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Pankkiunioni on herättänyt paljon keskustelua viime aikoina. Kyseessä on 

EU:n tulevaisuuden kannalta merkittävä hanke, josta on tarpeenkin keskus-

tella.  Mukaan mahtuu myös vääriä käsityksiä pankkiunionin periaatteista, 

joita on syytä selventää, vaikka pitäviä todisteita pankkiunionin toimivuu-

desta onkin mahdoton antaa ennen kuin järjestelmä on edes aloittanut toi-

mintansa. 

Pankkiunioni ja tarkemmin sanottuna Euroopan yhteinen pankkivalvonta ja 

kriisinratkaisu ovat täysin uusi rakennelma ja tulevat muuttamaan merkittä-

västi viranomaisten mahdollisuuksia puuttua ongelmiin ajautuneiden pank-

kien toimintaan ennen kuin se on liian myöhäistä. Pankkiunioni mahdollis-

taa ensimmäistä kertaa EU:n historiassa suurten ja kansainvälisillä rahoitus-

markkinoilla toimivien ongelmapankkien toimintojen alasajon hallitusti il-

man, että siitä aiheutuisi häiriötä rahoitusmarkkinoiden vakaudelle. Aiem-

min tämä ei ollut mahdollista. Riskinä oli, että normaalin konkurssimenet-

telyn soveltaminen pankkitoiminnassa olisi aiheuttanut enemmän tuhoa 

kuin siitä saatiin hyötyä. Kansallisessa kriisinratkaisussa ainoa mahdollinen 

tapa ratkaista suurten pankkien ongelmia oli lähes poikkeuksetta valtion 

tuen antaminen. Tilanne oli kestämätön, sillä valtiontukimekanismi vääristi 

sijoittajavastuuta ja lasku pelastusoperaatioista lankesi liian usein veron-

maksajille. Pankkiunioni muuttaa tilanteen ja jatkossa vastuun pankin on-

gelmista kantavat ensisijaisesti omistajat ja velkojat.  

Pankkiunionikriitikot arvostelevat yhteisvastuun lisääntymistä Euroopassa, 

vaikka pankkiunioni itsessään ei juurikaan lisää yhteisvastuuta. Pank-

kiunioni pitää sisällään joitain yhteisvastuun piirteitä, jotka ovat kuitenkin 

varsin vähäisiä ja kaukana sellaisesta rajattomasta yhteisvastuusta, josta 

pankkiunionia on kritisoitu.  



 

Yhteinen pankkivalvonta kohdistuu yksittäisiin pankkeihin ja pankkiryh-

miin, eikä se lisää yhteisvastuuta. Yhteinen kriisinratkaisumekanismi puo-

lestaan mahdollistaa pankin alasajon ja sijoittajavastuun toteutumisen il-

man, että veronmaksajien tarvitsee olla prosessia rahoittamassa. Otettaessa 

huomioon lainsäädäntöön sisältyvät velvoitteet sijoittajavastuun toteuttami-

sesta tilanne, jossa omistajien ja sijoittajien varat eivät riitä ja joudutaan tur-

vautumaan pankkien itsensä rahoittamaan yhteiseen kriisinratkaisurahas-

toon, tulee olemaan poikkeus, ei sääntö. Vieläkin poikkeuksellisempi tulee 

olemaan tilanne, jossa edes yhteiseen kriisinratkaisurahastoon kerättävät 

varat eivät riitä vaan joudutaan turvautumaan jäsenvaltioiden apuun. Sijoit-

tajavastuun ja kriisinratkaisurahaston kautta tulevat varat riittävät laajamit-

taisten ongelmatilanteiden hoitamiseen. Sijoittajavastuu lisää myös sijoitta-

jien kannustimia seurata ja arvioida pankin toimintaa entistä tarkemmin. Li-

sääntyvä seuranta ehkäisee omalta osaltaan pankkien ylisuurta riskinottoa.  

Talletussuojajärjestelmän lopullinen rooli pankkiunionissa on edelleen auki. 

Pankkiunioni tullee jatkossakin rakentumaan vielä pitkään nykyisten kan-

sallisten talletussuojajärjestelmien varaan, joka ei sisällä yhteisvastuun ele-

menttiä. Pankkiunioni ei sinänsä edellytä yhteisvastuullista talletussuojajär-

jestelmää. Mahdollisen yhteisvastuun laajuus talletussuojajärjestelmän 

osalta tulee myöhemmin päätettäväksi. Yhteinen talletussuojamekanismi 

voidaan rakentaa useilla eri tavoilla ja erilaisin yhteisvastuun elementein. 

Kansainvälisissä keskusteluissa varteen otettaviksi ratkaisuvaihtoehdoiksi 

ovat viime aikoina nousseet erilaiset nk. hybridimallit, joissa yhteisvastuuta 

on merkittävästi rajoitettu. 

Pankkiunioni ei kykene ratkaisemaan kaikkia Euroopan talouden ongelmia, 

eikä sitä ole sellaiseksi suunniteltukaan. Pankkiunioni täydentää kuitenkin 

erittäin hyvin jo nyt tehtyjä mittavia uudistuksia ja lisää omalta osaltaan 

merkittävästi vakautta rahoitusmarkkinoilla. 
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