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1. Toimintakertomus 

Johdon katsaus

Rahoitusvakausvirasto (jäljempänä virasto) hallinnoi budjetin ulkopuolista rahoitusvakausrahastoa, joka 
koostuu kahdesta erillään pidettävästä rahastosta: talletussuojamaksuin kartutettavasta talletussuojara- 
hastosta ja vakausmaksuin kartutettavasta kriisinratkaisurahastosta.

Toimintavuonna 2018 molempia rahoitusvakausrahaston rahastoja kartutettiin ennalta säädettyjen pro
sessien mukaisesti. Kumpaakaan rahastoa ei ollut tarve käyttää kriisinhoitoon tai tallettajien suojaami
seen, eikä rahastoille ollut tarpeen hankkia lisärahoitusta.

Viraston vuoden 2017 alussa käynnistynyt laaja talletussuojan maksatusjärjestelmähanke on edennyt 
toimintavuoden 2018 aikana hyvin ja projektin ohjausryhmän hyväksymässä aikataulussa. Tietojärjestel- 
mäkokonaisuus talletussuojakorvausten nopeaan maksatukseen, sisältäen tiedonkeruun pankeilta ja tal
lettajilta, on tavoitteena viedä tuotantoon keväällä 2019.

Maaliskuussa 2018 virastossa suoritettiin onnistuneesti talletussuojarahaston varojen riittävyyden kuor- 
mitustesti osana lakisääteistä ja Euroopan pankkiviranomaisen (European Banking Authority, EBA) oh- 
jeistamaa talletussuojajärjestelmien kuormitustestauskokonaisuutta. Testin suunnitteluun ja läpivientiin 
osallistuivat viraston lisäksi valtiovarainministeriö, Finanssivalvonta, Suomen Pankki ja vanha talletus- 
suojarahasto (VTS-rahasto) sekä ulkopuolisena tarkkailijana Huoltovarmuuskeskus. Tulokset raportoin
tiin EBA:lle 6.7.2018.

Lokakuussa 2018 Suomen pankkisektorin rakenteessa tapahtui merkittävä muutos, kun Nordea Pankki 
Oyj (Nordea) siirsi kotipaikkansa Ruotsista Suomeen ja pankki tuli osaksi Suomen talletussuojajärjestel- 
mää. Pankkisektorin kasvaneen koon myötä myös talletussuojarahaston kapasiteettia vahvistetaan tule
vien vuosien aikana vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia.

Rahoitusvakausrahastolla on virastosta erillinen valtiovarainministeriön nimittämä hallitus, joka päättää 
rahaston riskienhallinnasta ja sijoitussuunnitelmista sekä ohjaa varojen sijoittamista. Hallituksessa on 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kolme ja enintään viisi muuta jäsentä. Kullekin jäsenelle 
on nimetty varajäsen. Hallitus kokoontui toimintavuonna neljä kertaa.

Rahoitusvakausrahaston hallituksen kokoonpano uudistui, kun valtiovarainministeriö päätti 30.4.2018 ra- 
hoitusvakausviranomaisesta annetun lain nojalla rahoitusvakausrahaston hallituksen asettamisesta seu- 
raavalle toimikaudelle 1.5.2018-30.4.2021. Uudeksi puheenjohtajaksi nimettiin ylijohtaja Mikko Spolan- 
der valtionvarainministeriöstä sekä varapuheenjohtajaksi erityisasiantuntija Sami Napari valtionavarain- 
ministeriöstä varajäsenenään sijoitusjohtaja Tapio Passinen Suomen Teollisuussijoitus Oy:stä. Muiksi 
jäseniksi nimitettiin asiamies Mirjami Kajander-Saarikoski VTS-rahastosta varajäsenenään lakiasiainjoh
taja Kirsi Lauslahti Säästöpankkiliitto osk:sta, lainsäädäntöneuvos Anniina Tanhuanpää valtiovarainmi
nisteriöstä varajäsenenään neuvotteleva virkamies Kati Jussila valtiovarainministeriöstä sekä talousjoh
taja Harri Luhtala OP Osuuskunnasta varajäsenenään riskienhallintajohtaja Pekka Pykäri POP Pankki- 
liitto osk:sta.

