
rv
RAHOITUSVAKAUSVIRASTO 

VERKET FÖR FINANSIELL STABILITET 
FINANCIAL STABILITY AUTHORITY

Rahoitusvakausviraston 
tilinpäätös vuodelta 2018

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat



2 (26)

Sisällysluettelo

1. Toimintakertomus.............................................................................................................. 3

1.1 Johdon katsaus............................................................................................................... 3

1.2 Vaikuttavuus.................................................................................................................... 6

1.3 Toiminnallinen tehokkuus ja tuloksellisuus.....................................................................7

1.3.1 Yleistä.......................................................................................................................7

1.3.2 Kriisinratkaisun suunnittelu...................................................................................... 8

1.3.3 Kriisinratkaisu........................................................................................................... 9

1.3.4 Talletussuoja.......................................................................................................... 11

1.3.5 Rahoitusvakausrahasto..........................................................................................12

1.3.6 Hallinto....................................................................................................................14

1.4 Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen..........................................................16

1.5 Tilinpäätösanalyysi........................................................................................................ 17

1.5.1 Rahoituksen rakenne..............................................................................................17

1.5.2 Talousarvion toteutuminen.................................................................................... 17

1.5.3 Tuotto-ja kululaskelma...........................................................................................18

1.5.4 Tase........................................................................................................................18
1.6 Sisäisen valvonnan arviointi-ja vahvistuslausuma.......................................................18

1.7 Arviointien tulokset........................................................................................................ 19

1.8 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä..................................................................... 19

2. Talousarvion toteutumalaskelma.................................................................................... 20

3. Tuotto- ja kululaskelma...................................................................................................21

4. Tase.................................................................................................................................22

5. Liitetiedot......................................................................................................................... 23

6. Allekirjoitus...................................................................................................................... 26



1. Toimintakertomus

1.1 Johdon katsaus

Rahoitusvakausviraston (jäljempänä RW, virasto) neljäntenä toimintavuotena virasto jat
koi pitkäjänteistä työtä lisätäkseen toimintakykyä ja -varmuutta erilaisissa kriisinratkaisu- 
ja talletussuojatilanteissa. Toiminnassa painottuivat viraston toimintakyvyn sisäinen kehit
täminen, laitoskohtaisen kriisinhoitokyvyn parantaminen, kotimaisten rahoitusvakausvi- 
ranomaisten yhteisen toimintakyvyn kehittäminen sekä valmistautuminen Suomen pank
kisektorin rakenteelliseen muutokseen. Viraston toiminnalle asetetut tulostavoitteet saa
vutettiin toimintavuonna hyvin.

Suomen taloudellisesti vahvan pankkisektorin toimintaympäristössä tapahtui vuonna 
2018 poikkeuksellinen rakenteellinen muutos, kun Nordea Bank AB toteutti emoyhtiön 
kotipaikan siirron Suomeen käänteisellä fuusiolla. Suomen pankkisektori on kooltaan nyt 
yksi Euroopan suurimmista, kun pankkisektorin kokoa mitataan kokonaistaseen määrällä 
suhteessa maan BKT.hen. Kyseinen tunnusluku on Suomessa nyt noin 400%, kun se 
aikaisemmin oli noin 200%. Nordean mukanaan tuomien asiakokonaisuuksien haltuun
otto oli keskeinen painopiste viraston 2018 toiminnassa. Nordea Bank Oyj:n toiminnan 
käynnistyminen Suomessa lokakuussa 2018 toi virastolle aiempaa vastuullisemman roo
lin Nordean kriisinratkaisusuunnittelussa yhdessä yhteisen kriisinratkaisuneuvoston 
(SRB) kanssa. Muutos näkyy kriisinratkaisuasioiden ohella myös talletussuoja-asioiden 
hoidossa, sillä viraston ylläpitämällä Suomen talletussuojajärjestelmällä on nyt kokonais
vastuu Nordean talletussuojasta ja talletussuojarahaston tavoitetaso, joka vastaa määräl
tään 0,8 prosenttia Suomessa toimivien talletuspankkien korvattavien talletusten yhteis
määrästä, nousee noin 400 miljoonasta eurosta reiluun miljardiin euroon. Rakenteellisen 
muutoksen aiheuttamat viraston asiantuntijuuden vahvistukset vietiin onnistuneesti läpi 
kevään 2018 kuluessa.

EU-yhteistyössä yksi merkittävä viranomaishuomio koko vuoden 2018 oli Brexitiin liitty
vien muutosten ennakointi ja vakauden hallinta. Kriisinratkaisukehikon näkökulmasta kes
keinen kysymys Iso-Britannian aseman muuttumisessa kolmanneksi maaksi liittyy Eng
lannin lainsäädännön alla liikkeeseen laskettujen velkakirjojen MREL-kelpoisuuden mah
dolliseen menettämiseen, joka saattaa joidenkin pankkien kohdalla johtaa äkillisiin MREL- 
vaateiden alituksiin. Brexitin vaikutukset talletussuojaan ovat myös olleet EU- 
viranomaisten huomion kohteena. Talletussuojan kannalta keskeistä on isobritannialais- 
ten pankkien EU-alueella toimivien sivuliikkeiden talletussuojan järjestäminen Brexitin jäl
keen, jos Iso-Britannia päättää sulkea ne talletussuojajärjestelmänsä ulkopuolelle. Iso- 
Britannian pankeilla ei ole sivuliikkeitä Suomessa eikä Brexitillä ole vaikutusta Suomessa 
oleviin talletuksiin.

Suomalaispankkien kriisinratkaisusuunnittelua jatkettiin syventämällä suunnitelmien si
sältöä sekä SRB:n johtamissa kriisinratkaisutiimeissä, että pohjoismaisten kollegavirasto- 
jen johtamissa kriisinratkaisukollegioissa. Viraston suorassa toimivallassa olevien pienten 
ja keskisuurten laitosten kriisinratkaisusuunnitelmissa saavutettiin täysi kattavuus ja joi
denkin laitosten kohdalla aloitettiin jo suunnitelmien päivitysversioiden valmistelu. Lähi
vuosina työssä syvennytään entistä tarkemmin laitos- ja ryhmäkohtaisiin erityispiirteisiin, 
mikä on tärkeää purettavuuden varmistamisen näkökulmasta. Suunnittelutyön rinnalla jär
jestettiin viranomaisyhteistyössä kaksi kansallista simulaatioharjoitusta ja seminaareja, 
joiden tarkoituksena oli kehittää rahoitusvakaudesta vastaavien viranomaisten yhteistä
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toimintakykyä kriisintilanteessa. Talletussuojajärjestelmän toimintakykyä parantavan 
maksatusjärjestelmähankkeen toteutusprojekti eteni toimintavuoden aikana hyvin ja so
velluskokonaisuuden käyttöönotto on määrä toteuttaa keväällä 2019.

EU-toiminnassaan virasto painotti osallistumista SRB:n valmisteluelinten työhön. Erityi
sesti SRB:n MREL-politiikkatyössä saavutettiin edistystä, mikä on merkittävää euroalueen 
pankkien purettavuuden varmistamisen kannalta. Painopisteenä SRB:llä oli myös hori
sontaalinen politiikkatyö liittyen siihen, miten laitosten yhteiskunnan kannalta kriittisten lii
ketoimintojen jatkuvuus voidaan turvata kriisitilanteessa. Kolmas SRB:n päähuomio oli 
edelleen kansallisten viranomaisten kriisinhoitokyvyn kehittäminen. Tämä näkyi muun 
muassa kansallisten kriisinhoitokäsikirjojen laadintatyön jatkumisena sekä käsikirjojen si
sällön yhdenmukaistamisena. Toimintavuoden kokemukset osoittivat jälleen, että SRB:n 
piirissä tapahtuva kriisinratkaisusuunnittelua ja kriisinhoitokykyä tukeva horisontaalinen 
politiikkatyö on sekä määrältään että vaikeusasteeltaan vaativaa, ja siihen osallistuminen 
vie merkittävän panoksen viraston resursseista. Tästä huolimatta viraston aktiivinen vai
kuttaminen SRB:ssä on jatkossakin tärkeää, jotta kriisinratkaisun suunnittelutyö ja kriisien 
hoitoon varautuminen on yhdenmukaista, laadukasta ja tehokasta koko euroalueella. Toi
mintavuoden kokemukset osoittivat myös, että viraston on tehokkuusmielessä hyvä aika- 
tauluttaa oman toimintansa kehittämistä SRB:n politiikkatyön etenemiseen.

Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) työ laajeni 2018 aikana, kun sen kriisinratkaisuko- 
mitean alle perustettiin kaksi pysyvää työryhmää kriisinratkaisusuunnitteluun ja kriisinrat- 
kaisuvälineiden täytäntöönpanoon liittyvissä kysymyksissä. Viraston näkökulmasta kan
sallisten kriisinratkaisuviranomaisten kytkeminen tiiviimmin EBA:n hankkeisiin on positii
vista, koska työ kattaa koko EU-alueen tarkastelun ja työssä ovat mukana kaikki kriisin- 
ratkaisuviranomaiset myös muista Pohjoismaista. EBA:n puitteissa on lähivuodet vireillä 
myös merkittäviä kriisinratkaisusuunnitteluun liittyviä raportoinnin harmonisointiin ja stan
dardointiin sekä keskittämiseen tähtääviä hankkeita. Rahoitusvakausvirasto tukee EBA:n 
tavoitteita näissä hankkeissa. Tiedonkeruuteemat painottuivat myös SRB:n työssä. Li
säksi EBA on aktivoitunut aiempaan verrattuna merkittävästi myös talletussuoja-asioissa, 
joissa on 2018 kesällä perustettu uusi työryhmä alatyöryhmineen.

