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Toimitusjohtajan katsaus 
Konneveden Osuuspankin toimintavuoteen 2021 
 
 
Vuosi 2021 oli pankkimme 113. toimintavuosi ja vuosi oli hyvää kasvun aikaa pankillemme. 
Pankkimme liiketoiminta ja asiakasmäärät kehittyivät hyvin, samoin pankin liikevoitto. Pankkimme 
peruspankkikannattavuus on hyvällä tasolla, josta näkyy vuosien aikana tehty hyvä ja pitkäjäntei-
nen työ. 
 
Panostamme edelleen vahvasti pankissamme pankkipalveluiden saatavuuteen ja laatuun sekä 
asiakaslähtöisen asiakaspalveluun. Pankkimme tarjoamalle palvelulle on paljon kysyntää seutu-
kunnallamme ja se näkyy kasvavana asiakasmäärän kehityksenä. Koemme myös erittäin tär-
keänä elinvoimaisuuden säilyttämisen seutukunnallamme, joka vaikuttaa asumisen ja elämisen 
mahdollisuuteen maaseudulla. Myös korona ja etätyömahdollisuus on nostanut maaseudun ar-
vostamista asuinpaikkana. 
 
Covid-19 vaikutti edelleen elämäämme rajoittavasti. Koronarajoitukset olivat kuitenkin lievempiä 
verrattuna edelliseen vuoteen ja varianttien vaikutusta talouteen pienensi tähän asti kartuttama 
kokemus hallita virusta ja sen terveysvaikutuksia. Aiempaa paremmat keinot hallita virusta mah-
dollistivat talouselämän jatkumisen rajoituksista huolimatta. Tätä kirjoittaessani Suomessa suun-
nitellaan rajoituksista luopumista ja palaamista pikkuhiljaa normaalimpaan elämään. Toki tulevai-
suutta ajatellen, koronasta tuskin pääsemme kokonaan eroon, sen kanssa meidän on opittava 
elämään. 
 
POP Pankit valittiin jo kymmenettä kertaa Suomen parhaaksi pankiksi yksityisasiakkaiden asia-
kastyytyväisyydellä mitattuna. Tämä kertoo siitä, että POP Pankit palvelevat aidosti asiakasläh-
töisesti. Tunnustus ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, sen eteen on tehtävä joka päivä ahkerasti 
ja asiakasta kuunnellen töitä hyvällä palveluasenteella. 
 
Vuosi 2021 oli muutoksen aikaa pankissamme. Pankin pitkäaikainen toimitusjohtaja Ari Heikkilä 
siirtyi vanhemmaksi neuvonantajaksi ja hän jatkaa työtään POP Pankkikeskuksen hallituksen va-
rapuheenjohtajana. Hän johti pankkia ansiokkaasti ja toimi aktiivisesti seutukuntamme elinvoimai-
suuden kehittämiseksi. Itse aloitin Konneveden Osuuspankin toimitusjohtajana elokuun alussa. 
Tätä ennen toimin POP Pankkiryhmään kuuluvan Kannonkosken Osuuspankin toimitusjohtajana 
lähes kahdenkymmenen vuoden ajan, jona aikana minulle tulivat hyvin tutuiksi toimitusjohtajan 
tehtävät sekä myös POP Pankkiryhmä. Toimitusjohtajan muutos on iso asia niin asiakkaille, hen-
kilökunnalle kuin myös hallinnollemme. Yhteen hiileen puhaltamalla, avoimella ja keskustelevalla 
yhteistyöllä meidän on hyvä jatkaa tästä eteenpäin. 
 
Lämmin kiitos asiakkaillemme, hallinnollemme ja henkilökunnalle hyvästä vuodesta 2021! 
Yhdessä tekemällä meillä on mahdollisuus tehdä hyvä myös tästäkin vuodesta. 
 
 
Jatta Heikkilä 
Toimitusjohtaja 
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Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021 
 
Konneveden Osuuspankki on itsenäinen osuuspankki, joka on perustettu vuonna 1908. Vuosi 
2021 oli pankin 113. toimintavuosi. Pankkitoimintamme on aloitettu jo ennen maamme itsenäis-
tymistä. Toiminta aloitettiin Kärkkäälän Osuuskassana Keisarillisen Suomen Senaatin päätök-
sellä 1908. Osuuskassatoiminta toimialueellamme Istunmäellä oli alkanut jo vuonna 1903. 
Nämä yli vuosisadan ulottuvat perinteet seutukuntamme kehittämiseen velvoittavat meitä myös 
tulevaisuuden rakentamisessa. 
 
Liiketoimintamme perustuu pitkäjänteiseen asiakaslähtöiseen peruspankkitoimintaan. Pankki 
toimii pääosin itäisen Keski-Suomen ja läntisen Pohjois- ja Etelä-Savon alueella. Nykyaikaiset 
pankkipalvelut mahdollistavat asioinnin kehittyvässä digitaalisessa maailmassa pitkistäkin mat-
koista. Pankin asiakaskunnasta pääosa on yksityisasiakkaita, lähiseudulla toimivia maa-, met-
sätalous-, ja biotalousasiakkaita ja pienyrityksiä. Pankki on vahva yrittäjäpankki ja toimialueensa 
kehittäjä. Digitaalisten pankkipalvelujen merkitys tulee edelleen kasvamaan tulevaisuudessa. 
Pankin vahvana liiketoiminta-ajatuksena on laadukas, monipuolinen pankkipalvelutoiminta ja 
palvelun saatavuus, perustuen vahvasti pankin sääntöjen 2 pykälään. 
 
Pankin asiakasmäärä oli tilikauden päättyessä yli 11 300. Pankilla on konttori Konnevedellä, 
palvelupisteet POP Pankki Hankasalmi Hankasalmella, POP Pankki Lievestuore Laukaan Lie-
vestuoreella ja POP Pankki Sumiainen Äänekosken Sumiaisissa sekä POP Pankki Suolahti Ää-
nekosken Suolahdessa. Konttoreissa asioinnin lisäksi asiakkaat käyttävät verkkopankki- ja mo-
biilipankkipalveluita sekä käteisautomaatteja. Pääosa asiakkaiden peruspalvelutapahtumista ta-
pahtuu itsepalveluna. Vuoden lopussa yli 5.500 pankin asiakkaalla oli verkkopankkisopimus. 
Asiakas voi hoitaa pankkiasioitaan sähköisesti joko verkkopankissa tai mobiilipankissa. Vahvan 
digitalisoitumisen lisäksi pankki vastaa konttoritoimijana myös henkilökohtaisen palvelun saata-
vuuteen, monipuolisuuteen ja laatuun. 
 
 

POP Pankki -ryhmä 

 
Konneveden Osuuspankki on paikallisesti ja alueellisesti toimiva osuuspankki, joka kuuluu POP 
Pankki -ryhmään. Konneveden Osuuspankki on POP Pankkikeskus osk:n jäsen ja se kuuluu 
POP Pankkien yhteenliittymään. POP Pankkien yhteenliittymän muodostavat 21 itsenäistä 
osuuspankkia, keskusyhteisö POP Pankkikeskus osk ja näiden konsolidointiryhmiin kuuluvat 
yritykset, joista merkittävin on POP Pankkien keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj. POP Pank-
kikeskus osk toimii POP Pankki -ryhmän ryhmäohjauksesta ja valvonnasta vastaavana keskus-
yhteisönä. 
 
POP Pankkien yhteenliittymä on laissa talletuspankkien yhteenliittymästä tarkoitettu yhteenliit-
tymä, jonka keskusyhteisö ja sen jäsenluottolaitokset vastaavat yhteisvastuullisesti toistensa ve-
loista ja sitoumuksista. Yhteenliittymän jäsenluottolaitosten vakavaraisuutta, maksuvalmiutta ja 
asiakasriskejä valvotaan yhteenliittymän tasolla. POP Pankki -ryhmään kuuluvat myös POP 
Holding Oy ja Suomen Vahinkovakuutus Oy, jotka eivät ole keskinäisen vastuun piirissä. 
 

Toimintaympäristö 

 
Vuonna 2021 koronapandemian, uusien virusvarianttien sekä tautitilanteen hillitsemiseen täh-
täävien rajoitustoimenpiteiden vaikutukset maailmantalouteen olivat edelleen merkittäviä. Edelli-
sen vuoden tuotannon romahduksen shokkivaikutuksesta siirryttiin asteittaiseen talouden palau-
tumiskehitykseen. Tätä edistivät huomattavissa määrin laajat talouden tukiohjelmat ja Euroopan 
Keskuspankin tukitoimet pankkien rahoituskyvyn ylläpitämiseksi. 
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Inflaatiovauhti kiihtyi voimakkaasti vuoden 2021 jälkipuoliskolla. Inflaatiota lisäsi erityisesti ener-
gian hintojen nousu. Mikäli nopea inflaatiokehitys ei jää väliaikaiseksi, se kasvattaa  tulevaisuu-
teen liittyviä talouden riskejä. Ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtäävät toimenpiteet ovat jatku-
vasti kasvavassa roolissa Suomessa ja Euroopassa. Näiden toimien seurauksena on jo nähtä-
vissä kustannuksia lisääviä vaikutuksia esimerkiksi päästöoikeuksien hintojen nousun kautta. 
Yritysten siirtyminen ympäristöystävällisempiin toimintamalleihin toisaalta osaltaan edesauttoi 
uusia investointeja ja paransi työllisyyttä. 
 
Suomessa talouden kasvu on ollut euroalueen maltillisemmasta päästä, mutta sitä selittää myös 
muita maita hillitympi tuotannon romahdus vuonna 2020. Kotitalouksien säästämisen noustessa 
vuonna 2020 ennätyskorkealle tasolle, oli kuluttajilla vuonna 2021 mahdollisuus tehdä suurem-
piakin investointeja. Korot säilyivät edelleen alhaisella tasolla ja tämä kannusti kuluttajia lainan-
ottoon. Kotitaloudet innostuivatkin erityisesti rakentamaan ja remontoimaan, jonka seurauksena 
rakennustarvikemarkkina ylikuumeni pahoin vuoden 2021 aikana. Myös asuntokauppa kävi vilk-
kaana ja asuntolainojen määrä kasvoi voimakkaasti. Asuntojen hinnat jatkoivat edelleen nousu-
suunnassa etenkin kasvukeskuksissa, mutta myös pienemmissä kaupungeissa hintataso oli 
hieman nousussa. Monilla pienillä paikkakunnilla hintakehitys on kuitenkin ollut negatiivinen.  
 
Toistaiseksi yritysten isolta konkurssiaallolta on vältytty ja yritysten näkymät kääntyivät myöntei-
semmiksi. Yritysten taloustilanne kehittyi kuitenkin hyvin eri tavoin riippuen toimialasta. Viljasato 
oli vaatimaton ja maatilojen kannattavuushaasteet jatkuivatkin edelleen. Vilkas sahatavaran ky-
syntä ja sellun voimakkaana jatkuva kysyntä puolestaan tukivat metsäteollisuuden nousua. 
 

Pankin liiketoiminta 

 
Konneveden Osuuspankin liiketoiminnan kasvu ja tuloskehitys jatkuivat odotusten mukaisesti 
tilikauden aikana. Pankki keskittyi toimintavuonna erityisesti  vuonna 2020 toteutetun fuusion 
mukanaan tuomien toimenpiteiden suorittamiseen ja täytäntöönpanoon.  Pankki keskittyi myös 
säilyttämään monipuolisen ja laadukkaan palvelurakenteensa ja tuottamaan yksityistalouteen, 
pienyrittäjyyteen sekä maa-, metsä ja biotalouteen suuntautuvaa asiakaspalvelua, jopa hiukan 
tuottotavoitteista tinkimällä. Tavoitteena on markkinaosuuden lisääminen etenkin itäisen Keski-
Suomen alueella ja vahvasti kehittyvällä jyväs- ja ääneseudulla sekä vahvasti Hankasalmen-
Rautalammin-Vesannon-Suonenjoen suunnalla, jossa kilpailijoiden toimenpiteet avaavat mark-
kina mahdollisuuksia. Jo vuonna 2017 avautunut kasvun strategia alkoi purra ja jatkui voimak-
kaana liiketoiminnan kasvuna. Aiempien vuosien kasvuun tähtäävät ratkaisut näkyivät myös 
vuonna 2021 asiakaskunnan ja liiketoiminnan kasvuna. Odotamme myös tulevina vuosina liike-
toiminnan kasvua fuusion myötä laajenevalta lähialueiltamme. 
 
Koronapandemia vaikutti jonkin verran pankin liiketoimintaan tilikaudella. Konneveden 
Osuuspankki on seurannut koronatilanteen kehittymistä aktiivisesti. Korona on vaikuttanut asi-
akkaisiin ja yrityksiin eri tavoin. Osa yrittäjistä on joutunut lopettamaan, osalla on ollut ennätys-
mäinen kasvu. Asuntorahoituksen ja yritysluottojen kysyntä oli koronapandemiasta huolimatta 
vilkasta vuoden 2021 aikana. 
 
Henkilökunnan työskentelyssä ja asiakaspalvelussa huomioitiin viranomaisten suositukset, POP 
Pankkikeskuksen ja oman alueen ohjeistukset. Pankkitoimintaan liittyviä neuvotteluja on toteu-
tettu mahdollisuuksien mukaan etänä tai ajanvarauksilla, tällä pyrimme huolehtimaan asiakkai-
den ja henkilökunnan mahdollisimman hyvästä turvallisuudesta.  Pankin ja palvelupisteiden au-
kioloaikoja muutettiin tarpeen mukaan vallitsevaa levinneisyystilannetta tarkasti seuraten. 
 
Konneveden Osuuspankki harjoittaa peruspankkitoimintaa ja tarjoaa asiakkailleen yhteistyö-
kumppaneidensa sijoitus- ja vakuutustuotteita. 
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Pankin sijoitustuotevalikoimaan kuuluvat yhteistyökumppaneiden, Sp-Rahastoyhtiö Oy:n ja UB 
Omaisuudenhoito Oy:n sijoitusrahastot. Arvopaperipalveluissa yhteistyökumppanina on Nordnet 
Bank Ab Suomen sivuliike. 
 
Pankin välittämät eläke- ja säästövakuutustuotteet tuottavat Aktia Henkivakuutus Oy ja Sp-Hen-
kivakuutus Oy sekä lainavakuutustuotteet AXA konserni ja Sp-Henkivakuutus Oy. Yhteistyön 
tarkoituksena on turvata kilpailukykyiset eläke-, säästö- ja lainavakuutuspalvelut POP Pankkien 
asiakkaille.  
 
Henkilöasiakkaiden vahinkovakuutuspalveluissa pankki tekee yhteistyötä POP Pankki -ryhmään 
kuuluvan Suomen Vahinkovakuutus Oy:n kanssa, joka käyttää markkinointinimeä POP Vakuu-
tus. 
 
Vuoden lopussa asiakkailla oli pankin välittämiä rahasto- ja vakuutussäästöjä 9.652 tuhatta eu-
roa. 
 
POP Pankkien keskusluottolaitoksena toimii POP Pankkikeskuksen omistama Bonum Pankki 
Oyj. Bonum Pankki vastaa POP Pankin asiakkaiden maksuliikenteeseen ja Visa-korttien liik-
keelle laskuun liittyvistä palveluista sekä hoitaa POP Pankkien tukkuvarainhankintaa laskemalla 
liikkeeseen sijoitustodistuksia ja joukkovelkakirjalainoja. 
 
Bonum Pankki vastaa myös POP Pankkien yhteenliittymän maksuvalmiusvaatimuksen täyttämi-
sestä. 
 
Pankki otti käyttöön tilikaudella uuden POP Lainalupauksen, jonka avulla asiakas voi hakea 
asuntolainaa verkossa. Sähköistä pankkiasiointia tukee lisäksi asiakirjojen sähköinen allekirjoi-
tus sekä verkkotapaamissovellus, POP Verkkohetki, jonka avulla asiakkaat tavoittavat pankin 
henkilökunnan joustavasti. Yritysasiakkaille tarjottiin uutta Laskuraha-palvelua, joka on toteu-
tettu yhteistyössä Puro Finance Oy:n kanssa. Laskuraha mahdollistaa rahoituksen laskusaata-
via vastaan. 
 
Konneveden Osuuspankki on laskenut liikkeelle jäsenten merkittäväksi ajalle 1.10.2019-
31.12.2022 POP Osuuksia yhteismäärältään 20.000 kappaletta. Yhden osuuden nimellisarvo on 
sata euroa. 
 
Jatta Heikkilä aloitti Konneveden Osuuspankin toimitusjohtajana 1.8.2021. Ari Heikkilän toimi-
tusjohtajan toimi päättyi 31.7.2021, hän jatkoi pankkimme palveluksessa 1.8.2021 alkaen van-
hempana neuvonantajana. Ari Heikkilä on ollut pankkimme palveluksessa yli 42 vuotta. Pitkän 
pankkiuran ja toimialueemme kehittämisen muistamiseksi Konneveden Osuuspankki, Konneve-
den kunta ja paikalliset järjestöt hakivat hänelle arvonimeä. Tasavallan presidentti myönsi Ari 
Heikkilälle talousneuvoksen arvonimen 18.6.2021. 
 
POP Pankki -ryhmä ja Oy Samlink Ab päättivät kesäkuussa purkaa vuonna 2019 solmitun sopi-
muksen peruspankkijärjestelmän uudistamisesta. Samlink maksoi POP Pankki -ryhmälle kor-
vauksen sopimuksen purkamisesta. POP Pankit jatkavat edelleen Samlinkin asiakkaana. Sopi-
muksen purkamisella ei ole vaikutusta pankin asiakkaiden nykyisiin pankkipalveluihin. Sopimuk-
sen purkamisen jälkeen POP Pankki -ryhmä on valmistellut investointipäätöstä uudesta perus-
pankkijärjestelmästä. 
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Tulos 

 
Konneveden Osuuspankki ja Hannulan Osuuspankki yhdistyivät 30.9.2020, joten vuoden 2020 
tuotot ja kulut eivät ole kaikilta osiltaan vertailukelpoisia. 
 
