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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion erityis-
rahoitusyhtiötä koskevien lakien muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valti-

on erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n toi-
mintaa säänteleviä valtiontakuurahastosta 
annettua lakia, valtion erityisrahoitusyhtiöstä 
annettua lakia sekä valtion erityisrahoitusyh-
tiön luotto- ja takaustoiminnasta annettua la-
kia. 

Valtiontakuurahastosta annettua lakia muu-
tettaisiin siten, että valtion vastuu Finnvera 
Oyj:n myöntämistä vientitakuista ja erityista-
kauksista muutettaisiin ehdottomaksi luotto-
laitosten vakavaraisuutta sääntelevien uusien 
kansainvälisten vaatimusten johdosta ja että 
valtiontakuurahasto voisi myöntää lyhytai-
kaisten lainojen lisäksi pitkäaikaisia lainoja 
Finnvera Oyj:lle. 

Valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua la-
kia muutettaisiin siten, että valtion Finnvera 

Oyj:n toiminnan rahoittamiseen myöntämät 
takaukset voisivat koskea kotimaan rahoituk-
sen lisäksi myös Finnvera Oyj:n tytäryhtiön 
Suomen Vientiluotto Oy:n mahdollisia rahoi-
tustarpeita. 

Valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja ta-
kaustoiminnasta annettua lakia muutettaisiin 
siten, että valtion vastuu tulee ehdottomaksi 
Finnvera Oyj:n pienille ja keskisuurille yri-
tyksille myöntämistä takauksista luottolaitos-
ten vakavaraisuutta sääntelevien uusien kan-
sainvälisten vaatimusten johdosta ja että lais-
sa säädettyä Finnvera Oyj:n myöntämien val-
tion osittaisen tappiokorvauksen piirissä ole-
vien luottojen ja takausten enimmäismäärää 
korotetaan. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2006. 

————— 
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PERUSTELUT 

1.  Johdanto 

Esitykseen sisältyvät ehdotukset valtionta-
kuurahastosta annetun lain (444/1998), valti-
on erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 
(443/1998) ja valtion erityisrahoitusyhtiön 
luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 
muuttamisesta (445/1998) liittyvät luottolai-
tosten vakavaraisuutta koskevien uusien kan-
sainvälisten vaatimusten (niin sanottu Basel 
II –sääntely) aiheuttamiin tarpeisiin sekä tar-
peeseen rahoittaa Finnvera Oyj:tä tarvittaessa 
valtiontakuurahaston pitkäaikaisin lainoin ja 
korottaa yhtiön myöntämien valtion osittai-
sen tappiokorvauksen piirissä olevien luotto-
jen ja takausten enimmäismäärää. Lisäksi 
valtioneuvoston Finnvera Oyj:lle myöntämi-
en takausten tulisi voida koskea myös sen ty-
täryhtiön Suomen Vientiluotto Oy:n varain-
hankintaa. 

Valtion erityisrahoitusyhtiön Finnvera 
Oyj:n rahoitusmuotoja ovat lähinnä pienille 
ja keskisuurille yrityksille myönnettävät lai-
nat ja takaukset, jotka muodostavat yhtiön 
niin sanotun kotimaisen rahoitustoiminnan. 
Kotimaiseen rahoitustoimintaan sisältyy 
myös yhtiön mahdollisuus tehdä pääomasi-
joituksia ja myöntää pääomatakuita. Yhtiön 
toinen pääliiketoiminta muodostuu viennin-
rahoitukseen liittyvistä yhtiön myöntämistä 
vientitakuista ja erityistakauksista. Nyt ky-
symyksessä olevat muutosehdotukset liitty-
vät sekä yhtiön kotimaiseen rahoitustoimin-
taan että viennin rahoitustoimintaan. 
 