Strategiansa mukaisesti virasto panosti vuoden 2018 mittaan merkittävästi kotimaiseen ja 
EU-lainsäädäntötyöhön. Virasto osallistui VM:n tukena niin sanottuja non preferred senior 
(NPS) -velkoja koskevan kotimaisen lainsäädännön valmisteluun. Marraskuussa 2018 
voimaan tulleella lailla saatettiin kansallisesti voimaan BRRD- eli kriisinratkaisudirektiivin 
uudet NPS-velkoja koskevat säännökset. Säännöksellä luotiin luottolaitoksille uusi huo
nomman etuoikeuden tavallisten joukkolainojen velkaluokka. Se alaskirjataan kriisinrat- 
kaisussa ennen tavallisia joukkolainoja ja velkoja. Tämä edistää alaskirjauksen teknistä 
toteuttamista ja kohdistaa laitoksen tappioita tavallisten velkojien ja tallettajien sijasta si- 
joitustyyppisen instrumentin haltijoille. Jo viimeistelyvaiheessa oleva BRRD-direktiivin 
muu kuin NPS-velkoja koskeva tarkistus tukee myös merkittävällä tavalla kriisinratkai- 
sumekanismin toimivuutta ja uskottavuutta tukee. Direktiivin kansallinen voimaansaatta
minen käynnistynee loppuvuonna 2019. Tulevat muutokset koskevat muun muassa alen- 
tamiskelpoisten velkojen laatua, vähimmäismäärää ja raportointia sekä mahdollisuutta lai
toksen toimintojen lyhytaikaiseen keskeyttämiseen kriisitilanteessa. Muutokset tukevat 
kriisinratkaisuviranomaisia muun muassa määrällisesti ja laadullisesti riittävän tiukkojen 
subordinaatiovaateiden asettamisessa sekä toisaalta mahdollistavat paremmin suoma
laisten yhteenliittymien kansallisten erityispiirteiden tunnistamisen.
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Sääntelyhankkeisiin panostaminen näkyy prioriteettina viraston toiminnassa myös 
vuonna 2019, kun virasto avustaa valtiovarainministeriötä (VM) Suomen EU- 
puheenjohtajuuskauden hankkeissa koskien eurooppalaista talletussuojajärjestelmää 
(EDIS) ja keskusvastapuolten kriisinratkaisukehikkoa. Lähivuosina on odotettavissa lisää 
viraston vastuualuetta koskevan EU-kehikon tarkistuksia, kun yhteisen kriisinratkaisura- 
haston (SRF) julkista varautumisjärjestelmää koskeva valmistelu etenee poliittisella ta
solla ja sen käytännön järjestelyt Euroopan Vakausmekanismin (EVM) kanssa alkavat. 
Lisäksi jäsenvaltioiden ja Euroopan keskuspankin selvityksessä on, miten parhaiten jär
jestää uskottava mekanismi likviditeettirahoitukseen pankin kriisinratkaisutilanteessa. Vi
rasto on vuoden mittaan julkisissa kannanotoissa esimerkiksi eduskunnassa korostanut 
myös tarvetta kansallisten maksukyvyttömyyttä koskevien säännösten harmonisoimiseksi 
pankkisektorilla sekä pankkisektorin valtiontukea koskevien säännösten päivittämistä.

Euroalueen pankkisektorin toimintaympäristö oli vuoden mittaan tapahtumarikas. Merkit
tävimpiin tapahtumiin voidaan Brexitin aiheuttaman epävarmuuden lisäksi laskea Italian 
poliittinen tilanne ja merkittävät rahanpesun estämiseen liittyvät pankkikohtaiset ongel
mat. Italian poliittinen epävarmuus on aiheuttanut painetta maan pankkisektorille usealla 
eri tavalla, kuten vakavaraisuuden heikentymisenä, ongelmaluottojen supistamisvauhdin 
hidastumisena sekä varainhankintakustannusten nousuna ja varainhankinnan saatavuu
den heikentymisenä etenkin MREL-kelpoisten instrumenttien kohdalla. Poliittinen epävar
muus on näkynyt vahvasti Italian valtionlainojen koroissa, jotka kävivät lokakuussa kor
keimmilla tasoillaan sitten vuoden 2014. Tämä on puolestaan jälleen nostanut pinnalle 
huolen pankkien ja valtioiden välisestä kohtalonyhteydestä, jota ei ole vieläkään saatu 
supistettua riittävissä määrin. Tämän lisäksi osalla euroalueen pankeista on merkittävää 
altistusta Italiaan sekä luotonannon että valtionlainaomistusten kautta, eli Italian ongelmat 
eivät rajoitu ainoastaan Italian rajojen sisälle. Vuonna 2018 rahanpesun estämiseen liitty
vät ongelmat ja riskit nousivat pinnalle myös Pohjoismaissa. Kyseisten tapahtumien 
myötä on tullut selväksi, että pankkien operatiiviseen toimintaan liittyviä riskejä on syytä 
seurata ja valvoa entistä tarkemmin niiden merkityksen alati kasvaessa.

Kriisinratkaisutapahtumia ei vuonna 2018 kuitenkaan toteutunut. Loppukesästä 2018 alu
eellisesti toimivan italialaispankki Banca Carigen taloudelliset ja hallinnolliset huolet kas- 
voivat. Pankin tilanne jatkoi heikentymistään ja alkuvuodesta 2019 EKP asetti pankille 
tilapäisen hallinnon ja valvontakomitean. Saksassa oli havaittavissa merkittäviä haasteita 
ja uudelleenjärjestelytarpeita muutaman suurehkon Landesbankin kohdalla vuonna 2018.

Kuten vuonna 2017, myös vuonna 2018 keskustelua ja huolta herättivät asuntojen hinnat 
sekä kotitalouksien velkaantuminen ja näihin liittyvä mahdollinen järjestelmäriski. Suo
messa asuntojen hintojen kehitys on ollut melko maltillista, myös pk-seudulla, mutta eten
kin Ruotsin ja Norjan asuntomarkkinoiden mahdollinen ylihinnoittelu on aiheuttanut laa
jempaa huolta. Suomessa useat viranomaiset ovat esittäneet huoliaan kotitalouksien kas
vavasta velkaantumisesta etenkin kulutusluottojen ja uudiskohteisiin liittyvien taloyhtiölai- 
nojen kautta. Huolta aiheuttaa myös se, että monissa tapauksissa kotitaloudet eivät ole 
täysin tietoisia luottojen todellisista ehdoista ja sisällöstä, mikä saattaa johtaa yllättäviin 
lisäkuluihin ja ylivelkaantumiseen. Tämä osaltaan vaikuttaa yksityishenkilöiden kulutuk
seen siten vaikuttaen negatiivisesti talouteen.

Huolta riskeistä hälventää suomalaisten pankkien erittäin vahva tappionkantokyky. Syys
kuun lopussa 2018 ydinvakavaraisuus oli keskimäärin 20,4% ja vähimmäisomavaraisuus- 
aste (leverage ratio) 6,8%. EU-maiden keskimääräiseen 14,5% ydinvakavaraisuuteen ja 
5,1% vähimmäisomavaraisuusasteeseen verrattuna tasot ovat Suomessa hyvät. Nordean
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kotipaikan siirtyminen Suomeen heikentää hieman näitä tunnuslukuja, mutta ne pysyvät 
kuitenkin edelleen hyvin vahvalla tasolla. Suomalaiset pankit ovat pystyneet ylläpitämään 
kannattavuuttaan alhaisen koron ympäristössä johtuen muun muassa kasvaneista palk- 
kiotuotoista, saamisten arvonalentumisten alhaisesta tasosta ja kulurakenteen keventy
misestä. Myös likviditeettitilanne on pysynyt tyydyttävällä tasolla. Talouden kasvun odo
tetaan jatkuvan, kuitenkin hieman edellisvuosia hitaampana, mikä helpottaa pankkeja yhä 
vahvistamaan taseitaan.

Talouden suotuisan kehityksen myötä Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa 
rahapolitiikan kiristyspaineet olivat kasvussa vuonna 2018. Esimerkiksi Euroopan keskus
pankki (EKP) päätti lopettaa arvopapereiden kuukausittaisen osto-ohjelmansa vuoden lo
pussa ja Yhdysvaltain keskuspankki (FED) nosti ohjauskorkoa neljästi vuoden aikana. 
Viime aikoina on kuitenkin ilmaantunut useita merkkejä siitä, että maailmantalouden kas
vuvauhti on hidastumassa, mikä osaltaan vaikuttanee keskuspankkien halukkuuteen ja 
kykyyn kiristää rahapolitiikkaa merkittävissä määrin lähivuosina. Globaalin kasvun hidas
tuminen on useiden tekijöiden summa, joista yksi on USA:n ja useiden eri maiden (pää
osin Kiina) väliset kauppapoliittiset jännitteet. Alkaneena toimintavuonna mielenkiinto koh
distuu euroalueella muun muassa siihen, nostaako EKP ohjauskorkoa ja käynnistetäänkö 
uusia likviditeettioperaatioita (TLTRO) vanhojen erääntyvien tilalle.

1.2 Vaikuttavuus

Vuoden 2018 syksyn strategiatyössä virasto päivitti yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoit
teitaan. Keskustelut käytiin myös toimintaa ohjaavan ministeriön kanssa. Seuraavassa 
kuvassa on esitetty työssä täsmennetyt kolme keskeisintä yhteiskunnallista tavoitetta 
sekä kuhunkin niistä liittyvät kolme osatavoitetta, joihin liittyviä erilaisia käytännön hank
keita priorisoidaan viraston toiminnassa tulevina vuosina.

Strategiakartta 2019-2021 ja 
toiminnan painopisteet vuonna 2019

Erityinen painopistealue; tämän 
tulostavoitteen alla olevia hankkeita 
priorisoidaan

Ei muutosta aiempaan painotukseen
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Yllä olevassa strategiakuvassa on vihreällä nuolella kuvattu ne painopistealueet, joihin 
liittyviä tulostavoitteita virastossa priorisoidaan vuonna 2019 vuotta 2018 enemmän ja kel
taisella ne, joissa panostus pysyy samalla tasolla. Viraston toiminnan vakiinnuttamisvaihe 
huomioiden uudeksi läpileikkaavaksi tavoitteeksi asetettiin aiempaa suurempi panostus 
viestintään.

