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Johdon katsaus
Rahoitusvakausviraston (jäljempänä RVV, virasto)

ja uuteen sopeutumista koko henkilöstöltä, ja erityisen

kuudetta kertomusvuotta leimasi maaliskuussa puhjennut

vaativaa aika on ollut esimiehille, jotka ovat huolehtineet

koronapandemia. Viraston toiminnassa painottui pankkien

henkilöstön hyvinvoinnista ja yksiköiden suorituskyvystä

toimintaympäristön muutosten ja pankkien taloudellisen

etäyhteydenpidon ja etäkokousten kautta.

tilan tiivistynyt seuranta sekä niihin liittyvä aktiivinen
viranomaisyhteistyö ja toimenpiteiden koordinointi sekä

Koronapandemian vakavuuden ja erityisesti sen

kotimaisella että EU-tasolla. Pankkisektori on selvinnyt hyvin

luoman epävarmuuden vuoksi virastossa päätettiin

välittömistä ja nopeasti ilmenneistä koronapandemian

painottaa aiempaa selvemmin viraston kriisinhoitokyvyn

vaikutuksista, mutta epävarmuus jatkuu ja kaikki kriisin

kokonaisvaltaista kehittämistä. Keväällä käynnistettiin

jatkumisen vaikutukset pankkisektoriin eivät ole vielä

uusi, koko henkilöstön voimalla toteutettava monivuotinen

selvillä. Huomioiden talouden epävarmat näkymät ja

kehittämishanke, jolla tavoitellaan sellaista kriisinhoitokyvyn

haasteet rahoitusvakaudelle, on kriisinratkaisuviranomaisten

kypsyystasoa, jossa toimintamallit ovat dokumentoituja,

työ pankkien purettavuuden varmistamiseksi tullut

organisoituja, johdettuja ja toiminnassa noudatetaan

aiempaakin tärkeämmäksi.

vakioituja prosesseja. Keskeistä hankkeessa ovat tehokkaat
tekniset työvälineratkaisut. Hankkeen ensimmäinen vaihe

Koronan vaikutukset viraston toimintakykyyn pysyivät

kestää vuoden 2022 loppuun. Kriisinhoitokyvykkyyden

koko vuoden hallinnassa ja koko henkilöstön siirtyminen

lisäämistä tapahtui kertomusvuoden mittaan myös

etätyöskentelyyn 18.3.2020 lukien ei vaikuttanut toiminnan

yhteistyötyöhankkeilla Patentti- ja rekisterihallituksen

tehokkuuteen. Virasto saavutti aiemmin asetetut

kanssa sekä pohjoismais-baltialaisella tasolla. Myös

tulostavoitteet hyvin ja vain muutama iso kehittämishanke

mahdollisen kriisinhoitotilanteen hoidon edellyttämät

oli tarpeen lykätä. Poikkeuksellinen tilanne vaati venymistä

arvonmäärityspalvelut saatiin onnistuneesti kilpailutettua.
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Valtioiden, keskuspankkien sekä valvonta- ja

pankkipakettityöryhmässä valmisteltiin muutoksia

kriisinratkaisuviranomaisten tukitoimet ja joustot

kansalliseen kriisinratkaisu- ja vakavaraisuusääntelyyn EU-

ovat auttaneet pankkien luotonannon ylläpitämistä

direktiivien muutosten takia. Alkuvuonna 2021 voimaan

ja tukeneet reaalitaloutta kriisin aikana. Vuoden

tulevat muutokset viraston osalta koskevat muun muassa

2020 aikana kriisinratkaisuviranomaiset yhteisen

MREL-vaateen kattamiseksi hyväksyttävien velkojen laatua

kriisinratkaisuneuvoston (SRB) johdolla antoivat pankeille

ja raportointia sekä mahdollisuutta laitoksen toimintojen

joustoa operatiivisiin raportointivaateisiin ja seurasivat

lyhytaikaiseen keskeyttämiseen kriisitilanteessa. Muutosten

tiiviisti tarvetta joustoihin MREL-vaateissa. SRB:n

vienti käytännön työhön tapahtuu 2021 aikana.

Koronan vaikutukset viraston
toimintakykyyn pysyivät koko
vuoden hallinnnassa.

täysistunnolla oli tilanneseurantakokouksia kevät-kesällä
viikoittain. Suomalaispankkien kriisinratkaisusuunnittelu

Pankkipaketin voimaansaattamisen rinnalla käytiin eri EU-

eteni pääosin suunnitellusti. SRB:n alkuvuonna 2020

foorumeilla aktiivista keskustelua kriisinratkaisukehikon

julkaisema Expectations for Banks -dokumentti on

kehittämisestä, pankkeja koskevan insolvenssikehikon

osoittanut ohjaavansa suunnittelutyön jatkokehittymistä

EU-harmonisoinnin tarpeesta sekä talletussuojarahaston

hyvin viranomaispuolella, mutta samalla se on viitoittanut

varojen laajemmasta käytöstä kriisinratkaisun yhteydessä.

aiempaa selkeämmin myös pankeille tien, jota niiden tulee

Ennakkovaikuttaminen näihin hankkeisiin näkyy viraston

noudattaa oman toimintavarmuutensa kehittämiseksi

työssä myös 2021, sillä tammikuussa komissio käynnisti

purettavuuden varmistamiseksi lähivuosina.

laajan julkisen kuulemisen ja tavoittelee antavansa
muutosehdotuksia talletussuoja- ja kriisinratkaisusääntelyyn

Kriisinratkaisua ja talletussuojaa koskevan

loppuvuoteen mennessä. Marraskuussa 2020 laajennettu

lainsäädäntökehikon jatkokehittäminen ja pankkiunionin

euroryhmä sopi Euroopan vakausmekanismin (EVM)

loppuunsaattaminen pysyivät viraston työpöydällä

uudistuksesta ja sen osana pankkiunionin yhteisen

koko vuoden 2020. VM:n vetämässä niin sanotussa

kriisinratkaisurahaston (SRF) varautumisjärjestelyn
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Valtioiden, keskuspankkien
sekä valvonta- ja
kriisinratkaisuviranomaisten
tukitoimet ja joustot ovat
auttaneet pankkien luotonannon
ylläpitämistä ja tukeneet
reaalitaloutta kriisin aikana.

aikaistetusta käyttöönotosta vuoden 2022 alusta (aiemman

Kovin stressi rahoitusmarkkinoilla nähtiin pääosin

2024 alun sijasta). EVM voi jatkossa myöntää SRF:lle lainaa

helmi- ja maaliskuussa, minkä jälkeen markkinat alkoivat

vaikeuksiin ajautuneiden pankkien uudelleenjärjestelyn

elpymään. Rahoitusmarkkinoiden elpyminen on jatkunut

tai hallitun alasajon varmistamiseksi, jos SRF:ää

tähän päivään asti, ja samalla useat omaisuusluokat ovat

käytetään tilanteessa kriisinratkaisuvälineiden tukena.

saavuttaneet historiallisen korkeat arvostustasot. Tähän

Varautumisjärjestely turvaa SRB:n toimintaedellytyksiä

trendiin on vaikuttanut suurissa määrin keskuspankkien,

haastavissa kriisinratkaisutilanteissa. Oletettavaa

valtioiden ja viranomaisten nopealla aikataululla

on, että seuraavassa vaiheessa euroryhmä alkaa

toteuttamat merkittävän kokoiset raha- ja finanssipoliittiset

selvittämään tarpeita kehittää kriisinratkaisutilanteiden

elvytystoimenpiteet, kuten myös muut taloutta ja

likviditeettitarpeiden rahoitukseen liittyviä kysymyksiä, joita

pankkisektoria suojaavat toimenpiteet (esimerkiksi

erityisesti kriisinratkaisuviranomaiset ovat pitäneet tärkeällä

lainamoratoriot ja joustot vakavaraisuus-, likviditeetti- ja

prioriteetilla jatkokehittämiseen liittyen.

MREL-vaateisiin).

Talletussuojan osalta EBA:n talletussuoja-asioihin keskittyvä

Rahoitusmarkkinoiden elpymisestä huolimatta epävarmuus

työryhmä alatyöryhmineen valmisteli kertomusvuoden

Euroopan pankkisektorin lähitulevaisuuden näkymistä on

aikana EBA:n kannanotot keskeisistä talletussuojadirektiivin

tällä hetkellä korkealla tasolla. Jo ennen koronapandemian

implementointiin liittyvistä osa-alueista tukemaan

puhkeamista useissa Euroopan maissa pankkisektorin

komission työtä talletussuojadirektiivin uudelleenarviointiin

kannattavuuteen ja pitkän ajan elinvoimaisuuteen

liittyen. Lisäksi EBA:ssa saatiin valmiiksi EU-maiden

liittyi huolia johtuen muun muassa alhaisten korkojen

talletussuojajärjestelmien kuormitustestejä koskeva

toimintaympäristöstä, ongelmaluottojen korkeasta

vertaisarviointi.

tasosta ja tiukasta kilpailutilanteesta. Pandemia on
monessa mielessä entisestään kärjistänyt näitä ongelmia.
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Etenkin mahdollinen ongelmaluottojen merkittävä

palautunut lähemmäs pandemiaa edeltäviä tasoja etenkin

kasvu lähitulevaisuudessa on huolenaiheena sekä

riskitasoltaan vahvempien pankkien kohdalla. Kyseisen

kannattavuuden että vakavaraisuuden näkökulmasta.

markkinan tehokas toiminta sekä liikkeeseenlasku-

Pandemian todellinen vaikutus luottokannan laatuun

että hinnoittelumielessä on hyvin tärkeää, jotta pankit

nähdään selvemmin vasta sitten, kun pandemia on saatu

kykenevät täyttämään MREL- ja subordinaatiovaateensa

hallintaan, ja kun lainamoratoriot ja lyhennysvapaat ovat

siirtymäaikojen puitteissa.