Konneveden Osuuspankin liikevoitto oli 1 468 tuhatta euroa (109 tuhatta euroa vuonna 2020). 
Liikevoitto kasvoi edellisestä vuodesta  1 359 tuhatta euroa. Liikevoittoprosentiksi taseen vuosi-
keskiarvosta muodostui 0,8 prosenttia (0,1). Liikevoittoon vaikutti pankille maksettu korvaus pe-
ruspankkijärjestelmän uudistamissopimuksen purkamiseen liittyen sekä aineellisiin ja aineetto-
miin hyödykkeisiin tehdyt arvonalennuskirjaukset. Lisäksi liikevoiton kehitykseen vaikutti liiketoi-
minnan kasvu. Pankin kulu-tuotto -suhde oli 66,7 prosenttia (82,7). 
 
Pankin keskeiset tuloslaskelmaerät ovat kehittyneet kahteen edelliseen vuoteen verrattuna seu-
raavasti:  
 

Tuhatta euroa  01-12/2021  01-12/2020 
Muutos-

% *)  01-12/2019 
Muutos-

% **) 

            

Korkokate 3 627 2 746 32,1 2 403 14,3 

Nettopalkkiotuotot 1 244 742 67,7 631 17,6 
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan netto-
tuotot 0 0  42 -100,0 

Muut tuotot 1 086 40  61 -34,7 

Tuotot yhteensä 5 958 3 528 68,9 3 137 12,5 

Henkilöstökulut -1 165 -962 21,2 -892 7,8 

Muut hallintokulut -1 681 -1 415 18,8 -1 027 37,7 

Muut kulut -1 128 -542 108,2 -470 15,3 

Kulut yhteensä -3 974 -2 919 36,2 -2 389 22,1 

Kulu-tuotto -suhde 66,71 82,74  76,17   
Odotettavissa olevat luottotappiot jaksotettuun 
hankintamenoon kirjatuista rahoitusvaroista -515 -500 3,1 -140 257,7 

Liikevoitto 1 468 109  608 -82,0 

Tilikauden voitto 357 87 308,6 329 -73,4 

*) Muutos 2021-2020       

**) Muutos 2020.12-2019.12           

 
 
Pankin korkokatteeksi muodostui 3 627 tuhatta euroa (2 746). Korkokate kasvoi 882 tuhannella 
eurolla edelliseen tilikauteen verrattuna.  
 
Korkotuottojen määrä oli 3 805 tuhatta euroa (2 921), jossa kasvua edellisvuodesta oli 883 tu-
hatta euroa. Korkotuotoista merkittävimmän osan muodostivat antolainauksen korkotuotot. Kor-
kokulut olivat 177 tuhatta euroa (176). Korkokulut kasvoivat edelliseen tilikauteen verrattuna tu-
hannella eurolla. Korkokulut koostuivat pääasiassa yleisön talletuksille maksetuista koroista 
sekä keskuspankissa olevien maksuvalmiustalletusten negatiivisista talletuskoroista. 
 
Nettopalkkiotuotot olivat 1 244 tuhatta euroa (742). Tästä palkkiotuottojen osuus oli 1 564 tu-
hatta euroa (1 012) ja palkkiokulujen 321 tuhatta euroa (270). Palkkiotuottoihin sisältyy välite-
tyistä tuotteista saatuja palkkioita yhteensä 133 tuhatta euroa (92), Muista palkkiotuotoista mer-
kittävimpiä olivat palkkiot antolainauksesta 397 tuhatta euroa (256), palkkiot maksuliikenteestä 
766 tuhatta euroa (420), palkkiot omaisuuden hoidosta ja lainopillisista tehtävistä 171 tuhatta 
euroa (149) ja palkkiot takauksista 30 tuhatta euroa (20). Palkkiotuottojen kasvun vertailuun vai-
kuttaa pankkifuusio Hannulan Osuuspankin kanssa 30.9.2020. Palkkiokulut kasvoivat 
edellisvuodesta 18,6 prosenttia. 
 
Muut tuotot sisältävät tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista, sijoituskiinteistöjen netto-
tuotot ja liiketoiminnan muut tuotot, yhteismäärältään 1 086 tuhatta euroa (40). Muiden tuottojen 
kasvuun vaikutti korvaus peruspankkijärjestelmän uudistamissopimuksen purkamiskorvaus 
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sekä talletussuojarahaston maksun nouseminen vuoden 2020 fuusion myötä. Saadut osingot ja 
rahasto-osuudet olivat 10 tuhatta euroa (20), jossa vähennystä edellisvuoteen oli 10 tuhatta eu-
roa. Sijoituskiinteistöjen nettotuotoksi muodostui -500 tuhatta euroa (-92). Ero, 409 tuhatta eu-
roa, johtui sijoituskiinteistöihin tehdyistä arvonalennuksista ja yleisen hintatason muutoksista 
esim. vastikkeiden ja kulujen osalta. Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat 1312,6 prosentilla 1 
577 tuhanteen euroon (112).
 
Henkilöstökulut muodostuvat palkkakuluista sekä eläke- ja muista henkilösivukuluista. Näiden 
kulujen kokonaismäärä oli 1 165 tuhatta euroa (962), mikä oli 21,2 prosenttia (tai 203 tuhatta 
euroa) suurempi kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökulujen kasvuun vaikutti toteutuneen fuu-
sion myötä henkilökunnan määrän lisääntyminen sekä uudet rekrytoinnit. 
 
Muut hallintokulut kasvoivat 18,8 prosenttia, 1 681 tuhanteen euroon (1 415). Kulujen nousu 
johtui vakaudenhallinnan, raportoinnin, sovellusten ja keskusyhteisön palvelujen kulujen nou-
susta. Muut kulut, 1 128 tuhatta euroa (542), käsittävät poistot ja arvonalentumiset aineellisista 
ja aineettomista hyödykkeistä sekä liiketoiminnan muut kulut. Suunnitelman mukaisten poistojen 
määrä oli 47 tuhatta euroa (68).  Arvonalentumisia omassa käytössä olevien kiinteistöyhteisöjen 
osakkeista kirjattiin 111 tuhatta euroa (0). Peruspankkijärjestelmän uudistamissopimuksen pur-
kamiskorvaukseen liittyen kirjattiin aineettomien hyödykkeiden arvonalennuskirjaus 243 tuhatta 
euroa, jossa ko. edellisien vuosien hankintameno poistettiin. Liiketoiminnan muut kulut kasvoi-
vat 53,5 prosenttia, 728 tuhanteen euroon (474). Kulujen nousu johtuu volyymikasvun myötä 
mm. talletussuojarahastomaksun,  kehittämis- , viranomais sekä muiden kulujen kasvusta. Edel-
lisen vuoden vertailu ei kaikilta osiltaan ole vertailukelpoinen vuoden 2020 lukuihin, johtuen fuu-
siosta 30.9.2020. 
 
Tilikaudella kirjattiin odotettavissa olevia luottotappioita tuloslaskelmaan yhteensä -7 tuhatta eu-
roa (64). Erä muodostuu luotoista ja takauksista kirjatuista odotettavissa olevien tappioiden vä-
hennyksestä -7 tuhatta euroa (64). Toteutuneita luottotappioita kirjattiin katsauskaudella 540 tu-
hatta euroa (447) ja palautuksia aikaisemmin toteutuneiksi luottotappioiksi kirjatuista saamisista 
-18 tuhatta euroa (-11). Rahoitusvaroista kirjattujen arvonalentumistappioiden nettomäärä tulok-
sessa oli 515 tuhatta euroa (500). 
 
Arviomme mukaan tulevaisuuden pankkitoiminta tarvitsee merkittävissä määrin pääomia inves-
tointeihin, koronan taloudelliseen loppuselvitykseen, joka kestää vuosia, ja muutoinkin ylivel-
kaantuneen kansallisen ja kansainvälisen talouden hoitoon. Tilikauden aikana saatiin loppuun-
vietyä useita selvittelyn alla olleita perintäkohteita, joiden osalta tilikauden aikana kirjattiin mer-
kittäviä kuluja toteutuneisiin luottotappioihin. Toimenpiteillä eliminoitiin taseen luottoriskiä. 
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Tase 

 
Pankin tase kasvoi vuoden 2021 aikana 6,3 prosenttia ja oli vuoden lopussa 188 221 tuhatta 
euroa (177 011). Taseessa olevien luottojen määrä oli 164 341 tuhatta euroa. Talletusten 
määrä oli 169 187 tuhatta euroa. 
 
Konneveden Osuuspankin taseen keskeiset erät ovat kehittyneet kahteen edelliseen vuoteen 
verrattuna seuraavasti: 
 

Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 
Muutos-% 

**) 31.12.2019 
Muutos-% 

***) 

        

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 164 341 149 221 10,1 110 505 35,0 

Luotot   164 341 149 221 10,1 110 505 35,0 

Sijoitukset 22 457 26 481 -15,2 21 529 23,0 

Saamiset luottolaitoksilta 16 792 20 730 -19,0 15 988 29,7 

Osakkeet ja osuudet 2 868 2 179 31,6 1 936 12,6 

Kiinteistöt 2 796 3 571 -21,7 3 606 -1,0 

Yleisön talletukset *) 169 187 158 701 6,6 117 983 34,5 

Velat luottolaitoksille 1 1 -28,2 3 -64,8 

Oma pääoma 13 716 12 940 6,0 11 414 13,4 

Tilinpäätössiirtojen kertymä 4 521 3 491 29,5 2 650 31,7 

ROA % 0,7 0,1  0,4   

ROE % 8,2 0,5  4,2   

Omavaraisuusaste  9,2 8,9  10,2   

Vakavaraisuussuhde 18,11 % 18,06 %  18,61 %   

*) Luku ei sisällä suojauksesta johtuvaa käyvän arvon muutosta     

**) Muutos 2021-2020       

***) Muutos 2020.12-2019.12           

 

 
Luotonanto  
 
Konneveden Osuuspankin luotonannon kokonaismäärä tilikauden lopussa oli 164 341 tuhatta 
euroa (149 221). Pankin valtion varoista välittämät luotot sisältyvät pankin taseeseen erään 
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä. Niiden määrä vuoden lopussa oli 8 tuhatta euroa (16). 
 
Luottoja nostettiin ja uudistettiin vuoden aikana yhteensä 45 713 tuhatta euroa. Luotonannon 
nettolisäys oli 15 120 tuhatta euroa eli 10,1 prosenttia. 
 
Luotonannon kehitykseen vaikutti muun kasvun lisäksi fuusion 30.9.2020 mukanaan tuoma toi-
mialueen laajentuminen Hankasalmelle ja Laukaaseen. Pankki keskittyi toimintasuunnitelmansa 
mukaisesti lisäämään luotonantoa lähialueilla, erityisen vahvasti ääneseudulla sekä Rautalam-
min-Suonenjoki-Vesanto seudulla. Luotonannon suuntaus seutukunnan kehittämiseen PK yri-
tysluottojen, MMB luottojen ja nopeasti kasvavien kulutusluottojen käyttötarkoituksiin säilytti luo-
tonannon korkotason kohtuullisena, hyvin alhaisesta yleisestä korkokannasta huolimatta.  
 
Yli 90 päivää erääntyneet ja perinnässä olevat saamiset olivat vuoden lopussa 1 631 tuhatta eu-
roa (1 593) eli 38 tuhatta euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Yli 90 päivää erääntyneet saa-
miset yhteensä olivat 1,0 prosenttia (1,1) taseessa olevien luottojen ja taseen ulkopuolisten si-
toumusten yhteismäärästä. 
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Taseen ulkopuoliset sitoumukset 
 
Taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin kuuluvat asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut si-
toumukset ja asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset.  
 
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset, 1 003 tuhatta euroa (803) muo-
dostuvat pääasiassa pankki- ja muista takauksista. Muihin takauksiin sisältyvät pankin antamat 
omavelkaiset takaukset omasta ja muiden POP Pankkien puolesta Bonum Pankki Oyj:lle liittyen 
pankkien tekemään maksuliiketilisopimukseen. 
 
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset, joiden määrä tilikauden päättyessä 
oli 5 245 tuhatta euroa (3 696) koostuvat pääasiassa myönnetyistä nostamattomista luotoista.  

Sijoitukset 
 
Pankin sijoitukset kohdistuivat pääosin talletuksiin muissa luottolaitoksissa, saamistodistuksiin, 
osakkeisiin ja osuuksiin sekä kiinteistöihin, jotka sisältyvät tase-erään Aineelliset hyödykkeet. 
Aineelliset hyödykkeet on eritelty liitetiedossa 1.05. 
 
Pankin talletukset muissa luottolaitoksissa olivat 16 792 tuhatta euroa (20 730). Määrä oli 3 938 
tuhatta euroa pienempi kuin vuotta aikaisemmin. 
 
Sijoitukset osakkeisiin ja osuuksiin olivat kauden päättyessä 2 868 tuhatta euroa (2 179). Tästä 
toiminnalle välttämättömien osakkeiden ja osuuksien osuus oli 1 867 tuhatta euroa (1 178) ja 
muiden osakkeiden ja rahasto-osuuksien osuus 1 001 tuhatta euroa (1 001). Pankilla ei ole hal-
lussaan julkisesti noteerattuja osakkeita, joilla se kävisi aktiivisesti kauppaa. 
 
Pankin kiinteistöomaisuuden arvo taseessa oli 2 796 tuhatta euroa (3 571). Tästä omassa käy-
tössä olevien kiinteistöjen arvo oli 586 tuhatta euroa (758) ja sijoituskiinteistöjen arvo 2 210 tu-
hatta euroa (2 813). Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 1.05. 
 
Tilikauden aikana aktivoitiin taseeseen 153 tuhannella eurolla kiinteistöihin kohdistuvia peruspa-
rannusmenoja. Vuoden 2021 aikana pankki myi kiinteistöjä 364 tuhannen euron arvosta ja osti 
24 tuhannella eurolla. Kiinteistöomaisuuden myynnistä kertyi 12 tuhannen euron nettomääräi-
nen myyntitappiota. Pankki kirjasi tilikaudella arvonalennuksia kiinteistöomaisuudesta yhteensä 
-539 tuhatta euroa (0). 
 

Yleisön talletukset 
 
Pankin varainhankinnasta valtaosa muodostui yleisöltä vastaanotetuista talletuksista. 
Talletusten määrä vuoden lopussa oli 169 187 tuhatta euroa (158 701). Talletukset kasvoivat 
vuoden aikana 10 486 tuhatta euroa eli 6,6 prosenttia. 
 
Talletukset käyttely- ja säästämistileillä lisääntyivät vuoden aikana 13 277 tuhatta euroa eli 9,4 
prosenttia ja niiden määrä vuoden vaihteessa oli 154 630 tuhatta euroa (141 353). Sijoittamis- 
ja asuntosäästöpalkkiotilien vähennys oli 2 791 tuhatta euroa eli 16,1 prosenttia ja niitä oli vuo-
den vaihteessa 14 557 tuhatta euroa (17 348). 
 
Yleinen alhainen korkotaso siirsi varoja avistatileille, säästämistuotteisiin ja muihin sijoituksiin. 
 

Muut velat 
 
Muut velat muodostuvat pääasiassa veloista luottolaitoksille ja pakollisista varauksista. 
 
Velat luottolaitoksille olivat 1 tuhatta euroa (1). 
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Muut vieraan pääoman erät muodostuivat lähinnä lyhytaikaisista maksujenvälityseristä sekä 
tuottojen ja kulujen jaksotuksiin liittyvistä tilinpäätösvaiheen siirtyvistä eristä. 
 

Oma pääoma ja tilinpäätössiirtojen kertymä 
 
Pankin oma pääoma tilikauden päättyessä oli 13 716 tuhatta euroa (12 940). Lisäystä edelli-
seen tilikauteen verrattuna oli 776 tuhatta euroa. Osuuspääoma lisääntyi tilikauden aikana 442 
tuhatta euroa (95). Konneveden Osuuspankki on laskenut liikkeelle jäsenasiakkaille POP Tuotto 
osuuksia 2 000 000 euroa, POP Tuotto osuuksien määrä taseessa oli vuoden vaihteessa 1 311 
600 euroa (868 000). 
 
Tilinpäätössiirtoja ovat poistoerot ja verotusperusteiset varaukset, joiden yhteismäärä kauden 
päättyessä oli 4 521 tuhatta euroa (3 491), josta luottotappiovaraus oli 4 521 tuhatta euroa (3 
491). Tilikaudella luottotappiovarausta kasvatettiin 1 030 tuhatta euroa (841 tuhatta euroa), 
jonka jälkeen varauksen määrä tilinpäätöksessä oli 3,2 prosenttia saamisista. Lisäksi varara-
hastoon siirrettyä luottotappiovarausta on taseessa 997 tuhatta euroa (997). Tilikauden aikana 
ei kirjattu poistoeron muutosta.  
 

Konsernitilinpäätös 

 
Konneveden Osuuspankki muodostaa konsernin, johon kuuluvat emopankki ja sen 92,47 %:sti 
omistama Kiinteistö Oy Konneveden OP-Pankkikulma, 100 % omistama Kiinteistö Oy Konn-Op, 
100 % omistama Kiinteistöosakeyhtiö Tuutti sekä 75,41 % omistama Kiinteistö Oy Sumiaisten 
Säästökulma. Pankin tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Konneveden OP-Pankkikulma, Kiinteistö Oy 
Konn-Op, Kiinteistöosakeyhtiö Tuutti sekä Kiinteistö Oy Sumiaisten Säästökulma on jätetty kon-
sernitilinpäätöksen ulkopuolelle, koska ne ovat luottolaitoslain 12 luvun 10 §:ssä tarkoitettuja 
pieniä tytäryhtiöitä. Tytäryhtiöiden vaikutus konsernin tulokseen ja omaan pääomaan on vähäi-
nen.  
 