1.3 Toiminnallinen tehokkuus ja tuloksellisuus

1.3.1 Yleistä

Viraston toiminnallista tehokkuutta kehitettiin toimintavuonna useilla eri hankkeilla, jotka 
tähtäävät modernien tietoteknisten ratkaisujen käyttöönottoon ja tehokkaaseen hyödyn
tämiseen. Näiden tietojärjestelmähankkeiden tehokkuushyödyt aktualisoituvat tulevina 
vuosina, kun uudet järjestelmät otetaan täysimääräisesti käyttöön. Merkittävimmät näistä 
hankkeista ovat talletussuojan maksatusjärjestelmähanke, kriisinratkaisusuunnittelua tu
kevat yhteistyöhankkeet Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin kanssa sekä sähköiseen 
asianhallintaan siirtyminen.

Talletussuojan maksatusjärjestelmällä mahdollistetaan talletussuojankorvausten nopea 
ja mahdollisimman pitkälle automatisoitu maksatus pankin ajautuessa pysyviin taloudelli
siin vaikeuksiin. Tietojärjestelmäkokonaisuus valmistuu vuoden 2019 keväällä ja vaiku
tukset viraston toiminnalliseen tehokkuuteen näkyvät välittömästi, kun virastossa toteute
taan kevään aikana talletussuojajärjestelmän lakisääteiset kuormitustestit uutta tietojär
jestelmää hyödyntäen.

Yksi keskeisimmistä kriisinratkaisusuunnittelua tukevista tietojärjestelmähankkeista on Fi
nanssivalvonnan ja Suomen Pankin kanssa toteutettava analyysijärjestelmää koskeva yh
teistyöhanke, jonka myötä virastolle tulee mahdollisuus Finanssivalvonnan keräämien 
valvontatietojen tehokkaaseen hyödyntämiseen suoraan viraston asiantuntijoiden omilta 
työasemilta. Järjestelmähankkeen myötä mahdollistuu sekä nykyistä monipuolisempi 
analyysi kriisinratkaisusuunnittelun kohteena olevista toimijoista että aiempaa tehok
kaampi viranomaisten välinen tiedonvaihto. Hankkeessa saavutettiin merkittävää edis
tystä viraston käynnistäessä järjestelmän hyväksymistestauksen vuoden 2018 lopulla. 
Projektin tekninen vaihe saataneen päätöksen vuoden 2019 aikana, jonka jälkeen viras
ton sisäisiä työprosesseja kehitetään huomioiden toteutuksen mahdollistamat tehokkuus- 
hyödyt analyysityössä. Projekti etenee vuoden 2019 aikana toiseen vaiheeseen, jossa 
myös viraston keräämät, SRB:n toimivallan piirissä olevien merkittävien luottolaitosten 
velkarakennetiedot (Liability Data Report, LDR) tallennetaan Finanssivalvonnan tietojär
jestelmään. Toteutuksen myötä järjestelmästä saatavat tehokkuushyödyt voidaan ulottaa 
yhä laajemmin eri viranomaisten keräämiin tietoihin. Järjestelmän kautta tapahtuvan tie
donvaihdon myötä myös Finanssivalvonnan pankkivalvonta pystyy jatkuvan valvonnan 
työssään hyödyntämään valvottavistaan nykyistä monipuolisempaa tietoa.

Toinen kriisinratkaisusuunnittelua tukeva ja tehostava hanke on viraston oman, kokonais
valtaisen raportointi- ja analyysijärjestelmän hankinta. Esiselvitys raportointijärjestelmän 
hankinnasta kuitenkin odottaa siihen asti, kunnes SRB:n ja EBA:n raportointivaatimukset 
koskien muun muassa tiedonvaihdon muotoa, frekvenssiä, laajuutta sekä viranomaisten
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keskinäistä työnjakoa selkeytyvät. Myös SRB:n IT-hankkeiden aikataulujen ja järjestel
mien yhteiskäyttöisyyden osalta virasto odottaa nykyistä tarkempia suunnitelmia ennen 
kuin mahdollisten kansallisesti toteutettavien projektien selvityksen osalta edetään.

Viraston hallinnollisten asioiden hoidon tehostamisen kannalta keskeisimpiä muutoksia 
toimintavuoden aikana olivat kumppanuudelle perustuvan toimintamallin käyttöönotto 
Hanselin kanssa, henkilöstöhallinnon palvelukokonaisuuden kehitystyön käynnistäminen 
Palkeiden kanssa sekä korkean automaatioasteen tilaamiseen ja laskunkäsittelyyn tuo
neen Handi-palvelun käyttöönotto.

Lisäksi valmistelussa on edelleen sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttöönotto, joka 
vuosien 2019-2020 aikana valmistuttuaan tuo mukanaan merkittäviä tehokkuushyötyjä 
koko viraston toimintaan.

Viraston organisaatiorakenne muutettiin maaliskuussa 2018, jolloin virastoon perustettiin 
kaksi yksikköä, joille nimettiin päälliköt. Organisaatiomuutoksella lisättiin viraston johta- 
misvalmiuksia ja parannettiin lähiesimiestyötä ja sitä kautta toiminnan tehostumista ja pa
rempaa fokusoitumista.

1.3.2 Kriisinratkaisun suunnittelu

SRB:n suorassa toimivallassa olevien suurempien suomalaisten laitosten (niin sanotut Sl- 
laitokset) osalta tapahtui vuoden aikana merkittävä muutos, kun Nordea Bank AB toteutti 
emoyhtiön kotipaikan siirron Suomeen käänteisellä fuusiolla. Vastuun siirtoa koskevat val- 
mistelutoimenpiteet käynnistettiin Ruotsin kriisinratkaisuviranomaisen (SNDO), SRB:n ja 
RW:n kesken jo ennen lokakuussa toteutunutta fuusion täytäntöönpanoa ja sujuvasti to
teutuneen siirtymävaiheen jälkeen kriisinratkaisusuunnitelman päivittäminen SRB:n joh
dolla saatiin tehokkaasti käyntiin loppuvuoden aikana. Merkittävää edistymistä tapahtui 
vuoden aikana myös muiden suomalaisten SI- laitosten ja pohjoismaisten kriisinratkai- 
suviranomaisten toimivallassa olevien pohjoismaisten kollegiopankkien suunnittelun 
osalta.

RW:n suorassa toimivallassa olevien laitosten (niin sanotut LSI-laitokset) kriisinratkaisu- 
suunnitelmissa saavutettiin vuoden lopussa eräs tärkeä merkkipaalu, kun viimeisetkin en
simmäiset suunnitelmaversiot toimitettiin SRB:n ja Finanssivalvonnan arvioitavaksi. Näin 
suunnitelmien kattavuusaste nousi 100%:iin ensimmäisten pankkiunionimaiden joukossa. 
Valmiiksi saatiin myös RW:n toimivallassa olevien sijoituspalveluyritysten ensimmäiset 
kriisinratkaisusuunnitelmat. Lisäksi eräiden LSI- laitosten kohdalla käynnistyi kriisinratkai- 
susuunnitelmien päivityskierros.

Tärkeässä asemassa oli myös edelleen osallistuminen suunnittelutyötä tukeviin SRB:n 
työryhmiin muun muassa purettavuuden esteiden ja MREL- periaatteiden osalta. Useissa 
SRB:n työryhmissä valmisteltiin yhteisiä teknisiä linjauspapereita, joilla on merkittävä vai
kutus suunnitelmien sisältöön. Näiden linjauspapereiden koostaminen yhdeksi suunnitte- 
lumanuaaliksi käynnistyi loppuvuodesta ja tavoitteena on saada ensimmäinen versio ma
nuaalista valmiiksi ja käyttöön kevään 2019 aikana. Suunnittelutyötä palvelevaa yhteis
työtä lisättiin myös EBA:n piirissä, jossa perustettuun uuteen pysyvään työryhmään RW 
osallistuu jäsenenä.
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Viraston oman suunnittelutyön prosesseja kehitettiin ja kuvauksia päivitettiin työn ede
tessä. Sisäisiä työnjakoja ja horisontaalisia vastuita työskentelyssä on samalla täsmen
nettyjä suunnitelmien laatua on yhdenmukaistettu. Haasteita suunnitelmien valmisteluai
kataulun ennakoinnissa ja kommunikoinnissa pankeille aiheuttaa kuitenkin edelleen 
SRB:n LSI- laitoksia koskevien suunnitelmien hidaskestoinen lausuntomenettely.

Keskeisimmät saavutukset:

• Myötävaikutettiin Suomeen vuoden aikana kotipaikkansa siirtäneen Nordean 
vastuunjaon sujuvaan siirtymiseen Ruotsin SNDO:lta SRB:lle ja osallistuttiin 
SRB:n yhteistyöryhmän (Internal Resolution Team, IRT) puitteissa Nordean 
siirtymävaiheen suunnitelman valmisteluun.

• Osallistuttiin tiiviisti SRB.n suorassa toimivallassa olevien muiden kahden 
suomalaisen laitoksen kriisinratkaisusuunnitelmien valmisteluun, joista toisen 
laitoksen osalta suunnitelma on neljäs ja toisella laitoksella toinen. Pohjoismaisten 
pankkikonsernien kriisinratkaisukollegioissa osallistuttiin asianomaisten 
konsernien kolmansien suunnitelmaversioiden valmisteluun.

• Saatiin kaikkien RW:n vastuulla olevien LSI-laitosten ja sijoituspalveluyritysten 
ensimmäiset kriisinratkaisusuunnitelmat valmiiksi.

