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JOHDANTO 

1. Euroopan pankkiviranomainen (jäljempänä ’viranomainen’) perustettiin 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/20101. 

Lontoossa sijaitsevan viranomaisen tehtävänä on auttaa luomaan yhteisiä, 

laadukkaita sääntely- ja valvontastandardeja ja -käytäntöjä, myötävaikuttaa 

oikeudellisesti sitovien unionin säädösten yhdenmukaiseen soveltamiseen, 

edistää ja helpottaa tehtävien ja vastuun siirtoa toimivaltaisten viranomaisten 

välillä, seurata ja arvioida markkinakehitystä omalla vastuualueellaan sekä 

parantaa tallettajien ja sijoittajien suojaa2

TARKASTUSLAUSUMAN PERUSTANA OLEVAT TIEDOT 

.  

2. Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset 

tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran testaamisen ja viranomaisen 

valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien arvioinnin. Tämän lisäksi 

hyödynnetään muiden tarkastajien työhön perustuvaa evidenssiä (kun 

relevanttia evidenssiä on saatavilla) ja analysoidaan toimivan johdon 

vahvistusilmoitukset.  

TARKASTUSLAUSUMA 

3. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan mukaisesti 

                                            
1 EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12. 

2 Liitteessä II esitetään tiedotustarkoituksessa yhteenveto viranomaisen 
vastuualueista ja toiminnasta.  
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a) viranomaisen tilinpäätöksen, joka sisältää ”tilinpäätöslaskelmat”3 ja 

”selvityksen talousarvion toteuttamisesta”4

b) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden. 

 31. joulukuuta 2013 

päättyneeltä varainhoitovuodelta, ja 

Toimivan johdon velvollisuus 

4. Toimiva johto vastaa viranomaisen tilinpäätöksen laatimisesta ja sen oikein 

esittämisestä sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 

asianmukaisuudesta5

a) Viranomaisen tilinpäätöksen laatimista koskeviin toimivan johdon 

velvollisuuksiin kuuluu suunnitella, ottaa käyttöön ja ylläpitää sisäisen 

valvonnan järjestelmä, jonka pohjalta on mahdollista laatia ja esittää oikein 

tilinpäätös, jossa ei ole petoksesta tai virheestä johtuvaa olennaista 

virheellisyyttä, valita asianmukaiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja 

soveltaa niitä komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen 

mukaisesti

. 

6

                                            
3 Sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, nettovarallisuuden 

muutoksia koskevan laskelman sekä yhteenvedon keskeisistä tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot. 

 sekä laatia kirjanpidolliset arviot, jotka ovat kyseisissä 

olosuhteissa kohtuulliset. Johtaja vahvistaa viranomaisen tilinpäätöksen 

sen jälkeen, kun viranomaisen tilinpitäjä on laatinut tilinpäätöksen kaiken 

4 Sisältää talousarvion toteutumalaskelman liitteineen. 

5  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013 (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42), 
39 ja 50 artikla. 

6 Komission tilinpitäjän vahvistamat kirjanpitosäännöt perustuvat kansainvälisen 
tilintarkastajaliiton (International Federation of Accountants, IFAC) antamiin 
kansainvälisiin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin (International Public 
Sector Accounting Standards, IPSAS) tai, silloin kuin se on relevanttia, 
kansainvälisen tilinpäätösstandardeja käsittelevän elimen (International 
Accounting Standards Board, IASB) antamiin kansainvälisiin IAS/IFRS-
tilinpäätösstandardeihin (International Accounting Standards/International 
Financial Reporting Standards). 
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käytettävissä olevan tiedon pohjalta ja liittänyt tilinpäätökseen laatimansa 

ilmoituksen, jossa hän toteaa muun muassa saaneensa kohtuullisen 

varmuuden siitä, että tilinpäätös antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikean 

ja riittävän kuvan viranomaisen taloudellisesta asemasta. 

b) Tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta sekä 

varainhoidon moitteettomuuden periaatteen noudattamista koskeviin 

toimivan johdon velvollisuuksiin kuuluu suunnitella, ottaa käyttöön ja 

ylläpitää vaikuttava ja tehokas sisäisen valvonnan järjestelmä, joka sisältää 

riittävän valvonnan ja tarkoituksenmukaiset toimenpiteet 

sääntöjenvastaisuuksien ja petosten estämiseksi sekä oikeudelliset toimet, 

joiden avulla tarvittaessa peritään takaisin aiheettomasti maksetut tai 

käytetyt varat.  