2.  Nykyti la  

2.1. Rahastolainan käyttöalan laajenta-
minen 

Valtiontakuurahastosta annetun lain 6 §:n 
mukaan valtiontakuurahastosta voidaan antaa 
Finnvera Oyj:lle lainaa yhtiön vientitakuu- ja 
erityistakaustoiminnasta syntyneen lyhytai-
kaisen rahoitusvajeen kattamiseksi. Säännök-
sen tarkoituksena on turvata, että vientitakuu- 
tai erityistakaustoiminnasta johtuvan korva-
uksen maksamisen ja saatavan takaisinperin-
nän eriaikaisuuden aiheuttama rahoitustarve 
voidaan kattaa. Säännöksen muotoilu ”lyhyt-

aikaista rahoitusvajetta” rajaa kuitenkin sen 
käyttömahdollisuuksia olennaisesti, koska 
lyhytaikaisella lainalla tarkoitetaan pääoma-
markkinoilla enintään vuoden pituista lainaa. 

Finnvera Oyj saattaa joutua maksamaan 
vientitakuun tai erityistakauksen perusteella 
myös suuren korvauksen heti ilman, että se 
ennen korvauksen kirjaamista lopulliseksi 
tappioksi saisi valtiontakuurahastosta anne-
tun lain 5 §:n mukaista rahastomaksua, jonka 
Finnvera Oyj on oikeutettu saamaan, jos eril-
listuloksen tilinpäätös tai välitilinpäätös 
muodostuu tappiolliseksi. Lopullisen tappion 
määrittäminen voi kestää suhteellisen kauan, 
ja tällöin Finnvera Oyj:n on itse rahoitettava 
takaisinperinnän varaan jäävä korvausosuus 
perintämenettelyn ajaksi. Lisäksi rahasto-
maksu voidaan maksaa valtiontakuurahastos-
ta Finnvera Oyj:lle vain neljä kertaa vuodes-
sa, mutta Finnvera Oyj voi joutua suoritta-
maan korvauksen antamansa sitoumuksen 
perusteella minä pankkipäivänä tahansa. 

Suurissa vientitakuita saaneissa kaupoissa 
on lisääntynyt menettely, jossa osa riskistä 
jälleenvakuutetaan. Tämäkin voi aiheuttaa 
rahoitusongelman, mikäli jälleenvakuuttajal-
ta ei saada suoritusta yhtäaikaisesti korvauk-
sen maksamisen kanssa. Jälleenvakuuttajilla 
on sopimuksissaan Finnvera Oyj:tä kohtaan 
yleensä 120 päivän niin sanottu odotusaika, 
jota ennen Finnvera Oyj ei voi saada sopi-
muksen perusteella korvausta jälleenvakuut-
tajalta. Jos Finnvera Oyj joutuu itse sopi-
muksen perusteella maksamaan korvauksen 
heti, odotusaika voi aiheuttaa Finnvera 
Oyj:lle merkittävän rahoitusongelman. 

Yhtiön valtiontakuurahastosta saatavissa 
oleva lyhytaikainen rahastolaina olisi ilmei-
sesti ehdoiltaan sinänsä yhtiölle edullisempi 
kuin markkinoilta saatava laina. Sen laina-
aika on kuitenkin edellä mainituista syistä 
yhtiölle liian lyhyt. Tämän vuoksi rahastolai-
nan käyttöalaa on tarpeen laajentaa. 
 
2.2. Valtion vastuun selkeyttäminen yhti-

ön sitoumuksista luottolaitosten va-
kavaraisuusvaatimusten muutosten 
vuoksi  

Valtiontakuurahastosta annetun lain 4 §:n 
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nojalla valtio vastaa Finnvera Oyj:n antamis-
ta valtion vientitakuista annetussa laissa, val-
tion alustakauksista annetussa laissa, ympä-
ristönsuojelua edistäviin investointeihin 
myönnettävistä valtiontakauksista ja vienti-
takuista annetussa laissa ja valtion takuista 
perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi anne-
tussa laissa tarkoitetuista takuista ja takauk-
sista, jos Finnvera Oyj:lle on lain mukaisessa 
menettelyssä vahvistettu näitä takuita tai ta-
kauksia koskeva maksuvelvollisuus, eikä yh-
tiö ole sitä täyttänyt.  

Vastaavasti valtio vastaa valtion erityisra-
hoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta an-
netun lain 4 §:n 4 momentin nojalla Finnvera 
Oyj:n kotimaisessa toiminnassaan pienille ja 
keskisuurille yrityksille myöntämistä takauk-
sista sen jälkeen, kun Finnvera Oyj on todet-
tu lain mukaisessa menettelyssä maksukyvyt-
tömäksi ja kykenemättömäksi maksamaan si-
toumuksiaan niiden erääntyessä.  