20.12.2018 alkaen Harri Luhtalan tilalle hallituksen jäseneksi nimitettiin Head of Merchant Banking Law 
Minna Kurru Nordeasta. Kurrun varajäsenenä jatkaa aiemmin Luhtalan varajäseneksi nimetty riskienhal
lintajohtaja Pekka Pykäri POP Pankki -ryhmästä. Edelleen 20.12.2018 alkaen Anniina Tanhuanpään ti
lalle hallituksen jäseneksi nimitettiin neuvotteleva virkamies Kati Jussila valtiovarainministeriöstä. Jussi
lan varajäseneksi nimitettiin neuvotteleva virkamies Juho Kostiainen valtiovarainministeriöstä.

Hallitus selvitti keväällä 2018 alan toimijoille suunnatun tietopyynnön avulla rahoitusvakausrahaston va
rojen sijoitusmahdollisuuksiin liittyviä kysymyksiä ja hinta-arvioita. Tietopyynnön avulla saatiin laajasti 
tietoa sijoitustoiminnan järjestämiseen tarvittavasta palvelukokonaisuudesta, jolloin muun muassa mah
dollinen myöhempi tarjouskilpailu voidaan tarvittaessa toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. 
Lisäksi hallituksen työskentelyssä jatkettiin rahaston sijoitussuunnitelman täsmentämistä erityisesti riski- 
rajoitteiden ja raportoinnin osalta. Viraston edustajat tapasivat varainhoitajia sekä kartoittivat varainhoi
tajien kykyä tuottaa tarvittavia palveluja ja tukea rahaston riskienhallintaa.
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Sijoitustoiminnan monipuolistamisessa ei kuitenkaan päätetty vielä edetä johtuen rahastolle laissa ase
tetuista sijoitusrajoitteista, markkinatilanteesta, rahaston koosta ja euroalueen yhteistä talletussuojara- 
hastoa koskevan hankkeen etenemisen epävarmuuksista. Mahdollisesta hajautuksesta saatavat vähäi
set hyödyt puoltavat edelleen nykyistä sijoitusmailla, jossa varat ovat sijoitettuna Valtiokonttorin yhdysti
lillä.
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Talletussuojarahasto

Talletussuojarahaston kartuttamista jatkettiin toimintavuoden 2018 aikana keräämällä Suomessa toimi
vilta pankeilta talletussuojamaksuina kaikkiaan noin 38,2 miljoonaa euroa. Kaikki maksuvelvolliset talle
tuspankit pystyivät kattamaan maksut siirtämällä varoja vuosina 1998-2014 kartutetusta vanhasta talle- 
tussuojarahastosta (VTS-rahasto).

Lakisääteisten vuotuisten talletussuojamaksujen lisäksi talletussuojarahasto kasvoi Nordea Pankki Oyj:n 
(Nordea) siirrettyä kotipaikkansa Ruotsista Suomeen. Muuton myötä Ruotsin talletussuojaviranomainen 
Riksgälden siirsi EU:n talletussuojadirektiivissä säädetyn mukaisesti Nordealta Ruotsin talletussuojara- 
hastoon muuttoa edeltäneen 12 kuukauden aikana kerätyt talletussuojamaksut Suomen talletussuojara- 
hastoon. Siirto oli euromääräisesti noin 94,5 miljoonaa euroa. Siten talletussuojarahaston varat kasvoivat 
yhteensä noin 132,7 miljoonaa euroa vuoden 2018 aikana ja vuoden lopussa rahastoituna oli kaikkiaan 
noin 274 miljoonaa euroa.

Laissa rahoitusvakausviranomaisesta (virastolaki) on säädetty talletussuojarahastolle tavoitetaso, joka 
tulee saavuttaa viimeistään heinäkuussa 2024. Tavoitetaso vastaa määrältään 0,8 prosenttia Suomessa 
toimivien talletuspankkien korvattavien talletusten yhteismäärästä. Vuonna 2018 rahaston tavoitetaso oli 
noin 408 miljoonaa euroa ja vuodelle 2019 sen odotetaan nousevan reiluun miljardiin euroon. Tavoiteta
son merkittävää euromääräistä nousua selittää Nordean kotipaikan siirtyminen Suomeen ja siten Suo
men talletussuojajärjestelmän piiriin kuuluvien korvattavien talletusten määrän huomattava kasvu.

