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Omaisuudenhoitoyhtiöiden kustannukset tulee kattaa kansallisesti 

Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) tilastojen mukaan EU-maiden pankeilla oli 
vuoden 2017 lopulla järjestämättömiä lainoja yhteensä yli 800 mrd. euron edestä. 
Maiden väliset erot olivat hyvin suuria: Suomessa järjestämättömien saamisten osuus 
kaikista saamisista oli 1½ %, kun taas Kreikassa osuus oli 45 % ja Kyproksella lähes 
40 %. Myös Italiassa, Portugalissa ja eräissä muissa maissa määrä oli huomattava.  

Vaikka ongelmalainojen kokonaismäärä EU:ssa on jonkin verran pienentynyt, se on 
edelleen suuri. Finanssiala (FA) katsookin, että ongelmalainojen vähentämistä on 
jatkettava. Se on perusedellytys sille, että voidaan edetä yhteistä talletussuojaa 
koskevissa keskusteluissa ja muissa riskien jakamista sisältävissä hankkeissa. 
Suomalaisten pankkien kannalta on tärkeää, että pankkiunionin yhteisvastuuta 
lisätään vasta, kun eri maiden pankkien riskejä on riittävästi vähennetty ja nykyiset 
ongelmat korjattu pankkien ja niiden kotimaiden omin toimenpitein. 

FA:n mielestä järjestämättömien saamisten hoitamisessa tulee nojata ensisijaisesti 
markkinaehtoisiin ratkaisukeinoihin kuten saamisten myyntiin tai luottolaitosten 
fuusioihin. Mikäli se ei ole mahdollista, on toimittava elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin sekä EU:n valtiontukisääntöjen määrittämällä tavalla. 

Jos ongelmien hoitamisessa käytetään omaisuudenhoitoyhtiöitä, niiden tulee olla 
kansallisia ja kustannukset tulee kattaa kansallisesti, ei yhteisvastuullisesti. Yhtiöiden 
on oltava toiminnassaan itsenäisiä, ammattitaitoisia ja valvonnan alaisia. On tärkeää 
huolehtia siitä, että yhtiöiden käyttö ei vääristä kilpailua pankkien kesken. 
Tarvittaessa EU:ssa voidaan luoda yhtiöitä varten harmonisoitu kehikko, jota maat 
kansallisesti soveltavat.  

FA yhtyy valtioneuvoston kantaan, jonka mukaan julkisten varojen käytön 
omaisuudenhoitoyhtiöiden pääomittamisessa, toiminnan rahoittamisessa sekä 
muissa järjestelyissä tulee rajoittua vain välttämättömään vähimmäismäärään ja sen 
tulee olla ajallisesti selkeästi etukäteen rajattua. Samoin FA tukee valtioneuvoston 
kantaa, jonka mukaan yhtiöiden toiminta ei saa olla ristiriidassa sijoittajanvastuuseen 
perustuvan pankkiunionin keskeisten periaatteiden kanssa. 
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