EPV:N STRATEGISET PAINOPISTEET – VUODEN 2021 TYÖOHJELMA

EPV:N STRATEGISET PAINOPISTEET
1. EPV on sopinut johtokuntansa ja hallintoneuvostonsa kanssa viraston vuoden 2021 keskeisistä
painopisteistä, jotka ovat tämän työohjelman perustana. Covid-19 -pandemian
(koronaviruspandemian) puhkeaminen on aiheuttanut merkittäviä välittömiä haasteita
yhteiskunnalle ja pankkialalle. Sen vuoksi EPV:n vuoden 2020 työohjelmaa mukautettiin
ottamaan huomioon muuttuneet olosuhteet. Siinä käsitellään välittömiä huolenaiheita,
säilytetään samalla olemassa olevia tehtäviä ja lykätään joidenkin tehtävien suorittamista. EPV
myös uudelleenarvioi vuotta 2021 varten tekemiään suunnitelmia, priorisoi tehtäviään
uudelleen ja määritteli uuden horisontaalisen painotuksen covid-19:n jälkivaikutusten
käsittelemiseksi.
2. Tämän poikkeuksellisen tilanteen aiheuttamista ongelmista huolimatta EPV pyrkii vuonna 2021
kaikin voimin varmistamaan, että kaikki lainsäädäntövallan käyttäjiltä saadut tehtävät
täytetään ajoissa. Yksi vuoden 2020 työohjelman keskeisistä mukautuksista oli EU:n laajuisen
stressitestauksen siirtäminen vuodesta 2020 vuoteen 2021, jotta pankit voisivat keskittyä
ydintoimintoihinsa ja varmistaa niiden jatkumisen sekä tukea asiakkaita pandemian varhaisessa
vaiheessa. Vuoden 2021 EU:n laajuisella stressitestauksella on keskeinen merkitys arvioitaessa
rahoituslaitosten kykyä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä. Vuonna 2021 tämä kyky on
erityisen tärkeä covid-19-kriisin vuoksi.
3. EPV:n toimintakenttä kattaa EPV:n seuraavan vuoden tuotokset, jotka perustuvat EPVasetuksen mukaisiin tehtäviin ja asiaan liittyvään EU:n pankkialaa koskevaan lainsäädäntöön.
Niitä ovat muun muassa tehtävät, jotka johtuvat Euroopan valvontaviranomaista koskevan
lainsäädännön tarkistamisesta sekä nykyisen taloustilanteen vuoksi sääntelyyn hiljattain
tehdyistä muutoksista.
4. Tämän asiakirjan laatiminen on olennaisen tärkeää, jotta voitaisiin määritellä EPV:n toiminnan
fokus vuonna 2021 sekä päättää resurssien kohdentamisesta. Erityiset painopisteet ja
määräajat hyväksytetään EPV:n hallintoneuvostossa 30. syyskuuta 2020 mennessä
johtokunnan ehdotuksen perusteella.
5. Koska EPV tiedostaa nykyisen vaikean taloustilanteen, se on myös valmis jatkamaan työnsä
mukauttamista, jos covid-19-kriisin aiheuttamat poikkeukselliset vaatimukset sitä edellyttävät.
Samalla se huolehtii ydintehtävänsä täyttämisestä eli vankan vakavaraisuuskehyksen
ylläpitämisestä ja pyrkii edistämään rahoitusvakautta sekä tallettajien ja kuluttajien suojaa.
6. Työohjelmassa määritellään myös mahdollisia aloja, joilla on tulevaisuudessa parantamisen
varaa, mukaan lukien nykyisten tehtävien mahdollinen muuttaminen tai laajentaminen.
Muutokset määräytyisivät lainsäädännön muutosten mukaan ja edellyttäisivät EPV:n
hallintoelinten hyväksyntää.
7. Ohjelman suunnittelussa noudatetaan myös EPV:n vuosille 2020–2022 määrittelemiä unionin
strategisia painopisteitä, jotka ovat liiketoimintamallien kestävyys ja asianmukaiset
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hallintorakenteet. Käytännössä niitä on käsitelty strategisissa painopisteissä II (EPV:n EU:n
laajuisen stressitestauksen kehyksen tarkistaminen ja päivittäminen) ja III (Integroidun EU:n
tietokeskuksen luominen käyttämällä vahvistettuja teknisiä valmiuksia joustavien ja kattavien
analyysien suorittamiseen) sekä horisontaalisessa painopisteessä a) (Moitteettoman ja
tuloksellisen hallinnon ja hyvän toiminnan kulttuurin luominen rahalaitoksissa).
8. Tässä työohjelmassa hyödynnetään ensimmäistä kertaa hiljattain perustetun
oikeasuhteisuutta käsittelevän neuvoa-antavan komitean tuomaa panosta. Yksi komitean
tehtävistä on antaa suosituksia työohjelman parantamiseksi ottaen huomioon alalla
vallitsevat erityiset eroavaisuudet. Ensimmäisenä toimintavuotenaan komitea toimitti EPV:n
hallintoneuvostolle suosituskirjeen, jossa se toi esille viisi osa-aluetta, joille se ehdotti
oikeasuhteisuutta lisäävien toimenpiteiden mahdollisia parannuksia. Ne ovat i)
sijoituspalveluyrityksiä koskeva direktiivi ja asetus ii) vakavaraisuuden arviointiprosessia
koskevat tarkistetut ohjeet, iii) sisäistä hallintoa koskevat ohjeet, iv) sääntöjen
noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia koskeva selvitys ja v) malli ympäristöön,
yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien riskien julkistamiselle. Tämä oikeasuhteisuutta
käsittelevän neuvoa-antavan komitean panos otetaan huomioon vuoden 2021 työohjelman
toteuttamisen yhteydessä. Komitea arvioi panosta jälkihuomautuksissaan, jotka sisällytetään
EPV:n vuoden 2021 vuosikertomukseen.