Pandemiasta huolimatta
suomalaispankkien
tappionkantokyky on
pysynyt vahvana.

erääntyneet. Useissa maissa korkeaa ongelmaluottojen
määrää on hoidettu viime vuosina ongelmaluottojen

Pandemiasta huolimatta suomalaispankkien

myynneillä, ja tämä on todennäköisesti jatkossakin

tappionkantokyky on pysynyt vahvana. Syyskuun lopussa

tärkeä kanava pankeille supistaa ongelmaluottoja.

2020 Suomen pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde oli

Huomioiden alati tiukkeneva kilpailutilanne ja supistuvat

17,5 % (12/2019: 17,6 %) ja vähimmäisomavaraisuusaste

liiketoiminnan katteet, mihin osaltaan vaikuttaa meneillään

5,8 % (12/2019: 5,9 %), eli ainakaan vielä pandemian

oleva teknologia- ja asiakaskäyttäytymismurros sekä

vaikutukset eivät näy pankkisektorin vakavaraisuusluvuissa.

alhainen korkoympäristö, on mahdollista, että Euroopassa

Tämän lisäksi luvut vertautuvat suotuisasti EU-maiden

nähdään pankkisektorilla laajempaa yhdentymiskehitystä

keskiarvoihin (15,1 % ja 5,5 %). Suomalaisten pankkien

lähitulevaisuudessa.

kannattavuus on myös kestänyt kriisiä melko hyvin ja
varainhankinta- sekä likviditeettitilanne on pysynyt

Pankkien kyky laskea liikkeeseen MREL-kelpoisia

keskimäärin hyvänä. On kuitenkin selvää, että mitä

instrumentteja ja täyttää niille asetut MREL-vaateet ovat

kauemmin pandemia rajoittaa sekä globaalin että

olleet tarkan seurannan alla pandemian aikana. MREL-

kansallisten talouksien toimintaa, sitä suuremmin se

kelpoisten instrumenttien markkina kärsi merkittävästi

tulee myös heijastumaan pankkien liiketoimintaan ja

koronapandemian alkuvaiheissa, mutta askeleittain se on

riskitasoihin.
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Vaikuttavuus
Viraston toiminta kriisinratkaisua ja talletussuojaa

strategiatyössä tehdä pieniä muutoksia viraston

koskevissa yhteiskunnallisissa vaikuttavuustavoitteissa

yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden osatavoitteisiin.

eteni kertomusvuonna asetettujen tavoitteiden mukaisesti:

Samalla virastolle laadittiin uusi kehittämisen polku ja

laitoskohtaisten kriisihoitokyvyn hankkeiden voidaan

visio seuraavalle viisivuotisjaksolle 2025 asti. Aiemmasta

todeta edenneen suunnitellusti ja tallettajien suojaa

painotuksesta poiketen jatkossa myös laitosten omaa

kriisitilanteissa koskevat järjestelyt osin jopa suunniteltua

kriisitilanteisiin varautumisen varmistamista painotetaan

paremmin. Myös määrätietoisen ja luottamusta herättävän

viraston työssä. Samoin aiempaa enemmän korostuu

viestinnän osalta keskeisin tavoite saavutettiin, kun virastolle

erilainen vaikuttaminen kriisinhoitokehikon kehitystyöhön.

luotiin uusi visuaalinen ilme ja selkeämmät verkkosivut

Kumpaankin kahteen – jo melko vakiintuneeseen –

ja siten parannettiin merkittävästi eri kohderyhmien

yhteiskunnalliseen vaikuttavuustavoitteeseen liittyy

tiedonsaantitarpeita sekä normaali- että kriisitilanteissa.

osatavoitteita, joihin liittyviä erilaisia käytännön hankkeita

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että viraston toiminnan

priorisoidaan viraston toiminnassa tulevina vuosina.

laatu ja syvyys on parantunut, priorisointi on selkeämpää,

Toiminnan vaikuttavuutta pyritään entisestään parantamaan

laitoskohtaiset arvioinnit korostuvat purettavuuden

kiinnittämällä aiempaa systemaattisemmin huomiota

etenemisen seurannassa aiempaa enemmän ja vaikuttavuus

viraston strategisen osaamisen kehittämiseen, varmistamalla

SRB:ssä ja EBA:ssa on lisääntynyt.

että sidosryhmäyhteistyö on aiempaa tavoitteellisempaa
sekä kehittämällä viraston sisäistä analyysityötä ja ulkoista

Viraston toiminnan kehitysvaihe, lainsäädäntökehikkoon

viestintää aiempaa määrätietoisemmin. Seuraavassa

kohdistuvat muutospaineet sekä toimintaympäristön

kuvassa on esitetty strategiatyössä laadittu uusi

merkittävät muutokset antoivat aihetta syksyn 2020

strategiakartta vuosille 2021–2023.
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RVV Strategiakartta 2021 – 2023

Rahoitusvakausviraston tilinpäätös vuodelta 2020 | Vaikuttavuus

9

Toiminnallinen tehokkuus
ja tuloksellisuus
Yleistä

tehokkaammat prosessit ja työvälineet ovat myös kriittisiä

jatkaminen Palkeiden kanssa onnistuneen pilotoinnin

tekijöitä kriisinhoitotilanteen onnistuneessa läpiviennissä.

jälkeen sekä kumppanuudelle perustuvan toimintamallin
jatkaminen Hanselin kanssa.

Koronakriisin johdosta viraston toiminnallisen
tehokkuuden kehittämisessä painottuivat kertomusvuonna

Viraston verkkosivuston uudistusprojekti toteutettiin

kriisinhoitokyvyn kehittämiseen liittyvät toimet. Virastossa

kokonaisuudessaan kertomusvuoden aikana.

Virastossa on edelleen valmistelussa sähköisen

käynnistettiin keväällä laaja, koko RVV:n henkilöstön panosta

Uudistuksen tavoitteena oli parantaa eri kohderyhmien

asianhallintajärjestelmän käyttöönotto, joka on

vaativa kriisinhoitokyvyn kehittämishanke, jonka tavoitteena

tiedonsaantitarpeita sekä normaali- että kriisitilanteissa.

lykkääntynyt tuotteen tietoturvaan ja jatkuvuudenhallintaan

on RVV:n kriisinhoitokyvyn kokonaisvaltaisen kehittämisen

Lisäksi verkkosivuhankkeen yhteydessä kiinnitettiin

liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Kun sähköinen

lisäksi toteuttaa tehokkaat tekniset työvälineet tukemaan

erityistä huomiota sivuston yleiseen käytettävyyteen,

asianhallintajärjestelmä tavoitteiden mukaisesti päästään

asiantuntijoiden työskentelyä, prosessien johtamista ja

luettavuuteen ja saavutettavuuteen sekä työpöytä- että

vuoden 2021 aikana ottamaan käyttöön, tuo se merkittäviä

seurantaa sekä tehokasta yhteistyötä kriisinhoitotilanteessa.

mobiilialustoilla. Viraston oman toiminnan tehostamisen

tehokkuushyötyjä koko viraston toimintaan sekä

Lisäksi viraston talletussuojan vastuualueella toteutettiin

kannalta yksi merkittävimmistä projektin lopputuloksista

mahdollistaa toiminnan paremman seurannan.

kertomusvuoden aikana useita kriisinhoitokyvykkyyttä

oli kohderyhmien parempi tavoittaminen ja julkaistujen

vahvistavia toimia, joista yksi keskeisimmistä oli talletussuojan

sisältöjen näkyvyyden lisääminen automaattisesti

Seuraavan sivun taulukossa on kuvattu viraston toiminnallisen

maksatusjärjestelmään tarvittavien muutosten toteuttaminen

verkkosivuilla niin, että sivuston ylläpitoon ei jatkossa ole

tehokkuuden kehittymistä viraston eri toiminnoissa.

ja uuden sovellusversion käyttöönotto nopeutetulla

tarvetta käyttää enempää henkilöstön työaikaa.

aikataululla. Kriisinhoitokyvyn kehittämishankkeiden
mukanaan tuomat tehokkuushyödyt aktualisoituvat

Viraston hallinnollisten asioiden hoidon tehostamisen

vasta kriisinhoitotilanteessa, mutta jo nyt voidaan todeta,

kannalta keskeisimpiä asioita kertomusvuoden aikana

että hyödyt ovat merkittäviä ja monessa tapauksessa

olivat henkilöstöhallinnon palvelukokonaisuuden käytön
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Mitattava asia

Toteuma 2016

Toteuma 2017

Toteuma 2018

Toteuma 2019

Toteuma 2020

Tavoite 2021-2024

koko virasto

12,5

14,5

17,6

17,6

20,1

19

kriisinratkaisun suunnittelu

4,5

4,5

6,5

7

7,5

6,5

kriisinratkaisun kehittäminen

2

2

2,5

2,5

4,5

4,5

talletussuoja

1

2,5

3,5

3,5

3

3,5

hallinto ja ylijohtaja (kattaen rahoitusvakausrahaston varojen keräämisen)

4,5

5,5

5

4,5

4,5

4,5

koko virasto

1,3

1,4

1,7

1,8

1,9

<2,0

kriisinratkaisun suunnittelu

0,45

0,45

0,65

0,7

0,75

0,65

kriisinratkaisun kehittäminen

0,2

0,2

0,25

0,25

0,45

0,45

talletussuoja

0,1

0,25

0,35

0,35

0,3

0,35

hallinto ja ylijohtaja (kattaen rahoitusvakausrahaston varojen keräämisen)

0,42

0,48

0,45

0,45

0,4

0,4

Viraston toimintakulut yhteensä (milj. euroa)

1,8

2,3

3,2

3,4

3,3

3,4

Talletussuojarahaston koko (milj. euroa)

122

147

274

546

651

Kansallisen kriisinratkaisurahaston koko (milj. euroa)

0,011

0,022

0,053

0,065

0,151

Luottolaitoksilta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon kerättyjen vakausmaksujen määrä,
kumulatiivinen (osin pankkiverohyvityksenä katettu) (milj. euroa)

188

310

365

581

816

Kriisinratkaisusuunnitelmat SI-laitoksille (kpl),
pl. pohjoismaiset kollegiot, joissa emo Suomen ulkopuolella

2

2

3

2

3

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

3

3

4

7

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

10

0

9

0-9 riippuen strategiasta (joka
vuosi tai joka toinen vuosi)

1

7

16

6-20 riippuen strategiasta

100

100

100

Henkilöresurssit (htv)

Henkilöstökulut (milj. euroa)

Kriisinratkaisusuunnitelmat LSI-laitoksille (kpl)1

Kriisinratkaisusuunnitelmat sijoituspalveluyrityksille
MREL-päätökset SI- ja LSI-laitoksille sekä sijoituspalveluyrityksille ryhmätasolla2 (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 (%)
1
2

2

Suunnittelusykli päättyy ja kriisinratkaisusuunnitelmat hyväksytään muodollisesti Q1/2021
Päätökset tehdään vasta Q1-Q2/2021 uuden lainsäädännön tultua voimaan
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Kriisinratkaisun suunnittelu

varmistamiseksi laitoksilta edellytetään aktiivisempaa roolia
ja toimenpiteitä purettavuuden esteiden poistamiseksi.

