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Johdanto 
01 Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (’kriisinratkaisuneuvosto’ tai ’SRB’) perustettiin 
yhteisestä kriisinratkaisumekanismista annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 806/2014 (’kriisinratkaisumekanismista annettu asetus’)1. 
Brysselissä sijaitsevan kriisinratkaisuneuvoston tehtävänä on varmistaa, että lähellä 
kaatumista olevien tai todennäköisesti kaatuvien luottolaitosten ja tiettyjen 
sijoituspalveluyritysten (’luottolaitokset’) kriisinratkaisu sujuu hallitusti ja vaikuttaa 
pankkiunioniin osallistuvien jäsenvaltioiden reaalitalouteen ja valtiontalouteen 
mahdollisimman vähän. 

02 Kriisinratkaisuneuvosto vastaa kriisinratkaisumekanismista annetun asetuksen 
nojalla perustetun kriisinratkaisurahaston (’rahasto’) hallinnoinnista, ja sen tehtävänä 
on tukea yhteistä kriisinratkaisumekanismia. Rahasto kootaan vähitellen kaudella 
2016–2023, ja sen olisi saavutettava 31. joulukuuta 2023 mennessä tavoitteensa, joka 
on vähintään prosentti kaikkien Euroopan pankkiunionin luottolaitosten suojattujen 
talletusten määrästä. 

03 Kriisinratkaisuneuvostolla on oma talousarvio, joka ei ole osa EU:n talousarviota. 
Maksuosuudet kerätään pankkiunioniin osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneilta 
luottolaitoksilta. 

                                                      
1 EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1. 
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04 Kaaviossa 1 esitetään kriisinratkaisuneuvoston avainluvut2. 

Kaavio 1: Kriisinratkaisuneuvoston avainluvut 

 
* Talousarviota koskevat luvut perustuvat varainhoitovuoden aikana käytettävissä olevien 

maksumäärärahojen yhteismäärään. 

** Henkilöstöön luetaan EU:n virkamiehet, EU:n väliaikaiset toimihenkilöt, EU:n sopimussuhteiset 
toimihenkilöt ja kansalliset asiantuntijat mutta ei tilapäisiä työntekijöitä eikä konsultteja. 

Lähde: Kriisinratkaisuneuvoston tilinpäätös varainhoitovuodelta 2018 ja kriisinratkaisuneuvoston 
alustava tilinpäätös varainhoitovuodelta 2019; henkilöstön lukumäärää koskevat 
kriisinratkaisuneuvoston toimittamat tiedot. 

Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot 

05 Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset 
tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran testaamisen ja kriisinratkaisuneuvoston 
valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien arvioinnin. Tämän lisäksi hyödynnetään 
muiden tarkastajien työhön perustuvaa evidenssiä ja analysoidaan 
kriisinratkaisuneuvoston toimivan johdon vahvistusilmoitukset ja vuotuiset 
toimintakertomukset. 

                                                      
2 Lisätietoja kriisinratkaisuneuvoston toimivaltuuksista ja toiminnasta esitetään sen sivustolla 

osoitteessa srb.europa.eu. 

22 296

29 443
Talousarvio (miljoonaa euroa)*

334

372

Henkilöstö (31. joulukuuta)**

2019
2018

135

29 308

132

22 163

Osa I (kriisinratkaisuneuvoston 
hallinnollinen talousarvio)

Osa II (rahaston ja 
vararahaston talousarvio)

http://www.srb.europa.eu/
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Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle – riippumattoman tarkastajan 
kertomus 

Lausunto 
06 Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut 

a) kriisinratkaisuneuvoston tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat3 ja 
kertomukset talousarvion toteuttamisesta4 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä 
varainhoitovuodelta, ja 

b) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan mukaisesti. 

Tilien luotettavuus 

Lausunto tilien luotettavuudesta 

07 Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että kriisinratkaisuneuvoston tilinpäätös 
31. joulukuuta 2019 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta 
osiltaan oikeat ja riittävät tiedot kriisinratkaisuneuvoston taloudellisesta asemasta 
31. päivältä joulukuuta 2019 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja 
nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä 
varainhoitovuodelta kriisinratkaisuneuvoston varainhoitoasetuksen ja komission 
tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kirjanpitosäännöt 
perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin 
tilinpäätösstandardeihin. 