Erityisten painopisteiden määrittely vuodelle 2021
I.

Riskienvähentämispaketin
käyttöönoton
kriisinratkaisuvälineiden täytäntöönpanon tukeminen

ja

tehokkaiden

9. Lainsäädäntöpaketeissa, jotka liittyvät uuteen vakavaraisuusdirektiiviin ja -asetukseen,
pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviin ja sijoituspalveluyrityksiä koskevaan direktiiviin
ja asetukseen, annetaan EPV:lle useita tehtäviä, joilla voitaisiin vahvistaa edelleen EU:n
pankkien ja sijoituspalveluyritysten häiriönsietokykyä ja purkamismahdollisuuksia. Pakettien
täysimääräinen täytäntöönpano on edelleen yksi tärkeimmistä tavoitteista vuonna 2021.
Vuoden 2019 lopussa EPV sai yli 100 uutta tehtävää. Monet näistä tehtävistä on täytettävä
vajaan kahden vuoden kuluessa. Muut tehtävät ovat joko luonteeltaan toistuvia ja kuvastavat
EPV:n roolia yhteisen säännöstön hyvän ja johdonmukaisen täytäntöönpanon seurannassa
EU:ssa tai niissä otetaan huomioon ennakoiva näkökulma ja EPV toimii toimeksisaajana, joka
tarkkailee ja antaa neuvontaa.
10. EPV täyttää tehtävät vuonna 2019 asetettujen ja eri etenemissuunnitelmissa esitettyjen
painopisteiden mukaisesti. Asiakirjassa ”The roadmap for the new market and counterparty
credit risk approaches” (etenemissuunnitelma uusia markkina- ja vastapuoliluottoriskejä
koskevia lähestymistapoja varten) 1 esitetään kattava katsaus EPV:n tuloksiin tällä alalla ja
P0F

P
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kuvataan, miten EPV aikoo varmistaa uusien lähestymistapojen sujuvan täytäntöönpanon
EU:ssa. EPV on myös julkaissut riskienvähentämispakettia koskevat etenemissuunnitelmat 2 ,
joiden mukaiset tehtävät koskevat pääasiassa hallintoa ja palkkoja, suuria asiakasriskejä,
kriisinratkaisua sekä raportointia ja julkistamista. Sen lisäksi, että etenemissuunnitelmissa
selvennetään ja perustellaan tehtävien priorisointia, siinä pyritään antamaan alustava käsitys
tehtävistä sekä joitakin toimintalinjoihin liittyviä ohjeita. Tällä tavoin EPV pyrkii omalta
osaltaan parantamaan yhteisen eurooppalaisen säännöstön kattavuutta ja oikeasuhteisuutta
sekä kykyä ottaa huomioon pankkialan kehitys.
P1F

