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TOIMINTAKERTOMUS

Johdon katsaus

R

ahoitusvakausviraston (jäljempänä RVV, virasto)
viidentenä toimintavuotena virasto jatkoi pitkäjänteistä työtä viraston kriisinhoitokyvyn kehittämiseksi sekä talletussuojan että kriisinhoidon vastuualueilla
ja asetetut tulostavoitteet saavutettiin hyvin. Merkittävä
edistysaskel saavutettiin, kun rakenteilla ollut talletussuojan maksatusjärjestelmä valmistui ja virasto saavutti
operatiivisen toimintakyvyn talletussuojakorvausten maksatukseen 7 työpäivässä. Maksatusjärjestelmän toimintakykyä mitattiin kertomusvuoden aikana useilla onnistuneesti läpiviedyillä testeillä ja simulaatioharjoituksilla, joita
jatketaan myös tulevina vuosina.

Talletussuojan ja kriisinratkaisuasioiden tunnettuutta selvittänyt viraston ensimmäinen kyselytutkimus osoitti, että
viestinnässä viraston on tarve tehdä enemmän työtä talletussuojan ja kriisinratkaisumekanismin tunnettuuden lisäämiseksi, sillä tutkimuksen perusteella tietoisuus näyttää lisäävän luottamusta järjestelmää kohtaan. Aiempaa
selkeämpi ja yksinkertaisempi viestintä talletussuoja- ja
kriisinratkaisuasioista sekä tietoisuuden kasvattaminen
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Talletussuojan maksatusjärjestelmä valmistui ja
virasto saavutti operatiivisen toimintakyvyn talletussuojakorvausten maksatukseen 7 työpäivässä.

talletussuojakorvausten nopeasta maksatuksesta pankin maksukyvyttömyystilanteessa ovat keskiössä viraston tulevassa
talletussuojan ja kriisinratkaisun tietoisuushankkeessa. Hanke käynnistetään vuoden
2020 aikana, ja siihen on tarkoitus kytkeä
useita eri sidosryhmiä.
Viestintä ja uskottavuus nostettiinkin viraston uudessa
strategiassa toiseksi painopistealueeksi. Toisena painopisteenä pidetään kriisinratkaisu- ja talletussuoja-asioiden valmistelun lähentämistä ja erilaisten kriisitilanteiden
hoitokyvyn tarkastelemista kokonaisuutena siten, että ta-

voitteena on aina selkeästi kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivan ja kustannustehokkaimman kriisinhoitokeinon
löytäminen. Tähän liittyen havaittiin, että kansallisessa
lainsäädännössä saattaa olla korjaustarvetta liittyen viraston toimivaltuuksiin konkurssiin johtavissa ongelmatilanteissa sekä niiden yhteydessä mahdollisesti toteutet-
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tavassa talletuskannan siirrossa. Tämä ja lukuisia muita
korjaustarpeita on nostettu aktiivisesti esiin valtionvarainministeriön (VM) johdolla käynnissä olevassa niin sanotussa pankkipakettityöryhmässä, jossa virasto on edustettuna ja jossa voimaan saatetaan sekä kriisinratkaisuun että
vakavaraisuusääntelyyn tehtyjä EU-direktiivien muutoksia.
Tulevat muutokset viraston asioissa koskevat muun muassa leikkauskelpoisten velkojen laatua, vähimmäismäärää
ja raportointia sekä mahdollisuutta laitoksen toimintojen
lyhytaikaiseen keskeyttämiseen kriisitilanteessa.
Panostus kriisinhoitoon näkyy lähivuosina myös viraston johtamisessa ja resursoinnissa, kun
painopistettä muutetaan kriisinratkaisusuunnittelusta suunnitelmien
operationalisointiin ja viraston kriisinhoitokyvyn kehittämiseen.
Virastossa jatkettiin koko vuosi
kriisinratkaisusuunnitelmien tar4
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kentamista ja syventämistä. Uutta oli Nordea Bank Oyj:lle (Nordea) laadittu ensimmäinen pankkiunionin vetovastuulla laadittu suunnitelma sekä arvopaperikeskuksen
suunnitelman laadinta. Lähivuosina suunnittelutyössä syvennytään entistä tarkemmin laitos- ja ryhmäkohtaisiin erityispiirteisiin, mikä on tärkeää purettavuuden varmistamisen näkökulmasta.

Alkuvuonna 2019 toteutettiin viranomaisyhteistyössä
poikkeuksellisen laaja pohjoismais-baltialaisen vakausyhteistyöryhmän (Nordic-Baltic
Stability Group, NBSG) kriisisimuRVV – vahva asiantuntija- laatioharjoitus. Johtopäätöksinä
virasto, joka toiminnallaan koottiin iso joukko erinäisiä oppija viestinnällään varmistaa mishavaintoja ja jatkotyötä vaativia kehittämiskohteita, joista kesrahoitusmarkkinoiden vaka- kusteltiin ja joita esiteltiin useilla
utta ja kykenee hoitamaan yhteistyöfoorumeilla. Yksi jatkokriisitilanteet kustannus- toimenpide oli NBSG:n päätös
perustaa työryhmä selvittämään
tehokkaasti.
kriisinratkaisuviranomaisten, val-

vojien, keskuspankkien ja ministeriöiden tiedonkulkua
ja yhteistyötä tukevia prosesseja ja teknisiä järjestelyitä.
Työryhmän valmistelutyö on käynnissä viraston johdolla. Kansallisella tasolla päätettiin simulaatioharjoitusten
pohjalta selvittää tiedonkulkuun liittyviä lainsäädännöllisiä kysymyksiä. Kansallisessa sääntelyssä ei havaittu
mainittavia puutteita ja tarkoituksenmukainen tiedonkulku viranomaisten välillä on mahdollista sekä normaaliaikoina että kriisitilanteissa.
Toimintavuotta leimasi viraston antama asiantuntijatuki
Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella keskusvastapuolten (CCP) elvytystä ja kriisinratkaisua koskevan sääntelyn valmisteluun. VM saavutti hankkeessa hienosti tavoitteensa, kun neuvoston yhteinen kanta saavutettiin
syksyn tiiviin työn päätteeksi. Viraston osalta työ keskusvastapuolten kriisinratkaisukollegioissa onkin alkamassa
jo alkuvuonna 2020, kun työ NasdaqClearingin kriisinratkaisukollegiossa alkaa Ruotsin viranomaisten johdolla.
Lähivuosina on odotettavissa lisää viraston vastuualuetta
koskevaa EU-kehikkoon liittyvää työtä, kun muun muas-
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sa jo vuoden 2019 aikana käynnistynyt selvitystyö pankkeja koskevien kansallisten insolvenssilainsäädäntöjen
yhdenmukaistamiseksi etenee. Työ liittyy pankkiunionin
kehittämistä ja yhteistä talletussuojajärjestelmää (EDIS)
koskevaan isoon kokonaisuuteen, jossa tarkastelussa
ovat myös muun muassa pankkien ennakollista pääomittamista ja valtiontukea koskevat säännökset.

EU-yhteistyössä merkittävä viranomaishuomio säilyi Bri
tannian EU-eroon (brexit) liittyvien muutosten ennakoin
nissa ja vakauden hallinnassa. Kriisinratkaisukehikon
näkökulmasta keskeinen kysymys Britannian aseman
muuttumisessa kolmanneksi maaksi liittyy Britannian
lainsäädännön alla liikkeeseen laskettujen velkakirjojen
MREL-kelpoisuusuuteen.

Valtiontalouden tarkastusvirasto käynnisti alkuvuonna
viraston kriisinratkaisusuunnitteluun kohdistuneen tarkastuksen, joka oli osa euroalueen tarkastusvirastojen
pankkiunionityöryhmän rinnakkaistarkastusta. Työssä käytiin seikkaperäisesti läpi viraston valmiudet hoitaa sen vastuualueen asioita sekä erityisesti tapa, jolla virasto on laatinut suoraan toimivaltaansa kuuluvien
pankkien kriisinratkaisusuunnitelmia. Virasto avusti
tarkastusvirastoa tutkimuksen laadinnassa. Alustavan
raportin mukaan virasto on onnistunut tehtävässään
hyvin. Huomiot liittyvät etenkin kansallisen viranomaisyhteistyön järjestelyihin. Tarkastuksen lopputuloksia
julkistetaan 2020 aikana.

