydyttävä, sillä maan nopeimmin kasvavalla 
markkinalla osuuspankkitoimintaa harjoitti osuuskuntamuo-
don sijaan osakeyhtiömuotoinen pankki.

Yhtiömuoto muutettiinkin osuuskunnaksi vuonna 2016. Nyt 
Helsingin Seudun Osuuspankki (OP Helsinki) jatkoi Hel-
singin OP Pankki Oy:n toimintaa. Pankin pääomittamisen 
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Kuvaaja 14: Kulujen ja tuottojen suhde 1998–2020.

OP-Pohjolan henkilöstöä menossa yt-neuvottelujen tiedotustilaisuuteen Vallilan pääkonttoriin Helsingissä syyskuussa 2012.  
© Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

hoiti uuden nimen saanut keskusyhteisö OP Osuuskunta, ja 
pankin sääntöjen mukaan määräysvalta pidetään keskusyh-
teisöllä, kunnes asteittainen siirtyminen jäsenten omistuk-
seen toteutuu. Näin ryhmän kaikilla vähittäispankkitoimin-
taa harjoittavilla osuuspankeilla oli nyt sama yhtiömuoto. 
OP-alkuliitteellä on todellista katetta ja kirkastava vaikutus 
OP Ryhmän brändiin.  
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Palkansaajien 
OP-sopimus
Osuuspankkien toiminta keskittyi ainakin 1950-luvun lopulle asti 
vastaamaan maaseutuväestön ja maatalouden luotonkysynnän 
tarpeisiin. Tätä taustaa vasten on suorastaan yllättävää, että 
osuuspankkien historiaan mahtuu kaksi merkittävää onnistumista 
markkinoinnin alueella. Ensimmäinen, palkansaajien OP-sopimus, 
lanseerattiin vuonna 1974.



Johtavaksi finanssiryhmäksi

75

Osuuspankkiryhmä julistautui vuonna 1974 yhteiskun-
nan kaikkia jäseniä tasapuolisesti palvelevaksi pankki-

ryhmäksi, jonka uutena painopisteenä olisi palkansaajien 
hankkiminen osuuspankkien asiakkaiksi. Osana tätä uutta 
suuntaa käynnistettiin markkinointikampanja, jonka iskulau-
seena oli palkansaajien OP-sopimus. Vastineeksi kokonais-
asiakkuudesta luvattiin asuntoluotto, pienehkö kulutusluotto, 
palkankeskeytysluotto sekä lomamatkaluotto.

Lupaus automaattisesta oikeudesta luotonsaantiin oli sään-
neltyjen pankkimarkkinoiden vuosina ennenkuulumatonta, 
ja kampanja veti lyhyessä ajassa osuuspankkeihin kymme-
niä tuhansia uusia palkansaaja-asiakkaita. Osuuspankkien 
tavoite laajentaa asiakaskuntansa sosioekonomista kirjoa 
toteutui.

Suomen Pankki kritisoi

Suomen Pankille kampanjan aloitus oli kuin sodanjulis-
tus sen ajamaa rahapolitiikkaa vastaan. Keskuspankki oli 
jatkuvasti rajoittanut määräyksillään pankkien lainanantoa 
yksityishenkilöille ja korostanut, että lainananto on rajoitet-
tava tuotannollisten investointien rahoittamiseen. Keskus-
pankin mielestä pankki ei saisi etukäteen sitoutua lainan 
myöntämiseen, koska se voisi olla ristiriidassa keskuspankin 
tavoitteiden kanssa.

Keskuspankki lähetti kampanjasta vastanneelle Osuuspank-
kien Keskusliitolle kriittisen kirjeen, jonka sisällöstä seuraava 
lainaus antaa hyvän käsityksen:

”Suomen kansantalouden sisäisen ja ulkoisen tasapainon 
parantaminen edellyttää lähivuosina mittavia ponnistuksia. 
Tässä suhteessa osuuspankkijärjestön mainoskampanjaa 
on pidettävä edesvastuuttomana. OP-sopimuskampanjalla 
saavutetaan mahdollisesti jonkin määräinen palkkatiliasiak-

kaiden siirtymä muista rahalaitosryhmistä osuuspankkeihin. 
Tällainen siirtymä ei voi lisätä kansantalouden kokonaissääs-
tämistä. Kun OP-sopimuksen puitteissa sitoudutaan myön-
tämään erityyppisiä kulutusluottoja käytännöllisesti katsoen 
automaattisesti, on kutakuinkin kiistatonta, että järjestel-
män nettovaikutus on kansantalouden kulutusta lisäävä. 
Edellä esitetyn perusteella Suomen Pankki edellyttää, että 
osuuspankkijärjestö keskeyttää OP-sopimukselle rakentuvan 
mainontansa niin pian kuin se tehtyjen sopimusten puitteissa 
on mahdollista.”

Pelkkä jyrkkäsanainen kirjelmä ei riittänyt, vaan Osuuspank-
kikeskuksen johtajia kutsuttiin Suomen Pankin pääjohtaja 
Mauno Koiviston nuhdeltavaksi. Sopimukseen Keskuspankin 
kanssa päästiin lupaamalla lievennyksiä kampanjan mainos-
lauseisiin sekä ilmoittamalla, että automaattisesta lomaluo-
tosta oli jo luovuttu.

OP-sopimus yllätti myös kilpailijat

Kilpailijat vähättelivät aluksi OP-sopimuksen vaikutusta, 
mutta muutaman vuoden päästä tunnustivat osuuspank-
kien markkinointikampanjan tehokkaaksi keinoksi uusien 
markkinoiden valtaamisessa. Huomattavaa tässä oli se, että 
osuuspankkien avaus lähti nimenomaan niiden perusarvosta, 
eli luotonsaantimahdollisuuksien tarjoamisesta mahdollisim-
man tasapuolisesti.

Myös kampanjan kärkenä toiminut sana ”sopimus” liit-
tyi läheisesti osuustoiminnallisuuteen, eli jäsenyyteen ja 
jäsenten tasa-arvoisuuteen. Olivathan muutkin pankkiryh-
mittymät myöntäneet asunto- ja kulutusluottoja yksityis-
henkilöille, mutta luotonsaanti ei muissa pankeissa ollut 
itsestäänselvyys, ja siihen liittyi sääntelyvuosina usein hyvä 
veli -verkoston piirteitä.
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Bonusjärjestelmä 
syntyy
1990-luvun alkupuoliskolla Osuuspankkiryhmässä oli keskitytty 
ryhmän juridisen muodon tiivistämiseen. Tämä työ konkretisoitui 
yhteenliittymässä. Sen jälkeen edessä oli oman paikan etsintä 
suuria muutoksia läpikäyneellä alalla. Takana oli muun muassa 
mielenkiintoinen vaihe Suomen Säästöpankin pilkkomisen jälkeen, 
kun kaikki pankkiryhmät olivat yhteisesti sopineet luopuvansa 
määräajaksi markkinointitoimista tilanteen vakauttamiseksi.

© OP Ryhmä
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1990-luvun lopulla yhteenliittymän vaatimat uudet toi-
mintamuodot olivat vakiintuneet, ja oli tehtävä päätöksiä 

siitä, millaisin keinoin osuuspankit toteuttaisivat yhteisesti 
hyväksytyn strategian nousta maan suurimmaksi pankkiryh-
mäksi. Edellä onkin todettu, miten vuonna 1999 käyn-
nistettiin neuvottelut vakuutusyhtiöiden kanssa pankki- ja 
vakuutusalan välisen rajalinjan ylittämiseksi.

Toiseksi kasvua edistäväksi tekijäksi pääjohtaja Antti Tans-
kanen nosti esiin idean osuustoimintamuodon tarjoamien 
mahdollisuuksien hyödyntämisestä asiakashankinnassa. 
Hänen mukaansa oli kehitettävä keinoja, joilla osuuspankkien 
asiakkaat saataisiin keskittämään entistä enemmän asiointia 
osuuspankkiin ja samalla sitouttamaan heidät pysyviksi 
asiakkaiksi. Tätä samaa oli jo kehitetty suurimmissa kauppa-
ketjuissa esimerkiksi S-Bonus- ja K-Plussa-kanta-asiaka-
sohjelmien muodossa.

Osuuspankkiryhmässä asioinnin keskittämistä ja sitoutumista 
tuki jo valmiiksi osuustoimintamuoto. 1990-luvun kuluessa 
jäsenten määrän kehitys oli kuitenkin jättänyt toivomisen 
varaa, sillä määrä oli muutamaa poikkeusvuotta lukuun 
ottamatta vähentynyt. Vuonna 1997 jäseniä oli hieman alle 
650 000. Osuustoiminnallisuus tarjosi kuitenkin hyvän läh-
tökohdan, sillä toisin kuin osakeyhtiömuotoisissa pankeissa, 
osuuspankin jäseniä voitiin kutsua omistajajäseniksi.

Platinabonus lanseerataan ystävänpäivänä
Ystävänpäivänä 14.2 1999 otettiin käyttöön Platinabo-
nus-nimellä lanseerattu kanta-asiakasohjelma. Kultaraha-
lehdessä 1/1999 Tanskanen kuvaili järjestelmää seuraavasti:

”Jäsenyyden sisällön vahvistaminen lähtee siitä, että osuus-
pankit arvostavat asiakkaitaan ja haluavat vastata heidän 
luottamukseensa. On luonnollista, että suurimman hyödyn 
saavat ne, jotka keskittävät raha-asiansa osuuspankkiin 

Kuvaaja 15: Omistaja-asiakkaiden määrän kehitys vuosina 1999–2021.

ja käyttävät aktiivisesti pankin palveluja. Omistajajäsenyys 
perustuu bonusten keräämiseen talletuksilla, sijoituksilla ja 
luotoilla ja erinäisten muiden palveluiden käytöllä. Bonukset 

voi käyttää joko pankkipalveluiden maksamiseen tai ohjata 
ne valitsemaansa hyväntekeväisyys- tai luonnonsuojelujär-
jestön tukemiseen”.
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Bonusten saamisen edellytyksenä oli talletusten, luottojen 
ja rahastosijoitusten pohjalta laskettu minimivolyymi, mikä 
alkuun oli 30 000 markkaa (5 000 euroa). Pankkiasioinnin 
volyymin noustessa yli 500 000 markan rajan bonukset 
eivät enää kasvaneet.

Aluksi bonuksia sai 0,12 prosenttia pankkiasioinnin volyy-
mista. Esimerkiksi 100 000 markan kokonaisasiakkuudesta 
sai 1 000 bonusta, mikä merkitsi 120 markkaa vuodessa. 
Koska pääkaupunkiseudulla toimiva Helsingin Osuuspankki 
oli osakeyhtiömuotoinen, sen asiakkaat olivat myös oikeu-
tettuja bonusetuihin, mutta omistaja-asiakkaan sijaan heitä 
kutsuttiin etuasiakkaiksi. 

Platinabonus-sana korvattiin vuonna 2005 pelkällä bonus-sa-
nalla ja luottoihin luettiin mukaan Visa- ja Mastercard-kort-
tiin liitetyt luotot sekä osamaksurahoitus yksityishenkilöille. 
Bonusten kertymistä nopeutettiin lisäämällä bonuskorvauksen 
euro-arvo kokonaisasiakkuuden volyymista 0,18 prosenttiin.

Vuoden 2006 toimintakertomuksen Asiakaslupaus-osion 
mukaan osuustoiminnallisuus velvoittaa asiakkaiden palkit-
semiseen. OP Ryhmän tavoitteena on markkinoiden paras 
ja monipuolisin keskittämisetujen kokonaisuus, joka tarjoaa 
asiakkaalle taloudellista hyötyä ja vaivattomuutta. Keskittä-
misedut ovat keskeinen osa tuloksenjakoa.

Bonusjärjestelmän uudistus

Pohjolan myötä OP Ryhmän toiminta kattoi myös vahinkova-
kuutuksen, eli bonuksia saattoi käyttää Pohjolan myöntämien 
vahinkovakuutusten kattamiseen. Koko ryhmän tuotteiden ja 
palvelujen hintojen kilpailukyvyn varmistamiseksi päätettiin 
jatkossa palauttaa aikaisempaa suurempi osa tuloksesta 
omistajajäsenille siten, että bonusten määrä kaksinkertais-
tettiin vuoteen 2008 mennessä. Bonusjärjestelmän uudistus 

Kuvaaja 16: Omistaja-asiakkaille kertyneet bonukset vuosina 1999–2021.
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mahdollisti myös osuuspankkikohtaiset lisäbonukset.

Suurimmat hyödyt keskittämiseduista saivat ne asiakkaat, 
jotka olivat sekä OP-bonus-asiakkaita että keskittivät vakuu-
tusasiansa Pohjolaan. Tällöin keskittämisedun sai jo kahden 
tuoteryhmän vakuutuksella, kun aikaisemmin Pohjolan 
etuasiakkuus edellytti kolmen tuoteryhmän vakuutuksen 
ottamista. Kaikki Pohjolan etuasiakkaat saivat seitsemän 
prosentin suuruisen alennuksen vahinkovakuutuksista ja 
OP-bonusasiakkaat saivat keskittämisetuna kolmen prosen-
tin lisäalennuksen.

Vuonna 2008 järjestelmää laajennettiin edelleen, kun 
bonuksia alettiin maksaa myös Visa-kortilla tehdyistä ostok-
sista ja kertyvien bonusten arvoa korotettiin 40 prosentilla. 
Vuonna 2011 verottaja kiristi bonuskäytäntöihin liittyvää 
ohjeistusta siten, että asiakkaalla ei enää ollut mahdollisuutta 
päättää mihin kohteeseen bonuksia käytetään, eikä käyt-
tämättömiä bonuksia saanut enää nostaa rahana. Vuonna 
2015 poistettiin 5 000 euron asiointiraja, eli siitä eteenpäin 
bonuksia kertyi kaikesta bonuksiin oikeuttavasta asioinnista, 
mikä luonnollisesti lisäsi entisestään bonuksiin oikeutettujen 
asiakkaiden lukumäärää.

Pankki- ja vahinkovakuutustoiminnan 
markkinointia

Finanssiryhmänä OP Ryhmällä oli poikkeuksellisen hyvä 
mahdollisuus yhdistää pankki-, vahinkovakuutus- ja 
varallisuudenhoitopalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä 
hyödytti samaan aikaan sekä ryhmää että asiakkaita. Hyvän 
käsityksen tilanteesta tarjoaa kuva OP Ryhmän asiakasjaosta 
vuonna 2015.

Yhteensä 4,3 miljoonaa asiakasta 
• 1,5 miljoonaa omistaja-asiakasta

• 3,6 miljoonaa pankkiasiakasta
• 2,4 miljoonaa vahinkovakuutusasiakasta
• 750 tuhatta säästäjä- ja sijoittaja-asiakasta
• 1,7 miljoonaa pankki- ja vahinkovakuutusasiakasta

Pankki- ja vakuutustoiminnan yhdistämisessä, eli ristikkäis-
myynnissä, onnistuttiin jopa ennakkokaavailuja paremmin. 
Pelkästään 4,3 miljoonan yhteisen asiakkaan määrä on 
huikea luku maassa, jonka asukasluku vuonna 2015 oli vajaa 
5,5 miljoonaa.

Hyvää tulosta selittää suuresti bonusjärjestelmän käyttöönoton 
ajoitus. Talvella 1999 osuuspankkien toiminta perustui vielä 
peruspankkitoimintaan, jota jatkui vuoden 2005 lopulle. Näin 
osuuspankeilla oli hyvää aikaa ajaa bonusjärjestelmä sisään, ja 
Pohjolan oston myötä mukaan tullut vahinkovakuutustoiminta 
oli joustavasti liitettävissä järjestelmään. Näin voitiin alusta 
lähtien hyödyntää ristiinmyynnin mahdollistama keskittäminen.

Bonusjärjestelmän viranomaistesti

Itse asiassa kilpailijoiden mielestä OP Ryhmän kilpailukyky 
oli jopa liian vahva. Vuonna 2015 Vahinkovakuutusyhtiö If 
jätti kilpailu- ja kuluttajavirastolle selvityspyynnön siitä, oliko 
osuuspankkien asiakasetuohjelma sekä vähittäispankki- ja 
vahinkovakuutuspalveluiden yhdistäminen johtanut määrää-
vän markkina-aseman väärinkäyttöön.

Tähän osuuspankkien keskusyhteisön vastaus oli lyhyt ja yti-
mekäs: osuuspankit noudattavat toiminnassaan suomalaista 
ja eurooppalaista kilpailulainsäädäntöä, ja osuuspankkien 
keskusyhteisö kiistää selvityspyynnön väitteet. Ryhmä lupasi 
auttaa viranomaisia selvityspyynnön tutkimisessa toimitta-
malla virastolle kaikki tarvittavat tiedot.

Ylimmälle johdolle tilanteen kärjistyminen kilpailevan vakuutus-

yhtiön jättämäksi selvityspyynnöksi oli kova isku. Finanssialan 
toimijoiden yhteistyö vaikeutui, ja seurauksena oli OP Ryhmän 
irtaantuminen Finanssialan keskusliitosta. Ajoitus oli harmilli-
nen, sillä samoihin aikoihin tarve voimavarojen yhdistämiseen 
oli lisääntynyt. Oli tärkeää saada suomalaisten finanssialan toi-
mijoiden yhtenäinen ääni kuuluviin Frankfurtissa ja Brysselissä, 
joissa päätettiin eurooppalaisen pankkiunionin toiminnasta.

Vuoden 2019 alussa Kilpailu- ja kuluttajavirasto sai valmiiksi 
selvityksen edellä kuvatusta määräävän markkina-aseman 
väärinkäytöstä, ja lausunto kuului seuraavasti:

Kilpailijan väitteen mukaan osuuspankeilla olisi määräävä 
markkina-asema vähittäispankkipalveluissa ja osuuspankit 
käyttäisivät tätä asemaa väärin sitomalla yhteen vähittäispank-
kipalvelut ja vakuutuspalvelut. Lisäksi osuuspankkien väitetään 
tarjoavan vahinkovakuutustuotteita alle tuotantokustannusten. 
Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksen mukaan Osuuspank-
kiryhmä toimi kilpailulain mukaisesti, eikä osuuspankkien 
bonusjärjestelmä ole kilpailulain vastainen. Virasto katsoo, että 
osuuspankkien toiminnalla ei ole myöskään markkinoiden 
sulkemiseen johtavia vaikutuksia vahinkovakuutusmarkkinoilla.

Selvityksen tekemiseen kului kuluttaja- ja kilpailuvirastolta yli 
kolme vuotta, mutta taloudellisia tappioita siitä ei syntynyt. 
Finanssialan toimijoiden väliset erimielisyydet olivat myös 
lieventyneet ja Osuuspankkiryhmä palasi takaisin Finanssia-
lan keskusliiton jäseneksi.