• Vaikutettiin SRB-linjausten sisältöön osallistumalla moneen 
kriisinratkaisukomitean alaiseen työryhmään tai asiantuntijaverkostoon. Erityisesti 
MREL-työryhmässä tehtiin tiiviisti yhteistyötä muiden saman mielisten 
kriisinratkaisuviranomaisten kanssa, jotta SRB:lle saataisiin vahvistettua riittävän 
tiukka MREL-politiikka. LSI- laitoksia koskevien kriisinratkaisusuunnitelmien 
strategioiden ja MREL- linjausten osalta lisättiin suoraa tiedonvaihtoa ja muuta 
yhteistyötä eräiden muiden pankkiunionialueen kriisinratkaisuviranomaisten 
kanssa.

• Tiivistettiin suunnittelutyötä tukevaa yhteistyötä Finanssivalvonnan kanssa 
luomalla yhteydet pankkien taloudellisia raportteja koskevaan tietokantaan. RW:n 
ja Rivan yhteistyötä ja tiedonvaihtoa koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan (MOU) 
valmistelu on viimeistelyvaiheessa.

• Käynnistettiin RW:n ja Suomen Pankin yhteisymmärryspöytäkirjan valmistelu.

• Vaikutettiin aktiivisesti käynnissä olevaan MREL-sääntelyn kehittämiseen EU:ssa 
(niin sanottu BRRD 2-hanke) seuraamalla muutoksia tiiviisti ja samalla 
vaikuttamalla aktiivisesti VM:n asiantuntijoihin kommentoimalla 
valmistelumateriaalia. Erityisesti suomalaisen pankkisektorin erityispiirteenä 
vaikuttamisessa painottui yhteenliittymien yhteisvastuujärjestelmän huomioon 
ottaminen säännösmuutoksissa, jota koskevat ehdotukset saatiin sisällytettyä 
lopullisiin säädösteksteihin.

1.3.3 Kriisinratkaisu

Tammikuussa 2018 järjestettiin viraston johdolla ensimmäinen kansallinen simulaatiohar- 
joitus, jossa harjoiteltiin erityisesti kriisitilanteen tunnistamista, neljän viranomaisen yhteis
työtä ja tiedonvaihtoa sekä viranomaisten toimenpiteitä ja päätöksentekoa tilanteessa, joi-
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loin simulaatiopankki ajautuu kriisiin ja on kaatumaisillaan (ns. failing or likely to fail -ti
lanne tai FOLTF-tilanne). Saadut kokemukset hyödynnettiin kansallisen kriisinhoitoval- 
miuden kehittämisessä.

Kansallisen kriisinhoitokyvyn kehittämisen painopisteet vuonna 2018 liittyivät myös viran
omaisyhteistyön selkeyttämiseen ja eri viranomaisten tehtäviä koskevan keskinäisen tie
tämyksen lisäämiseen. Syksyllä 2018 järjestettiin kolmen seminaarin kokonaisuus, jossa 
esiteltiin viranomaisten roolit ja tehtävät ennen FOLTF-tilannetta, FOLTF-tilanteen yhtey
dessä ja rajat ylittävissä kriisitilanteissa. Seminaarien ohella valmisteltiin viraston johdolla 
marraskuussa järjestetty toinen kansallinen simulaatioharjoitus, jossa testattiin eri viran
omaisten toimenpiteitä ja tietojenvaihtoa FOLTF-tilanteeseen ajautuvassa kriisissä. Li
säksi virasto tammikuussa 2019 järjestetyn pohjoismais-baltialaisen simulaatioharjoituk- 
sen valmisteluun.

Viraston oman kriisinhoitokyvyn kehittämisessä keskityttiin viraston vastuulla ja hoidetta
vana olevien kriisinhoitotilanteen osaprosessien läpikäyntiin, mallintamiseen ja kuvaami
seen osin ulkopuolisen konsultin tukemana. Syntyneitä kuvauksia hyödynnettiin osaltaan 
syksyn seminaarien valmistelussa, marraskuun simulaatiossa ja kansallisen kriisinhoito- 
manuaalin jatkovalmistelussa.

Kansallisen kriisinhoitomanuaalin valmistelu pankkiunionin alueella tapahtuvan rajat ylit
tävän kriisin hoitotilanteessa on edelleen pitkälle riippuvainen SRB:n työskentelyn aika
tauluista. Edistymistä tapahtui kriisinhoitovälineiden käyttötilanteiden tarkempaan kuvaa
miseen liittyvissä SRB:n ohjeistuksissa, jotka saatiin kaikkien välineiden osalta valmiiksi. 
SRB:n ohjeistuksiin liittyen virasto valmisteli kriisinhoitovälineitä koskevat täytäntöönpa- 
novaiheen kuvaukset (ns. Operational Steps Documents, OSD), jotka liitetään sekä val
misteilla olevaan SRB:n kriisinhoitokäsikirjaan (SRB Crisis Governance Handbook) että 
kansalliseen kriisinhoitomanuaaliin. OSD-kuvaukset olivat vuoden päättyessä SRB:n 
kommentoitavina ja/tai viraston viimeistelyssä.

Viraston kriisinhoitokykyä koskevan kansallisen kehitys- ja valmistelutyön ohella virasto 
osallistui aktiivisesti sekä SRB:n että EBA:n työskentelyyn muun muassa arvonmääri
tystä, välinekohtaisia soveltamisohjeita ja IT-järjestelmien kehitystarpeita koskevissa työ
ryhmissä.

Keskeisimmät saavutukset:

• Viraston johdolla valmistellut kansalliset kriisisimulaatioharjoitukset järjestettiin 
RW:n, VM:n, Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan kesken tammikuussa ja mar
raskuussa. Tammikuussa järjestetyssä harjoituksessa testattiin kriisitilanteen tun
nistamista ja päätöksentekoprosessien toimivuutta pankkisektorin kriisitilan
teessa. Saatujen kokemusten pohjalta tunnistettiin jatkotoimenpiteeksi muun mu
assa viranomaisten välisen yhteistyön ja tietojenvaihdon toimivuus sekä valmis
telu- ja päätöksentekoprosessit FOLTF-päätökseen johtavassa kriisitilanteessa, 
joita testattiin marraskuussa.

• Viraston edustajat osallistuvat pohjoismais-baltialaisen yhteistyöryhmän (NBSG) 
piirissä tapahtuvaan työskentelyyn. Vuoden 2018 aikana viimeisteltiin sisältö rajat 
ylittävään pohjoismais-baltialaiseen simulaatioharjoitukseen, joka toteutettiin tam
mikuussa 2019. Viraston edustajat osallistuivat simulaation valmisteluryhmään ja 
seurantaryhmään.
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• Kesällä aloitettiin ja syksyllä saatiin valmiiksi hanke viraston vastuulla olevien krii- 
sinhoidon osaprosessien läpikäymiseksi, mallintamiseksi ja kuvaamiseksi ulko
puolisen konsultin avustuksella. Hanke tuli valmiiksi ja tuloksia testattiin marras
kuun simulaatioharjoituksessa.

• Virasto osallistui aktiivisesti kriisinhoitoa koskevan kolmen yhteisen viranomaisse- 
minaarin valmisteluun ja järjestämiseen yhdessä Finanssivalvonnan, Suomen 
Pankin ja valtiovarainministeriön kanssa. Seminaarien teemat liittyivät FOLTF- 
arviota edeltävään vaiheeseen, FOLTF-arvion tekovaiheeseen sekä kollegioiden 
toimintaan kriisiytyvässä rajat ylittävässä pankkikonsernissa. Seminaarit osaltaan 
tukivat marraskuussa 2018 järjestettyä kansallista ja tammikuussa 2019 järjestet
tyä pohjoismais-baltialaista simulaatioharjoitusta.

• Virasto aloitti syksyllä yhteistyössä Hanselin kanssa selvityksen kriisitilanteeseen 
liittyvien arvonmäärityspalveluiden ja investointipankkipalveluiden hankkimiseksi. 
Koska vuonna 2017 toteutettu kilpailutus arvonmäärityspalveluiden osalta ei joh
tanut toivottuun tulokseen, päätettiin kartoitettaviin palveluihin kytkeä myös muita 
palveluhankintoja. Työ jatkuu vuonna 2019 tietopyynnöillä ja markkinavuoropuhe- 
luilla ennen varsinaisen kilpailutuksen käynnistymistä.

1.3.4 Talletussuoja

Talletussuojan vastuualueella keskeisimmässä roolissa vuonna 2018 oli viraston laaja tal- 
letussuojan maksatusjärjestelmähanke sekä talletussuojajärjestelmän lakisääteiset, 
EBA:n ohjeiden mukaiset kuormitustestaukset. Lisäksi toimintavuoden aikana painottuivat 
kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö ja vaikuttaminen pankkiunionin yhteistä talletus- 
suojajärjestelmää (European Deposit Insurance Scheme, EDIS) koskevissa asioissa. 
Kahdenvälinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin Ruotsin ja Norjan kanssa, ja neuvottelut 
käynnistettiin Viron kanssa. Viraston talletussuojaa koskevaa yleisöviestintää hoidettiin 
aktiivisesti viraston selkeytettyjen nettisivujen, mediahaastatteluiden sekä puhelin-ja säh
köpostipalvelun avulla. Talletussuojarahaston varoja ei vuoden aikana ollut tarpeen käyt
tää tallettajien suojaamiseen.