Tarkastajan velvollisuus 

5. Tilintarkastustuomioistuimen vastuulla on antaa tarkastuksensa perusteella 

tarkastuslausuma Euroopan parlamentille ja neuvostolle7

6. Tarkastuksessa suoritetaan toimenpiteitä, joiden avulla hankitaan 

tarkastusevidenssiä tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja siinä esitettävistä 

muista tiedoista sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 

 tilinpäätöksen 

luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 

asianmukaisuudesta. Tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksensa 

kansainvälisten tilinpäätösstandardien ja eettisten ohjeiden (IFAC) sekä 

ylimpien tarkastuselinten kansainvälisten standardien (INTOSAI) mukaisesti. 

Kyseisissä standardeissa edellytetään, että tilintarkastustuomioistuin 

suunnittelee ja toimittaa tarkastuksen siten, että sen avulla saadaan 

kohtuullinen varmuus siitä, onko viranomaisen tilinpäätöksessä olennaisia 

virheellisyyksiä ja ovatko tilien perustana olevat toimet lailliset ja 

asianmukaiset. 

                                            
7 Asetus (EU) N:o 1271/2013, 107 artikla. 
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asianmukaisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tarkastajan harkintaan ja 

arvioon siitä, kuinka suuri on riski, että petoksista tai virheistä johtuen 

tilinpäätökseen sisältyy olennaisia virheellisyyksiä tai tilien perustana olevien 

toimien kohdalla on jätetty olennaisella tavalla noudattamatta Euroopan unionin 

lainsäädännön vaatimuksia. Näitä riskejä arvioidessaan tarkastaja arvioi 

sisäisiä kontrolleja, jotka ovat relevantteja tilinpäätöksen laatimisen ja sen 

oikein esittämisen kannalta, sekä valvontajärjestelmiä, joiden avulla on 

tarkoitus varmistaa tilien perustana olevien toimien laillisuus ja 

asianmukaisuus. Tämän pohjalta tarkastaja suunnittelee olosuhteisiin nähden 

tarkoituksenmukaiset tarkastustoimenpiteet. Tarkastukseen kuuluu myös 

sovellettujen tilinpäätösperiaatteiden asianmukaisuuden ja esitettyjen 

kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen 

esittämistavan arvioiminen. 

7. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että se on saanut tarpeellisen määrän 

tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä tarkastuslausumansa perustaksi.  

Lausunto tilien luotettavuudesta 

8. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että viranomaisen taloudellinen asema 

31. päivänä joulukuuta 2013 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna 

päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty tilinpäätöksessä kaikilta 

olennaisilta osiltaan oikein viranomaisen varainhoitoa koskevien säännösten ja 

komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. 

Lausunto tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta 

9. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että viranomaisen 31. päivänä joulukuuta 

2013 päättyneeltä varainhoitovuodelta annetun tilinpäätöksen perustana olevat 

toimet ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.  
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10. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta 

tilintarkastustuomioistuimen lausuntoja kyseenalaiseksi. 

11. Sidottujen määrärahojen osuus oli vuonna 2013 yleisesti ottaen 

90 prosenttia, kun se vuonna 2012 oli ollut 89 prosenttia. Osuus vaihteli 

osastoittain seuraavasti: se oli 87 prosenttia osastossa 1 (henkilöstömenot), 

98 prosenttia osastossa 2 (hallintomenot) ja 92 prosenttia osastossa 3 

(toimintamenot). Osaston 1 sidottujen määrärahojen osuutta vähensi 

tuomioistuimen päätös, jonka mukaan henkilöstön palkkoja ei sidota indeksiin 

1. heinäkuuta 2011 ja 30. kesäkuuta 2013 välisenä aikana (1,8 miljoonaa 

euroa).  