Ryhmän bonusjärjestelmä ja siihen kytkeytynyt keskittä-
misalennus kasvattivat tasaisesti suosiotaan, ja ryhmän 
asiakasomistajien sekä etuasiakkaiden määrän kasvu jatkui 
ripeänä. Asema maan johtavana finanssialan toimijana 
vahvistui entisestään. Vuonna 1999 käyttöön otettu bonus-
järjestelmä nojautui Osuuspankkiryhmän arvoihin ja palveli 
erinomaisesti ryhmän strategisia tavoitteita.
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Hallinto ja  
muuttuva ympäristö
Vuonna 1997 muodostetun yhteenliittymän keskusyhteisöksi nostettiin 
Osuuspankkien Keskusliitto OKL. Yhtiömuodoltaan keskusyhteisö on osuuskunta, 
jonka jäseniä ovat kaikki yhteenliittymän muodostaneet 249 osuuspankkia.

OP Ryhmän pääkonttori Päijänteen-
tien puolelta Teollisuuskadulle päin 
kuvattuna Vallilassa Helsingissä 2015. 
© OP Ryhmä
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Osuuspankkikeskus Osk (OPK) koostui vanhan OKL:n 
osastoista, joiden vastuulla oli ollut esimerkiksi osuus-

pankkien keskitetty koulutus, valvonta ja palvelutoiminta. 
Lisäksi aikaisemmassa kaksinapaisessa mallissa toisena 
keskusyksikkönä toiminut OKO Pankki Oyj:n status muuttui 
keskusyhteisön tytäryhtiöksi.

Merkittävä osa toiminnoista oli organisoitu keskusyhteisön 
omistamiksi osakeyhtiömuotoisiksi yhtiöiksi. Varsinaisesta 
pankkitoiminnasta vastasivat edellä mainitut osuuspankit 
sekä OKO Pankki, joka hoiti yhteenliittymän keskuspankkitoi-
minnat ja täydensi jäsenosuuspankkien vähittäispankkitoi-
mintaa yrityspankkina.

Juridisesti keskusyhteisön vallankäyttäjiä ovat omistajat 
eli yhteenliittymään kuuluvat osuuspankit. Osuuskunnan 
kokous pidetään kerran vuodessa, ja yksittäisen osuuspankin 
äänimäärä määräytyy sen jäsenten lukumäärän mukaan. 
Mikäli pankin ensisijainen oma pääoma on yli seitsemän 
prosenttia jäsenpankin vakavaraisuuslaskennassa käytetystä 
riskipainotetusta taseesta, pankin äänimäärä kaksinkertais-
tuu. Jäsenpankin äänimäärä ei kuitenkaan saa ylittää kahta 
prosenttia kokouksessa edustetuista äänistä.

Sellainen jäsenpankki, joka omien taloudellisten vaikeuk-
sien takia on saanut kuluvan tai viiden edellisen vuoden 
aikana Osuuspankkien Vakuusrahastolta tai keskusyhteisön 
tytärluottolaitokselta avustuslainaa, avustusta, takausta tai 
pääomasijoitusta, saa äänestää osuuskunnan kokouksessa 
vain yhdellä äänellä. Tällaisen pankin edustajaa ei voida 
myöskään valita osuuskunnan hallintoneuvostoon.

Hallintoneuvosto muotoutuu

Kerran vuodessa pidettävässä osuuskuntakokouksessa 
käydään läpi tilinpäätöksen hyväksyminen ja myönnetään 

vastuuvapaus keskusyhteisön johtokunnalle ja hallintoneu-
voston jäsenille. Kokouksen merkittävin tehtävä on kuitenkin 
hallintoneuvoston jäsenten valinta. Jäsenten valinnan hoitaa 
osuuspankkiryhmän nimitysvaliokunta.

Kaikista kuudestatoista osuuspankkiliitosta jokaisella on 

oikeus valita nimitysvaliokuntaan 1–2 edustajaa. Sääntö-
jen mukaan jokaiselta osuuspankkiliiton alueelta on oltava 
hallintoneuvostossa yksi edustaja, mikä varmistaa jäsen-
ten alueellisen edustavuuden. Loput edustajat puolestaan 
valitaan siten, että paikkajako määräytyy OP-liittojen kesken 
niiden jäsenpankkien vakavaraisuuden perusteella. Näin 

OP Osuuskunnan hallintoneuvoston myöntämä Gebhard-mitali on OP Ryhmän korkein kunniamerkki. Mitali voidaan myöntää osuuspankkien 
toimihenkilöille, hallinnon edustajille tai muille huomattavimmin ansioituneille henkilöille ansiokkaasta työstä OP Ryhmässä. Ryhmän 120-vuotis-
juhlavuoden kunniaksi mitaleja myönnettiin poikkeuksellisesti peräti kymmenelle henkilölle. Vuoden 2022 Gebhard-mitalistit vasemmalta alkaen: 
Kalle Arvio, Jari Himanen, Markus Johansson, Juho Malmberg, Annukka Nikola, Riitta Palomäki, Jaana Reimasto-Heiskanen, Markku Sotarauta, Tiia 
Tuovinen ja Jarmo Viitanen. © OP Ryhmä
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varmistetaan hyvin hoidettujen osuuspankkien äänivalta 
yhteenliittymässä.

Alkuvuosina hallintoneuvoston tehtäviin kuului lähinnä johto-
kunnan toiminnan yleinen valvonta sekä johtokunnan jäsen-
ten valinta. Ensimmäiseen johtokuntaan kuului kuusi jäsentä: 
pääjohtaja Antti Tanskanen, varapääjohtaja ja Osuuspankki-
keskuksen toimitusjohtaja Reijo Karhinen, ryhmäpalveluista 
vastaava Keijo Manner, ryhmähallinnosta vastaava Heikki 
Vitie,  riskienhallinnasta vastaava Esko Hollman sekä OKO 
Pankki Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen. Lisäksi 
Osuuspankkitarkastuksen johtaja Markku Niinikoski osallistui 
johtokunnan kokouksiin.

Toimintaympäristön muutos oli kuitenkin niin nopeaa, että 
se asetti suuria paineita yhteenliittymän kaikille tasoille. 
Pelkästään vuosikertomuksista voi havaita, miten keskeiseen 
asemaan nousivat riskinkantokyky ja kannattavuus, riski-
enhallinta ja sen organisointi, strateginen suunnittelu sekä 
palkitsemisjärjestelmät.

Palkitsemisjärjestelmät toimivat toisaalta positiivisina kan-
nustimina ja sitouttajina, toisaalta rajoitteina kohtuuttoman 
suurten riskien syntymisille. Yhdessä perinteisen toimialan 
ulottamisella pankkitoiminnasta vakuutustoimintaan nämä 
kaikki heijastuivat myös yhteenliittymän ylimpään hallintoeli-
meen eli hallintoneuvostoon.

Yhteenliittymän ja  
OP Ryhmän anatomia

Osuuspankkien yhteenliittymän muodostavat jäsenosuus-
pankit, keskusyhteisö ja sen konsolidointiryhmään kuuluvat 
yritykset, keskusyhteisön jäsenluottolaitokset sekä niiden 
konsolidointiryhmään kuuluvat yritykset sekä sellaiset 
luottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joiden 

äänivallasta edellä mainitut yhteisöt omistavat yhdessä yli 
puolet.

OP Ryhmän muodostavat puolestaan osuuspankkien 
yhteenliittymä sekä sellaiset yhteenliittymän ulkopuoliset 
yritykset, joiden äänivallasta yhteenliittymään kuuluvat 

Kuvaaja 17: OP Ryhmän rakenne vuonna 2021.

yhteisöt omistavat yli puolet. OP Ryhmän laajuus eroaa 
osuuspankkien yhteenliittymän laajuudesta siinä, että OP 
Ryhmään kuuluu myös muita kuin luotto- ja rahoitus-
laitoksia tai palveluyrityksiä. Näistä merkittävimpiä ovat 
vakuutusyhtiöt, joiden kanssa yhteenliittymä muodostaa 
rahoitus- ja vakuutusryhmittymän.

Määrittelyt kuulostavat melko monimutkaisilta, joten 
pelkistetympi muoto kuuluu seuraavasti: Yhteenliittymän 
muodostavat ne OP Ryhmän yhtiöt, jotka ovat keskinäi-
sessä vastuussa toistaan ja jotka kuuluvat yhteiseen talle-
tussuojajärjestelmään. OP Ryhmä puolestaan kattaa sekä 
yhteenliittymän että sen omistamat muut yhtiöt.
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Hallintoneuvoston ote 
vahvistuu
Konkreettisen kuvan hallintoneuvoston toiminnan muutoksista tarjoaa 
poikkileikkaus vuodelta 2015. Tällöin rahoitus- ja vakuutustoiminnan 
integrointi oli viety päätökseen.

Hallintoneuvoston puheenjohtajisto vuonna 2020: Markku Sotarauta (1. varapj.), Annukka Nikola (pj.) ja Ari 
Väänänen (2. varapj.). © OP Ryhmä
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Hallintoneuvoston tehtäväkenttä oli merkittävästi laajen-
tunut ryhmän yleisestä valvonnasta, kuten oheinen lista 

osoittaa:

Hallintoneuvosto
• vahvistaa talletuspankkien yhteenliittymäsäännöksissä 

todetut yhteenliittymän yleiset toimintaperiaatteet,
• vahvistaa OP Ryhmälle riskinkantoa ja riskilajeja koskevat 

riskilimiitit sekä jäsenpankkien riskiluokituksen periaatteet 
sekä seuraa säännöllisesti OP Ryhmän ja keskusyhteisö-
konsernin liiketoiminnan, riskinkantokyvyn sekä riskiase-
man kehitystä,

• vahvistaa OP Ryhmän vuosisuunnitelman,
• seuraa kulloinkin voimassa olevan OP Ryhmän strategian 

toteutumisen kehitystä,
• nimeää OP Ryhmän aluepankit,
• vahvistaa koko OP Ryhmää koskevat pitkän aikavälin pal-

kitsemisjärjestelmät ja
• käsittelee ja päättää strategisesti merkittävien ryhmäta-

soisten työryhmien nimeämisestä sekä niiden tehtävistä ja 
jäsenistä. 

Tehtävien määrä oli niin suuri, ettei vuonna 2015 kahdeksan 
kertaa kokoontunut hallintoneuvosto olisi voinut niitä hoitaa. 
Tehtävät päätettiin jakaa hallintoneuvoston nimittämille 
valiokunnille.

Puheenjohtajistoon kuuluivat hallintoneuvoston puheenjoh-
taja sekä molemmat varapuheenjohtajat. Tämä elin valmis-
teli muun muassa hallintoneuvostolle menevät esitykset 
ylimmän johdon organisaatiosta tai keskusyhteisön raken-
nemuutoksista. Lisäksi se arvioi keskusyhteisön johtokunnan 
jäsenten, varajäsenten ja tarkastusjohtajan luotettavuuden, 
sopivuuden ja ammattitaidon.

Työvaliokunnan muodostivat hallintoneuvoston puheen-
johtaja, varapuheenjohtajat sekä kuusi hallintoneuvoston 

vuosittain keskuudestaan nimeämää jäsentä. Valiokunnan 
tärkein tehtävä oli hallintoneuvoston avustaminen OP Ryh-
män strategian valmistelussa ja toteuttamisessa. Valiokunta 
osallistui myös kaikkien merkittävien hankkeiden valmiste-
luun ja seurantaan. Työvaliokunta kokoontui yleensä 8–11 
kertaa vuodessa, ja keskusyhteisön johtokunta valmisteli 
kokouksissa käsiteltävät asiat.

Tarkastusvaliokuntaan hallintoneuvosto nimitti neljä jäsentä 
vuodeksi kerrallaan. Jäsenillä on oltava riittävä asiantunte-
mus laskentatoimesta, kirjanpidosta, taloudellisesta rapor-
toinnista sekä sisäisestä tarkastuksesta. Puheenjohtajalta 
vaaditaan erityisosaamista tilinpäätösperiaatteiden sovelta-
misesta sekä sisäisistä valvontamekanismeista. Valiokunnan 
jäsen ei saa toimi- tai palvelussuhteessa osallistua sellaisen 
luottolaitoksen päivittäiseen johtamiseen, jonka asiat kuulu-
vat valiokunnan tehtäviin. Lyhyesti ilmaistuna tarkastusvalio-
kunta seuraa sitä, että koko ryhmän compliance-toiminnot 
sujuvat ongelmitta. Tarkastusvaliokunta kokoontui yleensä 
neljä kertaa vuodessa.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat hallintoneuvoston 
puheenjohtaja, hänen varahenkilönsä sekä enintään kolme 
hallintoneuvoston nimittämää henkilöä. Valiokunnan tehtä-
viin kuului johdon ja henkilökunnan palkkaus- ja palkitse-
misperiaatteiden kehittämisen valvonta.

Riskienhallintavaliokunta koostui kolmesta hallintoneu-
voston nimittämästä jäsenestä sekä kolmesta asiantunti-
jajäsenestä, jotka nimitettiin hallintoneuvostossa istuvista 
osuuspankkien toimitusjohtajista. Lisäksi valiokunnan 
kokouksiin osallistuivat säännöllisesti osuuskunnan johtokun-
nan puheenjohtaja, riskienhallinnasta vastaava johtaja sekä 
taloudesta vastaava johtokunnan jäsen. Valiokunnan tehtä-
vänä oli seurata ja valvoa koko ryhmän riskinottoa ja riskien 
hallintaa. Riskienhallintavaliokunta auttaa hallintoneuvostoa 
varmistamaan, että käytössä on riittävä riskienhallintajärjes-

telmä ja että toiminnassa ei oteta riskejä, jotka olisivat uhka 
toiminnan jatkuvuudelle, vakavaraisuudelle, maksuvalmiu-
delle tai strategian toteutumiselle.

Ongelmallinen vallanjako

Edellä annettu kuvaus hallintoneuvoston toiminnasta vuonna 
2015 havainnollistaa, miten suuresti sen toiminta oli muut-
tunut verrattuna aiempaan. Muutos johtui osittain hallin-
torakenteeseen liittyneestä poikkeavuudesta, joka oli ollut 
tunnusomaista osuuspankkien keskusyhteisölle jo toiminnan 
alusta lähtien. Jäsenosuuspankkien hallintorakenne noudatti 
vakiintunutta käytäntöä, jonka mukaan osuuspankin jäsenet 
valitsevat hallintoneuvoston, joka puolestaan valitsee halli-
tuksen, jonka alla operatiivista toimintaa vetää johtokunta.

Tämän käytännön sijaan jo ennen yhteenliittymän aikaa 
osuuspankkien kaksinapaisessa keskusyhteisössä hal-
lintoeliminä olivat olleet hallintoneuvosto ja johtokunta. 
Käytännössä tämä merkitsi sitä, että johtokunnan toiminta 
lähestyi monin osin hallituksen toimintaa ja yhteenliittymän 
vuosikertomuksissakin puhuttiin hallituksena toimivasta 
johtokunnasta.

Malli ei ollut täysin ongelmaton, sillä lukumäärältään suuri 
– tässä tapauksessa 36-jäseninen ja yleensä 4–5 kertaa 
vuodessa kokoontuva – hallintoneuvosto ei välttämättä 
ole riittävä vastavoima operatiivisesta johdosta vastaavalle 
johtokunnalle.

Vallankäytön ongelmallisuutta lisäsi se, että keskusyhteisön 
johtokunnan ja hallintoneuvoston välinen suhde ei ollut tasa-
painoinen. Olivathan hallintoneuvoston jäsenet osuuspank-
kien toimitusjohtajia tai johtavia hallintohenkilöitä. Osuus-
pankkien edustajina heidät voitiin rinnastaa keskusyhteisön 
omistajiin, ja tähän liittyi kiistaton ongelmakohta.
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Yhteenliittymän kulmakivenä on kaikkien jäsenluottolaisten 
keskinäinen vastuu. Sen edellytyksenä on puolestaan se, että 
keskusyhteisön johdolla, eli käytännössä johtokunnalla, oli 
laajat valtuudet puuttua yksittäisen osuuspankin toimintaan.

Ainakin osittain tätä ongelmaa vähensi hallintoneuvoston 
toiminnan tehostuminen edellä kuvatun valiokuntajärjestel-
män avulla. Sen ansiosta hallintoneuvosto sai aikaisempaa 
tiiviimmän otteen operatiivisen johdon toiminnasta. Valio-
kunnat toivat hallintorakenteeseen hallitusmaisia element-
tejä.

Valiokuntien jäsenten valinnassa näkyi konkreettisesti 
hallintoneuvoston puheenjohtajan merkityksen kasvu, 
sillä tämä toimi puheenjohtajana myös työvaliokunnassa, 
palkitsemisvaliokunnassa sekä valiokuntaan rinnastettavassa 
puheenjohtajistossa. Julkisuudessa ryhmä symboloitui pitkälti 
pääjohtajaan, mutta hallintoneuvoston puheenjohtajan tosi-
asiallista asemaa ei ole syytä aliarvioida.

Suur-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja Kari Manninen, Varsinais-Suomen Osuuspankkiliiton hallituksen puheenjohtaja Mauri Kontu ja kolme 
kautta OP-Pohjolan hallintoneuvostossa istunut Timo Viitanen palkittiin OP Ryhmän korkeimmalla kunniamerkillä eli Gebhard-mitalilla vuonna 
2015. © OP Ryhmä
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Suuri 
osuuskuntaväittely
Yhteenliittymän esimerkkinä olleen hollantilaisen Rabobankin historia 
luo mielenkiintoista kehystä aiheelle.

Vuosikokous 2014. © OP Ryhmä
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Ulkoisen toimintaympäristön muutokset 1970-luvulla 
olivat synnyttäneet paineita Rabobankin varsin monipor-

taista hallintorakennetta kohtaan. Ryhmän muodostaneiden 
yksittäisten osuuspankkien koon kasvaessa paikallisuuden 
merkitys oli vähentynyt samalla, kun asiakaskunta oli muut-
tunut yhä heterogeenisemmaksi. Konkreettisena osoituk-
sena oli jäsenten määrän supistuminen 1970-luvun lopun 
liki miljoonasta jäsenestä 1990-luvun lopun runsaaseen 
puoleen miljoonaan jäseneen. Esiin nostettiin periaatteelli-
nen kysymys siitä, oliko uusissa oloissa perusteltua säilyttää 
ryhmän aatteellisena perustana toiminut osuuskuntamuoto 
vai olisiko syytä muuttaa Rabobank listatuksi osakeyhtiöksi.