Vuonna 2018 virasto otti käyttöön virastolakiin säädetyn ja Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) ohjee
seen pohjautuvan vaihtoehtoisen laskentamallin talletussuojamaksujen määrittämiseen. Käyttöön otettu 
malli mittaa talletuspankkien riskisyyttä seitsemällä eri indikaattorilla, kun aiempina vuosina käytetty malli 
huomioi maksuvelvollisten riskisyyden osalta ainoastaan vakavaraisuuden. Laskentamallin muutoksella 
ei ole vaikutusta viraston keräämien talletussuojamaksujen kokonaismäärään, vaan ainoastaan maksu
jen jakautumiseen eri maksuvelvollisten välille.

Vuoden 2018 aikana Suomessa ei asetettu talletuspankkeja maksukyvyttömyysmenettelyyn tai kriisihal- 
lintoon, joten talletussuojarahaston varoja ei ollut tarpeen käyttää.

Talletussuojarahaston varoille on tehty sijoitus-ja riskienhallintasuunnitelma, jonka rahaston hallitus päi
vitti ja hyväksyi loppuvuonna. Talletussuojarahastolle kerätyt talletussuojamaksut ovat sijoitettuna Valtio
konttorin yhdystilillä. Yhdystili on nollakorkoinen ja nykyisessä taloudellisessa ja korkoympäristössä kil
pailukykyinen ja kustannustehokas sijoitusvaihtoehto. Lisäksi varat ovat yhdystilillä lain vaatimassa likvi
dissä muodossa. Rahaston liikepankissa sijaitsevalla tilillä on vain pieni määrä rahaston varoja sijoitus
toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Talletussuojarahaston sijoittamiseen liittyviä riskejä rajataan tiukasti lailla. Näin ollen rahasto profiloituu 
korkosijoittajana, jolle nykyinen sijoitusympäristö on poikkeuksellisen haastava. Vähäriskisten, korkean 
luottoluokituksen omaavien valtion velkakirjojen korot ovat negatiivisia keskipitkiin maturiteetteihin asti. 
Tässä tilanteessa on varauduttava siihen, että monimuotoisempaa sijoitustoimintaa aloitettaessa mah
dollisten tuottojen määrä jää lähivuosina vaatimattomaksi tai jopa negatiiviseksi.
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Kriisinratkaisurahasto

Viraston hallinnoimaan kansalliseen kriisinratkaisurahastoon kerättiin vuoden 2018 aikana virastolaissa 
maksuvelvollisiksi säädetyiltä sijoituspalveluyrityksiltä vakausmaksuina 31 282 euroa. Kaikkiaan rahas
tossa oli tilikauden päättyessä varoja noin 54 000 euroa. Rahastoa kartutetaan vuosittaisilla vakausmak- 
suilla, kunnes se saavuttaa vuoden 2024 loppuun mennessä virastolaissa säädetyn tavoitetason. 
Vuonna 2018 laskennallinen tavoitetaso oli noin 241 000 euroa.

Kansallista kriisinratkaisurahastoa voidaan tiettyjen laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä käyttää 
Suomessa toimivien sijoituspalveluyritysten sekä ETA-alueen ulkopuolisten luottolaitosten Suomessa toi
mivien sivuliikkeiden kriisinratkaisutoimien kustannusten kattamiseen.

Virasto keräsi myös EU:n vakausmaksuja Suomessa toimivilta luottolaitoksilta. Luottolaitoksilta kerätyt 
varat siirretään pankkiunionin yhteiseen kriisinratkaisurahastoon (Single Resolution Fund, SRF) vuosit
tain kesäkuun loppuun mennessä. SRF:n varoja voidaan tietyin tarkkaan rajatuin ehdoin käyttää yhdessä 
kriisinratkaisuvälineiden kanssa kriisinratkaisutoimien tehokkuuden varmistamiseksi.

Vuonna 2018 EU:n vakausmaksuina kerättiin suomalaisilta toimijoilta kaikkiaan noin 55,4 miljoonaa eu
roa. Tulevina vuosina summa noussee merkittävästi, sillä Nordea Pankki Oyj:n (Nordea) siirrettyä koti
paikkansa Ruotsista Suomeen myös Nordeasta tuli SRF:n vakausmaksuvelvollinen.

Kaikilta pankkiunionin alueelle sijoittuneilta maksuvelvollisilta laitoksilta kerättiin yhteensä 7,5 miljardia 
euroa ja tämän myötä SRF-rahaston kokonaisvarat nousivat noin 24,9 miljardiin euroon tilikauden aikana. 
Myös SRF-rahastolle on määritelty tavoitetaso, 1 prosentti kaikkien rahaston piirissä olevien toimijoiden 
korvattavien talletusten yhteismäärästä, sekä määräaika tavoitetason saavuttamiselle, vuosi 2023. Ny
kytiedoilla laskettuna tavoitetaso on noin 60 miljardia euroa.

