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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 ja analysoidaan toimivan johdon 

vahvistusilmoitukset.  

TARKASTUSLAUSUMA 

3. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

(SEUT) 287 artiklan mukaisesti 

a) viranomaisen tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat3 ja selvityksen talousarvion 

toteuttamisesta4

b) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden. 

 31. joulukuuta 2014 päättyneeltä varainhoitovuodelta, ja 

                                                      

1 EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12. 

2 Liitteessä II esitetään tiedotustarkoituksessa yhteenveto viranomaisen vastuualueista ja 
toiminnasta.  

3 Sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, nettovarallisuuden muutoksia koskevan 
laskelman sekä yhteenvedon keskeisistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot. 

4 Sisältää talousarvion toteutumalaskelman liitteineen. 
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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

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 perusteettomasti maksetut tai käytetyt varat.  

 sekä laatia 

kirjanpidolliset arviot, jotka ovat kyseisissä olosuhteissa kohtuulliset. Pääjohtaja vahvistaa 

viranomaisen tilinpäätöksen sen jälkeen, kun viranomaisen tilinpitäjä on laatinut tilinpäätöksen 

kaiken 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. 

Tarkastajan velvollisuus 

5. Tilintarkastustuomioistuimen vastuulla on antaa tarkastuksensa perusteella tarkastuslausuma 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle7

                                                      

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

 tilinpäätöksen luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien 

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). 

7 Asetus (EU) N:o 1271/2013, 107 artikla. 
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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. 

6. Tarkastuksessa suoritetaan toimenpiteitä, joiden avulla hankitaan tarkastusevidenssiä 

tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista sekä tilien perustana olevien 

toimien laillisuudesta ja 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. EU:n varainhoitoasetuksen 208 artiklan 4 

kohdassa säädetyn mukaisesti8

7. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että se on saanut tarpeellisen määrän tarkoitukseen 

soveltuvaa tarkastusevidenssiä tarkastuslausumansa perustaksi.  

 tilintarkastustuomioistuin ottaa tätä kertomusta ja 

tarkastuslausumaa laatiessaan huomioon riippumattoman ulkopuolisen tarkastajan viranomaisen 

tilien osalta suorittaman tarkastustyön. 

Lausunto tilien luotettavuudesta 

8. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että viranomaisen taloudellinen asema 31. päivänä 

joulukuuta 2014 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. 

                                                      

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1). 
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Lausunto tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

9. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että viranomaisen 31. päivänä joulukuuta 2014 päättyneeltä 

varainhoitovuodelta annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaikilta olennaisilta 

osiltaan lailliset ja asianmukaiset.  

10. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen 

lausuntoja kyseenalaiseksi. 

HUOMAUTUKSET BUDJETTIHALLINNOSTA 

11. Seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli 

osastossa 2 (hallintomenot) suuri – 3 431 070 euroa eli 48 prosenttia (2013: 1 974 511 euroa 

eli 35 prosenttia). Siirrot aiheutuivat pääasiassa viranomaisen muutosta uusiin toimitiloihin 

joulukuun 2014 puolivälissä.  

AIEMPINA VUOSINA ESITETTYJEN HUOMAUTUSTEN SEURANTA 

12. Liitteessä I

 

 on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka viranomainen on 

toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien huomautusten 

perusteella. 

Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Milan 

Martin CVIKLIN johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 8. syyskuuta 2015 

pitämässään kokouksessa. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 presidentti 
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Liite I 

Edellisenä vuonna esitettyjen huomautusten seuranta 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus 
Korjaavan toimenpiteen tilanne 

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei 
relevantti) 

2012 

Korkeampien koulumaksujen vuoksi viranomainen myöntää henkilöstösääntöjen1 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. 

Kesken2 

2013 

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). 

Ei relevantti 

2013 

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. 

Ei relevantti 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus 
Korjaavan toimenpiteen tilanne 

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei 
relevantti) 

1 Liitteessä VII olevan 3 artiklan mukaan määrä voi olla peruslisä (252,81 euroa) kaksinkertaisena eli 505,62 euroa. 
2 Vuoden 2014 loppuun mennessä viranomainen oli tehnyt sopimuksen 15 koulun kanssa, joissa oli oppilaina sen henkilöstön jäsenten lapsia (heitä oli 

yhteensä 17 koulussa). 
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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:n kanssa1 
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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  

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. 
Hallintoneuvosto 
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 
2014 (2013) 