Tiettyjä seikkoja painottava kappale 

08 Tarkastus ei kattanut eräiden luottolaitosten, kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten ja SRB:n välisiä maksuosuuksiin liittyviä hallinnollisia 
muutoksenhakuja tai oikeudenkäyntimenettelyjä eikä SRB:tä vastaan unionin 

                                                      
3 Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, 

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

4 Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu 
kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion liitetiedot. 
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yleisessä tuomioistuimessa ja Euroopan unionin tuomioistuimessa käynnistettyjä 
muita oikeudellisia toimia5. Niiden mahdollista vaikutusta kriisinratkaisuneuvoston 
tilinpäätökseen 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä varainhoitovuodelta arvioidaan 
(etenkin ehdollisten vastuiden, varausten ja velkojen osalta) 
kriisinratkaisumekanismista annetun asetuksen 92 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
annettavassa erityisvuosikertomuksessa. 

09 Asettamatta kyseenalaiseksi edellä esitettyä lausuntoa 
tilintarkastustuomioistuin kiinnittää lisäksi lukijan huomion SRB:n lopullisen 
tilinpäätöksen liitetietoihin Q ja 10.3, joissa kuvataan käynnissä olevan covid-19-
kriisin mahdollisia vaikutuksia investointisalkkuun. 

Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus 

Tulot 
Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

10 Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2019 
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

Tiettyjä seikkoja painottava kappale 

11 Tarkastus ei kattanut eräiden luottolaitosten, kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten ja SRB:n välisiä maksuosuuksiin liittyviä hallinnollisia 
muutoksenhakuja tai oikeudenkäyntimenettelyjä eikä SRB:tä vastaan unionin 
yleisessä tuomioistuimessa ja Euroopan unionin tuomioistuimessa käynnistettyjä 
muita oikeudellisia toimia6. Niiden mahdollista vaikutusta tilien perustana olevien 
tulojen laillisuuteen ja asianmukaisuuteen arvioidaan yhteisestä 

                                                      
5 Tilintarkastustuomioistuin pani merkille tuomion, jonka unionin yleinen tuomioistuin antoi 

23. syyskuuta 2020. Tuomiossa kumotaan yhteiseen kriisinratkaisurahastoon suoritettavien 
vuoden 2017 ennakollisten vakausmaksujen laskemista koskeva kriisinratkaisuneuvoston 
päätös kolmea luottolaitosta koskevilta osin. 

6 Tilintarkastustuomioistuin pani merkille tuomion, jonka unionin yleinen tuomioistuin antoi 
23. syyskuuta 2020. Tuomiossa kumotaan yhteiseen kriisinratkaisurahastoon suoritettavien 
vuoden 2017 ennakollisten vakausmaksujen laskemista koskeva kriisinratkaisuneuvoston 
päätös kolmea luottolaitosta koskevilta osin. 
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kriisinratkaisumekanismista annetun asetuksen 92 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
toimitettavassa vuotuisessa erityistarkastuksessa. 

Muut seikat 

12 Asettamatta kyseenalaiseksi edellä esittämiään lausuntoja 
tilintarkastustuomioistuin haluaisi painottaa, että rahaston maksuosuudet on 
laskettu luottolaitosten (ja joidenkin sijoituspalveluyritysten) 
kriisinratkaisuneuvostolle toimittamien tietojen perusteella. 
Tilintarkastustuomioistuimen kriisinratkaisuneuvoston tuloihin kohdistunut 
tarkastus perustui näihin tietoihin, joiden luotettavuutta ei kuitenkaan tarkistettu. 
Yhteisestä kriisinratkaisumekanismista annetussa asetuksessa ei säädetä 
kattavasta ja yhdenmukaisesta valvontakehyksestä, jolla kyseisten tietojen 
luotettavuus varmistettaisiin. Tästä syystä tietojen tarkistuksia ei tehdä 
luottolaitosten tasolla. Kriisinratkaisuneuvosto kuitenkin tekee tietojen 
analyyttistä ja johdonmukaisuustarkastusta. Kriisinratkaisuneuvosto ei myöskään 
voi antaa tarkkoja luottolaitoskohtaisia tietoja riskiarvioinnin piiriin kuuluvista 
maksuosuuslaskelmista, sillä ne liittyvät toisiinsa ja sisältävät luottamuksellista 
tietoa muista luottolaitoksista. Tämä saattaa vaikuttaa laskelmien avoimuuteen. 