Vapaaehtoiset ja lakisääteiset rahastot 

 
Pankit ovat velvollisia maksamaan Rahoitusvakausvirastolle talletussuojamaksua ja vakaus-
maksua. POP Pankki –ryhmään kuuluvia pankkeja pidetään talletussuojan osalta yhtenä pank-
kina. Ryhmän talletuspankkeja ovat POP Pankit ja Bonum Pankki Oyj ja ryhmälle määrätty talle-
tussuojamaksu vuonna 2021 oli 3 609 tuhatta euroa. Osuuspankki on vanhan talletussuojara-
haston jäsen ja talletussuojamaksu katettiin kokonaisuudessaan vanhan talletussuojarahaston 
varoista. Vakausmaksu määrättiin talletussuojamaksun tavoin ryhmälle ja pankin osuus vakaus-
maksusta katettiin vuosina 2013 – 2014 maksetuista pankkiveroista. Talletussuojarahaston va-
roista korvataan tallettajan samassa talletuspankissa olevat korvauskelpoiset talletukset enin-
tään 100 000 euroon asti. 
 
Konneveden Osuuspankki kuuluu myös sijoittajien korvausrahastoon, jonka suojan piiriin kuulu-
vat kaikki ei-ammattimaiset sijoittajat. Myös sijoittajien korvausrahaston osalta POP Pankki -ryh-
mään kuuluvia pankkeja pidetään yhtenä pankkina. Korvausrahastosta korvataan enintään 
20 000 euroa. 

 

Vakavaraisuuden hallinta  

 
Konneveden Osuuspankki on määritellyt vakavaraisuuden hallintaprosessin, jonka tavoitteena 
on pankin riskinkantokyvyn riittävyyden turvaaminen suhteessa toiminnan kaikkiin olennaisiin 
riskeihin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi pankki tunnistaa ja arvioi toimintaansa liittyvät riskit 
kattavasti ja mitoittaa riskinkantokykynsä vastaamaan pankin riskien yhteismäärää. Vakavarai-
suutensa turvaamiseksi pankki asettaa riskiperusteiset pääomatavoitteet ja laatii 
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pääomasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Vakavaraisuuden hallintaprosessin tavoit-
teena on myös ylläpitää ja kehittää laadukasta riskienhallintaa. POP Pankkien yhteenliittymään 
kuuluvilla luottolaitoksilla vakavaraisuuden hallinta perustuu yhteenliittymän keskusyhteisön hal-
lintoneuvoston vahvistamiin vakavaraisuuden hallinnan periaatteisiin, sekä keskusyhteisön halli-
tuksen kaikille jäsenluottolaitoksille vahvistamiin pääomasuunnittelun menetelmiin. 
 
Pankki toimii strategiansa mukaisesti vähittäispankkitoiminnassa. Toimimalla vain tällä liiketoi-
minta-alueella pankki kykenee pitämään toimintaansa sisältyvät riskit hallittavina ja toiminnan 
laatuun nähden pieninä. Pankin vakavaraisuuden hallinnasta vastaa pankin hallitus. Pankin hal-
litus käy vuosittain läpi pankin vakavaraisuuden hallintaan liittyvät riskit, pääomasuunnitelman 
sekä riskeille asetetut rajat. 
 
Vakavaraisuuden hallintaprosessissaan pankki laatii mm. tulos-, kasvu- ja vakavaraisuusennus-
teet. Ennusteiden perusteella pankki kartoittaa tarvittavat toimenpiteet, joilla liiketoimintastrate-
gian mukainen vakavaraisuustaso kyetään ylläpitämään. 
 
Pankki soveltaa vakavaraisuuslaskennassa luottoriskin pääomavaateen laskentaan standardi-
menetelmää ja operatiivisen riskin osalta perusmenetelmää. Standardimenetelmässä vastuut 
jaetaan vastuuryhmiin ja vähittäissaamisten ryhmässä on määritelty luotonannon hajautukselle 
vaadittavat vähimmäisrajat. Konneveden Osuuspankki julkistaa vakavaraisuuslaskennan kan-
nalta olennaiset tiedot vuosittain osana toimintakertomustaan. Pankki on Finanssivalvonnan 
myöntämän luvan nojalla vapautettu POP Pankkien yhteenliittymän keskusyhteisön päätöksellä 
omien varojen vaateesta yhteenliittymän sisäisille erille sekä suurten vastapuolten rajoituksista 
keskusluottolaitoksen ja jäsenpankkien välisille erille. 
 
Pankki otti vuoden 2021 alussa käyttöön Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) ohjeistuksen 
maksukyvyttömyyden määritelmästä. Määritelmämuutoksella harmonisoidaan Euroopan pankki-
viranomaisen toimialueella toimivien pankkien käyttämää määritelmää asiakkaiden maksukyvyt-
tömyydestä. Maksukyvyttömyyden uuden määritelmän käyttöönotto kasvatti vakavaraisuuslas-
kennassa maksukyvyttömien saamisten määrää. 
 
Konneveden Osuuspankin omat varat (TC) yhteensä olivat 16 643 tuhatta euroa (15 163), kun 
omien varojen vähimmäisvaatimus oli 9 651 tuhatta euroa (8 818). Ensisijainen pääoma (T1) oli 
16 643 tuhatta euroa, josta ydinpääoman (CET1) osuus oli 16 643 tuhatta euroa. 
 
EU:n vakavaraisuusasetus N:o 575/2013 ei tunnista Konneveden Osuuspankki liikkeeseen las-
kemia lisäosuuksia sääntelyn määrittelemiksi pääomainstrumenteiksi, joten niihin on sovellettu 
vakavaraisusasetuksen mukaisia siirtymäsäännöksiä. Tilikauden 2020 aikana lisäosuuksille 
saatiin lunastuslupa Finanssivalvonnasta. Luvan saamisen johdosta lisäosuuksia ei esitetty 
osana vakavaraisuuslaskennan omia varoja 2020 ja lunastukset suoritettiin vuonna 2021. 
  
Konneveden Osuuspankki voi laskea liikkeelle ydinpääomaan luettavia POP Osuuksia. 
Konneveden Osuuspankki on laskenut liikkeelle POP Osuuksia 1 311 600 euroa. 
 
Konneveden Osuuspankin vakavaraisuussuhde säilyi edelleen kohtuullisella tasolla ja oli 
vuoden lopussa 18,11 prosenttia. Ensisijaisen pääoman (T1) suhde riskipainotettuihin eriin oli 
18,11 % (18,06 %). 
 
POP Pankki -ryhmä julkistaa nk. Pilari III -vakavaraisuustiedot erillisessä raportissa. POP 
Pankki -ryhmän tilinpäätös ja Pilari III -raportti on saatavissa keskusyhteisön toimitiloista osoit-
teesta Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo tai sähköisesti osoitteessa www.poppankki.fi. 
  

http://www.poppankki.fi/
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Vakavaraisuuslaskennan pääerät, tuhatta euroa     

  Emo   

Omat varat 31.12.2021 31.12.2020 

Ydinpääoma ennen lakisääteisiä oikaisuja 16 968 15 641 

Ydinpääomaan tehtävät lakisääteiset oikaisut -324 -478 

Ydinpääoma (CET1) yhteensä 16 643 15 163 

      

Ensisijainen lisäpääoma (AT1) 0 0 

      

Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) 16 643 15 163 

      

Toissijainen pääoma (T2) yhteensä 0 0 

      

Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2) 16 643 15 163 

      

Riskipainotetut erät yhteensä 91 915 83 983 

   josta luotto- ja vastapuoliriskin osuus 83 162 77 465 

   josta operatiivisen riskin osuus 8 753 6 518 
  
Luottolaitoslain mukainen kiinteä lisäpääomapuskuri (2,5%)  2 298 2 100 

Ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 18,11 % 18,06 % 

Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin erin (%) 18,11 % 18,06 % 

Omat varat yhteensä (TC) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 18,11 % 18,06 % 

      

 
   

Vähimmäisomavaraisuusaste 
 
 
Pankin vähimmäisomavaraisuusaste oli 9,6 prosenttia. Vähimmäisomavaraisuusaste kuvaa 
pankin ensisijaisten pääomien suhdetta kokonaisvastuisiin.  
 

 31.12.2021 31.12.2020 

Ensisijainen pääoma 16 643 15 163 

Vastuiden kokonaismäärä  173 340 157 784 

Vähimmäisomavaraisuusaste  9,60 %  9,61 % 

 
 
  
Konneveden Osuuspankin vakavaraisuuden kehitykseen vaikutti taseen kasvu. 

 
Finanssivalvonnan johtokunta ei ole asettanut muuttuvaa lisäpääomavaadetta vuonna 2021 ko-
timaisille saamisille, joista pankin saamiset pääasiallisesti muodostuvat. Lisäpääomavaatimus 
voidaan tarvittaessa asettaa 0-2,5 %:n tasolle. 
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Riskienhallinta  

 

Riskienhallinnan tavoite  
 
Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että pankin liiketoiminnasta aiheutuvat riskit on tun-
nistettu, arvioitu ja mitoitettu hyväksytylle tasolle ja että riskejä valvotaan ja ne ovat oikeassa 
suhteessa pankin riskinkantokykyyn. Riskienhallinnan keskeiset osa-alueet ovat luottoriskit, 
markkinariskit sisältäen korko- ja hintariskit, rahoitusriskit, kiinteistöriskit sekä strategiset ja ope-
ratiiviset riskit.  
 

Riskienhallinta POP Pankkien yhteenliittymässä 
 
POP Pankkien yhteenliittymään kuuluvilla luottolaitoksilla riskienhallinta ja riskien mittaaminen 
perustuvat yhtenäisiin menetelmiin. Yhteenliittymässä on vahvistettu jäsenluottolaitoksia sitovat 
riskilajikohtaiset limiitit, jotka määrittävät riskitason, jonka puitteissa jäsenluottolaitokset voivat 
liiketoimintaansa harjoittaa. Konneveden Osuuspankin hallitus on vahvistanut limiitit osana riski-
lajikohtaisia strategioitaan. 
 

Periaatteet ja organisointi  
 
Konneveden Osuuspankin riskienhallintastrategia perustuu hallituksen pankille vahvistamaan 
päämäärään ja liiketoimintastrategiaan, riskienhallintaohjeisiin, valtuusjärjestelmään sekä kes-
keisimmistä liiketoiminnan osa-alueista tuotettavaan riski- ja poikkeamaraportointiin. 
 
Pankki kohdistaa strategiansa mukaisesti liiketoimintansa vähittäispankkitoiminnan vähäriski-
seen osaan. Pankki pyrkii kuitenkin huolehtimaan mm. alueen pk-yritystoiminnan ja MMB-rahoi-
tusvalmiudesta siten, että alueemme ja asiakaskuntamme työllisyys- ja yhteiskuntakehitys sekä 
yrittäjyys on turvattu. Pankilla ei ole taloudelliseen kantokykyynsä nähden ylisuuria asiakas- tai 
sijoitusriskikeskittymiä eikä pankki niitä strategiansa mukaisesti myöskään ota. 
 
Pankki pitää vakavaraisuutensa turvallisella tasolla. Pankin vakavaraisuutta ja riskienkantoky-
kyä vahvistetaan kannattavalla liiketoiminnalla. Luotto- ja muiden riskien muodostaman tap-
piouhan pankki huomioi tilinpäätöksessään riittävillä arvonalentumiskirjauksilla ja muilla tap-
piokirjauksilla. 
 
Hallitukselle annetaan säännöllisesti tietoa pankin eri riskeistä ja niiden tasoista. Hallitus myös 
hyväksyy valtuudet ja puitteet riskinotolle määrittelemällä sallitut riskirajat luotto- ja markkinaris-
keille. Valtuuksien puitteissa vastuu päivittäisestä riskienseurannasta ja valvonnasta kuuluu toi-
mivalle johdolle. Toimiva johto hyödyntää seurannassaan keskusyhteisön tuottamaa ohjausraja-
raportteja sekä johdon tuottamia tuottamia raportteja ja analyyseja eri riskien osa-alueilta. Ris-
kien raportointiin ja seurantaan tarkoitetut järjestelmät sekä käytännöt täyttävät riskienhallinnalle 
asetetut edellytykset ottaen huomioon pankin toiminnan luonteen ja laajuuden.  
 

Riskienhallinnan ja compliancen järjestelyt 
 
Pankin compliance-toiminnon hoitaminen on ulkoistettu POP Pankkien yhteenliittymän keskus-
yhteisölle. 
 

Ylimmän hallintoelimen jäsenten valinnassa noudatettava monipuolisuuteen täh-
täävä toimintamalli ja sen tavoitteet ja päämäärät 
 
Pankin ohjeistuksessa on korostettu hallituksen monipuolisuuden merkitystä. Monipuolisuusta-
voitteeseen pyritään vuosittaisen hallituksen itsearvioinnin avulla. Hallintoneuvoston valmiste-
leva toimikunta perehtyy tarkkaan toimintaohjeensa mukaisesti ko. asioihin tehdessään esityk-
siä henkilövalinnoista.    
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Luottoriskit 
 
Luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että vastapuoli ei täytä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Luot-
toriskien hallinnan tavoitteena on rajoittaa asiakasvastuista syntyvien riskien tulos- ja vakavarai-
suusvaikutukset hyväksyttävälle tasolle. Hallituksen vahvistama luottoriskistrategia ja luoton-
anto-ohjeet määrittelevät enimmäismäärät riskikeskittymille ja ohjaavat luotonannon suuntaa-
mista asiakassektoreittain, toimialoittain ja luottokelpoisuusluokittain.  
 
Pankin keskeisiä asiakasryhmiä ovat toimialueen henkilöasiakkaat sekä MMB- ja pienyritykset. 
Pankin varainhankinnasta pääosa on myönnetty luottoina pankin asiakkaille. Pankin taseessa 
olevista luotoista kotitalouksien ja elinkeinonharjoittajien yhteinen osuus on noin 62,0 % (63,6 
%). Maatilayrittäjien osuus taseessa olevista luotoista on 12,9 % (13,7 %) ja muiden 25,1 % 
(22,7 %). Valtaosa, 57,4 % (59,3 %), pankin luotoista on myönnetty asuntovakuutta vastaan. 
 
Yritys- ja maatilatalousluottoriskien hallinta perustuu asiakasvastuuhenkilön suorittamaan asia-
kasseurantaan ja sisäiseen luottokelpoisuusluokitteluun. Henkilöasiakkaan luottokelpoisuuden 
arviointi rakentuu pankin hyvään asiakastuntemukseen ja sen pohjalta tehtävään arvioon asiak-
kaan maksukyvystä. 
 
Pankin hallitus tekee suurimmat luottopäätökset sekä hallitukselle kuuluvat luottopäätökset. 
Hallitus on edelleen delegoinut luottovaltuuksia pankin luottotoimikunnalle ja muille nimetyille 
toimihenkilöille. Luottopäätökset tehdään pankin hallituksen vahvistamien luotonanto-ohjeiden 
mukaisesti. Pääsääntönä on vähintään kahden päätöksentekijän periaate. Luottopäätökset pe-
rustuvat asiakkaan luottokelpoisuuteen ja maksukykyyn sekä muiden luoton myöntämiskritee-
reiden, kuten vakuusvaatimusten täyttymiseen. Luotot on myönnetty pääosin turvaavin vakuuk-
sin. Vakuudet arvostetaan varovaisesti käypään arvoon ja niiden käypiä arvoja seurataan sään-
nöllisesti sekä tilastoja että hyvää toimialuetuntemusta hyödyntämällä. Pankin hallitus on vah-
vistanut pankille ohjeet eri vakuusmuotojen arvostuksista ja niiden vakuusarvoista, joita vastaan 
luottoa voidaan myöntää.  
 
Luottoriskiä arvioidaan jatkuvasti seuraamalla mm. takaisinmaksussa esiintyviä viivästyksiä ja 
järjestämättömiä luottoja. Asiakaskohtaisia vastuiden ja vakuuksien määriä seurataan asiakas-
vastuuhenkilöiden taholta perustuen jatkuvaan maksukäyttäytymisen ja asiakkaiden toiminnan 
seuraamiseen. Hallitukselle raportoidaan säännöllisesti vähintään kerran vuodessa kaikki yli  
6 % ensisijaisten omien varojen määrästä olevat asiakasvastuut ja yli 90 päivää erääntyneet 
luotot. Raportointi sisältää mm. riskien määrän ja kehityksen asiakaskokonaisuuksittain, toimi-
aloittain ja luottokelpoisuusluokittain. 
 
Pankilla ei ole asiakaskokonaisuuksia, joiden vastuut ylittäisivät luottolaitoslain asettaman ylära-
jan 25 prosenttia pankin omista varoista. Bonum Pankin talletusten osalta pankki on Finanssi-
valvonnan myöntämän luvan nojalla vapautettu vaateesta, POP Pankkien yhteenliittymän kes-
kusyhteisön päätöksellä suurten vastapuolten rajoituksista keskusluottolaitoksen ja jäsenpank-
kien välisille erille.Pankin luottokantaan sisältyvät riskit ovat tehtyjen selvitysten perusteella pan-
kin vuositulostasoon ja riskinkantokykyyn nähden alhaisella tasolla. 
 

Likviditeettiriski  
 
Likviditeettiriskillä tarkoitetaan rakenteellista rahoitusriskiä ja maksuvalmiusriskiä. 
 
Rahoitusriski on jälleenrahoituksen saatavuuteen ja hintaan liittyvä riski, joka syntyy, kun saa-
misten ja velkojen maturiteetit poikkeavat toisistaan. Rahoitusriskiä syntyy myös, jos saatavat ja 
velat ovat liiaksi keskittyneet yksittäisille vastapuolille. Rahoitusriskiä arvioidaan maturiteetti-
luokittain kunkin luokan saatavien ja velkojen erotuksen suuruudella. Maksuvalmiusriski tarkoit-
taa riskiä siitä, että luottolaitos ei suoriudu odotetuista tai odottamattomista tulevista kassavir-
roista ilman vaikutuksia päivittäiseen toimintaan tai taloudelliseen tilaan. 
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Likviditeettiriskiä hallitaan mm. pitämällä riittävästi likvidejä varoja maksuvalmiuden takaa-
miseksi. Likviditeettiriskiä seurataan raportoimalla hallitukselle pankin rahoitustilanteesta sekä 
maksuvalmiusasemasta. Raportointi perustuu tietoihin saatavien ja velkojen erääntymishetkistä 
sekä käytettävissä olevasta likviditeettireservistä. 
 