Voimassa olevien säännösten mukaan val-
tion vastuu Finnvera Oyj:n sitoumuksista ei 
siten ole omavelkaiseen takaukseen verratta-
vissa olevaa suoraa vastuuta vaan niin sanot-
tua toissijaista vastuuta. 

Jos asianomaisen valtion vastuu vientita-
kuulaitoksen sitoumuksista täyttää luottolai-
tosten vakavaraisuutta koskevat uudet kan-
sainväliset vaatimukset eli niin sanotun Basel 
II –sääntelyn mukaiset vaatimukset vastuun 
suoruudesta, nimenomaisuudesta, peruutta-
mattomuudesta ja ehdottomuudesta, paikalli-
nen pankkivalvoja voi antaa maan viralliselle 
vientitakuulaitokselle kyseisen valtion mu-
kaisen riskipainon. Vastaavasti tulisi Finnve-
ra Oyj:n kotimaisessa rahoitustoiminnassa 
luottolaitoksille antamien takausten olla asi-
anomaisen luottolaitoksen kannalta valtion 
riskipainon mukaisia. 

Suomessa paikallinen pankkivalvoja on 
Rahoitustarkastus, ja Finnvera Oyj on Suo-
men virallinen vientitakuulaitos ja Suomen 
valtion täysin omistama erityisrahoitusyhtiö. 

Suomen valtion riskiluokka on tällä hetkel-
lä AAA, minkä vuoksi Suomen valtion vas-
tuita pidetään riskittöminä eli nollariskiluok-
kaan kuuluvina.  

Valtion vastuu, siten kuin siitä säädetään 
valtiontakuurahastosta annetun lain 4 §:ssä ja 
valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja ta-
kaustoiminnasta annetun lain 4 §:n 4 momen-

tissa, ei täytä 31 päivänä joulukuuta 2006 
voimaan tulevien luottolaitosten vakavarai-
suutta sääntelevien vaatimusten arviointipe-
rusteita valtion vastuun ehdottomuudesta. 
Näin on sen vuoksi, että valtion vastuu tulee 
kyseeseen vasta tietyn, edellä tarkoitetuista 
säännöksistä johtuvan viiveen jälkeen. 

Edellä mainitut valtion vastuun oikeudellis-
ta luonnetta koskevat seikat saattavat johtaa 
siihen, että 31 päivästä joulukuuta 2006 
Finnvera Oyj:n myöntämin vientitakuin ja 
erityistakauksin suojattujen vastuukantojen 
riski ei enää määräydy Suomen valtion riski-
luokan mukaisesti. Vakavaraisuussääntelyn 
muutoksella olisi suora vaikutus suomalais-
ten vientiyritysten kilpailukyvyn heikentymi-
seen, koska vientiin liittyville hankkeille ei 
olisi mahdollista saada Suomen valtion riski-
painon mahdollistamaa edullista rahoitusta, 
jota suomalaisten vientiyritysten kilpailijat 
saisivat edellyttäen, että Suomen tavoin myös 
kyseinen vientiyrityksen kotimaa on nollaris-
kiluokassa. Samoin vaarantuisi yhtiön mah-
dollisuus tarjota kotimaisessa rahoitustoi-
minnassaan pienille ja keskisuurille yrityksil-
le edullisempaa rahoitusta. Asia on ajankoh-
tainen jo ennen vuoden 2006 loppua, koska 
osa Finnvera Oyj:n myöntämistä vientita-
kuista ja takauksista on voimassa vuotta 2006 
pidemmälle. 

Luottolaitosten vakavaraisuutta sääntelevi-
en uusien kansainvälisten vaatimusten vuoksi 
Euroopan yhteisöjen komissiossa on valmis-
teltu ehdotus direktiiveiksi luottolaitosten lii-
ketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamises-
ta sekä sijoituspalveluyritysten ja luottolai-
tosten omien varojen riittävyydestä (vakava-
raisuusdirektiivi, KOM(2004)486). Komissi-
on direktiiviehdotus perustuu suurelta osin 
Baselin pankkivalvontakomitean kesäkuussa 
2004 antamaan suositukseen pankkien uu-
deksi vakavaraisuuskehikoksi. Euroopan par-
lamentti käsittelee parhaillaan direktiiviehdo-
tusta. Uudet laskentasäännöt tulevat voimaan 
asteittain 31 päivänä joulukuuta 2006 ja 31 
päivänä joulukuuta 2007. 

Luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä 
koskeva vakavaraisuusuudistus on tarkoitus 
panna kansallisesti täytäntöön vuoden 2006 
loppuun mennessä. Tämä esitys ei liity vaka-
varaisuusdirektiivin kansalliseen täytäntöön-
panoon vaan direktiivin aiheuttamiin muu-
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toksiin luottolaitosten vakavaraisuuslasken-
nassa. Koska Baselin pankkivalvontakomite-
an suositukset ja siihen pohjautuva direktii-
viehdotus ovat jo olemassa, luottolaitosten 
vakavaraisuusvaatimusten aiheuttamat muu-
tokset on mahdollista jo nyt ottaa huomioon. 
Valtiovarainministeriössä on puolestaan 
käynnistetty vakavaraisuusdirektiivin kansal-
linen täytäntöönpano aloittamalla hallituksen 
esityksen valmistelu laiksi luottolaitostoi-
minnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
(VM035:00/2005). 

Koska sekä valtiontakuurahastosta annetun 
lain 4 §:n että valtion erityisrahoitusyhtiön 
luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 
4 §:n 4 momentin perusteella Finnvera Oyj 
vastaa itse ensisijaisesti myöntämistään si-
toumuksista, yhtiö on myös käyttänyt puhe-
valtaa valtion puolesta korvausvaatimuksia 
koskevissa asioissa. Nykyinen menettely pu-
hevallan käyttämisessä on ollut selkeä ja 
toimiva, eikä tarvetta ole muuttaa noudatet-
tua käytäntöä. Finnvera Oyj:n puhevallasta ei 
nykyisin ole kuitenkaan nimenomaista sään-
nöstä. 
 
2.3. Yhtiön ottamien lainojen takaaminen 

Finnvera Oyj ja sen edeltäjä Kera Oyj ovat 
voineet saada valtion omavelkaisia takauksia 
kotimaan rahoitustoimintansa rahoittamiseen 
ottamilleen lainoille. Valtioneuvosto on val-
tiovarainministeriön esittelystä tehnyt pää-
tökset valtion takausten myöntämisestä Finn-
vera Oyj:n ja aiemmin Kera Oyj:n ottamille 
lainoille. 

Finnvera Oyj:n osalta valtion takauksien 
myöntäminen yhtiön kotimaiseen toimintaan 
ottamille lainoille perustuu valtion erityisra-
hoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta an-
netun lain 7 §:ään, jonka mukaan valtion ta-
kaamia lainoja saa samanaikaisesti olla takai-
sin maksamatta pääomaltaan yhteensä enin-
tään 1,2 miljardia euroa. Valtion takaamia 
lainoja oli takaisin maksamatta syyskuun lo-
pussa 2005 yhteensä noin 0,8 miljardia eu-
roa. Valtion takaukset ja niiden myöntäminen 
ilman takausmaksua ovat olleet välttämättö-
miä Finnvera Oyj:n varainhankintakustan-
nusten ja sitä kautta yrityksille myönnettyjen 
luottojen korkoa nostavan vaikutuksen pie-
nentämiseksi. 

Aiemmin itsenäisenä osakeyhtiönä toimi-
neesta Suomen Vientiluotto Oy:stä tuli Finn-
vera Oyj:n tytäryhtiö vuonna 2004. Suomen 
Vientiluotto Oy:n toiminta perustuu pääasi-
assa niin sanottuun Lender of Record  
–malliin, jossa yhtiö toimii viejiin nähden 
luotonantajana ilman, että se varsinaisesti ra-
hoittaa ja kantaa riskiä hankkeesta. Tämän 
vuoksi Suomen Vientiluotto Oy:n toiminta ei 
pääsääntöisesti edellytä omaa varainhankin-
taa. Joissakin tapauksissa Suomen Vienti-
luotto Oy joutuu myöntämään omissa nimis-
sään luoton osasta hankkeen luottomäärää, 
jotta kyseisen vientimaan viranomaiset ovat 
valmiita myöntämään luotolle lähdeverova-
pauden. Tällaisissa tapauksissa on perustel-
tua, että Suomen Vientiluotto Oy toimii itse 
myös varsinaisena rahoittajana, jolloin myös 
sen omalle varainhankinnalle on tarvetta. 