Osuuskuntamuotoa käsitellyt väittely ”The Great Cooperative 
Debate” ajoittui vuosiin 1995–1997. Keskustelussa vedottiin 
osakeyhtiön tuomiin etuihin esimerkiksi pääoman hankin-
nassa ja varainhankinnan hoitamisessa. Osuuskuntamallin 
kannattajat korostivat jäsenten merkitystä tasapainottavana 
voimana, osuuskuntamuodon merkitystä koko pankkikentän 
monipuolistajana sekä Rabobankin suurta yhteiskunnallista 
merkitystä.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana tässä keskustelussa oli 
voimakas kritiikki Lontoossa toimivaa osakeyhtiömuo-
toista investointipankkia kohtaan. Erityisesti kritisoitiin 
sen käyttöönottamia palkitsemisjärjestelmiä, joita pidettiin 
vieraina osuustoimintaperiaatteille ja joiden nähtiin lisäävän 
kohtuuttomasti riskinottohalukkuutta. Lopputulemana oli 
yksimielinen päätös jatkaa vanhan hallintomallin pohjalta. 
Rabobank-ryhmän sisäisiä hallintorakenteita yksinkertais-
tettiin, mutta rakenne säilyi edelleen kaksiportaisena, eli 
valvontavastuu jakaantui sekä yksittäisille jäsenpankeille että 
keskusyhteisölle.

2010-luvulla sekä OP Ryhmällä että Rabobankilla oli 
yhteinen ongelma: euroalueen kiristynyt keskitetty pankki-
valvonta. Rabobank-ryhmässä sisäisesti hoidettu valvonta oli 

vaikeasti sovellettavissa EKP:n johdolla tehtävän valvonnan 
vaatimuksiin. Valvonnan aiheuttamat kustannukset uhkasivat 
kasvaa kohtuuttoman suuriksi, eikä valvontaan ollut enää 
luontevaa sijoittaa siihen kuulunutta huolenpitoa osuustoi-
mintaperiaatteiden noudattamisesta ja edistämisestä. Van-
hasta mallista, jossa paikallisten osuuspankkien valitsemilla 
elimillä oli pitkälle menevä valvontavastuu, oli pakko tinkiä 
keskitetyn valvonnan hyväksi.

Esille nostettiin koko Rabobank-ryhmää koskevien hallin-
torakenteiden uudistus. Lähtökohdaksi hyväksyttiin se, ettei 
ongelmia voitu ratkaista hallintojärjestelmän asteittaisilla 
tarkastuksilla, vaan tavoitteeksi oli otettava ryhmän kaikkia 
osapuolia koskeva hallintorakenteiden uudistus. Lopullisina 
tavoitteina oli oltava aikaisempaa tehokkaampi osuuskunta ja 
parempi pankki.

OP Ryhmän hallitus 2020. Vasemmalta: Jari Himanen, Olli Tarkkanen, Pekka Loikkanen, Jarna Heinonen, Kati Levoranta, Timo Ritakallio, Leif 
Enberg, Jaakko Pehkonen, Riitta Palomäki ja Mervi Väisänen. © OP Ryhmä
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Pari vuotta vaatinut valmistelu kulki ”The Great Governance 
Debate” otsikon alla. Neuvotteluissa, joissa oli mukana myös 
kentän edustajia, päädyttiin yksimielisesti varsin radikaaliin, 
mutta myös odotettuun ratkaisuun. Paikalliset osuuspankit ja 
Rabobank yhdistettiin osuuskunnaksi, jolla tuli olemaan yksi 
pankkistatus ja yksi tase. Uusimuotoinen Rabobank aloitti 
toimintansa 1.1.2016, ja siihen liittyivät kaikki tuohon aikaan 
toimineet 113 paikallista osuuspankkia.

Hallintorakenteen viilaus

EKP:n valvontaan siirtyminen nosti Rabobankin ohella myös 
OP Ryhmässä esille kysymyksen hallintorakenteesta. Vaikka 
euroalueelta löytyi useita hyvin vahvoja osuustoimintamuo-
toisia suurpankkeja, Rabobank etunenässä, valvovan viran-
omaisen ajatusmaailma nojautui pitkälti osakeyhtiömuotoon 
ja sitä koskevaan lainsäädäntöön.

Lain mukaan johtokunnan toimintaa valvoo hallitus, jonka 
jäsenistä ainakin osan olisi syytä olla ryhmästä riippumat-
tomia ulkopuolisia asiantuntijoita. EKP:n valvojien mielestä 
hallituksen puuttuminen yhteenliittymän hallintorakenteesta 
oli ongelmallinen ratkaisu, ja vanhan rakenteen säilyttämi-
nen vaati ahkeraa raporttien vaihtoa Frankfurtin ja Helsingin 
välillä.

Lopulta rakennetta muutettiin siten, että hallintoneuvoston 
ja johtokunnan väliin tuli vuodesta 2020 lähtien hallitus. 
Hallituksen muodostaa pääjohtaja sekä 9–13 hallintoneu-
voston valitsemaa jäsentä. Vähintään neljän hallituksen 
jäsenen on oltava riippumattomia keskusyhteisöstä ja muista 
OP Ryhmään kuuluvista yrityksistä.

EKP:n Fit and Proper -vaatimukset tulevat ilmi jäsenille 
asetetuissa vaatimuksissa, sillä jäseneltä edellytetään teh-
täviensä hoidossa tarvittavia tietoja ja taitoja sekä riittävää 

finanssialan tuntemusta. Hallituksen puheenjohtajalla 
on oltava vähintään 10 vuoden ja varapuheenjohtajalla 
vähintään viiden vuoden kokemus vaativista liikkeenjohdon 
tehtävistä tai hallitukseen tehtäviin liittyvistä vaativista asian-
tuntijatehtävistä.
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Kentän muutokset
Osuuspankkiryhmän yli satavuotisessa historiassa osuuspankkien 
lukumäärä on ollut alusta lähtien sekä vahvuus että heikkous.

Asiakaspalvelua Urjalan Osuuspankissa. © OP Ryhmä
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Maaseudun luotonsaantimahdollisuuksien parantamiseksi 
perustettujen osuustoiminnallisten ”Raiffeisen”-kasso-

jen toiminnan lähtökohtana oli lainansaajien rajaton vastuu, 
toimialueen pienuus sekä hoitokulujen minimointi. Rajaton 
vastuu kassan sitoumuksista korvasi oman pääoman vähäi-
syyden.

Toimialueen pienuus puolestaan varmisti sen, että jäse-
net tunsivat toisensa, ja pienen yhteisön sisäinen kontrolli 
varmisti lainansaajien sitoutumisen lainan takaisinmak-
suun. Pieni koko myös mahdollisti toiminnan pyörittämisen 
talkoohengessä ilman palkattua työvoimaa. Käytännössä 
tämä näkyi siinä, että itsenäisten osuuskassojen luku nousi 
suurimmillaan 1920-luvun lopulla 1 416 osuuskassaan. 
Maalaiskuntien lukumäärä nousi tässä vaiheessa runsaaseen 
viiteensataan. Yrjö Blomstedtin kirjoittaman ryhmän ensim-
mäisen historian otsikko ”Kyläkassasta osuuspankkiin” kuvaa 
lähtötilannetta osuvasti.

Rakennemuutoksen ajurit

Osuuskassojen – vuodesta 1970 osuuspankkien – histo-
riassa on nähtävissä kolme poikkeuksellista vaihetta, jolloin 
niiden rakennetta on tietoisesti kehitetty.

Ensimmäinen vaihe ajoittui 1930-luvulle. Tällöin pienten, 
lähinnä vapaaehtoisvoimin ja ilman omaa pankkihuoneistoa 
tai säännöllistä aukioloaikaa toimivien kassojen heikko kan-
nattavuus oli johtanut tilanteeseen, jossa vaihtoehtoina oli 
joko kassan liittäminen isompaan, hyvässä kunnossa olevaan 
kassaan tai toiminnan lopettaminen kokonaan. Seurauksena 
oli kassojen lukumäärän supistuminen. Vuonna 1930 kassoja 
oli 1 416, kun vuonna 1939 kassoja oli 1 085, eli määrä 
laski vuosikymmenessä 331 kassalla. Ratkaiseva sysäys tälle 
kehitykselle oli lama, joka koetteli erityisen rajusti maaseu-
dun asukkaita palkollisista talonomistajiin.

Toinen vaihe alkoi talvisodan syttymisellä ja jatkui vuoteen 
1951. Jatkosodan päättyminen syksyllä 1944 merkitsi suuria 
alueluovutuksia erityisesti Karjalasta, jossa asui liki puoli mil-
joonaa suomalaista. Menetetyillä alueilla oli runsaasti pieniä 
osuuskassoja, ja viimeistään talvisodan päätyttyä pienimmät 
kassat liitettiin suurempiin kassoihin. Lopulliset järjestelyt 
tehtiin 1946–1951, jolloin kotipaikkansa menettäneet kassat 
liitettiin Suomessa toimiviin kassoihin. Kaikkiaan sotavuodet 
jälkiselvittelyineen merkitsivät osuuskassojen vähentymistä 
liki 450 kassalla, ja vuoden 1951 päättyessä osuuskassojen 
lukumäärä oli pudonnut 658 osuuskassaan.

Kolmas vaihe ajoittui 1970-luvun alkupuoliskolle, jolloin 
uusien pankkilakien astuminen voimaan yllytti pank-
keja yhdistymään. Uudistuksen tavoitteena oli varmistaa 
osuuskassoille, säästöpankeille ja liikepankeille aikaisempaa 
tasapuolisemmat kilpailuasetelmat, minkä yhtenä konkreet-
tisena osoituksena oli osuuskassojen oikeus kutsua itseään 
pankiksi kassan sijaan.

Uudistus toi osuuspankeille myös uusia vaatimuksia, joista 
merkittävimpänä voidaan pitää vakavaraisuusvaatimusta. 
Vaikka vaatimus oli ainoastaan kaksi prosenttia pankin 
vastuista ja vaatimuksen täyttämiselle annettiin 10 vuo-
den siirtymäaika, erityisesti pienille osuuspankeille näinkin 
alhaisen vaatimuksen täyttäminen vaikutti ylivoimaiselta. 
Tässä vaiheessa osuuspankkien joukossa oli vielä satakunta 
pientä osuuspankkia, jotka toimivat muuttotappioalueilla ja 
jotka eivät olleet onnistuneet pääsemään eroon alkuperäi-
sestä kyläkassamentaliteetista. Ei uskottu siihen, että oman 
pääoman lisääminen ylimääräisen tuloksen turvin olisi 
mahdollista.

1970-luvun kuluessa kaikkiaan 90 osuuspankkia fuusioitui 
suurempiin osuuspankkeihin. Tämän seurauksena osuus-
pankkien luku oli pienentynyt 373 osuuspankkiin vuosi-
kymmenen päättyessä, ja osuuspankkien määrä alkoi olla 

samalla tasolla maalaiskuntien määrän kanssa.  

Kaikkia rakenneongelmia nämä vaiheet eivät kuitenkaan 
poistaneet. Oikeastaan yhteenliittymän käynnistymiseen asti 
kaikissa strategiasuunnitelmissa oli esillä rakennekehitykseen 
liittyviä tavoitteita. Yksittäisen osuuspankin optimaaliseksi 
toimialueeksi esitettiin maakuntia tai sitä pienempiä talous-
alueita kaupungin tai maalaiskunnan sijaan. Samalla kentän 
ja keskuksen välillä vallitsi krooninen erimielisyys osuuspank-
kien optimaalisesta koosta. Osuuspankki-ideologia perustui 
pankkien näkökulmasta paikallisuuteen ja osuuspankin 
säilymiseen itsenäisenä mahdollisimman kauan. Keskuksessa 
näkemys koosta pohjautui pitkälti talouteen. Paras koko oli 
se, jolla oli saavutettavissa toiminnan jatkuvuuden kannalta 
mahdollisimman hyvä tulos.

Fuusioita tehtiin jatkuvasti, mutta kyseessä ei ollut yhtei-
sesti hyväksytyn rakenneohjelman toteuttaminen, vaan 
pikemminkin ad hoc -ratkaisu tilanteessa, jossa yksittäisen 
osuuspankin edellytykset jatkaa toimintaansa arvioitiin 
mahdottomaksi. Eteen nousi säännöllisesti tilanteita, joissa 
muuttoliikkeen seurauksena yksittäisen kunnan väestömäärä 
tasaisesti laski, ikärakenne painottui ylöspäin ja taloudellinen 
aktiviteetti hiipui. Edellytykset tällaisen kunnan osuuspankin 
toiminnan jatkamiseen heikkenivät, ja ainoaksi ratkaisuksi 
jäi pankin liittyminen isompaan, taloudellisesti vahvassa 
kunnossa olevaan pankkiin. 

Yhteenliittymän aika

Siirtyminen yhteenliittymämalliin merkitsi osuuspankkien 
pääomien tehokkaampaa hyödyntämistä, mikä taas hidasti 
rakennekehitystä. Yhtenä ratkaisukeinona oli toiminto-
jen keskittäminen keskusyksikköön. Näin mahdollistettiin 
pienienkin osuuspankkien toiminnan jatkaminen, vaikka 
kasvumahdollisuuksia ei enää ollut nähtävissä.
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Pankkitoiminnan luonteen muutokset lisäsivät entisestään 
pienimpien osuuspankkien vaikeuksia. Uusimuotoisen 
toiminnan vaatimat it-investoinnit saattoivat pienimmissä 
yksiköissä olla ylivoimaisia, koska niissä ei voitu hyödyntää 
it-järjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia. Myös ammatilli-
set vaatimukset lisääntyivät, jolloin monessa pankissa ei ollut 
taloudellisia edellytyksiä palkata uudenlaisen ajan ammatilli-
siin haasteisiin vastaavia asiantuntijoita.

Tähän kehitykseen myös keskusyhteisö puuttui, ja vuonna 
2009 tehtiin päätös, jonka mukaan jokaisen osuuspankkilii-
ton alueelle kehitettäisiin täyden palvelun pankki. Päätöksen 
taustalla vaikutti ilman muuta yritysrahoituksen, kansainvä-
lisen maksuliikenteen, varainhoidon sekä vahinkovakuutus-
toiminnan hoitamiseen liittyvien ammatillisten vaatimusten 
kasvu. Tunnistettiin myös, ettei jokaisessa osuuspankissa olisi 
mahdollisuuksia hoitaa kaikkia mainittuja tehtäviä.

Osuuspankkiliittoja oli tässä vaiheessa 16, joten täyden 
palvelun osuuspankkeja olisi myös 16. Näinä vuosina käyn-
nistyi myös aktiivinen poliittinen keskustelu maakuntauu-
distuksesta ja siihen kytkeytyvästä sote-uudistuksesta, jossa 
myös kuudentoista maakunnan luku nousi pinnalle. Myös 
tämä hanke herätti kritiikkiä kentällä, koska siihen nähtiin 
liittyvän yksityisten osuuspankkien suosimista kokonaisuuden 
kustannuksella.

Osuuspankkien määrän  
kehitys 1997–2020

Osuuspankkien lukumäärä kertoo vain osan totuudesta, 
sillä usein pienen osuuspankin fuusio isompaan merkitsi 
osuuspankkien lukumäärän pienenemistä, mutta samalla 
liitetty pankki jatkoi toimintaansa haarakonttorina, joten vai-
kutus osuuspankkiverkostoon oli tätä pienempi. Seuraavassa 
kaaviossa onkin mukana sekä osuuspankkien lukumäärä että © OP Ryhmä



Hallinto ja muuttuva ympäristö

92

osuuspankkien toimipaikkojen lukumäärä.

Osuuspankkien määrän lasku oli hyvin maltillista finanssi-
kriisin alkuvuosiin asti, sillä vuoteen 2008 tultaessa kuvioista 
oli fuusioiden takia poistunut 23 osuuspankkia, eli vuosittain 
fuusioita oli toteutettu vain muutamia kappaleita. Samaan 
aikaan toimipaikkaverkostoa oli tiivistetty hieman ripeämmin. 
Vuonna 2005 toimipaikkojen määrässä on selvä tasosiir-
tymä ylöspäin, mikä selittyy Pohjola-kaupan mukana tulleilla 
vakuutuskonttoreilla. Niiden liittäminen osuuspankkien kont-
toreihin vei 2–3 vuotta, jonka jälkeen toimipaikkojen määrä 
palasi supistuvalle trendilinjalle.

Finanssikriisin jälkeen muutosta vauhditti pankkiunionin 
synty, sen myötä toteutunut pankkilainsäädännön kiristy-
minen sekä erityisesti pankkivalvonnan kiristyminen. Vaikka 
yhteenliittymää tarkastettiin konsolidoidusti, yksittäisessä 
osuuspankissa tarkastukseen liittyvä työmäärä kasvoi mer-
kittävästi. Pienissä osuuspankeissa työmäärän kasvu koettiin 
suorastaan kohtuuttomaksi, ja kynnys fuusioon madaltui.

Fuusioiden määrä kääntyi selkeään nousuun, vaikka mistään 
ohjelmallisesta rakennekehityksestä ei ollut kyse. Vuosina 
2008–2018 osuuspankkien luku pienentyi peräti 71 osuus-
pankilla ja seuraavina vuosina vauhti vain kiihtyi, sillä vuonna 
2020 osuuspankkien määrä oli laskenut 137 osuuspankkiin. 
Kahdessa vuosikymmenessä osuuspankkien lukumäärä oli 
liki puolittunut, ja valtaosa tästä puolittumisesta oli ajoittunut 
2010-luvulle. Tavallaan kenttä sopeutui niihin vaatimuksiin, 
jotka pankkiunioniin kuuluminen toi osuuspankeille koosta 
riippumatta.

Osuuspankkiverkoston supistuminen noudatti pitkälti 
samaa kaavaa. Tästä huolimatta osuuspankkien alueellinen 
kattavuus korostui suhteessa kilpaileviin pankkiryhmitty-
miin. Jakson alussa toimipaikkojen määrä suhteessa koko 
pankkisektorin toimipaikkoihin oli selvästi osuuspankkien 

Kuvaaja 18: Osuuspankkien ja niiden toimipaikkojen määrän kehitys 1997-2020.

markkinaosuutta korkeampi eli 45 prosentin tuntumassa. 
2000-luvun alussa osuus pienentyi, mutta 2010-luvulla 
kilpailevat pankit karsivat toimipaikkojaan kovalla kädellä, 
minkä seurauksena osuuspankkien osuus kääntyi selvään 
nousuun, ja vuonna 2018 se ylitti 46 prosentin rajan.