HUOMAUTUKSET BUDJETTIHALLINNOSTA 

12. Seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen määrärahojen kokonaistaso 

väheni huomattavasti – edellisen vuoden 6 547 808 eurosta (36 prosenttia) 

3 876 564 euroon (17 prosenttia). Tästä huolimatta sidottujen määrärahojen 

siirtojen taso pysyi suhteellisen korkeana osastossa 2 (1 974 511 euroa eli 

35 prosenttia) ja osastossa 3 (1 651 203 euroa eli 36 prosenttia). Siirrot 

johtuvat pääasiassa tietotekniikan alan infrastruktuurien ja palvelujen 

suunnitelluista hankinnoista, joiden osalta sopimukset tehtiin suunnitellusti 

joulukuussa 2013. Kyseiset palvelut toimitetaan vuonna 2014. 

AIEMPINA VUOSINA ESITETTYJEN HUOMAUTUSTEN SEURANTA 

13.  Liitteessä I on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka viranomainen 

on toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien 

huomautusten perusteella. 
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Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen 

Milan Martin CVIKLIN johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 

1. heinäkuuta 2014 pitämässään kokouksessa. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 presidentti 
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Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

LIITE I 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus Korjaavan toimenpiteen tilanne 

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei relevantti) 

2011 
Alhainen talousarvion toteuttamisaste osoittaa, että 
talousarvion suunnittelussa ja täytäntöönpanossa on ollut 
ongelmia. 

Toteutettu 

2011 

Viranomaisen talousarvio oli 12,7 miljoonaa euroa 
varainhoitovuonna 2011. Viranomaisen perustamisasetuksen1 
mukaisesti 60 prosenttia vuoden 2011 talousarviosta 
rahoitettiin jäsenvaltioiden ja EFTA-maiden maksuosuuksin ja 
40 prosenttia rahoituksesta oli peräisin unionin talousarviosta. 
Vuoden 2011 lopussa viranomainen kirjasi 3,6 miljoonan euron 
positiivisen talousarviotuloksen. Viranomaisen 
varainhoitoasetuksen 15 artiklan 4 kohdan ja 16 artiklan 
1 kohdan mukaisesti kyseinen määrä kirjattiin tämän jälkeen 
kokonaisuudessaan tilinpäätökseen velaksi Euroopan 
komissiolle.  

Toteutettu 

 

2011 

Viranomaisen on lisättävä rekrytointimenettelyjen avoimuutta: 
valintaperusteiden painotuksia ja haastatteluihin kutsumiseen 
ja varallaololuetteloon hyväksymiseen sovellettavia pisterajoja 
ei määritetty ennen hakemusten tutkimista.  

Toteutettu 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus Korjaavan toimenpiteen tilanne 

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei relevantti) 

2012 

Korkeampien koulumaksujen vuoksi viranomainen myöntää 
henkilöstösääntöjen2 mukaisen koulutuslisän lisäksi 
koulutusavustusta henkilöstölle, jonka lapset ovat 
peruskoulussa tai keskiasteen oppilaitoksessa. Vuonna 2012 
koulutusavustusta myönnettiin kaikkiaan noin 76 000 euroa. 
Avustuksesta ei määrätä henkilöstösäännöissä, joten se on 
sääntöjenvastainen. 

 

Kesken3 

 

2012 

Viranomaisen edeltäjäorganisaatio4 laati viranomaisen 
soveltaman IT-strategian. Strategian mukaisesti viranomaisen 
keskeiset sovellusjärjestelmät on annettu ulkoisen 
IT-palvelujen tarjoajan5 hoidettavaksi joulukuuhun 2013 
saakka. Tästä aiheutuu riskejä, koska viranomaisella on vain 
vähäiset mahdollisuudet hallita ja valvoa IT-järjestelmiään. 