SRF:n sijoitusstrategiaa koskevien yleisten periaatteiden ja perusteiden ja hallintoa koskevien sääntöjen 
vahvistamisesta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/451 mukaan kriisinratkaisuneu- 
vosto (Single Resolution Board, SRB) voi ulkoistaa varainhoitoa julkisoikeudelliselle laitokselle, EKPJ:n 
keskuspankille tai kansainvälisen julkisoikeuden nojalla perustetuille kansainväliselle elimelle. Tarjous
kilpailun jälkeen vuoden 2018 toukokuussa SRB aloitti SRF:n varojen siirron ulkoiselle yhteistyökumppa
nille.

SRF:n varoja on sijoitettava yksinomaan niin sanottuihin korkealaatuisiin ja likvideihin omaisuuseriin 
(HQLA), jotka täyttävät komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 10 artiklan 1 kohdassa, 11 artiklan 
1 kohdassa, 12 artiklan 1 kohdan a-e alakohdassa ja 15 artiklan 1 kohdassa säädetyt vaatimukset.

Rahoitusvakausrahaston toiminnan tulos ja tuloksellisuus sekä taloudellinen asema

Tulos

Rahoitusvakausrahaston toiminnan tuotot muodostuivat lakisääteisten talletussuojarahastoa kartuttavien 
talletussuojamaksujen sekä kriisinratkaisurahastoja kartuttavien vakausmaksujen keräämisestä.

Vuotuisten talletussuoja- ja vakausmaksujen lisäksi Nordean kotipaikan siirtymisen johdosta kertaluon
teisena eränä tuottoja kasvatti Ruotsin talletussuojarahastosta Suomen talletussuojarahastoon tehty noin 
94,5 miljoonan euron suoritus, joka perustuu EU:n talletussuojadirektiivissä säädettyyn jäsenmaiden vä
liseen yhteistyöhön tilanteessa, jossa talletuspankki siirtyy toisen talletussuojajärjestelmän piiriin.

Toiminnan tuotot olivat yhteensä 189 692 342,00 euroa (2017: 160 758 198, 72 euroa).

Rahoitusvakausrahaston toiminnan kulut muodostuvat luottolaitoksilta kerättyjen vakausmaksujen siirtä
misestä yhteiseen kriisinratkaisurahastoon. Tämän lisäksi palvelujen ostoista muodostuu vähäisiä kuluja. 
Toiminnan kulut olivat yhteensä 56 970 535,14 euroa (2017: 121 897 234,38 euroa).

Merkittävästi alentuneita kuluja selittävät pankkisektorin rakenteelliset muutokset, joiden myötä vakaus- 
maksuina kerättiin varoja huomattavasti edellistä tilikautta vähemmän. Nordea Pankki Suomi Oyj sulautui 
vuoden 2017 alussa ruotsalaiseen emoyhtiöönsä Nordea Bank AB:hen ja vastaavasti Danske Bank Oyj
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sulautui vuoden 2017 lopussa tanskalaiseen emoyhtiöönsä Danske Bank A/S:ään. Järjestelyiden myötä 
vakausmaksuvelvollisten toimijoiden määrä väheni tilikaudelle 2018.

Virasto ehdottaa, että tilikauden tuottojäämä 132 721 806,86 euroa lisätään rahaston pääomaan.

Taloudellinen asema
« _ 

Rahoitusvakausrahaston taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 274 152 960,77 euroa (2017:147
109 773,36 euroa). Taseen kasvua selittää tilikauden aikana kerätyt talletussuoja-ja vakausmaksut sekä
Ruotsin talletussuojaviranomaisen tekemä kertaluonteinen suoritus. Varat pidettiin koko tilikauden ajan
talletuksina.

Toiminnan tuloksellisuus

Virasto hallinnoi rahoitusvakausrahastoa. Toiminta muodostuu laissa rahoitusvakausviranomaisesta 
säädettyjen tehtävien hoitamisesta. Toiminnan tuloksellisuutta voidaan arvioida näiden tehtävien toteu
tumisen ja määräaikojen noudattamisen näkökulmasta.

