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EU:n tarkastajat: pankkien kriisinratkaisua koskeva työ on 
aloitettu, mutta edessä on vielä pitkä tie 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että yhteinen 
kriisinratkaisuneuvosto, joka perustettiin varmistamaan pankkien kriisinratkaisu EU:ssa, on 
toimintansa osalta yhä pitkälti keskeneräinen. Kriisinratkaisulla tarkoitetaan kaatuvan pankin 
rakenneuudistusta, jonka avulla pyritään turvaamaan rahoitusvakaus ja yleinen etu siten, että 
veronmaksajille aiheutuvat kustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Tarkastajat 
havaitsivat puutteita yhteisen kriisinratkaisuneuvoston pankkien kriisinratkaisua varten 
valmistelemissa varautumissuunnitelmissa. Kriisinratkaisuneuvostoa on vaadittu ottamaan 
erittäin merkittäviä vastuita erittäin lyhyessä ajassa. 

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto on Euroopan pankkiunionin keskeinen osatekijä. 
Kriisinratkaisuneuvosto perustettiin vuoden 2008 rahoituskriisin seurauksena. Sen tehtävänä on 
kaatumassa olevien pankkien kriisinratkaisu siten, että rahoitusvakauteen ja euroalueen ja 
muiden jäsenvaltioiden reaalitalouteen kohdistuvat vaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi.  

Tarkastajat havaitsivat, että kaikkien mahdollisesti tarpeen olevien pankkeja koskevien 
kriisinratkaisujärjestelyiden valmistelussa ilmeni puutteita. Kriisinratkaisuneuvosto on tehnyt 
pitkään ja tiiviisti töitä varmistaakseen, että ainakin kriisinratkaisusuunnitelmien alustavat versiot 
olisi saatu tehtyä useimmille pankeille. Tarkastajat kuitenkin totesivat, että tähän mennessä 
hyväksytyt suunnitelmat eivät täytä yhteisessä sääntökirjassa asetettuja vaatimuksia.  

”Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston perustaminen tyhjästä oli erittäin mittava haaste”, toteaa 
kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Kevin Cardiff. ”Sen puutteita on 
tarkasteltava alkuvaiheen ongelmina, mutta edessä on kuitenkin vielä pitkä tie”. 

Tarkastajat esittävät joukon suosituksia, jotka liittyvät kriisinratkaisua koskeviin sääntöihin ja 
ohjeisiin ja kriisinratkaisusuunnitelmien valmisteluun. Tarkastajat puuttuvat myös yhteisen 
kriisinratkaisuneuvoston henkilöstömäärään ja lainsäädäntökehykseen liittyviin ongelmiin. 

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston olisi ensin määritettävä, milloin ensimmäinen yhteisen 
sääntökirjan mukainen kriisinratkaisusuunnitelma laaditaan kullekin pankille. 
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Kriisinratkaisuneuvoston olisi asetettava pankit prioriteettijärjestykseen kaatumisriskin 
perusteella. Kussakin suunnitelmassa olisi käsiteltävä kyseisen pankin purkamismahdollisuuksia ja 
määriteltävä olennaiset esteet sekä valittujen kriisinratkaisustrategioiden toteutettavuus ja 
uskottavuus. 

Jotta varmistetaan, että pankkialan tappionsietokyky on riittävä, yhteisen 
kriisinratkaisuneuvoston on viimeisteltävä myös kriisinratkaisun suunnittelua koskeva sääntö- ja 
ohjausjärjestelmä, mukaan luettuna toimintaperiaate, jonka mukaan määritetään pankkien omia 
varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevat vähimmäisvaatimukset. Ohjeasiakirjoja ja kriisinratkaisun 
suunnittelun käsikirjaa on kehitettävä tai päivitettävä tarpeen mukaan. 

Henkilöstön palkkaamiseen liittyvät viivästykset ovat tarkastajien mukaan vaikuttaneet 
kielteisesti kaikkiin yhteisen kriisinratkaisuneuvoston toiminta-aloihin henkilöstön sitoutumisesta 
ja motivaatiosta huolimatta. Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston on vauhditettava työhönottoa ja 
annettava henkilöstöosastolle riittävät resurssit erityisesti erityisasiantuntijoiden ja ylempien 
toimien osalta. Jos henkilöstöä koskevia tavoitteita ei saavuteta tai jos tarvitaan väliaikaisia 
toimenpiteitä, yhteisen kriisinratkaisuneuvoston on harkittava vaihtoehtoisia ratkaisuja.  

Operatiivisten tehtävien jako, mukaan luettuna vastuunjako, kansallisten viranomaisten ja 
yhteisen kriisinratkaisuneuvoston välillä on edelleen epäselvä, eikä sisäisissä 
kriisinratkaisuryhmissä ole riittävästi henkilöstöä. Tarkastajat toteavat, että yhteisen 
kriisinratkaisuneuvoston on ratkaistava nämä kysymykset kiireellisesti.  

Toimittajille tiedoksi 

Jotta voidaan estää vuoden 2008 rahoituskriisin toistuminen, EU on kehittänyt uusia 
institutionaalisia rakenteita, joilla varmistetaan entistä turvallisempi rahoitusala. Niitä ovat 
esimerkiksi yhteinen valvontamekanismi (YVM) ja yhteinen kriisinratkaisumekanismi (YKM). Tässä 
kertomuksessa keskitytään yhteiseen kriisinratkaisuneuvostoon, joka muodostaa yhdessä 
euroalueen kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten kanssa yhteisen kriisinratkaisumekanismin. 
Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston vastuualueeseen kuuluu noin 140 pankkia. 

Valvontaviranomaiset vastaavat vastuualueelleen kuuluvien pankkien jatkuvasta 
vakavaraisuusvalvonnasta. Jos elvytystoimenpiteet tai varhaisen tilanteeseen puuttumisen 
toimenpiteet eivät tehoa, katsotaan, että pankki ”kaatuu tai sen kaatuminen on todennäköistä”, 
ja kriisinratkaisuviranomaiset ottavat vastuun. Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto vastaa 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten avustamana kaikkien euroalueen merkittävien pankkien 
ja vähemmän merkittävien rajatylittävää toimintaa harjoittavien pankkien kriisinratkaisua 
koskevista varautumissuunnitelmista. 

Kriisinratkaisu käynnistyy, kun viranomaiset toteavat, että pankki on kaatumassa tai 
todennäköisesti kaatuu ja kun kaatumisen estämistä varten ei ole olemassa muita 
valvontaviranomaisten tai yksityisen sektorin toimenpiteitä. Pankin kriisinratkaisu toteutetaan, 
jos yleinen etu sitä vaatii. Muussa tapauksessa sovelletaan kansallisia 
maksukyvyttömyysmenettelyjä. Kriisinratkaisun tarkoituksena on varmistaa pankin olennaisten 
toimintojen jatkuvuus ja säilyttää rahoitusvakaus. Tavoitteena on välttää uudet pelastustoimet ja 
vähentää näin veronmaksajille aiheutuvia kustannuksia. 
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Erityiskertomus nro 23/2017 ”Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto: Pankkiunionia koskeva haastava 
työ on aloitettu, mutta edessä on vielä pitkä tie” on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen 
sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä. 
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