Edellä on kuvattu vain osuuspankkien määrän supistu-
mista, mutta mukaan mahtuu myös vuosi, jolloin ryhmään 
tuli uusia osuuspankkeja. Vuonna 2015 kuusi aikoinaan 
yhteenliittymän ulkopuolelle jättäytynyttä paikallisosuus-
pankkiryhmään liittynyttä pankkia tuli mukaan yhteenliitty-

mään. Muutama näistä jatkoi itsenäisinä osuuspankkeina ja 
muutama liittyi suurempaan osuuspankkiin. 
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Muutosvauhti kiihtyy
Pohjola-kaupan myötä Osuuspankkiryhmän tase kasvoi ja 
toiminta monimutkaistui erityisesti siksi, että nyt toimittiin sekä 
pankkilainsäädännön että vakuutuslainsäädännön määrittämissä 
olosuhteissa. Samalla yhteiskunnan muutosvauhti oli lisääntynyt.

Pääjohtaja Reijo Karhinen henkilöstöinfossa vuonna 2010. © OP Ryhmä
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Johtamiseen tarvittiin samaan aikaan joustavuutta ja uusia 
työkaluja. Tilannetta vaikeutti lisäksi ryhmän heterogee-

nisyys. Johdettavana oli samaan aikaan tuhansia henkilöitä 
käsittänyt keskusyhteisö tytäryhtiöineen sekä osuuspankit, 
joiden tase esimerkiksi vuonna 2007 vaihteli 5 miljoonasta 
eurosta 1,8 miljardiin euroon.

Myös tuloksentekomahdollisuudet monipuolistuivat. Traditio-
naalisesti pankkien tulosta hallitsi korkokate, eli otto- ja anto-
lainauskorkojen välinen marginaali. Heti uuden vuosituhannen 
alusta lähtien marginaali tasaisesti supistui, joten korkokat-
teen tuottojen kasvattaminen tai edes ennallaan pitäminen 
vaativat jatkuvaa kasvua. Aivan uuteen tilanteeseen ajauduttiin 
finanssikriisin seurauksena, kun siirryttiin negatiivisten korkojen 
maailmaan.

Tähän haasteeseen Osuuspankkiryhmässä oli jo vastattu 
siirtymällä ilmaispalveluista palvelumaksujen keräämiseen 
oikeastaan kaikissa pankin toiminnoissa. Myös osuuspankeissa 
panostettiin arvopaperikauppojen välittämiseen ja osakesäi-
lytykseen, sijoitusvakuutusten myymiseen sekä yritysten ja 
suurten institutionaalisten sijoittajien omaisuudenhoitoon.

Tätä täydensi Pohjola-kaupan myötä erilaisten vahinkovakuu-
tusten myynti lakisääteisistä autovakuutuksista, kotivakuu-
tuksista ja metsävakuutuksista aina matkavakuutuksiin asti. 
Nämä uudet palvelut myös korvasivat sellaisia toimintoja, jotka 
pankeilta poistuivat. Esimerkiksi aikaisemmin pankkien hoitama 
valuutanvaihto siirtyi yksityisille aiheeseen erikoistuneille kan-
sainvälisille toimijoille, ja maksuliikenteessä pankkien rinnalle 
nousi uusia FinTech-innovaatioihin perustuvia toimijoita.

Toiminta-alojen vahvuudet

OP Ryhmän tilinpäätöksistä löytyy tietoa tuottojen jakautumi-
sesta toiminta-aloittain (segmenteittäin), mutta segmenttien 

Kuvaaja 19: Asiakasliiketoiminnan keskeisten tekijöiden, korkokatteen (luotonannon ja varainhankinnan 
välisen euromääräisen korkoeron) ja vakuutuskatteen (vakuutusmaksutuottojen ja vakuutuskorvausten 
erotuksen) kehitys 1998–2021.

ryhmittelyjä on muutettu aika-ajoin. Karkeasti ne voidaan kui-
tenkin jakaa kolmeen segmenttiin: pankkitoiminta ja varallisuu-
denhoito, henkivakuutus ja vahinkovakuutus. Suurin muutos 
segmenteissä toteutettiin vuonna 2012, kun henkivakuutusse-
gmentin nimi muutettiin varallisuudenhoito-segmentiksi.

Tässä yhteydessä voidaan todeta, että 2010-luvun alkuun asti 

tulos koostui pääosin pankkitoiminnasta, eli rahoituskatteesta 
ja varallisuudenhoidosta. Vahinkovakuutuksen tuotto oli selvästi 
epävakaisempaa 2010-luvun alkuun asti, ja suorastaan ongel-
mallinen oli henkivakuutussegmentti, joka vuosina 2008–2009 
oli selkeästi tappiollinen.

Syynä oli toiminnan vakuut ena olevan sijoitusomaisuuden 
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arvon negatiivinen kehitys. Se johtui osakekurssien ja kiinteis-
töjen arvojen laskusta sekä yleisestä korkojen laskusta, minkä 
seurauksena myös joukkovelkakirjojen arvot laskivat. Vahinko-
vakuutustoiminnan tulosta saattoi heikentää edellä mainittujen 
tekijöiden lisäksi pelkästään muutaman suuren samaan kalen-
terivuoteen ajoittuneen suurkatastrofin vakuutuskorvaukset.

Vuosien 2008–2009 yhteenlasketut tappiot ylittivät peräti 300 
miljoonan euron rajan. Tänä aikana ryhmän tulos perustui 
tasaisesti kasvaneeseen korkokatteeseen sekä varallisuu-
denhoidon kasvun myötä lisääntyneisiin tuottoihin. Vuodesta 
2012 lähtien ohjauskorot olivat kääntyneet negatiivisiksi ja 
vahinkovakuutustoiminnan rooli korostui. Toiminnan tulovirta 
vakautui, ja osuus segmenttien yhteenlasketuista tuloista nousi 
neljänneksen tasolle.  

Strategiatyöskentelyssä tulevaisuushorisontti oli kolme vuotta, 
mutta toimintaympäristön muutosvauhti oli kiihtynyt, joten 
käytännössä strategiatyöskentely oli muuttunut rullaavaksi. 
Tavoitteena oli edelleen nousu johtavaksi finanssialan toimijaksi 
Suomessa. Tämä puolestaan edellytti markkinaosuuksien kas-
vattamista kilpailijoita nopeammin. Pyrittiin siis keskittymään 
erityisesti niille alueille, joissa OP Ryhmän markkinaosuus oli 
kilpailijoita alhaisempi. Valmiiksi vahvat alueet olivat kotita-
louksien luotto- ja talletustarpeet. Kaikkein vahvin asema 
oli maatalouden, ja osin myös metsätalouden, rahavirtojen 
hoitamisessa.

Varallisuudenhoitoon liittyvissä toiminnoissa markkinaosuuk-
sissa oli parantamisen varaa, mutta tähän Pohjola-kauppa 
toi merkittävän lisän. Erityisen haasteelliseksi alueeksi nähtiin 
pääkaupunkiseutu, jossa asiakaspotentiaali oli suuri, mutta 
pitkälti ryhmän laiminlyömä. Myös suurten ja keskikokoisten 
yritysten rahoittajana oli kirittävää. Siinä myös onnistuttiin, sillä 
Pohjola Pankki (ennen vuotta 2008 OKO ja vuodesta 2015 
lähtien OP Yrityspankki) lisäsi jatkuvasti osuuttaan yritysten 
tärkeimpänä pankkina.

Markkinaosuuksien kehitys

Kuvaajissa 20-24 on esitetty eri segmenttien markki-
naosuuksien kehitys.

Kuvaaja 21: Talletusten markkinaosuuden kehitys 2003–2022.

38,6 %

Kuvaaja 20: Asuntoluottojen markkinaosuuden kehitys 2003–2022.
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Kuvaaja 22: Henkivakuutussäästöjen markkinaosuuden kehitys 
2001–2022.

Kuvaaja 23: Yritysluottojen markkinaosuuden kehitys 2009–2022. Kuvaaja 24: Pohjola Vakuutuksen markkinaosuuden kehitys 2001–2021.

33,6 %
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Ollako vai eikö olla
Rakennekehityksen taustalla vaikutti useita tekijöitä, kuten kiristyvän 
lainsäädännön ja valvonnan vaikutukset. Näitä suurempi merkitys oli 
kuitenkin yhteiskunnassa toteutuneilla muutoksilla. ”Postikonttorit, 
pankit ja kaupat muuttavat maalta keskuksiin, seuraavatko ihmiset 
palvelujen perässä” totesi P. Pirttimäki 30.6.1990 EVA:n tilaisuudessa 
pitämässään esitelmässä Työmarkkinoiden uudet avaukset. 1990-
luku oli vasta alkua, sillä uudella vuosituhannella muutosvauhti kiihtyi.

© Mika Pakarinen / Flick / OP Ryhmä
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Muuttovoitot keskittyivät maantieteellisesti yhä harvem-
mille alueille ja muuttotappiot tasaisesti ympäri maan. 

Hyötyjinä ovat olleet Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Varsi-
nais-Suomen, Pirkanmaan sekä Päijät-Hämeen maakunnat 
ja menettäjinä Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin, Ete-
lä-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Kärjistetysti 
maassamuutto nopeutti erityisesti 7–8 suurimman kaupun-
gin sekä niitä ympäröivien kehyskuntien kasvua.

Suureksi ongelmaksi pienissä maalaiskunnissa nousi 
maatalouden sisäinen kehitys. Perinteisesti maatalous on 
ollut pientilavaltaista, mutta 1990-luvulta lähtien tilanne on 
nopeasti muuttunut. Tilojen lukumäärä on vuosina 1995–
2019 puolittunut 100 000 tilasta runsaaseen 40 000 tilaan. 
Samaan aikaan tilojen keskimääräinen peltoala on kasvanut, 
sillä kokonaispeltoala ei ole merkittävästi muuttunut.

Kehityksen myötä koko maatalouden luonne on muuttunut. 
Koneellistuminen on korvannut ihmistyövoiman, ja yhdessä 
muuttoliikkeen kanssa tämä on muuttanut erityisesti pienten 
kuntien taloutta perusteellisesti. Se taas on heijastunut 
monin tavoin pienten, yhden kunnan alueella toimivien 
osuuspankkien toimintaan. Paikallisen yritystoiminnan hiipu-
minen on merkinnyt yritysluottojen kysynnän laantumista.

Maatalouden muodonmuutos on puolestaan johtanut 
tilanteeseen, jossa suuren maatilan kiinteistö- tai konein-
vestoinnit ovat nousseet niin suuriksi, ettei pienellä pankilla 
ole mahdollisuuksia tarvittavien luottojen myöntämiseen. 
Tarvitaan leveämpiä hartioita. Pitkään yhtenä ratkaisuna oli 
asuntoluottojen myöntäminen kaupunkeihin työn perässä 
muuttaneille entisille oman kunnan asukkaille. Tämäkin 
muuttui, kun asuntoluottojen varainhankinta siirtyi kes-
kusyhteisön perustamalle asuntoluottopankille. On tultu 
tilanteeseen, jossa pieni osuuspankki joutuu toden teolla 
miettimään: ollako vai eikö olla?

Kohti aluepankkeja

Fuusioprosessit eivät olleet yksinkertaisia, vaikka rivien välistä 
voi lukea, että rakennekehityksellä pyrittiin pääsemään kohti 
aluepankkeja, ellei peräti maakuntapankkeja. Taloudellisten 
tekijöiden ohella niihin liittyi myös psykologisia seikkoja. Tämä 
on näkynyt esimerkiksi siinä, että usein pieni fuusiota suun-
nitteleva osuuspankki ei halua suoraan liittyä maakunnan 
johtavaan aluepankkiin, vaan fuusioituu ensin useamman 
pienen tai keskikokoisen osuuspankin kanssa aluepankiksi ja 
vasta tämän vaiheen jälkeen liittyy maakunnan ykkösosuus-
pankkiin.

2010-luvun jälkipuoliskolla tämä ilmiö on ollut hyvin yleinen. 
Esimerkkejä on monta:
• Kokemäen ja Harjavallan osuuspankkien fuusio Huittisten 

Osuuspankkiin ja nimen muuttaminen Satakunnan Osuus-
pankiksi vuonna 2011.

• Forssan Seudun Osuuspankin, Somerniemen Osuuspankin 
ja Someron Osuuspankin fuusio Salon Osuuspankkiin ja 
nimen muuttaminen Lounaismaan Osuuspankiksi vuonna 
2013.

• Koillis-Savon Seudun Osuuspankki liittyi vuonna 2014 
Pohjois-Savon Osuuspankkiin.

• Vuonna 2016 Enon Osuuspankki ja Kiihtelysvaaran Osuus-
pankki yhdistyivät Ilomantsin Osuuspankkiin, ja uudeksi 
nimeksi otettiin Vaara-Karjalan Osuuspankki.

• Paattisten Osuuspankki, Auran Osuuspankki, Mellilän 
Osuuspankki, Pöytyän Osuuspankki sekä Tarvasjoen 
Osuuspankki puolestaan liittyivät yhteen vuonna 2017, ja 
uudeksi nimeksi otettiin Auranmaan Osuuspankki.

Suurfuusio Uudellamaalla

Aivan oma lukunsa on parhaillaan meneillään oleva suur-
fuusio Uudellamaalla. Tällä maan nopeimmin kehittyvällä 

alueella osuuspankeilla on ollut perinteisesti vaikeuksia 
kilpailla tasaveroisesti muiden pankkien kanssa. Seurauksena 
on ollut markkinaosuuksien pysyminen alhaisina koko maan 
markkinaosuuksiin verrattuna. Markkinaosuuksien kasvatta-
misen uskotaan olevan mahdollista yhdistämällä voimat, ja 
tämän suuntainen kehitys alkoi viimeistään vuonna 2014, 
kun Porvoon Osuuspankki fuusioitui Itä-Uudenmaan Osuus-
pankkiin.

Vuonna 2019 Länsi-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan 
osuuspankit liittyivät yhteen, ja nimeksi tuli Uudenmaan 
Osuuspankki. Näin Uudenmaan alueella oli enää kolme 
suurta osuuspankkia, kun mukaan lasketaan Helsingin 
Seudun Osuuspankki. Nämä kolme osuuspankkia hyväk-
syivät sulautumissuunnitelman 29.9.2021, ja Uudenmaan 
Osuuspankin nimellä kulkeva suurpankki aloittaa toimintansa 
seuraavan vuoden loppuun mennessä.

Kyseessä on osuuspankkiryhmän historian ehdottomasti 
merkittävin fuusio. Uuden osuuspankin tase tulee lähen-
telemään 20 miljardia euroa, eli sen osuus koko ryhmän 
taseesta nousee yli kymmeneen prosenttiin. Kahden seu-
raavaksi suurimman osuuspankin eli Tampereen Seudun ja 
Turun Seudun osuuspankkien taseet ovat 5 miljardin euron 
suuruusluokkaa, joten kuvaan tulee mukaan todellinen 
suurluokan vaikuttaja. Tämä tulee erityisesti muuttamaan 
pääkaupunkiseudun ja samalla koko Uudenmaan alueen 
asuntoluottomarkkinat perusteellisesti. Kilpailevat pankit ovat 
syystäkin varpaillaan.

Keskittyminen

Selkeänä trendinä Osuuspankkiryhmässä on vuosikymme-
nien ajan ollut kasvun painottuminen suuriin osuuspankkei-
hin ja sitä seurannut keskittyminen, minkä myös seuraavat 
luvut osoittavat.
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Uudenmaan suurpankin yhdistymissopimus allekirjoitettiin syksyllä 2021. Eturivissä Markus Johansson, Ulla-Mari Karhu, Pekka Hiidenheimo, Harri 
Nummela ja Sari Heinonen. Takana Mauri Molander, Jussi Huttunen, Jarmo Viitanen ja Maria Soini. © OP Ryhmä

Kuvaaja 25: Osuuspankkien ylimmän ja 
alimman desiilin vakavaraisuus keskimäärin.

Luvut ovat suorastaan imartelevia osuuspankeille, sillä 
omien varojen suhde taseeseen on sekä suurissa että 
pienissä osuuspankeissa kasvanut erittäin hyvin. Tosin luvut 
ovat keskiarvoja, joten mukaan mahtuu monenlaisia pank-
keja. Esimerkiksi vuonna 2018 ylimmässä desiilissä omien 
varojen suhde taseeseen vaihteli 22–60 prosentin välillä ja 
alimmassa desiilissä 66–124 prosentin välillä.

Otosten pienuudesta huolimatta muutamia yleistyksiä 
voidaan tehdä. Pysyminen suurten pankkien eliittiryhmässä 
edellytti jatkuvasti nopeaa kasvua, ja vaikka kaikissa stra-
tegiasuunnitelmissa korostettiin, ettei kasvu saa vaarantaa 
vakavaraisuutta, suurten pankkien ryhmässä vakavaraisuus 

oli selkeästi pienten ryhmää alhaisempi.

Pienissä pankeissa tätä ongelmaa ei ollut. Pienten osuus-
pankkien luonne muuttui, ja ainakin osasta tuli pikemminkin 
säätiöitä, joissa taseen kasvu oli vaatimatonta, mutta omat 

pääomat jatkoivat kasvuaan. Poikkeuksiakin löytyi, ja vuonna 
2018 Niinijoen Osuuspankin (omat pääomat 124 %) ja 
Simpeleen Osuuspankin (101 %) omat pääomat jopa ylittivät 
taseen.
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Osuuspankkien kokoluokat

Käytännössä osuuspankin koko määrittää pitkälti toiminnan 
luonteen, ja osuuspankit voidaan ryhmitellä 3–4 kokoluok-
kaan. Suuriin osuuspankkeihin voidaan lukea ne osuuspankit, 
joiden tase ylitti vuonna 2018 miljardin euron rajan. Tällaisia 
osuuspankkeja oli vuoden 2018 päättyessä 20 kappaletta.

Suuret osuuspankit
Kolme suurinta olivat Tampereen Seudun Osuuspankki, 
Oulun Osuuspankki sekä Turun Seudun Osuuspankki. Näissä 
vajaan 5 miljardin euron suuruisen taseen omaavissa maa-
kuntapankeissa henkilökunnan määrä nousi korkeimmillaan 
runsaaseen kolmeensataan, ja niiden konttoriverkosto koos-
tui pääkonttorista sekä 5–8 sivukonttorista. Näiden pankkien 
voimavarat mahdollistivat tehokkaan it-teknologian hyö-
dyntämisen, joten konttoriverkostoa oli runsaista fuusioista 
huolimatta pystytty kaventamaan.

Mitenkään yllättävää ei ole, että nämä osuuspankit sijaitsivat 
suurissa kasvukeskuksissa, joissa asuntoluottojen kysyntä oli 
vilkasta. Lisäksi nämä osuuspankit toimivat myös merkit-
tävinä yrityspankkeina. Omistaja-asiakkaiden määrä näissä 
suurimmissa pankeissa nousi sataan tuhanteen ja ylikin.

