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Pankit välttämättömiä 

• Pankeilla on erityinen rooli yhteiskunnassa, mutta toisaalta 

haavoittuva liiketoimintamalli; luottamuksen säilyminen 

tärkeää 

• Finanssi- ja talouskriisi paljasti sääntelyn puutteita 

– Korjaavat toimenpiteet: pääomat ja velkaantuneisuus; 

maksuvalmius; tartunta ja monimutkaisuus; valvonta ja 

kriisinratkaisu  pankkisektorin vahvistaminen 

• Luotettava ja tehokas pankkisektori välttämätön talouden 

häiriöttömälle toiminnalle. 
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Vakauden trilemma 

• Yhdentyneet rahoitusmarkkinat ja ylikansallinen 

pankkitoiminta, mutta kansallinen valvonta ja vastuu 

pankkien kriisinratkaisusta = epävakaa 

kokonaisuus 
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Rahoitus- 

integraatio 

 

Kansallinen  

valvonta ja  

resoluutio 

 

Rahoitus-  

järjestelmän 

vakaus 

Lähde: Dirk Schoenmaker (2011) ”The financial trilemma”, Economics Letters 111, 57–59. 
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Pankkiunioni vastaamaan pankkitoimintaa 

• Yhteinen rahapolitiikka, yhdentyneet 

rahoitusmarkkinat ja ylikansalliset pankit, MUTTA 

kansalliset viranomaiset 

 valvonta ja kriisinratkaisu eri tasolla kuin toiminta 

• Pankin ja sen kotivaltion ”kohtalonyhteys” 

• Pankkien valvonta vastaamaan pankkien todellista 

toimintaympäristöä 
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Mistä osista pankkiunioni koostuu? 

Pankkiunioni 

Pankkivalvonta 
• Tehokas, ylikansallinen 

ja yhdenmukainen 

valvonta 

Kriisinratkaisu 

• Harmonisoidut ja 

ylikansallisesti toimivat 

välineet 

• Sijoittajan vastuu (bail-in)  

• Toimialan vastuu 

(rahastot) 

Talletussuoja 

• Harmonisointi 
• Toimialan vastuu 

(rahastot) 

Pankkituki (bail-out) 

• Kallis, poliittisesti 
latautunut 

• Tapauskohtainen 
poliittinen harkinta 

Kun tämä toteutetaan huolella … 

…tämän tarve pienenee merkittävästi! 

Yhteinen sääntökirja 
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• Eurooppa-neuvosto päätti kesäkuussa 2012 

pankkien valvontavastuun siirtämisestä EKP:lle. 

– Yhteistä valvontamekanismia (SSM) koskeva asetus tuli 

voimaan marraskuussa 2013. 

• Koostuu EKP:sta ja kansallisista viranomaisista; 

saumaton yhteistyö 

– EKP valvoo suoraan noin 130 suurinta pankkia. 

Yhteinen pankkivalvonta (SSM) 

6 08.04.2014 Pentti Hakkarainen 



Julkinen 

Rahapolitiikan ja pankkivalvonnan 

eriyttäminen EKP:ssa 

EKP:n neuvosto 

 

Valvontaelin 
(päätösluonnos) 

 

Valmistelu 

Päätöksenteko 

Rahapolitiikka 

Euroopan keskuspankki (EKP) 

EKP:n johtokunta 
(päätösesitys) 

Komiteat 

Työryhmät 

Pankkivalvonta 

Pankkien valvontaryhmät 

 

Työryhmät 
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Pääosastot Pääosastot 

08.04.2014 Pentti Hakkarainen 



Julkinen 

Yhteisen pankkivalvonnan EKP-

organisaatio 

• Valvontaelin (Supervisory Board) on nimitetty 

– Pj. Danielle Nouy ja vara-pj Sabine Lautenschläger 

– Jäsen jokaisesta kansallisesta valvojasta 

– Jäsen niistä keskuspankeista, jotka eivät ole valvojia 

– Neljä EKP:n nimittämää jäsentä (mm. Sirkka Hämäläinen) 

• EKP perustanut neljä pääosastoa 

valvontatehtävien toteuttamiseen 

– DG I ja DG II: merkittävien pankkien suora valvonta 

(Stefan Walter, Ramón Quintana) 

– DG III: muiden pankkien välillinen valvonta ja valvonnan 

yhtenäisyys (Jukka Vesala) 