Suunnittelusyklin 2020 työ käynnistettiin koronatilanteesta

Tätä silmällä pitäen pankeilta edellytettiin muun muassa

huolimatta keväällä normaalisti sekä SRB:n että RVV:n

bail in -välineen toteuttamiseen liittyviä pankin hallinnon,

suorassa toimivallassa olevien laitosten kohdalla.

järjestelmien ja prosessien kuvausten laadintaa erillisen

Työ eteni vuoden aikana hyvin huolimatta joistakin

toimintaoppaan muodossa.

kriisinratkaisusuunnitelmien osa-alueiden aikataulujen
pankkikohtaisista lykkäyksistä. Kriisinratkaisusuunnittelua

Suunnitelmien valmistelun aikana laitoksilta edellytettäviä

koskevan säännöllisen raportoinnin määräaikoihin

kriisinratkaisua tehostavia sisäisiä toimenpiteitä konkretisoi

myönnettiin EBA:n ja SRB:n ohjeistuksen mukaisesti vähäisiä

erityisesti SRB:n keväällä julkaisema Expectation for

lykkäyksiä. Toisaalta MREL-vaateiden seurantaa koskevaa

banks -dokumentti, jota käytetään osaltaan pankkien

raportointia tiivistettiin neljännesvuosittaiseksi myös

purettavuuden ja uudelleenorganisoinnin edellytysten

RVV:n toimivallassa olevilla laitoksilla. Suunnittelusyklin

arvioinnissa ja seurannassa. Toinen keskeinen

mukaiset kriisinratkaisusuunnitelmat ja päätökset saadaan

kriisinratkaisusuunnitteluun vuoden aikana vaikuttanut

viimeisteltyä ja kommunikoitua pankeille suunnitellusti

muutos koski varautumista uuden BRRD 2-kehikon

kevään 2021 aikana.

mukaisiin MREL-päätöksiin. Näiden seurauksena
suurimmille pankeille tullaan asettamaan alisteisten

SRB:n suorassa toimivallassa olevien suurten

velkojen vähimmäisvaade (niin sanottu subordinaatiovaade)

suomalaisten laitosten suunnittelutyössä näkyi

sekä eräille tytäryrityksille laitoskohtainen MREL-vaade (niin

SRB:n työn asteittain muuttuva painopiste, jonka

sanottu internal MREL). Koronan vaikutukset otetaan SRB:n

mukaan kriisinratkaisusuunnitelmissa määriteltyjen

linjausten mukaan kaikkien pankkien päätöksissä huomioon

kriisinratkaisustrategioiden uskottavan toteuttamisen

niin, että valvontaviranomaisten keväällä 2020 tekemät
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lisäpääomapuskurien alennukset heijastuvat vastaavasti

myös SRB:n arvioitavaksi. Lisäksi päivitysvuorossa

keväällä 2021 tehtävien MREL-päätösten tasoihin. Lisäksi

vuoden aikana olivat kaikkien RVV:n toimivallassa olevien

yksittäisen pankin kohdalla vuoden 2020 alkupuoliskon

sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusuunnitelmat.

aikana tapahtunut mahdollinen MREL-kapasiteetin
heikennys voidaan tietyin edellytyksin ottaa huomioon

RVV:n tehtäviin kuuluu lain mukaan myös

pankkikohtaisissa siirtymäajoissa kerrytettäessä vaadetta

arvopaperikeskuksen kriisinratkaisusuunnittelu ja tätä

kohti vuoden 2024 lopullista tasoa.

koskeva ensimmäinen suunnitelma vahvistettiin keväällä.

MREL-vaateiden seurantaa varten EBA on valmistellut

Tärkeässä asemassa oli myös edelleen osallistuminen

2021 käyttöön otettavan raportointistandardin, johon

suunnittelutyötä tukeviin SRB:n työryhmiin muun muassa

varautumiseen liittyvät keskustelut käynnistettiin vuoden

kriisinratkaisusuunnittelua koskevien eri osa-alueiden

aikana Finanssivalvonnan kanssa.

(erityisesti toiminnallinen jatkuvuus ja likviditeetin

Suunnittelusyklin 2020
kriisinratkaisusuunnitelmat
ja päätökset viimeistellään ja
kommunikoidaan pankeille
kevään 2021 aikana.

turvaaminen) ja MREL-periaatteiden osalta. Myös EBA:n
RVV:n suorassa toimivallassa olevien laitosten (niin sanotut

piirissä jatkettiin suunnittelutyötä palvelevaa yhteistyötä,

LSI-laitokset) kriisinratkaisusuunnitelmat laaditaan pitkälti

jota koskeviin työryhmiin RVV osallistuu jäsenenä.

SRB:n laatiman ohjeistuksen mukaisesti ja kuluvan vuoden
aikana päivitysvuorossa oli lähes kaikkien luottolaitosten
suunnitelmat. Kriisinratkaisusuunnitelmien osa-alueista
priorisoitiin erityisesti toiminnalliseen jatkuvuuteen ja
kriisiviestintään liittyviä kysymyksiä. Kaikki luottolaitosten
suunnitelmat toimitetaan aina Finanssivalvonnan ohella
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Keskeisimmät saavutukset:
• Osallistuttiin tiiviisti SRB:n suorassa toimivallassa

• Vaikutettiin SRB-linjausten sisältöön osallistumalla

pankkien taloudellisia raportteja koskevassa

olevien kolmen suurimman suomalaisen

moneen kriisinratkaisukomitean alaiseen

tietokannassa. Käynnistettiin RVV:n ja Suomen

laitoksen kriisinratkaisusuunnitelman

työryhmään tai asiantuntijaverkostoon. Tehtiin

Pankin yhteistyötä ja tiedonvaihtoa koskevan

päivitysversioiden ja niihin liittyvien MREL-päätösten

aiempaan tapaan tiiviisti yhteistyötä muiden

yhteisymmärryspöytäkirjan (MoU) valmistelu ja

valmisteluun. Pohjoismaisten pankkikonsernien

samanmielisten kriisinratkaisuviranomaisten kanssa,

käynnistettiin Finanssivalvonnan kanssa vastaavan

kriisinratkaisukollegioissa osallistuttiin päivitettyjen

jotta SRB:lle saataisiin vahvistettua riittävän tiukka

pöytäkirjan päivitystyö erityisesti BRRD 2 -muutosten

suunnitelmaversioiden valmisteluun.

ja sijoittajanvastuun uskottavuutta tukeva päivitetty

johdosta.

MREL-politiikka uuden BRRD 2 -sääntelypaketin
• Käynnistettiin lähes kaikkien RVV:n vastuulla olevien

muutosten myötä. MREL-politiikkaa muutettiin

• Osallistuttiin aktiivisesti vuoden 2019 aikana

LSI-laitosten ja kaikkien sijoituspalveluyritysten

erityisesti MREL-vaateen laatua tiukentamalla

käynnistyneeseen kriisinratkaisusääntelyn (niin

kriisinratkaisusuunnitelmien päivitystyö ja niihin

niin sanotun subordinaatiovaateen kautta, MREL-

sanottu BRRD 2 -paketti) kansallista täytäntöönpanoa

liittyvien uuden pankkipaketin mukaisten MREL-

instrumenttien kelpoisuusehtoja tarkentamalla, sekä

valmistelevaan VM:n työryhmän viimeistelytyöhön

päätösten valmistelu.

edellyttämällä niin sanottuja laitoskohtaisia internal

ja eduskunnan kuulemisvaiheeseen. Paketin

MREL-vaateita eräisiin konserneihin kuuluvilta

merkittävänä osana on MREL-sääntelyn

tytäryrityksiltä.

uudistaminen, eräiden RVV:n valtuuksien lisääminen

• Vahvistettiin arvopaperikeskuksen ensimmäinen
kriisinratkaisusuunnitelma.

ja suomalaisen pankkisektorin erityispiirteenä
• Tiivistettiin suunnittelutyötä tukevaa yhteistyötä
Finanssivalvonnan kanssa hyödyntämällä yhteyksiä

yhteenliittymien yhteisvastuujärjestelmän huomioon
ottaminen säännösmuutoksissa.
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Kriisinratkaisu

Vuonna 2019 järjestetyn pohjoismais-baltialaiseen
simulaatioharjoituksen jatkotyönä perustettiin syksyllä

Virastossa käynnistettiin kesällä 2020 sisäinen

2019 viraston vetämä tiedonvaihdon ja yhteistyövälineiden

kehittämishanke, jossa tavoitteena on viraston

kehittämistä valmisteleva pohjoismais-baltialainen

kriisinhoitokyvyn kokonaisvaltaisen kehittämisen lisäksi

työryhmä. Työryhmä sai nykytilaa koskevan selvityksensä

toteuttaa tehokkaat tekniset työvälineet tukemaan

päätökseen aikataulussa kesällä 2020 ja teki lukuisia

asiantuntijoiden työskentelyä, prosessien johtamista ja

kehittämisehdotuksia jatkotyön pohjaksi. Hankkeesta

seurantaa sekä tehokasta yhteistyötä kriisinhoitotilanteessa.

saatiin myös paljon oppeja liittyen työtilaratkaisuihin,

Tavoitteena on osaltaan myös varmistaa pitkään

prosesseihin ja kansallisiin tiedonluokitteluihin. Kuvatun

valmistellun kriisinhallintamanuaalin operationalisointi.

kansainvälisen työn rinnalla RVV:ssa on käynnistetty oman
virtuaalisen kriisityötilan suunnittelu- ja toteutustyö, joka on

Koronapandemian johdosta viraston edustajat osallistuivat

osa RVV:n laajempaa kriisinhoitokyvyn kehittämishanketta.

pankkisektorin tilanteen tiivistyneempään seurantaan ja
vaikutusarviointiin eri foorumeilla kotimaan viranomaisten

Vuoden aikana uusittiin arvonmäärityspalveluiden ja

kanssa sekä yhteistyössä SRB:n ja EBA:n kanssa.

investointipankkipalveluiden hankintaa koskeva kilpailutus,
jonka virasto toteutti yhteistyössä Hanselin kanssa.