P

11. EPV myös laatii teknisiä standardeja, ohjeita ja raportteja, joilla tuetaan uuden
sijoituspalveluyrityksiin
sovellettavan
vakavaraisuusjärjestelmän
oikea-aikaista
3
täytäntöönpanoa . Tässä uudessa erityisessä ja räätälöidyssä järjestelmässä käytetään
keskeisiä mittareita, kuten hallinnoitavien varojen kokonaismäärä tai päivittäiset
kaupankäyntivirrat, näiden yritysten aiheuttamien riskien tunnistamiseksi. Yrityksiin
sovelletaan asiakkaisiin ja markkinoihin kohdistuvien riskien vuoksi omien varojen
vaatimuksia toiminnan jatkuvuutta ja toiminnan päättymistä koskevissa tilanteissa. Muut
näkökohdat, kuten maksuvalmiusvaatimukset, keskittymärajat, kaupankäyntitoiminnoista
aiheutuvat riskit sekä raportointi- ja julkistamisvaatimukset, ovat olennaisia terveen
toimintaympäristön varmistamiseksi näitä palveluja käyttäville sijoittajille.
P2F

P

12. EPV pyrkii edelleen myös edistämään EU:n pankkijärjestelmän tappionsietokyvyn
parantamista. Pankkien purkamismahdollisuudet ovat parantuneet pankkien elvytys- ja
kriisinratkaisudirektiiviin täytäntöönpanon jälkeen, ja lainsäädännön parantaminen vaikuttaa
niihin myönteisesti. EPV varmistaa, että lainsäädäntöpuitteita täydennetään ensisijaisesti
toimittamalla komissiolle teknisiä sääntelystandardeja, joilla pyritään varmistamaan omia
varoja
ja
hyväksyttäviä
velkoja
koskevien
vähimmäisvaatimusten
(MRELvähimmäisvaatimusten) asianmukainen asettaminen ja niistä raportointi. Lisäksi EPV laatii
monia eri aloitteita, joilla pyritään mahdollistamaan elvytyksen ja kriisinratkaisun eri
vaiheiden käyttöönoton riittävä yhdenmukaistaminen. Tähän tarkoitukseen se hyödyntää
viime vuosina saamiaan kokemuksia täyttäen ydintehtäväänsä ja käyttäen asemaansa
parhaalla mahdollisella tavalla. EPV analysoi perusteellisesti purkamismahdollisuuksien
arviointia ja estämiskäytäntöjen tunnistamista sekä palvelujen ja toimintojen kriittisyyden
määrittämiseen sovellettavien kriteerien yhdenmukaisuutta.
13. Parhaiden käytäntöjen ja yhdenmukaistamisen seurannan lisäksi EPV helpottaa
kriisinratkaisuvälineiden
käyttöönottoa
ja
vuorovaikutusta
arvopaperija
kilpailulainsäädännön kanssa. EPV jatkaa elvytys- ja kriisinratkaisuvaiheiden välisten
tärkeiden kytkösten tarkastelua ja keskittyy erityisesti niihin merkittäviin osatekijöihin, jotka
liittyvät elvytysindikaattoreihin ja varhaisen tilanteeseen puuttumisen toimenpiteisiin. EPV
varmistaa myös, että kollegiot ovat valmistautuneet vakaviin stressitilanteisiin ja käsittelevät
keskeisiä aiheita oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti erityisesti silloin, kun on kyse
2
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https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-roadmap-risk-reduction-measures-package

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Regulation%20and%20Policy/Investment%20f
irms/884436/EBA%20Roadmap%20on%20Investment%20Firms.pdf
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kriisinratkaisusuunnitelmien operatiivisista näkökohdista ja esteiden raivaamisesta
purkamismahdollisuuksien ja MREL-vähimmäisvaatimusten asettamisen tieltä.

II.