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) valmisteluelimissä vaikutettiin muun muassa LSI-politiikkatyöhön
pankkitalletusten kriittisyyden arvioinnissa ja MREL-politiikassa erityisesti alisteisten velkojen vähimmäismäärää koskevan vaateen (ns. subordinaatiovaade) voimaan
saattamisen osalta. SRB:n valmistelua tehostettiin vuoden aikana supistamalla horisontaalityö kahdeksaan
työryhmään, mikä oli viraston kaltaisen pienen viranomaisen kannalta suotuisa muutos.
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Merkittävä osa Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) puitteissa tapahtuvasta työstä vuonna 2019 liittyi BRRD2-lainsäädäntökehikon nojalla annettavien standar-

dien valmisteluun, mikä tulee olemaan selkeä painopiste myös vuonna 2020. Talletussuoja-asioissa EBA:n
talletussuojatyöryhmä valmisteli kertomusvuoden aikana EBA:n kannanotot keskeisistä talletussuojadirektiivin implementointiin liittyvistä osa-alueista tukemaan
komission työtä talletussuojadirektiivin uudelleenarviointiin liittyen. Lisäksi EBA:ssa käynnistettiin EU-maiden talletussuojajärjestelmien kuormitustestejä koskevan vertaisarvioinnin laatiminen, jonka on määrä
valmistua kesällä 2020.
Euroalueen pankkisektorin toimintaympäristö oli vuonna 2019 edellisvuotta jonkin verran vakaampi. Vuonna
2018 koetut epävarmuustekijät, kuten brexit, Italian poliittinen tilanne ja pankkikohtaiset governance-ongelmat,
olivat kaikki edelleen ajankohtaisia, mutta vaikutuksiltaan lievempiä. Uusiksi epävarmuustekijöiksi ilmaantuivat etenkin Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota ja keskuspankkien päätökset noudattaa aikaisempaa
kevyempää rahapolitiikkaa, vaikka vielä vuoden 2018
loppupuolella yleisenä odotuksena oli, että sekä Yhdys-
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valloissa että Euroopassa rahapolitiikka olisi kiristymään
päin vuonna 2019.

tioperaatioiden (TLTRO III) johdosta ja yleisen markkinatilanteen vahvistuttua.

hyväksynnän, eikä tässäkään tapauksessa käytetty
kriisinratkaisua tai konkurssimenettelyä.

Epävarmuustekijöistä huolimatta euroalueen pankkisektorin vakavaraisuus pysyi kutakuinkin vakaana vuonna
2019. Useissa maissa pankkisektorin kannattavuuteen
liittyy kuitenkin huolia, joita kevyen rahapolitiikan pitkittyminen kärjistää entisestään. Niin sanottujen kriisimaiden
pankeissa kannattavuusongelman keskiössä on edelleen
ongelmaluottojen korkea taso, kun taas useissa muissa maissa kannattavuutta painaa esimerkiksi pankkisektorin ylikapasiteetti. Kannattavuuspaineet vaikuttavat
pankkien kykyyn orgaanisesti vahvistaa vakavaraisuuttaan ja täten myös kykyyn laskea liikkeeseen kohtuuhintaisia velkainstrumentteja, koskien erityisesti MREL-kelpoisia instrumentteja. Tämä näkyy osaltaan pankkien
mahdollisuuksissa täyttää niille asetetut MREL-vaateet.
Positiivisessa valossa voidaan nähdä, että vuonna 2019
euroalueen pankkisektorin ongelmaluottojen määrä jatkoi
laskuaan, ja likviditeetti- ja varainhankintatilanne vahvistui Euroopan keskuspankin (EKP) ilmoittamien likviditeet-

Italian poliittisen tilanteen rauhoittuminen näkyi erityisesti italialaispankkien varainhankintakustannusten
supistumisena, varainhankinnan saatavuuden vahvistumisena ja ongelmaluottojen nopean supistumisen
jatkumisena. Pankkien tilannetta helpotti myös EKP:n
käynnistämät uudet likviditeettioperaatiot vanhojen
erääntyvien tilalle. Tästä huolimatta Italian pankkisektorilla nähtiin vuoden 2019 loppupuolella kaksi kriisitapahtumaa, kun alueellisesti toimivat pankit Banca
Carige ja Banca Popolare di Bari pelastettiin. Molemmissa pelastusohjelmissa oli merkittävissä määrin mukana Italian talletussuojarahaston vapaaehtoinen osio,
eikä kummassakaan tapauksessa käytetty kriisinratkaisua tai konkurssimenettelyä. Myös Saksassa toteutui
vuonna 2019 kriisitapahtuma, kun säästöpankkisektoriin kuuluva Norddeutsche Landesbank pelastettiin
sen omistajien toimesta. Pelastusohjelma on jo saanut
Euroopan komission kilpailun pääosaston (DG-COMP)

Suomessa keskustelua ja huolta ovat herättäneet kotitalouksien velkaantuminen asunto- ja kulutusluotoilla ja tähän liittyvät mahdolliset järjestelmäriskit. Etenkin pikaluottojen ja uudiskohteisiin liittyvien taloyhtiölainojen nopea
kasvu on nähty ongelmallisena. Velkaantumisen kasvuun
ja korkeaan tasoon liittyviä riskejä suunnitellaan ehkäistävän lähitulevaisuudessa uusin keinoin, kuten muun muassa rajoittamalla kotitalouksien yhteenlaskettujen luottojen
määrää suhteessa vuotuisiin tuloihin sekä ottamalla käyttöön positiivinen luottotietojärjestelmä. Rahoitusvakauden näkökulmasta huolta on herättänyt myös alhaisen
korkoympäristön ruokkima mahdollinen hintakuplien riski
useissa eri varallisuuserissä.
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Huolta riskeistä rajoittaa kuitenkin suomalaisten pankkien
vahva tappionkantokyky. Syyskuun lopussa 2019 Suomen pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde oli 17,1 %
(9/2018: 20,4 %) ja vähimmäisomavaraisuusaste 5,7 %
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(9/2018: 6,8 %), mikä vertautuu suotuisasti EU-maiden
keskiarvolukuihin (14,6 % ja 5,3 %). Tämän lisäksi suomalaiset pankit ovat kyenneet ylläpitämään kannattavuuttaan alhaisten korkojen ympäristössä, ja likviditeettija varainhankintatilanne on pysynyt hyvällä tasolla.
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Vaikuttavuus

V

iraston oma kehitysvaihe ja toimintaympäristön
muutokset huomioiva strategiatyö johti syksyllä
2019 muutoksiin viraston yhteiskunnallisissa vaikuttavuustavoitteissa. Viraston toiminnan kaksi roolia –
talletussuoja ja kriisinhoito – halutaan jatkossa kytkeä
entistä tiiviimmäksi kokonaisuudeksi, jossa erilaisten
kriisitilanteiden hoitokykyä tarkastellaan kokonaisuutena
kustannustehokkaimman ratkaisun löytämiseksi. Samalla
halutaan aiempaa enemmän korostaa toimintaa tunnettuuden lisäämiseksi, sillä kriisinratkaisun ja talletussuojan
tunnettuuden uskotaan vahvasti lisäävän uskottavuutta
järjestelmän toimintakykyä kohtaan.

Seuraavassa kuvassa on esitetty strategiatyössä täsmennetyt kaksi yhteiskunnallista vaikuttavuustavoitetta
(aiemman kolmen sijasta) sekä kumpaankin tavoitteeseen liittyvät osatavoitteet, joihin liittyviä erilaisia käytännön hankkeita priorisoidaan viraston toiminnassa tulevina
vuosina. Kuvassa on vihreällä nuolella kuvattu ne painopistealueet, joihin liittyviä tulostavoitteita virastossa priorisoidaan vuonna 2020 vuotta 2019 enemmän ja sinisellä
ne, joissa panostus pysyy samalla tasolla.
8

STRATEGIAKARTTA 2020–2022 JA
TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2020

Erityinen painopistealue; tämän
tulostavoitteen alla olevia hankkeita
priorisoidaan 2020
Ei muutosta aiempaan painotukseen

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Pankkikriisien kustannusten minimointi

Talletussuojan ja kriisinratkaisumekanismin
yleisen tunnettuuden ja uskottavuuden lisääminen

RVV:n korkea kyvykkyys toimia minkä
tahansa laitoksen kriisitilanteessa

Määrätietoinen ja luottamusta herättävä viestintä

Laitosten tappionkattamiskyky ja
varautuminen kriisitilanteisiin riittävä

Sijoittajavastuun läpinäkyvyys ja
sen uskottava toteuttaminen

Tallettajien pääsy varoihin turvattu kriisitilanteissa

Viranomaisten yhteistyössä prosessit tunnetaan

Tehokkaat kriisihoitokeinot sekä toimiva
yhteiseurooppalainen talletussuoja

Tietoon perustuva analyysityö ja
sen tehokas hyödyntäminen
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Näin

Toiminnallinen tehokkuus ja tuloksellisuus
Yleistä

Viraston toiminnallisen tehokkuuden kehittämistä jatkettiin kertomusvuonna useilla eri hankkeilla, jotka tähtäävät modernien tietoteknisten ratkaisujen käyttöönottoon ja tehokkaaseen hyödyntämiseen. Merkittävimmät
näistä hankkeista olivat talletussuojan maksatusjärjestelmähanke, kriisinratkaisusuunnittelua tukevat tietojärjestelmähankkeet yhdessä Finanssivalvonnan ja
Suomen Pankin kanssa sekä sähköiseen asianhallintaan siirtyminen. Kahden ensiksi mainitun hankkeen

Näin

TALLETUSSUOJA

osalta saavutettiin tavoitteet ja pystyttiin tehostamaan
toimintaa suunnitellusti. Sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa jouduttiin lykkäämään edelleen,
joten sen osalta tehokkuushyödyt aktualisoituvat vasta
tulevina vuosina.