Keskeisimmät saavutukset:

• Viraston talletussuojan maksatusjärjestelmähankkeessa, jossa tavoitteena on 
luoda prosessit ja rakentaa tarvittavat järjestelmät talletuksia koskevaan 
tiedonkeruuseen ja talletussuojakorvausten maksatukseen pankin ajautuessa 
pysyviin taloudellisiin vaikeuksiin, edettiin toimintavuoden aikana hyvin. Muutokset 
toimintaympäristössä ja projektin resursseissa vaikuttivat kuitenkin projektin 
aikatauluun siten, että sovelluskokonaisuuden käyttöönotto päätettiin siirtää 
keväälle 2019. Projekti on luonteeltaan monitoimittajaprojekti, jossa Visma 
Consulting Oy vastaa sovelluskokonaisuuden toimittamisesta ja valtion tieto- ja 
viestintätekniikkakeskus Valtori vastaa kapasiteetti- ja tietoliikennepalveluista. 
Lisäksi toteutuksessa hyödynnetään Väestörekisterikeskuksen tuottamia suomi.fi- 
palveluita tallettajien tunnistamisessa, puolesta asioinnissa ja päätösten 
toimittamisessa tallettajille.

• Toimintavuoden aikana virastossa suoritettiin onnistuneesti talletussuojarahaston 
varojen riittävyyden kuormitustesti osana lakisääteistä ja EBA:n ohjeistamaa 
talletussuojajärjestelmien kuormitustestauskokonaisuutta. Testin yhteydessä 
tunnistettiin joitakin rahoitusprosessin jatkokehitystarpeita, joiden osalta
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selvitystyöt on käynnistetty. Testin suunnitteluun ja läpivientiin osallistuivat 
Rahoitusvakausviraston lisäksi valtiovarainministeriö, Finanssivalvonta, Suomen 
Pankki ja vanha talletussuojarahasto (VTS-rahasto) sekä ulkopuolisena 
tarkkailijana Huoltovarmuuskeskus. Tulokset raportointiin EBA:lle 6.7.2018.

• Toimintavuoden aikana EBA perusti Resoluutiokomitean (ResCo) alaisuuteen 
talletussuoja-asioihin keskittyvän työryhmän Task Force on Deposit Guarantee 
Schemes (TFDGS) alatyöryhmineen. Työ kohdistuu sekä talletussuojadirektiivin 
uudelleenarviointia koskevan raportin laadintaan että EU-maiden 
talletussuojajärjestelmien kuormitustestejä koskevan vertaisarvioinnin 
toteuttamiseen. Virasto on työssä aktiivisesti mukana ja samalla vahvistaa omaa 
osaamistaan talletussuoja-asioissa.

• Virasto osallistui Euroopan talletussuojajärjestelmien yhteistyöjärjestön (European 
Forum of Deposit Insurers, EFDI) sekä kansainvälisen talletussuojajärjestön 
(International Association of Deposit Insurers, IADI) vuosikokouksiin ja vaikutti 
muun muassa talletussuojajärjestelmien yhteistyötä ja pankkiunionin yhteistä 
talletussuojajärjestelmää koskeviin asioihin EFDI:n EU-komitean, 
Pankkiunionityöryhmän, Stressitestityöryhmän sekä viestintä- ja PR-komitean 
kokouksissa.

1 3 5 Rahoitusvakausrahasto

Viraston hallinnoimaa rahoitusvakausrahastoa, joka koostuu talletussuojarahastosta ja 
kriisinratkaisurahastosta, kartutettiin laissa sille säädettyjen toimintatapojen ja aikataulu
jen mukaisesti.

Talletussuojarahaston kartuttamista jatkettiin toimintavuoden 2018 aikana keräämällä 
Suomessa toimivilta pankeilta talletussuojamaksuina kaikkiaan noin 38,2 miljoonaa eu
roa. Kaikki pankit pystyivät kattamaan talletussuojamaksut siirtämällä varoja vuosina 
1998-2014 kerrytetystä vanhasta talletussuojarahastosta (VTS-Rahasto). Lakisääteisten 
vuotuisten talletussuojamaksujen lisäksi talletussuojarahasto kasvoi Nordean siirrettyä 
kotipaikkansa Ruotsista Suomeen, kun Ruotsin talletussuojaviranomainen (Riksgälden) 
siirsi EU:n talletussuojadirektiivissä säädetyn mukaisesti Nordealta Ruotsin talletussuoja- 
rahastoon muuttoa edeltäneen 12 kuukauden aikana kerätyt talletussuojamaksut Suomen 
talletussuojarahastoon.

Vuoden 2018 lopun tiedoin laskettuna eli Nordean vaikutus huomioiden talletussuojara
haston tavoitetaso nousi noin 1,04 miljardiin euroon vuoden takaisesta noin 409 miljoo
nasta eurosta. Vuoden 2018 lopussa varoja oli kerätty noin 274 miljoonaa euroa.

Kriisinratkaisurahastoon maksuvelvollisia ovat tietyt virastolain määritelmään kuuluvat si
joituspalveluyritykset sekä ETA-alueen ulkopuolelle perustettujen luottolaitosten ja sijoi
tuspalveluyritysten Suomessa toimivat sivuliikkeet. Suomessa ei toiminut tilikauden ai
kana maksuvelvollisia sivuliikkeitä, joten kriisinratkaisurahastoa kartutettiin keräämällä 
vakausmaksuja vain Suomeen sijoittuneilta sijoituspalveluyrityksiltä.

Vakausmaksuja kerättiin yhteensä noin 31 000 euroa, jonka myötä kriisinratkaisurahaston 
varat nousivat noin 53 000 euroon. Virastolaissa on säädetty myös kriisinratkaisurahas- 
tolle vuoteen 2024 mennessä saavutettava tavoitetaso, joka oli vuoden 2018 tiedoin noin 
241 000 euroa.
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Rahastolla on virastosta erillinen hallitus, joka päättää rahaston riskienhallinnasta, sijoi
tussuunnitelmista ja -periaatteista sekä ohjaa varojen sijoittamista. Virasto huolehtii varo
jen sijoitustoiminnan täytäntöönpanosta sekä tukee hallituksen työtä. Virasto raportoi ra
haston sijoitustoiminnasta rahaston hallitukselle neljännesvuosittain.

Lisäksi merkittävää edistymistä prosessien kehittämisessä tapahtui vuoden aikana seu- 
raavilla osa-alueilla:

Talletussuojamaksujen keräämiseen liittyen

• Virasto otti vuoden 2018 talletussuojamaksujen laskentaan käyttöön Euroopan 
pankkiviranomaisen (EBA) antaman ohjeen mukaisen laskentamenetelmän. 
Ohjeen soveltamisen myötä pankkien riskiasema huomioidaan aiempaa 
monipuolisemmin ja maksut määräytyvät siten riskiperusteisemmin.

Aiempina vuosina käytetty menetelmä huomioi pankkien riskisyyden vain 
vakavaraisuusaseman osalta. EBA:n ohjeen mukainen menetelmä mittaa 
vakavaraisuuden ohella muun muassa pankkien maksuvalmiutta, kannattavuutta, 
varojen laatua ja omavaraisuusastetta.

takausmaksujen iaadunvarmistustyöhön liittyen

• Rahoitusvakausrahaston kartuttamisen lisäksi virasto vastasi Suomessa toimivien 
luottolaitosten vakausmaksujen laskentaan liittyvästä tiedonkeruusta, tietojen 
laadunvarmistuksesta sekä vakausmaksujen laskutuksesta ja siirtämisestä 
edelleen pankkiunionin alueen yhteiseen kriisinratkaisurahastoon (Single 
Resolution Fund, SRF), jota hallinnoi SRB.

Laskennassa käytettävien tietojen laadunvarmistustyö tehostui kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten ja SRB:n yhdessä määrittelemien entistä 
kattavampien tarkistussääntöjen käyttöönoton myötä. Vuodelle 2019 
laadunvarmistustyö tulee yhä monipuolistumaan viraston päästessä käyttämään 
Finanssivalvonnan keräämiä valvontatietoja viranomaisten välille rakennetun 
tietokantayhteyden myötä.

Rahoitusvakausrahaston hallituksen työskentelyn tuki

• Viraston resursseina Rahoitusvakausrahaston hallituksen asioiden valmistelussa 
työskenteli yksi viraston asiantuntija hallituksen sihteerinä vastaten erityisesti 
hallitustyöskentelyyn liittyvistä asioista ja toinen asiantuntija sijoituspolitiikkaan ja 
riskienhallintaan liittyvistä asioista. Viraston asiantuntija jatkoi rahaston hallituksen 
asettaman sijoitusvaihtoehtoja ja niiden käytännönjärjestelyitä selvittävän 
työryhmän jäsenenä ja selvitti erilaisia tapoja ulkoistaa rahaston sijoitustoiminta 
sekä kirjanpito varainhoitajille. Selvitys tehtiin varainhoitopalvelua tarjoaville 
toimijoille suunnatun tietopyynnön avulla, jolla kartoitettiin rahoitusvakausrahaston 
varojen sijoitusmahdollisuuksiin liittyviä kysymyksiä ja hinta-arvioita. Kyselyn 
vastauksista saatiin laajasti tietoa sijoitustoiminnan järjestämiseen tarvittavasta 
palvelukokonaisuudesta, jolloin muun muassa mahdollinen myöhempi 
tarjouskilpailu voidaan tarvittaessa toteuttaa mahdollisimman 
tarkoituksenmukaisesti. Kyselyn lisäksi viraston edustajat myös tapasivat 
varainhoitajia. Sijoitustoiminnan ulkoistamista koskeva työ jatkuu vuonna 2019.



Viraston resursseja tarvittiin myös rahaston hallituksen jäsenten sisäpiiri- 
ilmoitusten käsittelyyn, joka on viraston vastuulla.

• Rahoitusvakausrahaston hallituksen kokoonpano uudistui, kun 
valtiovarainministeriö päätti 30.4.2018 rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 
nojalla rahoitusvakausrahaston hallituksen asettamisesta seuraavalle 
toimikaudelle 1.5.2018-30.4.2021.

• Rahaston hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.