EPV:n EU:n laajuisen stressitestauksen kehyksen tarkistaminen ja
päivittäminen

14. Covid-19:n puhkeamisen jälkeen EPV päätti lykätä EU:n laajuista stressitestiä vuoteen 2021 4 .
Näin pyrittiin pankkien välittömän toiminnallisen taakan keventämiseen tässä haasteellisessa
vaiheessa ja myös kehykseen tehtäviä muutoksia koskevien keskustelujen jatkamiseen.
P3F

P

15. Vuoden 2021 stressitestauksen menetelmät, malli ja ajoitus vastaavat vuodeksi 2020 tehtyjä
suunnitelmia. Menetelmät pysyvät todennäköisesti samoina lukuun ottamatta joitakin
korjauksia teknisiin virheisiin ja tiettyjen (valuuttaan, maksulykkäyksiin ja julkisiin takauksiin
sekä muihin säätelyyn tehtyihin muutoksiin liittyvien) sellaisten asioiden sisällyttämistä, joista
on tullut keskeisempiä ja joita on käsiteltävä yleistä lähestymistapaa jäsennellymmin.
16. Vuoden 2021 stressitestaus tukee EPV:n työtä, joka koskee liiketoimintamallien kestävyyttä
koskevaa unionin strategisen valvonnan painopistettä, tuottamalla tarkkoja määrällisiä ja
laadullisia tietoja EU:n pankkialan taloudellisesta tilasta.
17. EPV on aloittanut tarkastelun, joka koskee rakenteellisempia pitkän aikavälin muutoksia. EU:n
laajuinen stressitesti on edelleen mikrovakauden valvontaan liittyvä tehtävä, jonka tavoitteena
on edistää riskien tunnistamista sekä valvontaviranomaisten että pankkien kannalta. Testin
avulla jatketaan pankkijärjestelmän tilaa koskevien tietojen antamista markkinoille.
Tavoitteena on integroida testaus entistä paremmin valvontaprosesseihin ja kannustaa
pankkeja jatkamaan riskinhallintajärjestelmiensä kehittämistä.
18. Ensimmäisessä vaiheessa EPV järjesti useita työpajoja ja pyöreän pöydän kokouksia, joissa
keskusteltiin saaduista kokemuksista ja mahdollisista uusista lähestymistavoista kaikkien
keskeisten sidosryhmien kanssa, mukaan lukien tiedeyhteisö ja teollisuus. Tammikuussa 2020
julkaistiin tausta-asiakirja stressitestausta koskevista pitkän aikavälin muutoksista. Sen avulla
pyritään saamaan virallisesti palautetta sidosryhmiltä. Saadun palautteen perusteella EPV
laatii yhdessä toimivaltaisten viranomaisten ja yhteisen valvontamekanismin kanssa uuden
menetelmän, joka otetaan käyttöön aikaisintaan vuoden 2023 EU:n laajuisessa stressitestissä.

III.

Integroidun EU:n tietokeskuksen luominen käyttämällä vahvistettuja teknisiä
valmiuksia joustavien ja kattavien analyysien suorittamiseen

19. Vuodesta 2021 alkaen EPV pystyy tarjoamaan ulkoisille sidosryhmille, kuten toimivaltaisille
viranomaisille ja EU:n lainsäätäjille, ajankohtaisempia ja kattavampia näyttöön perustuvia
analyyseja. Koska EU:n tietokeskushankkeen päätarkoituksena oli tarjota kattavampia
vaikutusten ja oikeasuhteisuuden arviointeja, EPV odottaa kansallisten toimivaltaisten
viranomaisten ja ulkoisten sidosryhmien esittämien tietopyyntöjen lisääntyvän. Lisäksi kun