Enemmistö tämän kokoluokan osuuspankeista oli kuiten-
kin merkittävästi edellä mainittuja pienempiä, eli niiden 
tase vaihteli miljardista eurosta runsaaseen 1,5 miljardiin 
euroon. Näissä osuuspankeissa henkilökunnan määrä 
vaihteli 75–130 välillä, ja toimipisteitä oli pääkonttorin lisäksi 
1–5. Myös nämä pankit olivat luonteeltaan aluepankkeja, ja 
niiden toiminta kattoi pankkitoiminnan koko kirjon. Omista-
ja-asiakkaiden määrä liikkui 30 000–50 000 välillä. Näiden 
osuuspankkien kasvu perustui sekä orgaanisen kasvuun että 
runsaiden fuusioiden myötä tulleeseen kasvuun.

Samankokoisten pankkien liittyminen yhteen oli joissain 

tapauksissa saattanut johtaa myös lieviin identiteettion-
gelmiin siitä, minkä pankin sateenvarjon alla fuusion 
jälkeen jatkettiin. Pelkästään uuden pääkonttorin sijainnista 
jouduttiin käymään pitkiä neuvotteluja. Tämän välttämiseksi 
fuusiot olivat usein kombinaatiofuusioita, joissa muodollisesti 
perustettiin kokonaan uusi pankki.

Keskikokoiset osuuspankit
Lukumääräisesti suurimman kokoluokan muodostavat keski-
kokoiset osuuspankit. Tyypillisesti tähän ryhmään kuuluvalla 
osuuspankilla oli 300–500 miljoonan euron tase. Tällaisia 
pankkeja ovat muun muassa Janakkalan Osuuspankki (tase 
416 milj. euroa), Raahen Seudun Osuuspankki (tase 436 
milj. euroa), Tornion Osuuspankki (tase 328 milj. euroa) sekä 
Vaara-Karjalan Osuuspankki (tase 450 milj. euroa).

Ryhmä on melko heterogeeninen, sillä joukossa on vanhoja 
vauraan maalaispitäjän ympärille ankkuroituja pankkeja 
sekä 3–5 maaseudun pankin yhdistymisen seurauksena 
muodostettuja aluepankkeja. Näissä pankeissa henkilökun-
nan määrä vaihteli 20–30 välillä ja omistaja-asiakkaita oli 
12 000–15 000.

Tähän ryhmään kuuluvien pankkien kesken saattoi olla suuria 
eroja toimintaympäristössä. Osa sijaitsi kasvukeskuksen lähi-
piirissä, jolloin kasvuedellytykset olivat otolliset. Toiset olivat 
puolestaan muodostuneet useiden fuusioiden seurauksena, 
minkä seurauksena kustannusrakenne saattoi olla raskas.

Fuusiosopimuksissa oli luvattu säilyttää valtaosa palvelu-
pisteistä, mutta käytännössä se ei ollutkaan mahdollista. 
Ratkaisuina oli usein pienimpien toimipaikkojen aukioloai-
kojen rajoittaminen joko muutamaan päivään viikossa tai 
muutamaan tuntiin päivässä.

Muutamissa pankeissa oli järjestetty autokyydityksiä jäljellä 
oleviin palvelupisteisiin. Entisaikaan pankkiauto tuli asiak-

kaan luo, mutta nyt auto vei asiakkaan pankin luo. Suuriin 
pankkeihin verrattuna keskikokoisten pankkien vakavaraisuus 
oli jonkin verran parempi, mutta vaihtelut vakavaraisuudessa 
olivat melko suuria.

Pienet osuuspankit
Pieninä pankkeina voidaan pitää korkeintaan 100 miljoonan 
euron taseen osuuspankkeja, joita vuonna 2018 oli 56. 
Näistä 12 osuuspankin tase oli alle 50 miljoonaa euroa. 
Pienet osuuspankit olivat usein maaseudun pikkupankkeja, 
joiden juuret saattoivat ulottua aivan osuuskassojen perusta-
misen alkuvaiheisiin. Kyseisissä osuuspankeissa henkilökun-
nan määrä nousi korkeimmillaan 4–6 henkilöön ja omista-
ja-asiakkaita oli parista tuhannesta kolmeen tuhanteen.

Silmiinpistävää oli pikkupankkien korkea oman pääoman 
suhde taseeseen, kuten edellä olevasta kuvaajasta ilmenee. 
Samalla kuitenkin kehitysmahdollisuudet olivat ongelmalliset, 
sillä nämä osuuspankit sijaitsivat yleensä muuttotappioalu-
eilla, joten perinteisten pankkipalvelujen kysyntä oli vähäistä.

Havainnollisen käsityksen tilanteesta tarjoaa Sallan Osuus-
pankki, jonka tase oli runsas 90 miljoonaa euroa. Taloudelli-
sesti pankki oli hyvässä kunnossa, mutta paikkakunta, jossa 
jäljellä oli enää 17 maatilaa ja jossa vuoden aikana oli raken-
nettu vain kaksi uutta omakotitaloa, merkitsi suuria haasteita 
osuuspankin johtajalle. Toivoton tilanne ei kuitenkaan 
ollut, sillä Salla kuului niihin Lapin alueisiin, jotka hyötyivät 
matkailun kasvusta. Tämän osoittaa 12 uuden vapaa-ajan 
asunnon pystyttäminen kuntaan yhden vuoden aikana.

Tavallaan näitä pieniä osuuspankkeja voi myös pitää edel-
läkävijöinä, sillä naisten osuus johtajina oli niissä selkeästi 
korkeampi (29 %) kaikkien 156 osuuspankin toimitusjohtajiin 
verrattuna (14 %).
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Keskusyhteisön 
kehittäminen
Keskusyhteisön asema toimintaa kehittävänä, koordinoivana ja 
valvovana elimenä oli merkittävä jo yhteenliittymän alussa, mutta 
sisäisten ja ulkoisten muutosten seurauksena merkitys tasaisesti 
kasvoi. Keskittymiseen johtavia sisäisiä tekijöitä oli ainakin ICT-
teknologian nopea kehitys.

© OP Ryhmä
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Aikaisemmin asiakaspalvelu oli hoidettu pankkitiskin 
ääressä henkilökohtaisena palveluna, mutta nyt kas-

vavassa määrin palvelukanavat muuttuivat digitaalisiksi ja 
kustannustehokkaimman ratkaisun tarjosi palvelutuotannon 
keskittäminen.

Hyviksi esimerkeiksi sopivat käteisrahan nostot ja talletukset, 
maksaminen ja asuntoluottoanomukset tai omaisuuden 
hoitoon liittyvät palvelut, jotka valtaosin hoidetaan sähköi-
sesti. Vakuutusyhtiö Pohjolan liittäminen Osuuspankkiryh-
mään lisäsi myös merkittävästi keskusyhteisössä tehtävien 
toimintojen määrää. Uuden teknologian käyttöönotto lisäsi 
myös osaltaan keskittymistä.

Ulkoiset tekijät johtuivat puolestaan pankkilainsäädännön 
kiristymisestä sekä pankkivalvonnan monimutkaistumisesta 
euroalueen kattavan pankkiunionin myötä. 2010-luvun 
alkuvuosista lähtien pankeille tuli jatkuvasti uusia tehtäviä, 
jotka johtuivat kiristyneistä vakavaraisuus- sekä maksu-
valmiusvaatimuksista ja riskienhallinnan tehostamisesta. 
Osuuspankkien yhteenliittymän tapaisessa mallissa vastauk-
sena tähän oli uusien tehtävien hoitaminen keskusyhtei-
söstä käsin. Konkreettisesti tämä näkyi esimerkiksi juristien 
määrän moninkertaistumisena.

Osuuspankkien kehittämis- ja 
palvelukeskus

Keskusyhteisön tehtävänä on edellytysten luominen ryhmän 
yhteisten strategioiden toteuttamiselle. Se on osuuspankkien 
kehittämis- ja palvelukeskus, joka rakenteeltaan on varsinai-
nen hybridi. Sen alaisuudessa on parhaimmillaan toiminut 
toistakymmentä tytäryhtiötä, joista useimmat ovat olleet 
yhtiömuodoltaan osakeyhtiötä.

Näistä ehdottomasti merkittävin on ollut Osuuspankkien 

Keskuspankki Oy (OKO), eli nykyinen OP Yrityspankki Oyj. Lii-
kepankkistatuksen omaava yhtiö on toiminut perustamises-
taan lähtien osuuspankkien keskuspankkina. Yhteenliittymän 
muodostuksen jälkeen sen tärkeimpiin tehtäviin on kuulunut 
yrityspankkitoiminta, yritysrahoitus, yritysten ja instituu-
tioiden varojenhoito, ryhmän likviditeetin sekä pitkäaikaisen 
markkinaehtoisen varanhankinnan hoito sekä kansainvälisen 
liiketoiminnan hoito. Näistä tehtävistä on vastannut joko 
yhtiö itse tai sen omistamat tytäryhtiöt.

Keskusyhteisön henkilöstöä Vallilan pääkonttorissa Helsingissä vuonna 2015. © Lasse Saarinen / OP Ryhmä

Merkittävän muutoksen aiheutti Vakuutusyhtiö Pohjolan osto, 
sillä juridisesti Pohjolasta tuli OKO:n sataprosenttisesti omis-
tama tytäryhtiö. Keskusyhteisön hybridiluonnetta korosti se, 
että vuoteen 2015 asti OKO (Pohjola Pankki) oli pörssinotee-
rattu osakeyhtiö, jolla oli yli 30 000 osakkeenomistajaa. Näin 
sen piti samaan aikaan vastata sekä OP Ryhmän eri yksiköi-
den että ulkopuolisten osakkaiden tarpeisin. Osuuspankkien 
osuus OKO:n äänistä oli 13 % ja keskusyhteisön osuus 61 % 
äänivallasta. Tilinpäätöksessä OKO:a ja sen seuraajia (Pohjola 
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Pankki ja OP Yrityspankki) on käsitelty keskusyhteisön alai-
suudessa toimivana konsernina. 

Trendit olivat odotusten mukaiset. Huolimatta taseen 
kuusinkertaistumisesta osuuspankkien henkilökunta supistui 
vajaalla kahdella tuhannella, kun samalla keskusyksikössä 
henkilökunnan määrä selkeästi kasvoi. Pohjolan liittäminen 
Osuuspankkiryhmään merkitsi liki 2 800 henkilön siirtymistä 
ryhmän palvelukseen. Aluksi tämä näkyi keskusyhteisön 
työntekijöiden tasosiirtymänä ylöspäin, mutta muutaman 
vuoden viiveellä toimintoja organisoitiin uudelleen. Keskus-
yhteisöstä siirtyi työntekijöitä kentän osuuspankkeihin, minkä 
seurauksena kentän työntekijöiden lasku kääntyi hetkeksi 
nousuun.

Keskusyhteisön muutokset

Finanssikriisin seurauksena ryhmän tulokset olivat käänty-
neet laskuun 2010-luvun alussa, mikä puolestaan pakotti 
johdon miettimään keinoja tilanteen vakauttamiseksi. Tulo-
puolen kehittäminen on yleensä suhteellisen hidas prosessi, 
joten tilanne ratkaistiin laajamittaisella, rajoitetulla tehosta-
misohjelmalla. Toisin sanoen henkilökuntaa vähennettiin.

Vuoden 2012 lopulla  yt-neuvottelujen tuloksena oli kesku-
syhteisön työpaikkojen vähentäminen 561 henkilöllä sekä 
150 henkilön työtehtävien ulkoistaminen. Tästä eteenpäin 
ryhmän kaikissa strategioissa korostettiin tiukan kulukurin 
merkitystä. Tässä myös onnistuttiin, sillä vuoden 2018 päät-
tyessä koko ryhmän henkilökunnan määrä oli lähes 2 000 
henkilöä vähemmän kuin vuonna 2012.

Keskusyhteisössä hoidettujen tehtävien määrä oli kuitenkin 
lisääntynyt niin, että suurin osa henkilöstövähennyksistä oli 
2010-luvun jälkipuoliskolla toteutettu kentällä. Keskusyhtei-
sössä työskentelevien henkilöiden määrä oli vuosikymmenen 

viimeisinä vuosina ylittänyt osuuspankeissa työskentelevien 
määrän.

Toiminnan monipuolistumisen ja kasvun myötä paineet 
keskusyhteisön organisaation uudistamiseen kasvoivat, ja 
merkittävin muutos ajoittuu vuoteen 2011. Tällöin keskusyh-
teisön toiminnot ryhmiteltiin funktionaalisesti kahteen osaan. 
Ryhmäohjaukseen, valvontaan ja riskienhallintaan liittyvät 
tehtävät pysyivät suoraan keskusyhteisön hoidossa, ja koko 
ryhmän keskitettyjen palveluiden kehittäminen ja hoitaminen 
siirrettiin OP-Palvelut -nimiseen tytäryhtiöön. Tämä puoles-
taan koostui OP-Palvelut Oy:stä sekä OP-Prosessipalvelut 
Oy:stä.

Ulkopuolelta katsottuna toiminta vaikuttaa hieman seka-
valta. Esimerkiksi vakuutus- ja pääomamarkkinatoimintaa 
harjoitetaan sekä keskusyhteisön erillisissä tytäryhtiöissä 
– OP-Asuntoluottopankki Oyj:ssä ja OP-Henkivakuutus 
Oy:ssä – sekä Pohjola Pankki Oyj -konsernissa (nyk. OP 
Yrityspankki).

Vuonna 2015 organisaatiota uudistettiin siten, että Pohjola 
Pankki Oyj:stä siirrettiin varallisuudenhoitoon, korttiliike-
toimintaan sekä kiinteistövarainhoitoon liittyvät toiminnot 
keskusyhteisön hallintaan. Samassa yhteydessä pohdittiin 
myös vahinkovakuutuksen sekä keskuspankkitoimintojen 
siirtämistä keskusyhteisön suoraan alaisuuteen. Tällöin OP 
Yrityspankki eli vanha OKO olisi hoitanut vain yrityspankki-
toiminnan. Vahinkovakuutuksen kohdalla tämä siirto myös 
toteutettiin.

Keskusyhteisön kasvu

Keskusyhteisön toimintojen ryhmittelyssä saattoi kuulla myös 
vanhoja kaikuja vuosista ennen yhteenliittymän muodosta-
mista, kun silloisen kahden keskusyksikön, OKO:n ja OKL:n, 

Kuvaaja 26: OP Ryhmän keskusyhteisön rakenne ja omistussuhteet  
vuonna 2012.
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välillä oli ristiriitaa valta-asemasta Osuuspankkiryhmän 
johdossa.

Tiivistettynä keskusyhteisön toiminta ennakoi samaan aikaan 
sekä koko ryhmän strategisia tavoitteita että sopeutumista 
ulkoisen toimintaympäristön muutoksiin. Ensimmäistä vuo-
teen 2006 kestänyttä jaksoa voidaan kuvata otsikolla ”kohti 
johtavaksi pankkiryhmäksi”. Tämän jakson aikana keskusyh-
teisössä panostettiin toimiin, joilla vakautettiin Osuuspank-
kiryhmän taloudellinen asema sekä kehitettiin järjestelmiä, 
joiden avulla osuuspankit pystyivät monipuolistamaan 
toimintaansa ottamalla käyttöön erilaisia varainhoitoon 
liittyviä palveluita.

Vuodesta 2006 vuoteen 2016 tavoitteena oli nousta maan 
johtavaksi finanssialan toimijaksi. Keskusyhteisölle nämä 
vuodet olivat hyvin haasteelliset, sillä samaan aikaan oli 
sopeuduttava koko toimialan sääntely- ja valvontajärjestel-
mien kasvuun ja monimutkaistumiseen.

Vuonna 2016 vahvistetussa strategiassa tavoitteena oli 
asteittainen siirtyminen puhtaasta finanssitoimijasta digi-
taalisen ajan monialaiseksi palveluyritykseksi. Vakiintuneiden 
kolmen liiketoiminta-alueen – pankki-, vahinkovakuutus- ja 
varallisuudenhoitoliiketoimintojen – rinnalle muodostettiin 
neljänneksi liiketoiminta-alueeksi terveys- ja hyvinvointipal-
velut. Samalla kaavailtiin toiminnan laajentamista liikkumi-
seen ja asumiseen. Hanke oli erittäin kunnianhimoinen, sillä 
kaikkiin kehityspanoksiin oli varauduttu käyttämään jopa 2 
miljardia euroa vuoden 2020 loppuun mennessä. Paineet 
keskusyhteisön koon kasvattamiseen lisääntyivät entisestään.

© OP Ryhmä
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Henkilökunnan määrä
Yhteenliittymän kahtena ensimmäisenä vuosikymmenenä 
osuuspankkien toiminta muuttui perinpohjaisesti. Pohjolan 
hankintaan asti painopiste oli ollut perinteisessä pankkitoiminnassa. 
Suurimpana muutoksena oli toimintamuotojen sopeuttaminen niihin 
määräyksiin ja ohjeisiin, joihin keskinäinen vastuu rakentui.

Henkilöstöä Turun kesäpäivillä 2002. © OP Ryhmä
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Vaikka osuuspankit olivat muodollisesti itsenäisiä ja kes-
kusyhteisön omistajia, keskusyhteisön valta osuuspank-

keihin oli lisääntynyt. Käytännössä tämä merkitsi valvonta-
järjestelmien monimutkaistumista jokaisessa osuuspankissa 
pankin koosta riippumatta sekä riskien hallintaan käytetyn 
ajan moninkertaistumista. Uutena osana jokaisen osuuspan-
kin arkipäiväiseen työhön tuli compliance-toiminta, jota joh-
dettiin keskusyhteisöstä. Samaan aikaan pankkitoiminnassa 
oli jatkuvasti omaksuttava uusia työtapoja, jotka liittyivät 
uusien palvelukanavien käyttöönottoon.

2010-luvulla muutosvauhti kiihtyi, sillä osuuspankeista oli 
Pohjolan hankinnan jälkeen tullut pankkialan lisäksi myös 
vakuutusalan toimijoita. Kun tähän lisätään kiristyneen 
pankkilainsäädännön sekä pankkisäätelyn myötä lisääntyneet 
tehtävät, voidaan todeta muutosten koskettaneen jokaista 
osuuspankkilaista. Uudet tehtävät vaativat uusien asiantun-
tijoiden rekrytointia, mutta paineet kustannusten hillintään 
korostuivat. Jokaisessa osuuspankissa oli tasapainoteltava 
toiminnan tehostamisen ja kustannusten hallinnan välillä.