Vuoden 2014 talousarvio 
33,6 (26) miljoonaa euroa 
joka sisältää: 
Euroopan unionilta saadun tuen: 13,4 (10,4) miljoonaa euroa  
Jäsenvaltioiden maksuosuudet: 19,6 (15,2)miljoonaa euroa 
Tarkkailijoiden maksuosuudet: 0,6 (0,4) miljoonaa euroa  
Henkilöstö 31. joulukuuta 2014 
111 (93) väliaikaista toimihenkilöä – tarjouskirje lähetettiin viidelle 
väliaikaiselle toimihenkilölle, jotka hyväksyivät tarjouksen ennen 31. 
joulukuuta 2014. Työsuhteet kuitenkin alkoivat irtisanoutumisajoista johtuen 
vasta vuoden 2015 alkupuolella. 
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22 (14) sopimussuhteista toimihenkilöä 
22 (17) työkomennuksella olevaa kansallista asiantuntijaa 

Tuotteet ja palvelut 
vuonna 2014 

 Toteutettiin 66 julkista konsultointia (CRD IV/CRR -lainsäädäntökehyksen 
yhteydessä laadittujen teknisten sääntely- ja 
täytäntöönpanostandardien luonnoksista, pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivistä, rahoitusvälineiden markkinoista annetusta 
asetuksesta, Euroopan markkinarakenneasetuksesta, 
maksutilidirektiivistä, kiinnitysluottodirektiivistä ja 
finanssiryhmittymädirektiivistä). Lisäksi järjestettiin 32 julkista 
kuulemista6.  

 Annettiin 22 teknisen sääntelystandardin luonnosta ja 
kymmenen teknisen täytäntöönpanostandardin luonnosta Euroopan 
komissiolle lopullista hyväksyntää varten (ne liittyivät esim. pankkien 
omiin varoihin, luottoriskiin, markkinariskiin, likviditeettiin ja 
palkkaukseen CRD IV/CRR -lainsäädäntökehyksen yhteydessä sekä 
useisiin pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviin perustuviin 
toimeksiantoihin). 

 Annettiin 17 suuntaviivaa eri aiheista (esim. elvytyssuunnitelmaa 
koskevat skenaariot, suurituloisia koskevien tietojen keruu ja internet-
maksujen turvallisuus). Lisäksi annettiin yksi suositus toimivaltaiselle 
kansalliselle viranomaiselle (LEI-tunnisteen (Legal Entity Identifier) 
käytöstä). 

 Koordinoitiin vuonna 2014 toteutettuja EU:n laajuisia stressitestejä, 
joissa arvioitiin 123 EU:n alueella toimivan pankin kykyä kestää 
epäsuotuisaa markkinakehitystä. Stressitestien avulla pyritään saamaan 
käsitys yhä olemassa olevista heikkouksista, saamaan päätöksen EU:n 
pankkialan eheyttäminen ja lisäämään luottamusta. Viranomainen 
kehitti lisäksi yleisen metodologian ja oli keskeisenä toimijana 
varmistamassa tulosten esittämisen kattavuutta, johdonmukaisuutta ja 
vertailukelpoisuutta. 

 Annettiin 13 lausuntoa komissiolle, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ja yksi tekninen Euroopan komissiolle omiin varoihin 
sovellettavasta suodattimesta, joka koskee käypään arvoon arvostettuja 
voittoja ja tappioita, jotka aiheutuvat johdannaisvelkoihin liittyvästä 
laitoksen omasta luottoriskistä. 

 Hyväksyttiin Bulgarian keskuspankille ja Bulgarian 
talletusvakuusrahastolle osoitettu virallinen suositus, jossa ilmoitettiin 
niiden rikkovan EU:n lakia (talletussuojadirektiivi , 1 artiklan 3 kohdan i 
alakohta ja 10 artikla). 

 Laadittiin kolme lausuntokirjettä IASB:lle (taloudellisen raportoinnin 
käsitteellisestä viitekehyksestä, tilinpäätösinformaatiosta ja 
dynaamiseen riskinhallintaan tähtäävästä kirjanpidosta). Lisäksi laadittiin 
kaksi lausuntokirjettä IAASB:lle (kaudelle 2015–2019 ehdotetusta 
strategiasta ja vuosille 2015 ja 2016 ehdotetusta työohjelmasta). 

 Saatettiin päätökseen vertaisarviointi, joka koski pankkiviranomaisen 
luottojen keskittymisriskistä laatimien ohjeiden täytäntöönpanoa. 
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 Sovellettiin, ylläpidettiin ja edistettiin instituutioiden, 
valvontaviranomaisten ja muiden sidosryhmien käyttöön tarkoitettua 
viranomaisen internet-sivustolla olevaa välinettä, johon on koottu 
yhteistä sääntökirjaa koskevia kysymyksiä ja vastauksia. 