RVV toteutti keväällä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa

Kilpailutus päättyi onnistuneesti ja johti puitesopimuksiin

simulaatioharjoituksen, jolla testattiin kriisiviikonloppuna

kolmen palveluntarjoajan kanssa.

päätettävien yritysjärjestelyjen rekisteröintitoimenpiteitä
kuvitteellisessa pankkiryhmässä. Harjoitus onnistui hyvin

Sekä SRB:n että EBA:n piirissä näkyi entisestään painotuksen

ja sen pohjalta tunnistettiin eräitä yhteistyötä tehostavia

lisääminen kriisinratkaisusuunnittelusta suunnitelmien

jatkokehitystarpeita.

operationalisointiin kriisinhoitotilanteita silmällä pitäen.
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Tätä silmällä pitäen viranomaiset julkaisivat muun muassa

Keskeisimmät saavutukset:

ohjeistusta arvonmääritystä ja kriisinratkaisuvälineiden
soveltamista varten pankeilta edellytettävän tiedon
toimittamisesta.

• Reagoitiin koronapandemian johdosta

• Toteutettiin yhteistyössä Hanselin kanssa

syntyneeseen seurantatarpeeseen osallistumalla

onnistunut arvonmäärityspalveluiden ja

aktiivisesti tiiviimpään yhteistyöhön eri foorumeilla

investointipankkipalveluiden hankintaa koskeva

SRB:n työn painopiste kriisinratkaisusuunnitelmien

kotimaan viranomaisten kanssa sekä yhteistyössä

kilpailutus, jonka seurauksena solmittiin

operationalisointiin heijastui myös siinä, että kaikilta bail

SRB:n ja EBA:n kanssa.

puitesopimukset kolmen palveluntarjoajan kanssa

in -strategian omaavilta merkittäviltä laitoksilta on vaadittu
kuvausta bail in -välineen käytön toteuttamisen mukaisista

• Käynnistettiin laaja ja monivuotinen RVV:n

• Toteutettiin yhteistyössä Patentti- ja

sisäisistä prosesseista ja resurssoinneista (edellä mainitut

sisäinen kehittämishanke, joka sisältää useita

rekisterihallituksen kanssa onnistuneesti

bail in -toimintaoppaat). Kaikkien merkittävien laitosten

kriisinhoitokykyä parantavia tavoitteita.

simulaatioharjoitus, jolla testattiin

kanssa on myös käynnistymässä keskustelut IT-järjestelmien
kehittämistarpeista, jotta arvonmäärityksen ja bail in

kriisiviikonloppuna päätettävien yritysjärjestelyjen
• Vietiin päätökseen pohjoismais-baltialaisen

-välineen toteuttamisen mukainen tieto voidaan toimittaa

viranomaistyöryhmän selvitys tiedonvaihdon ja

yksilöidysti ja ajantasaisesti. Työ jatkuu lähiaikoina muun

yhteistyövälineiden kehittämisestä pohjoismais-

muassa datan tuottamista testaavilla dry run -harjoituksilla.

baltialaisten resoluutiokollegioiden työssä.

rekisteröintitoimenpiteitä kuvitteellisessa
pankkiryhmässä.
• Osallistuttiin aktiivisesti SRB:n ja EBA:n työhön,

Työn pohjalta laadittiin ehdotuksia yhteistyön

jossa määritetään arvonmäärityksen ja

jatkokehittämistä varten ja valmisteltiin niiden

kriisinhoitovälineiden käyttöä palvelevan datan

käsittelyä Nordic-Baltic Stability Groupissa.

tuottamista laitoksissa.
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Talletussuoja

tai talletussuojarahastolle otetun lainan

versiopäivitys, jonka yhteydessä tarkennettiin myös

takaisinmaksuun senkään jälkeen, kun talletuspankeilta

talletussuojaviestinnän varautumistoimia sekä

Talletussuojan vastuualueella kertomusvuosi käynnistyi

on peritty ylimääräisiä talletussuojamaksuja.

laadittiin kriisiviestintäasiakirjamalleja kansainvälisen

merkittävällä lainsäädännöllisellä muutoksella, kun

Lisärahoitusmahdollisuuksia parantaa myös eduskunnan

maksatustilanteen (cross-border) varalle.

vaatimus talletussuojakorvausten asettamisesta tallettajan

etukäteinen suostumus sille, että talletussuojarahasto voi

saataville seitsemässä työpäivässä talletuspankin ajautuessa

tarvittaessa ottaa lainaa. Eduskunta antoi suostumuksensa

Virasto osallistui aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen

maksukyvyttömäksi tuli voimaan 1.1.2020. Virastossa

neljännessä lisätalousarvioesityksessä, joka annettiin

yhteistyöhön ja oli vaikuttamassa muun muassa EBA:n

rakennettiin jo vuonna 2019 nopeaan maksatukseen

eduskunnalle 5.6.2020.

Resoluutiokomitean (ResCo) alaisuudessa toimivassa

tarvittavat tietojärjestelmät ja saavutettiin riittävä kyvykkyys

talletussuoja-asioihin keskittyvässä työryhmässä, Task

suoriutua talletussuojakorvausten maksamisesta säädetyssä

Talletussuojajärjestelmän toimintakyvyn varmistamiseksi

Force on Deposit Guarantee Schemes (TFDGS), ja sen

aikataulussa. Talletussuojan maksatusjärjestelmän osalta

virastossa suoritettiin kaksi Euroopan pankkiviranomaisen

alatyöryhmissä. Kertomusvuoden aikana työryhmissä

jatkokehitystyötä, prosessien optimointia ja testausta

(EBA) antaman ohjeen mukaista talletussuojajärjestelmän

valmisteltiin EBA:n linjauksia, joissa ehdotetaan

tehdään jatkuvasti viraston toimintakyvyn varmistamiseksi.

stressitestiä, joiden tuloksista raportoitiin EBA:lle. Testeissä

Euroopan komissiolle talletussuojaa koskevan

testattiin talletussuojarahaston käyttöä talletuskannan

lainsäädännön kehittämistä tai joissa annetaan ohjeita

Talletussuojan vastuualueella keskeisimmässä roolissa

siirron sekä kriisinratkaisun rahoittamiseen. Lisäksi

talletussuojajärjestelmille.

vuonna 2020 oli talletussuojarahaston lisärahoitusprosessien

kertomusvuoden aikana suoritettiin vuosittaiset SCV-

varmuuden lisääminen. Valtiovarainministeriö antoi

testit (Single Customer View), joissa testataan pankkien

Viraston talletussuojaa koskevaa yleisöviestintää hoidettiin

11.2.2020 talletussuojarahaston ja talletuspankkien välisten

valmiutta ja kykyä RVV:n vaatimusten mukaiseen

nettisivujen ja puhelin- ja sähköpostipalvelun avulla

lainasopimusten ehdoista asetuksen, joka astui voimaan

tallettaja- ja tilitietojen raportointiin. Viraston oman

sekä tukemalla ja lisäämällä viraston ja asiantuntijoiden

1.3.2020. Asetuksella turvataan talletussuojarahaston

valmiuden ja operatiivisen toimintakyvyn varmistamiseksi

Twitter-aktiivisuutta myös talletussuoja-asioissa.

lisärahoitus tilanteissa, joissa talletussuojarahaston

kertomusvuoden aikana toteutettiin nopeutetulla

Talletussuojarahaston varoja ei vuoden aikana ollut tarpeen

varat eivät riitä talletussuojakorvausten maksamiseen

aikataululla myös talletussuojan maksatusjärjestelmän

käyttää tallettajien suojaamiseen.
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Keskeisimmät saavutukset:
• Avustettiin valtionvarainministeriötä keväällä

• EBA:lle raportoitujen testien lisäksi kertomusvuoden

voimaan astuneen talletussuojarahaston ja

aikana testattiin tuotantoaineistolla kaikkien

talletuspankkien välisten lainasopimusten

suomalaisten talletuspankkien kanssa pankkien

ehtoja koskevan asetuksen valmistelussa sekä

tallettajia ja talletuksia koskeva raportointi (SCV,

talletussuojarahaston lainanottoon liittyvän

Single Customer View).

eduskunnan etukäteisluvan määrittely- ja
selvitystyössä.

laadintaan ja talletussuojan käytettävissä oleviin
varoihin liittyvään selvitykseen.
• Osallistuttiin Euroopan talletussuojajärjestelmien
yhteistyöjärjestön (European Forum of
Deposit Insurers, EFDI) sekä kansainvälisen

• Vaikutettiin aktiivisesti EBA:n talletussuoja-asioihin

talletussuojajärjestön (International Association of

keskittyvässä työryhmässä ja sen alatyöryhmissä.

