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ikäsyrjinnästä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kiistää useimpien kiinnelainayhdistysten ja pankkien harjoittaman 
käytännön, jossa lainanottajan ikärajaksi kiinnelainan päättyessä asetetaan 65, 70 tai 
75 vuotta. Vetoomuksen esittäjän mukaan kyseessä on vanhusten syrjintä, jota ei voida pitää 
oikeutettuna, jos kiinnelainan kohde-etuus on sama hakijan iästä riippumatta. Vetoomuksen 
esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin tällaisten 
syrjivien käytäntöjen poistamiseksi.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 12. maaliskuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 15. toukokuuta 2009.

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä on 70-vuotias, ja hänellä on vaikeuksia saada kiinnelaina, koska hänelle 
saatavilla olevien kiinnelainojen määrä vähenee ikärajoitusten vuoksi. Lainanottajan 
korkeimmaksi iäksi kiinnelainasopimuksen päättyessä asetetaan 65, 70, 75 tai 80 vuotta. 
Vetoomuksen esittäjän mielestä edellä mainittu tilanne on ikään perustuvaa syrjintää. Hän 
pitää kyseenalaisena tällaisen syrjinnän tarpeellisuutta, koska kiinnelainan kohde-etuus on 
sama hakijan iästä riippumatta toisin kuin muilla rahoituspalveluilla, kuten 
henkivakuutuksilla. Hän kysyy, otetaanko EU:n lainsäädännössä kantaa tällaiseen toimintaan, 
ja jos otetaan, miten hän voi varmistaa, että kiinnelainojen tarjoajat noudattavat kyseistä 
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lainsäädäntöä.

Komission huomautukset vetoomukseen 

Nykyisessä EY:n oikeuskehyksessä kielletään uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, 
ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä vain työssä, ammatissa ja 
ammatillisessa koulutuksessa1.  Euroopan komissio on hyväksynyt viime vuonna Euroopan 
yhteisöjen perustamissopimuksen 13 artiklan perusteella ehdotuksen, jonka tavoitteena on 
panna täytäntöön uskonnosta, vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumaton ihmisten yhdenvertaisen kohtelun periaate työmarkkinoiden 
ulkopuolella2. Siinä luodaan kehys syrjinnän kieltämiseksi näillä perusteilla ja vahvistetaan 
yhtäläinen vähimmäissuojataso Euroopan unionissa henkilöille, jotka ovat kärsineet tällaisesta 
syrjinnästä.

Vaikka ehdotuksen 2 artiklassa vahvistetaan "yhdenvertaisen kohtelun periaate", joka 
merkitsee, ettei mitään muun muassa ikään perustuvaa välitöntä tai välillistä syrjintää saa 
esiintyä, samassa artiklassa taataan jäsenvaltioille liikkumavaraa rahoituspalvelujen 
tarjonnassa. Ehdotuksen 2 artiklan 7 kohdassa  sallitaan jäsenvaltioiden suhteelliset erot 
kohtelussa, mikäli ikä tai vammaisuus on keskeinen tekijä kyseisen tuotteen osalta 
arvioitaessa riskiä merkityksellisten ja tarkkojen vakuutusmatemaattisten tai tilastollisten 
tietojen perusteella. Ehdotuksen johdanto-osan 15 kappaleen mukaan vakuutusten, pankki- ja 
muiden rahoituspalvelujen tarjonnassa käytetään vammaisuuteen ja ikään liittyviä 
vakuutusmatemaattisia tekijöitä ja riskitekijöitä. Näitä ei katsota syrjinnäksi, mikäli tekijät 
osoitetaan keskeisiksi riskinarvioinnissa. Ehdotuksesta neuvotellaan parhaillaan Eurooppa-
neuvostossa. 
Tämän vuoksi yhteisön oikeus ei tällä hetkellä kata suojelua uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää muualla kuin 
työssä tai ammatissa.  

Vetoomuksen esittäjän erityisessä tapauksessa Yhdistyneessä kuningaskunnassa näytetään 
sovellettavan kiinnelainasopimuksen päättyessä lainanottajan 65, 70, 75 tai 80 vuoden 
ikärajaa.  Ikä on merkittävä riskitekijä lainanantajille. Varsinkin yhdessä muiden tekijöiden, 
kuten työpaikan, terveyden, siviilisäädyn jne., kanssa lainan takaisinmaksunäkymät ovat 
riippuvaisia iästä. EU:n pankkilainsäädännössä vaaditaan luottolaitoksia arvioimaan 
lainanottajien luottoluokitusta luokitusjärjestelmillä, joissa on otettava huomioon velallisen 
kaikki merkitykselliset ominaisuudet 3.

Lainanottajan luottokelpoisuuden arviointi on tärkeää myös kiinnelainan yhteydessä. Vaikka 
kiinnelaina mahdollistaa kiinnelainanantajan luottamaan omaisuuden arvoon takuuna 
tapauksessa, että lainanottaja ei pysty täyttämään lainasopimuksen mukaisia velvoitteitaan, 

                                               
1 Direktiivi 2000/43/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman 

yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta, EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22 ja direktiivi 
2000/78/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista 
yleisistä puitteista, EYVL L 303, 2.12.2000, s 16.

2 KOM(2008)0426 lopullinen
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/48/EY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006 , luottolaitosten 

liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (uudelleenlaadittu teksti), EUVL L 177, 30.6.2006, s. 109.
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vastuullinen lainakäytäntö edellyttää, että tätä olisi pidettävä lainanantajien viimeisenä 
keinona etenkin siksi, että kansalainen voi menettää kiinteistönsä. Lisäksi 
ulosmittausmenettelyt ovat huomattava menolisä lainanantajille.

Edellä mainitussa komission ehdotuksessa pyritään panemaan täytäntöön uskonnosta, 
vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumaton 
ihmisten yhdenvertaisen kohtelun periaate työmarkkinoiden ulkopuolella. Jää kuitenkin 
nähtäväksi, miten jäsenvaltiot käyttävät rahoituspalveluille taattua joustavuutta. Vaikka 
jäsenvaltiot voisivat vahvistaa kansallisia poikkeuksia rahoituspalveluille, lainanantajat itse 
voisivat harkita kiinnelainalinjojensa tarkistamista ikärajojen kohdalla pitäen silmällä yhä 
nousevia eliniänodotuksia tai lisääntyvää kilpailua lainanantajien välillä.  Siksi koska mikään 
ei estä lainanantajia myöntämään luottoa vanhemmille kansalaisille, vetoomuksen esittäjä 
voisi löytää lainanantajan, joka on valmis lainaamaan hänelle iästä huolimatta mutta tarpeen 
vaatiessa lisätakein.

Johtopäätökset

Lainanantajien asettamat ikärajoitukset kiinnelainatuotteilleen voidaan selittää riskillä, että 
lainanottajat eivät pysty maksamaan takaisin lainojaan. Tällaiset ikärajoitukset voivat 
todellakin olla hankalia kansalaisille, mutta eivät riko yhteisön lainsäädäntöä.