1.

Talletussuojan maksatusjärjestelmällä mahdollistetaan
talletussuojankorvausten nopea ja mahdollisimman pitkälle automatisoitu maksatus pankin ajautuessa pysyviin
taloudellisiin vaikeuksiin. Tietojärjestelmäkokonaisuus

TALLETUSSUOJA
toimii

1.

Pankki on maksukyvytön
tai konkurssissa
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4.

2.

Pankki on maksukyvytön
tai konkurssissa

Rahoitusvakausvirasto (RVV)
tekee korvauspäätöksen

5.

4.

3.

Maksatus seitsemässä
työpäivässä alkaa

6.

RVV saa kaikki tiedot
talletuksista suoraan pankilta

valmistui keväällä 2019, jolloin virastossa saavutettiin
lainsäädännön 1.1.2020 alkaen edellyttämä kyvykkyys
maksaa korvaukset tallettajille 7 työpäivän kuluessa siitä, kun virasto on tehnyt päätöksen maksuvelvollisuuden
alkamisesta. Sovelluskokonaisuuden valmistumisen vaikutukset viraston toiminnalliseen tehokkuuteen näkyivät
jo kertomusvuoden aikana, kun virastossa toteutettiin
talletussuojajärjestelmän lakisääteiset kuormitustestit
uutta tietojärjestelmää hyödyntäen.

toimii

2.

3.

Rahoitusvakausvirasto (RVV)
tekee korvauspäätöksen

5.

RVV lähettää korvauspäätökset
automaattisesti kaikille tallettajille

Maksatus seitsemässä
työpäivässä alkaa

6.

RVV maksaa korvaukset
tallettajan uudelle tillille
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Yksi keskeisimmistä kriisinratkaisusuunnittelua tukevista tietojärjestelmähankkeista on viimeisten vuosien aikana ollut Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin kanssa
toteutettava analyysijärjestelmää koskeva yhteistyöhanke, jolla luodaan edellytykset Finanssivalvonnan
keräämien valvontatietojen tehokkaalle hyödyntämiselle suoraan viraston asiantuntijoiden omilta työasemilta.
Järjestelmähankkeella mahdollistetaan sekä aiempaa
monipuolisempi analyysi kriisinratkaisusuunnittelun
kohteena olevista toimijoista että aiempaa tehokkaampi viranomaisten välinen tiedonvaihto. Hanke saatiin
päätökseen kertomusvuoden aikana, jonka jälkeen
käynnistettiin sisäisten työprosessien kehittäminen,
jotta saavutetut tehokkuushyödyt pystytään hyödyntämään täysimääräisesti.
Lisäksi käynnistettiin työ kriisinratkaisusuunnittelua
varten kerättyjen säännöllisten raporttien jakamisesta
Finanssivalvonnalle saman järjestelmän puitteissa. Tiivistä yhteistyötä Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin
kanssa jatketaan edelleen, jotta turvataan myös tule10

vaisuudessa jatkuvasti kehittyvien raportointivaatimusten myötä järjestelmän kautta tapahtuva tehokas tiedonvaihto ja pankkien raportointitaakan keventäminen
hyödyntämällä mahdollisimman laajasti ”tieto raportoidaan vain kerran”-periaatetta ja siihen liittyen viranomaisten välistä tehokasta yhteistyötä.
Viraston hallinnollisten asioiden hoidon tehostamisen
kannalta keskeisimpiä asioita kertomusvuoden aikana
olivat henkilöstöhallinnon palvelukokonaisuuden onnistunut käyttöönotto Palkeiden kanssa sekä kumppanuudelle
perustuvan toimintamallin jatkaminen Hanselin kanssa.
Lisäksi valmistelussa on edelleen sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttöönotto, joka kuitenkin lykkääntyi
tuotteen tietoturvaan ja jatkuvuudenhallintaan liittyvien
epäselvyyksien vuoksi. Kun sähköinen asianhallintajärjestelmä tavoitteiden mukaisesti vuosien 2020–2021 aikana
päästään ottamaan käyttöön, se tuo merkittäviä tehokkuushyötyjä koko viraston toimintaan sekä mahdollistaa
toiminnan paremman seurannan.

Seuraavan sivun taulukossa on kuvattu viraston toiminnallisen tehokkuuden kehittymistä viraston eri toiminnoissa.
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Mitattava asia

Toteuma 2015

Toteuma 2016

Toteuma 2017

Toteuma 2018

Toteuma 2019

Tavoite 2020–2023

koko virasto

5

12,5

14,5

17,6

17,6

<19

kriisinratkaisun suunnittelu

2

4,5

4,5

6,5

7

7,5

kriisinratkaisun kehittäminen

0,5

2

2

2,5

2,5

3,5

talletussuoja

0,5

1

2,5

3,5

3,5

3,5

hallinto ja ylijohtaja
(kattaen rahoitusvakausrahaston varojen keräämisen)

2

4,5

5,5

5

4,5

4,5

koko virasto

0,6

1,3

1,4

1,7

1,8

<1,9

kriisinratkaisun suunnittelu

0,2

0,45

0,45

0,65

0,7

0,75

kriisinratkaisun kehittäminen

0,05

0,2

0,2

0,25

0,25

0,35

talletussuoja

0,05

0,1

0,25

0,35

0,35

0,35

hallinto ja ylijohtaja
(kattaen rahoitusvakausrahaston varojen keräämisen)

0,22

0,42

0,48

0,45

0,45

0,45

Viraston toimintakulut yhteensä (milj. euroa)

1,2

1,8

2,3

3,2

3,4

< 3,7

Talletussuojarahaston koko (milj. euroa)

61

122

147

274

546

6

11

22

53

65

76

188

310

365

581

1

2

2

3

2

Kriisinratkaisusuunnitelmat LSI-laitoksille (kpl)

2–3 riippuen strategiasta
(joka vuosi tai joka toinen vuosi)

0

0

3

3

4

MREL-päätökset SI- ja LSI-laitoksille ryhmätasolla (kpl),
pl. pohjoismaiset kollegiot, joissa emo Suomen ulkopuolella

4–8 riippuen strategiasta
(joka vuosi tai joka toinen vuosi)

0

0

2

1

7

6–11 riippuen strategiasta

-

-

-

-

100

100

Henkilöresurssit (htv)

Henkilöstökulut (milj. euroa)

Kansallisen kriisinratkaisurahaston koko (tuhatta euroa)

Luottolaitoksilta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon kerättyjen
vakausmaksujen määrä, kumulatiivinen
(osin pankkiverohyvityksenä katettu)
Kriisinratkaisusuunnitelmat SI-laitoksille (kpl),
pl. pohjoismaiset kollegiot, joissa emo Suomen ulkopuolella

Osuus talletussuojarahastoon kuuluvista pankeista, joiden
kyvykkyys toimittaa tallettaja- ja tilitiedot (SCV, Single Customer View)
mahdollisessa korvaustilanteessa on testattu vuoden aikana (%)
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Kriisinratkaisun suunnittelu

Vuoden aikana saavutettiin tärkeä merkkipaalu, kun
kotipaikkaansa 2018 lopussa vaihtaneen Nordean ensimmäinen SRB:n johdolla valmisteltu kriisinratkaisusuunnitelma ja MREL-päätös vahvistettiin kriisinratkaisukollegiossa vuoden lopulla. Virastolla oli yhteisen
kriisinratkaisutiimin valmistelutyössä merkittävä rooli
suunnitelman osa-alueiden sisällön syventämisessä
aikaisempiin versioihin verrattuna. Merkittävää edistymistä tapahtui vuoden aikana myös muiden suomalaisten SI-laitosten suunnittelun osalta.
RVV:n suorassa toimivallassa olevien laitosten (niin
sanotut LSI-laitokset) kriisinratkaisusuunnitelmista
viimeisetkin ensimmäiset suunnitelmaversiot vahvistettiin vuoden aikana, ja joidenkin laitosten kohdalla vahvistettiin jo ensimmäiset päivitysversiot. Kaikki
suunnitelmat toimitetaan aina Finanssivalvonnan ohella myös SRB:n arvioitavaksi. SRB:n kohdalla suunnittelun arviointiprosessi tehostui sisäisten muutosten
johdosta vuoden aikana merkittävästi, mikä parantaa
12

suunnitelmien aikataulutusta ja ennakointia myös laitosten suuntaan.
Uutena tehtävänä virastolle kuuluu 2018 voimaan tulleiden lakimuutosten myötä myös arvopaperikeskuksen
kriisinratkaisusuunnittelu. Tätä koskeva valmistelutyö
käynnistyi vuoden aikana, ja ensimmäinen suunnitelmaversio vahvistetaan alkuvuodesta 2020.
Tärkeässä asemassa oli myös edelleen osallistuminen
suunnittelutyötä tukeviin SRB:n työryhmiin muun muassa kriisinratkaisusuunnittelua koskevan manuaalin ja
MREL-periaatteiden osalta. Useiden SRB:n linjauspapereiden koostaminen yhdeksi suunnittelumanuaaliksi saatiin valmiiksi ja otettiin käyttöön vuoden aikana. Suunnittelutyötä palvelevaa yhteistyötä lisättiin myös EBA:n
piirissä, joita koskeviin työryhmiin RVV osallistuu jäsenenä.
Lisäksi virasto osallistui SRB:n Legal Networkin toimintaan, jossa kertomusvuoden aikana painottuivat SRB:n
MREL-päätösprosessiin ja kansallisiin maksukyvyttömyysmenettelyihin liittyvät teemat.

