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Valtiovarainministeriön kannanotto vuoden 2018 tilinpäätöksestä

RAHOITUSVAKAUSVIRASTO

1 Yhteenveto vuodelle 2018 asetettujen tavoitteiden toteutumisesta
Kokonaisarvosana Rahoitusvakausviraston onnistumisesta asteikolla 1-51 2on 4.

2 Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
Toiminnalliset tavoitteet / yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Viraston toiminnalla on vahva yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite, jonka mukaisesti se
suojelee veronmaksajia ja yhteiskuntaa pankkikriisien kustannuksilta ja vaikutuksilta. Vuosi
2018 oli vuonna 2015 perustetun viraston kolmas kokonainen toimintavuosi. Viraston yhteis
kunnallisiksi tavoitteiksi lähivuosille on asetettu pankkikriisien ennaltaehkäisyjä kustannus
ten minimointi, kriisinratkaisumekanismin yleisen tunnettuuden ja uskottavuuden lisääminen
sekä uskottava talletussuoja. Virasto päivitti vuonna 2018 näihin tavoitteisiin liittyviä osata
voitteitaan. Viraston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta on keskeistä, että viraston
perustoiminnan vakiinnuttaminen luo uskottavuutta kriisinratkaisujärjestelmän toimivuuteen
niin pankkien, muiden rahoitusmarkkinoilla toimivien, kuin laajemminkin yhteiskunnan näkö
kulmasta. Viraston toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta on keskeistä myös
vaikuttaminen EU:n kriisinratkaisuneuvoston toimintaan ja sen kautta eurooppalaisen kriisinratkaisulainsäädännön soveltamisessa pankkiunionin tasolla omaksuttaviin käytäntöihin.
Toiminnallinen tehokkuus
Viraston keskeinen toiminnallinen tavoite vuonna 2018 oli Nordean pääkonttorin siirtymisen
myötä tulleiden asiakokonaisuuksien haltuunotto. Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa viraston
kykyä toimia kriisitilanteessa kaikkien pankkien kanssa ja talletussuojaan liittyvän viraston
operatiivisen toimintakyvyn parantaminen. Nordean pääkonttorin siirtymiseen liittyvät toi
menpiteet ja lisäresurssien hankkiminen vietiin virastossa onnistuneesti läpi. Kaikkien viras
ton toimivallassa olevien LSI-pankkien ja sijoituspalveluyritysten ensimmäiset kriisinratkaisusuunnitelmat valmistuivat ja viraston toiminnallista tehokkuutta kehitettiin mm. useilla tietojär
jestelmähankkeilla. Näin ollen viraston toiminnallista tehokkuutta voidaan pitää hyvänä.

1 Arvosteluasteikko:
5 = tavoite ylitetty
4 = tavoite saavutettu
3 = toteutui osittain
2 = ei toteutunut
1 = ei aloitettu / tavoitteesta luovuttu harkinnan jälkeen
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Tuotokset ja laadunhallinta
Viraston keskeisimpiä saavutuksia ja tuloksia vuonna 2018 oli:

-

-

Nordean pääkonttorin siirtymiseen liittyvien asiakokonaisuuksien hallinta ja siirron val
misteluun osallistuminen
viraston toimivallassa olevien kaikkien LSI-laitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusuunnitelmien valmistuminen
viraston toimiminen vaikuttavasti osana EU:n yhteistä kriisinratkaisumekanismia ja asi
antuntijana toimialansa kehittämisessä
kansallisten kriisinratkaisusimulaatioharjoitusten (2 kpl) suunnittelu, toteutus ja johtami
nen sekä säädösvalmistelutyöhön osallistuminen
aktiivinen osallistuminen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) valmisteluelinten ja Resoluutiokomitean työryhmien työhön sekä muuhun kansainväliseen yhteistyöhön
viraston tietojärjestelmien kehittäminen, organisaatiouudistuksen toteuttaminen ja valtion
keskitettyjen palvelujen laaja käyttöönotto.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
Viraston henkilöstömäärä vuoden 2018 lopussa oli 17 henkilöä. Vuoden 2018 aikana toteu
tettiin 6 rekrytointia. Henkilöstön työtyytyväisyys (VMbaro) on hyvällä tasolla (4,1) ja noussut
edellisestä vuodesta (v.2017 3,71). Henkilöstövoimavarojen kehittämisen kannalta keskeisiä
hankkeita ovat olleet tietojärjestelmien kehittäminen, muutto uusiin toimitiloihin ja organisaa
tiouudistuksen toteuttaminen, jolla lisättiin viraston johtamisvalmiuksia ja parannettiin Iä
ti iesi m iestyötä.

3 Tuloksellisuuden raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja tulosvastuun kannalta
sekä ministeriön kanta kehittämistarpeista
Viraston raportointi antaa selkeän kuvan toteutuneesta toiminnasta. Virasto on strategia
työssään kehittänyt yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteidensa määrittelyä. Viraston tilin
päätökseen sisältyvää toimintakertomusta olisi jatkossa perusteltua kehittää siten, että ker
tomuksessa arvioitaisiin toiminnan toteutumista erityisesti suhteessa asetettuihin tavoittei
siin.

4 Toimenpiteet, joihin viraston on tarpeen ryhtyä tuloksellisuuden parantamiseksi
Erityisiä toimenpiteitä ei tunnistettu.

5 Ministeriön toimenpiteet tuloksellisuuden parantamiseksi
Viranomaisyhteistyön vahvistaminen Rahoitusvakausviraston ja muiden rahoitusmarkkinaviranomaisten kesken.
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