Valtio on myöntänyt Suomen Vientiluotto 
Oy:n ottamille lainoille aiemmin valtion ta-
kauksia Suomen Vientiluotto Oy:n korko-
tuesta, valuuttakurssitappioiden korvaamises-
ta ja antolainauksen valtion takauksista anne-
tun lain (1364/1989) 5 §:n nojalla ja tällä 
hetkellä eduskunnan valtion talousarviossa 
antaman erillisen valtuutuksen nojalla. 

Finnvera Oyj:tä koskevassa lainsäädännös-
sä on tällä hetkellä säännös valtion takauksis-
ta vain yhtiön kotimaan rahoitustoimintaan 
ottamaa rahoitusta varten. Suomen Vienti-
luotto Oy:n rahoitustarpeiden hoitaminen 
erillään Finnvera-konsernin muusta varain-
hankinnasta lisää Suomen Vientiluotto Oy:n 
rahoituskustannuksia. Jotta Finnvera Oyj 
emoyhtiönä voi hoitaa Suomen Vientiluotto 
Oy:n valtion takaaman varainhankinnan, 
Finnvera Oyj:n nykyisin lain nojalla kotimai-
seen toimintaan saamien valtiontakausten tu-
lee voida koskea myös Suomen Vientiluotto 
Oy:n mahdollisia rahoitustarpeita. 
 
2.4. Valtion tappiokorvaussitoumuksen 

piirissä olevien yhtiön luottojen ja ta-
kausten enimmäismäärän korottami-
nen 

Finnvera Oyj:n kotimaisessa toiminnassaan 
myöntämien valtion osittaisen luotto- ja ta-
kaustappiokorvauksen piirissä olevien takai-
sin maksamatta olevien luottojen pääoman ja 
voimassa olevien takausten pääoman enim-
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mäismäärästä säädetään valtion erityisrahoi-
tusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta anne-
tun lain 8 §:ssä. Laissa säädetty luottojen ja 
takausten pääomien yhteenlaskettu enim-
mäismäärä on 2,3 miljardia euroa. Enim-
mäismäärää ei ole korotettu Finnvera Oyj:n 
perustamisen jälkeen. 

Finnvera Oyj:n ensimmäisen toimintavuo-
den lopussa vuonna 1999 valtion osittaisen 
luotto- ja takaustappiositoumuksen piirissä 
olevien luottojen ja takausten määrä oli 1,209 
miljardia euroa, eli enimmäismäärästä oli 
käytetty 52,6 %. Lukuun sisältyvät myös Ke-
ra Oyj:n myöntämät valtion osittaisen luotto- 
ja takaustappiositoumuksen piirissä olevat 
luotot ja takaukset, mutta eivät Valtiontakuu-
keskuksen myöntämät takaukset, jotka jäivät 
valtiontakuurahaston vastuulle. Vuoden 2005 
elokuun lopussa Finnvera Oyj:n myöntämien 
luottojen ja takausten yhteismäärä oli 2,214 
miljardia euroa, jolloin laissa säädetystä 
enimmäismäärästä oli käytetty 96,3 %. Vas-
tuukannan kasvu on johtunut erityisesti ta-
kauskannan kasvusta. Finnvera Oyj:n myön-
tämien luottojen ja takausten yhteismäärän 
arvioidaan saavuttavan laissa säädetyn enim-
mäismäärän vuoden 2006 alkupuolella, mi-
käli Finnvera Oyj:n myöntämien lainojen ja 
takausten määrät pysyvät nykytasolla. 

Luottojen ja takausten myöntämismäärien 
pitäminen kauppa- ja teollisuusministeriön 
hallinnonalan vuosien 2006 – 2009 toiminta- 
ja taloussuunnitelman mukaisina sekä tar-
peellinen varautuminen mahdollisiin myön-
tämismäärien muutoksiin edellyttää laissa 
säädetyn luottojen ja takausten enimmäis-
määrän korottamista. 
 