Keskeisimmät saavutukset:
• Ensimmäinen SRB:n johdolla valmisteltu kriisinratkaisusuunnitelma Nordealle valmistui ja vahvistettiin ennen
vuodenvaihdetta. Suunnitelman sisältö syventyi huomattavasti useilla osa-alueilla Ruotsin johdolla valmisteltuun versioon verrattuna.
• Osallistuttiin tiiviisti SRB:n suorassa toimivallassa toisen merkittävän suomalaisen laitoksen kriisinratkaisusuunnitelman viidennen päivitysversion valmisteluun.
Pohjoismaisten pankkikonsernien kriisinratkaisukollegioissa osallistuttiin asianomaisten konsernien neljänsien suunnitelmaversioiden valmisteluun.
• Vahvistettiin viimeistenkin RVV:n vastuulla olevien
LSI-laitosten ensimmäiset kriisinratkaisusuunnitelmat ja
vahvistettiin joidenkin LSI-laitosten suunnitelmien päivitysversiot.
• Käynnistettiin arvopaperikeskuksen ensimmäisen kriisinratkaisusuunnitelman valmistelu.

TOIMINTAKERTOMUS

• Vaikutettiin SRB-linjausten sisältöön osallistumalla
moneen kriisinratkaisukomitean alaiseen työryhmään
tai asiantuntijaverkostoon. Erityisesti tehtiin entiseen
tapaan tiiviisti yhteistyötä muiden samanmielisten kriisinratkaisuviranomaisten kanssa, jotta SRB:lle saataisiin vahvistettua riittävän tiukka ja sijoittajanvastuun
uskottavuutta tukeva 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 hyödyntämällä yhteyksiä pankkien
taloudellisia raportteja koskevassa tietokannassa. Vahvistettiin RVV:n ja Fivan yhteistyötä ja tiedonvaihtoa
koskeva yhteisymmärryspöytäkirja (MoU).
• Osallistuttiin aktiivisesti vuoden aikana käynnistyneeseen kriisinratkaisusääntelyn (niin sanottu BRRD 2
-paketti) kansallista täytäntöönpanoa valmistelevaan
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VM:n työryhmään. Paketin merkittävänä osana on
MREL-sääntelyn uudistaminen ja suomalaisen
pankkisektorin erityispiirteenä yhteenliittymien
yhteisvastuu-järjestelmän huomioon ottaminen
säännösmuutoksissa.

Kriisinratkaisu

Virasto osallistui tammikuussa 2019 järjestettyyn pohjoismais-baltialaiseen simulaatioharjoitukseen. Simulaatiosta saatiin arvokasta oppia rajat ylittävän finanssikonsernin viranomaisyhteistyön kehittämistarpeista, ja sen
kokemuksia on jaettu laajemmin EU-alueella toimiville viranomaistyöryhmille. Simulaatioiden jatkotoimina käynnistettiin viraston johdolla juristityöryhmä selvittämään
tiedonvaihdon säännöksiä sekä virtuaalisen työtilan perustamista selvittävä työryhmä. Jatkotyönä on myös
perustettu viraston vetämä tiedonvaihdon ja yhteistyövälineiden kehittämistä valmisteleva pohjoismais-baltialainen työryhmä. Viraston oman kriisinhoitokyvyn kehittämistä jatkettiin kansallisen kriisinhoitomanuaalin
valmistelulla. Valmistelua osaltaan tukevat SRB:lle vuo-

den aikana laaditut 7 eri operatiivista toimintaa kuvaavaa
asiakirjaa kriisinhoitovälineiden käyttötilanteista, jotka
liitetään myös SRB:n kriisinhoitokäsikirjaan (SRB Crisis
Governance Handbook).
Vuoden aikana tapahtui arvonmäärityspalveluiden ja investointipankkipalveluiden hankintaa koskeva kilpailutus, jonka virasto toteutti yhteistyössä Hanselin kanssa.
Kilpailutus ei johtanut puitesopimuksiin. Valmistelua jatketaan kuitenkin edelleen 2020 aikana markkinavuoropuheluilla, ja tavoitteena on, että puitesopimukset saataisiin tehtyä 2020 aikana.
Sekä SRB:n että EBA:n piirissä näkyi painotuksen lisääminen kriisinratkaisusuunnittelusta suunnitelmien
operationalisointiin kriisinhoitotilanteita silmällä pitäen.
Kriisinhoitotilanteen roolituksiin ja viraston käytännön
toimenpiteisiin vaikuttavat esimerkiksi käynnissä oleva
valmistelu EBA:n MIS (Management Information Systems) -ohjeistukseksi ja SRB:n yhteiseksi IT-alustaksi
(ns. R4Crisis-järjestelmä).
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SRB:n työn painopiste kriisinratkaisusuunnitelmien operationalisointiin heijastui myös siinä, että kaikilta bail-in-strategian omaavilta merkittäviltä laitoksilta on vaadittu kuvausta bail-in-välineen käytön toteuttamisen mukaisista
sisäisistä prosesseista ja resurssoinneista (niin sanottu
bail-in playbook). Kaikkien merkittävien laitosten kanssa
on myös vireillä keskustelut IT-järjestelmien kehittämistarpeista, jotta bail-in-välineen toteuttamisen mukainen tieto
voidaan toimittaa yksilöidysti ja ajantasaisesti. Työ jatkuu
2020 muun muassa datan tuottamista testaavilla dry run
-harjoituksilla. RVV on myös mukana EBA:n työssä, jossa
määritellään bail-in- ja muiden kriisinhoitovälineiden käyttöä palvelevan datan tuottamista laitoksissa (niin sanottu
MIS-tiedonkeruujärjestelmä).
Virasto osallistui joulukuussa tarkkailijana SRB:n järjestämään simulaatioharjoitukseen koskien rajat ylittävän
pankkiryhmän kriisinhoitotilannetta. Harjoituksesta saatiin hyödyllistä oppia SRB:n toimintaprosesseista ja yhteistyön kehittämistarpeista kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten kanssa.
14

EU-yhteistyössä merkittävä viranomaishuomio säilyi
Britannian EU-eroon (brexit) liittyvien muutosten ennakoinnissa ja vakauden hallinnassa. Kriisinratkaisukehikon näkökulmasta keskeinen kysymys Britannian
aseman muuttumisessa kolmanneksi maaksi liittyy Britannian lainsäädännön alla liikkeeseen laskettujen velkakirjojen MREL-kelpoisuusuuteen.
Keskeisimmät saavutukset:
• Virasto osallistui tammikuussa Pohjoismaiden ja Baltian viranomaisten yhteiseen simulaatioharjoitukseen.
Simulaation jatkotyönä on perustettu viraston vetämänä tiedonvaihdon ja yhteistyövälineiden kehittämistä valmisteleva pohjoismais-baltialainen työryhmä.
• Virasto toimitti SRB:lle vuoden aikana seitsemän eri
kriisinhoitovälineiden käyttöä sekä konkurssimenettelyä koskevaa kansallista prosessikuvausta, joita hyödynnetään sekä kansallisen että SRB:n kriisinhoitomanuaalin valmistelussa.

• Osana kriisinhoitovalmiuden tehostamistyötä virasto
osallistui yhteisten kriisinratkaisutiimien kautta valmisteluun, jossa merkittäviltä pankeilta edellytetään
kuvausta bail-in-välineen käytön toteuttamisen mukaisista prosesseista ja resurssoinneista ja käynnistettiin
näitä koskeva arviointityö.
• Virasto osallistui aktiivisesti SRB:n ja EBA:n työhön, jossa määritetään bail-in- ja muiden kriisinhoitovälineiden
käyttöä palvelevan datan tuottamista laitoksissa.