Tilikauden aikana olennaisia tehtäviä olivat talletussuoja-ja vakausmaksujen kerääminen sekä luottolai
tosten suorittamien vakausmaksujen siirtäminen edelleen yhteiseen kriisinratkaisurahastoon. Nämä teh
tävät toteutuivat laissa säädetystija määräaikoja noudattaen.

Tilikauden aikana rahoitusvakausrahaston pääoman kasvu saavutti sekä talletussuojarahastolle että krii- 
sinratkaisurahastolle asetetut vuosittaiset laskennalliset tavoitetasot.
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2. Tuotto-ja kululaskelma

1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017

TOIMINNAN TUOTOT
Muut toiminnan tuotot 189 692 342.00 189 692 342.00 160 758 198.72 160 758 198,72

TOIMINNAN KULUT
Palvelujen ostot 253,79 -253,79 329,26 -329,26

JÄÄMÄ I 189 692 088,21 160 757 869,46

SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT
Kulut

Siirtotalouden kulut EU:n toimielimille ja muille elimille -56 970 281.35 -56 970 281.35 -121 896 905.12 -121 896905,12

JÄÄMÄ III 132 721 806,86 38 860 964,34

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 132 721 806,86 38 860 964,34



Tallctussuojarahasto/2018 Talletussuojarahasto/2017

TOIMINNAN TUOTOT
Muut toiminnan tuotot 132 690 778.65 132 690 778,65 38 849 919.71 38 849919,71

TOIMINNAN KULUT
Palvelujen ostot 218,27 -218,27 289,88 -289,88

JÄÄMÄ I 132 690 560,38 38 849629,83

SIIRTOTA LOUDEN TUOTOT JA KULUT
Kulut

Siirtotal. kulut EU:n toimielimille ja muille el 0.00 0,00 0.00 0,00

JÄÄMÄ III 132 690 560,38 38 849 629,83

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 132 690 560,38 38 849 629,83
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Kriisinratkaisurahasto/2018 Kriisinratkaisurahasto/2017 RVRyhteensä/2018 RVRyhteensä/2017

57 001 563.35 57 001 563,35 121 908 279.01 121 908 279,01 189 692 342,00 160 758 198,72

35,52 -35,52

57001 527,83

39,38 -39,38

121 908239,63

-253,79

189 692 088,21

-329,26

160 757 869,46

-56 970281.35 -56 970281,35

31 246,48

31 246,48

-121 896 905.12 -121 8% 905,12

11 334,51

11 334,51

-56 970 281,35

132 721 806,86

132 721 806,86

-121 8% 905,12

38 860 964,34

38 860 96434
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3. Tase

31.12.2018 31.12.2017
VASTAAVAA

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
RAHAT, PANKKJSAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT 

Muut pankkitilit
Yhdystilisaatava valtiolta

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ

56 860,00 
274 096 100.77 274 152 960.77

274 152 960,77

25 831,79 
147 083 941.57 147 109773.36

147 109 773,36

VASTAAVAA YHTEENSÄ 274 152 960,77 147 109 773,36

31.12.2018 31.12.2017
VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien pääoman muutos 141 431 153,91 102 570189,57
Tilikauden tuotto-/kuIujäämä

VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN

132 721 806.86 274 152 960,77 38 860964.34 141 431 153,91

Edelleen tilitettävät erät
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

0,00 0,00
0,00

274 152 960,77

5 678 619.45 5 678 619.45
5 678 619,45

147 109 77336
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Talletussuojarahasto 31.12.2018 Talletussuojarahasto 31.12.2017 Kriisinratkaisurahasto31.12.2018 Kriisinratkaisurahasto 31.12.2017 RVR2018 RVR2017

VASTAAVAA

VAIHTO-JA RAHOITUSOMAISUUS
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT 

Muut pankkitilit
Yhdystilisaatava valtiolta

VAIHTO-JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ

3 274,50 
274096150.77 274 099 425.27

274 099 425,27

3 492,77 
147 083 991.57 147 087484.34

147 087 484,34

53 585,50 
-50.00 53 535.50

53 535,50

22 339,02 
-50,00 22 289.02

22 289,02 *
274152 960.77
274 152 960,77

147 109 773 36
147 109 773,36

VASTAAVAA YHTEENSÄ 274 099 425,27 147 087 484,34 53 535,50 22 289,02 274 152 960,77 147 109 77336

VASTATTAVAA
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien pääoman muutos
Tilikauden tuotto-Zkulujäämä

