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Rahoitusvakausrahasto

Valtiovarainministeriön kannanotto vuoden 2021 tilinpäätöksestä
Valtiovarainministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen
(1243/1992) 66 i §:n mukaisen perustellun kannanottonsa Rahoitusvakausrahaston vuoden 2021 tilinpäätöksestä.
Tilinpäätöskannanoton perustana ovat rahaston tilinpäätös sekä siitä annettu tilintarkastuskertomus. Lisäksi perustana on tilinpäätöksen yhteydessä annettu toimintakertomus.
Ministeriön yleisarvio rahaston tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta
on erinomainen (asteikko: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä, heikko).
Rahoitusvakausrahasto on saavuttanut vuodelle 2021 asetetut tavoitteet sen hal-

linnoiman kriisinratkaisurahaston ja talletussuojarahaston kerryttämisestä täysin.
Rahasto on kerryttänyt kriisinratkaisurahastoa perimillään vakausmaksuilla ja talletussuojarahastoa talletussuojamaksuilla siten kuin rahoitusvakausviranomaisesta annetulla lailla (1195/2014) sen velvollisuudeksi on asetettu.
Rahaston tilintarkastajat esittävät lausuntonaan, että rahaston tilinpäätös antaa oikeat
ja riittävät tiedot rahaston toiminnan tuloksesta, tuloksellisuudesta ja taloudellisesta
asemasta ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Tilintarkastajien kannanoton mukaan
rahaston hallintoa ja toimintaa on hoidettu sitä koskevien säännösten ja määräysten
mukaisesti.

1 Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
Rahastolle ei ole erikseen asetettuja vuosittaisia tulostavoitteita. Rahastoa hallinnoi Rahoitusvakausvirasto, jolle asetettujen tulostavoitteiden toteutumista arvioidaan sitä koskevassa tilinpäätöskannanotossa. Rahoitusvakausrahasto on edellä
selostetuin tavoin kerryttänyt lakisääteisten velvoitteidensa mukaisesti talletussuojarahastoa ja kriisinratkaisurahastoa siten, että niille laissa asetetut tavoitetasot tullaan saavuttamaan vuonna 2024. Rahasto on hallinnoinut ja sijoittanut rahaston varat lainsäädännön edellyttämällä tavalla turvaavasti, kustannustehokkaasti ja lain edellyttämällä tavalla likvidissä muodossa.
Rahasto näin ollen saavutti tavoitteensa täysin.
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2 Käytettyjen tuloksellisuuden raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja tulosvastuun
kannalta sekä ministeriön kanta kehittämistarpeista
Rahaston toimintakertomus ja tilinpäätös antavat hyvän kuvan rahaston toiminnasta
eikä erityisiä kehittämistarpeita havaittu.

3 Toimenpiteet, joihin rahaston on tarpeen ryhtyä tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Tarpeita erityisille toimenpiteille ei tunnistettu.

4 Valtiovarainministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Tarpeita erityisille toimenpiteille ei tunnistettu.
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