 Annettiin 23 aihekohtaista kertomusta viranomaisen erikoisaloilta (mm. 
kertomuksia pankkien riskipainotettujen varojen pysyvyydestä, 
kertomus kulutuksen kehityssuunnista, kertomus Basel-seurannan 
tuloksista, kertomuksia pankkien likviditeetistä, kertomus 
palautumissuunnitelmien vertailusta, kertomus tilasto- ja valvontatietoja 
koskevan raportoinnin täsmäyttämisestä ja kertomus omien varojen 
vähentämisestä eläkkeiden nettomäärästä / nettovarallisuudesta). 

 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 tietyillä aloilla säännöllisesti toteutettavien 
temaattisten analyysien osalta esim. saattamalla päätökseen 
riskipainotettujen varojen osalta saavutettujen tulosten 
johdonmukaistustyö. 

 Osallistuttiin aktiivisesti kansallisten valvontaviranomaisten kollegioiden 
kokouksiin ja toimintaan, edistettiin ja seurattiin kollegioiden välistä 
valvontayhteistyötä. Lisäksi tuettiin kriisinratkaisukollegioiden 
perustamisprosessia. 

 Tehtiin Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa Euriboriin ja 
vertailuarvoon liittyvää yhteistyötä esim. seuraamalla Euribor-EBF:lle 
(EBF, Euroopan pankkiyhdistysten liitto) annettujen, helmikuussa 2014 
julkaistujen suositusten täytäntöönpanoa. Lisäksi tehtiin työtä, joka liittyi 
tiedonkeruuseen sekä mahdolliseen liiketoimiperusteisen Euriborin 
perustamiseen, joka edustaisi EU:n alueen pankeille vakuudettomia 
tukkumarkkinoihin liittyviä rahoituskuluja. 

 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). 

 Toimittiin puheenjohtajana Euroopan valvontaviranomaisten 
yhteiskomiteassa. Painopisteenä olivat useita eri aloja koskettavat riskit, 
kuten liiketoimintariski. Lisäksi painotuksen kohteena olivat 
kuluttajansuojakysymykset. 

 Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean kuluttajansuoja-alalla 
toteuttamassa työssä keskityttiin vähittäismarkkinoille tarkoitetuista 
paketoiduista sijoitustuotteista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista 
(PRIIP-tuotteet) annetun lainsäädännön mukaisesti sääntelytuotteisiin, 
julkaistiin tausta-asiakirja avaintietoasiakirjoista, viimeisteltiin yleiset 
ohjeet valitusten käsittelystä, annettiin rahoituslaitoksille muistutus 
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niiden omien rahoitusvälineiden tarjoamisesta vähittäisasiakkaille ja 
esitettiin yleiset tuotevalvontaperiaatteet. Lisäksi järjestettiin toinen 
yhteinen kuluttajansuojapäivä. 

 Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean useita eri aloja 
koskettavien riskien alalla toteuttamaan työhön sisältyi kahden 
yhteiskertomuksen laadinta. Kertomukset koskivat keskeisten useita eri 
aloja koskettavien riskien yksilöintiä ja EU:n rahoitusjärjestelmän 
heikkouksia. 

 Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean finanssiryhmittymien 
alalla toteuttaman työn yhteydessä viimeisteltiin finanssiryhmittymiä 
koskevat johdonmukaisuutta ja valvontakäytäntöjä koskevat ohjeet ja 
julkaistiin vuotuinen luettelo yksilöidyistä finanssiryhmittymistä. 

 Johdettiin Euroopan valvontaviranomaisten operatiivista ja 
sihteeristötukea Euroopan valvontaviranomaisten valituslautakunnalle. 

 Osallistuttiin yhdessä muiden Euroopan valvontaviranomaisten kanssa 
Euroopan komission Euroopan finanssivalvojien järjestelmään 
kohdistamaan tarkastusprosessiin. Lisäksi osallistuttiin Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen pankkiviranomaiseen kohdistamaan 
tilintarkastukseen sekä tarkastukseen, jossa tilintarkastustuomioistuin 
arvioi viranomaisen tuloksellisuutta uusien sääntely- ja 
valvontajärjestelyiden perustamisessa. 