Toteutettu 

2012 

Sidottujen määrärahojen osuus oli yleisesti ottaen 
89 prosenttia. Se vaihteli 84 prosentista osastossa 1 
(henkilöstömenot) 86 prosenttiin osastossa 2 (hallintomenot) ja 
sataan prosenttiin osastossa 3 (toimintamenot)6. Sidottuja 
määrärahoja siirrettiin seuraavalle varainhoitovuodelle paljon 
osastossa 2 (45 prosenttia). Tämä johtui enimmäkseen syistä, 
joihin viranomainen ei voinut vaikuttaa, kuten siitä, ettei uusia 
tiloja löytynyt, ja siitä, että eräät IT-hankkeet viivästyivät, koska 
viranomaisen oli vaikea saada tarvittavia tietoja 
edeltäjäorganisaatioltaan. Osastossa 3 siirrettiin sidottuja 
määrärahoja seuraavalle varainhoitovuodelle paljon 
(85 prosenttia). Syynä olivat pääasiassa kaksi monimutkaista 
ja pitkällistä IT-hankintamenettelyä, jotka kuitenkin toteutettiin 
suunnitelmien mukaan, sekä viivästykset kolmen muun 
IT-hankkeen käynnistämisessä ja toteuttamisessa; lisäksi eräät 
IT-palvelujen tarjoajat laskuttivat palveluistaan viiveellä. 

Ei relevantti 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus Korjaavan toimenpiteen tilanne 

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei relevantti) 

2012 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tarkastetuissa 
rekrytointimenettelyissä seuraavat avoimuuteen ja hakijoiden 
yhdenvertaiseen kohteluun vaikuttavat puutteet: hakijoille 
annettiin valintaperustekohtaisten pisteiden sijasta 
kokonaispistemäärä; ei ollut näyttöä siitä, että haastatteluiden 
ja kirjallisten kokeiden kysymykset olisi laadittu ennen 
hakemusten tutkimista. 

Toteutettu 

 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 24 päivänä marraskuuta 2010 antama asetus (EU) N:o 1093/2010, 62 artiklan 1 kohta. 

2 Liitteessä VII olevan 3 artiklan mukaan määrä voi olla peruslisä (252,81 euroa) kaksinkertaisena eli 505,62 euroa. 

3 Kolmessa yhdeksästä koulusta sopimukset oli tehtävä vielä vuonna 2013. 

4 Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitea. 

5 Ranskan keskuspankki. 

6 Vuoden loppuosan tarpeita koskevan analyysin perusteella talousarviota tarkistettiin ja määrärahoja vähennettiin 8,9 prosenttia 
syyskuussa 2012. 
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LIITE II 

Euroopan pankkiviranomainen (Lontoo) 

Vastuualueet ja toiminta 

Perussopimuksen 
mukainen unionin 
toimivalta  

(Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 26 ja 
114 artikla)  

26 artikla 

”1. Unioni hyväksyy perussopimusten asiaa koskevien määräysten mukaisesti 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on toteuttaa sisämarkkinat tai varmistaa niiden 
toiminta.  

2. Sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, 
henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus taataan perussopimusten 
määräysten mukaisesti.  

3. Neuvosto määrittelee komission ehdotuksesta ne suuntaviivat ja edellytykset, jotka 
ovat tarpeen tasapainoisen edistymisen takaamiseksi kaikilla kyseisillä aloilla.” 

114 artikla 

”1. Jollei perussopimuksissa toisin määrätä, 26 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 
toteuttamiseksi sovelletaan seuraavia määräyksiä. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
toteuttavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa 
kuultuaan sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevat toimenpiteet 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämiseksi.” 

Viranomaisen 
toimivaltuudet 

(Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus 
(EU) N:o 1093/2010) 

(Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus 
(EU) N:o 1022/2013, 
jolla muutettiin asetusta 
(EU) No 1093/2010) 

Tavoitteet 

a) Parantaa sisämarkkinoiden toimintaa, mihin sisältyy erityisesti asianmukainen, 
tehokas ja yhdenmukainen sääntely ja valvonta 

b) turvata finanssimarkkinoiden eheys, avoimuus, tehokkuus ja moitteeton toiminta 

c) tehostaa valvonnan kansainvälistä yhteensovittamista 

d) estää toimijalle suotuisimman sääntelyn hyväksikäyttö ja edistää tasapuolisia 
kilpailuolosuhteita 

e) varmistaa, että luottoriskien ja muiden riskien ottoa säännellään ja valvotaan 
asianmukaisesti 

f) parantaa asiakkaiden suojaa. 