Talletussuoja

Talletussuojan vastuualueella keskeisimmässä roolissa
vuonna 2019 olivat viraston laaja talletussuojan maksatusjärjestelmähanke sekä talletussuojajärjestelmän lakisääteiset, EBA:n ohjeiden mukaiset kuormitustestaukset.
Lisäksi kertomusvuoden aikana painottuivat vahvasti talletussuojan tietoisuuteen ja viestintään liittyvät kehittämistoimet sekä sujuvan talletussuojan rahoitusprosessin
edistäminen. Virasto osallistui aktiivisesti myös kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhän ja oli vaikuttamassa
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muun muassa EBA:n talletussuojadirektiivin implementointia koskevien kannanottojen laatimistyöhön. Viraston talletussuojaa koskevaa yleisöviestintää hoidettiin
nettisivujen ja puhelin- ja sähköpostipalvelun avulla sekä
tukemalla ja lisäämällä viraston ja asiantuntijoiden Twitter-aktiivisuutta myös talletussuoja-asioissa. Talletussuojarahaston varoja ei vuoden aikana ollut tarpeen käyttää
tallettajien suojaamiseen.
Keskeisimmät saavutukset:
• Viraston talletussuojan maksatusjärjestelmähanke,
jossa tavoitteena oli luoda prosessit ja rakentaa tarvittavat järjestelmät talletuksia koskevaan tiedonkeruuseen ja talletussuojakorvausten maksatukseen
pankin ajautuessa pysyviin taloudellisiin vaikeuksiin,
saatiin onnistuneesti päätökseen kertomusvuoden
aikana. Hankkeen valmistumisen ja sovelluskokonaisuuden käyttöönoton myötä virastossa saavutettiin lainsäädännön 1.1.2020 alkaen edellyttämä
kyvykkyys maksaa korvaukset tallettajille seitsemän
työpäivän kuluessa siitä, kun virasto on tehnyt pää15

töksen maksuvelvollisuuden alkamisesta. Projekti
oli luonteeltaan monitoimittajaprojekti, jossa Visma
Consulting Oy vastasi sovelluskokonaisuuden toimittamisesta ja valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus
Valtori kapasiteetti- ja tietoliikennepalveluista. Lisäksi
toteutuksessa hyödynnettiin Digi- ja väestötietoviraston tuottamia Suomi.fi-palveluita tallettajien tunnistamisessa, puolesta asioinnissa ja päätösten toimittamisessa tallettajille.
• Kertomusvuoden aikana virastossa suoritettiin onnistuneesti ja raportoitiin annetussa aikataulussa EBA:lle
useita talletussuojajärjestelmän toimintakykyyn liittyviä
testejä ja simulaatioita osana lakisääteistä ja EBA:n
ohjeistamaa talletussuojajärjestelmien kuormitustestauskokonaisuutta:
°° Pankkien tallettajia ja talletuksia koskeva raportointi (SCV, Single Customer View) testattiin tuotantoaineistolla kaikkien talletuspankkien kanssa.
Testien yhteydessä tunnistettiin joitakin jatkokehitystarpeita, joiden osalta selvitys- ja korjaustoi-

met on käynnistetty. Testin suunnitteluun ja läpivientiin osallistui Rahoitusvakausviraston lisäksi
ulkopuolisena tarkkailijana Finanssivalvonta.
°° Viraston operationaalinen kyvykkyys suorittaa talletussuojakorvausten maksatus seitsemässä työpäivässä testattiin simulaatioharjoituksessa, johon
osallistui koko Rahoitusvakausviraston henkilökunta. Simulaatio suoritettiin uuden TALSU-tietojärjestelmäkokonaisuuden tuotantoympäristössä,
jotta pystyttiin varmistamaan tilisiirtojen ja korvauspäätösten lähettämisen onnistuminen. Testin
lopputuloksena voidaan todeta, että kyvykkyys
nopeaan maksatukseen on saavutettu, mutta samalla tunnistettiin myös jatkokehitystarpeita, joiden osalta selvitys- ja korjaustyö on käynnistetty.
°° Viraston kyvykkyys hoitaa maksatustapaus tilanteessa, jossa suomalaisella pankilla on sivuliike toisessa EU-/ETA-valtiossa tai jossa toisen
EU-/ETA-valtion pankilla on sivuliike Suomessa,
testattiin yhteistyössä Ruotsin talletussuojaviranomaisen (Riksgälden) kanssa. Näissä niin
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1032 mannersuomalaista
18–79-vuotiasta,
joilla on
pankkitili.
onko Suomessa
pankkiArviolta
kuinka
nopeasti uskoisit saavasi
Tiedätkö,
onko
Suomessa
pankkiArviolta
kuinka nopeasti uskoisit saavasi
talletuksia koskeva suojajärjestelmä?
talletuksesi takaisin talletussuojarahastosta?
sanotuissa Cross-Border-maksatustapauksissa sivuliikkeen sijaintimaan talletussuojaviranomainen suorittaa maksatuksen pankin
kotivaltion talletussuojaviranomaisen lukuun
tämän toimittamien ohjeiden mukaisesti. Kertomusvuoden aikana läpiviedyissä testeissä
keskityttiin erityisesti tiedonvaihtoon ja tiedostoihin liittyviin teknisiin yksityiskohtiin, eikä
jatkokehitystarpeita tunnistettu. Tulevina vuosina testien kattavuutta laajennetaan ja testiskenaarioita monimutkaistetaan.
• Virasto toteutti Suomen ensimmäisen talletussuojan tietoisuustutkimuksen kesällä 2019 yhdessä TNS
Kantarin kanssa. Tutkimuksessa yli tuhannelta suomalaiselta kysyttiin heidän näkemyksiään talletussuojasta,
kriisinratkaisusta ja viranomaisten toiminnasta. Tietoisuustutkimuksen tulokset vahvistivat selvästi viraston
käsityksen siitä, että ”tietoisuus lisää luottamusta”.
Tutkimuksesta saatiin vahvistus tulevan talletussuojan
ja kriisinratkaisun tietoisuushankkeen tarpeellisuudelle
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talletuksia koskeva suojajärjestelmä?
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Enemmistö (56 %) arvioi tietävänsä, että Suomessa on
pankkitalletuksia koskeva suojajärjestelmä. Yli neljännes
(26 %) ei osaa arvioida asiaa.
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musvuoden lopulla ja yksi julkaistaan vuoden 2020
alkupuolella. Stressitestityöryhmä käynnisti toimintansa kertomusvuoden lopulla, mutta kuormitustestejä koskevan vertaisarvion laatiminen jatkuu vuoden 2020 puolella.
• 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.

Rahoitusvakausrahasto

Viraston hallinnoimaa rahoitusvakausrahastoa, joka koostuu talletussuojarahastosta ja kriisinratkaisurahastosta,
kartutettiin laissa sille säädettyjen toimintatapojen ja aikataulujen mukaisesti.
17

Talletussuojarahaston olennaiset tapahtumat
tasoitettu talletussuojamaksujen muuten vuosille 2020–
Talletussuojarahaston kartuttamista jatkettiin kertomus2024 ajoittuvaa huomattavaa nousua. Edellä kuvattujen
vuoden 2019 aikana. Rahaston varat kasvoivat noin 546
tilikaudelle ajoittuvien siirtojen myötä talletussuojarahasmiljoonaan euroon (2018: 274 milj. euroa). Virasto keräsi
ton varat nousivat noin 546 miljoonaan euroon (2018:
talletussuojarahastoon Suomessa toimivilta pankeilta vuo274 milj. euroa).
tuiset talletussuojamaksut sekä lokakuussa 2018
Ruotsista Suomeen kotipaikkansa siirtäneeltä NorTalletussuojarahasto
dealta lakisääteisen talletussuojajärjestelmän liittyMilj. euroa
mismaksun ensimmäisen osan.
140 000
1 200
1 035

Lisäksi talletussuojarahaston varat kasvoivat
Vanhan talletussuojarahaston (VTS-rahasto) tehtyä talletussuojarahastolle 174 miljoonan euron
määräisen kertaluonteisen siirron. Siirto perustuu
VTS-rahaston ja Nordean väliseen sopimukseen,
jonka myötä vastaavasti Nordea sitoutui suorittamaan liittymismaksunsa laissa säädetyn 10 vuoden sijasta 6 vuodessa siten, että liittymismaksu
on täysimääräisesti suoritettu ennen talletussuojarahaston tavoitetason saavuttamisen määräaikaa. Sopimuksen mukaisella järjestelyllä on
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Talletussuojarahaston tavoitetaso vuoden 2019 maksujen
laskennassa käytetyin tiedoin on noin 1,04 miljardia euroa.
Rahasto tulee laissa säädetysti kerryttää tavoitetasolleen
heinäkuuhun 2024 mennessä.