141 408 864,89 
132 690 560.38 274 099425.27

102 559235,06
38 849629.83 141 408 864.89

22 289,02
31 246.48 53 535.50

10 954,51
11 334.51 22 289.02 274 152 960,77 141 431 153,91

VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN

Edelleen tilitettävät erät
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

0.00 0,00
0,00

5 678 619.45 5 678619.45
5 678 619,45

0.00 0.00
0,00

0.00 0.00
0,00

0,00
0,00

5 678619.45
5 678 619,45

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 274 099 425,27 147 087 484,34 53 535,50 22 289,02 274 152 960,77 147 109 77336
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4. Rahoituslaskelma

OMA TOIMINTA «
Palvelujen myynti, vuokrat, käyttökorvaukset ja muut toiminnan tulot 
Tavaroiden ja palveluiden ostomenot
OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA

1.1.-31.12.2018

189 692 342,00 
-253,79

189 692 088,21

1.1.-31.12.2017

160 758 198,72 
-329,26

160 757 869,46

SHRTOTALOUS
Tulonsiirrot EU:n toimielimille ja muille elimille
SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA

-56 970 281,35
-56 970 281,35

-121 896 905,12
-121 896 905,12

RAHOITUS
Velan muutos
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-5 678 619,45
-5 678 619,45

-13 751 946,43
-13 751 946,43

LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS 127 043 187,41 25 109 017,91

LIKVIDIT VARAT 1.1.
LIKVIDIT VARAT 31.12.

147 109 773,36 
274 152 960,77

122 000 755,45 
147 109 773,36
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5. Liitetiedot

Rahoitusvakausrahaston tilinpäätöksen Liite 1: Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertail
tavuus

1. Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten tärkeimmät vaikutukset talousarvion toteutuma- 
laskelmaan, tuotto- ja kululaskelmaan ja taseeseen sekä niiden vertailtavuuteen

Budjetoinnissa ei ole tehty muutoksia, joilla olisi vaikutusta talousarvion toteutumalaskel
maan, tuotto- ja kululaskelmaan ja taseeseen tai niiden vertailtavuuteen.

2. Valuuttakurssi, jota on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat sekä 
muut sitoumukset Suomen rahaksi

Rahoitusvakausrahastolla ei ole ollut ulkomaanvaluutan määräisiä eriä.

3. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät sekä niissä 
tapahtuneiden muutosten vaikutukset tilikauden tuotto- ja kulujäämän sekä taseessa ilmoitettavien 
erien muodostumiseen

Arvostus- ja jaksotusperiaatteissa ja -menetelmissä ei ole tapahtunut muutoksia.

Rahoitusvakausviraston tilinpäätös on laadittu noudattaen talousarviolakia ja -asetusta sekä 
valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin määräyksiä ja ohjeita. Tilinpäätöksessä käytetyt ar
vostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät ovat talousarvioasetuksen 66 a - g §:n mukaisia.

4. Aikaisempiin vuosiin kohdistuvat tuotot ja kulut, talousarviotulot ja -menot sekä virheiden kor
jaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä

Rahoitusvakausrahastolla ei ole aikaisempiin vuosiin kohdistuvia tuottoja ja kuluja, talousar
viotuloja ja -menoja tai virheiden korjauksia.

5. Selvitys edellistä vuotta koskevista tiedoista, jos ne eivät ole vertailukelpoisia tilinpäätösvuoden 
tietojen kanssa

Edellisen vuoden tiedot ovat vertailukelpoisia tilinpäätösvuoden tietojen kanssa.

6. Selvitys tilinpäätösvuoden jälkeisistä olennaisista tapahtumista siltä osin kuin niitä ei ilmoiteta toi
mintakertomuksessa

Rahoitusvakausrahastolla ei ole sellaisia tilinpäätösvuoden jälkeisiä tapahtumia, joita ei ole il
moitettu toimintakertomuksessa.
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Rahoitusvakausrahaston tilinpäätöksen liite 2: Rahaston varojen käyttösuunnitelma tai ra
hastolle vahvistetun talousarvion toteutuma

Rahoitusvakausrahaston varoille ei ole käyttösuunnitelmaa eikä rahastolle ole vahvistettu talousar
viota, vaan varoja käytetään laissa säädettyihin tarkoituksiin tallettajien suojaamiseksi ja kriisinrat- 
kaisun kustannusten kattamiseksi.

Rahoitusvakausrahaston varoja ei ollut vuonna 2018 tarpeen käyttää talletussuojakorvausten mak
satukseen eikä kriisinratkaisun kustannusten kattamiseen.