Tehtävät 

a) auttaa luomaan yhteisiä, laadukkaita sääntely- ja valvontastandardeja ja -käytäntöjä 

b) laatia koko unionia varten ja pitää ajan tasalla finanssilaitosten valvontaa koskeva 
eurooppalainen valvontakäsikirja 

c) myötävaikuttaa oikeudellisesti sitovien unionin säädösten yhdenmukaiseen 
soveltamiseen 

d) edistää tehtävien ja vastuun siirtoa toimivaltaisten viranomaisten välillä 

e) tehdä tiivistä yhteistyötä EJRK:n1 kanssa 

f) järjestää ja suorittaa toimivaltaisten viranomaisten vertaisarviointia 

g) seurata ja arvioida markkinakehitystä omalla vastuualueellaan 

h) laatia taloudellisia markkina-analyyseja tietojen saamiseksi viranomaisen tehtävien 
hoitamista varten 

i) parantaa tallettajien ja sijoittajien suojaa 

j) edistää valvontakollegioiden johdonmukaista ja yhdenmukaista toimintaa, 
järjestelmäriskin valvontaa, arviointia ja mittaamista, elvytys- ja 
kriisinratkaisusuunnitelmien kehittämistä ja yhteensovittamista varmistaen 
tallettajille ja sijoittajille annettavan korkean suojan koko unionissa ja kehittäen 
menetelmiä vaikeuksissa olevien finanssilaitosten kriisin ratkaisemiseksi ja 
soveltuvien rahoitusvälineiden tarpeen arvioimiseksi  
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k) suorittaa muita tässä asetuksessa tai muissa säädöksissä säädettyjä tehtäviä  

l) julkaista ja päivittää säännöllisesti verkkosivustollaan toimialaansa liittyviä tietoja  

Hallinto Hallintoneuvosto 

Kokoonpano: puheenjohtaja, yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta (kansallisen 
valvontaviranomaisen päällikkö2), komissiosta, EKP:sta3, EJRK:sta, EIOPA:sta4 ja 
ESMA:sta5. 

Johtokunta 

Koostuu puheenjohtajasta ja kuudesta muusta hallintoneuvoston jäsenestä.  

Puheenjohtaja 

Hallintoneuvosto nimittää. 

Pääjohtaja 

Hallintoneuvosto nimittää. 

Valituslautakunta 

Euroopan kolmen valvontaviranomaisen muodostama yhteinen elin. 

Ulkoinen tarkastus 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Vastuuvapauden myöntävä viranomainen 

Euroopan parlamentti. 

Viranomaisen 
resurssit vuonna 2013 
(2012) 

Vuoden 2013 talousarvio  

26,0 (20,7) miljoonaa euroa 

joka sisältää: 

Euroopan unionilta saadun tuen: 10,4 (8,3) miljoonaa euroa  
Jäsenvaltioiden maksuosuudet: 15,2 (12,1) miljoonaa euroa  
Tarkkailijoiden maksuosuudet: 0,4 (0,3) miljoonaa euroa  

Henkilöstön määrä 31. joulukuuta 2013 

93 väliaikaista toimihenkilöä (68) – tarjouskirje lähetettiin seitsemälle väliaikaiselle 
toimihenkilölle, jotka hyväksyivät tarjouksen ennen 31. joulukuuta 2013. 