3.  Esityksen tavoitteet  ja  ehdotetut  

muutokset  

3.1. Rahastolainan käyttöalan laajenta-
minen 

Finnvera Oyj:tä mahdollisesti kohtaavan 
vienninrahoituksesta syntyvän suuren äkilli-
sen korvauksen maksamisen väliaikaiseksi 
rahoittamiseksi on tarpeen, että valtiontakuu-
rahasto voi antaa Finnvera Oyj:lle lyhytaikai-
sen lainan lisäksi pitkäaikaista lainaa. Pitkä-
aikaisella rahastolainalla tarkoitettaisiin yli 
vuoden mittaista lainaa. Valtiontakuurahas-

tosta annetun lain 6 §:ää muutettaisiin tämän 
vuoksi siten, että valtiontakuurahasto voisi 
myöntää myös pitkäaikaista lainaa Finnvera 
Oyj:lle. 

Lainan ehdoista ei säädettäisi laissa, vaan 
valtiontakuurahaston johtokunta päättäisi 
niistä lainaa myöntäessään. Lainan ehdoilla 
tarkoitettaisiin muun muassa korkoa, laina-
ajan pituutta, lyhennysohjelmaa ja maksuva-
luuttaa. 

Lainan korottomuutta puoltaisi se, että kor-
ko jäisi valtiontakuurahaston maksettavaksi 
tai se pitäisi periä asiakkailta korotettuina 
vientitakuumaksuina, mikä puolestaan hei-
kentäisi suomalaisten yritysten viennin kan-
sainvälistä kilpailukykyä. Koron asettaminen 
valtiontakuurahaston Finnvera Oyj:lle myön-
tämille lainoille olisi myös muutos aiempaan 
suoraan valtiontalousarviosta tapahtuneeseen 
Valtiontakuukeskuksen rahoittamiseen. Mah-
dollisen koron tulisi joka tapauksessa olla 
markkinakorkoa edullisempi. Lisäksi pitkä-
aikaisen lainan tulisi olla lyhytaikaisen lainan 
tavoin vakuudetonta. 

Siltä osin kuin valtiontakuurahastossa ei ol-
isi lainan myöntämishetkellä riittävästi varoja 
tarvittavat varat siirrettäisiin valtion talousar-
vion kautta arviomäärärahan ylityksenä ra-
hastosiirtona valtiontakuurahastoon. Finnve-
ra Oyj:n suorittaman saataviensa takaisinpe-
rinnän tuottaessa tulosta, näin kertyneet varat 
tilitettäisiin välittömästi valtiontakuurahas-
toon lainanlyhennyksenä. 
 
3.2. Valtion vastuun selkeyttäminen yhti-

ön sitoumuksista luottolaitosten va-
kavaraisuusvaatimusten muutosten 
vuoksi  

Tavoitteena on varmistaa valtion suoran, 
nimenomaisen, peruuttamattoman ja ehdot-
toman vastuun toteutuminen Finnvera Oyj:n 
myöntämistä vientitakuista ja erityistakauk-
sista sekä yhtiön pienille ja keskisuurille yri-
tyksille myöntämistä takauksista siten, että 
niiden kohteena oleva vastuukanta voitaisiin 
myös luottolaitosten uusittujen vakavarai-
suusvaatimusten tultua voimaan 31 päivänä 
joulukuuta 2006 käsitellä luottolaitosten va-
kavaraisuuslaskennassa Suomen valtion ris-
kipainon mukaisena. Tällä hetkellä Suomen 
valtion vastuihin ei katsota sisältyvän luotto-
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laitosten vakavaraisuuslaskennassa huomioi-
tavaa riskiä, minkä vuoksi Finnvera Oyj:n 
myöntämät vientitakuut ja takaukset katsot-
taisiin vakavaraisuuslaskennassa riskittömik-
si.  

Finnvera Oyj:n myöntämien vientitakuiden 
ja takausten säilymisellä vakavaraisuuslas-
kennassa riskittöminä turvattaisiin yrityksille 
mahdollisuus kohtuuhintaisen rahoituksen 
saamiseen jatkossakin. Ilman lainmuutosta 
Finnvera Oyj:n vientitakuita ja takauksia 
saaneiden yritysten rahoituskustannukset 
nousisivat vientitakuiden ja takausten ris-
kiaseman heikkenemisen vuoksi. 