Maksut 
Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

13 Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2019 
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat maksut ovat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

Perustelut lausunnoille 

14 Tilintarkastustuomioistuin toimitti tarkastuksensa kansainvälisen 
tilintarkastajaliiton (International Federation of Accountants, IFAC) kansainvälisten 
tilintarkastusstandardien (ISA) ja eettisten ohjeiden sekä ylimpien tarkastuselinten 
kansainvälisen järjestön (International Organisation of Supreme Audit Institutions, 
INTOSAI) antamien kansainvälisten standardien (ISSAI) mukaisesti. Mainittuihin 
standardeihin perustuvia tilintarkastustuomioistuimen velvollisuuksia kuvataan 
tarkemmin kohdassa ”Tarkastajan velvollisuudet”. Tilintarkastustuomioistuin 
toimii eettisiä tilintarkastusstandardeja käsittelevän kansainvälisen lautakunnan 
(International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA) vahvistamien 
eettisten sääntöjen mukaisesti riippumattomasti noudattaen tilintarkastuksen 
kannalta relevantteja eettisiä vaatimuksia. Tilintarkastustuomioistuin on täyttänyt 
muut eettiset velvoitteensa näiden vaatimusten ja IESBAn eettisten sääntöjen 
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mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin katsoo hankkineensa lausuntonsa 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä. 

Toimivan johdon ja hallintoelinten velvollisuudet 

15 Kriisinratkaisuneuvoston toimiva johto vastaa SEUT:n 310–325 artiklan ja 
kriisinratkaisuneuvoston varainhoitoasetuksen mukaisesti tilinpäätöksen 
laatimisesta ja esittämisestä kansainvälisesti hyväksyttyjen julkisen sektorin 
tilinpäätösstandardien pohjalta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta 
ja asianmukaisuudesta. Tähän kuuluu suunnitella, ottaa käyttöön ja ylläpitää 
sisäiset kontrollit siten, että niiden pohjalta on mahdollista laatia ja esittää 
tilinpäätös, jossa ei ole petoksesta tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 
Kriisinratkaisuneuvoston toimivan johdon vastuulla on lisäksi varmistaa, että 
tilinpäätöksessä mainitut toiminnot, rahoitustoimet ja tiedot ovat tilinpäätöstä 
sääntelevien virallisten normien mukaisia. Kriisinratkaisuneuvoston toimiva johto 
on viime kädessä vastuussa tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. 

16 Kun kriisinratkaisuneuvoston toimiva johto laatii tilinpäätöstä, sen vastuulla 
on arvioida kriisinratkaisuneuvoston kykyä jatkaa toimintaansa. Toimivan johdon 
on tuotava tarvittaessa esiin kriisinratkaisuneuvoston toiminnan jatkuvuuteen 
liittyvät seikat ja laadittava tilinpäätös toiminnan jatkuvuuden periaatteen 
pohjalta, paitsi jos toimiva johto aikoo lopettaa yhteisön tai lakkauttaa sen 
toiminnan tai sillä ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 

17 Hallintoelinten vastuulla on valvoa kriisinratkaisuneuvoston 
tilinpäätösraportointia. 

Tarkastajan velvollisuudet tilien ja niiden perustana olevien 
toimien tarkastamisen yhteydessä 

18 Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus 
siitä, onko kriisinratkaisuneuvoston tilinpäätöksessä olennaisia virheellisyyksiä ja 
ovatko tilien perustana olevat toimet laillisia ja asianmukaisia, ja antaa 
tarkastuksensa perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle tai muille 
asianomaisille vastuuvapauden myöntäville viranomaisille tarkastuslausuma 
kriisinratkaisuneuvoston tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Kohtuullisella varmuudella 
tarkoitetaan korkeaa varmuustasoa. Kohtuullinen varmuus ei kuitenkaan ole tae 
siitä, että tarkastuksessa havaitaan kaikki olennaiset virheellisyydet ja vaatimusten 
noudattamatta jättämiset. Virheellisyydet ja noudattamatta jättämiset voivat 
johtua petoksista tai virheistä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden 
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yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, 
joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. 

19 Tulojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa komissiolta tai 
yhteistyökumppanimailta saadut tuet ja arvioi tarvittaessa menettelyt, joilla 
kriisinratkaisuneuvosto kerää palkkioita ja muita tuloja. 