14 (12) sopimussuhteista toimihenkilöä 

17 (14) työkomennuksella olevaa kansallista asiantuntijaa 

Tuotteet ja palvelut 
vuonna 2012 

 Toteutettiin 56 julkista konsultointia (pääasiassa CRD IV/CRR 
-lainsäädäntökehyksen yhteydessä laadittujen teknisten sääntely- ja 
täytäntöönpanostandardien luonnoksista) ja järjestettiin 34 julkista kuulemista  

 annettiin 36 teknisen sääntelystandardin luonnosta ja 21 teknisen 
täytäntöönpanostandardin luonnosta Euroopan komissiolle lopullista hyväksyntää 
varten (ne oli kehitetty i) CRD IV/CRR -lainsäädäntökehyksen yhteydessä ja ne 
liittyivät pankkien omiin varoihin, luottoriskiin, markkinariskiin, likviditeettiin ja 
palkkaukseen sekä ii) kriisistä elpymiseen ja kriisinratkaisua koskevaan 
lainsäädäntökehykseen)  

 annettiin kaksi suuntaviivaa (valuuttaluottoja koskevat pääomatoimenpiteet ja 
erilaisiin pääomavirtoihin liittyvät vähittäistalletukset maksuvalmiusraportoinnissa) ja 
neljä suositusta kansallisille toimivaltaisille viranomaisille (pankkien osallistuminen 
Euriboriin, elvytyssuunnitelmien laatiminen, rajoituksettomien ensisijaisten omien 
varojen suojelu CRD IV/CRR -lainsäädäntökehykseen siirtymisen aikana ja 
pankkien omaisuuserien laadun tarkastelu) 

 laadittiin kuusi lausuntoa komissiolle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
tekninen lausunto Euroopan komissiolle, neljä kirjanpitoa koskevaa lausuntokirjettä 
IASB:lle ja kaksi tarkastusalaa koskevaa lausuntokirjettä IAASB:lle  

 saatiin valmiiksi vertaisarviointi kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tavasta 
panna täytäntöön stressitestejä koskevat suuntaviivat 

 luotiin instituutioiden, valvontaviranomaisten ja muiden sidosryhmien käyttöön 
tarkoitettu viranomaisen internet-sivustolla oleva väline, johon on koottu yhteistä 
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sääntökirjaa koskevia kysymyksiä ja vastauksia 

 annettiin useita aihekohtaisia kertomuksia viranomaisen erikoisaloilta (mm. 
kertomuksia pankkialan ja monialaisten riskien analyysistä, kertomuksia pankkien 
riskipainotettujen varojen pysyvyydestä, kertomus kulutuksen kehityssuunnista, 
kertomus Basel II -seurannan tuloksista, pankkialan osallisryhmän toimikauden 
päätöskertomus, kertomuksia pankkien likviditeetistä, kertomus 
maksuvalmiusvaatimuksen vaikutuksesta, kertomus EU:n pankkien suurituloisia 
koskevista tiedoista, kertomus valvontasääntöjen ja -käytäntöjen vertailtavuudesta, 
kertomus pankkien pääomavaatimuksien myötäsyklisyydestä ja kertomuksia 
riskipainotettujen varojen vertailtavuudesta)  

 analysoitiin ja arvioitiin EU:n pankkialan keskeisiä riskejä sekä kohdistettiin niihin 
seurantaa; tämä käsittää riskipainotetuista varoista saatujen tulosten 
johdonmukaisuutta koskevan analyysin, pankkien liiketoimintamallien kestävyyden 
ja pankkien varojen laadun arvioinnit 

 laadittiin kahdesti vuodessa tehtävät kertomukset pankkialan ja monialaisista 
riskeistä, neljännesvuosittaiset riskikojelaudat ja viikkoraportit Euroopan pankkien 
likviditeetistä ja rahoitusedellytyksistä ja pankkimarkkinoita koskevista 
indikaattoreista sekä tehtiin säännölliset päivitykset riskeistä ja heikkouksista EU:n 
toimielimiä ja elimiä varten  

 tehtiin laajamittaista työtä pankkien taseiden korjaamisen ja pankkien varojen 
laadun arvioinnin alalla (suosituksia pääoman suojelusta ja varojen laadun 
arvioinnista, kolme väliraporttia riskipainotettujen varojen pysyvyydestä, neljä muuta 
kertomusta mm. seuraavista aiheista: riskipainotettujen varojen vertailtavuus, 
yhteiset ’järjestämättömien lainojen’ ja ’pidättyvyyden’ määritelmät, varojen 
laatuarviointien valmistelu ja yhteisen valvontamekanismin kattava arviointi) 