Konneveden Osuuspankki hankkii tarvitsemansa jälleenrahoituksen talletuksina omalta toimi-
alueeltaan. Talletustiliehtojen mukaan merkittävä osa jälleenrahoituksesta on avistaehtoista ja-
kautuen yli 10 100 tallettaja-asiakkaalle. Pankin tavoitteena on hajauttaa jälleenrahoituksensa 
maturiteettia ja ylläpitää laajaa rahoituspohjaa. Pankki hyödyntää tarvittaessa jälleenrahoituksen 
lähteenä myös ryhmän keskusluottolaitoksen, Bonum Pankki Oyj:n, välittämää tukkuvarainhan-
kintaa. 
 
Pankki ylläpitää riittävää likviditeettireserviä päivittäisen maksuliikenteen ja maturiteettiluokittais-
ten erojen kattamiseen. Pankin taseessa olevista luotoista on 15,7 % (14,4 %) luotoissa, joiden 
luottoaika on yli 20 vuotta. Tilikauden aikana pankin rahoitusasema pysyi vakaana. 
 
POP Pankkien yhteenliittymä on saanut Finanssivalvonnalta luvan vapauttaa yksittäiset jäsen-
luottolaitokset maksuvalmiudelle asetetuista LCR-vaateesta sekä vuonna 2021 voimaan tu-
leesta NSFR-vaateesta. Molemmat maksuvalmiuteen liittyvät viranomaisvaateet tulee täyttää ja 
raportoida yhteenliittymätasolla. Keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj vastaa yhteenliittymän 
LCR-vaateen täyttämisestä. 
 

Korkoriski  
 
Korkoriskillä tarkoitetaan korkotason muutosten vaikutusta pankin tulokseen, taseen nykyar-
voon ja vakavaraisuuteen. Korkoriski aiheutuu saatavien ja velkojen toisistaan poikkeavista kor-
koperusteista sekä eriaikaisista korontarkistus- tai erääntymisajankohdista.  
 
Korkoriskin hallitsemiseksi alkaneella tilikaudella pankin tavoitteena on edelleen tasapainottaa 
saatavien ja velkojen korkoperusteita. 
 
Avoimen korkoriskin määrää mitataan korkoherkkyydellä, joka huomioi korkoshokkien vaikutuk-
sen korkokatteeseen ja taseen nykyarvoon tulevina vuosina. Pankin korkoriski oli 31.12.2021  
+14,41 / - 7,24 prosenttia 12 kk:n korkokatteesta, jos korkotaso muuttuisi yhden prosenttiyksi-
kön verran. Korkoriski raportoidaan säännöllisesti hallitukselle, joka on vahvistamissaan oh-
jeissa antanut enimmäismäärät pankin korkoriskille. Yhteenliittymän asettama ohjausraja korko-
riskille on katsauskaudella ollut enintään -5 % muutos korkokatteessa suhteessa pankin omiin 
varoihin +/- yhden prosenttiyksikön korkotason muutoksessa ajanjaksoilla 1-12 kk ja 13-24 kk. 
Pankin edellä mainittu korkoherkkyys oli 31.12.2021 ajanjaksoilla 1-12 kk +3,42 % / -1,72 % ja 
13-24 kk +7,41 % / -2,82 %. 
 

Kiinteistöriski 
 
Kiinteistöriskillä tarkoitetaan kiinteistöomaisuuteen kohdistuvaa arvonalentumis-, tuotto- tai va-
hingoittumisriskiä. Kiinteistösijoitukset eivät kuulu pankin ydinliiketoimintaan, mutta kiinteistö-
osaaminen kuuluu pankin ydinliiketoimintaan. Pankin kiinteistökohteet on vakuutettu pääosin 
täysarvovakuutuksilla. 
 
Pankin sijoituskiinteistöomaisuus on arvioitu pääosin tuottoarvomenetelmällä tai kauppahinta-
menetelmällä. Markkinaperusteista tuottovaadetta asetettaessa on otettu huomioon kiinteistö-
kohteen sijainti, kunto, käyttötarkoitus ja markkinanäkymät. Tuottoarvomenetelmän lisäksi erityi-
sesti asuntojen ja maa-alueiden arvioinnissa on käytetty kauppahintamenetelmää. Pankin kiin-
teistöriskiä seurataan säännöllisesti hallitukselle tehtävällä raportoinnilla. 
 
Kiinteistöomaisuuden arvo on maltillinen verrattuna pankin taseeseen ja pankin omiin pääomiin 
eikä kiinteistöomaisuuden arvoihin tällä hetkellä kohdistu sellaisia arvonalentamistarpeita, joilla 
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olisi olennaista vaikutusta pankin lähivuosien tulokseen ja vakavaraisuuteen. Sijoituskiinteistö-
jen kirjanpitoarvot ja käyvät arvot on kuvattu liitetiedossa 1.05 (pois lukien aineettomiin hyödyk-
keisiin kirjatut aktivoinnit). 
 
Pankin omassa käytössä oleviin kiinteistöihin ja kiinteistöyhtiöiden osakkeisiin sitoutunut pää-
oma oli tilinpäätöshetkellä 587 tuhatta euroa (759). Sijoituskiinteistöomaisuuteen sitoutunut pää-
oma väheni verrattuna edelliseen tilikauteen ja oli määrältään 2 218 (2 840) tuhatta euroa, mikä 
on 1,2 prosenttia pankin taseen loppusummasta. 
 
Pankin sijoituskiinteistöomaisuuden nettotuotto on -25,4 prosenttia (-3,4).  Nettotuoton laskuun 
vaikutti sijoituskiinteistöihin tehdyt arvonalennukset ja yleinen kiinteisöylläpidon kustannustason 
nousu. 
 

Strategiset ja operatiiviset riskit 
 
Strategisella riskillä tarkoitetaan pankin toimintaympäristön kehitykseen nähden väärin valitusta 
liiketoimintastrategiasta syntyviä menetyksiä sekä riskejä, jotka uhkaavat strategian toteutta-
mista tai asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamista. 
 

Strategiset riskit pyritään minimoimaan päivittämällä strategiset ja vuositason suunnitelmat 
säännöllisesti. 
 
Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan menetyksiä, jotka voivat johtua sisäisistä puutteellisuuksista 
järjestelmissä, prosesseissa ja henkilöstön toiminnassa tai ulkoisista liiketoimintaan vaikutta-
vista tekijöistä. 
 
Operatiivisten riskien toteutumista pyritään minimoimaan operatiivisen riskiportfolion säännölli-
sellä kartoituksella, henkilöstön osaamisen jatkuvalla kehittämisellä, kattavilla toimintaohjeilla 
sekä sisäisen valvonnan toimenpiteillä mm. eriyttämällä mahdollisuuksien mukaan asioiden val-
mistelu, päätöksenteko, toimeenpano ja valvonta toisistaan. 
 
Pankki on varautunut erityisellä vakuutuksella pankkitoiminnassa mahdollisesti toteutuviin ope-
ratiivisiin riskeihin ja niistä aiheutuviin vahinkoihin. Oikeudellisten riskien toteutumista osaltaan 
vähentävät laajasti käytössä olevat vakiomuotoiset sopimusehdot. Tietojärjestelmien toiminta-
häiriöistä aiheutuviin riskeihin on varauduttu jatkuvuussuunnittelulla. 
 
Operatiivisia riskejä seurataan keräämällä tietoa pankkia kohdanneista taloudellisista menetyk-
sistä ja mahdollisista väärinkäytöksistä. Hallitukselle raportoidaan vähintään kahdesti vuodessa 
havainnot pankin operatiivisista riskeistä. Toimiva johto hyödyntää sisäisen valvonnan tuotta-
maa raportointia ohjeistuksen noudattamisesta sekä tietoja toimintaympäristön muutoksista. 
 

Sisäinen tarkastus  
 
Yhteenliittymän keskusyhteisö vastaa keskitetysti sisäisen tarkastuksen ohjaamisesta ja järjes-
tämisestä yhteenliittymän keskusyhteisössä, jäsenluottolaitoksissa sekä muissa yhteenliitty-
mään kuuluvissa yrityksissä. Keskeisiä keskitettyjä tehtäviä ovat mm. yleinen ohjeistus, resur-
sointi sekä vuosisuunnitelman laatiminen. 
 
Sisäinen tarkastus on riippumatonta, objektiivista arviointi- ja varmistustoimintaa. Toiminnan ta-
voitteena on tukea keskusyhteisön hallintoneuvostoa, hallitusta ja toimivaa johtoa tavoitteiden 
saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation valvonta-, johta-
mis- ja hallintoprosessien sekä riskienhallinnan tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. 
 
Keskusyhteisön sisäinen tarkastus tarkastaa pankin toimintaa säännöllisesti. Pankin toimiva 
johto käsittelee sisäisen tarkastuksen tekemät tarkastushavainnot ja annetut 
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toimenpidesuositukset. Pankin toimitusjohtaja raportoi merkittävät havainnot sekä niihin kohdis-
tetut toimenpiteet edelleen hallitukselle. 
 

Sisäinen valvonta  
 

Pankin sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että pankissa eri tasoille asetetut pää-
määrät ja tavoitteet saavutetaan sovittuja ja asetettuja sisäisen valvonnan ohjeita noudattaen. 
Sisäinen valvonta on pankin sisältä käsin tapahtuvaa hallintoelinten ja organisaation itsensä 
hoitamaa tarkkailua ja kohdistuu ensisijaisesti toiminnan tilaan, laatuun ja tuloksiin. Sisäistä val-
vontaa suorittavat hallintoneuvosto, hallitus, toimitusjohtaja, esimiehet ja toimihenkilöt. Lisäksi 
toimihenkilöillä on velvollisuus ilmoittaa poikkeamista ja laittomuuksista ylemmälle organisaa-
tiolle. 
 

Sisäistä valvontaa toteutetaan osittain yhteenliittymän compliance ja riskienvalvontatoiminnon 
ohjeistamana. Keskitetyn ohjeistuksen mukaan tehdään säännöllisiä tarkastuksia valituille ris-
kialuille yhdenmukaisin menetelmin ja otoksin. Toimintamallilla varmistetaan, että pankin toteut-
tama sisäinen valvonnan laatu ja syvyys on yhdenmukainen muiden POP Pankki -ryhmän jä-
senluottolaitoksien kanssa. Yhteenliittymän keskusyhteisön ohjeistaman valvonnan lisäksi 
pankki tekee täydentävää sisäistä valvontaa riskiperusteisesti kontrolliympäristön toimivuuden 
varmistamiseksi. 
 

Hallinto ja henkilöstö  

Pankin jäsenmäärä 31.12.2021 oli 2031 jäsentä (2165 vuonna 2020).  
 

Osuuskunnan kokous pidettiin 25.5.2021. Varsinaisessa osuuskuntakokouksessa vahvistettiin 
vuoden 2020 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus pankin hallituksen jäsenille ja toimitusjoh-
tajalle. Pankin voitonjakokelpoisista varoista 9 910 280,39 euroa päätettiin jakaa osuuspää-
oman korkoa lisäosuuspääomalle sekä POP Osuuksille yhteensä 23 432,78 euroa ja pankin va-
paan oman pääoman rahastoon siirrettiin 64 025,28 euroa. Osuuskuntakokous valitsi erovuoroi-
sista hallintoneuvoston jäsenistä uudelleen Tero Eskosen, Hannu Hännisen, Ismo Häyrisen, 
Mauri Kytömaan, Pekka Liimataisen (Erkkilä), Pekka Liimataisen (Heikkilä), Kalle Oittisen, Kata-
riina Siikin ja Hannu Vetikon. Lisäksi Juha Jokitalolle myönnettiin vapautus hallintoneuvoston 
jäsenyydestä. Pankin tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy, jonka 
päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Jari Paloniemi. Osuuskunnan kokous lausui kiitok-
sensa koko jäsenistön puolesta toimitusjohtaja Ari Heikkilälle yli 40 vuoden toimitusjohtaja 
työstä ja omistautumisesta seutukuntamme kehittämiseen. 
 

Pankin hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi Pekka Liimatainen (Heikkilä) ja varapuheenjoh-
tajana Ismo Häyrinen. Hallintoneuvosto kokoontui kolme kertaa. Hallintoneuvoston kokouk-
sessa 9.2.2021 käsiteltiin vuositilinpäätökseen 2020 liittyvät asiat. Lisäksi kokouksessa valittiin 
Konneveden Osuuspankin uudeksi toimitusjohtajaksi hallituksen esityksen mukaisesti Jatta 
Heikkilä. Hallintoneuvoston kokouksessa 18.5.2021 valittiin sääntöjen 34 §:n siirtymäsäännök-
sen mukaisesti hallitukseen operaatioesimies Irina Pynnösen. Samassa kokouksessa käsiteltiin 
uuden toimitusjohtaja Jatta Heikkilän toimisopimus 1.8.2021 alkaen sekä Ari Heikkilän toimitus-
johtajatoimen päättyminen 31.7.2021 (toimi jatkuu asiantuntija ja neuvonantaja toimena). Hallin-
toneuvoston kokous 18.11.2021 kokous valitsi Konneveden Osuuspankin hallituksen jäsenet 
jatkamaan : Arja Jalkanen-Kangas, Jaana Harlin, Tero Kangas, Ari Korhonen, Timo Manninen, 
Irina Pynnönen, Eero Siikki ja Mikko Varis. Lisäksi päätettiin hallitusten jäsenten toimikausista. 
 

Hallintoneuvoston jäsenet: 
Simo Aitto-Oja, Tero Eskonen, Markku Harju (25.5.2021 saakka), Irja Hokkeri, Marjatta Hytö-
nen, Hannu Hänninen, Ismo Häyrinen, Juha Jokitalo (25.5.2021 saakka), Mari Jämsen, Juha 
Korhonen, Juhani Korhonen, Lauri Korhonen, Pentti Kytölä, Mauri Kytömaa, Olavi Lehmonen, 
Pekka Liimatainen (Heikkilä), Pekka Liimatainen (Erkkilä), Tuovi Liimatainen, Marja Markamo, 
Matti Maukonen, Juho Mehto, Kalle Oittinen,Tanja Poikonen, Olli Pöyhönen, Vieno Salonen, 
Katariina Siikki (1.11.2021 saakka), Panu Sirkka, Arto Suuronen, Matti Varis, Sirkku Vatanen-
Jäntti, Eero Vehniäinen ja Hannu Vetikko. 
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Konneveden Osuuspankin hallitukseen kuuluu 8 jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana on toimi-
nut Mikko Varis ja varapuheenjohtajana Arja Jalkanen-Kangas sekä toimitusjohtajana 1.1.2021-
31.7.2021 Ari Heikkilä ja 1.8.2021-31.12.2021 Jatta Heikkilä. Toimitusjohtajan sijaisena on toi-
minut Nina Hirvonen. Hallitus kokoontui vuoden aikana 19 kertaa, pöytäkirjoihin kirjattiin 457 py-
kälää. 
  
Hallituksen varsinaiset jäsenet: 
Jaana Harlin  tekstiilisuunnittelija 21.11.2018 alkaen 
Arja Jalkanen-Kangas maanviljelijä  16.10.2008 alkaen 
Tero Kangas  toimitusjohtaja 26.10.2017 alkaen 
Ari Korhonen  maaseutuyrittäjä 15.12.2020 alkaen 
Timo Manninen kone-/maaseutuyrittäjä 21.11.2018 alkaen 
Irina Pynönen operaatioesimies 18.05.2021 alkaen 
Eero Siikki  kone-/maaseutuyrittäjä 15.12.2020 alkaen   
Mikko Varis  koneyrittäjä  22.11.2012 alkaen 
 
Pankin palveluksessa oli vuoden lopussa 23 henkilöä, joista kokoaikaisia oli 20 (19) ja osa-ai-
kaisia 3 (2) henkilöä. Henkilömäärä kasvoi vuoden aikana 2 henkilöllä. Henkilökunnan keski-ikä 
oli tilinpäätöshetkellä 42 vuotta. Henkilökunnan ammattitaitoa pidettiin yllä mm. POP Pankkien 
ja yhteistyökumppaneiden ajankohtaisilla koulutuksilla. Korona aikana koulutus keskittyi vah-
vasti Teams koulutustarjontaan joka todettiin kustannustehokkaaksi koulutustavaksi.  
 
Erityistä huomiota kiinnitettiin sijoittamisen, säästämisen, vakuutusten ja lainoihin liittyviin koulu-
tuksiin ja ammattitaidon kehittämiseen. POP Pankkien käytössä oleva oppimis- ja palkkapassi 
tukee omalta osaltaan omaa aktiivisuutta kouluttautumiseen sekä tehostaa ja helpottaa esimies-
työtä. Sanna Immonen, Eeva Kyröläinen ja Aleksi Saarentausta suorittivat APV 1 tutkinnon. 
 
Tavoitteenamme on, että jokaisen työ pysyisi haastavana, motivoivana ja mielenkiintoisena aina 
eläkkeelle siirtymiseen saakka. Ottolainauksen esimies Tuula Liimataiselle siirtyi eläkkeelle vuo-
den 2021 alusta ja palvelupäällikkö Hannu Salonen 1.3.2021 alkaen. Konneveden Osuuspankii 
kiitti Tuula Liimataista ja Hannu Salosta pitkästä ammattitaitoisesta työurasta ja heidän hyvästä 
ja ystävällisestä asenteesta palvella asiakkaita ja työyhteisöä. Konneveden Osuuspankin me-
nestyksen peruskivenä ovat olleet pitkät työsuhteet. Tuula Liimatainen on palvellut yli 40 vuotta 
ja Hannu Salonen yli 30 vuotta Konneveden Osuuspankissa. Ari Heikkilän jättäessä toimitusjoh-
tajan toimen 31.7.2021, Konneveden Osuuspankin jäsenistö, hallitus ja henkilökunta oli kiitolli-
nen hänen yli 40 vuoden työstään Konneveden Osuuspankin hyväksi ja omistautumisesta seu-
tukuntamme kehittämiseen. 
 