– DG IV: yhteiset valvontakysymykset ja muiden 

pääosastojen tuki (Korbinian Ibel) 
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Yhteinen pankkivalvonta; aikataulu 

• Yhteistä pankkivalvontamekanismia koskeva 
asetus tuli voimaan  

Marraskuu 2013  

• EKP:n suoraan valvontaan tulevien pankkien 
kattava arviointi on käynnissä 

• Ylin johto on nimitetty  
• Valvontatyön käytännön valmistelut 

Siirtymäaika 

• Yhteinen valvontamekanismi ottaa  
valvontavastuun 

Marraskuu 2014  
(12 kuukautta asetuksen 
hyväksymisen jälkeen) 
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Pankkien kattava arviointi rakentaa 

luottamusta 

 

 
 

• Kattaa 128 pankkiryhmää  

• Suomesta Nordea Pankki 

Suomi, OP-Pohjola -ryhmä ja 

Danske Bank 

• Parantaa avoimuutta, rakentaa 

luottamusta pankkisektoriin 

sekä määrittää ja toteuttaa 

korjaavat toimenpiteet 

Stressi- 
testi 

 Tasesaamisten 
laadun  

arviointi 
Riskiarvio 
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Kattavan arvioinnin toimet 

• Mahdolliset lisäpääomatarpeet: ilmenevät tasearviossa 

ja/tai stressitestissä 

• Tasearvio varmistaa pankkien tase-erien ja riskien 

yhdenmukaisen tarkastelun 

• Stressitesteillä selvitetään pankkien kestävyyttä 

huonossakin talouskehityksessä (skenaariot) 

• Tasearvion paljastamat pääomavajeet on täytettävä 

pikaisesti, stressiskenaarion mukaisten vajeiden 

paikkaamiseen tarkka toteutussuunnitelma 

• EKP toimivaltaisena viranomaisena edellyttää korjaavat 

toimenpiteet 

• Laadunvarmistus EKP:n ja ulkopuolisten arvioijien toimesta 

• Tulokset maittain ja pankeittain (lokakuu 2014) 
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Kriisinratkaisu 
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Pankkien elvytys- ja kriisinratkaisu 

Yhteinen kriisinratkaisumekanismi (SRM); EU-tasolla, toteutetaan 

noudattaen BRR-direktiiviä 
 

• Sopu Euroopan Parlamentin, komission ja jäsenmaiden välillä saavutettiin maaliskuussa 

2014. Euroopan Parlamentti äänestää asetuksesta huhtikuussa. 

 

Elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi (BRRD); kansallinen, jokaisessa EU-

maassa 
• Yhtenäiset työkalut pankin hallittuun alasajoon eri EU-maissa 

• Sopu Euroopan Parlamentin, komission ja jäsenmaiden välillä saavutettiin joulukuussa 

2013. Direktiivin täytäntöönpano valmisteilla kansallisesti. 

• Sijoittajanvastuu  (bail-in), voimaan 1.1.2016 

• Toimialan vastuu (rahastot) 
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Elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi* 

• Kaikkiin EU-maihin yhtenäiset työkalut 

ongelmapankin hallittuun alasajoon 

– sijoittajavastuu (bail-in) ja toimialan vastuu (rahastot) 

• Merkittävä muutos – ongelmiin ajautuneiden 

pankkien pelastaminen veronmaksajien varoin ei 

”odotusarvo” 

*Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) 
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Yhteinen kriisinratkaisumekanismi* 

• Pankkiunionin toinen keskeinen pilari 

– Mahdollistaa ylikansallisen pankin hallitun, nopean ja 

tehokkaan uudelleenjärjestelyn tai alasajon 

– Keskeisenä elementtinä sijoittajanvastuu 

– Tukee yhteisen pankkivalvonnan toimivuutta 

 

• Asetuksesta saavutettiin EU:n neuvoston, Euroopan 

parlamentin ja komission kolmikantaneuvotteluissa 

poliittinen sopu 20. maaliskuuta 2014.  
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Elvytyksen ja kriisinratkaisun kolme vaihetta 

 

Stressitestit 

 

 

Vahvistettu 

valvonta 

 

 

Kriisinratkaisu- 

ja elvytys-

suunnitelmat 

 

 

Ennakolliset 

valtuudet 
 

 

 

 

 

 

Väliaikainen 

johto 

 

 
Elvytys-

suunnitelman 

täytäntöönpano 

 
 