1 3,6 Hallinto

Viraston tavoitteena on valtion ja hallinnonalan konsernipalveluiden tehokas hyödyntämi
nen, jotta viraston hallinto pystytään pitämään mahdollisimman kevyenä ja toiminta tehok
kaana. Toimintavuoden aikana viraston talous-ja henkilöstöhallinnon sekä yleishallinnon 
asioiden hoitamiseen tarvittavat resurssit olivat erityisessä selvityksessä ja työtä ulkoista- 
miseen ja kumppanuuksille rakentuvien toimintamallien edistämiseksi jatkettiin aktiivi
sesti. Toiminnan tehostamisen ja ulkoistamisen kannalta keskeisimpiä kehitysaskeleita 
toimintavuoden aikana olivat kumppanuudelle perustuvan toimintamallin käyttöönotto 
Hanselin kanssa, henkilöstöhallinnon palvelukokonaisuuden kehitystyön käynnistäminen 
Palkeiden kanssa sekä valtion yhteisen tilaamisen ja laskunkäsittelyn Handi-palvelun 
käyttöönotto. Lisäksi hallinnon toimialueella panostettiin toimintavuoden aikana tieto
suoja-asioihin, tilaturvallisuusasioihin, sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttöönoton 
valmisteluun sekä viraston ensimmäisen sidosryhmäkyselyn läpivientiin.

Keskeisiä saavutuksia vuonna 2018 olivat:

• Virastossa toteutettiin EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämien muutosten 
implementointi tietosuoja-asetuksen siirtymäajan päättymiseen mennessä ja 
suomi.fi-viestipalvelun käyttöönotto tietoturvalliseen viranomaisviestintään.

• Virastossa otettiin Hanselin kanssa onnistuneesti käyttöön kumppanuudelle pe
rustuva toimintamalli viraston hankintoihin ja kilpailutuksiin liittyvien asiantuntija- 
palveluiden hankinnassa.

• Toimintavuoden aikana virastossa käynnistettiin yhteistyössä Palkeiden kanssa 
keskustelut henkilöstöhallinnon palvelukokonaisuuden pilotoinnista siten, että 
HeHa-palvelukokonaisuuden käyttöönottoa tavoitellaan kesällä 2019.

• Virastossa otettiin käyttöön valtion yhteinen tilaamisen ja laskunkäsittelyn Handi- 
palvelu ja laadittiin aiempaa tarkempi hankintasuunnitelma. Handi-palvelun myötä 
ostolaskujen käsittelyä pystytään automatisoimaan, mikä tuo virastolle selkeitä te
hokkuushyötyjä. Myös talousraportoinnin ajantasaisuutta kehitettiin, mikä osaltaan 
on keventänyt hallintomaksujen laskutuksen prosessia ja tuonut sitä kautta tehok
kuushyötyjä.

• Virastossa siirryttiin käyttämään Valterin tarjoamia Valtti-työasemia, mikä toi mer
kittävän parannuksen työskentelyedellytyksiin ja paransi osaltaan ICT- 
peruspalveluiden toimintavarmuutta.

• VAHVA-asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa valmisteltiin virastossa toiminta
vuoden aikana muun muassa laatimalla virastolle SÄHKE2-vaatimusten mukaista 
tiedonohjaussuunnitelmaa. Päätöstä käyttöönottoprojektin käynnistämisestä ei 
kuitenkaan voitu tehdä, koska kaikkia päätöksen tekemiseen tarvittavia tietoja ei

14 (26)
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ollut viraston käytettävissä vuoden 2018 loppuun mennessä. Selvitystyötä jatke
taan vuonna 2019 tavoitteena tehdä päätös etenemisestä mahdollisimman pian.

• Virastossa laadittiin yhdenvertaisuussuunnitelma sekä päivitettiin eettiset ohjeet ja 
taloussääntö. Lisäksi virastossa laadittiin uusien toimitilojen tilaturvallisuusohje ja 
oltiin mukana toimitalon tilaturvallisuuden kehittämistyössä. Viraston aloitteesta 
toimitalon tilaturvallisuutta ja vieraiden valvontaa parannettiin rakentamalla toimi
talon hissiaulaan kulkuoikeuksilla varustetut kulkuportit.

• Virasto toteutti syksyllä 2018 ensimmäisen sidosryhmätutkimuksen, joka toteutet
tiin haastattelemalla 20 eri sidosryhmiin kuuluvaa henkilöä. Tavoitteena oli arvi
oida viraston toiminnan tunnettuutta ja hakea palautetta toiminta-ja yhteistyömal
lien kehittämistä varten. Saadun palautteen keskeiset havainnot olivat hyvin posi
tiivisia. Viraston toiminnan koetaan käynnistyneen hyvin ja viraston perustehtävän 
toteuttamisen edellytykset täyttyvät haastateltujen mielestä. Virasto on tutkimuk
sen mukaan onnistunut luomaan hyvän keskusteluyhteyden kaikkien sidosryh
mien välille. Virasto myös nähdään osaavana toimijana ja virastossa työskentele
vät henkilöt herättävät vahvaa luottamusta. Tulevaisuutta ajatellen nähdään, että 
virastolla on vielä mahdollisuus kehittää edelleen viranomaisten välistä yhteistyötä 
ja erityisesti viranomaisten kriisinaikaisen toimintakyvyn yhteisiä valmiuksia en
tistä konkreettisempien suunnitelmien avulla. Palautteen mukaan viestinnän ja 
kommunikaation osa-alueella on myös useita tapoja kehittää toimintaa. Virastolta 
toivotaan selkeää ja avointa viestintää sekä mahdollisimman ennakoivaa tiedotta
mista tulevista päätöksistä. Lisäksi ehdotettiin nettisivujen tietosisällön ja epäfor- 
maalimman viestinnän lisäämistä ja kriisiajan viestintään varautumista. Myös tal- 
letussuojan tunnettuuden lisääminen harkitulla ja kohdennetulla viestinnällä koet
tiin tärkeäksi.

• Virasto järjesti vuoden aikana yhden tiedotustilaisuuden pankeille sekä tupaantu
liaiset sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille.

• Virasto oli vaikuttamassa SRB:n Administration and Budget komiteassa SRB:n 
budjetti-, tilinpäätös- ja resurssiasioiden valmisteluun täysistunnon apuna. Viras
ton ylijohtaja osallistui tarkkailijana kahteen eri SRB:n johdon jäsenen valintapro
sessiin. Lisäksi virasto osallistui SRB:n Legal Netvvorkin toimintaan, jossa toimin
tavuoden aikana painottuivat SRB:n MREL-päätösprosessiin ja kansallisiin mak- 
sukyvyttömyysmenettelyihin liittyvät teemat.
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1.4 Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

Viraston henkilöstön lukumäärä oli kertomusvuoden lopussa 17, joista pysyvässä virka
suhteessa oli kaksitoista henkilöä (70,5 prosenttia) ja määräaikaisessa virkasuhteessa 
viisi henkilöä (29,5 prosenttia). Viraston henkilöstörakenteen kehittäminen vakinaisen ja 
määräaikaisen henkilöstön jakauman osalta on edennyt suunnitellusti, kun vakinaisten 
virkasuhteiden osuus on kasvanut 53 prosentista noin 71 prosenttiin.

Työntekijöistä oli kymmenen naista ja seitsemän miestä. Viraston keski-ikä oli 43,9 vuotta. 
Naisten keski-ikä oli 43,2 vuotta ja miesten keski-ikä oli 44,9 vuotta. Henkilöstön koulu- 
tustasoindeksi oli kertomusvuoden lopussa 6,8 eli varsin korkea. Naisten koulutustasoin- 
deksi oli 6,7 ja miesten 7,0.

Valtiolle.fi-järjestelmässä julkisesti haettavaksi ilmoitettuja vakituisia virkoja tai määräai
kaisia virkasuhteita oli kertomusvuonna yhteensä kuusi (kolme vuonna 2017), joista vaki
naiseen virkaan nimitettiin neljä ja määräaikaiseen virkaan kaksi - toinen vuoden 2018 
puolella ja toinen vuoden 2019 alussa. Hakemuksia kertomusvuonna tuli yhteensä 94 kpl.

Viraston organisaatiorakennetta kehitettiin maaliskuussa 2018 voimaan tulleella työjärjes
tyksen muutoksella, kun virastoon perustettiin kaksi yksikköä ja niille nimettiin päälliköt. 
Uusi Kriisinratkaisuyksikkö vastaa kriisinratkaisusuunnittelusta ja kriisinhoitotilanteisiin 
varautumisesta ja uusi Talletussuoja-ja hallintoyksikkö vastaa talletussuojajärjestelmän 
ylläpidosta, Rahoitusvakausrahaston hallinnoinnista, viraston sisäisestä hallinnosta, vies
tinnästä sekä IT-asioista. Organisaatiomuutoksella lisättiin viraston johtamisvalmiuksia ja 
parannettiin lähiesimiestyötä. Viraston johtamisessa noudatetaan edelleen valmentavan 
johtamisen mallia, jolla tavoitellaan erilaisen osaamisen mahdollisimman tehokasta hyö
dyntämistä sekä tuetaan viraston henkilöstön yhdessä onnistumista. Vastuuta yhteisestä 
tekemisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta pyritään vahvistamaan jatkossa muun mu
assa palautteen antamista kehittämällä.

Viraston koko vuoden 2018 yhteenlasketut henkilöresurssit olivat 17,6 henkilötyövuotta 
(14,5 henkilötyövuotta vuonna 2017). Resurssit jakaantuivat pitkin vuotta hyvin tasan vi
raston kahden yksikön välillä.

Kasvaneen henkilöstömäärän edellyttämät uudet toimitilat hankittiin alkuvuonna 2018 ja 
virasto muutti Kalasatamaan Senaatti-kiinteistöjen vuokralaiseksi 1.huhtikuuta lukien. Ti
lat ovat valtion toimitilastrategian mukaiset monitoimitilat.