Pankin palveluksessa 31.12.2021 olivat seuraavat henkilöt: 
toimitusjohtaja Jatta Heikkilä ja muu henkilökunta: Lea Dokuz, Assia Estafeeva, Ari Heikkilä, 
Veera Helminen, Kimmo Hilpinen, Nina Hirvonen, Outi Hokkanen, Rauni Hytönen, Paula Hyvö-
nen, Jori Hämäläinen, Sanna Immonen, Seija Jutila, Pia Kainberg, Eeva Kyröläinen, Martta Lii-
matainen, Terhi Manninen, Karoliina Rossi, Aleksi Saarentausta, Taru Saatio, Marika Suuronen, 
Hanna-Leena Vainio ja Antti Waris. 
 
Henkilökunnan työterveys on Terveystalo Oy:ssä. 
 
Konneveden Osuuspankin tilintarkastajana on toiminut 25.5.2021 alkaen Tilintarkastustoimisto 
Moore Rewinent Oy, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Jari Paloniemi. Vuoden 
2020 tilintarkastuksen osalta tilintarkastajan toimi KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tarkas-
tajana toimii KHT Johanna Gråsten. Pankki on ulkoistanut sisäisen tarkastuksen. Sisäisenä tar-
kastajana on toiminut 1.7.2016 alkaen POP Pankkiliiton sisäinen tarkastus ja compliance tar-
kastajana POP Pankkiliiton keskusyhteisön compliance –toiminto. 
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Pankin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 
 
Pankin toimintoja ohjaavat osuuskuntakokouksen päättämät säännöt. Osuuskuntakokous päät-
tää pankin voitonjaosta ja valitsee hallintoneuvoston jäsenet. Hallintoneuvosto valitsee pankille 
hallituksen ja toimitusjohtajan, joka toimiaikanaan ei ole hallituksen jäsen. Hallintoneuvoston 
keskeinen tehtävä on ohjata ja valvoa pankin toimintaa. Tilinpäätöksestä hallintoneuvosto antaa 
varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle lausunnon.  
 
Hallintoneuvosto toteuttaa valvontatehtäväänsä valitsemalla tarkastustoimikunnan, jonka tehtä-
vänä on pankin hallinnon valvominen hallintoneuvoston vahvistaman yleisohjeen mukaisesti. 
Tarkastustoimikunta kuulee pankin tilintarkastajaa ja sisäistä tarkastusta. Tarkastustoimikunnan 
laatima kertomus tarkastushavainnoistaan ja pankin hallinnosta käsitellään ainakin kerran vuo-
dessa hallintoneuvoston kokouksessa. 
 
Osuuspankkia edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus. Pankin operatiiviset päätökset pankin 
liiketoiminnasta ja strategisista asioista tekee pankin hallitus. Hallituksen työskentely perustuu 
pankin sääntöihin ja hallintoneuvoston päättämiin yleisohjeisiin. Pankin toimitusjohtaja hoitaa 
pankin juoksevaa hallintoa hallitukselta saamiensa ohjeiden mukaisesti.  
 
Hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan riippumattomuuden selvittäminen tapahtuu Finanssival-
vonnan antamien määräysten mukaisesti. Tehtävään valittaessa sekä vuosittain hallituksen jä-
senten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen on annettava selvitys yhteisöistä, joissa he 
toimivat. Lisäksi hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan on annettava Finanssivalvonnan stan-
dardin mukainen sopivuus- ja luotettavuusselvitys tehtävää vastaanottaessaan sekä sen jälkeen 
joka toinen vuosi. 
 
 

Palkitsemisjärjestelmät  
 
Palkitsemisjärjestelmän määrittelyssä käytetty päätöksentekoprosessi 
 
Pankin hallitus vastaa palkitsemisasioista. 
 
Pankilla ei ole palkitsemisjärjestelmän hallinnointia varten hallituksen nimeämää ja sen jäse-
nistä koostuvaa palkitsemisvaliokuntaa. Sitä ei ole katsottu tarpeelliseksi pankin liiketoiminnan 
suppeuden vuoksi.  
 
Pankin hallitus valvoo palkitsemisjärjestelmän noudattamista sekä arvioi säännöllisesti sen toi-
mivuutta. 
 
POP Pankkien yhteenliittymän sisäinen tarkastus todentaa vähintään kerran vuodessa onko 
pankin hallituksen hyväksymää palkitsemisjärjestelmää noudatettu. 

 
Valvontatoiminnoissa työskentelevän henkilön palkkio ei ole riippuvainen sen liiketoiminnan tu-
loksesta, jota hän valvoo. 
 
Palkitsemisen ja tuloksen välinen suhde 

 
Palkitsemisjärjestelmä on pankin liiketoimintastrategian, tavoitteiden ja arvojen mukainen ja se 
vastaa pankin pitkän aikavälin etua. Palkitsemisjärjestelmä on sopusoinnussa pankin hyvän ja 
tehokkaan riskienhallinnan ja riskinkantokyvyn kanssa ja edistää sitä. 
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Muuttuvien palkkioiden määrittämisessä sovellettavat keskeiset perusteet 
 
Pankin muuttuviin palkkioihin sovelletaan seuraavia periaatteita: 
 

1. Palkkio perustuu kokonaisarviointiin palkkionsaajan ja asianomaisen liiketoimintayksikön suo-
rituksesta sekä pankin kokonaistuloksesta ja sen kehittymisestä. Suoritusta arvioitaessa huomi-
oidaan taloudelliset ja muut tekijät sekä se, miten suoritus tai tulos on toteutunut pitkällä aikavä-
lillä.  
2. Palkkion määrässä otetaan huomioon muun ohella arviointihetkellä tiedossa olevat riskit, 
pääomakustannukset ja tarpeellinen maksuvalmius. 
3. Pankki voi sitoutua ehdottomaan palkkion maksamiseen ainoastaan erityisen painavista 
syistä ja edellyttäen, että luvattu palkkio kohdistuu ainoastaan palkkionsaajan palvelussuhteen 
ensimmäiseen vuoteen. 
 

Muuttuvien palkkioiden määrä palkkionsaajaa kohti voi olla enintään 30 % kiinteästä vuosipal-
kasta. Pankki voi päättää muuttuvien palkkioiden maksamatta jättämisestä joko kokonaan tai 
osittain siinä tapauksessa, että pankin vakavaraisuus on heikentynyt 12 % alle.  

 

Palkkionsaajalle maksettavan erorahan ja muun vastaavan korvauksen, joka maksetaan, jos 
palvelussuhde päättyy ennenaikaisesti, maksamisessa otetaan huomioon edellä mainitut peri-
aatteet ja maksamisperusteet laaditaan siten, ettei korvaus johda epäonnistuneen suorituksen 
palkitsemiseen. 
 
Muuttuvan palkkion maksamisen lykkääntyminen 
 

Muuttuvien palkkioiden maksamisesta on säädetty laissa Luottolaitostoiminnasta (610/2014). 
Jos henkilö on luokiteltu työtehtäviensä perusteella ryhmään, joiden ammatillisesta toiminnasta 
voi aiheutua yritykselle merkittävää riskiä ("riskiprofiiliin vaikuttava henkilö"), lykätään muuttuvan 
palkkion maksua tietyissä olosuhteissa kolmelle vuodelle. 
 

Riskiprofiiliin vaikuttavaan henkilöryhmään sovelletaan muuttuvan palkkion maksamisen lykkää-
mistä, mikäli henkilön muuttuva palkkio yhden vuoden ansaintajaksolta ylittää Finanssivalvon-
nan kannanoton mukaisen rajan 50.000 euroa tai tätä korkeamman kahden kuukauden kiinteän 
bruttopalkan. Riskiprofiiliin vaikuttavan henkilön palkkioita tarkastellaan kokonaisuutena. 
 

Pankissa pidetään luetteloa seuraavista riskiprofiiliin vaikuttavista henkilöistä: 
 

1. Toimitusjohtaja ja henkilöt, jotka toimitusjohtajan lisäksi tosiasiallisesti osallistuvat yrityksen 
toiminnan johtamiseen, 
2. Muu henkilö, jonka toiminnalla on olennainen vaikutus yrityksen riskiasemaan, 
3. Henkilö, joka työskentelee liiketoiminnoista riippumattomissa yrityksen sisäisissä valvontatoi-
minnoissa, 
4. Muu henkilö, jonka palkkioiden kokonaismäärä ei merkittävästi poikkea 1 ja 2 kohdissa tarkoi-
tetulle henkilölle määräytyvän palkkion kokonaismäärästä 
 

Pankissa kenenkään palkkionsaajan muuttuva palkkio ei voi ylittää 50.000 euroa yhden vuoden 
ansaintajaksolta. Tämä tarkoittaa sitä, että palkkionsaajalle maksettavan muuttuvan palkkion 
osan maksamista ei tarvitse lykätä, vaan se voidaan maksaa kerralla. 

 
Keskeisimmät ulkoistetut toiminnot 
 
Pankin keskeiset tietojärjestelmät on ulkoistettu Oy Samlink Ab:hen. Pankin kirjanpito hoidetaan 
POP Pankki -ryhmän yhdessä kolmen muun pankkiryhmän kanssa omistamassa Figure Talous-
hallinto Oy:ssä. Maksujenvälityksessä pankki käyttää Bonum Pankki Oyj:n maksujenvälitys- ja 
clearingpalveluja ja rahahuollossa Automatia Pankkiautomaatit Oy:n rahahuoltojärjestelmää. Li-
säksi pankki hyödyntää Google Inc.in tytäryhtiön tarjoamaa alustapalvelua asiakastietojen hal-
linnassa. 
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Osuusmaksun ja POP Osuuden ehdot 
 
Pankin ydinpääomaan (CET1) sisältyi 2100 kpl jäsenosuuksia. 
 
Jäsenosuuksien ehdot 
 
Jokainen jäsen on velvollinen ottamaan osuuspankista yhden osuuden ja suorittamaan siitä sa-
dan (100) euron suuruisen osuusmaksun.  
 
Osuusmaksu on maksettava kokonaisuudessaan rahana osuuspankkiin liityttäessä. 
 
Jos osuusmaksua korotetaan, jäsenen maksettavaksi tuleva korotus on suoritettava hallituksen 
määrääminä erinä ja aikoina, kuitenkin viimeistään viiden (5) vuoden kuluessa korotusta koske-
van sääntömuutoksen kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. Jäsenelle tulevaa ylijäämää ei 
pidätetä osuusmaksun suorittamiseksi. 
 
Osuusmaksun korotus voidaan tehdä maksullisena, rahastokorotuksena tai sekakorotuksena. 
Rahastokorotus luetaan jäsenen puolesta maksettuun määrään osuusmaksua palautettaessa ja 
ylijäämää jaettaessa. 
 
Osuusmaksut palautetaan jäsenyyden päätyttyä osuuskuntalain 17 luvun 1 §:n ja osuuspankki-
lain (Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista) 19 §:n mukaisesti 
ja sanotuissa lainkohdissa mainituin edellytyksin.  
 
Osuusmaksu palautetaan vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka perusteella pa-
lautus ensimmäisen kerran voidaan suorittaa. Eronneen jäsenen oikeudet osuuspankissa mää-
räytyvät tällöin sääntöjen 9 §:n mukaisesti. Jos osuusmaksua ei ole voitu jäsenyyden päätty-
essä palauttaa kokonaisuudessaan maksamatta jäänyt osa maksetaan seuraavien tilinpäätös-
ten perusteella käytettävissä olevista omista pääomista. Edellä määrätty oikeus maksamatta 
jääneen osan jälkipalautukseen päättyy kuitenkin viidennen seuraavan tilinpäätöksen jälkeen.  
 
Osuuspankilla on oikeus kieltäytyä jäsenosuusmaksujen palauttamisesta osuuspankin toimin-
nan aikana. Osuuspankki voi myöhemmin päättää edellä mainitun kiellon kumoamisesta. Pa-
lauttamista koskevasta kiellosta ja sen kumoamisesta päättää tarvittaessa hallitus. 
 
POP Osuuksien ehdot 
 
Pankin ydinpääomaan (CET1) sisältyi 13 086 kpl POP Osuuksia. 
 
Osuuspankki voi antaa sääntöjensä mukaan POP Osuuksia. POP Osuuksia voidaan antaa vain 
osuuspankin jäsenille osuuspankin hallituksen tekemällä päätöksillä ja sen päättämillä ehdoilla. 
 
Yhden POP Osuuden nimellisarvo on sata (100) euroa. POP Osuus on maksettava kokonaisuu-
dessaan osuuspankille hallituksen päättämänä aikana. 
 
POP Osuuksien merkintä tapahtuu tekemällä osuuspankin hallitukselle tai sen määräämälle ta-
holle kirjallinen hakemus, jonka hyväksymisestä päättää hallitus tai hallituksen määräämä taho. 
POP Osuuksiin liittyvät oikeudet syntyvät maksun suorittamisella. 
 
POP Osuuksia voidaan antaa enintään 50 000 kappaletta. 
 
POP Osuus voidaan siirtää vain toiselle jäsenelle. POP Osuus ei tuota etuoikeutta annettaviin 
jäsenosuuksiin tai uusiin POP Osuuksiin. 
 



 

 

   

22 

POP Osuuksille voidaan maksaa korkoa osuuspankin jakokelpoisesta ylijäämästä. Maksetta-
vasta korosta päättää osuuskunnan kokous. POP Osuuksille maksettava korko voi poiketa jä-
sen- ja lisäosuuksille maksettavasta korosta.  
 
Mikäli osuuspankki sulautuessa toiseen osuuspankkiin tai jakautuessa, POP Osuuksista suori-
tetut maksut palautetaan osuuskuntalain mukaisesti, ellei vastaanottava yhtiö ota niitä vastatak-
seen sulautumis- tai jakautumissuunnitelman mukaisesti. Osuuspankin muuttuessa osakeyhti-
öksi, POP Osuudet eivät anna oikeutta osakkeisiin, vaan niistä suoritetut maksut palautetaan 
osuuskuntalain mukaisesti. 
 
POP Osuudet palautetaan jäsenyyden päätyttyä tai osuudenomistajan irtisanottua POP Osuu-
den. POP Osuudesta suoritettu maksu voidaan palauttaa 12 kuukauden kuluttua sen tilikauden 
päättymisestä, jonka aikana jäsenyys on päättynyt tai POP Osuuden omistaja on irtisanonut 
osuuden. Ellei palautusta voida jonakin vuonna maksaa täysimääräisesti, maksamatta jäänyt 
osa maksetaan seuraavien tilinpäätösten perusteella käytettävissä olevista omista pääomista. 
 
Osuuspankilla on oikeus kieltäytyä jäsenosuusmaksujen palauttamisesta osuuspankin toimin-
nan aikana. Osuuspankki voi myöhemmin päättää edellä mainitun kiellon kumoamisesta. Pa-
lauttamista koskevasta kiellosta ja sen kumoamisesta päättää tarvittaessa hallitus. 
 
Osuuspankilla on oikeus lunastaa kaikki POP Osuudet. Lunastusvastike on POP Osuudesta 
maksettu merkintähinta. Lunastusoikeuden käyttämisestä päättää osuuspankin hallitus. 
 
Osuuspankin purkautuessa POP Osuudet palautetaan yhtäläisellä etuoikeudella jäsenosuuk-
sista suoritettujen maksujen kanssa. 
 

Yhteiskuntavastuu  

Yhteiskuntavastuun merkitys korostuu tulevina vuosina entisestään. Sen vaikutus liiketoimin-
taan ja sen suunnitteluun on merkittävä. Kansainvälinen korostunut yhteiskuntavastuun kanta-
minen osuustoiminnallissa yrityksissä on ollut kantava liiketoiminnan ajatus osaltamme jo yli sa-
dan vuoden ajan. 
 
Konneveden Osuuspankin yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan pankin vastuuta yritystoimintansa 
vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan ja yrityksen sidosryhmiin. POP Pankkina Konneveden 
Osuuspankille on tärkeää kantaa omalta osaltaan vastuunsa ympäröivästä yhteiskunnasta. 
Konneveden Osuuspankki huolehtii työnantajavelvoitteiden noudattamisesta. Pankin tuloksesta 
maksettiin vuonna 2021 yhteisöjen tuloveroa 110 tuhatta euroa. 
 
Vuosi 2021 jatkui poikkeuksellisena maailmanlaajuisen koronaviruspandemian vuoksi. Rajoitus-
ten nopeat muutokset loivat epävarmuuden mm. erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestä-
misiin. Useat suunnitellut tilaisuudet jouduttiin perumaan tai niitä pyrittiin järjestämään soveltu-
vin osin sähköisten kanavien kautta. Kaikesta huolimatta pankki pyrki omalla toiminnallaan edis-
tämään toimialueensa aktiivisuutta tukemalla alueen yhteisöjä ja yhdistyksiä noin 15.000,00 eu-
rolla vuoden 2021 aikana.  
 
Pidempiaikaisia yhteistoimintasopimuksia pankilla oli itsellään yksitoista sekä lisäksi kolme yh-
teistoimintasopimusta yhdessä muiden Keski-Suomen POP Pankkien kanssa. Näiden lisäksi 
pankki teki yhteistyötä, aina pandemian hellittäessä, monien eri toimijoiden kanssa seutukun-
nalla. Pääosa myönnetyistä tuista on kohdistunut lasten ja nuorten parissa tapahtuvaan järjestö-
toimintaan ja niihin liittyviin yhteisiin tapahtumiin. Lisäksi pankki on ollut mukana tukemassa 
muutamia SM-, EM- ja MM-tason nuoria. Yksi tärkeistä kohderyhmistä on ollut vuosikausia 
myös sotaveteraanit ja sotainvalidit Konnevedellä, Sumiaisissa, Suolahdessa, Rautalammilla ja 
Hankasalmella. Pankki jakaa vuosittain perinteiset huomioinnit järjestöjen toiminnan tukemiseen 
joulun aikaan. 
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Merkittävänä yhteiskuntavastuun osana on ollut taata pankkipalvelujen saatavuus ja laatu 
kaikille asiakkaille. Tämä pankkipalveluiden säilyttäminen itäisen Keski-Suomen alueella oli yksi 
lähtökohta myös Konneveden ja Hannulan Osuuspankkien fuusiossa vuoden 2020 aikana. 
Vuoden 2021 aikana fuusioituneiden pankkien toimintaa on yhteensovitettu, kehitetty ja 
tehostettu ja saatu muodostettua erittäin vahva, monipuolisia pankkipalveluita laajalla 
toimialueella tarjoava kokonaisuus. 
 