Deposit Insurers, IADI) vuosikokouksiin ja vaikutettiin

Työryhmän työn pohjalta EBA julkaisi vuonna

muun muassa talletussuojajärjestelmien yhteistyötä

aikataulussa EBA:lle osana lakisääteistä ja

2020 lausunnon talletussuojadirektiivin

ja pankkiunionin yhteistä talletussuojajärjestelmää

EBA:n ohjeistamaa talletussuojajärjestelmien

implementoinnista rahoituksen ja

koskeviin asioihin EFDI:n EU-komitean,

kuormitustestauskokonaisuutta kaksi

rahastojen käytön osalta, vertaisarvion

Pankkiunionityöryhmän, Stressitestityöryhmän sekä

talletussuojajärjestelmän toimintakykyyn liittyvää

talletussuojajärjestelmien stressitesteistä ja

Viestintä- ja PR-komitean kokouksissa.

testiä koskien talletussuojarahaston varojen

lausunnon talletussuojajärjestelmien ja rahanpesun

käyttämistä talletuskannan siirron ja kriisinratkaisun

torjuntaa tekevien viranomaisten välisen yhteistyön

rahoitukseen.

lisäämisestä. Lausuntojen valmistelun lisäksi

• Suoritettiin onnistuneesti ja raportoitiin annetussa

EBA:n talletussuojatyöryhmän työ kohdistui
talletussuojajärjestelmien stressitestien ohjeiden
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Rahoitusvakausrahasto

euroa. Vuoden 2020 aikana korvattavien talletusten
määrä kasvoi noin 8 %, mikä nosti aiempaa arviota

Viraston hallinnoimaa rahoitusvakausrahastoa, joka

rahaston tavoitetasosta 1,07 miljardista eurosta 1,16

koostuu talletussuojarahastosta ja kriisinratkaisurahastosta,

miljardiin euroon. Rahasto tulee laissa säädetysti kerryttää

kartutettiin laissa sille säädettyjen toimintatapojen ja

tavoitetasolleen heinäkuuhun 2024 mennessä.

aikataulujen mukaisesti.
Talletussuojarahaston uskottavuutta ja toimintavarmuutta
talletussuojakorvausten rahoittajana edistivät
osaltaan kertomusvuoden aikana voimaantullut
Talletussuojarahaston osalta olennaiset tapahtumat

talletussuojarahaston ja talletuspankkien välisiä lainaehtoja

tilikaudella

koskeva asetus sekä eduskunnan antama ennakollinen
suostumus talletussuojarahaston lainanotolle.

Talletussuojarahaston kartuttamista jatkettiin
kertomusvuoden 2020 aikana. Rahaston varat kasvoivat
noin 651 miljoonaan euroon (2019: 546 milj. euroa).
Virasto keräsi talletussuojarahastoon Suomessa toimivilta

Kriisinratkaisurahastoon liittyvät olennaiset

pankeilta vuotuiset talletussuojamaksut sekä Nordea Bank

tapahtumat

Abp:ltä (”Nordea”) lakisääteisen talletussuojajärjestelmän
liittymismaksun osasuorituksen.

Kriisinratkaisurahastoon maksuvelvollisia ovat tietyt
virastolain määritelmään kuuluvat sijoituspalveluyritykset

Talletussuojarahaston tavoitetaso vuoden 2020 maksujen

sekä ETA-alueen ulkopuolelle perustettujen luottolaitosten

laskennassa käytetyin tiedoin on noin 1,07 miljardia

ja sijoituspalveluyritysten Suomessa toimivat sivuliikkeet.
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Suomessa ei toiminut tilikauden aikana maksuvelvollisia

Lisäksi merkittävää edistymistä prosessien kehittämisessä

Maksutiimi vähentää henkilöriskiä sekä edesauttaa

sivuliikkeitä, joten kriisinratkaisurahastoa kartutettiin

tapahtui vuoden aikana seuraavilla osa-alueilla:

laadunvarmistustyötä.

keräämällä vakausmaksuja vain Suomeen sijoittuneilta
sijoituspalveluyrityksiltä.

Talletussuoja- ja vakausmaksujen laadunvarmistustyö

Rahoitusvakausrahaston hallituksen työskentelyn tuki

Vakausmaksuja kerättiin tilikauden aikana yhteensä noin

• Rahoitusvakausrahaston kartuttamisen lisäksi

• Viraston resursseina Rahoitusvakausrahaston hallituksen

17 000 euroa, jonka myötä kriisinratkaisurahaston varat

virasto vastasi Suomessa toimivien luottolaitosten

asioiden valmistelussa työskenteli yksi viraston asiantuntija

nousivat noin 83 000 euroon. Virastolaissa on säädetty myös

vakausmaksujen laskentaan liittyvästä tiedonkeruusta,

hallituksen sihteerinä vastaten erityisesti hallitustyöskentelyyn

kriisinratkaisurahastolle vuoteen 2024 mennessä saavutettava

tietojen laadunvarmistuksesta sekä vakausmaksujen

liittyvistä asioista ja toinen asiantuntija vastaten

tavoitetaso, joka oli vuoden 2019 tiedoin noin 151 000 euroa.

laskutuksesta ja siirtämisestä edelleen pankkiunionin

sijoituspolitiikkaan ja riskienhallintaan liittyvistä asioista.

alueen yhteiseen kriisinratkaisurahastoon (Single

Kertomusvuoden aikana korostui koronan vaikutuksien

Resolution Fund, SRF), jota hallinnoi SRB.

seuraaminen. Jokaisessa kokoontumisessa hallitus kävi
läpi markkinatilanteen kehittymistä. Markkinanäkymien

Yleisesti toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä

• Laskennassa käytettävien tietojen laadunvarmistustyön

perusteella sijoitustoiminnan monipuolistamisessa ei päätetty

tehostaminen on edelleen ollut painopistealueena.

kertomusvuoden aikana edetä ja talletussuojarahaston

Rahastolla on virastosta erillinen hallitus, joka päättää

Merkittävää kehitystä on viime vuosina saavutettu sekä

varat päätettiin kertomusvuoden aikana yhä säilyttää

rahaston riskienhallinnasta, sijoitussuunnitelmista ja

kansallisesti suoritettavia tarkistuksia kehittämällä

Valtiokonttorin yhdystilillä ja kriisinratkaisurahaston varat

-periaatteista sekä ohjaa varojen sijoittamista. Virasto

että ottamalla käyttöön uusia automatisoituja

maksuliikepankin talletustilillä. Viraston resursseja tarvittiin

huolehtii varojen sijoitustoiminnan täytäntöönpanosta

tarkistustyökaluja SRB:ssä.

myös rahaston hallituksen jäsenten sisäpiiri-ilmoitusten

sekä tukee hallituksen työtä. Virasto raportoi rahaston
sijoitustoiminnasta rahaston hallitukselle neljännesvuosittain.

käsittelyyn, joka on viraston vastuulla.
• Virasto perusti sisäisen maksutiimin vastaamaan
talletussuoja- ja vakausmaksujen prosesseista.

• Rahaston hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.
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Hallinto ja viestintä

ja tietoturvaloukkauksien hallinnan TAISTO2020harjoituksessa, jossa julkishallinnon organisaatiot

Viraston tavoitteena on edelleen valtion ja hallinnonalan

harjoittelevat toimintamalleja ja prosesseja erilaisten

konsernipalveluiden tehokas hyödyntäminen, jotta

häiriötilanteiden varalle. Harjoituksesta saadut eväät

viraston hallinto pystytään pitämään mahdollisimman

auttavat virastoa kehittämään edelleen omia prosessejaan

kevyenä ja toiminta tehokkaana. Toiminnan tehostamisen

ja varautumaan näin entistä paremmin mahdollisiin

ja ulkoistamisen kannalta keskeisimpiä toimia

tietoturva-, tietosuoja- ja muiden poikkeamatilanteiden

kertomusvuoden aikana olivat Palkeiden tarjoaman

hoitoon.

henkilöstöhallinnon palvelukokonaisuuden käytön
jatkaminen onnistuneen pilotoinnin jälkeen, hankintoihin

Sähköisen asianhallintajärjestelmän osalta viraston

liittyvän kumppanuudelle perustuvan toimintamallin

oli kertomusvuoden lopulla tehtävä päätös pitkään

jatkaminen Hanselin kanssa sekä valtion yhteisen tilaamisen

valmistellun sähköisen asianhallintajärjestelmän

ja laskunkäsittelyn Handi-palvelun hyödyntäminen

käyttöönottoprojektin siirtämisestä välttääkseen Valtorin

enenevässä määrin.

kapasiteettipalveluiden kilpailutuksen yhteydessä
mahdollisesti tapahtuvan toimittajavaihdoksen aiheuttamat

Hallinnon toimialueella panostettiin kertomusvuoden

ylimääräiset kustannukset. Kun Valtorin kilpailutus saadaan

aikana riskienhallintamallin jalkauttamiseen osaksi

päätökseen vuonna 2021, virasto pyrkii etenemään

viraston toiminnansuunnittelu- ja johtamistyötä,

sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttöönoton kanssa

jatkuvuudenhallinnan kehittämiseen sekä häiriö- ja

mahdollisimman pian.

poikkeamatilanteisiin varautumiseen. Viimeksi mainitun
osalta virasto pääsi testaamaan toimintakykyään

Kertomusvuoden aikana viraston viestintää toteutettiin

Digi- ja väestötietoviraston järjestämässä tietosuoja-

lähes suunnitellusti ja viestintään liittyvää yhteistyötä

Rahoitusvakausviraston tilinpäätös vuodelta 2020 | Hallinto ja viestintä

21

tiivistettiin virastolle tärkeiden yhteistyötahojen kanssa

erityistä huomiota sivuston yleiseen käytettävyyteen,

talletussuojajärjestelmien yhteistyöjärjestön (European

koronavirustilanne huomioiden. Koronatilanteen

luettavuuteen ja saavutettavuuteen sekä työpöytä- että

Forum of Deposit Insurers, EFDI) puitteissa etänä

edetessä virasto tiivisti yhteydenpitoa viranomaisten

mobiilialustoilla. Sivustolle laadittiin saavutettavuusarvio

järjestettyihin viestintätyöryhmiin. Viraston edustaja laati

viestintätoimintojen kesken yleisen tilannekuvan

ja saavutettavuusseloste. Verkkosivusto toteutettiin

yhdessä viestintätyöryhmän puheenjohtajan kanssa

ylläpitämiseksi. Talletussuojaa ja kriisinratkaisua koskeva

YJA Liferay -alustalle yhteistyössä Valtion tieto- ja

selvityksen EFDI:n piirissä viime vuosina toteutetuista

viestinnän tietoisuushanke siirrettiin toteutettavaksi

viestintätekniikkakeskus Valtorin, Ambientian ja

tietoisuustutkimuksista, niissä käytetyistä menetelmistä

myöhemmin.

viestintätoimisto Drumin kanssa. Kesällä 2020

sekä tuloksista. Selvitys esiteltiin EFDI:n vuosikokouksessa

käynnistetty uudistushanke oli vuoden yksi viestinnän

syyskuussa 2020.