 Järjestettiin ja koordinoitiin 19 jäsenvaltioiden valvontaviranomaisille 
tarkoitettua EU:n seminaaria ja koulutustoimea (neljä tapahtumaa 
järjestettiin yhteisesti muiden Euroopan valvontaviranomaisten kanssa); 
isännöitiin oikeusalan seminaaria, joka oli tarkoitettu päättäjille, 
valvojille ja oikeustieteilijöille; lisäksi isännöitiin kolmatta 
toimintapolitiikan tutkimukseen liittyvää seminaaria, joka oli tarkoitettu 
ekonomisteille, valvojille ja tutkijoille. Seminaarissa käsiteltiin pankkien 
riskialttiuden mittaamista yhdenmukaisella tavalla. 

 Pidettiin 14 hallintoneuvoston kokousta (kahdeksan kokousta paikan 
päällä, kuusi teleneuvottelua), kuusi johtokunnan kokousta (kaikki 
paikan päällä), ja seitsemän pankkialan osallisryhmän kokousta (kaksi 
niistä yhdessä hallintoneuvoston kanssa). 

 Täytettiin henkilöstötaulukossa olevia toimia (viranomainen julkaisi 69 
ilmoitusta avoimesta toimesta: 41 väliaikaista toimihenkilöä, yhdeksän 
sopimussuhteista toimihenkilöä ja 19 työkomennuksella olevaa 
kansallista asiantuntijaa; toimiin oli yhteensä 1850 hakijaa, joista 173 
haastateltiin vuonna 2014; pääjohtajalle tai oikeusasiamiehelle ei tehty 
yhtäkään valitusta). 

 Palvelukseenottomenettelyn hallinnointia ja avoimuutta parannettiin 
entisestään. 

 Otettiin käyttöön eturistiriitojen ilmoittamismenettely, jota on sovellettu 
tammikuusta 2014 lähtien uusiin henkilöstön jäseniin ennen heidän 
sopimustensa alkua. 

 Parannettiin vastarekrytoiduille toimihenkilöille annettavaa 
perehdytyskoulutusta. 
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 Määriteltiin ja pantiin täytäntöön harjoittelijoihin sovellettava 
toimintapolitiikka; ensimmäiset harjoittelijat rekrytoitiin joulukuussa 
2014 ja harjoittelujaksot alkavat vuonna 2015. 

 Tarkistettiin kielikoulutukseen oikeutettuun henkilöstöön sovellettavat 
toimintaperiaatteet painottaen kustannustehokkuutta ja moitteetonta 
varainhoitoa. 

 Otettiin huhtikuusta 2014 alkaen käyttöön viranomaisen henkilöstöön 
sovellettavat joustavat työaikajärjestelyt sekä niihin liittyvät ohjelmistot 
ja menettelyt. 

 Sähköistä henkilöstöhallintojärjestelmää Allegroa muutettiin ja 
parannettiin (muutokset perustuvat Euroopan komission henkilöstön 
arviointiin soveltamiin yleisiin täytäntöönpanomenettelyihin, 
tuloksellisuuden arviointia koskevan kertomuksen yksinkertaistamiseen, 
sähköposti-ilmoituksiin, viikonloppuna tapahtuvia virkamatkoja 
koskeviin muutoksiin ja lääkärintodistukseen perustuvien ja sitä ilman 
otettujen sairauslomien kirjaamiseen: kirjausoikeus siirrettiin pois 
henkilöstöltä, kirjaaminen on nyt yksinomaisesti henkilöstöosaston 
vastuulla). 

 Saavutettiin 99,8 prosentin toteuttamisaste varainhoitovuoden 2014 
talousarvion osalta. 

 Käsiteltiin 469 rahoitussitoumuksiin liittyvää tapahtumaa ja 2711 
maksutapahtumaa.  

 Parannettiin maksuaikoja koskevia tilastoja eikä aiheutettu maksujen 
viivästymisestä seuraavia korkokuluja.  

 Parannettiin budjettiseurantaa ja raportointivälineitä.  

 Järjestettiin lukuisia koulutustilaisuuksia rahoitusprosesseista ja 
hankintasäännöistä. 

 Saatettiin onnistuneesti päätökseen 12 hankintamenettelyä, joista kaikki 
oli toteutettu EU:n hankintasääntöjen mukaisesti. 

 Uusittiin vuonna 2013 tehdyt 29 sopimusta 12 kuukaudeksi. 

1 Euroopan järjestelmäriskikomitea. 
2 Kansallinen valvontaviranomainen. 
3 Euroopan keskuspankki. 
4 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen. 
5 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen. 
6 Joissakin julkisissa kuulemisissa käsiteltiin useampaa kuin yhtä pankkiviranomaisen 

lainsäädäntöehdotusta. 
Lähde: Viranomaisen toimittama liite. 
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11. Virasto ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen. 
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