 

Ennakolliset  

toimet 

Elvytys Kriisinratkaisu 

Vakavarainen 

laitos 

Ongelman  

havaitseminen 

vakavaraisuudessa 

Laitos kaatuu tai  

on kaatumassa 

I vaihtoehto:  

Tavanomainen  

purkaminen 

 
JOS  

I vaihtoehto ei johda 

kriisinratkaisun  tavoitteisiin 

SILLOIN 

 

II vaihtoehto:  

Alasajo 

 

TAI  

 

III vaihtoehto: 

Uudelleenjärjestely 

Selvitystila 

tai 

konkurssi 

Omaisuuden-

hoitoyhtiö 

Liiketoiminnan 

myynti 

Väliaikainen 

laitos 

Omistusten 

arvonalen-

taminen 

Velkojen 

nimellisarvon 

alentaminen 

Lähde: Valtiovarainministeriö 
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Pankkiunionin hyödyt 
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Yhteiskunta 

• Pankkien ongelmat hoidetaan vastaisuudessa 

omistajien, sijoittajien ja toimialan toimesta 

taloushistoriasta tutun valtion/veronmaksajien 

kukkaron sijaan.  

• Yhteiskunnalle tärkeää pankkitoimintaa pystytään 

jatkamaan ongelmatilanteissa.  

• Estetään ongelmien leviämistä yhdentyneillä 

markkinoilla 

• Luotettava ja tehokas pankkisektori on talouden 

toiminnan perusta 
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Pankit 

• Asiansa hyvin hoitaneen pankin suhteellinen asema 
paranee. Tasavertaiset kilpailuedellytykset pankkien 
välille 

• Monikansallisten pankkien valvonta yhdenmukaistuu 

• Yhtenäisellä valvonnalla ja keskitetyllä 
kriisinratkaisumekanismilla voi olla vaikutus  
pankkien rahoituskustannuksiin 

• Luottamuksen lisääntyminen pankkiunioniin 
osallistuvien maiden pankkeihin voi vaikuttaa niiden 
markkina-arvoon 

• Raportointi- ja muu hallinnollinen taakka pienenee 
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Pankin asiakkaat 

• Ääri- ja häiriötilanteissa tavallisten asiakkaiden 

jokapäiväisten palveluiden  saatavuus on entistä 

turvatumpaa 

• Tallettajien asema vahvistuu entisestään 

• Pankkien tasavertaisten toimintaedellytysten 

johdosta kilpailu lisääntyy, jolloin asiakkaiden 

palvelut ja ehdot omiaan parantumaan 
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Pankkiunioni 

• Valvonta ja sääntely vastaavat todellista 

rahoitusmarkkinoiden ja pankkien toimintaa 

• Pankeille entistä yhdenmukaisemmat toiminta- ja 

kilpailuedellytykset 

• Vahvistaa asiakkaiden asemaa normaalioloissa ja 

varmistaa elintärkeiden rahoituspalveluiden 

saatavuuden äärioloissa. 

• Pankkitoiminnan mahdollisia ongelmia 

yhteiskunnalle voidaan ehkäistä tai pienentää 
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Kiitos! 
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Havaittuja heikkouksia pankkisektorissa 

Lähde: EU:n pankkisektorin rakenteiden uudistamista pohtivan korkean tason työryhmän 
loppuraportti, lokakuu 2012 
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Pankkien kaatumisen 

todennäköisyys kasvaa  

Pankkien kaatumisen 

vaikutukset lisääntyvät 

• Liiallinen riskinotto (kaupankäynti, lainananto, 
rahoitus) 

• Monimutkaisuus (pankkien johtaminen, 
seuranta, valvonta ja haastava kriisinratkaisu) 

• Riittämätön tappionkantokyky 
• Tehottomat hallintotavat ja sisäinen valvonta 

• Pankkien väliset kytkökset 
• Riittämätön selvitettävyys  
• Pankkien ja valtioiden välinen kohtalonyhteys 

• Puutteellisuudet EU:n institutionaalisissa 
rakenteissa 

• Painopiste liiaksi rahoitussektorissa eikä 
reaalitaloudessa 

• Kilpailun vääristyminen ja epäsuorat tuet 

Sisämarkkinoiden 

tehokkuus ja 

tasapuoliset 

toimintaedellytykset 

heikkenevät 

Ongelma Seuraus 
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