4
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edustavuus paranee, riskien ja toimintatapojen mittareista tulee luotettavampia, ja ne
auttavat pitämään yllä EU:n pankkialan monimuotoisuutta.
20. EPV toimii tulevaisuudessa tietokeskuksena ja palvelee toimivaltaisia viranomaisia ja yleisöä.
Kuten EPV:n hallintoneuvosto on vahvistanut, pilarin 3 määrälliset tiedot yhdistetään
valvontaraportointitietoihin niin laajalti kuin mahdollista, ja EPV toimii keskuksena pilarin 3
tietojen julkistamisessa.
21. Raportoitavat tiedot kattavat nykyään vain valvontatiedot ja perustiedot, jotka ovat
luottolaitosrekisterissä ja maksulaitosrekisterissä. Niiden kattavuutta on määrä laajentaa
lähitulevaisuudessa. Muiden vaatimusten täyttämisen ohella EPV:n on vuonna 2020 kerättävä
kriisinratkaisua koskevia tietoja kaikista pankeista. Uuden vakavaraisuusdirektiiviä ja asetusta koskevan paketin myötä perustetaan uusi rekisteri sijoituspalveluyrityksille, ja
näistäkin yrityksistä kerätään valvontatietoja. EPV lujittaa asemaansa kansallisten
viranomaisten suorittaman rahanpesun torjunnan ja terroristiryhmien rahoituksen estämisen
valvonnassa, ja sen on vielä vahvistettava asemaansa rahanpesuun ja terrorismin
rahoitukseen sekä rahanpesun torjunnan ja terroristiryhmien rahoituksen estämisen
valvontaan liittyvien tietojen keräämisessä, analysoinnissa ja levittämisessä. EPV kerää tietoja
maksuvälinepetoksista petosten raportointia koskevien EPV:n ohjeiden mukaisesti.
Resursseihin kohdistuvia vaikutuksia koskevia tietoja saadaan tietojen etsintään,
levittämiseen ja analysointiin liittyviltä kanavilta. Ne voivat olla peräisin myös EU:n integroitua
raportointikehystä koskevan toteutettavuustutkimuksen tuloksista. Nämä lisävaatimukset
täytetään käyttämällä samaa EUCLID-alustaa.
22. EPV:n tietokeskus on avainasemassa myös EPV:n pyrkimyksissä edistää liiketoimintamallien
kestävyyttä koskevaa unionin strategisen valvonnan painopistettä, koska tämä tietokeskus
tulee olemaan lähtökohta EPV:n analysointityölle, jolla tuetaan pankkien liiketoimintamallien
analysointia.

IV.

Rahoitusalan innovaatioiden ja toiminnallisen häiriönsietokyvyn vakaan
kehityksen edistäminen

23. EPV keskittyy vuonna 2021 edelleen teknologiariippumattomuuden varmistamiseen
lähestymistavoissa, jotka liittyvät sääntelyyn ja valvontaan. Tämä toteutetaan seuraamalla
kehitystä ja tukemalla valvontaviranomaisten ja yleisten sääntelyä ja valvontaa koskevien
näkemysten välistä tietämyksen jakamista EPV:n FinTech-tietokeskuksen ja eurooppalaisten
valvontaviranomaisten ja innovoinnin edistäjien eurooppalaisen foorumin (European Forum of
Innovation Facilitators, EFIF) kautta aihekohtaisten analyysien ja mahdollisten poliittisten
toimien avulla. Erityisiä toiminta-aloja ovat alustojen luominen, sääntely- ja
valvontateknologiat, toiminnalliseen häiriönsietokykyyn liittyvän työn jatkaminen ja
kryptovaroihin, tekoälyyn ja massadataan liittyvän kehityksen ymmärtäminen.

5

EPV:N STRATEGISET PAINOPISTEET – VUODEN 2021 TYÖOHJELMA

V.

Infrastruktuurin
rakentaminen
EU:ssa
terroristiryhmien rahoituksen estämisen
seuraamista varten

rahanpesun
torjunnan
johtamista, koordinointia

ja
ja

24. Euroopan valvontaviranomaisen sääntelykehyksen tarkistaminen on laajentanut
huomattavasti EPV:n roolia ja tehtävää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa
vuodesta 2020 alkaen. EPV jatkaa toimintatapojen kehittämisen ohjaamista ja edistää
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten toteuttamaa toimintatapojen tehokasta ja
yhdenmukaista täytäntöönpanoa. EPV kerää vuonna 2021 laadullisia ja määrällisiä tietoja,
joista luodaan tietokanta kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välisen tietojenvaihdon
edistämiseksi ja uusien rahanpesun torjuntaa käsittelevien kollegioiden tukemiseksi.
Tietokannan avulla EPV voi myös tunnistaa haavoittuvuuksia ja ohjata suoria pyyntöjä
kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, jotka tutkivat ja käsittelevät ne. Riskistrategia tukee
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten aihekohtaisia riskinarviointeja. Näin varmistetaan
tehokas puuttuminen EU:n tason riskeihin.

VI.