Vaikeinta tämä oli pienissä osuuspankeissa. Henkilökunnan 
määrää ei enää voitu vähentää, mutta lisääntynyt valvonta 
vaati jatkuvasti uusien raporttien ja selvitysten laadintaa. 
Pienen pankin johtajan työmäärä kasvoi jatkuvasti. Vaikein 
tilanne oli osuuspankeissa, jotka toimivat pienillä muutto-
tappiosta kärsivillä alueilla. Osuuspankki saattoi olla alueen 
ainoa pankki, joten markkinaosuus oli jo valmiiksi korkea. 
Uusien omistaja-asiakkaiden saaminen oli näissä oloissa 
työn ja tuskan takana.

Palkitsemisjärjestelmissä aikaisempaa suurempi painoarvo 
oli kuitenkin asiakashankinnassa, tarkemmin sanottuna 
uusien omistaja-asiakkaiden saamisessa, mutta monen 
pienen osuuspankin kohdalla tässä onnistuminen oli liki 
mahdotonta. Osuuspankit olivat jakaantuneet kahtia: kasva-
vien kasvukeskuksien hyvin menestyvät osuuspankit vastaan 

taantuvien muuttotappioalueiden mukana sinnittelevät 
osuuspankit.

Tämä näkyy myös osuuspankkien henkilökunnan määrässä. 
Kaikkein suurimmissa osuuspankeissa henkilökunnan määrä 
on yli 300 työntekijää, kun se pienimmissä pankeissa saattaa 
jäädä 4–5 henkilöön. Suuret erot johtuvat pitkälti toimintojen 
keskittämisestä keskusyhteisöön, minkä seurauksena erityi-
sesti pienissä osuuspankeissa tehtävät rutiinityöt vähentyivät.

Huomionarvoista on osuuspankkien henkilöstön määrän 
pysyminen varsin vakaana. Vuonna 1998 osuuspankeissa 
oli töissä 6 650 henkilöä. Korkeimmillaan luku oli 7 306 
vuonna 2013, jonka jälkeen määrä tasaisesti vähentyi  

5 447 henkilöön vuonna 2018. Vuonna 2017 keskusyhtei-
sön henkilöstömäärä ylitti ensimmäisen kerran osuuspank-
kien henkilöstömäärän.

Keskusyhteisön henkilöstön kaksinkertaistuminen vuonna 
2005 johtuu Pohjola-kaupan mukana tulleesta henkilös-
töstä, josta merkittävä osa siirtyi työskentelemään keskus-
yhteisössä. Osuuspankkien henkilöstömäärän kääntyminen 
laskuun vuodesta 2014 lähtien selittyy pitkälti fuusioiden 
määrän jyrkällä lisääntymisellä. Välittömiin irtisanomiin ei 
fuusioiden yhteydessä mielellään menty, mutta eläköitymis-
ten ja siirtojen avulla kyettiin muutaman vuoden viiveellä 
organisoimaan työvoiman käyttö aiempaa tehokkaammin.

Kuvaaja 27: Osuuspankkien ja keskusyhteisön henkilöstömäärän kehitys 1998–2018.
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Johtamisen merkitys
Mitä pidemmälle 2010-lukua on edetty, sitä selkeämmin koko OP Ryhmästä 
on tullut asiantuntijaorganisaatio, jonka johtamisessa ei ole enää tilaa 
vanhalle hierarkkiseen kontrolliin perustuvalle taylorismille, eli tieteelliselle 
liikkeenjohdolle.

Keskusyhteisön henkilöstöä Vallilassa 
Helsingissä. © OP Ryhmä
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Kellokalleja ei pankkikonttoreissa tarvita, vaan tilalle ovat 
nousseet itseohjautuvat työryhmät. Niille asetetaan tulos-

tavoitteet, ja valvonta perustuu pitkälti luottamukseen siitä, 
että tavoitteiden saavuttaminen on työntekijän oman edun 
mukaista. Erilaisilla tuloksiin sidotuilla palkitsemisjärjestel-
millä kannustetaan ja sitoutetaan työntekijöitä.

Lähtökohta uudentyyppiseen työympäristöön siirryttäessä oli 
hyvä, sillä työntekijöiden joukossa oli perinteisesti vallinnut 
hyvä yhteishenki aina hierarkian ylimmistä kerroksista alim-
piin asti. Osaltaan tämä pohjautui osuuspankkien historian 
alkuvuosiin. Vasta vuonna 1970 osuuskassojen juridinen 
status muuttui pankeiksi samalla, kun kaikkien pankkiryh-
mittymien kohdalla toteutui kilpailuneutraliteetti. Vielä tämän 
jälkeenkin muiden pankkien edustajat ylenkatsoivat osuus-
pankkeja ja puhuivat maalaisten pankeista.

Kärjistäen voidaan eri pankkiryhmittymiä kuvailla seuraavasti:
• Suomen Yhdyspankki ja kaupunkien vanhat säästöpankit 

edustivat pankkimaailman aristokratiaa,
• Kansallis-Osake-Pankin asiakaskuntaa oli nouseva porva-

risto niin kaupungeissa kuin maalla, ja
• osuuspankkeja luonnehti talonpoikaisuus.

1990-luvun pankkikriisin monissa vaiheissa oli esillä pankki-
ryhmittymien ylittäviä yhteistyösuunnitelmia, joiden mukaan 
Kansallis-Osake-Pankki ja osuuspankit olisivat muodostaneet 
yhden liittouman ja Suomen Yhdyspankki ja säästöpankit 
toisen. Osuuspankit menestyivät kuitenkin hyvin kilpailussa 
muiden pankkien kanssa, ja osuuspankkilaisten joukossa 
vallitsi positiivinen näyttämisen henki eikä talonpoikaisuutta 
koettu rasitteeksi. Kunniakas selviytyminen pankkikriisin 
vuosista lisäsi tätä yhteishenkeä entisestään.

Pankkimaailmalle ominaista oli ollut työpaikkauskollisuus, 
ja ennen 1990-luvun alkuvuosia työntekijöiden siirtymi-
set pankkiryhmästä toiseen olivat harvinaisia. Viimeistään © OP Ryhmä

Suomen Säästöpankin pilkkomisen jälkeen tilanne muuttui, 
ja muutosta vauhditti kahden suurimman liikepankin fuusio 
sekä pankkisektorin rakenteiden muutos.

Näinä vuosina Osuuspankkiryhmän palvelukseen siirtyi 
ylimpiä johtopaikkoja myöten kokeneita ja hyvän ammat-

titaidon omaavia henkilöitä kilpailevista pankeista. Osin 
pakosta johtunut siirtyminen varmaankin vaikutti siihen, että 
uudessa työpaikassa haluttiin näyttää oman osaamisen taso. 
Henkilökunnan rakenteen ja taustan monipuolistumisesta 
huolimatta vanha positiivinen näyttämisen henki vallitsi 
osuuspankeissa edelleen.
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Vastuullisen johtamisen peruspilarit

Yhteenliittymässä johtamisjärjestelmällä oli kolme tukipilaria: 
osuuspankkitoiminnan perusarvot, riskienhallinnan nouse-
minen pankki- ja vakuutustoiminnan perustaksi sekä näiden 
kahden tekijän pohjalle rakentuva palkitsemisjärjestelmä. 
Ryhmän arvot nojautuvat osuustoiminnallisuuteen, vastuulli-
suuteen ja yrittäjähenkisyyteen.

Osuuspankin omistajina ovat sen palveluja käyttävät asiak-
kaat, ja koska omistajuus ja asiakkuus ovat yhtä, liiketoimin-
nan hyöty ja lisäarvo kanavoituvat tämän yhteyden kautta 
jäsenille ja asiakkaille.

Lähtökohtana ei siis ole ulkopuolisen 
omistajan tuoton maksimointi, 
vaan omistaja-asiakkaiden 
tarvitsemien palvelujen tarjoaminen 
kilpailukykyisesti.

Vastuullisuus merkitsee kaikkien sidosryhmien huomioon 
ottamista sekä huolenpitoa toiminnan jatkuvuudesta. 
Asiakasta ei saa houkutella katteettomilla lupauksilla, vaan 
pankin velvollisuuksiin kuuluu puuttua peliin, jos asiakkaan 
tavoitteet ovat epärealistisia.

Yhteiskunta ei ole osuuspankille rasite, vaan tavoitteena on 
toimia hyvänä yrityskansalaisena. Yritysmaailmassa ei ole 
kovinkaan tavanomaista, että yhtenä ylpeydenaiheena on 
johtava asema maan suurimpana veronmaksajana, kuten OP 
Ryhmä 2010-luvulla ilmoitti olevansa.

Yhdessä menestymiseen kuuluu pitkäjänteisyys sekä 
omassa toiminnassa että suhteessa asiakkaisiin. Tämän takia 

ryhmässä on jatkuvasti korostettu hyvällä tasolla pysyvän 
tuloksen tärkeyttä.

Tärkeänä tekijänä yhdessä tekemisessä on tietysti omista-
ja-asiakkaiden merkittävä rooli hallintohenkilöinä. Näin ryh-
män johtavat kerrokset eivät pääse irtaantumaan yhteiskun-
nasta omaan maailmaansa. Yrittäjähenkisyyttä on korostettu 
ryhmän rakenteella: keskusyhteisön jäsenet ovat juridisesti 
itsenäisiä osuuspankkeja.

OP:n yhteisölähettiläs opettaa nuorille taloustaitoja Tubecon 2019 -tapahtumassa. © OP Ryhmä
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Timo Ritakallio  
uudeksi pääjohtajaksi
OP Ryhmän ylimmän johdon johtajasopimuksessa eläkeiäksi on 
sovittu 63 vuotta, mikä merkitsi pääjohtaja Reijo Karhisen siirtymistä 
sivuun 31.1.2018. Karhisen seuraajaksi valittiin työeläkeyhtiö 
Ilmarisen toimitusjohtaja, vuonna 1962 syntynyt Timo Ritakallio.

Pääjohtaja Timo Ritakallio lupaa yksinkertaistaa päätöksentekoa. © OP Ryhmä
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Ryhmän pitkän historian aikana pääjohtaja on yhtä 
poikkeusta lukuun ottamatta rekrytoitu ryhmän sisältä 

joko keskuksen johtajien tai kentän osuuspankinjohtajien 
joukosta. Ainoa poikkeus on Antti Tanskanen, jolla kuitenkin 
oli takanaan 1980-luvulle ulottunut ura hallintohenkilönä 
Nisulan Osuuspankissa sekä 1990-luvun alusta lähtien 
puheenjohtajana Osuuspankkiliiton ja Osuuspankkien Kes-
kuspankin OKO:n hallintoneuvostoissa. Karhisen seuraajan 
valinnassa palattiin vanhaan käytäntöön.

Valmistuttuaan vuonna 1985 Turun yliopistosta oikeustie-
teiden maisteriksi Timo Ritakallio oli työskennellyt vuoden 
verran perintälakimiehenä ennen pääsyään Osuuspankkien 
Keskusliiton esimiesharjoitteluohjelmaan 1986–1987. 
Tämän jälkeen oli vuorossa Janakkalan Osuuspankki, jossa 
hän työskenteli pankkilakimiehenä ja yritysrahoituksessa 
päällikkönä vuoden.

Osuuspankkiuraansa aloittaneelle juristille Janakkalan 
Osuuspankki oli hyvä valinta, sillä pankki oli monessa 
mielessä edelläkävijä osuuspankkien joukossa. 1940-luvun 
lopulta lähtien pankki oli määrätietoisesti suunnannut 
toimintaansa kaikkia yhteiskuntaryhmiä tasapuolisesti 
palvelevaksi pankiksi, joka oli silloisen johtajan Eino Turpei-
sen vuosina noussut maaseudun suurten osuuspankkien 
kärkeen.

Hyvä kehitys oli jatkunut hänen seuraajiensa Aarne Ranta-
lan ja Vesa Lehikoisen aikana, ja pankki oli vuosikymmenien 
ajan onnistunut yhdistämään sekä kasvun että kannat-
tavuuden. Janakkalan Osuuspankin 100-vuotisjuhlassa 
vuonna 2017 pääjohtaja Reijo Karhinen kuvaili pankkia 
seuraavasti: ”Janakkalan Osuuspankki on ollut osuuspank-
kien aatelistoa, osuuspankki parhaasta päästä”.

Seuraavan askeleen Ritakallio otti maan suurimpiin osuus-
pankkeihin kuuluneessa Tampereen Seudun Osuuspan-

kissa, jossa hän työskenteli arvopaperiosaston päällikkönä 
kautena 1988–1991. Sieltä urapolku johti Uudenkaupungin 
Seudun Osuuspankin toimitusjohtajaksi, jossa vierähtivät 
vuodet 1991–1993.

OKO:sta Ilmariseen

Tämän jälkeen Ritakallion ura jatkui yhteenliittymän keskus-
pankissa OKO:ssa eri tehtävissä. Samalla, kun OKO:n asema 
oli muuttunut uuden keskusyhteisön tytäryhtiöksi, OKO:n ylin 
johto vaihtui lähes kokonaan. Tämä nopeutti myös Ritakallion 
urakehitystä, ja jo vuodesta 1997 lähtien hän kuului OKO:n 
johtokuntaan ja nousi muutaman vuoden päästä OKO:n 
varatoimitusjohtajaksi.

Näinä vuosina Ritakallio oli perehtynyt seikkaperäisesti 
OKO:n toimintaan osuuspankkien keskuspankkina, johon 
kuului koko ryhmän maksuvalmiuden hoito, yhteinen 
sijoitustoiminta, toiminta koti- ja ulkomaisilla pääomamark-
kinoilla sekä yrityspankkitoiminta. Koulutustaan hän oli 
täydentänyt MBA-tutkinnolla vuonna 2001.

Vuoden 1999 lopulla vakuutusyhtiöt Ilmarinen, Suomi, 
A-Vakuutus ja Pohjantähti olivat sopineet yhteistyöstä 
Osuuspankkiryhmän kanssa, minkä seurauksena näiden 
vakuutusyhtiöiden edustajia nousi Osuuspankkiryhmän hal-
lintoelimiin. Vastaavasti myös Osuuspankkiryhmän edustajia 
nimitettiin kyseisten vakuutusyhtiöiden hallintoelimiin.

Käytännössä tämä näkyi myös operatiivisella tasolla, sillä 
Osuuspankkiryhmän keskusyhteisöstä siirtyi johtavia asian-
tuntijoita työeläkeyhtiö Ilmarisen johtaville paikoille. Ensim-
mäisten joukossa oli Ritakallio, joka vuonna 2008 siirtyi 
Ilmarisen varatoimitusjohtajaksi ja vuonna 2015 toimitus-
johtajaksi. 

Väitöskirja pankkien strategioista

Vuosinaan Ilmarisessa Ritakallio ansioitui myös akateemi-
sesti, sillä vuonna 2016 hän väitteli Aalto-yliopistossa teknii-
kan tohtoriksi tuotantotalouden alaan kuuluvalla tutkimuk-
sella ”Shaping Elements While Maintaining Fit”.

Tutkimuksessaan hän analysoi yrityksen organisaation suo-
rituskykyä ja sitä, miten organisaation toimintojen välisellä 
yhteensopivuudella on ratkaiseva merkitys organisaation 
menestykselle. Tutkimus keskittyi Nordea-pankin toimin-
taan vuosina 2000–2011, mutta se analysoi myös läntisen 
Euroopan suurimpien pankkien kehitystä samalla aikavälillä.

Ratkaisevaan asemaan tutkimuksessa nousee organisaation 
strategia ja yrityksen johdon suhde strategiaan. Menesty-
vässä yrityksessä johto pitää kiinni yhteisesti hyväksytystä 
strategiasta, mutta samalla ymmärtää, että strategia ei saa 
olla pakkopaita, vaan sen keskeisiä elementtejä ja keskinäi-
siä suhteita on luonnehdittava pikemminkin muotoutuviksi 
kuin suunnitelluiksi prosesseiksi. Tiivistettynä tutkimuksessa 
korostetaan organisaation evolutiivista luonnetta sekä sitä, 
että yrityksen johtamisessa on vältettävä liiallista byrokrati-
soitumista ja siirrettävä vastuuta hierarkian kaikille tasoille 
luovuuden ylläpitämiseksi.

Paluu OP Ryhmään

Timo Ritakallion valinta uudeksi pääjohtajaksi ei ollut yllätys. 
Hän tunsi omakohtaisesti Osuuspankkiryhmän kaikki tasot. 
Hänellä oli kokemusta sekä pankkikriisin vuosilta että 
yhteenliittymän muodostamiseen liittyneistä väännöistä. 
Pohjola-kauppaa hän oli seurannut OKO:n rahoituksesta 
vastanneena johtajana ja siten ollut mukana suurkaupan 
rahoitusjärjestelyissä.



Johtamisen merkitys

112

Myös vuodet maan suurimman työeläkeyhtiön johtajana 
olivat varmistaneet, että Ritakallio hallitsi pankkitoiminnan 
lisäksi sekä vakuutustoiminnan että suuryhtiön johtamisen. 
Edellytykset palata takaisin OP Ryhmään – nyt pääjohta-
jaksi – olivat hyvät. Timo Ritakallion kausi pääjohtajana alkoi 
1.3.2018.

Timo Ritakallio kuvattuna heti pääjohtajaksi valinnan jälkeen. © OP Ryhmä

Alusta lähtien Ritakallion toiminnassa heijastui hänen taus-
tansa osuuspankkimiehenä. Hän tunsi kentän, keskuksen 
ja ryhmän monimutkaisen hallintorakenteen. Tutkimustyötä 
tehdessään hän oli perehtynyt myös kansainväliseen pank-
kitoimintaan ja sen ongelmiin vuosina 2000–2011. Näiden 
kokemusten valossa hän korosti painopisteen säilyttämistä 

vähittäispankkitoiminnassa sekä Pohjolan hankinnan myötä 
tulleessa vahinkovakuutuksessa. Kansainvälistymiseen ja 
investointipankkitoimintaan sen sijaan oli syytä suhtautua 
varovaisesti. Kasvu ei saa olla itsetarkoitus, eikä vaarantaa 
hyvää vakavaraisuutta.

Byrokratian purkamista

Hallintorakenteen monimutkaisuus on hyväksyttävä osana 
osuustoimintaperinnettä. Toimintaympäristön muutokset 
ovat nopeutuneet, eikä tulevaisuutta voi enää entiseen 
tapaan ennakoida. Menestyminen edellyttää kuitenkin sen 
tosiasian hyväksymistä, että organisaation keskeisten ele-
menttien ja keskinäisten suhteiden on sopeuduttava toimin-
taympäristössä tapahtuviin muutoksiin. On saatava aikaan 
organisaation kaikkien toimintojen välinen yhteensopivuus, 
kuten Ritakallio tutkimuksessaan toteaa.