20 Menojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa maksutapahtumat, kun 
menot ovat aiheutuneet ja ne on kirjattu ja hyväksytty. Tarkastus kattaa 
ennakkomaksuja lukuun ottamatta kaikentyyppiset (myös omaisuuserien 
hankintaan liittyvät) maksut siinä vaiheessa, kun maksu on suoritettu. 
Ennakkomaksut tarkastetaan, kun varojen vastaanottaja esittää tositteet siitä, että 
varat on käytetty asianmukaisesti, ja kriisinratkaisuneuvosto hyväksyy tositteen 
ennakkomaksun tilinpidollisen selvittämisen yhteydessä joko samana vuonna tai 
myöhemmin. 

21 ISA- ja ISSAI-standardien mukaisesti tilintarkastustuomioistuin käyttää 
ammatillista harkintaa ja säilyttää ammatillisen skeptisyyden koko tarkastuksen 
ajan. Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on myös 

o tunnistaa ja arvioida riskejä siitä, että tilinpäätöksiin sisältyy petoksista tai 
virheistä johtuvia olennaisia virheellisyyksiä tai että tilien perustana olevien 
toimien kohdalla on petoksista tai virheistä johtuen jätetty olennaisella 
tavalla noudattamatta Euroopan unionin lainsäädäntökehyksen vaatimuksia. 
Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on suunnitella ja suorittaa 
tilintarkastustoimenpiteitä näihin riskeihin vastaamiseksi ja hankkia 
lausuntojensa perustaksi tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa 
tarkastusevidenssiä. Riski, että petoksesta johtuva olennainen virheellisyys tai 
noudattamatta jättäminen jää havaitsematta, on suurempi kuin riski, että 
havaitsematta jää virheestä johtuva olennainen virheellisyys tai 
noudattamatta jättäminen, sillä petokseen voi liittyä epärehellistä 
yhteistoimintaa, väärennöksiä, tahallisia tietojen poisjättämisiä, väärien 
tietojen antamisia tai sisäisten kontrollien sivuuttamisia. 

o saada käsitys tilintarkastuksen kannalta relevanteista sisäisistä kontrolleista 
olosuhteisiin nähden asianmukaisten tilintarkastustoimenpiteiden 
suunnittelua varten, mutta ei siinä tarkoituksessa, että annettaisiin lausunto 
sisäisten kontrollien vaikuttavuudesta. 

o arvioida sovellettujen tilinpäätösperiaatteiden asianmukaisuutta ja toimivan 
johdon esittämien kirjanpidollisten arvioiden ja niihin liittyvien 
tilinpäätöksessä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

o tehdä johtopäätös siitä, onko toimiva johto soveltanut asianmukaisesti 
toiminnan jatkuvuuteen perustuvaa kirjanpitokäsittelyä, ja tehdä hankitun 
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tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätös siitä, liittyykö olennaista 
epävarmuutta sellaisiin tapahtumiin tai olosuhteisiin, jotka saattavat antaa 
merkittävää aihetta epäillä kriisinratkaisuneuvoston kykyä jatkaa 
toimintaansa. Jos tilintarkastustuomioistuin toteaa, että olennaista 
epävarmuutta on havaittavissa, sen on kiinnitettävä 
tarkastuskertomuksessaan lukijan huomio asianomaisiin tilinpäätöksessä 
esitettyihin tietoihin tai annettava mukautettu lausunto, jos tiedot ovat 
puutteellisia. Tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökset perustuvat 
tarkastuskertomuksen laatimisajankohtaan mennessä saatuun 
tilintarkastusevidenssiin. Tulevaisuuden tapahtumat tai olosuhteet saattavat 
kuitenkin johtaa siihen, että yhteisö ei pysty jatkamaan toimintaansa. 

o arvioida tilinpäätöksen yleinen esittämistapa, rakenne ja sisältö sekä siinä 
esitetyt tiedot sekä se, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia toimia ja 
tapahtumia siten, että tilinpäätös on esitetty oikein. 

o hankkia tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä 
kriisinratkaisuneuvoston taloudellisista tiedoista, jotta 
tilintarkastustuomioistuin voi esittää lausunnon tilinpäätöksestä ja sen 
perustana olevista toimista. Tilintarkastustuomioistuin vastaa tarkastustyön 
ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Tilintarkastustuomioistuin vastaa 
yksin tarkastuslausunnostaan. 

o soveltuvissa tapauksissa ottaa EU:n varainhoitoasetuksen 70 artiklan 
6 kohdassa säädetyn mukaisesti huomioon riippumattoman ulkopuolisen 
tarkastajan kriisinratkaisuneuvoston tilien osalta suorittama tarkastustyö. 