Viraston henkilökunnan työtyytyväisyyttä selvittävän VMBaron kokonaistyötyytyväisyysin- 
deksi oli 4,1 (vuonna 2017 3,71). Yhteenvetona voidaan todeta, että tulokset ovat edelleen 
erittäin hyvällä tasolla ja parantuneet edellisestä vuodesta lähes kaikilla osa-alueilla. Mer
kittävin kasvu tyytyväisyydessä on tapahtunut suhteessa toimitiloihin (+2,24) ja työvälinei
siin (+1,27). Myös arviot johdon ja esimiesten toiminnasta, kuten esimerkiksi onnistumi
nen töiden organisoinnissa, ovat parantuneet. Parantuneet tulokset osoittavat, että vuo
den aikana läpiviedyt isot uudistukset - organisaatiouudistus ja muutto uusiin toimitiloihin 
sekä tietojärjestelmien kehittäminen - on koettu tarpeellisiksi ja onnistuneiksi toimenpi
teiksi. Kehittämiskohteiksi tulevaa ajatellen on virastossa yhdessä henkilökunnan kanssa 
sovittu tulos-ja kehityskeskustelut sekä sisäisen vuorovaikutuksen toimivuus.
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Virastossa on panostettu vuoden 2018 aikana sisäisten toimintaperiaatteiden, arvojen ja 
pelisääntöjen päivittämiseen. Työtä on tehty erilaisissa työpajoissa henkilöstöä laajasti 
sitouttaen. Työ rakentui osin 270-asteen tutkimuksille, jotka toteutettiin alkuvuonna 2018, 
ja joissa viraston sisäisessä tiimityötaidossa todettiin kehittämistarvetta. Viraston uudet 
arvot korostavat vastuullisuutta ja rohkeutta asiantuntijana, yhdessä toimimista ja yh
dessä onnistumista sekä avoimuutta uuden oppimiselle ja kehittämiselle. Arvojen jalkaut
tamiseen ja yhdessä laadittujen toimintaperiaatteiden noudattamiseen kiinnitetään huo
miota johtamisessa 2019 muun muassa tulos-ja tavoitekeskusteluissa sekä henkilökoh
taisen suoriutumisen arvioinneissa.

Kertomusvuonna asiantuntijat vahvistivat osaamistaan osallistumalla erityisesti EBA:n ja 
SRB:n järjestämiin kansainvälisiin koulutuksiin. Vuoden mittaan virasto järjesti säännön
mukaisesti sisäistä koulutusta ja keskustelutilaisuuksia niin kutsuttuina opintopiireinä, joi
hin pyydettiin myös ulkopuolisia luennoitsijoita. Vuonna 2018 ulkopuolisten tarjoamaan 
koulutukseen käytettiin 2,4 työpäivää henkilötyövuotta kohden.

Kertomusvuoden kokonaistyövoimakustannukset olivat yhteensä 1 612 690 euroa. Teh
dyn työajan palkkojen prosenttiosuus palkkasummasta oli 83,5. Välilliset työvoimakustan
nukset olivat 458 811,80 euroa ja niiden prosenttiosuus tehdyn työajan palkoista oli 39,8. 
Henkilötyövuoden hinta oli 91 457,00euroa.

Työterveyshuollon kustannukset olivat kertomusvuonna 8 062,80 euroa ja sairauspoissa- 
oloja oli 7,3 työpäivää/htv.

Viraston henkilöstön virkistystoimintaan käytettiin kertomusvuonna 5 161,15 euroa ja 
työntekijöiden liikunnan aktivointiin ja tukemiseen sekä kulttuuriharrastuksiin 5 594,75 eu
roa.

Edellä esitettyjen tietojen lisäksi virastossa työskenteli vuonna 2018 yksi korkeakouluhar
joittelija, yksi sihteeriharjoittelija, ja virastoa avusti kolme osa-aikaista tuntityöntekijää.

1.5 Tilinpäätösanalyysi

1.5.1 Rahoituksen rakenne

Rahoitusvakausviraston kirjanpitoyksiköllä oli käytettävissään vuonna 2018 toimintame
nomäärärahoja yhteensä 5,07 milj. euroa momenteilla 28.92.03. Rahoitusvakausviraston 
toimintamenot ja 417.28.92.03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot vuodelta 2017 
sekä 18,49 milj. euroa momentilla 28.92.60. Siirto rahoitusvakausrahastoon.

1.5.2 Talousarvion toteutuminen
Tuloarviot Uit
Rahoitusvakausviraston hallintomaksuja perittiin 2,61 milj. euroa vuonna 2018. 

Menoarviotilit
Momentille 28.01.29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäverot kertyi yhteensä 
163 000 euroa vuonna 2018.

Tilinpäätöksessä momentilla 28.92.03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot määrära
haa oli käytettävissä 2,95 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 1,02 milj. euroa ja vuodelle
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2019 siirrettiin 1,92 milj. euroa. Momentilla 417.28.92.03. Rahoitusvakausviraston toimin
tamenot vuodelta 2017 määrärahaa oli käytettävissä 2,12 milj. euroa, joka käytettiin ta
lousarviovuonna 2018. Momentilla 28.92.60. Siirto rahoitusvakausrahastoon oli käytettä
vissä 18,49 milj. euroa, josta käytettiin 4,04 milj. euroa ja 14,45 milj. euroa siirrettiin vuo
delle 2019.

1,5.3 Tuotto- ja kululaskelma

Toiminnan tuottoja kertyi 21 tuhatta euroa vuonna 2018.

Toiminnan kulut olivat yhteensä 3,21 milj. euroa. Ostot tilikauden aikana olivat yhteensä 
51 tuhatta euroa. Henkilöstökulut olivat yhteensä 1,66 milj. euroa. Vuokrien osuus toimin
tamenoista oli 0,19 milj. euroa. Palvelujen ostot olivat yhteensä 1,15 milj. euroa. Muiden 
kulujen osuus oli yhteensä 0,16 milj. euroa. Siirrot talousarvion ulkopuolella oleville ra
hastoille oli 4,04 milj. euroa.

Rahoitustuottoja kertyi 5 euroa ja rahoituskulut olivat yhteensä 315 euroa vuonna 2018.

Nettokulut 0,16 milj. euroa veroista ja pakollisista maksuista muodostuivat suoritetuista 
arvonlisäveroista.

Tilikauden kulujäämäksi muodostui 4,69 milj. euroa.

1 5.4 Tase
Rahoitusvakausviraston taseen loppusumma on 2,71 milj. euroa tilikaudella 2018.

Vastaavaa

Lyhytaikaisia saamisia oli 2,71 milj. euroa vuonna 2018.

Vastattavaa

Taseen vastattavaa puolella oman pääoman ryhmässä pääoman siirrot olivat yhteensä 
126,6 milj. euroa. Oman pääoman määrä oli 145,3 milj. euroa.

Vieraan pääoman ryhmässä olevalla talousarvion ulkopuolisen valtion rahaston yhdysti
lillä oli vuoden lopussa saldoa 274,1 milj. euroa. Ostovelat olivat yhteensä 0,18 milj. euroa. 
Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset olivat 39 tuhatta euroa. Edelleen tilitettäviä eriä oli 
yhteensä 33 tuhatta euroa. Siirtovelkojen osuus oli 0,25 milj. euroa. Vieraan pääoman 
määrä oli yhteensä 274,6 milj. euroa tilikaudella 2018.

1.6 Sisäisen valvonnan arviointi-ja vahvistuslausuma

Viraston sisäistä valvontaa toteutetaan normaalina osana toimintaa organisaation kaikilla 
tasoilla. Kunkin yksikön ja niiden päälliköiden tehtävänä on oman toimintansa osalta huo
lehtia tai vastata niistä tehtävistä, joita virastolaissa, kriisinratkaisulaissa ja EU:n kriisin- 
ratkaisuasetuksessa säädetään niiden toimenkuvien, ohjeistusten ja määräysten mu
kaan, joita ylijohtaja tehtävien suorittamisesta työjärjestyksessä, taloussäännössä tai 
muutoin on antanut. Viraston organisaatiorakenteen kehittämishanke sekä sisäiset pro
sessit työjärjestyksen, taloussäännön ja eettisten ohjeiden päivittämiseksi ovat vuoden 
2018 aikana osaltaan parantaneet sisäisen valvonnan uskottavuutta.
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Viraston riskienhallintamallin kehittämishanke päätettiin yhdistää viraston jatkuvuussuun- 
nittelutyöhön. Samassa yhteydessä hanke resursoitiin ja aikataulutettiin uudelleen vuo
delle 2019.

Virasto hyödynsi vuonna 2018 sisäisen valvonnan arviointiin valtion viraston ja laitoksen 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointikehikkoa (suppea). Viraston sisäisen val
vonnan ja sitä koskevan riskienhallinnan arvioidaan Rahoitusvakausviraston organisaa
tion kokoon, toiminnan laatuun ja siihen liittyviin riskeihin nähden toimivan asianmukai
sesti ja kehittyneen vuoden mittaan parempaan suuntaan. Viraston matala ja entisestään 
selkeytetty organisaatiorakenne mahdollistaa tehokkaan sisäisen valvonnan organisaa
tion kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa.

1.7 Arviointien tulokset

Vuonna 2018 ei toteutettu ulkoisia arviointeja.