Toimintatapojen tarjoaminen ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan
liittyvien riskien huomioon ottamiseksi ja hallitsemiseksi

25. Tarve ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien riskitekijöiden julkistamisen,
hallinnoinnin ja riskienhallinnan parantamiselle tulee vuonna 2021 olemaan pakottava. EPV
laatii raportin mainittujen riskien sisällyttämisestä laitosten riskienhallintaan ja valvontaan.
Siinä esitetään näihin riskeihin liittyvän hallinnoinnin, riskienhallinnan ja valvonnan
toimintalinjat, indikaattorit ja menetelmät. EPV myös laatii pilarissa 3 tekniset
täytäntöönpanostandardit ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä riskejä
koskevien tietojen julkistamista varten. Niissä esitetään ympäristöön (esim. ilmastoon),
yhteiskuntaan ja hallinnointiin liittyviä tekijöitä koskevat laadulliset ja määrälliset tiedot.
Lisäksi EPV tukee ja seuraa markkinoiden pyrkimyksiä parantaa skenaarioiden analysointiin ja
stressitestaukseen liittyviä lähestymistapoja samalla, kun se kerää tietoja sellaisten
omaisuuserien vakavaraisuuskohtelusta, joihin liittyy ympäristö- tai yhteiskunnallisia
tavoitteita. EPV jatkaa tältä osin myös osallistumista maailmanlaajuisiin, eurooppalaisiin ja
kansallisiin aloitteisiin.

Keskittyminen vuoden 2021 horisontaalisiin painopisteisiin
26. Horisontaalisten strategisten painopisteiden perusteella EPV huolehtii vuonna 2021 erityisesti
jäljempänä esitetyistä seikoista.

a. Moitteettoman ja tuloksellisen hallinnon ja hyvän toiminnan kulttuurin luominen rahalaitoksissa
27. EPV pyrkii varmistamaan, että kysymykset, jotka liittyvät hallintotapaan, toimintaan, mukaan
lukien asiakkaiden kohtelu ja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta, sekä
kestävyystekijöihin, otetaan asianmukaisesti huomioon asiaankuuluvissa valvontakehyksissä
erityisesti varmistamalla, että hallinnointiin ja toimintaan liittyviä kysymyksiä käsitellään
6
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riittävästi muun muassa rahoituslaitosten sisäisen valvonnan kehyksen avulla. Tässä
horisontaalisessa painopisteessä otetaan huomioon asianmukaisia ohjaus- ja
hallintojärjestelmiä koskeva unionin strategisen valvonnan painopiste, jonka johtokunta
hyväksyi maaliskuussa 2020 vuoden 2021 työohjelmia varten.

b. Covid-19:n jälkivaikutusten käsittely
28. EPV seuraa ja pyrkii lieventämään covid-19:n vaikutuksia EU:n pankkeihin ja edistää
toimivaltaisten viranomaisten koordinoituja toimia. EPV tehostaa omaisuuserien laadun
arviointia sekä maksulykkäysten ja julkisten takausten käytön valvontaa varmistaakseen, että
riskimittarit pysyvät luotettavina ja että pankit voivat tukea elpymistä ja selviytyä mahdollisesti
kasvavista tappioista. Pandemian kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta riippuen on myös
erittäin tärkeää, että pankit ovat selvillä osinko-oikeuteen liittyvien rajoitusten purkamisen ja
pääomapuskurien uudelleenrakentamisen ajoituksesta.
29. Lisäksi covid-19 vauhdittaa EPV:n kehittymistä täysin digitaaliseksi virastoksi lähivuosien
aikana. Digitaaliseksi virastoksi muuttumisen tavoite on jo sisällytetty johtokunnan joulukuussa
2019 hyväksymään tietotekniikkastrategiaan. EPV on jo varmistanut toiminnan jatkuvuuden
pandemian aikana. Seuraavaksi se päivittää kuitenkin järjestelmänsä ja prosessinsa.
Tavoitteena on tässä yhteydessä parantaa suorituskykyä, tietoturvaa ja tiedonkulkua
toimivaltaisille viranomaisille, yleisölle ja muille laitoksille sekä parantaa viraston
työntekijöiden työympäristön turvallisuutta ja parantaa häiriönsietokykyä.
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