Käytännössä tähän päästään yksinkertaistamalla organi-
saation byrokraattista rakennetta. Byrokratia ei saa tappaa 
organisaation kykyä luoviin päätöksiin yhdelläkään sen 
tasolla. Tulevaisuus näyttää, miten Osuuspankkiryhmä tässä 
vaativassa tehtävässä onnistuu ja miten suuria rakenteellisia 
muutoksia se tulee vaatimaan.
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Riskienhallinnan 
merkitys kasvaa
Käytännön tasolla johtamisjärjestelmässä näkyi ehkä kaikkein 
selvimmin pankki- ja vakuutustoiminnan ydin eli riskit ja niiden 
hallinta.

© OP Ryhmä
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2000-luvun alusta lähtien riskienhallinnan merkitys koros-
tui, ja vauhtia tälle kehitykselle antoi vakavaraisuussää-

dösten kiristyminen Basel-kehikon puitteissa. Riskienhallin-
nalla tuli olemaan yhä näkyvämpi rooli ryhmän strategisessa 
suunnittelussa ja johtamisessa. Samalla riskienhallinnan 
asema virallistui ja keskusyhteisö määräsi mitattavissa 
oleville riskeille selkeät limiitit ja valvontarajat. Niiden avulla 
ohjattiin toimintaa ryhmätasolla osuuspankeissa ja kesku-
syhteisökonsernin omistamissa yhteisöissä. Osuuspankkien 
edellytettiin ottavan käyttöön omissa strategioissaan hieman 
tiukemmat valvontarajat.

Hyvä riskinkantokyky edellyttää hyvää 
kannattavuutta

Riskienhallinnassa kaiken lähtökohta oli riskinkantokyky: 
omat pääomat oli saatava niin suureksi, että normaaliin 
pankkitoimintaan kuuluvat riskit pystyttäisiin kattamaan 
lakimääräisen vakavaraisuuden ylittävillä pääomilla. Käyt-
töön tuli termi taloudellinen pääoma, jolla tarkoitetaan sitä 
osaa omasta pääomasta, joka ylittää lakisääteisen pääoma-
vaatimuksen. Hyvä riskinkantokyky edellytti hyvää kan-
nattavuutta, jotta vakavaraisuussuhde saataisiin riittävän 
korkeaksi. Ilman hallittavissa olevaa riskinottoa ei missään 
liiketoiminnassa ole mahdollista menestyä.

Vuosituhannen alussa riskienhallinnassa korostuivat erityi-
sesti luottoriskit ja niiden hallintakeinot. Toisena kohteena 
olivat kiinteistöriskit eli kiinteistöihin sitoutuneen pääoman 
määrä sekä kiinteistöjen arvon alennuksiin liittyvä riski. 
Kolmannen ryhmän muodostivat markkinariskit, joita ovat 
korkoriski, rahoitusriski, konsolidoituun kassavarantoon 
liittyvä riski, valuuttakurssiriski ja osakeriski. Näille kaikille 
riskierille määritettiin numeeriset arvot, jotta riskien 
reaaliaikainen seuranta olisi mahdollista. Lisäksi tällainen 
järjestelmä lisäsi läpinäkyvyyttä ja yksittäisten jäsenten 

Kuvaaja 28: Pankkien ja vakuutusyhtiöiden yhdistettyä RAVA-vakava-
raisuutta kuvaava (Rahoitus- ja vakuutusryhmittymistä annetun lain 
mukainen) pääomien määrä suhteessa pääomavaateisiin 2005–2021.

luottamusta siihen, että keskusyhteisö kohtelee kaikkia 
jäseniä tasapuolisesti.

Valvontajärjestelmän tehostuminen vuonna 2008 käyn-
nistyneen finanssikriisin jälkeen toi valvontaan uuden 
merkittävän lisän. Vakavaraisuuden ja luottoriskien rinnalle 
nousivat yksittäisen pankin ja erityisesti pankkiryhmän lik-
viditeettiin, eli maksuvalmiuteen, liittyvät uhat. Taustalla oli 
maturiteettitransformaatio eli pankeille tyypillinen pitkäai-
kaisten lainojen rahoittaminen lyhytaikaisilla talletuksilla ja 
markkinavarainhankinnalla. Riskiä vähennettiin kiristämällä 
vaatimuksia likviditeetin turvaamisesta.

Kuvaaja 29: Osuuspääomien, tuotto-osuuksien ja edellisten vuo-
sien aikana kertyneiden voittovarojen yhteismäärän (CET1 omat 
varat) suhde sääntelyn määrittämään riskipainotettuun taseeseen 
1998–2021.
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Riskienhallintaa läpi organisaation

Riskienhallinta ei näkynyt ainoastaan riskirajajärjestelmässä, 
vaan myös riskienhallinnan näkyvässä asemassa keskusyh-
teisön organisaatiossa. Keskusyhteisö vastaa koko ryhmän 
tasolla riskienhallinnasta sekä riskienhallintajärjestelmien 
riittävyydestä ja ajanmukaisuudesta. Keskusyhteisö valvoo, 
että ryhmään kuuluvat yhteisöt toimivat viranomaissääntö-
jen, omien sääntöjensä, keskusyhteisön antamien ohjeiden 
ja OP Ryhmän sisäisten ja asianmukaisten menettelytapojen 
mukaisesti.

Riskienhallinnan toiminta oli näkyvää läpi koko OP Ryhmän 
organisaation hallintoneuvostosta keskusyhteisöön ja sieltä 
jokaiseen operatiiviseen yksikköön saakka. Osittain tämä 
toiminta näkyi keskusyhteisön sisäistä tarkastusta johtavan 
tarkastustoimintoyksikön työssä ja osittain luottoriskitoimi-
kunnan työssä, jonka kautta kaikki merkittävät luotto- ja 
sijoituspäätökset kulkivat.

Osoituksena riskienhallinnan merkityksestä voidaan nostaa 
esiin termi compliance. Suoraa suomenkielistä vastinetta 
tälle sanalle ei ole, mutta sillä tarkoitetaan liiketoiminnasta 
riippumatonta sisäiseen valvontaan liittyvää toimintaa, jossa 
pidetään huolta hallinto-, riskienhallinta- ja valvontaproses-
sien kunnosta sekä uusien tuotteiden ja palvelujen toiminta-
mallien riskiarvioiden huolellisesta toteutuksesta. Keskeisenä 
tavoitteena on huolehtia toiminnan säännönmukaisuudesta.

Ehkä compliance-termin merkitys voidaan pelkistää seuraa-
vasti: tavoitteena ei ole liiketoiminnan kehittäminen säädök-
siä ja sääntelyä kiertämällä, vaan etsimällä parhaat keinot 
toiminnan kehittämiseen säädös- ja sääntelykehikon sisällä.

Konkreettisen kuvan riskienhallinnan asemasta OP Ryhmän 
toiminnassa tarjoaa vuosittain julkaistava toimintakertomus 
ja tilinpäätös. Yhteenliittymän ensimmäisessä kertomuksessa 

vuonna 1997 oli kolme sivua riskienhallinnasta, vuonna 
2007 vajaa 50 sivua ja vuonna 2012 liki 100 sivua. Riski-
enhallinta pysyy edelleen laajimpana yksittäisenä aiheena 
toimintakertomuksissa.
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Palkitsemisen kehitys
Osuuspankkiryhmän riskienhallintajärjestelmä perustui 
systemaattiseen strategiatyöhön, jossa yhteisesti hyväksyttiin 
kolmen seuraavan vuoden tavoitteet ja mittarit, joiden avulla 
tavoitteiden saavuttamista valvottiin. Tämä sopi erinomaisesti 
yhteen ryhmässä omaksutun tavoitejohtamisen kanssa, jolle oli 
tunnusomaista selkeiden numeraalisten tavoitteiden asettaminen 
ja niiden perusteella määritellyt kiinteän palkan lisäksi tulevat 
kannustinpalkkiot.

Keskusyhteisön kunnia- ja ansiomerkkijuhla vuonna 2020. © OP Ryhmä
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2000-luvun alkuvuosista lähtien käytössä oli Balanced 
Scorecard -nimellä tunnettu palkitsemisjärjestelmä, jossa 

yrityksen strategian pohjalta laadittiin kolme osa-aluetta 
kattava menestysmittaristo. Osuuspankkiryhmälle osa-alueet 
olivat asiakkuuksien hoito, taloudellinen tulos ja työyhteisön 
eri yksikköjen sekä yksittäisten työntekijöiden osaaminen 
ja työyhteisön ilmapiiri. Alkuvaiheessa tämän järjestelmän 
piirissä oli noin 5 500 henkilöä.

Ajan henkeä noudattaen keskusyhteisössä oli lisäksi otettu 
vuonna 1999 käyttöön optiolainajärjestelmä, jossa optiot 
oikeuttivat OKO:n A-sarja-osakkeiden merkitsemiseen. 
Järjestelmän tavoitteena oli henkilöstön kannustaminen 
pitkäjänteiseen työntekoon pankin omistaja-arvon kasvat-
tamiseksi. Järjestelmä oli käytössä vuosina 1999–2006. 
Ongelmaton ei tämä järjestelmä kuitenkaan ollut, sillä sen 
piirissä oli pelkästään keskusyhteisön henkilöstö, ja siinä oli 
myös osuustoiminnallisuudelle vieraita piirteitä.

Henkilöstörahasto perustetaan

Vuonna 2002 hyväksyttyyn OP-2002-strategiaan kirjattiin, 
että koko henkilöstöä varten suunnitellaan pitkän tähtäimen 
palkitsemisjärjestelmä. Nämä suunnitelmat täsmentyivät pari 
vuotta myöhemmin, kun perustettiin sekä koko ryhmän kat-
tava henkilöstörahasto että OP Ryhmään kuuluvien yritysten 
johtohenkilöiden pitkän tähtäimen palkitsemisjärjestelmä.

Henkilöstörahastoon tulivat mukaan lähes kaikki ryhmään 
kuuluvat yritykset, eli 8 981 henkilöä (93 prosenttia koko 
henkilöstöstä). Pohjola-kaupan myötä Pohjolasta siirtyneellä 
henkilökunnalla oli automaattisesti oikeus liittyä henkilöstö-
rahaston jäseneksi.

Ensimmäiset voittopalkkiomittarit, jotka perustuivat ryhmän 
strategiassa esitettyihin tavoitteisiin, vahvistettiin vuodelle 

2005. Niiden mukaan määräytyi henkilöstörahastoon 
siirrettävä summa, joka oli yleensä 3–4 prosenttia rahaston 
jäsenten yhteenlasketusta palkkasummasta.

Johdon pitkän aikavälin kannustus- ja sitouttamisjärjestelmä 
perustui kolmen vuoden sykliin, jossa palkitseminen tapahtui 
aina yhden vuoden mittaisella jaksolla. Palkitseminen perus-
tui hallintoneuvoston vahvistamiin palkitsemismittareihin, eli 
siihen, miten hyvin vuodeksi kerrallaan asetetut tavoitteet oli 
saavutettu. Kannustinpalkkiot maksettiin viiveellä aina kah-
den vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä OKO:n 
A-sarjan osakkeina. 

EU uudistaa palkitsemisjärjestelmiä

Vuonna 2011 palkitsemisjärjestelmiä jouduttiin tarkista-
maan, koska finanssisektorin EU-tason muuttuvaa palkit-
semista koskevat määräykset astuivat voimaan 1.1.2011. 
Uudistetut palkitsemisjärjestelmät noudattivat EU-säädöksiä 
ja perustuivat ryhmän strategisiin tavoitteisiin.

Muuttuvan palkitsemisen periaatteissa on huomioitu ryhmän 
riskiasema ja riskienhallintamenetelmät. Ansaintamittarien 
tavoitteet on mitoitettu niin, etteivät ne kannusta liialliseen 
riskinottoon. Pitkän aikavälin muuttuva palkitseminen perus-
tuu ryhmätason tavoitteiden saavuttamiseen, kun puoles-
taan lyhyen aikavälin muuttuva palkitseminen perustuu 
ryhmään kuuluvan yhtiön tai liiketoimintayksikön tavoitteiden 
saavuttamiseen.

Palkkioiden enimmäismäärät on kaikissa järjestelmissä 
rajattu, eikä muuttuva palkkio saanut ylittää kiinteää vuosi-
palkkaa. Lyhyen aikavälin palkitseminen puolestaan laskettiin 
palkkion saajan kuukausipalkan perusteella ja ehdoton 
maksimi oli 12 kuukauden suuruinen palkkio. Yleensä palkkio 
rajoittui kuitenkin muutamien kuukausien palkkaan.

Kuvaaja 30: OP Ryhmän palkitsemisjärjestelmä.
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Johdon pitkän aikavälin ohjelman piiriin kuuluvat keskusyh-
teisökonsernissa ja jäsenpankeissa sekä niiden tytäryhtiöissä 
toimivat johtajat sekä erikseen määritellyt avaintehtävissä 
toimivat henkilöt, jotka kyseisen yhtiön hallitus tai keskus-
yhteisön hallintoneuvosto on nimennyt. Vuonna 2011 tähän 
joukkoon kuului 372 henkilöä.

Lukumäärä vaikuttaa melko suurelta, mutta jo yhteenliitty-
mään kuuluvien osuuspankkien toimitusjohtajat kattoivat yli 
puolet tästä henkilömäärästä. Johto- ja avainhenkilöillä on 
oikeus tavoitteiden toteutuessa 2–12 kuukauden säännöllistä 
palkkaa vastaavaan palkkioon.

Pohjola Pankki Oyj:n osakkeiden lunastaminen pörssistä 
vuonna 2015 muutti teknisesti johdon pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmän maksutapaa, sillä korvauksena ei 
enää voitu käyttää Pohjola Pankin osakkeita. Tilalle otettiin 
debentuurijärjestelmä, jossa osa palkkiosta maksettiin rahalla 
ja osa debentuureina.

Osoituksena näiden kannustinpalkkioiden suuruudesta on 
kuvaaja vuosilta 2014–2015 ja 2017–2018, josta ilmenee 
kannustinpalkkioiden kokonaismäärät sekä jakauma eri 
ohjelmien kesken.

Kuvaajan havainnot kattavat varsin lyhyen jakson, joten joh-
topäätösten teossa on syytä olla varovainen. Niissä kuitenkin 
näkyy EKP:n puuttuminen kannustusjärjestelmiin. Käytännössä 
määräykset tulivat käyttöön vuoden 2012 alusta lähtien, mutta 
ainakin OP Ryhmässä järjestelmät oli laadittu kolmen vuoden 
mittaisiksi ja kannustimien maksamiseenkin liittyi viiveitä, joten 
uusien määräysten vaikutukset näkyivät useamman vuoden 
viiveellä. Vuosien 2017 ja 2018 luvut viittaavat kuitenkin siihen, 
että kannustinpalkkiot ovat supistuneet aiemmasta.

Läpinäkyvä palkitseminen

Kannustavien palkitsemismittareiden muutokset heijasta-
vat ryhmän strategisten tavoitteiden muutoksia. Vuosina 
2014–2016 palkitsemismittareina olivat OP Ryhmän tulos, 
ydinvakavaraisuus sekä keskittäjäasiakkaiden kasvu, kun 
puolestaan 2017 mittareina olivat OP Ryhmän tulos, digi-
taalinen asiointi sekä asiakasuskollisuutta ja brändin merki-
tystä kuvaavat NPS (Net Promoter Score) -mittarit. Näiden 
mittarien lisäksi kannustinpalkkion saamisen edellytyksenä 
oli vakavaraisuudelle määritelty minimitaso.

Tärkeänä osana koko palkitsemisjärjestelmää oli järjestel-
män markkinaehtoisuuden seuranta. Osaavan henkilöstön 

rekrytoiminen edellytti kilpailukykyisten palkkojen maksa-
mista koko henkilöstölle. Toisaalta kansainväliset esimerkit 
olivat osoittaneet nimenomaan finanssisektorilla syntyneen 
tilanteita, joissa palkitseminen oli karannut käsistä.

Tästä hyväksi esimerkiksi sopii edellä mainittu Rabo-
bank-ryhmä, jonka vuosikertomuksista löytyy seikkaperäinen 
kuvaus ryhmän palkkapolitiikasta. Sen mukaan palkkojen on 
seurattava alan yleistä kehitystä, mutta palkkajohtajaksi ei 
osuustoiminnallisen ryhmän ole syytä lähteä. Lisäksi Rabo-
bankissa on vuodesta 2016 lähtien vähennetty merkittävästi 
tuloksiin sidotun muuttuvan erän osuutta kokonaispalkasta. 
Vaikka Rabobank onkin OP Ryhmään verrattuna eurooppa-
lainen suurpankki liki 40 000 työntekijällään, ylimmän johdon 
palkitseminen on erityisesti EKP:n suositusten jälkeen ollut 
hyvin maltillista. (Rabobank. Annual Report 2016, 104–106.)

Merkittävä koko pankki- ja finanssisektoria koskeva muutos 
on ollut toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen. Kansainvälis-
ten kirjanpitostandardien kiristyminen on johtanut tilantee-
seen, jossa luovalle kirjanpidolle ei enää ole tilaa. Kaikilla 
sidosryhmillä on oltava mahdollisuus saada avoin ja luotet-
tava kuva yrityksen taloudellisesta tilasta. Erityisen selvästi 
tämä näkyy ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmissä, jotka 
vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetään 
viimeistä senttiä myöten.

OP Ryhmässä kiinteä palkka pohjautuu yleisesti käytettyyn 
Hay-järjestelmään. Siinä työtehtävät on jaettu niiden edellyt-
tämän vaatimustason mukaisesti luokkiin ja laajan otoksen 
pohjalta laskettu vuosittain jokaisessa luokassa työskentele-
vien mediaanipalkka. Järjestelmän ansiosta markkinapalkka-
tiedot ovat yleisesti saatavilla ja ryhmän palkkapolitiikka on 
vaivattomasti sovitettavissa näihin tietoihin. Apuna kan-
nustinpalkkioiden suunnittelussa on käytetty Evli Alexander 
Incentives -konsulttiyritystä.

0

0

0

Kuvaaja 31: Kannustinpalkkioiden kokonaismäärät 2014–2015 ja 
2017–2018 sekä jakauma eri ohjelmien kesken.
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OP Ryhmän 
kaksoisrooli
Johtamisen näkökulmasta viimeisen kahden vuosikymmenen aikana 
toteutunut lainsäädännön ja valvonnan tiukentuminen on johtanut 
tilanteeseen, jossa johtamisen ulkoiset raamit ovat varsin tiukat.