Viraston viestintää kehitettiin toimintasuunnitelman

kehittämistoiminnan painopiste.
Vuonna 2021 virastossa jatketaan strategian ja

mukaisesti koronatilanteesta huolimatta. Virasto
toteutti markkinointiviestintätoimistojen kilpailutuksen

Viraston digipalveluja parantavien saavutettavuus- ja

toimintasuunnitelman mukaisesti määrätietoista ja

maaliskuussa 2020. Ulkoisen markkinointiviestintätoimiston

käytettävyyskehitystoimenpiteiden lisäksi viraston

viraston tavoitteita tukevaa analyysityötä ja viestintää.

tuella viraston viestinnän kehittämiselle sekä viestinnän

graafinen ohjeisto ja visuaalinen ilme uudistettiin

Virasto jatkaa vuonna 2020 alkanutta viraston

suunnittelu- ja toteutustyölle varmistetaan riittävät resurssit

syksyllä 2020. Ilmeuudistuksen yhteydessä kiinnitettiin

kriisinhoitokyvyn kehittämishanketta, jossa kuvataan

Hansel-puitesopimuskauden ajaksi.

huomiota kirjasinten selkeyteen, käytettävien värisävyjen

muun muassa kriisinratkaisupäätöksen tekemiseen liittyviä

yhteensopivuuteen sekä viestinnässä käytettävien

viestintäprosesseja yhteistyössä muiden viranomaisten

Viraston uudet verkkosivut (rvv.fi) julkaistiin

yleisimpien asiakirjojen mallipohjien uudistamiseen

kanssa. Myös viraston talletussuojaa ja kriisinratkaisua

17.12.2020 verkkosivu-uudistushankkeen tuloksena.

voimassa olevien saavutettavuusvaatimuksien mukaisesti.

koskeva tietoisuushanke kotimaisten sidosryhmien kanssa
on määrä aloittaa vuonna 2021.

Uudistuksen tavoitteena oli parantaa eri kohderyhmien
tiedonsaantitarpeita sekä normaali- että kriisitilanteissa.

Virasto vaikutti aktiivisesti myös kansainväliseen

Verkkosivuhankkeen yhteydessä kiinnitettiin

kehitystyöhön osallistumalla sekä SRB:n että Euroopan
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Keskeisimmät saavutukset:
• Viraston riskienhallintamalli jalkautettiin osaksi
viraston toiminnansuunnittelu- ja johtamistyötä.
• Viraston jatkuvuudenhallinnan kehitysprojekti
saatiin päätökseen ja viraston jatkuvuussuunnitelma

viestintäsuunnitelmien osalta. Virasto kehitti

Handi-palvelun tarjoamia ostolaskujen

talletussuojaa koskevia kriisiviestintäasiakirjamalleja

automatisointiin tarkoitettuja toiminnallisuuksia.

kansainvälisen maksatustilanteen varalle. Virasto

Lisäksi talousraportoinnin ajantasaisuutta kehitettiin

toteutti tuloksellista sidosryhmäyhteistyötä sekä

entisestään, mikä helpottaa sekä suunnittelua että

kotimaisissa että eurooppalaisissa verkostoissa.

seurantaa ja hallintomaksujen laskutuksen prosessia

hyväksyttiin kertomusvuoden aikana. Osana
jatkuvuudenhallinnan kehitystyötä päivitettiin

tuoden virastolle selkeitä tehokkuushyötyjä.
• Kertomusvuoden aikana virastossa jatkettiin

tietoturva- ja tietosuojaloukkauksiin liittyvät

Palkeiden tarjoaman henkilöstöhallinnon

prosessit ja dokumentit sekä poikkeamatilanteen

palvelukokonaisuuden käyttöä erittäin onnistuneen

viestintäprosessin kuvaukset ja ohjeet.

pilotointijakson jälkeen.

• Virasto järjesti vuoden aikana kaksi
tiedotustilaisuutta pankeille verkkolähetyksinä.
• Virasto vaikutti SRB:n Administration and Budget

• Viestinnän kehityshanke eteni suunnitellusti.

• Virastossa jatkettiin Hanselin kanssa onnistuneesti

-komiteassa SRB:n budjetti-, tilinpäätös- ja

Virasto toteutti markkinointiviestintätoimistojen

kumppanuudelle perustuvaa toimintamallia

resurssiasioiden valmisteluun täysistunnon

kilpailutuksen ja varmisti virastolle ulkoiset

viraston hankintoihin ja kilpailutuksiin liittyvien

apuna. Lisäksi virasto osallistui SRB:n Legal

viestinnän resurssit. Virasto toteutti verkkosivu-

asiantuntijapalveluiden hankinnassa.

Networkin toimintaan, jossa kertomusvuoden

uudistushankkeen sekä viraston visuaalisen
ilmeen uudistuksen. Laitoskohtaisia
kriisinratkaisusuunnitelmia täsmennettiin

aikana painottuivat SRB:n MREL-päätösprosessi ja
• Virastossa otettiin enenevässä määrin käyttöön
valtion yhteisen tilaamisen ja laskunkäsittelyn

-seuranta, BRRD 2:n kansallinen implementointi sekä
SRB:n eettiset ohjeet.
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Henkilöstövoimavarojen
hallinta ja kehittäminen
Koronapandemian takia virastossa siirryttiin Suomen

tuetaan viraston henkilöstön yhdessä onnistumista.

hallituksen suositusten mukaisesti maaliskuussa

Keskustelukulttuurin kehittämiseen liittyvät toimenpiteet

etätyöskentelymalliin, josta annettiin ylijohtajan määräys.

pidettiin vahvasti esillä myös 2020, sillä riittävää tiedonvaihtoa

Siirto ja uusien toimintatapojen käyttöönotto onnistui

ja keskustelua etätyöskentelyolosuhteissa oli tarpeen seurata

melko sujuvasti. Tekniset valmiudet siirtoon olivat hyvät.

ja tukea sisäisiä toimintatapoja tarkastelemalla.

Koronatilanteen seuranta ja siitä raportointi sekä yhteinen
keskustelu henkilöstön kanssa viraston toimintakyvystä

Viraston henkilöstön lukumäärä oli kertomusvuoden lopussa

sekä etätyöskentelyyn liittyvistä kysymyksistä leimasivat

21, joista pysyvässä virkasuhteessa oli viisitoista henkilöä

kertomusvuotta virastotasolla. Viraston sisäistä viestintää

(71,4 prosenttia) ja määräaikaisessa virkasuhteessa kuusi

ja koronaan liittyvää ohjeistusta tehostettiin viraston

henkilöä (28,6 prosenttia).

toimintakyvyn ja henkilöstön terveyden turvaamiseksi
työolosuhteiden nopean muutoksen takia. Esimiesten

Työntekijöistä oli kaksitoista naista ja yhdeksän miestä.

toimesta virastossa otettiin käyttöön matalan kynnyksen

Viraston keski-ikä oli 43,5 vuotta. Naisten keski-ikä oli

etäkeskustelut (niin sanotut valmennusvartit), ja virastossa

39,4 vuotta ja miesten keski-ikä 49 vuotta. Henkilöstön

toteutettiin kaksi eri sisäistä etätyökyselyä työolojen

koulutustasoindeksi oli kertomusvuoden lopussa 6,8 eli varsin

kartoittamiseksi.

korkea. Naisten koulutustasoindeksi oli 6,7 ja miesten 7,0.

Viraston johtamisessa noudatetaan edelleen valmentavan

Valtiolle.fi-järjestelmässä julkisesti haettavaksi ilmoitettuja

johtamisen mallia, jolla tavoitellaan erilaisen osaamisen

vakituisia virkoja tai määräaikaisia virkasuhteita oli

mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä sekä

kertomusvuonna yhteensä kaksi (kolme vuonna 2019),
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joista määräaikaiseen virkaan nimitettiin kaksi henkilöä.

liittyviä kokemuksia laajemminkin. Alustavana tarkoituksena

henkilötyövuotta kohden. Kaksi asiantuntijaa osallistui

Hakemuksia kertomusvuonna tuli yhteensä 80 kappaletta.

on lisätä sallittujen etätyöpäivien määrää ja vähentää aina

vuoden aikana tehtäväkiertoon viraston sisällä ja siten

mahdollisuuksien mukaan ulkomaan matkustamista.

laajensi omaa osaamistaan viraston asioissa.

olivat 20,1 henkilötyövuotta (17,6 henkilötyövuotta vuonna

Virasto käynnisti syksyllä 2020 strategisen osaamisen

Kertomusvuoden kokonaistyövoimakustannukset olivat

2019). Resurssit jakaantuivat pitkin vuotta hyvin tasaisesti

johtamisen ja kehittämisen hankkeen, jossa tavoitteena on

yhteensä 1 888 595 euroa. Tehdyn työajan palkkojen

viraston kahden yksikön välillä.

määritellä keskeiset, tulevaisuuteen suuntautuvat strategiset

prosenttiosuus palkkasummasta oli 82. Välilliset

osaamisalueet ja kehittää henkilöstön osaamista näillä

työvoimakustannukset olivat 582 254 euroa ja niiden

Viraston henkilökunnan työtyytyväisyyttä selvittävän

alueilla aiempaa systemaattisemmin ja monipuolisemmin.

prosenttiosuus tehdyn työajan palkoista oli 44,6.