Kansallinenkriisinratkaisurahasto
kriisinratkaisurahasto
Kansallinen
140
140000
000
120 000

120 000

100 000

100 000
80 000

Kriisinratkaisurahastoon olennaiset tapahtumat
Kriisinratkaisurahastoon maksuvelvollisia ovat tietyt virastolain määritelmään kuuluvat sijoituspalveluyritykset sekä
ETA-alueen ulkopuolelle perustettujen luottolaitosten ja
sijoituspalveluyritysten Suomessa toimivat sivuliikkeet.
Suomessa ei toiminut tilikauden aikana maksuvelvollisia
sivuliikkeitä, joten kriisinratkaisurahastoa kartutettiin keräämällä vakausmaksuja vain Suomeen sijoittuneilta sijoituspalveluyrityksiltä.
Vakausmaksuja kerättiin tilikauden aikana yhteensä noin
12 000 euroa, jonka myötä kriisinratkaisurahaston varat
nousivat noin 66 000 euroon. Virastolaissa on säädetty
myös kriisinratkaisurahastolle vuoteen 2024 mennessä
saavutettava tavoitetaso, joka oli vuoden 2019 tiedoin
noin 127 000 euroa.
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Rahastoidut varat

Vakausmaksujen laadunvarmistustyö
• 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 laadunvarmistustyön tehostaminen on edelleen ollut painopistealueena. Merkittävää kehitystä on viime vuosina saavutettu
sekä kansallisesti suoritettavia tarkistuksia kehittämällä että ottamalla käyttöön uusia automatisoituja tarkistustyökaluja SRB:ssä. Kertomusvuoden aikana RVV:lle
myös toteutettiin suora pääsy Finanssivalvonnan valvontatietojärjestelmiin, mikä mahdollistaa prosessien
kehittämisen ja aiempaa pidemmälle viedyn automatisoinnin sekä vakausmaksutietojen esitäyttö- että laadunvarmistusvaiheessa.
Rahoitusvakausrahaston hallituksen työskentelyn tuki
• Viraston resursseina Rahoitusvakausrahaston hallituksen asioiden valmistelussa työskenteli yksi viraston
asiantuntija hallituksen sihteerinä vastaten erityisesti
hallitustyöskentelyyn liittyvistä asioista ja toinen asiantuntija vastaten sijoituspolitiikkaan ja riskienhallintaan
liittyvistä asioista. Kertomusvuonna hallitus tututusti
eräiden muiden julkisen sektorin verrokkien kirjanpidon,
salkunhallintapalveluiden ja varainhoidon ratkaisuihin.
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Lisäksi viraston edustajat esittelivät hallitukselle talletussuojakorvausten maksatusjärjestelmää sekä talletussuojajärjestelmän tietoisuustutkimusta. Viraston resursseja
tarvittiin myös rahaston hallituksen jäsenten sisäpiiri-ilmoitusten käsittelyyn, joka on viraston vastuulla.
• Rahoitusvakausrahaston hallituksen kokoonpanossa ei
tapahtunut merkittäviä uudistuksia.
• Rahaston hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.

Hallinto

Viraston hallintoa vahvistettiin toimintavuoden aikana
viestinnän asiantuntijalla. Toimintavuoden aikana viraston
viestinnän kehityshanke on edennyt suunnitellusti ja viestintään liittyvä yhteistyö on käynnistetty virastolle tärkeiden yhteistyötahojen kanssa.
Viraston tavoitteena on valtion ja hallinnonalan konsernipalveluiden tehokas hyödyntäminen, jotta viraston
hallinto pystytään pitämään mahdollisimman kevye19

nä ja toiminta tehokkaana. Toiminnan tehostamisen ja
ulkoistamisen kannalta keskeisimpiä kehitysaskeleita kertomusvuoden aikana olivat henkilöstöhallinnon
palvelukokonaisuuden käyttöönotto Palkeiden kanssa,
hankintoihin liittyvän kumppanuudelle perustuvan toimintamallin jatko Hanselin kanssa sekä valtion yhteisen
tilaamisen ja laskunkäsittelyn Handi-palvelun hyödyntäminen enenevässä määrin. Lisäksi hallinnon toimialueella panostettiin kertomusvuoden aikana riskienhallintaan,
jatkuvuudenhallintaan, tietosuoja-asioihin, taloushallinnon suunnittelun ja raportoinnin kehittämiseen sekä
sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttöönoton valmisteluun.
Keskeisiä saavutuksia vuonna 2019 olivat:
• Viraston riskienhallintamallin kehitysprojekti saatiin
päätökseen. Viraston riskienhallintapolitiikka, riskienhallinnan prosessi ja riskien arvioinnin työkalu hyväksyttiin kertomusvuoden aikana. Jatkotöinä käynnistettiin jatkuvuudenhallintaan liittyvä projekti, joka
valmistuu vuonna 2020.

• Viestinnän kehityshanke eteni suunnitellusti. Viraston
viestintäpolitiikka ja viestinnän linjaukset on hyväksytty ja viraston asiantuntijoiden Twitter-aktiivisuutta
on tuettu järjestämällä koulutusta sosiaalisesta mediasta ilmiönä, antamalla kaikille Twitterin käyttökoulutusta ja laatimalla RVV:läinen Twitterissä -ohjeistus
yhdessä virastolaisten kanssa. Lisäksi loppuvuodesta
käynnistettiin markkinointiviestintätoimistojen kilpailutuksen valmistelu, joka on tarkoitus saada päätökseen keväällä 2020. Ulkoisen markkinointiviestintätoimiston tuella viraston viestinnän kehittämisen sekä
talletussuojan ja kriisinratkaisun tietoisuuskampanjan
suunnittelu- ja toteutustyölle varmistetaan riittävät
resurssit.
• Kertomusvuoden aikana virastossa otettiin käyttöön
Palkeiden tarjoama henkilöstöhallinnon palvelukokonaisuus, josta on saatu ensimmäisen puolen vuoden
käyttökokemuksen jälkeen henkilöstöltä ainoastaan
positiivista palautetta.
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• Virastossa jatkettiin Hanselin kanssa onnistuneesti
kumppanuudelle perustuvaa toimintamallia viraston
hankintoihin ja kilpailutuksiin liittyvien asiantuntijapalveluiden hankinnassa.
• Virastossa otettiin enenevässä määrin käyttöön valtion
yhteisen tilaamisen ja laskunkäsittelyn Handi-palvelun
tarjoamia ostolaskujen automatisointiin tarkoitettuja
toiminnallisuuksia. Lisäksi talousraportoinnin ajantasaisuutta kehitettiin entisestään, mikä helpottaa sekä suunnittelua että seurantaa ja hallintomaksujen laskutuksen
prosessia tuoden virastolle selkeitä tehokkuushyötyjä.
• Sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa
valmisteltiin virastossa kertomusvuoden aikana muun
muassa viimeistelemässä virastolle SÄHKE2-vaatimusten mukaista tiedonohjaussuunnitelmaa. Päätöstä
käyttöönottoprojektin käynnistämisestä ei kuitenkaan
voitu tehdä, koska järjestelmäntoimittajalta ei saatu
kaikkia päätöksen tekemiseen tarvittavia tietoja vuoden 2019 loppuun mennessä. Selvitystyötä jatketaan
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vuonna 2020 tavoitteena tehdä päätös etenemisestä
mahdollisimman pian.
• Virasto järjesti vuoden aikana kaksi tiedotustilaisuutta
pankeille. Virasto vaikutti SRB:n Administration and
Budget -komiteassa SRB:n budjetti-, tilinpäätös- ja
resurssiasioiden valmisteluun täysistunnon apuna. Viraston ylijohtaja osallistui SRB:n Plenaryn keskuudestaan valitsemana tarkkailijana kolmen uuden SRB:n
johdon jäsenen valintaprosessiin.
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Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

V

iraston henkilöstön lukumäärä oli kertomusvuoden lopussa 18, joista pysyvässä virkasuhteessa
oli kolmetoista henkilöä (72,2 prosenttia) ja määräaikaisessa virkasuhteessa viisi henkilöä (27,8 prosenttia).
Viraston henkilöstörakenteen kehittäminen vakinaisen ja
määräaikaisen henkilöstön jakauman osalta on edennyt,
kun vakinaisten virkasuhteiden osuus on kasvanut 70,5
prosentista 72,2 prosenttiin.

Työntekijöistä oli kymmenen naista ja kahdeksan miestä.
Viraston keski-ikä oli 43,3 vuotta. Naisten keski-ikä oli
41,3 vuotta, ja miesten keski-ikä oli 45,8 vuotta. Henkilöstön koulutustasoindeksi oli kertomusvuoden lopussa
7,0 eli varsin korkea. Sekä naisten että miesten koulutustasoindeksi oli 7,0.
Valtiolle.fi-järjestelmässä julkisesti haettavaksi ilmoitettuja
vakituisia virkoja tai määräaikaisia virkasuhteita oli kertomusvuonna yhteensä kolme (kuusi vuonna 2018), joista
määräaikaiseen virkaan nimitettiin kolme henkilöä. Hakemuksia kertomusvuonna tuli yhteensä 136.
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Viraston johtamisessa noudatetaan edelleen valmentavan johtamisen mallia, jolla tavoitellaan erilaisen osaamisen mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä sekä tuetaan
viraston henkilöstön yhdessä onnistumista. Vastuuta yhteisestä tekemisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta pyrittiin vuonna
2019 vahvistamaan ottamalla vuoden erikoisteemaksi keskustelukulttuurin kehittäminen. Tähän liittyen järjestettiin koulutusta
valmentava työyhteisö -teemalla ja sovittiin
useista jatkotoimista keskustelukulttuurin
viemiseksi käytäntöön. Keskustelukulttuurin kehittämiseen liittyvät toimenpiteet koettiin henkilöstön piirissä tärkeiksi ja pidettiin
tärkeänä, että asiaa pidetään vahvasti esillä myös 2020.
Viraston koko vuoden 2019 yhteenlasketut henkilöresurssit olivat 17,6 henkilötyövuotta (myös 17,6 henkilötyövuotta vuonna 2018). Resurssit jakaantuivat pitkin vuotta
hyvin tasan viraston kahden yksikön välillä.