Rahoitus vakaus rahaston tilinpäätöksen 2018 liitteet 3-15

Liite 3 Henkilöstökulujen erittely Ei ilmoitettavaa
Liite 4 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Ei ilmoitettavaa
Liite 5 Käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot Ei ilmoitettavaa
Liite 6 Rahoitustuotot ja -kulut Ei ilmoitettavaa
Liite 7 Rahastosta annetut lainat Ei ilmoitettavaa
Liite 8 Arvopaperit ja muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset Ei ilmoitettavaa

Rahoitusvakausrahaston tilinpäätöksen liite 9: Taseen rahoituserät ja velat

31.12.2018 Vaihtuvakorkoiset
Alle 1-5 Yli

1 vuosi vuotta 5 vuotta

Kiinteäkorkoiset
Alle 1-5

1 vuosi vuotta
Yli

5 vuotta

Yhteensä

Vastaavien rahoituserät
Yhdystilisaatavat valtiolta 0,00 0,00 0,00 274 096 100,77 0,00 0,00 274 096 100,77
Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat 0,00 0,00 0,00 56 860,00 0,00 0,00 56 860,00
Yhteensä 0,00 0,00 0,00 274 152 960,77 0,00 0,00 274 152 960,77

Liite 10 Valtiontakaukset ja -takuut ja sekä muut monivuotiset vastuut Ei ilmoitettavaa 
Liite 11 Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat Ei ilmoitettavaa 
Liite 12 Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat Ei ilmoitettavaa 
Liite 13 Velan muutokset Ei ilmoitettavaa 
Liite 14 Velan maturiteettijakauma ja duraatio Ei ilmoitettavaa 
Liite 15 Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot Ei ilmoitettavaa



6. Allekirjoitus

Ylijohtaja Tuija Taos

Tilinpäätösmerkintä
Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. 
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä . 2-, ,2019

PricevvaterhouseCoopers Oy 
tilintarkastusyhteisö

Heini Laine, KHTJukka Paunonen, KHT
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Tilintarkastuskertomus
Valtiovarainministeriölle

Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että

• tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti

• tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot rahaston toiminnan tuloksesta ja tuloksellisuudesta sekä talou
dellisesta asemasta

• rahaston hallintoa ja toimintaa on hoidettu sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti

• tilinpäätös voidaan vahvistaa ja

• rahoitusvakausviraston ehdotus tuloksen käsittelystä on asianmukainen.

Tilintarkastuksen kohde
Olemme tilintarkastaneet Rahoitusvakausrahaston (y-tunnus 2683908-2) hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätök
sen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, taseen, tuotto-ja kululaskelman, ra
hoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltu
vaa tilintarkastusevidenssiä.

Riippumattomuus
Olemme riippumattomia rahastosta niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka 
koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset vel
vollisuutemme.

Tilinpäätöstä koskevat Rahoitusvakausviraston velvollisuudet
Rahoitusvakausvirasto vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot rahaston 
toiminnan tuloksesta ja tuloksellisuudesta sekä taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätök
sen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Rahoitusvakausvirasto vas
taa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei 
ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Rahoitusvakausvirasto on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan rahaston kykyä jatkaa toimintaansa ja 
soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on 
laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos 
rahasto aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

PriceuiaterhouseCoopers Oy, tilintarkastusyhteisö, PL 1015 (Itämerentori 2), OOlOi HELSINKI 
Puh. 020 7877000, Faksi 09 641 367, www.pwc.fi 
Kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 0486406-8

http://www.pwc.fi
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Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytökses
tä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. 
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havai
taan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua vää
rinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella 
odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säily
tämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden 
riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme 
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, 
että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että 
virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimin
taa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäi
sen valvonnan sivuuttamista.

• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituk
sessa, että pystyisimme antamaan lausunnon rahaston sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjan
pidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

• teemme johtopäätöksen siitä, onko Rahoitusvakausviraston ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen 
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johto
päätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi 
antaa merkittävää aihetta epäillä rahaston kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olen
naista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota 
epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole 
riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäi
vään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin 
johtaa siihen, ettei rahasto pysty jatkamaan toimintaansa.

• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, 
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että 
se antaa oikeat ja riittävät tiedot.
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Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituk
sesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät 
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Helsingissä 28.2.2019

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Jukka Paunonen 
KHT

Heini Laine 
KHT




