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Pankin nimi

Teema-arvio hal I itu ksen riski raportoi n n ista

Arvoisa N.N

Finanssivalvonta tekee teema-arvion pankkien hallitusten saamasta ris-
kiraportoinnista. Tässä arviossa keskitytään luotto-, markkina-, likvidi-
teetti-, korko-, kannattavuus-, compliance- ja operatiivisten riskien ra-
portointiin.

Teema-arviossa kartoitetaan seuraavia asioita

. Miten paljon hallitus on itse vaikuttanut riskiraportoinnin
sisältöön

o Miten riittävänä riskiraportointi koetaan
. Onko raportoinnissa priorisoitu oikeat asiat
. Miten paljon aikaa riskiraportointiin perehtyminen vie

Liitteenä kyselylomake, jonka täyttämiseen on hyvä varata aikaa puo-
lesta tunnista tuntiin. Lomake palautetaan osoitteeseen teema@finans-
sivalvo nta.fi käyttämäl lä salattua yhteyttä osoitteessa https:/isecu-
remail. bof.fi. Lähetys tapahtuu seuraamalla sivulla annettuja ohjeita.

Vastausta pyydämme viimeistään maanantain a 8.7 .2019. Liittäkää kaik-
keen kirjeenvaihtoon asianumero 1 3/02.00.01 12019.

Yhtiöstänne kyselyyn vastaa hallituksen puheenjohtaja, riskivaliokunnan
puheenjohtda ja yksi muu hallituksen jäsen tai kaksi muuta hallituksen
jäsentä, jos hallituksen puheenjohtaja on myös riskivaliokunnan pu-
heenjohtaja. Ka ikkien vastaaj ien toivotaa n osoittavan kyselyyn vastates-
saan sellaista mielen riippumattomuutta kuin Euroopan pankkiviran-
omaisen (EBA) yhdessä Euroopan arvopaperiviranomaisen (ESMA)
kanssa antamien ohjeiden Johdon jäsenten ja keskeisistä toiminnoista
vastaavien hen ki löiden sopivu uden arvio i ntia varten (EBN GLI 20 17 I 1 2)
kohdissa 80 ja 82 edellytetään.

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa teema-arvion vetäjä, johtava riskiasian-
tuntija Erika Penttilä, puhelin 09 183 5270, sähköpostierika.penttila@fi-
nanssivalvonta.fi.
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Riskira portoi nti ha I I itu ksel le -kyselylomake

Vastausten pituutta ei ole rajoitettu. Vastaustila laajenee kirjoitettaessa

Ajankäyttö riskien seurantaan

L Kuinka usein saatte säännönmukaisesti tietoja pankin riskiasemasta?

Vasta us (frekvenssi ja lyhyt kuva us raportoinnista) :

2 Kuinka paljon ennen hallituksen kokousta saatte kokouksessa käsiteltävät tiedot pankin
riskiasemasta käyttöönne?

Vastaus:

3 Kuinka paljon käytätte aikaa (keskimäärinf per hallituksen kokous riskiraportteihin pereh-
tymiseen?

Vastaus:

4 Kuinka paljon aikaa vuodessa hallituksen kokouksissa käytetään pankin riskiposition seu-

rantaan ja riskienhallinnan tilannekuvan ylläpitämiseen?

Vastaus

t



Riskiraporttien a rviointi : laatu, sel keys ja hyödyl lisyys hal I itu ksel le

5 Pysty¡ttekö edellisessä kokouksessa esitellyn riskiraportin perusteella tekemään johto-
päätöksiä pankin liiketoiminnan riskeistä riskial ueittain jaoteltuna?

Kyllä (Tarkenna alle) n Ei n
Vastaus:

6 Miten riskiraporttien pohjalta on mahdollista tunnistaa nousevat riskit ja riskien keskitty-
minen?

Vastaus:

7 Miten riskiraportointia voisi parantaa?

Vastaus:
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Hallituksen aktiivisuus

8 Onko hallitus oma-aloitteisesti asettanut riskiraporteille sisältövaatimuksia?
Kyllä (Tarkenna alle) n Ei (Tarkenna alle) n

Vastaus

9 Oletteko itse esittänyt ehdotuksia riskiraportt¡en parantamiseksi (selkeys, hyödyllisyys,
sopivuus ine.l?

Kyllä (Tarkenna alle) n Ei (Tarkenna alle) n
Vastaus:

10 Tarkistaako hallitus säännöllisesti riskiraportoinnin ajantasaisuutta ja sisältöä ja jos kyllä
niin kuinka usein?

Kyllä (Tarkenna alle) n Ei (Tarkenna alle) n
Vastaus:
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LI Minkälaisia keinoja hallitus käyttää raporttien ajantasaisuuden ja sisällön oikeellisuuden
varmistamiseksi?

Vastaus:

t4 Onko hallitus päättänyt riskienhallintatoimenpiteistä riskiraporttien perusteella?
Kyllä (Tarkenna alle) n E¡ n

Vastaus:
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t2 Varmistaako hallitus muulla tavalla, esimerkiksi sisäisen tarkastuksen avulla, raportoitu-
ien tietoien oikeellisuuden?

Kyllä (Tarkenna alle) n E¡ N
Vastaus:

13 Oletteko itse huomauttanut virheistä riskiraporttien aiantasaisuudessa tai sisällössä?
Kyllä (Tarkenna alle) n Ei(Tarkenna alle) n

Vastaus:



15 Oletteko esitetyn raportoinnin perusteella itse huomauttanut kehityskohteista laitok-
senne riskienhallinnassa?

Kyllä (Tarkenna alle) n Ei !
Vastaus:

16 Kuinka hallitus seuraa, että laitoksen riskienhallintaa toteutetaan hallituksen vahvista-
man strategian mukaisena?
Vastaus:

Osaamisen itsearviointi

t7 Minkä riskialueen tunnet parhaiten?

Vastaus:

18 Mitä riskienhallintaan liittyviä kokonaisuuksia haluaisit tuntea paremmin?

Vastaus:
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19 Kuvaile laitoksenne riskienhallintakeh¡kon pääpiirteet.

Vastaus:

20 Miten haastat toimivan johdon näkemyksiä riskienhallinnassa?

Vastaus:

2t Mitä pidät laitoksenne merkittävimpänä riskialueena/riskinä?

Vastaus:

6