Viraston henkilökunnan työtyytyväisyyttä selvittävän VMBaron kokonaistyötyytyväisyysindeksi oli 4,02 (vuonna
2018 4,07). Yhteenvetona voidaan todeta, että tulokset
ovat edelleen erittäin hyvällä tasolla. Merkittävin kasvu
tyytyväisyydessä on tapahtunut Luottamuksessa palvelussuhteen jatkuvuuteen (+0,4) sekä Palkkauksen muut-
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tumisessa työsuorituksen muuttuessa (+0,39). Kehittämiskohteiksi yhdessä henkilökunnan kanssa sovittiin
osaamisen kehittämiseen panostaminen muun muassa
uuden Osaava-työkalun avulla sekä mahdollistamalla
tehtäväkiertoa viraston sisällä. Lisäksi päätettiin panostaa
prosessi- ja projektityöskentelytaitoihin.
Kertomusvuonna asiantuntijat vahvistivat osaamistaan
osallistumalla muun muassa viestintä- ja kielikoulutuksiin sekä kotimaisiin ja kansainvälisiin RVV:n toimialan
substanssikoulutuksiin. Vuoden mittaan virasto järjesti säännönmukaisesti sisäistä koulutusta ja keskustelutilaisuuksia opintopiireinä, joihin pyydettiin myös ulkopuolisia luennoitsijoita. Vuonna 2019 ulkopuolisten
tarjoamaan koulutukseen käytettiin 3,6 työpäivää henkilötyövuotta kohden.
Kertomusvuoden kokonaistyövoimakustannukset olivat yhteensä 1 719 457 euroa. Tehdyn työajan palkkojen
prosenttiosuus palkkasummasta oli 80,5. Välilliset työvoimakustannukset olivat 578 255 euroa, ja niiden pro22

senttiosuus tehdyn työajan palkoista oli 50,7. Henkilötyövuoden hinta oli 97 823 euroa.
Työterveyshuollon kustannukset olivat kertomusvuonna
11 379 euroa ja sairauspoissaoloja oli 8,4 työpäivää/htv.
Viraston henkilöstön virkistystoimintaan käytettiin kertomusvuonna 4 512 euroa ja työntekijöiden liikunnan aktivointiin ja tukemiseen sekä kulttuuriharrastuksiin 5 586
euroa.
Virastossa työskenteli vuonna 2019 yksi korkeakouluharjoittelija, yksi sihteeriharjoittelija, ja virastoa avusti
kaksi osa-aikaista tuntityöntekijää.
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Tilinpäätösanalyysi
Rahoituksen rakenne

Rahoitusvakausviraston kirjanpitoyksiköllä oli käytettävissään vuonna 2019 toimintamenomäärärahoja yhteensä
5,88 milj. euroa momenteilla 28.92.03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot ja 418.28.92.03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot vuodelta 2018 sekä 14,45 milj. euroa momentilla 28.92.60. Siirto rahoitusvakausrahastoon.

Talousarvion toteutuminen

Tuloarviotilit
Rahoitusvakausviraston hallintomaksuja perittiin 4,15 milj.
euroa vuonna 2019.
Menoarviotilit
Momentille 28.01.29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan
arvonlisäverot kertyi yhteensä 122 000 euroa vuonna 2019.
Tilinpäätöksessä momentilla 28.92.03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot määrärahaa oli käytettävissä
3,95 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 1,40 milj. euroa
ja vuodelle 2020 siirrettiin 2,55 milj. euroa. Momentil23

la 418.28.92.03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot
vuodelta 2018 määrärahaa oli käytettävissä 1,92 milj. euroa, joka käytettiin talousarviovuonna 2019. Momentilla
28.92.60. Siirto rahoitusvakausrahastoon oli käytettävissä
14,45 milj. euroa, josta käytettiin 3,49 milj. euroa ja 10,96
milj. euroa siirrettiin vuodelle 2020.

Tuotto- ja kululaskelma

Toiminnan kulut olivat yhteensä 3,4 milj. euroa. Ostot tilikauden aikana olivat yhteensä 24 tuhatta euroa. Henkilöstökulut olivat yhteensä 1,78 milj. euroa. Vuokrien osuus
toimintamenoista oli 0,19 milj. euroa. Palvelujen ostot olivat yhteensä 1,22 milj. euroa. Muiden kulujen osuus oli
yhteensä 0,18 milj. euroa. Siirrot talousarvion ulkopuolella
oleville rahastoille olivat 3,49 milj. euroa.
Rahoituskulut olivat yhteensä 20 euroa vuonna 2019.
Nettokulut 0,12 milj. euroa veroista ja pakollisista maksuista muodostuivat suoritetuista arvonlisäveroista.
Tilikauden kulujäämäksi muodostui 2,85 milj. euroa.

Tase

Rahoitusvakausviraston taseen loppusumma on 1 000
euroa tilikaudella 2019.

Vastaavaa
Lyhytaikaisia saamisia oli 1 000 euroa vuonna 2019.
Vastattavaa
Taseen vastattavaa puolella oman pääoman ryhmässä
pääoman siirrot olivat yhteensä 271,8 milj. euroa. Oman
pääoman määrä oli 546,5 milj. euroa.
Vieraan pääoman ryhmässä olevalla talousarvion ulkopuolisen valtion rahaston yhdystilillä oli vuoden lopussa
saldoa 545,9 milj. euroa. Ostovelat olivat yhteensä 0,2
milj. euroa. Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset olivat 39
tuhatta euroa. Edelleen tilitettäviä eriä oli yhteensä 32 tuhatta euroa. Siirtovelkojen osuus oli 0,33 milj. euroa. Vieraan pääoman määrä oli yhteensä 546,5 milj. euroa tilikaudella 2019.
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Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

V

iraston sisäistä valvontaa toteutetaan normaalina
osana toimintaa organisaation kaikilla tasoilla. Kunkin yksikön ja niiden päälliköiden tehtävänä on oman
toimintansa osalta huolehtia tai vastata niistä tehtävistä,
joita virastolaissa, kriisinratkaisulaissa ja EU:n kriisinratkaisuasetuksessa säädetään niiden toimenkuvien, ohjeistusten ja määräysten mukaan, joita ylijohtaja tehtävien suorittamisesta työjärjestyksessä, taloussäännössä tai muutoin
on antanut. Kertomusvuoden aikana perustettiin viraston
riskienhallinnan ryhmä (tietoturvavastaava, tietosuojavastaava, talletussuoja- ja hallintoyksikön päällikkö), joka kokoontuu säännöllisesti ja on omalta osaltaan parantanut
sisäisen valvonnan uskottavuutta.

Viraston riskienhallintamallin kehittämishanke saatiin
kertomusvuoden aikana päätökseen ja sen jatkotyönä
käynnistettiin viraston jatkuvuudenhallinnan suunnittelutyö. Jatkuvuudenhallintaan liittyvät työt on tarkoitus
saada valmiiksi vuoden 2020 aikana.
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Virasto hyödynsi vuonna 2019 sisäisen valvonnan arviointiin valtion viraston ja laitoksen sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan arviointikehikkoa (suppea). Viraston
sisäisen valvonnan ja sitä koskevan riskienhallinnan
arvioidaan Rahoitusvakausviraston organisaation kokoon, toiminnan laatuun ja siihen liittyviin riskeihin nähden toimivan asianmukaisesti ja kehittyneen vuoden
mittaan parempaan suuntaan. Viraston matala ja läpinäkyvä organisaatiorakenne mahdollistaa tehokkaan
sisäisen valvonnan. Lisäksi riskienhallintamallin laadinta vuonna 2019 on kehittänyt viraston sisäistä valvontaa entisestään.
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Arviointien tulokset

Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV suoritti vuoden
2019 aikana tarkastuksen ”Rahoitusvakausviraston toiminta osana pankkiunionin yhteistä kriisinratkaisumekanismia”. Arvioinnin tulokset julkistetaan alkuvuonna
2020.