Tilintarkastustuomioistuin ilmoittaa toimivalle johdolle muun muassa tarkastuksen 
suunnitellun laajuuden ja ajoituksen sekä merkittävät tarkastushavainnot ja 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksensa aikana havaitsemat mahdolliset 
merkittävät puutteet sisäisissä kontrolleissa. Tilintarkastustuomioistuin määrittää 
kriisinratkaisuneuvostolle ilmoitetuista seikoista ne, jotka ovat olleet 
merkittävimpiä tilinpäätöksen tarkastuksessa tarkastuksen kohteena olevana 
varainhoitovuonna. Tilintarkastustuomioistuin kuvaa kyseisiä seikkoja tarkastajan 
kertomuksessaan, ellei säädös tai määräys estä asianomaisten tietojen 
julkistamista tai – erittäin harvinaisissa olosuhteissa – tilintarkastustuomioistuin 
totea, että asianomaista seikkaa ei ole syytä julkaista kertomuksessa, koska 
julkaisemisesta aiheutuvien kielteisten seurausten voitaisiin kohtuudella olettaa 
olevan suurempia kuin tietojen julkaisemisesta yleisen edun kannalta saatava 
hyöty. 

22 Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen 
lausuntoa kyseenalaiseksi. 
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Huomautukset sisäisistä kontrolleista 

23 Kriisinratkaisuneuvoston täysistuntoon sovellettavien menettelysääntöjen 
(SRB/PS/2015/9) 8 artiklan mukaan jokaisesta täysistunnosta laaditaan puheenjohtajan 
alaisuudessa yhteenveto, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa sen jälkeen, kun se on 
hyväksytty. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kriisinratkaisuneuvoston 
täysistuntoista vuosilta 2018 ja 2019 laadittuja yhteenvetoja ei ollut allekirjoitettu. 

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

24 Liitteessä on yhteenveto toimenpiteistä, jotka kriisinratkaisuneuvosto on 
toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien huomautusten 
perusteella. 

Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen 
Alex Brenninkmeijerin johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 
22. syyskuuta 2020. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

  

 Klaus-Heiner Lehne 
 presidentti 
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Liite – Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset 

Tilintarkastustuomioistuimen 
huomautusten perusteella 

toteutetut toimet 
(Toteutettu / Kesken / 

Tekemättä / Ei relevantti) 

2015 

Useita olennaisia menettelyjä ja kontrolleja on vielä suunnittelematta, hyväksymättä 
tai toteuttamatta. Näihin kuuluvat muun muassa riskienhallinta- ja valvontastrategia, 
sisäisen valvonnan standardit, sisäisen valvonnan järjestelmän asianmukaista 
toimintaa koskeva säännöllinen arviointi ja petostentorjuntastrategia. 

Toteutettu7 

2017 Sähköinen hankintamenettely: kriisinratkaisuneuvosto ei ollut ottanut komission 
kehittämiä IT-välineitä käyttöön vielä vuoden 2017 lopussa. Toteutettu 

2017 
Kriisinratkaisuneuvosto julkaisee ilmoituksia avoimista toimista omalla verkkosivullaan 
ja sosiaalisessa mediassa mutta ei yleensä EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) 
verkkosivulla. 

Toteutettu 

                                                      
7 Seurantataulukossa mainittu tilanne pohjautuu ainoastaan kriisinratkaisuneuvoston tilien vuotuisen tarkastuksen tuloksiin. Huomioon ei ole otettu 

muiden kriisinratkaisuneuvostoa koskevien tarkastusten havaintoja (esimerkiksi kriisinratkaisun suunnittelun ja ehdollisten vastuiden osalta), jotka ovat 
tulleet esiin muissa tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa ja jotka on raportoitu tilintarkastustuomioistuimen muissa kertomuksissa. 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset 

Tilintarkastustuomioistuimen 
huomautusten perusteella 

toteutetut toimet 
(Toteutettu / Kesken / 

Tekemättä / Ei relevantti) 

2018 

Jaksottamattomien määrärahojen käyttö kriisinratkaisuneuvoston hallinnollisessa 
talousarviossa saattaa johtaa siihen, että vuotuiset määrärahatarpeet arvioidaan liian 
suuriksi. Kriisinratkaisuneuvoston olisi harkittava jaksotettujen 
talousarviomäärärahojen käyttöönottoa, jotta se voisi parantaa talousarviota koskevaa 
suunnittelua, toteuttamista ja raportointia. 