VMBaron kokonaistyötyytyväisyysindeksi oli 4,09 (vuonna

Työtä jatketaan vuoden 2021 aikana.

Henkilötyövuoden hinta oli 93 847 euroa.

edelleen erittäin hyvällä tasolla eikä koronapandemialla

Kertomusvuonna asiantuntijat vahvistivat osaamistaan

Työterveyshuollon kustannukset olivat kertomusvuonna

taikka etätyöskentelymallilla näytä olleen suurta vaikutusta

osallistumalla kotimaisiin ja kansainvälisiin RVV:n

12 894 euroa ja sairauspoissaoloja oli 2,7 työpäivää/htv.

kokonaistuloksiin. Merkittävin kasvu tyytyväisyydessä on

toimialan substanssikoulutuksiin, joita koronatilanteen

tapahtunut työn ja yksityiselämän yhteensovittamisessa

vuoksi järjestettiin virtuaalisina ja joihin osallistumisen

Viraston henkilöstön virkistystoimintaan käytettiin

(+0,39) sekä johdon onnistumisessa työyhteisön töiden

kynnys oli tästä syystä matalalla. Vuoden aikana virasto

kertomusvuonna 1 753 euroa ja työntekijöiden liikunnan

organisoinnissa (+0,36). Kehittämiskohteeksi sovittiin sisäisen

järjesti säännönmukaisesti sisäistä koulutusta ja

aktivointiin ja tukemiseen sekä kulttuuriharrastuksiin

vuorovaikutuksen teema, johon virastossa on panostettu myös

keskustelutilaisuuksia niin kutsuttuina opintopiireinä,

5 980 euroa.

vuosina 2019 ja 2020. Lisäksi esimiehet kartoittivat etätyössä

joihin pyydettiin myös ulkopuolisia luennoitsijoita.

jaksamista, hyvinvointia ja työturvallisuusnäkökohtia

Virastossa kannustetaan vertaisoppimiseen tapana ylläpitää

Virastossa työskenteli vuonna 2020 yksi

loppuvuoden aikana. Henkilöstön selkeä toive on, että

asiantuntemusta viraston erityisellä toimintakentällä.

korkeakouluharjoittelija, yksi assistenttiharjoittelija ja

koronapandemian jälkeen virastossa arvioidaan etätyöhön

Vuonna 2020 koulutukseen käytettiin 3,8 työpäivää

virastoa avusti yksi osa-aikainen tuntityöntekijä.

Viraston koko vuoden 2020 yhteenlasketut henkilöresurssit

2019 4,02). Yhteenvetona voidaan todeta, että tulokset ovat
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Tilinpäätösanalyysi
Rahoituksen rakenne
Rahoitusvakausviraston kirjanpitoyksiköllä oli
käytettävissään vuonna 2020 toimintamenomäärärahoja
yhteensä 6,18 milj. euroa momenteilla 28.92.03.
Rahoitusvakausviraston toimintamenot ja 419.28.92.03.
Rahoitusvakausviraston toimintamenot vuodelta
2019 sekä 10,96 milj. euroa momentilla 28.92.60. Siirto
rahoitusvakausrahastoon.

Talousarvion toteutuminen
Tuloarviotilit
Rahoitusvakausviraston hallintomaksuja perittiin
3,00 milj. euroa vuonna 2020.
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Menoarviotilit

Tuotto- ja kululaskelma

Vastaavaa

Momentille 28.01.29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan

Toiminnan kulut olivat yhteensä 3,3 milj. euroa. Ostot

Lyhytaikaisia saamisia oli 1 075 euroa. Menotilillä oli

arvonlisäverot kertyi yhteensä 146 486 euroa vuonna 2020.

tilikauden aikana olivat yhteensä 0,02 milj. euroa.

negatiivista saldoa 110,37 euroa, mikä johtuu pankin

Henkilöstökulut olivat yhteensä 1,91 milj. euroa. Vuokrien

palvelumaksun veloituksesta.

osuus toimintamenoista oli 0,2 milj. euroa. Palvelujen ostot
Tilinpäätös

olivat yhteensä 1,06 milj. euroa. Muiden kulujen osuus oli
yhteensä 0,07 milj. euroa. Siirrot talousarvion ulkopuolella

Tilinpäätöksessä momentilla 28.92.03.

oleville rahastoille olivat 1,79 milj. euroa.

Rahoitusvakausviraston toimintamenot määrärahaa oli
käytettävissä 3,63 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin

Vastattavaa
Taseen vastattavaa puolella oman pääoman ryhmässä

Rahoituskulut olivat yhteensä 0 euroa vuonna 2020.

0,69 milj. euroa ja vuodelle 2021 siirrettiin 2,94 milj. euroa.

pääoman siirrot olivat yhteensä 103,1 milj. euroa. Oman
pääoman määrä oli 651,8 milj. euroa.

Nettokulut 0,15 milj. euroa veroista ja pakollisista maksuista
Momentilla 419.28.92.03. Rahoitusvakausviraston

muodostuivat suoritetuista arvonlisäveroista.

toimintamenot vuodelta 2019 määrärahaa oli käytettävissä
2,55 milj. euroa, joka käytettiin talousarviovuonna 2020.

Vieraan pääoman ryhmässä olevalla talousarvion
ulkopuolisen valtion rahaston yhdystilillä oli vuoden lopussa

Tilikauden kulujäämäksi muodostui 2,2 milj. euroa.

saldoa 651,2 milj. euroa. Ostovelat olivat yhteensä
0,1 milj. euroa. Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset olivat

Momentilla 28.92.60. Siirto rahoitusvakausrahastoon
oli käytettävissä 10,96 milj. euroa, josta käytettiin

Tase

1,79 milj. euroa ja 9,17 miljoonaa euroa budjetoitiin
uudelleen ja myönnettiin talousarviossa vuodelle 2021.

48 tuhatta euroa. Edelleen tilitettäviä eriä oli yhteensä
38 tuhatta euroa. Siirtovelkojen osuus oli 0,36 milj. euroa.
Vieraan pääoman määrä oli yhteensä 651,8 milj. euroa

Rahoitusvakausviraston taseen loppusumma on

tilikaudella 2020.

964,18 euroa tilikaudella 2020.
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Sisäisen valvonnan arviointija vahvistuslausuma
Viraston sisäistä valvontaa toteutetaan normaalina osana

Virasto hyödynsi vuonna 2020 sisäisen valvonnan

toimintaa organisaation kaikilla tasoilla. Molempien

arviointiin valtion viraston ja laitoksen sisäisen valvonnan

yksiköiden henkilöstön ja yksikönpäälliköiden tehtävänä

ja riskienhallinnan arviointikehikkoa (suppea). Viraston

on oman toimintansa osalta huolehtia tai vastata

sisäisen valvonnan ja sitä koskevan riskienhallinnan

niistä tehtävistä, joita virastolaissa, kriisinratkaisulaissa

arvioidaan Rahoitusvakausviraston organisaation

ja EU:n kriisinratkaisuasetuksessa säädetään niiden

kokoon, toiminnan laatuun ja siihen liittyviin riskeihin

toimenkuvien, ohjeistusten ja määräysten mukaan, joita

nähden toimivan asianmukaisesti ja kehittyneen vuoden

ylijohtaja tehtävien suorittamisesta työjärjestyksessä,

mittaan parempaan suuntaan. Viraston matala ja

taloussäännössä tai muutoin on antanut. Kertomusvuoden

läpinäkyvä organisaatiorakenne mahdollistaa tehokkaan

aikana viraston riskienhallinnan ryhmä (tietoturvavastaava,

sisäisen valvonnan. Lisäksi vuonna 2019 laaditun

tietosuojavastaava, kriisinratkaisuyksikön edustaja,

riskienhallintamallin käyttöönotto viraston suunnittelu- ja

talletussuoja- ja hallintoyksikön päällikkö) jatkoi säännöllisiä

johtamistyön tukena kertomusvuoden aikana on kehittänyt

kokoontumisiaan ja vahvisti omalla toiminnallaan sisäisen

viraston sisäistä valvontaa entisestään. Tulevien vuosien

valvonnan uskottavuutta.

kehityskohteena on toiminnan seurannan systematisointi.