1.8 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Rahoitusvakausvirastolla ei ole ollut kertomusvuonna havaittuja väärinkäytöksiä eikä ri
koksia.
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2. Talousarvion toteutumalaskelma

Osaston, momentin ja tilijaottelun numeroja nimi Tilinpäätös
2017

Talousarvio
2018 

(TA + LTA:t)

Tilinpäätös
2018

Vertailu 
Tilinpäätös - 
Talousarvio

Toteutuma
%

11. Verot ja veronluontoiset tulot 2 277 876,25 2 947 000 2 708 008,00 -238 992,00 92%
11.04.01. Arvonlisävero 356 355,59 0,00
11.19.11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut 2 277 876,25 2 947 000 2 708 008,00 -238 992,00 92%
Tuloarviotilit yhteensä 2 277 876,25 2 947 000 2 708 008,00 -238 992,00 92%

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji Tilinpäätös
2017

Talousarvio Talousarvion 2018 määrärahojen
2018

(TA + LTA:t) käyttö siirto
vuonna 2018 seuraavalle

Tilinpäätös
2018

Vertailu 
T alousarvio - 

Tilinpäätös

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot

Edellisiltä Käytettävissä Käyttö Siirretty
vuosilta vuonna 2018 vuonna 2018 seuraavalle

vuodelle siirtyneet (pl. peruutukset) vuodelle

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 518 861,29 21 602 738 5 228173,06 16 374 564,85 21 602 737,91 0,00 2 119 678,71 23 559 678,71 7 185 113,86 16 374 564,8=
28.01.29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot 68 861,29 162 738 162 737,91 162 737,91 0,00
28.92.03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 450 000,00 2 947 000 1 024 853,78 1 922 146,22 2 947 000,00 0,00 2 119 678,71 5 066 678,71 3 144 532,49 1 922 146,22

28.92.60. Siirto rahoitusvakausrahastoon (siirtomääräraha 3 v) 0,00 18 493 000 4 040 581,37 14 452 418,63 18 493 000,00 0,00 0,00 18 493 000,00 4 040 581,37 14 452 418,63

Määrärahatilit yhteensä 2 518 861,29 21 602 738 5 228 173,06 16 374 564,85 21 602 737,91 0,00 2 119 678,71 23 559 678,71 7 185113,86 16 374 564,8=
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3. Tuotto-ja kululaskelma

RAHOITUS VAKA US VIRASTON TUOTTO- JA KULULASKELMA

1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017 -31.12.2017

TOIMINNAN TUOTOT

Maksullisen toiminnan tuotot 21 296,78 21 296,78 ____________000 0,00

TOIMINNAN KULUT

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana

Henkilöstökulut
Vuokrat

Palvelujen ostot
Muut kulut

50761,83
1 660 452,77

185 959,88
1 154 387,03

160 873,69 -3 212 435,20

29 097,50

1 396 007,38
68 726,76

599 766,94

156 536,66 -2 250 135,24

JÄÄMÄ 1 -3 191 138,42 -2 250 135,24

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Rahoitusluotot
Rahoituskulut

-5,00
314,97 -309,97

0,00
64,74 -64,74

JÄÄMÄ II -3 191 448,39 -2 250 199,98

SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT

Kulut
Siirrot talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille 4 040 581.37 4 040 581.37 0.00 0,00

JÄÄMÄ III -7 232 029,76 -2 250 199,98

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA
Verot ja veronluonteiset maksut
Perityt arvonlisäverot

Suoritetut arvonlisäverot

-2 708 008,00 
-355,59

162 737.91 -2 545 625.68

-2 277 876,25

68 861.29 -2 209 014.96

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 4 686 404.08 41 185.02
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KAHOITUSVAKAUSATRASTON TASE

31.12.2018

VASTAAVAA

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 

LYHYTAIKAISET SAAMISET

2 708 008.00 

2 708 008,00 

j 708 008 00

Myyntisaamiset 2 708 008.00
Muut lyhytaikaiset saamiset 0,00

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ

VASTAAVAA. YHTEENSÄ

31.12.2018
VASTATTAVAA 

OMA PÄÄOMA

VALTION PÄÄOMA 
Edellisten tilikausien pääoman muutos 
Pääoman siirrot 
Tilikauden tuotto-/kuluj ääniä

VIERAS PÄÄOMA

-145 310 202,80 
-121 898 867,28 

-4 686 404.08 -271 895 474.16

LYHYTAIKAINEN
Talousarv. ulkopuol. olevien valtion raliastojen yhdystilit 
Ostovelat
Knj anpito yksiköiden viili set tilitykset 
Edelleen tilitettävät erät 
Siirtovelat

274 096 100.77 
183 908.19 
38 653.56 
33 298.01

251 521.63 274 603 482.16

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 274 603 482.16

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 708 008.00

31.12.2017

2 238 411,56
317.63 2 238 729.19

2 238 729.19

^ HS 7~>9 19

31.12.2017

-122 283 527,92 
-22 985 489,86

-41 185.02 -145 310 202.80

147 083 941,57 
199 783,44 

33 364,36 
27 236,89

204 605.73 147 54S 931.99

147 548 931.99 

> U8 7>9 19
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Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta

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

Valtion virka- ja työehtosopimuksessa sopimuskaudelle 2018-2020 (9.3.2018) on sopimuksen 6 §:ssä 
kirjattu, että virkamiehelle ja työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 3.9.2018 ja pal
velussuhde on keskeytymättä jatkunut 18.11.2018 saakka, maksetaan tammikuun 2019 palkan- mak
sun yhteydessä erillinen kertaerä. Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 %:ia yleisen virka- ja työehto sopi
muksen 7 §:n mukaisesta kuukausipalkkauksesta. Kertaerää ei ole jaksotettu tilikaudelle 2018, vaan se 
kirjataan kokonaisuudessaan tilikauden 2019 menoksi.

Muilta osin 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

Rahoitusvakausvirastolla ei ollut ulkomaanvaluutan määräisiä eriä.

3. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät sekä niissä tapah
tuneiden muutosten vaikutukset tilikauden tuotto- ja kulujäämän sekä taseessa ilmoitettavien erien muo
dostumiseen

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

Rahoitusvakausviraston tilinpäätös on laadittu noudattaen talousarviolakia ja -asetusta sekä valtiova
rainministeriön ja Valtiokonttorin määräyksiä ja ohjeita. Tilinpäätöksessä käytetyt arvostus- ja jakso
tusperiaatteet ja -menetelmät ovat talousarvioasetuksen 66 a - g §:n mukaisia.

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

Rahoitusvakausvirastolla ei ole aikaisempiin vuosiin kohdistuvia tuottoja ja kuluja, talousarviotuloja ja 
-menoja tai virheiden korjauksia.

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

Edellisen vuoden tiedot ovat vertailukelpoisia tilinpäätösvuoden tietojen kanssa. 
Rahoitusvakausvirasto siirtyi käyttämään HANDIa 1.10.2018 Rondo R8 -järjestelmän sijasta.

6. Selvitys tilinpäätösvuoden jälkeisistä olennaisista tapahtumista siltä osin kuin niitä ei ilmoiteta toimin
takertomuksessa

Rahoitusvakausvirastolla ei ole ei ole sellaisia olennaisia tilinpäätösvuoden jälkeisiä tapahtumia, joita 
ei ole ilmoitettu toimintakertomuksessa.
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Rahoitusvakausviraston tilinpäätöksen 2018 liitteet 2-4

Liite 2 Nettoutetut tulot ja menot
Liite 3 Arviomäärärahojen ylitykset
Liite 4 Peruutetut siirretyt määrärahat

Ei ilmoitettavaa 
Ei ilmoitettavaa 
Ei ilmoitettavaa

Rahoitusvakausviraston tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely

2018 2017

Henkilöstökulut 1 417 694,94 1 192 574,42
Palkat ja palkkiot 1 377 362.69 1 157 118.92
Lomapalkka velan muutos 40 332.25 35 455.50

Henkilösivukulut 242 757,83 203 432,96
Eläkekulut 221 173.99 184 655.24
Muut henkilösivukulut 21 583.84 18 777.72

Yhteensä 1 660 452,77 1 396 007,38

Johdon palkat ja palkkiot, josta 295 150.80 119 809.20
- tulosperusteiset erät 0.00 0.00

Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 19 352,60 12 720,60
Johto 2 993.20 1 021.20
Muu henkilöstö 16 359.40 11 699.40
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Rahoitusvakausviraston tilinpäätöksen 2018 liitteet 6-13

Liite 6 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Ei ilmoitettavaa
Liite 7 Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot Ei ilmoitettavaa
Liite 8 Rahoitustuotot ja -kulut Ei ilmoitettavaa
Liite 9 Talousarviotaloudesta nimenit lainat Ei ilmoitettavaa
Liite 10 Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset Ei ilmoitettavaa
Liite 11 Taseen rahoimserät ja velat Ei ilmoitettavaa
Liite 12 Valtiontakaukset ja takuut sekä muut monivuotiset vastuut Ei ilmoitettavaa
Liite 13 Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat Ei ilmoitettavaa

Rahoitusvakausviraston tilinpäätöksen liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat

Nimi Taseen loppusumma tai
varojen määrä

Organisaation toiminta-alue 
tai varojen käyttötarkoitus

Rahastot

Rahoitusvakausrahusto 274 096 100,77 Rahoitusvakausrahasto on talousarvion ulkopuolinen valtion

rahasto, joka muodostuu Kriisinratkaisurahastosta ja Tallemssuojarahastosta. 
Kriisinratkaisurahasto -50.00 Näiden tehtävänä on vuosittaisten vakaus- ja talletussuojamaksujen keräämi

nen luottolaitoksilta ja sijoimspalveluyrityksiltä sekä talletuspankeilta 

Tallemssuojarahasto 274 0% 150.77 (Laki rahoitusvakausviranomaisesta 1195 2014).

Rahoitusvakausviraston tilinpäätöksen 2018 liitteet 15-17

Liite 15 
Liite 16 
Liite 17

Velän muutokset
Velan maturiteettijakauma ja duraatio
Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot

Ei ilmoitettavaa 
Ei ilmoitettavaa 
Ei ilmoitettavaa
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6. Allekirjoitus

Tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä 28.2.2019.

Tilintarkastajan merkintä

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut tämän tilinpäätöksen ja tarkastuksesta on 
annettu tilintarkastuskertomus.

Helsingissä / 2019
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