Toteutettu 

2018 

IT-palvelujen hankintaan käytettiin neuvottelumenettelyä julkaisematta ennalta 
hankintailmoitusta. Tätä ei voida kohtuudella perustella sillä, että 
kriisinratkaisuneuvosto on riippuvainen nykyisestä palveluntoimittajasta. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi vältettävä sellaista riippuvuutta toimittajasta, jonka 
vuoksi se ei voisi myöhemmin valita vaihtoehtoista ratkaisua kilpailupohjalta ja siten 
varmistaa rahalle parasta vastinetta. 

Ei relevantti 

2018 

Kriisinratkaisuneuvosto hyödynsi muutamia erityisiä IT-yritysten kanssa tehtyjä 
palvelusopimuksia, jotka oli muotoiltu siten, että ne voisivat tarkoittaa 
vuokratyöntekijöiden osoittamista kriisinratkaisuneuvoston käyttöön (mise à 
disposition) sen sijaan, että sopimus olisi tehty selkeästi määritellyistä IT-palveluista 
tai -tuotteista. Kriisinratkaisuneuvoston olisi varmistettava, että sopimusten muotoilun 
avulla estetään kaikenlainen epäselvyys siitä, hankitaanko sopimuksilla IT-palveluita vai 
koskevatko ne tilapäistä työvoimaa. 

Toteutettu 

2018 Erillissopimukset vuokratyöntekijöiden käytöstä eivät sisällä kaikkia laissa edellytettyjä 
tietoja. Toteutettu 



SRB:n vastaus 

12. Rahastoon vuosittain etukäteen suoritettavat maksuosuudet 
lasketaan luottolaitosten ja joidenkin investointiyritysten 
kriisinratkaisuneuvostolle antamien tietojen perusteella. Vaikka yhteisestä 
kriisinratkaisumekanismista annetussa asetuksessa ei säädetä kattavasta ja 
johdonmukaisesta valvontakehyksestä tietojen luotettavuuden takaamiseksi, 
yhteinen kriisinratkaisurahasto on paneutunut ongelmaan niin hyvin kuin 
mahdollista. Toimitetut tiedot tarkistetaan vertaamalla niitä laitosten edellisenä 
vuonna toimittamiin tietoihin ja Euroopan keskuspankin tietokannassa 
oleviin tietoihin. Tiedonkeruuportaalissa on otettu käyttöön 
validointisäännöt, ja merkittävät laitokset antavat lisävarmistuksen sovittuja 
menettelyjä koskevan raportin tai hyväksymislomakkeen muodossa. Eroavuuksista 
tiedoissa ilmoitetaan kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille, ja niihin pyydetään 
tarkennuksia. Näin on voitu parantaa tietojen laatua aiemmilla jaksoilla. 
Kriisinratkaisuneuvosto ei myöskään voi antaa tarkkoja laitoskohtaisia tietoja etukäteen 
suoritettavia maksuosuuksia koskevien laskelmien riskeihin liittyvästä osasta, sillä ne 
liittyvät toisiinsa ja niiden antaminen paljastaisi luottamuksellista tietoa muista 
luottolaitoksista. Yhteinen kriisinratkaisurahasto on kuitenkin esittänyt kansallisille 
sääntelyviranomaisille laskentamenetelmän ja yksityiskohtaiset kalibroinnit, minkä 
avulla voidaan varmistaa avoimuus ja yhteistyö. SRB:n jo toteuttaman tietojen 
ennakkotarkastuksen lisäksi suoritetaan jälkitarkistuksia asiakirjatarkastusten 
muodossa tietojen luotettavuutta koskevien lisätodisteiden saamiseksi.

23. Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto on muuttanut jo vuoden 2020 alusta 
lähtien käytäntöjään, jotka koskevat sitä, että puheenjohtajan on allekirjoitettava 
täysistunnon pöytäkirjat.
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