Viraston riskienhallintamallin valmistumisen jatkotyönä
käynnistettiin viraston jatkuvuudenhallinnan kehittäminen.
Jatkuvuudenhallintaan liittyvät työt saatiin valmiiksi
kertomusvuoden aikana.
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Arviointien
tulokset
Valtiontalouden tarkastusvirasto sai alkuvuonna valmiiksi

Yhteenveto
havaituista
väärinkäytöksistä

viraston kriisinratkaisusuunnitteluun kohdistuneen
tarkastuksen, joka oli osa euroalueen tarkastusvirastojen

Rahoitusvakausvirastolla ei ole ollut kertomusvuonna

pankkiunionityöryhmän rinnakkaistarkastusta. Työssä

havaittuja väärinkäytöksiä eikä rikoksia.

käytiin seikkaperäisesti läpi viraston valmiudet hoitaa sen
vastuualueen asioita sekä erityisesti tapa, jolla virasto
on laatinut suoraan toimivaltaansa kuuluvien pankkien
kriisinratkaisusuunnitelmia. Raportin mukaan RVV on
onnistunut tehtävässään hyvin. Huomiot liittyvät etenkin
kansallisen viranomaisyhteistyön järjestelyihin.
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Tilinpäätöslaskelmat
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Talousarvion toteutumalaskelma
Osaston, momentin ja tilijaottelun
numero ja nimi

Tilinpäätös
2019

Talousarvio
2020 (TA + LTA:t)

Tilinpäätös
2020

Vertailu
Tilinpäätös - Talousarvio

Toteutuma
%

11. Verot ja veronluonteiset tulot

4 150 532,43

3 635 000

3 003 589,10

-631 410,90

83

11.19.11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut

4 150 532,43

3 635 000

3 003 589,10

-631 410,90

83

12. Sekalaiset tulot

9 174 203

9 174 202,53

0,00

100

12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset

9 174 203

9 174 202,53

0,00

100

12 809 203

12 177 791,63

-631 410,90

95

Tuloarviotilit yhteensä

4 150 532,43

Talousarvion 2020 määrärahojen
Pääluokan, momentin ja tilijaottelun
numero, nimi ja määrärahalaji

Tilinpäätös
2019

Talousarvio
2020
(TA + LTA:t)

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala

4 075 208,15

28.01.29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan
arvonlisäveromenot (A)
28.92.03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot (S2)

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
Tilinpäätös 2020

käyttö vuonna
2020

siirto seuraavalle
vuodelle

3 779 486

840 765,50

2 938 720,38

122 208,15

146 486

146 485,88

3 953 000,00

3 633 000

694 279,62

2 938 720,38

Vertailu
Talousarvio Tilinpäätös

3 779 485,88

0,00

146 485,88

0,00

3 633 000,00

0,00

28.92.60. Siirto rahoitusvakausrahastoon (S3)
Määrärahatilit yhteensä

4 075 208,15

3 779 486

840 765,50

2 938 720,38

3 779 485,88

0,00

Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet
määrärahat

Käytettävissä
vuonna 2020

Käyttö vuonna
2020 (pl.
peruutukset)

Siirretty
seuraavalle
vuodelle

13 516 242,46

17 149 242,46

5 036 319,55

2 938 720,38

2 551 557,15

6 184 557,15

3 245 836,77

2 938 720,38

10 964 685,31

10 964 685,31

1 790 482,78

0,00

13 516 242,46

17 149 242,46

5 036 319,55

2 938 720,38
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Tuotto- ja kululaskelma
1.1.2020–31.12.2020

1.1.2019–31.12.2019

TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana

22 313,84

23 926,59

Henkilöstökulut

1 908 685,83

1 775 686,20

Vuokrat

195 143,16

193 951,68

Palvelujen ostot

1 063 926,98

1 219 322,72

Muut kulut

74 545,04

JÄÄMÄ I

-3 264 614,85

182 432,67

-3 264 614,85

-3 395 319,86
-3 395 319,86

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoituskulut

0,00

JÄÄMÄ II

0,00

20,51

-3 264 614,85

20,51
-3 395 299,35

SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT
Kulut
Siirtotalouden kulut valtionhallinnolle

-1 790 482,78

JÄÄMÄ III

-1 790 482,78

-3 487 733,32

-5 055 097,63

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

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA
Verot ja veronluonteiset maksut

-3 003 589,10

Suoritetut arvonlisäverot

146 485,88

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

-4 150 532,43
-2 857 103,22
-2 197 994,41

122 208,15

-4 028 324,28
-2 854 749,41
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Tase
VASTAAVAA

31.12.2020

31.12.2019

VASTATTAVAA

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS

OMA PÄÄOMA

LYHYTAIKAISET SAAMISET

VALTION PÄÄOMA

Siirtosaamiset

1 074,55

Muut lyhytaikaiset saamiset

0,00

0,00
1 074,55

1 021,50

1 021,50

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT
Kirjanpitoyksikön menotilit

-110,37

-110,37

0,00

0,00

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ

964,18

1 021,50

VASTAAVAA YHTEENSÄ

964,18

1 021,50

31.12.2020

31.12.2019

Edellisten tilikausien pääoman muutos

-546 506 389,19

-271 895 474,16

Pääoman siirrot

-103 063 740,76

-271 756 165,62

Tilikauden tuotto-/kulujäämä

-2 197 994,41

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

-651 768 124,36

-2 854 749,41

-651 768 124,36

-546 506 389,19
-546 506 389,19

VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion
rahastojen yhdystilit

651 185 454,74

545 912 386,19

Ostovelat

135 290,72

198 699,62

Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset

47 591,57

38 534,80

Edelleen tilitettävät erät

38 005,22

32 094,69

Siirtovelat

362 746,29

651 769 088,54

325 695,39

546 507 410,69

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

651 769 088,54

546 507 410,69

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

964,18

1 021,50
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Liitetiedot
Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen
laatimisperusteista ja vertailtavuudesta

3. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja

5. Selvitys edellistä vuotta koskevista tiedoista, jos ne eivät

jaksotusperiaatteet ja -menetelmät sekä niissä

ole vertailukelpoisia tilinpäätösvuoden tietojen kanssa

tapahtuneiden muutosten vaikutukset tilikauden
1. Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten
tärkeimmät vaikutukset talousarvion

tuotto- ja kulujäämän sekä taseessa ilmoitettavien erien

Edellisen vuoden tiedot ovat vertailukelpoisia

muodostumiseen

tilinpäätösvuoden tietojen kanssa.

toteutumalaskelmaan, tuotto- ja kululaskelmaan ja
taseeseen sekä niiden vertailtavuuteen

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

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

Budjetoinnissa ei ole tehty muutoksia, joilla olisi vaikutusta
talousarvion toteumalaskemaan tuotto- ja kululaskelmaan

Rahoitusvakausviraston tilinpäätös on laadittu noudattaen

ja taseeseen sekä niiden vertailtavuuteen.

talousarviolakia ja -asetusta sekä valtiovarainministeriön

Rahoitusvakausvirastolla ei ole sellaisia olennaisia

ja Valtiokonttorin määräyksiä ja ohjeita. Tilinpäätöksessä

tilinpäätösvuoden jälkeisiä tapahtumia, joita ei ole

käytetyt arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

ilmoitettu toimintakertomuksessa.

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

ovat talousarvioasetuksen 66 a - g §:n mukaisia.

sitoumukset Suomen rahaksi
4. Aikaisempiin vuosiin kohdistuvat tuotot ja kulut,
Rahoitusvakausvirastolla ei ollut ulkomaan valuutan

talousarviotulot ja -menot sekä virheiden korjaukset, jos

määräisiä eriä.

ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä
Rahoitusvakausvirastolla ei ole aikaisempiin vuosiin
kohdistuvia kohdistuvia tuottoja, kuluja, talousarviotuloja
tai -menoja eikä virheiden korjauksia.
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Liite 2: Nettoutetut tulot ja menot

Liite 5: Henkilöstökulujen erittely

Rahoitusvakausvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 2.

Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset
Rahoitusvakausvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 3.

Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat
Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi

Peruutettu
Tilijaottelu

Yhteensä

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala

9 174 202,53

Vuosi 2018

9 174 202,53

28.92.60 Siirto rahoitusvakausrahastoon

9 174 202,53

Pääluokat yhteensä

9 174 202,53

Vuosi 2018

9 174 202,53

2020

2019

1 605 974,69

1 497 230,50

Palkat ja palkkiot

1 590 760,30

1 439 208,05

Tulosperusteiset erät

0,00

0,00

Lomapalkkavelan muutos

15 214,39

58 022,45

302 711,14

278 455,70

Eläkekulut

272 735,94

250 857,69

Muut henkilösivukulut

29 975,20

27 598,01

Yhteensä

1 908 685,83

1 775 686,20

Johdon palkat ja palkkiot, josta

409 945,00

336 282,43

2 400,00

0,00

12 249,40

18 748,76

Johto

1 979,00

3 334,20

Muu henkilöstö

10 270,40

15 414,56

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

- tulosperusteiset erät
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet

Liite 6: Suunnitelman mukaisten
poistojen perusteet ja niiden muutokset
Rahoitusvakausvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 6.

Liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden
sekä muiden pitkävaikutteisten
menojen poistot
Rahoitusvakausvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 7.

Liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitusvakausvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 8.

Liite 9: Talousarviotaloudesta
annetut lainat
Rahoitusvakausvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 9.
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Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman
ehtoiset sijoitukset

Liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat
Rahastot

Taseen loppusumma tai varojen määrä

Organisaation toiminta-alue tai varojen käyttötarkoitus

Rahoitusvakausrahasto

651 185 454,74

Kriisinratkaisurahasto

0,00

Talletussuojarahasto

651 185 454,74

Rahoitusvakausrahasto on talousarvion ulkopuolinen valtion rahasto,
joka muodostuu Kriisinratkaisurahastosta ja Talletussuojarahastosta.
Näiden tehtävänä on vuosittaisten vakaus- ja talletussuojamaksujen kerääminen
luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä sekä talletuspankeilta
(Laki rahoitusvakausviranomaisesta 1195/2014).

Rahoitusvakausvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 10.

Liite 11: Taseen rahoituserät ja velat
Rahoitusvakausvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 11.

Liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut
sekä muut monivuotiset vastuut

Liite 15: Velan muutokset
Rahoitusvakausvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 15.

Rahoitusvakausvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 12.

Liite 13: Taseeseen sisältyvät
rahastoidut varat

Liite 16: Velan maturiteettijakauma
ja duraatio

Liite 17: Oikeiden ja riittävien
tietojen antamiseksi tarvittavat
muut täydentävät tiedot
Rahoitusvakausvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 17.

Rahoitusvakausvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 16.

Rahoitusvakausvirastolla ei ole esitettävää liitteellä 13.
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Allekirjoitus
Tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä 26.2.2021.

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

Ylijohtaja

Tuija Taos

Helsingissä

/

2021
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