Rahoitusvakausvirastolla ei ole ollut kertomusvuonna
havaittuja väärinkäytöksiä eikä rikoksia.
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TOTEUMALASKELMA

Rahoitusvakausviraston talousarvion toteutumalaskelma
OSASTON, MOMENTIN JA TILIJAOTTELUN NUMERO JA NIMI Tilinpäätös 2018

Talousarvio 2019
(TA + LTA:t)

Tilinpäätös 2019

Vertailu
Tilinpäätös - Talousarvio

Toteutuma %

11. VEROT JA VEROLUONTEISET TULOT

3 953 000

4 150 532,43

197 532,43

105 %

2 708 008,00

3 953 000

4 150 532,43

197 532,43

105 %

2 708 363,59

3 953 000

4 150 532,43

197 532,43

105 %

2 708 363,59

11.04.01. Arvonlisävero

355,59

11.19.11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut

TULOARVIOTILIT YHTEENSÄ

PÄÄLUOKAN, MOMENTIN JA
TILIJAOTTELUN NUMERO,
NIMI JA MÄÄRÄRAHALAJI

Tilinpäätös
2018

Talousarvio
2019
(TA + LTA:t)

käyttö 2019

siirto
seuraavalle
vuodelle

28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN
HALLINNONALA

21 602 737,91

4 075 208

1 523 651,00

2 551 557,15

28.01.29. Valtiovarainministeriön
hallinnonalan arvonlisäveromenot (A)

162 737,91

122 208

122 208,15

28.92.03. Rahoitusvakausviraston
toimintamenot (S2)

2 947 000,00

3 953 000

1 401 442,85

28.92.60. Siirto rahoitusvakausrahastoon (S3)

18 493 000,00

MÄÄRÄRAHATILIT YHTEENSÄ

21 602 737,91
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4 075 208

Talousarvion 2019

1 523 651,00

2 551 557,15

2 551 557,15

Tilinpäätös
2019

Vertailu
Talousarvio Tilinpäätös

4 075 208,15

0,00

122 208,15

0,00

3 953 000,00

0,00

4 075 208,15

0,00

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot

Edellisiltä
vuosilta siirtyneet
määrärahat

Käytettävissä
vuonna 2019

Käyttö vuonna
2019
(pl. peruutukset)

Siirretty
seuraavalle
vuodelle

16 374 564,85

20 327 564,85

6 811 322,39

13 516 242,46

1 922 146,22

5 875 146,22

3 323 589,07

2 551 557,15

14 452 418,63

14 452 418,63

3 487 733,32

10 964 685,31

16 374 564,85

20 327 564,85

6 811 322,39

13 516 242,46

TUOTTO- JA KULULASKELMA

Rahoitusvakausviraston tuotto- ja kululaskelma
TOIMINNAN TUOTOT

Muut toiminnan tuotot

1.1.2019-31.12.2019

1.1.2018-31.12.2018

0,00

0,00

21 296,78

21 296,78

-3 395 319,86

50 761,83
1 660 452,77
185 959,88
1 154 387,03
160 873,69

-3 212 435,20

TOIMINNAN KULUT

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Henkilöstökulut
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut kulut

23 926,59
1 775 686,20
193 951,68
1 219 572,72
182 182,67

JÄÄMÄ I
TOIMINNAN KULUT
Rahoitustuotot
Rahoituskulut

-3 395 319,86
0,00
20,51

JÄÄMÄ II

20,51

-3 191 138,42
-5,00
314,97

-3 395 299,35

-309,97
-3 191 448,39

SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT
Kulut
Siirtotalouden kulut valtionhallinnolle

-3 487 733,32

JÄÄMÄ III

-3 487 733,32
-6 883 073,69

TUOTOT VEROISTA JA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA
Verot ja veronluonteiset maksut
Perityt arvonlisäverot
Suoritetut arvonlisäverot

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
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-4 040 581,37

-4 150 532,43
0,00
122 208,15

-4 028 324,28
122 208,15

-4 040 581,37
-7 232 029,76

-2 708 008,00
-355,59
162 737,91

-2 545 625,68
-4 686 404,08

TASE

Tase
VASTAAVAA

31.12.2019

31.12.2018

0,00

2 708 008,00

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset

Muut lyhytaikaiset saamiset

1 021,50

1 021,50

0,00

2 708 008,00

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT

0,00

0,00

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ

1 021,50

2 708 008,00

1 021,50

2 708 008,00

VASTAAVAA YHTEENSÄ
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TASE

Tase
31.12.2019

31.12.2018

Edellisten tilikausien pääoman muutos

-271 895 474,16

-145 310 202,80

Tilikauden tuotto-/kulujäämä

-2 854 749,41

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
VALTION PÄÄOMA
Pääoman siirrot

-271 756 165,62

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

-546 506 389,19

-121 898 867,28
-4 686 404,08

-546 506 389,19

-271 895 474,16

31.12.2019

31.12.2018

Ta:n ulkop.olevien valt.rahastojen yhdystilit

545 912 386,19

274 096 100,77

Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset

38 534,80

38 653,56

VIERAS PÄÄOMA

-271 895 474,16

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Ostovelat

Edelleen tilitettävät erät
Siirtovelat

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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198 699,62
32 094,69

325 695,39

183 908,19

546 507 410,69

33 298,01

251 521,63

274 603 482,16

546 507 410,69

274 603 482,16

1 021,50

2 708 008,00

LIITETIEDOT

Liitetiedot
Liite 1:
Selvitys tilinpäätöksen laatimisperusteista
ja vertailtavuudesta

1. Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten tärkeimmät vaikutukset talousarvion toteutumalaskelmaan,
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 palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 18.11.2018 saakka, maksetaan tammikuun
2019 palkan maksun yhteydessä erillinen kertaerä. Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 %:ia yleisen virka- ja työehtosopimuksen 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 toteumalaskemaan tuotto- ja
kululaskelmaan ja taseeseen sekä niiden vertailtavauuteen.
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2. Valuuttakurssi, jota on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat sekä muut sitoumukset Suomen rahaksi.

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

Rahoitusvakausvirastolla ei ollut ulkomaan valuutan määräisiä eriä.

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

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 arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät ovat
talousarvioasetuksen 66 a - g §:n mukaisia.

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 toimintakertomuksessa.
Rahoitusvakausvirastolla ei ole sellaisia olennaisia tilinpääösvuoden jälkeisiä tapahtumia, joita ei ole ilmoitettu
toimintakertomuksessa.

LIITETIEDOT

Liite 2:

Nettoutetut tulot ja menot
Liite 3

Arviomäärärahojen ylitykset
Ei ilmoitettavaa

Liite 4

Peruutetut siirretyt määrärahat

Ei ilmoitettavaa

Liite 5

Liite 6

Henkilöstökulujen erittely
2019

2018

Palkat ja palkkiot

1 439 208,05

1 377 362,69

Lomapalkkavelan muutos

58 022,45

40 332,25

HENKILÖSTÖKULUT
Tulosperusteiset erät

HENKILÖSIVUKULUT

1 497 230,50
0,00

1 417 694,94
0,00

Suunnitelman mukaisten poistojen
perusteet ja niiden muutokset

Ei ilmoitettavaa

Liite 7

Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä
muiden pitkävaikutteisten menojen poistot

278 455,70

242 757,83

250 857,69

221 173,99

Ei ilmoitettavaa

1 775 686,20

1 660 452,77

Liite 8

Johdon palkat ja palkkiot, josta 336 282,43

295 150,80

Luontoisedut ja muut t
aloudelliset etuudet

18 748,76

19 352,60

3 334,20

2 993,20

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

YHTEENSÄ
- tulosperusteiset erät

Johto

Muu henkilöstö

27 598,01

0,00

15 414,56

21 583,84

0,00

16 359,40

Rahoitustuotot ja -kulut

Ei ilmoitettavaa

Liite 9

Talousarviotaloudesta annetut lainat
Ei ilmoitettavaa

					
Liite 10

Arvopaperit ja oman pääoman
ehtoiset sijoitukset
Ei ilmoitettavaa
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LIITETIEDOT

Liite 11

Liite 15

Taseen rahoituserät ja velat

Velan muutokset

Liite 12

Liite 16

Ei ilmoitettavaa

Ei ilmoitettavaa

Valtiontakaukset ja -takuut sekä
muut monivuotiset vastuut

Velan maturiteettijakauma ja duraatio
Ei ilmoitettavaa

Ei ilmoitettavaa

Liite 17

Liite 13

Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat
Ei ilmoitettava

Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi
tarvittavat muut täydentävät tiedot
Ei ilmoitettavaa

Liite 14

Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat
Nimi

Taseen loppusumma
tai varojen määrä

Organisaation toiminta-alue tai varojen käyttötarkoitus.

Rahoitusvakausrahasto

545 912 386,19

Kriisinratkaisurahasto

-50,00

Rahoitusvakausrahasto on talousarvion ulkopuolinen valtion rahasto,
joka muodostuu Kriisinratkaisurahastosta ja Talletussuojarahastosta.

Talletussuojarahasto

545 912 336,19

Rahastot
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Näiden tehtävänä on vuosittaisten vakaus- ja talletussuojamaksujen
kerääminen luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä sekä talletuspankeilta.
(Laki rahoitusvakausviranomaisesta 1195/2014).

ALLEKIRJOITUS

Allekirjoitus
Tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä 28.2.2020.

Ylijohtaja Tuija Taos

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

Helsingissä

/

2020

___________________________________________
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