Pankki on edelleen antanut neuvontaa mm. edunvalvonnasta, testamenteista ja lahjoituksista 
eläkeläisryhmille ja muille järjestöille seutukunnalla ja sen ympäristössä. Kysyntää pankin edus-
tajien pitämille luennoille on paljon, mutta pandemian vuoksi tilaisuuksia on jouduttu perumaan 
tai siirtämään myöhempään ajankohtaan. Tietoa on mahdollisuuksien mukaan pyritty jakamaan 
sähköisten kanavien kautta. Pankki on edelleen korostanut erityisesti eläkeläisten kohdalla hen-
kilökohtaisen palvelun tarvetta ja tärkeyttä erilaisiin muutoksiin sopeutumisessa. Pandemian ai-
kana sähköisten palveluiden merkitys on korostunut entisestään ja näiden osalta on tehostetusti 
annettu henkilökohtaistakin neuvontaa.  
 
Stipendejä jaettiin edellisvuosien tapaan alakouluille, yläkouluille ja lukiolle Konnevedellä, Su-
miaisissa, Suolahdessa ja Hankasalmella. Pankki muisti myös konnevetisiä ylioppilaita stipen-
dillä. Toiminta suomalaisen nuorison hyväksi on osa pankin vuosisuunnittelua. Yhteistoiminta 
koulujen ja oppilaitosten kanssa on hyvin tiivistä. Hyvänä toimintana on koettu yhteistyö muun 
muassa 4H -yhdistyksen, MLL:n ja eri urheiluseurojen kanssa. Hyväksi yhteistyömuodoksi on 
koettu myös yrittäjäjärjestöjen nuorisotyö esim. YES-nuorisohankkeessa, jossa pyritään yrittä-
jyys saamaan vahvaksi osaksi koulujen opetussuunnitelmia. 
 
Pankin edustajat osallistuvat myös monien työryhmien toimintaan, jotka ovat keskittyneet maa-
seudun palvelujen säilyttämiseen ja kehittämiseen. Vanhempi neuvonantaja Ari Heikkilä on toi-
minut POP Pankkikeskus osk:n hallituksessa useita vuosia ja syksystä 2021 alkaen sen varapu-
heenjohtajana sekä Biotalousinstituutin JAMK ammattikorkeakoulun / Saarijärvi neuvottelukun-
nassa, varahenkilönään ko. neuvottelukunnassa on pankkimme hallituksen varapuheenjohtaja 
Arja Jalkanen-Kangas. 
 
Pankki on aina arvostanut pitkiä työsuhteita sekä kannustanut ja tukenut työssä jaksamista mm. 
harrasterahalla. Kaikille työntekijöille tarjotaan samanlaiset mahdollisuudet oman ammattitaidon 
kehittämiseen ja koulutukseen. Työnantaja tukee aktiivisesti niin työssä oppimista kuin omaeh-
toista kouluttautumista. POP Pankkien käytössä oleva POPintien koulutusympäristö tukee 
omalta osaltaan omaa aktiivisuutta kouluttautumiseen sekä osaamis- ja palkkapassi tehostaa ja 
helpottaa esimiestyötä. Tavoitteena on, että jokaisen työ pysyisi haastavana, motivoivana ja 
mielenkiintoisena aina eläkkeelle siirtymiseen saakka. 
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Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat 

 
Tilikauden päättymisen jälkeen tammikuussa 2022 POP Pankki -ryhmä solmi yhteistyösopimuk-
sen suomalaisen IT-yhtiön Crosskeyn kanssa peruspankkijärjestelmänsä uudistamisesta. POP 
Pankki -ryhmä arvioi ottavansa käyttöön uuden peruspankkijärjestelmän vuoden 2025 aikana. 
Yhteistyösopimuksella ei ole välitöntä vaikutusta pankin tarjoamiin päivittäisasioinnin palvelui-
hin. 

 
Pankin hallituksen tiedossa ei ole muita seikkoja, jotka olennaisesti vaikuttaisivat pankin talou-
delliseen asemaan tai tulokseen tilinpäätöksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta. 

 
 

Liiketoiminnan kehitys vuonna 2022 

 
Konneveden Osuuspankin toimintavuosi 2022 painottuu edelleen kasvuun ja hyvään saatavilla 
olevaan laadukkaaseen palveluun. 
 
Hannulan Osuuspankki ja Konneveden Osuuspankki yhdistivät liiketoimintansa 30.9.2020. Yh-
distymisellä luotiin entistä vahvempi POP Pankki koko itäisen Keski-Suomen alueelle sekä itäi-
selle Pohjois-Savon ja Etelä-Savon alueelle. 
 
Keskitymme liiketoiminnassamme edelleen ahkeraan ja pitkäjänteiseen työhömme yrittäjän-
omaisessa maaseututyyppisessä pienimuotoisessa pankkitoiminnassa. Laadukkaan asiakas-
palvelun ylläpitäminen, ”kuinka voin auttaa” ja ”POP taloushetket” tukevat toimintaamme myös 
vuonna 2022. Pyrimme edelleen syventämään ja kehittämään nykyisiä asiakassuhteita molem-
pien osapuolien kannalta paremmaksi.  
 
Vuosisuunnitelmassa olemme keskittyneet pankkitoiminnan mukanaan tuomiin muutoksiin ja 
uudistuksiin sekä uuden ryhmästrategiamme mukaisiin tavoitteisiin. Odotamme vuodesta 2022 
kasvun vuotta. Konneveden Osuuspankki näkee alueemme tulevaisuuden kehityksen keski-
määräistä parempana kuin koko maamme kehitysnäkymät. Haluamme palvella palvelupis-
teidemme POP Pankki Hankasalmi, POP Pankki Lievestuore, POP Pankki Suolahti ja POP 
Pankki Sumiainen alueiden lisäksi suotuisilla markkina-alueilla mm. Rautalammin, Suonenjoen, 
Vesannon ja Laukaan suunnassa. 
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Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen käytöstä 

 
Konneveden Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 10 477 388,90 euroa, josta tilikauden yli-
jäämä on 357 372,07 euroa. 
 
Hallitus ehdottaa osuuskunnan/edustajiston kokoukselle, että tilikauden ylijäämä käytetään seu-
raavasti: 
 
- Maksetaan korkoa jäsenosuuksille 0,0 %           0,00 euroa 
- Maksetaan korkoa lisäosuuspääomalle 1,5 %              5 262,00 euroa 
- Maksetaan korkoa POP osuuksille 1,5 %                   16 813,96 euroa 
- Merkitään edellisten tilikausien voittovaroihin           335 296,11 euroa 
 
Yhteensä                       357.372,07 euroa 
 
Pankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia 
muutoksia. Pankin maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu ylijäämän jako vaaranna hallituksen 
näkemyksen mukaan pankin maksukykyä. 
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Tunnuslukujen laskentakaavat 

 
Kulu-tuotto -suhde, % 
 

Hallintokulut + poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista  
hyödykkeistä + liiketoiminnan muut kulut  x 100 
Korkokate + tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista + nettopalkkiotuotot  
+ arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + myytävissä olevien  
rahoitusvarojen nettotuotot + suojauslaskennan nettotulos + sijoituskiinteistöjen  
nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot + osuus osakkuusyritysten tuloksesta 
 
 

Oman pääoman tuotto (ROE)  
 

Liikevoitto/-tappio - Tuloverot                                                  * 100 
Oma pääoma ja vähemmistön osuus + tilinpäätös-     
siirtojen kertymä laskennallisella verovelalla 
vähennettynä (vuoden alun ja lopun keskiarvo)                           
 
 

Koko pääoman tuotto (ROA) 
 

Liikevoitto/-tappio - Tuloverot   * 100 
Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 
 
 

Omavaraisuusaste  
 

Oma pääoma ja vähemmistön osuus + Tilinpäätössiirtojen kertymä  
laskennallisella verovelalla vähennettynä                 * 100           
Taseen loppusumma 
 
 

Vakavaraisuussuhde 
 

Omat varat yhteensä (TC)                                                  * 100  
Riskipainotetut vastuut yhteensä 
 

Ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin  
 

Ydinpääoma (CET1)       * 100 
Riskipainotetut vastuut yhteensä 
 
 

Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin  
 

Ensisijainen pääoma (T1)         * 100  
Riskipainotetut vastuut yhteensä 
 
 

Vähimmäisomavaraisuusaste  
 

Ensisijainen pääoma yhteensä            * 100         
Vastuut yhteensä 
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Tilinpäätös 
 

Konneveden Osuuspankin tuloslaskelma 

 

  1.1. - 31.12.2021 1.1. - 31.12.2020 

  eur eur 

    
Korkotuotot (2.01) 3 804 634,47 2 921 410,65 

    
Korkokulut (2.01) -177 182,50 -175 661,36 

      

KORKOKATE  3 627 451,97 2 745 749,29 

    
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista (2.02) 10 054,00 20 058,50 

    
Palkkiotuotot (2.03) 1 564 435,92 1 012 153,22 

    
Palkkiokulut (2.03) -320 513,66 -270 179,08 

    

    
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot (2.07) -500 429,92 -91 860,04 

    
Liiketoiminnan muut tuotot (2.08) 1 576 702,36 111 619,36 

    
Hallintokulut  -2 846 197,61 -2 376 579,29 

  Henkilöstökulut (2.09) -1 165 230,11 -961 779,33 

  Muut hallintokulut (2.10) -1 680 967,50 -1 414 799,96 

    
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja (2.11)   
aineettomista hyödykkeistä  -400 453,02 -67 935,61 

    
Liiketoiminnan muut kulut (2.08) -727 786,94 -474 029,38 

    
Odotettavissa olevat luottotappiot jaksotettuun  (2.12)   
hankintamenoon kirjattavista rahoitusvaroista   -515 400,03 -499 788,11 

    
LIIKEVOITTO  1 467 863,07 109 208,86 

    
Tilinpäätössiirrot  -1 030 000,00 0,00 

    
Tuloverot  -80 491,00 -21 750,80 

      

VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO VEROJEN 
JÄLKEEN  357 372,07 87 458,06 

    

      

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)  357 372,07 87 458,06 
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Konneveden Osuuspankin tase 

VASTAAVAA    

    

  31.12.2021 31.12.2020 

  eur eur 

Käteiset varat  817 436,56 451 437,35 

    
Saamiset luottolaitoksilta (1.01) 16 792 320,37 20 730 293,02 

    
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä (1.01) 164 340 568,64 149 220 739,98 

    
Osakkeet ja osuudet (1.02) 2 868 141,08 2 179 185,08 

    
Aineettomat hyödykkeet (1.04) 321 361,96 475 368,19 

    
Aineelliset hyödykkeet (1.05) 2 589 577,36 3 519 372,41 

  Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet  1 965 478,81 2 655 129,05 

  Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet  586 286,57 757 972,34 

  Muut aineelliset hyödykkeet  37 811,98 106 271,02 

    
Muut varat (1.06) 36 970,07 51 179,68 

    
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot (1.07) 420 960,77 375 454,94 

    
Laskennalliset verosaamiset (1.14) 33 765,97 7 874,73 

      

VASTAAVAA YHTEENSÄ  188 221 102,78 177 010 905,38 

    

    
VASTATTAVAA    

    

  31.12.2021 31.12.2020 

  eur eur 

VIERAS PÄÄOMA    

    
Velat luottolaitoksille (1.09) 768,86 1 070,80 

     
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille (1.10) 169 187 420,82 158 704 377,56 

  Talletukset  169 187 420,82 158 701 337,01 

  Muut velat  0,00 3 040,55 

    
Muut velat (1.11) 467 756,83 1 523 904,51 

    
Siirtovelat ja saadut ennakot (1.13) 327 757,68 350 393,21 

      

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  169 983 704,19 160 579 746,08 

    
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ    

    
Vapaaehtoiset varaukset  4 521 069,90 3 491 069,90 

      

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ  4 521 069,90 3 491 069,90 

    
OMA PÄÄOMA (1.18)   

    
Osuuspääoma  1 526 800,00 1 084 500,00 

Muut sidotut rahastot  1 667 465,16 1 667 465,16 
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  Vararahasto  1 667 465,16 1 667 465,16 

    
Vapaat rahastot  1 204 279,56 1 204 279,56 

  Muut rahastot  1 204 279,56 1 204 279,56 

    
Edellisten tilikausien voitto (tappio)  8 960 411,90 8 896 386,62 

Tilikauden voitto (tappio)  357 372,07 87 458,06 

      

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  13 716 328,69 12 940 089,40 

      

VASTATTAVAA YHTEENSÄ  188 221 102,78 177 010 905,38 

    

    
TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET    

    

  31.12.2021 31.12.2020 

  eur eur 

Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset  1 003 173,94 803 095,27 

      Takaukset ja pantit  1 003 173,94 803 095,27 

    
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset  5 245 474,18 3 696 135,39 

      Muut  5 245 474,18 3 696 135,39 
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Konneveden Osuuspankin rahoituslaskelma 

 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 

 eur eur 
Liiketoiminnan rahavirta 

 

 
Varsinaisen toiminnan voitto verojen jälkeen 357 372,07 87 458,06 

Tilikauden oikaisut 2 535 916,56 683 985,20 

   
Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+) -10 735 681,97 -10 188 025,15 
 Saamiset luottolaitoksilta 4 933 457,33 1 060 086,04 
 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä -15 637 843,08 -11 278 540,90 
 Muut varat -31 296,22 30 429,71  

  
Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) 10 117 817,00 9 064 919,40 

 Velat luottolaitoksille -301,94 -4 624,23 

 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 10 483 043,26 8 906 513,56 

 Muut velat -364 924,32 163 030,07 

   

Maksetut tuloverot -108 538,15 -29 547,94 

   
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 2 166 885,51 -381 210,43 

   
Investointien rahavirta 

 

 
 Investoinnit osakkeisiin ja osuuksiin, lisäykset -688 956,00 -1 209,00 

 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -178 724,25 -127 900,21 

 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutukset 345 000,00 0,00 

   
Investointien rahavirta yhteensä -522 680,25 -129 109,21 

Rahoituksen rahavirta   
 Osuuspääoman lisäykset 236 100,00 412 400,00 

 Osuuspääoman vähennykset -495 400,00 -331 800,00 

 Maksetut osingot ja muu voitonjako -23 432,78 -15 262,38 
Rahoituksen rahavirta yhteensä -282 732,78 65 337,62 

   
Rahavarojen nettomuutos 1 361 472,48 -444 982,02 

Rahavarat tilikauden alussa 11 426 784,53 7 627 861,78 

Rahavarat tilikauden lopussa 12 788 257,01 11 426 784,53 

- Fuusiossa siirtyneet rahavarat  -4 243 904,77 

Rahavarat tilikauden lopussa ilman fuusiossa    

siirtyneitä rahavaroja  7 182 879,76 

   
Rahavarat muodostuvat seuraavista tase-eristä:   

Käteiset varat 817 436,56 451 437,35 

Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta 11 970 820,45 10 975 347,18 

Yhteensä 12 788 257,01 11 426 784,53 

   
Lisätiedot rahoituslaskelmaan:   
Saadut korot 3 789 610,43 2 920 875,14 

Maksetut korot 178 203,74 196 971,83 

Saadut osingot 10 054,00 20 058,50 

   

Tilikauden oikaisut:   
Tilinpäätössiirrot 1 030 000,00 0,00 

Tuloslaskelman verot 80 491,00 21 750,80 

Odotettavissa olevat luottotappiot ja arvonalentumistappiot 515 400,03 499 788,11 
Poistot ja arvonalentumiset aineettomista ja  
aineellisista hyödykkeistä 915 296,27 154 946,29 

Muut oikaisut -5 270,74 7 500,00 

Yhteensä 2 535 916,56 683 985,20 
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Liitetiedot 

 

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 
 
Pankin ja sen konsernin tilinpäätös on laadittu kirjanpito- ja luottolaitoslain säännösten, valtiova-
rainministeriön luottolaitoksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen 
(76/2018) sekä Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 2/2016 Rahoitussektorin kirjanpito, tilin-
päätös ja toimintakertomus mukaisesti.  
  
Konsernitilinpäätös  
 
Pankin tytäryritykset ovat kiinteistöyhtiöitä eikä pankilla ole osakkuus- eikä yhteisyrityksiä. Luot-
tolaitoslain 12 luku 10 §:n perusteella tytär-, osakkuus- ja yhteisyritykset, joiden taseen loppu-
summa on alle yksi prosentti emopankin taseen loppusummasta ja vähemmän kuin 10 miljoo-
naa euroa, voidaan jättää konsernitilinpäätöksen ulkopuolelle. Tytäryrityksillä ei ole olennaista 
vaikutusta konsernin tulokseen eikä taseeseen, joten pankin tilinpäätös antaa oikean ja riittävän 
kuvan konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 
  
Rahoitusinstrumentit  
 
Luokittelu  
 
Rahoitusvarat on tilinpäätöksessä luokiteltu ja arvostettu Finanssivalvonnan määräykset ja oh-
jeet 2/2016 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus mukaisesti noudattaen 
kansainvälistä IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardia. Rahoitusvarat on luokiteltu niiden hal-
linnointiin sovellettavien liiketoimintamallien ja vieraan pääoman ehtoisten instrumenttien raha-
virtaominaisuuksien perusteella seuraaviin arvostusluokkiin: 
 
- Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat 
- Käypään arvoon laajan tuloksen erien kautta kirjattavat rahoitusvarat 
- Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat. 
 
Rahoitusvarojen ostot ja myynnit on kirjattu kirjanpitoon kaupantekopäivän mukaisesti ja ne si-
sältyvät tase-eriin Saamistodistukset ja Osakkeet ja osuudet. 
 
Rahoitusvelat luokitellaan kahteen arvostusluokkaan: 
 
- Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat 
- Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat. 
 
 
Pankilla ei ole kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä rahoitusvelkoja. Kaikki rahoitusvelat on si-
ten luokiteltu Muihin rahoitusvelkoihin. 
 