 toteutettiin avoimuutta koko EU:ssa lisäävää toimintaa, jonka tarkoituksena oli antaa 
tietoja niistä EU:n pankeista, joiden pääomapohjaa vahvistettiin vuonna 2012 

 valmisteltiin EU:n pankkien vuoden 2014 stressitestit (menetelmien, skenaarioiden 
ja stressitestien keskeisten olettamusten kehittäminen); antoi komissiolle teknistä 
neuvontaa stressitesteissä tietyissä ohjelmamaissa  

 kehitettiin seuraavia yhteisiä raportointikehyksiä ja tuettiin niiden täytäntöönpanoa: 
tilinpäätösraportointi (FINREP) ja yhtenäinen vakavaraisuusraportointi (COREP) ja 
XBRL-luokitus toisen tason valvontaraportointiin 

 osallistuttiin aktiivisesti kansallisten valvontaviranomaisten kollegioiden kokouksiin 
ja toimintaan, edistettiin ja seurattiin kollegioiden välistä valvontayhteistyötä 

 tehtiin Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa Euriboriin ja 
vertailuarvoon liittyvää yhteistyötä; työn perusteella julkaistiin vertailuarvon 
määrittämisprosesseja koskevat periaatteet; kohdistettiin seurantaa Euribor-EBF:lle 
(EBF, Euroopan pankkiyhdistysten liitto) ja kansallisille viranomaisille annettujen 
suositusten täytäntöönpanoon  

 suoritettiin vuotuinen arviointi, jonka yhteydessä arvioitiin, ovatko pankit 
noudattaneet pilarin 3 tilinpäätösinformaatiota koskevia vaatimuksia 

 osallistuttiin Baselin komitean Regulatory Consistency Assessment Programme 
-ohjelmaan (RCAP) (ohjelmassa arvioidaan sääntelyn yhdenmukaisuutta) 

 annettiin kuluttajansuoja-alalla kaksi kuluttajille tarkoitettua varoitusta 
(virtuaalivaluutoista ja hinnanerosopimuksista) ja Euroopan valvontaviranomaisten 
yhteinen kanta tuotevalvonnasta; järjestettiin Euroopan valvontaviranomaisten 
yhteinen vuoden 2013 kuluttajapäivä ja, kuten jo edellä todettiin, annettiin 
kansallisille toimivaltaisille viranomaisille tarkoitetuista hyvistä käytännöistä kolme 
lausuntoa (asuntolainoista ja pörssinoteeratuista rahastoista) ja kertomus 
kulutuksen kehityssuunnista ja käynnistettiin kuuleminen ehdotetuista 
asuntolainojen välittäjiä koskevista luottoluokitusvälineistä ja kuuleminen yhteisten 
valitusten yhteistä käsittelyä koskevista suuntaviivoista 

 osallistuttiin aktiivisesti Euroopan finanssivalvojien järjestelmän (EFVJ) 
arviointiprosessiin Euroopan pankkiviranomaista koskevan asetuksen 81 artiklan 
mukaisesti yhdessä muiden Euroopan valvontaviranomaisten kanssa (määrällisten 
ja laadullisten tietojen antaminen komissiolle, kertomus neuvostolle Euroopan 
valvontaviranomaisten saavutuksista ja haasteista, osallistuminen komission 
järjestämään julkiseen kuulemiseen EFVJ:n arvioinnista ja talous- ja raha-asioiden 
valiokunnan julkinen kuuleminen, Euroopan valvontaviranomaisten lausunto EFVJ:n 
arvioinnista) 

 järjestettiin ja koordinoitiin 20 seminaaria ja koulutustapahtumaa, jotka oli tarkoitettu 
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viranomaisen ja kansallisten valvontaviranomaisten henkilöstölle (kahdeksan niistä 
järjestettiin yhdessä muiden Euroopan valvontaviranomaisten kanssa) 