Keijo-robotti ja henkilökuntaa Vallilan pääkonttorissa Helsingissä. © OP Ryhmä
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Vaarana on ollut byrokratisoituminen sekä innovatii-
visuuden hiipuminen. Näissä oloissa tärkeään rooliin 

on noussut oman erityisalueen löytäminen. Toisin sanoen 
pitää hyödyntää sellaista markkinarakoa, jossa on selkeä 
kilpailuetu. OP Ryhmän strategiatyöskentelyssä ja siihen 
pohjautuvassa tavoitejohtamisessa tämä ajatus on ollut läsnä 
yhteenliittymän alkuvuosista lähtien.

Oman erityisalueen löytyminen huipentui vuonna 2015, 
jolloin ryhmän toimintakertomuksessa korostettiin paluuta 
juurille, kun osakeyhtiömuotoinen Pohjola Pankki lunastettiin 
ulos pörssistä ja sen omistus siirtyi osuuspankeille. Nyt esiin 
nostettiin entistä selvemmin osuustoiminnallisuus ja sen 
tarjoamat kilpailumahdollisuudet. OP Ryhmä pystyi perustel-
lusti markkinoimaan sekä liiketoimintaroolia että yhteisöllistä 
roolia.

Liiketoimintaroolissa OP Ryhmä tuottaa asiakkaidensa tarvit-
semat palvelut kilpailukykyisesti ja tarjoaa merkittäviä etuja 
omistaja-asiakkailleen vahvan vakavaraisuutensa ansiosta. 
Asiakasomisteinen OP Ryhmä on olemassa asiakkaitaan 
varten ja omistaja-asiakkaille tarjottavat keskittämisedut ovat 
tärkeä osa toimintaa.

Yhteisöllisessä roolissa OP Ryhmä kantaa rahoittajan, 
vakuuttajan ja yhteistyökumppanin muodossa vastuuta 
toimintaympäristön kotitalouksista, yrityksistä ja työpaikoista 
läpi maan. Ryhmää eivät sido kvartaalitalouden ankarat 
lait, vaan se pystyy huonoinakin aikoina pitämään kiinni 
yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Toiminnan ja johtamisen 
punainen lanka – osuustoiminnallisuus – ei ole katkennut.

© OP Ryhmä
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Tiivistelmä: Kahden 
vuosikymmenen 
mittainen taival
Amerikkalainen taloustieteilijä Charles E. Kindleberger (1910–2003) 
on klassikon asemaan nousseessa tutkimuksessaan Manias, 
Panics and Crashes. A History of Financial Crises todennut, miten 
rahoitusjärjestelmät ovat vapaiden pääomaliikkeiden vallitessa 
ajautuneet kriiseihin kerran vuosikymmenessä.

© Tero Sivula / Lehtikuva 
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Vasta toisen maailmansodan aikana yleistynyt, ja 
1970–80-luvuille jatkunut, pankkisektorin tiukka 

sääntely katkaisi tämän kehityksen. Uudelleen pankkikriisit 
yleistyivät 1970-luvulla, kun sääntelyjärjestelmiä ryhdyttiin 
globaalisti purkamaan. Yleistys sopii myös Suomeen ja sen 
pankkijärjestelmään. Pankkijärjestelmän tervehdyttämisessä 
onnistuttiin kuitenkin 1990-luvulla huomattavan hyvin. 
Pankkijärjestelmän rakenne uudistettiin lyhyessä ajassa 
aikaisempaa tehokkaammaksi, ja uudet toimintamuodot 
omaksuttiin vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä.

Tämän ansiosta Suomen pankit ovat selviytyneet kriiseistä – 
muun muassa 2000-luvun alun teknokupla ja vuonna 2007 
alkanut finanssikriisi – kansainvälisesti vertailtuna hyvin. 
Edesmennyt valtio- ja pankkimies J. K. Paasikivi on kuvannut 
värikkäissä päiväkirjoissaan suomalaisia useasti kovakalloi-
siksi ja itsepäisiksi ihmisiksi, mutta 2000-luvun pankkien 
johtohenkilöihin tämä ei päde. 1990-luvun karvaista koke-
muksista on otettu opiksi eikä niitä ole unohdettu. 

Pankkiryhmästä finanssiryhmäksi

Osuuspankkiryhmän johdolle oli selvää heti yhteenliittymän 
aikaansaamisen jälkeen, että markkinat oli suurimmaksi 
osaksi jo jaettu ja orgaanisen kasvun turvin kasvuvauhti jäisi 
hitaaksi. Tilanteen ratkaisi vahinkovakuutusyhtiö Pohjolan 
osto ja toiminnan laajentaminen perinteisen pankkitoiminnan 
lisäksi vahinkovakuuttamiseen. Näin pankkiryhmästä muok-
kaantui finanssiryhmä.

Tämä puolestaan asetti suuria vaatimuksia sekä organisaa-
tiolle että koko henkilöstölle. Haasteita lisäsi organisaation 
luonne hybridiorganisaationa, jossa pääpaino oli osuustoi-
minnallisilla yhtiöillä, mutta osakeyhtiömuotoisten yhtiöiden 
painoarvo kasvoi Pohjolan hankinnan jälkeen.

Luottamus osuuskuntamuodon erinomaiseen kykyyn houku-
tella uusia asiakkaita ja lisätä asiakasuskollisuutta ei missään 
vaiheessa horjunut. Yhteisesti asetettu tavoite, nousu maan 
johtavaksi finanssiryhmäksi, toteutui jopa ennakkoarvai-
luja nopeammin. Pääjohtaja Reijo Karhisen johdolla ryhmä 
onnistui ylittämään ne vaikeudet, joita kahden suuren ja 
hallintomuodoltaan erilaisen yhtiön toimintojen yhdistämi-
seen liittyi.

Muuttuva toimintaympäristö

Vähintään yhtä suuria haasteita liittyi henkilöstön ammat-
titaidon parantamiseen. Pankkitoiminta muuttui lyhyessä 
ajassa, kun informaatiotekniikan nopea kehitys uudisti koko 
toimialan luonteen.

Aikaisemmin palveluverkko oli koostunut lähinnä konttori-
palveluista virkailijan ja asiakkaan välisenä asiakaspalveluna, 
mutta viimeistään 1990-luvun kuluessa siirryttiin monika-
navaiseen palveluverkostoon, joka kattoi konttori-, verkko-, 
puhelin- ja mobiilipalvelut. Henkilökohtaista palvelua saa 
sekä konttoreissa että digitaalisesti. Lisäksi ryhmä on 
mukana yleisimmissä sosiaalisen median kanavissa, joiden 
ansiosta saadaan välitöntä palautetta asiakaskokemuksista 
ja kyetään nopeasti puuttumaan järjestelmässä ilmeneviin 
ongelmiin ja puutteisiin.

Monikanavainen palveluverkko mahdollisti myös usei-
den tehtävien keskittämisen keskusyhteisöön tai erillisiin 
palvelukeskuksiin. Seurauksena oli toisaalta tehokkuuden 
kasvu, mutta samalla paineet keskusyhteisön ja kentän välillä 
lisääntyivät. Paikallisella tasolla pelättiin omien toimintamah-
dollisuuksien kaventumista. Pelolla oli pitkät juuret.

Vuosien saatossa pankkitoiminnan muutokset olivat joh-
taneet tilanteisiin, joissa yksittäisen pankin näkökulmasta 

tuottoisia pankkitoimia katosi. Esimerkiksi sopivat vekseliluo-
tot, jotka olivat olleet pankeille hyvinkin kannattavia, mutta 
keskusyksikön johtama rahoitusyhtiö vei markkinat vekseli-
luotoilta. Toinen vastaava muutos oli asuntoluottojen siirty-
minen asuntoluottopankin alle. Myös pienten kulutusluotto-
jen kysyntä hiipui, ja tilalle tulivat luotolliset maksukortit.

Ehkä suurimmaksi ongelmaksi koettiin viitekorkojen jyrkkä 
supistuminen, jonka johdosta korkomarginaali kapeni hyvin 
pieneksi ja vei pohjan peruspankkitoiminnan ytimeltä eli 
rahoituskatteelta. Näissä oloissa keskusyhteisöltä vaadit-
tiin erittäin hyvää psykologista silmää kentän ja keskuksen 
välisten suhteiden hoidossa. Tulokset osoittavat, että siinä on 
onnistuttu hyvin.

Tasapainottava vakuutustoiminta

Toiminnan laajentaminen peruspankkitoiminnasta vakuu-
tustoimintaan on paikannut niitä puutteita, joita pankkitoi-
minnan suuret muutokset ovat tuoneet tullessaan. Vaikka 
pankkitoiminta ja siihen liittyvä varallisuudenhoito muodos-
tavatkin yli puolet OP Ryhmän tuloksesta, vakuutustoimin-
nasta on runsaassa vuosikymmenessä kehittynyt toimintaa 
tasapainottava osa.

Pankkitoiminnan ja vakuutuksen välillä vallitsee yhtymäkoh-
tia, sillä kummankin toiminnan ydintä ovat epätäydellisen 
informaation hallinta sekä pysyvän asiakassuhteen tärkeys. 
Pankki- ja vakuutustoiminnan välillä vallitsee synergiaetuja, 
jotka hyödyttävät koko ryhmää ja ovat osaltaan mahdol-
listaneet jatkuvan kasvun. Ilman tätä OP Ryhmä ei olisi 
pystynyt ylläpitämään laajaa palveluverkostoaan ja pitämään 
kiinni lupauksestaan palvella tasapuolisesti asiakkaita maan 
kaikissa osissa.
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Vakavaraisuus ja riskienhallinta nousevat 
keskiöön

Toiminnan luonteen muutos johtuu osittain ulkopuolisesta 
pakosta, eli tiukentuneesta pankkilainsäädännöstä ja val-
vonnasta, joka pankkiunionin syntymisen myötä on siirtynyt 
Euroopan keskuspankin vastuulle. Uutena elementtinä on 
noussut esiin pankkialan ja viranomaisten välisten peli-
sääntöjen perinpohjainen muutos. Suomalaisten pankkialan 
toimijoiden on ollut pakko hyväksyä, että uudet määräykset 
tulevat valtiorajojen ulkopuolelta ja mahdollisuudet kansalli-
seen lobbaukseen ovat hyvin rajoitetut.

Vanhassa pankkikulttuurissa painopiste oli markkinaosuuk-
sien kasvattamisessa, mutta uudessa toimintaympäristössä 
keskiöön nousivat vakavaraisuus sekä läpi koko organisaation 
kulkeva riskienhallinta. Kasvua kyllä painotettiin, mutta se ei 
saanut toteutua vakavaraisuudesta tinkimällä.

Osuuspankkien hyvä menestyminen kuluneen kahden 
vuosikymmenen aikana selittyy pitkälti sillä, että OP Ryhmän 
strategioissa vakavaraisuus, riskienhallinta, asiakassuuntau-
tuneisuus, palkitsemisjärjestelmät sekä johtamisjärjestelmät 
muodostivat hyvin toimivan kokonaisuuden.

Varmaa on vain muutos

Vaikka yhteenliittymän ja koko ryhmän hallintojärjestelmä 
vaikuttaa ulkopuolisen silmin monimutkaiselta, käytännössä 
organisaatio on toiminut hyvin. OP Ryhmän menestys on 
ollut kiistatonta, minkä oheiset graafit ryhmän taseen kehi-
tyksestä, omistaja-asiakkaiden määrän kasvusta, toiminnan 
tehokkuudesta sekä vakavaraisuudesta osoittavat.

Tulevien vuosien suurimmat haasteet liittyvät yhteiskunnan 
muutostrendeihin, kuten väestön ikääntymiseen sekä maan 
sisäisiin ja mahdollisesti myös maan ulkopuolelta tuleviin 
muuttoliikkeisiin sekä ympäristökysymyksiin. Nämä tekijät 
ovat jo nähtävissä ryhmän strategioissa, mutta niiden todel-
listen vaikutusten suuruutta ei pystytä tarkasti ennakoimaan.

Sen sijaan tiukentuneen lainsäädännön ja valvonnan aiheut-
tama byrokratian kasvu on jokapäiväistä todellisuutta, johon 
on varauduttava. Samalla on hyväksyttävä, että sääntelyn ja 
valvonnan kiristämisen taustalla on pyrkimys pankkitoimin-
nan jatkuvuuden turvaamiseen kaikissa oloissa. Tulevaisuus 
näyttää, voidaanko digimaailman tarjoamien keinojen avulla 
vähentää byrokratian aiheuttamia kustannuspaineita vai 
joudutaanko rakenteellisiin muutoksiin turvautumaan myös 
OP Ryhmässä. 

1.5.2022
Antti Kuusterä

Kuvaaja 32: Tuloksen käyttö 2019–2021.
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Historioitsijan 
esittely
OP:n historiasivuston tekstit on kirjoittanut 
pankkihistorioitsija, valtiotieteiden tohtori 
Antti Kuusterä. Hänen käsialaansa on myös 
vuonna 2002 julkaistu, yli 400-sivuinen OP 
Ryhmän 100-vuotishistoria ”Lähellä ihmistä”. 
Tällä historiasivustolla Kuusterä jatkaa OP 
Ryhmän tarinaa 1990-luvun pankkikriisistä 
2020-luvulle asti. Verkkosivustolla 
juhlistetaan 120-vuotiasta OP Ryhmää.

Antti Kuusterä on työskennellyt historiankirjoittajana Suo-
men Pankissa ja kirjoittanut OP:n lisäksi mm. Suomen 

Pankin ja Säästöpankkiryhmän historiat. Pankkialaa hän 
kertoo seuranneensa aina hyvin tiiviisti ja läheltä. 

OP Lehden haastattelussa maaliskuussa 2022 hän kuvaili 
OP:n historian tuoreinta osaa näin: ”OP:n 120-vuotisessa 
historiassa tärkeää on Kuusterän mielestä se, että OP on 
aina ollut tavallisten ihmisten pankki, jonka asiakkaista suurin 
osa on yksityisasiakkaita. Tähän liittyy läheisesti myös OP:n 
yhtiömuoto: se on osuuskunta, eli jokainen omistaja-asiakas 
omistaa pankista palasen.

– Osakeyhtiön tehtävänä on kärjistetysti maksimoida 
osakkeenomistajille tuleva tuotto. Sen sijaan osuuskunnan 

arvoissa korostetaan sitä, että se palvelee jäseniään. Se, 
miten OP Ryhmä on selvinnyt pankkitoiminnan lukuisista 
haasteista viimeisen 30 vuoden aikana, on tehnyt siitä vaka-
varaisen, hyvin hoidetun pankin.”

Työn tukena ohjausryhmä ja iso joukko 
OP:n asiantuntijoita

OP:n historiatyön tukena on ollut vuosina 2021–2022 
ohjausryhmä, johon kuuluivat OP Osuuskunnan hallituksen 
puheenjohtaja Jaakko Pehkonen, OP Ryhmän pääjohtaja 
Timo Ritakallio, Turun Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja 
Olli-Pekka Saario sekä Sallan Osuuspankin toimitusjohtaja 
Anne Harju.

Tekstien editoinnista on vastannut Nelli Iivanainen ja sivuston 
suunnittelusta Mari Laulumaa. Työtä on koordinoinut Silja 
Nikkanen OP:n viestinnästä. Kuusterän työtä ja sivuston 
valmistumista ovat tukeneet myös useat muut OP:n keskus-
yhteisön asiantuntijat ja tiimit.

Historiasivustoa ylläpitää 6.5.2022 perustettu OP Ryhmän 
Historiasäätiö.

OP:n historiikki valmistui toukokuussa 2022. Pian sen 
julkistamisen jälkeen saimme suruviestin. Arvostettu 
historioitsija ja OP Ryhmän tuntija Antti Kuusterä 
menehtyi 21.7.2022.



125

Lähdeluettelo
OP Ryhmän historiasivuston sisällöissä on 
käytetty seuraavia lähteitä:

Vuosikertomukset

Osuuspankkiryhmän vuosikertomus 1997–2006
OP-Pohjola-ryhmän Toimintakertomus 2007–2013
OP Ryhmän Toimintakertomus 2014–2020
Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Vuosikertomus 1997–2006
Pohjola Pankki Oyj Vuosikertomus 2007–2015
OP Yrityspankki Oy Vuosikertomus 2016–2020 
Annual Report 2016 Rabobank

Tilastolähteet

Suomen virallinen tilasto (SVT). Tilastollinen Vuosikirja 
1990–2000 
Finanssiala ry. Finanssialan vuositilasto 2009–2018

Viranomaisjulkaisut

Hallituksen esitys eduskunnalle yhteenliittymää koskevaksi 
laiksi. HE 47/1996 vp. 
Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitos- sekä elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lain-
säädännöksi. HE 171/2020 vp.

Kirjallisuus

Blomstedt, Yrjö, Kyläkassasta osuuspankkiin. Osuuspankki-
historiaa 75 vuoden ajalta 1902–1977, 1978. 
Groeneveld, Hans, The Road towards One Cooperative 
Rabobank, 2014. 
Halme, Liisa, Pankkisääntely ja valvonta. Oikeuspoliittinen 
tutkimus Säästöpankkien historiasta. Suomen Pankki, Tutki-
muksia E:15, 1999. 
Hannikainen, Matti; Vauhkonen, Jussi, Ansioiden mukaan. 
Yksityisalojen työeläkkeiden historia, 2012. 
Hannikainen, Matti, Pienestä eläkekonttorista suureksi 
työeläkeyhtiöksi, 2020. 
Karlsson, Svenolof, Ihmisen kokoinen Aktia – suuri pieni 
pankki ja sen salaisuus, 2005. 
Komulainen, Anitra; Keskisarja, Teemu; Kuisma, Markku, 
Suomen historia. Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 
1890–2017, 2018. 
Kuusterä, Antti, Lähellä Ihmistä. Osuuspankkitoiminta 100 
vuotta, 2002.  
Kuusterä, Antti, Osuuspankkiryhmän hallintarakenteiden 
muutokset. Teoksessa Kasvun osaaja, Antti Tanskanen
60 vuotta 14.5.2008, toimituskunta Penttinen, Seppo; Kar-
hinen, Reijo: Muomo, Matti, 2006. 
Kuusterä, Antti, Osuuskassatoiminnan alkuvaiheet Suo-
messa. Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/1999. 
 

Kuusterä, Antti, Rahoitusmarkkinoiden murrokset ja muu-
tokset. Teoksessa Vaurastumisen vuodet. Suomen taloush-
istoria teollistumisen jälkeen, toim. Laine, Jaana; Fellman, 
Susanne; Hannikainen, Matti; Ojala, Jari, 2019.  
Kuusterä, Antti; Tarkka, Juha, Suomen Pankki 200 vuotta. 
Parlamentin pankki, II, 2012.

Haastattelut

Koponen, Markku 
Ritakallio, Timo 
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Saario, Olli-Pekka
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