Arvostaminen  
 
Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä kaikki rahoitusvarat ja -velat kirjataan käypään arvoon. 
Tulosvaikutteisesti käypään arvoon kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät transak-
tiokulut kirjataan tuloslaskelmaan hankintahetkellä. Muiden rahoitusinstrumenttien transaktioku-
lut sisällytetään hankintamenoon. 
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Pankin rahoitusvaroja hallinnoidaan kolmen liiketoimintamallin mukaisesti: 
 
1. Pidettävät rahoitusvarat (tavoite rahavirtojen kerääminen) 
2. Pidettävien ja myytävien rahoitusvarojen yhdistelmä (tavoite rahavirtojen kerääminen 

ja myynti) 
3. Muu pitkäaikainen sijoitustoiminta 
 
Pidettävät rahoitusvarat -liiketoimintamalli sisältää antolainaussaamiset sekä eräpäivään asti 
pidettävät vieraan pääoman ehtoiset sijoitukset, jotka läpäisevät rahavirtaominaisuuksien testin 
(SPPI-testi). Rahavirtaominaisuuksien testissä tutkitaan, määrätäänkö sopimusehdoissa tiet-
tyinä ajankohtina toteutuvista rahavirroista, jotka ovat yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan 
pääomamäärän koron maksuja. 
 
Yhdistelmä -liiketoimintamalli sisältää rahavirtaominaisuuksien testin läpäisevät vieraan pää-
oman ehtoiset sijoitukset, jotka on tarkoitus pitää eräpäivään asti tai lähelle eräpäivää tai myydä 
esimerkiksi sijoitusstrategian tavoitteiden täyttämiseksi. 
 
Muu pitkäaikainen sijoitustoiminta -liiketoimintamalli pitää sisällään osakkeet ja rahasto-osuudet 
sekä muut sellaiset instrumentit, jotka eivät läpäise rahavirtaominaisuuksien testiä. 
 
Pankki ei käy aktiivisesti kauppaa rahoitusvaroilla. Pankin sijoitustoiminnan tavoitteena ei ole 
aktiivinen kaupankäyntitoiminta vaan rahoitusylijäämien sijoittaminen pitkän aikavälin tavoit-
teella sekä likviditeettisalkun ylläpitäminen maksuvalmiustarpeita varten. 
 
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat 
 
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat sisältää lainat ja saamiset sekä sijoitus-
politiikan mukaisesti ne vieraan pääoman ehtoiset sijoitukset, jotka on tarkoitus pitää niiden erä-
päivään asti ja joiden ehdoissa on sovittu säännöllisestä koronmaksusta ja pääoman palautta-
misesta joko osissa tai kerralla (läpäisevät rahavirtaominaisuuksien testin). 
 
Käypään arvoon käyvän arvon rahaston kautta kirjattavat rahoitusvarat 
 
Käypään arvoon käyvän arvon rahaston kautta kirjattavat rahoitusvarat sisältää sijoituspolitiikan 
mukaisesti ne vieraan pääoman ehtoiset rahoitusinstrumentit, jotka on tarkoitus joko pitää raha-
virtojen keräämiseksi tai myydä tarvittaessa liiketoimintamallin tavoitteen saavuttamiseksi (yh-
distelmä -liiketoimintamalli). Luokittelu edellyttää, että instrumentin ehdoissa on sovittu säännöl-
lisestä koronmaksusta ja pääoman palauttamisesta joko osissa tai kerralla (läpäisevät rahavir-
taominaisuuksien testin). 
 
Arvostusluokkaan luokitellaan mm. sijoitukset, joita myydään tarvittaessa esimerkiksi likviditeet-
titarpeen muuttuessa sekä sellaiset likvidit varat, joiden likviditeetti on osoitettava säännöllisillä 
myynneillä. 
 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 
 
Rahoitusvara arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti, ellei sitä arvosteta jaksotettuun 
hankintamenoon tai käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta. Käypään arvoon tu-
losvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat sisältää osakkeet ja rahasto-osuudet sekä velkainstru-
mentit, jotka eivät täytä rahavirtaominaisuuksien testiä. Poikkeuksen muodostavat osakkeet, 
jotka arvostetaan käypään arvoon käyvän arvon rahaston kautta. 
 
Pankilla ei ole kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä rahoitusvaroja. 
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Käypään arvoon käyvän arvon rahaston kautta kirjattavat oman pääoman ehtoiset instrumentit 
 
Pankki on soveltanut IFRS 9 -standardin mahdollistamaa poikkeusta arvostaa oman pääoman 
ehtoisia instrumentteja käypään arvoon käyvän arvon rahaston kautta. Poikkeusta on sovellettu 
POP Pankki -ryhmän strategisiin oman pääoman ehtoisiin omistuksiin, joiden omistus on perus-
teltua liiketoiminnan kannalta. Kyseisten rahoitusinstrumenttien myöhemmin tapahtuvan luovu-
tuksen yhteydessä mahdollisesti realisoituva myyntivoitto tai -tappio merkitään suoraan omaan 
pääomaan. Poikkeuksen soveltamista koskeva valinta voidaan tehdä ainoastaan alkuperäisen 
kirjaamisen yhteydessä ja se on peruuttamaton. 
 
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat 
 
Pankin rahoitusvelat luokitellaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää 
käyttäen lukuun ottamatta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvelkoja. 
 
Käypään arvon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 
 
Käypään arvon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat voi sisältää johdannaisvelkoja. Pan-
killa ei ole tilinpäätöshetkellä tällaisia eriä. 
 
Käyvän arvon arvostuksen kirjaaminen ja käyvän arvon määrittäminen 
 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin luokiteltujen erien käyvän arvon 
muutokset on kirjattu suoraan tuloslaskelman erään Arvopaperikaupan nettotuotot.  
 
Käypään arvoon käyvän arvon rahaston kautta kirjattavat rahoitusvarat on arvostettu käypään 
arvoon. Niiden käyvän arvon muutokset laskennallisilla veroilla oikaistuna on kirjattu omaan 
pääomaan muodostettuun käyvän arvon rahastoon. Valuuttamääräisten erien valuutasta johtu-
vat arvonmuutokset kirjataan tulosvaikutteisesti pois lukien käypään arvoon käyvän arvon ra-
haston kautta kirjattavien osakkeiden osalta, jossa arvostus kirjataan käyvän arvon rahastoon. 
Käyvän arvon rahastoon kertynyt arvonmuutos kirjataan tulokseen, kun käypään arvoon käyvän 
arvon rahaston kautta kirjattaviin rahoitusvaroihin kuuluva omaisuuserä myydään tai muuten kir-
jataan pois taseesta. 
 
Julkisesti noteerattujen osakkeiden käypänä arvona on pidetty vuoden viimeistä ostokurssia. 
Muiden kuin julkisesti noteerattujen osakkeiden käypänä arvona on pidetty niiden hankintame-
noa silloin, kuin käypää arvoa ei ole voitu luotettavasti määritellä.  Saamistodistusten käypänä 
arvona on pidetty vuoden viimeistä ostokurssia, jos saamistodistuksella on julkinen hintanotee-
raus tai sen puuttuessa saatavan pääoma- ja korkovirran markkinakorolla diskontattua nykyar-
voa tai arvoa, joka on laskettu muuta yleisesti hyväksyttyä arvostusmallia tai -menetelmää käyt-
täen. 
 
Tytär- ja omistusyhteysyritysten osakkeet ja osuudet on kirjattu hankintamenoon tai arvonalen-
tumistappiolla vähennettyyn hankintamenoon, jos arvonalentumisen on todettu olevan merkit-
tävä tai pitkäaikainen 
 
Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot jaetaan kolmeen hierarkiatasoon sen mukaan, miten käypä 
arvo on määritetty: 
 
- Täysin samanlaisille varoille tai veloille toimivilla markkinoilla noteeratut käyvät arvot (taso 1) 
- Käyvät arvot, jotka on määritetty käyttäen syöttötietoina muita kuin tason 1 noteerattuja hin-

toja, jotka ovat todennettavissa varoille tai veloille joko suoraan (esim. hintoina) tai välillisesti 
(esim. johdettuna hinnoista) (taso 2) 

- Käyvät arvot, jotka on määritetty käyttäen varoille tai veloille syöttötietoja, jotka eivät olen-
naisilta osin perustu todennettavissa oleviin markkinahintoihin (taso 3) 
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Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet  
 
Kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet on jaettu käyttötarkoituksen perusteella omassa käy-
tössä oleviin kiinteistöihin ja sijoituskiinteistöihin. Jaon lähtökohtana ovat olleet käytetyt neliö-
metrit tai kiinteistöyhtiön osakkeiden jyvitetty arvo. 
 
Kiinteistöt on merkitty taseeseen suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennetyn hankintamenon 
määräisinä. Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet on merkitty taseeseen hankintamenoon. 
Pankki ei sovella luottolaitoslain 12 luvun 8§:n mahdollisuutta arvostaa sijoituskiinteistöt käy-
pään arvoon.  
 
Omassa käytössä olevien kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen osakkeiden ja osuuksien tasearvot 
perustuvat hyödykkeiden arvoon suhteessa varsinaisen liiketoiminnan tulonodotuksiin.  
 
Sijoituskiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen osakkeiden kirjanpitoarvon ja sitä pysyvästi alemman 
todennäköisen luovutushinnan ero, mikäli se on olennainen, on kirjattu arvonalentumistappiona 
kuluksi sijoituskiinteistöjen nettotuottoihin. Mahdolliset arvonalentumisten peruutukset kirjataan 
saman erän oikaisuiksi.  
 
Pankin keskeiset sijoituskiinteistökohteet on arvioitu kiinteistökohtaisesti kauppahinta menetel-
mää käyttäen. Kauppahintamenetelmää on käytetty etupäässä asuntojen ja maa-alueiden arvi-
oinnissa. Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot on ilmoitettu liitetiedossa 1.05. 
 
Vuokrasopimukset  
  
Pankki vuokralle antajana 

 
Pankki antaa vuokralle omistamiaan kiinteistöjä tai niiden osia. Vuokrasopimuksissa omistami-

seen liittyvät olennaiset riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle. Pankki on luokitellut kaikki vuok-

rasopimuksensa muiksi vuokrasopimuksiksi. Sijoituskiinteistöt on merkitty taseessa sijoitus-

omaisuuteen ja muut kiinteistöt aineellisiin hyödykkeisiin. Vuokratuotot kirjataan sijoituskiinteis-

töistä sijoituskiinteistöjen nettotuottoihin ja muista kiinteistöistä liiketoiminnan muihin tuottoihin.  

  
Pankki vuokralle ottajana 

  
Pankki arvioi sopimuksen syntymisajankohtana, onko sopimus vuokrasopimus tai sisältääkö se 

vuokrasopimuksen. Sopimus on vuokrasopimus, jos se antaa oikeuden yksilöidyn omaisuus-

erän käyttöä koskevaan määräysvaltaan määräajaksi vastiketta vastaan. 

 

Pankki merkitsee vuokralle ottajana vuokrasopimukset taseeseen IFRS 16 Vuokrasopimukset -

standardin mukaisesti vuokrasopimusvelkana sekä siihen liittyvänä käyttöoikeusomaisuus-

eränä. Vuokrasopimusvelka esitetään muissa veloissa ja siihen liittyvä korkokulu korkokat-

teessa. Käyttöoikeusomaisuuserä esitetään aineellisissa hyödykkeissä ja siihen liittyvät poistot 

poistoissa ja arvonalentumisissa aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä. Pankki soveltaa 

standardin sisältämiä helpotuksia, joita sovellettaessa enintään 12 kuukautta kestäviä sekä ar-

voltaan vähäisiä hyödykkeitä koskevia sopimuksia ei kirjata taseeseen. Näiden vuokrasopimus-

ten kulut kirjataan liiketoiminnan muihin kuluihin. 

 

Alun perin vuokrasopimusvelka arvostetaan niiden vuokramaksujen nykyarvoon, joita ei ole 

maksettu sopimuksen alkamisajankohtana. Vuokrasopimusvelan laskennassa käytetään lisä-

luoton korkoa. Lisäluoton korkona käytetään POP Pankkien yhteenliittymän keskusluottolaitok-

sen määrittämää korkoa ryhmän sisäisesti myönnetyille luotoille. 
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Vuokrakauden määrittämisessä on huomioitu vuokratun omaisuuserän taloudellinen käyttöaika. 

Johdon oletuksilla on merkitystä etenkin toistaiseksi voimassa olevien sopimusten vuokrakau-

den määrittelyssä ja lisäluoton koron määrittelyssä. Toistaiseksi voimassa oleville sopimuksille 

on määritetty johdon arvioon perustuva vuokrakausi silloin, kun on kohtuullisen varmaa, että so-

pimukset on tehty irtisanomisaikaa pidemmäksi ajaksi. 

 
Pakolliset varaukset  
 
Velvoitteen perusteella kirjataan pakollinen varaus, mikäli velvoite perustuu päättyneeseen tai 
aikaisempaan tilikauteen ja sen toteutuminen on todennäköistä, mutta toteutumisajankohta tai 
toteutuva määrä on epävarma. Lisäksi velvoitteen pitää perustua joko tosiasialliseen tai oikeu-
delliseen velvoitteeseen ulkopuolista kohtaan.  
 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 

 
Poistoero ja verotusperusteiset varaukset 
 
Poistoeroon on kirjattu tehtyjen ja suunnitelmanmukaisten poistojen erotus.  
 
Verotusperusteisia varauksia, mm. luottotappiovarauksia, käytetään pankin tilinpäätös- ja vero-
suunnittelussa. Verotusperusteisten varausten määrä tai muutos eivät siten kuvaa pankin ris-
kejä.   
 
Pankin tilinpäätöksessä tilinpäätössiirtojen kertymä esitetään siihen liittyvää laskennallista vero-
velkaa vähentämättä.  
 
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 
 
Taseen ulkopuolisina sitoumuksina esitetään asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut 
sitoumukset ja asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset. 
 
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annettuja sitoumuksia ovat mm. takaukset ja niihin rin-
nastettavat takuusitoumukset. Sitoumukset esitetään sen määräisenä, mitä takaus tai takuusi-
toumus tilinpäätöshetkellä enintään vastaa. 
 
Asiakkaan hyväksi annettuja peruuttamattomia sitoumuksia ovat mm. sitovat luottolupaukset, 
myönnetyt nostamattomat luotot sekä käyttämättömät luottolimiitit. Sitoumukset esitetään sen 
määräisinä, mitä niiden perusteella tilinpäätöshetkellä enintään voidaan joutua maksamaan. 
 
Korkotuotot ja –kulut 

 
Korkotuottoihin ja –kuluihin on kirjattu kaikki korollisista varoista ja veloista aiheutuvat korko-
tuotot ja -kulut. Korot on kirjattu suoriteperusteella lukuun ottamatta viivästyskorkoja, jotka on 
kirjattu, kun maksu on saatu. Korot on jaksotettu efektiivisen koron menetelmää käyttäen.  
 
Korkotuottoina tai –kuluina on käsitelty myös saamisten ja velkojen hankintahinnan ja nimellis-
arvon erotus, joka on jaksotettu saamisen tai velan juoksuajalle efektiivisen koron menetelmällä. 
Vastaerä on kirjattu saamisen tai velan muutokseksi. 
 
Korkotuottoa on kerrytetty myös arvoltaan alentuneen saamisen (vaiheeseen 3 merkittyyn saa-
miseen) kirjanpidossa jäljellä olevalle saldolle sopimuksen alkuperäisellä efektiivisellä korolla. 
 
Palkkiotuotot ja -kulut  
 
Palkkiotuottoihin kirjataan luotonannosta, talletuksista ja lainopillisista tehtävistä sekä välite-
tyistä tuotteista, kuten rahastoista ja vakuutuksista saatavia tuottoja. Palkkiokuluihin kirjataan 
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maksujenvälityksestä tai arvopapereista aiheutuneita kuluja. Tuotot kirjataan siihen määrään 
asti kuin pankki olettaa olevansa oikeutettu palkkioon asiakkaalle suoritettua palvelua vastaan.  
 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 
 
Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan vuokra- ja osinkotuotot sekä myyntivoitot oman käytön 
kiinteistöistä, vanhan talletussuojarahaston hyvitykset ja muut liiketoiminnan tuotot. Liiketoimin-
nan muihin kuluihin kirjataan muut hallintokulut, omassa käytössä olevien kiinteistöjen vuokra-
kulut ja myyntitappiot, viranomaismaksut, uuden talletussuojarahaston talletussuojamaksut ja 
muut liiketoiminnan kulut. 
 
Rahoitusvarojen arvonalentuminen 
 
Tappiota koskeva vähennyserä (arvonalentuminen) kirjataan perustuen odotettavissa oleviin 
luottotappioihin kaikista vieraan pääoman ehtoisista rahoitusvaroista, jotka arvostetaan jaksotet-
tuun hankintamenoon tai käypään arvoon käyvän arvon rahaston kautta sekä taseen ulkopuoli-
sista luottositoumuksista. Rahoitusinstrumentin odotettavissa oleva luottotappio määritetään so-
pimukseen perustuvien rahavirtojen, jotka pankki on sopimuksen mukaisesti oikeutettu saa-
maan, ja niiden rahavirtojen, jotka pankki odottaa saavansa, välisenä erotuksena diskontattuna 
alkuperäisellä efektiivisellä korolla raportointihetkeen.  

 
Odotettavissa olevien luottotappioiden määrittämiseksi rahoitusinstrumentit luokitellaan vaihei-
siin 1-3. Vaiheeseen 1 luokitellaan rahoitusinstrumentit, joiden luottoriski ei ole lisääntynyt mer-
kittävästi alkuperäisen kirjaamisen jälkeen. Odotettavissa olevat luottotappiot määritetään tällai-
sille rahoitusinstrumenteille perustuen 12 kuukaudelta odotettavissa oleviin luottotappioihin. Vai-
heeseen 2 luokitellaan rahoitusinstrumentit, joiden luottoriski on laadullisten tai määrällisten kri-
teerien perusteella lisääntynyt merkittävästi alkuperäisen kirjaamisen jälkeen ja vaiheeseen 3 
rahoitusinstrumentit, joiden vastapuoli on todettu maksukyvyttömäksi. Odotettavissa olevat luot-
totappiot määritetään vaiheeseen 2 ja 3 luokitelluille rahoitusinstrumenteille perustuen koko voi-
massaoloajalta odotettavissa oleviin luottotappioihin. 
 