 pidettiin kymmenen hallintoneuvoston kokousta (kuusi kokousta paikan päällä, neljä 
teleneuvottelua), seitsemän johtokunnan kokousta (viisi kokousta paikan päällä, 
kaksi teleneuvottelua), seitsemän pankkialan osallisryhmän kokousta (kaksi niistä 
yhdessä hallintoneuvoston kanssa)  

 täytettiin henkilöstötaulukossa olevia toimia (vuonna 2013 järjestettiin 
61 valintamenettelyä ja haastateltiin 153 hakijaa; pääjohtajalle tai 
oikeusasiamiehelle ei tehty yhtäkään valitusta) 

 parannettiin hallintoa ja lisättiin rekrytoinnin avoimuutta; vastarekrytoituja 
toimihenkilöitä varten otettiin käyttöön perehdytyskoulutus 

 määriteltiin ja pantiin täytäntöön uusi menetelmä viranomaisen koulutuspanoksen 
(koulujen kanssa tehdyt sopimukset) hallintoa varten  

 tehtiin sopimukset uuden terveydenhoitopalvelujen tarjoajan (yhteinen 
hankintamenettely Euroopan lääkeviraston kanssa) ja uuden väliaikaisen työvoiman 
tarjoajan kanssa hankintamenettelyn perusteella 

 aloitettiin kehittämään sähköistä rekrytointia sähköistä henkilöstöhallintojärjestelmää 
Allegroa varten, siirryttiin IBM-alustalle, mukautettiin Allegroa uusien 
henkilöstösääntöjen mukaisesti 

 käsiteltiin 421 rahoitussitoumusta ja 2 335 maksumääräystä 

 parannettiin budjettiseurantavälineitä ja sisäisen valvonnan standardeja 

 päätettiin tuloksekkaasti yhdeksän hankintamenettelyä; kaikki hankintamenettelyt oli 
toteutettu täysin EU:n hankintasääntöjen mukaisesti 

 uusittiin vuonna 2012 tehdyt 20 sopimusta 12 kuukaudeksi 

 tarkistettiin neljän sopimuksen kustannuslomakkeet Yhdistynyttä kuningaskuntaa 
koskevassa vähittäishintaindeksissä näkyvän suuntauksen mukaisesti 

 osallistuttiin uusiin komission menettelyihin, jotka koskevat toimistokalusteita, 
vakuutuspalveluja, tietoteknisiä palveluja, tietokoneohjelmistojen lisenssejä ja 
Microsoft-lisenssejä, ja toteutettiin yhdessä Euroopan lääkeviraston kanssa kaksi 
toimielinten välistä hankintamenettelyä, jotka koskevat terveydenhoitopalveluja ja 
tilapäistyöntekijöitä (oikeudellinen asema).  

1 Euroopan järjestelmäriskikomitea. 
2 Kansallinen valvontaviranomainen. 
3 Euroopan keskuspankki. 
4 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen. 
5 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen. 

 
Lähde: Viranomaisen toimittama liite. 

  
 



EBA – European Banking Authority 
   

EBA – FI 

 
 

VIRANOMAISEN VASTAUS 
 
 

Kohta 11: EPV omaksui varovaisen lähestymistavan vuosien 2011/2012 palkkatarkistuksiin, jotka 
Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen muodon ja ajoituksen vuoksi johtuen johtivat 
sitoumusten hieman yli 90 %:n toteutumiseen. Viranomainen ennakoi huomattavasti parempaa 
talousarvion toteutumista vuonna 2014 ottaen huomioon viranomaisen tällä hetkellä suorittamat 
talousarviohallinnan parannustoimet sekä palkkatarkistusten aiempaa suuremman selkeyden. 
 
Kohta 12: EPV myöntää, että vaikka siirtojen määrä on yleensä ottaen pienentynyt, tilanteessa on 
edelleen parantamisen varaa. Koska siirtojen kokonaismäärä saattaa kasvaa useiden vuosittain 
uusittavien IT-sopimusten ajoituksen vuoksi, EPV aikoo kalenterivuoden aikana pyrkiä eri keinoin 
muuttamaan toimitussopimuksia niiden uusimisajanjaksojen osalta siirtojen määrän pienentämiseksi. 
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