Odotettavissa olevien luottotappioiden laskenta POP Pankki -ryhmässä perustuu neljään pää-
segmenttiin: 
 

– Henkilöasiakkaat (pl. maa- ja metsätalousasiakkaat) 
– Yritysasiakkaat (pl. maa- ja metsätalousasiakkaat) 
– Maa- ja metsätalousasiakkaat 
– Sijoitussalkku 

 
IFRS 9 -standardi edellyttää kohtuudella saatavilla olevan tulevaisuuden informaation hyödyntä-
mistä odotettavissa olevien luottotappioiden määrää arvioitaessa. Odotettavissa olevien luotto-
tappioiden laskentaa varten on kehitetty kolmeen makrotalousskenaarioon ja niihin liittyviin to-
teutumistodennäköisyyksiin perustuva malli, jolla laskennassa käytettäviä parametreja korjataan 
odotettavissa olevia luottotappioita määritettäessä.  
 
Odotettavissa olevien luottotappioiden laskenta perustuu jokaisessa segmentissä sopimuskoh-
taisesti maksukyvyttömyyden todennäköisyyteen (PD, probability of default), tappio-osuuteen 
(LGD, loss given default) sekä vastuun määrään maksukyvyttömyyshetkellä (EAD, exposure at 
default). Odotettavissa olevien luottotappioiden määrittämisessä siirrytään 12 kuukaudelta odo-
tettavissa olevien luottotappioiden kirjaamisesta koko sopimuksen voimassaoloajalta odotetta-
vissa olevan luottotappion kirjaamiseen luottoriskin lisääntyessä merkittävästi alkuperäisen kir-
jaamisen jälkeen, jolloin sopimus siirretään vaiheesta 1 vaiheeseen 2. Luottoriskin katsotaan li-
sääntyneen merkittävästi, kun sopimukselle on tehty alle 12 kuukautta sitten lainanhoitojousto, 
se on ollut erääntyneenä yli 30 päivää, tai asiakkaan tilanteessa on havaittu jokin muu laadulli-
nen riskiä kasvattava tekijä, kuten asiakkaan liiketoiminnassa tapahtunut merkittävä muutos, 
joka ei vielä näy maksuviiveenä. Lisäksi luottoriskin katsotaan merkittävästi lisääntyneen, mikäli 
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sopimuksen vastapuolen luottoluokitus on heikentynyt merkittävästi. Merkittävän heikentymisen 
asiantuntija-arviolla määritelty kynnysarvo perustuu PD-luvun muutokseen raportointihetken ja 
sopimuksen avaamishetken välillä. 
 
Vastuut luokitellaan IFRS 9-standardin mukaiseen vaiheeseen 3 niiden täyttäessä maksukyvyt-
tömyyden kriteerit. POP Pankki -ryhmä ja sen jäsenluottolaitokset soveltavat Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen 575/2013 artiklan 178 mukaista maksukyvyttömyyden määritel-
mää. Muille kuin vähittäisasiakkaille, eli asiakkaille, joiden liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa 
ja vastuut yli 1 miljoonaa euroa, maksukyvyttömyyden määritelmää sovelletaan asiakastasolla 
ja vähittäisasiakkaille sopimustasolla. Vähittäisasiakkaan kaikki saatavat muuttuvat kuitenkin 
maksukyvyttömäksi (asiakastasoinen maksukyvyttömyys), mikäli velallisen maksukyvyttömien 
vastuiden määrä ylittää 20 prosenttia kaikista asiakkaan vastuista.  

 
Sopimus katsotaan maksukyvyttömäksi viimeistään silloin, kun maksukyvyttömyyden kriteerien 
mukainen vastuu on viivästynyt yhtäjaksoisesti yli 90 päivää. Lisäksi asiakas katsotaan maksu-
kyvyttömäksi, kun takaisinmaksua pidetään epätodennäköisenä kuten esimerkiksi jos asiakas 
on asetettu konkurssiin tai vastaavaan menettelyyn tai jos asiakkaalla on lainanhoitojousto, joka 
aiheuttaa yli 1 % muutoksen vastuun nykyarvoon. Sopimus tai asiakas katsotaan maksukyvyttö-
mäksi 90 päivän tervehtymisperiodin ajan sen jälkeen, kun maksukyvyttömyyden edellytykset 
ovat poistuneet. 
 
Mikäli asiakas ei ole täyttänyt maksukyvyttömyyden kriteerejä vähintään 3 kuukauteen, asiak-
kaan vastuut palautuvat joko vaiheeseen 2 tai 1 riippuen siitä, täyttääkö vastuut jonkin luottoris-
kin merkittävän lisääntymisen kriteerin palautumishetkellä. Sopimus palautuu ilman erillistä koe-
aikaa vaiheesta 2 vaiheeseen 1, mikäli sopimus ei enää täytä luottoriskin merkittävän kasvami-
sen kriteerejä. 
 
Pankki soveltaa käypään arvoon käyvän arvon rahaston kautta arvostettavien rahoitusvaroihin 
IFRS 9 -standardin sallimaa poikkeusta, jossa kaikki vähäisen luottoriskin omaavat instrumentit 
luokitellaan vaiheeseen 1 ja korkeamman luottoriskin omaavat instrumentit vaiheeseen 2.   
 
Muun kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavan rahoitusvaran odotettavissa oleviin 
luottotappioihin perustuva arvonalentuminen kirjataan tuloslaskelmaan. Tuloslaskelmaan mer-
kittävä arvonalentumistappio muodostuu rahoitusvaralle lasketusta odotettavissa olevasta luot-
totappiosta, joista on vähennetty aiemmin tulosvaikutteisesti kirjatut odotettavissa olevat luotto-
tappiot. Arvonalentuminen peruutetaan, mikäli rahoitusvarasta kirjataan lopullinen luottotappio. 
 
Poistoperiaatteet 
 
Rakennusten ja muiden kuluvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenot pois-
tetaan taloudellisen pitoajan perusteella ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaan tasapois-
toin. Poistoajat ovat rakennusten ja rakennelmien osalta EVL:n maksimipoistot ja koneiden ja 
kaluston osalta 3-6 vuotta. Maa-alueista ei tehdä poistoja.  
 
Tietokoneohjelmistojen kehittämismenot sekä lisenssit aktivoidaan Aineettomiin oikeuksiin ja 
poistetaan 3-5 vuodessa. Pitkävaikutteiset menot poistetaan vaikutusaikanaan 3-10 vuodessa. 
 
Muut kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut sekä pakolliset varaukset 
 
Pankissa ei ole kirjattu pakollisia varauksia eikä muita kuin varsinaisen toiminnan tuottoja  
ja kuluja. 
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Verot 
 
Pankin ja muiden yksittäisten konserniyhtiöiden tilinpäätöksissä tuloverot on kirjattu verotetta-
van tulon perusteella laskettuna. Laskennalliset verovelat ja -saamiset lasketaan kirjanpidon ja 
verotuksen välisistä veronalaisista ja vähennyskelpoisista väliaikaisista eroista. Laskennallinen 
verosaaminen kirjataan siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy 
verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. 
 
Käyvän arvon rahastoon sisältyvästä positiivisesta arvonmuutoksesta on taseeseen merkitty 
laskennallinen verovelka ja negatiivisesta arvonmuutoksesta laskennallinen verosaaminen. Li-
säksi käyvän arvon rahastosta tulokseen siirretystä negatiivisesta arvonmuutoksesta on kirjattu 
laskennallinen verosaaminen.  
 
Laskennallista verosaamista on kirjattu kirjanpidon ja verotuksen välisistä jaksotuseroista.  
 
Rahavarat 
 
Rahoituslaskelman rahavarat koostuvat käteisistä varoista ja vaadittaessa maksettavista saami-
sista luottolaitoksilta. Rahoituslaskelma on laadittu epäsuoraa menetelmää käyttäen. 
 
Luottoriskin hallinta 
 
Luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että vastapuoli ei täytä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Luot-
toriskin hallinnan tavoitteena on rajoittaa luotonannosta syntyvän luottoriskin tulos- ja tasevaiku-
tus hyväksyttävälle tasolle. Luottopäätökset perustuvat asiakkaan luottokelpoisuuteen ja maksu-
kykyyn sekä muiden luoton myöntämiskriteereiden, kuten vakuusvaatimusten täyttymiseen. 
Luottopäätökset tehdään pankin hallituksen vahvistamien päätösvaltuuksien puitteissa ja yh-
teenliittymässä noudatettavien periaatteiden rajoissa. Pankki myöntää luottoja ja takauksia ensi-
sijaisesti omalla toimialueellaan. Tällä varmistetaan paikallinen, riittävän perusteellinen asiakas-
tuntemus.  
 
Luottoriskin seuranta perustuu ongelma saamisten, maksuviivästymien ja lainahoitojoustojen 
jatkuvaan seurantaan sekä luottosalkun koostumuksen ja laadun muutosten seurantaan. Yhtiön 
luotontoannon- ja vakuuksien toimintaohjeessa määritellään pääperiaatteet ongelma-asiakkai-
den ja ongelmaluottojen valvontaan. Ohjeistuksen lähtökohtana on maksuviiveiden aktiivinen 
seuranta. Seurannalla toteutetaan varhaisen puuttumisen periaatetta, missä tunnistetaan mah-
dolliset ongelmat lainanhoitokyvyssä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja voidaan aktiivi-
sella kontaktoinnilla sekä/ - perintätoimilla parantaa pankin riskiasemaa. Pankin hallitukselle ra-
portoidaan säännöllisesti asiakasvastuista ja järjestämättömistä saamisista. 
 
Pankin keskeisiä asiakasryhmiä ovat toimialueen henkilöasiakkaat ja maatilayritykset sekä pien-
yritykset. Pankin varainhankinnasta pääosa on myönnetty luottoina pankin asiakkaille. Pankin 
taseessa olevista luotoista kotitalouksien ja elinkeinonharjoittajien yhteinen osuus on noin 62 % 
(63,6 %). Maatilayrittäjien osuus taseessa olevista luotoista on 12,9 % (13,7 %) ja muiden 25,1 
% (22,7 %). Mikäli eivät ole, korjaa pankki oman seurantansa mukaiseksi. Valtaosa, 57,4 % 
(59,3 %), pankin luotoista on myönnetty asuntovakuutta vastaan.  
 
Luottoriskikeskittymien seuranta on tärkeä osa luottoriskin hallintaa. Pankin luottoriskikeskitty-
mät on kuvattu liitetiedossa 1.19. Pankin vastuut on jaoteltu maksukyvyttömyyden todennäköi-
syyden (PD) mukaisesti riskiluokkiin 1-8. Riskiluokka 1 kuvaa matalimman riskin saatavia ja ris-
kiluokka 8 korkeimman riskin saatavia. Asiakas ja asiakkaan kaikki sopimukset katsotaan ole-
van maksukyvyttömiä (riskiluokka 8), mikäli jokin laatimisperiaatteissa esitetty maksukyvyttö-
myyden kriteeri toteutuu. Maksukyvyttömäksi luokitellut vastuut luokitellaan IFRS9-standardin 
mukaiseen vaiheeseen 3 odotettavissa olevien luottotappioiden laskennassa. Vastuut, joiden 
luottoriski on lisääntynyt merkittävästi, luokitellaan vaiheeseen 2. Muut vastuut on luokiteltu 
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vaiheeseen 1. Odotettavissa olevien luottotappioiden laskennan periaatteet on esitetty tarkem-
min tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa. 
 
Pankin lainat ja saamiset sekä taseen ulkopuoliset erät korkean riskin riskiluokissa 7 ja 8 ovat 
yhteensä 10 042 tuhatta euroa. Liitetiedossa 1.19 on esitetty luottoriskille alttiina olevat määrät 
riskiluokittain ja vaiheittain sekä vaiheeseen kohdistuva tappiota koskevan vähennyserän 
määrä. Riskiluokkien toimialakohtaiset luottoriskikeskittymät on esitetty liitetiedossa 1.20.  
 
Sitoumusten takaisinmaksun varmistamiseksi vastuilla on pääsääntöisesti turvaavat vakuudet. 
Vakuudet arvostetaan varovaisesti käypään arvoon ja arvojen kehitystä seurataan säännölli-
sesti sekä tilastoja että hyvää toimialuetuntemusta hyödyntäen. Vakuudet ovat keskeinen osa 
pankin luoton laatua parantavia järjestelyjä. Pankin luottojen vakuuksina on pääasiassa kiinteis-
tövakuuksia. Liitetiedossa  1.21 on esitetty luottoriskille alttiina olevat määrät, joihin kohdistuu 
turvaava vakuus. 
 
Odotettavissa olevien luottotappioiden (ECL) laskenta on tärkeä osa luottoriskin hallintaa ja osa 
jatkuvaa luottoriskien seurantaa. Arvonalentumisten periaatteet ja odotettujen luottotappioiden 
laskenta on määritelty tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa. Odotettavissa olevien luottotappioi-
den laskennassa sovelletaan parametreja, jotka edellyttävät johdon harkintaa. Yhteenliittymän 
johto määrittää, miten laskennassa huomioidaan tulevaisuuteen liittyvä makrotaloudellinen infor-
maatio, mitä periaatteita merkittävän luottoriskin kasvun arvioinnissa sovelletaan, miten arvioi-
daan tappion määrä maksukyvyttömyydessä sekä millaisia luottovasta-arvokertoimia sovelle-
taan luottokortteihin. Odotettavissa olevien luottotappioiden (ECL) laskennassa käytettävää tu-
levaisuuteen kohdistuvaa makrotaloudellista informaatiota on päivitetty ennustetun BKT:n kehi-
tyksen kautta.  
 
Lainoihin ja saamisiin sekä taseen ulkopuolisiin eriin kohdistuvien arvonalentumisten määrät ja 
tilikauden aikana tapahtuneet muutokset on esitetty liitteessä 1.01. Suurin muutos odotettavissa 
oleviin luottotappioihin saamisista asiakkailta ja taseen ulkopuolisista eristä muodostuu uusien 
luottojen myöntämisestä johtuvasta lisäyksestä ja lopullisina luottotappioina kirjaamisesta johtu-
vasta vähennyksestä. 
 
Erääntyneet saamiset, järjestämättömät saamiset sekä lainanhoitojoustot on esitetty liitetie-
dossa 1.01. Järjestämättömät saamiset sisältää vaiheeseen 3 merkityt luotot.  
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Luettelo tilikauden aikana käytetyistä kirjanpitokirjoista ja 
tositelajeista    
 

Kirjanpitokirjat  Säilytystapa 
 
Pääkirja/päiväkirja  Sähköinen arkisto 
Tasekirja   Sidottu kirja 
Tositteet   Sähköinen arkisto 
 
Reskontrat 
Asiakasreskontrat (koneelliset) Sähköinen arkisto 
Salkkukirjanpito  Sähköinen arkisto 
Ostoreskontra (OpusCapita) Sähköinen arkisto    
Kassapäiväkirja  Atk-tuloste 
Kassaraportit   Atk-tuloste 
Palkkakirjanpito  Sähköinen arkisto 
Käyttöomaisuusreskontra  Sähköinen arkisto  
 
Käsin ylläpidettävät reskontrat 
Vuokrasaamiset  Excel-tiedosto 
Käyttämättömät tilit   Excel-tiedosto 
Notariaattitoimeksiannot   Atk-kortisto Excel 
 
 

Tositelajit  
 
00 Palautustapahtuma 
10 Maksuliiketilin tiliotteen tapahtumat 
16 Jaksotustositteet 
20 Ostolaskut 
25 Ostolaskujen suoritukset 
30 Ostolaskut, eOffice -pankit, ei-pankissa kiertävät laskut 
50 ECL-kirjaukset 
51 Salkkukirjanpito 
60 Sisäisen laskennan tositteet 
61 Konekielinen sisäisen laskennan tietojen välitys 
70 Muistiotositteet 
71 Pääkirjakirjaukset 
72 Automaattiviennit, kirjanpito 
73 Automaattiviennit, sisäinen laskenta 
75 Palkkaviennit, maksetut palkat 
80 Jaksotustositteet, purettavat viennit 
82 Konekieliset laskennalliset erät 
83 Konekieliset laskennalliset erät, palkat, lomapalkat 
85 Poistot 
92 Liiketoimintasiirrot - siirtyvät erät 
93 Liiketoimintasiirrot - sisäisen laskennan viennit 
94 Ryhmätason sisäisien erien oikaisuihin liittyvät viennit 
99 Tuloksen kirjaus  
100 Liitetietotosite 
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Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus 
 

Konnevedellä, 8. päivänä helmikuuta 2022 
 

Konneveden Osuuspankin hallitus 

 
 
 
 Jaana Harlin Arja Jalkanen-Kangas Tero Kangas 
 
 
 

 Ari Korhonen Timo Manninen Irina Pynnönen  
 
 
 

 Eero Siikki Mikko Varis 
 
 

Konnevedellä, 8. päivänä helmikuuta 2022 
 

 
 

Jatta Heikkilä 
toimitusjohtaja 

 
 
 
 
 

Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä 
 
Konneveden Osuuspankin hallintoneuvosto on käsitellyt osuuspankin tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen vuodelta 2021, ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
Hallintoneuvosto hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja yhtyy hallituksen ehdotuk-
seen tilikauden ylijäämän käyttämisestä. 

 
 

Konnevedellä, 8. päivänä helmikuuta 2022 
 

KONNEVEDEN OSUUSPANKKI 
Hallintoneuvosto 

 
 
 

Pekka Liimatainen  Martta Liimatainen 
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Hallintoneuvoston sihteeri 
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Tilinpäätösmerkintä 
 

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 
 
 

Tampereella, 10. päivänä helmikuuta 2022 
 
 
 

Moore Rewinet Oy 
KHT Jari Paloniemi 