Valtion vastuuta Finnvera Oyj:n antamista 
vientitakuista ja erityistakauksista koskevaa 
valtiontakuurahastosta annetun lain 4 §:ää 
sekä pienille ja keskisuurille yrityksille 
myönnettyjä takauksia koskevaa valtion eri-
tyisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnas-
ta annetun lain 4 §:n 4 momenttia muutettai-
siin siten, että niissä todettaisiin yksiselittei-
sesti valtion vastaavan edellä kerrotuista 
Finnvera Oyj:n sitoumuksista. Tämä toteutet-
taisiin siten, että edellä mainituista voimassa 
olevista säännöksistä poistetaan lause, jonka 
mukaan valtion vastuun edellytyksenä on yh-
tiön täyttämättä jättämä maksuvelvollisuus. 

Vaikka valtion vastuu muuttuisi omavel-
kaiseksi, olisi edelleen tarkoituksenmukaista, 
että vientitakuita ja takauksia koskevissa asi-
oissa toimitaan Finnvera Oyj:n kautta. Tä-
män vuoksi myös valtion puhevallan käyttö 
järjestettäisiin niin, että valtiontakuurahastos-
ta annetun lain 4 §:ää ja valtion erityisrahoi-
tusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta anne-
tun lain 4 §:n 4 momenttia koskevissa asiois-
sa Finnvera Oyj käyttää valtion puhevaltaa. 
Finnvera Oyj:n myöntämien lainojen osalta 
vastaavaa valtuutustarvetta ei ole. 

Nykyisen käytännön jatkuminen puheval-
lan käytössä toteutettaisiin lisäämällä valtion 
erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 §:ään 
tätä koskeva uusi 2 momentti, jonka mukaan 
yhtiö valvoisi valtion etua.  

Uusi 2 momentti ei kuitenkaan estäisi 
kauppa- ja teollisuusministeriötä ja valtio-
neuvostoa halutessaan käyttämästä valtion 
puhevaltaa, mikäli se jossakin tilanteessa kat-
sottaisiin tarkoituksenmukaiseksi. Tällaisia 
tilanteita voisi syntyä esimerkiksi silloin, 
kuin korvausasiassa vastapuolena on toinen 

valtio. 
Momentissa olevalla viittauksella 3 §:n 1 

momenttiin, jonka mukaan yhtiö kuuluu 
kauppa- ja teollisuusministeriön hallin-
nonalaan, tarkoitetaan sitä, että ministeriö 
voisi käyttää 2 §:n 2 momentissa säädetyissä 
asioissa valtion puhevaltaa ainakin siinä laa-
juudessa kuin valtioneuvoston ohjesäännön 
(262/2003) 11 §:ssä ja erityisesti sen 1 mo-
mentissa on säädetty. Kauppa- ja teollisuus-
ministeriö voisi siten käsitellä omaan hallin-
nonalaansa kuuluvan erityisrahoitusyhtiön 
osalta valtion varallisuuden omistaja-asiat. 
Koska valtio-omistajan asioihin velvoiteoi-
keudellisesti kuuluu valtion varallisuutta 
koskevan puhevallan käyttäminen, ministeri-
öllä on halutessaan mahdollisuus käyttää val-
tion puhevaltaa tässä momentissa mainittuja 
vientitakuita ja takauksia koskevissa asioissa. 
 
 
3.3. Yhtiön ottamien lainojen takaaminen 

Valtion takausten myöntäminen Finnvera 
Oyj:n ottamille lainoille siten, että lainat on 
mahdollista käyttää kotimaan rahoitustoi-
minnan lisäksi Finnvera Oyj:n tytäryhtiön 
Suomen Vientiluotto Oy:n toiminnan mah-
dollisesti edellyttämiin rahoitustarpeisiin, on 
tarkoituksenmukaista. 

Valtion takausten antamisen yhdenmukais-
taminen Finnvera-konsernin koko varainhan-
kinnan osalta on tarkoituksenmukaisinta to-
teuttaa siirtämällä valtion erityisrahoitusyhti-
ön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 
7 §:n säännökset valtion takausten antamises-
ta yhtiön varainhankintaan valtion erityisra-
hoitusyhtiöstä annettuun lakiin uudeksi 
8 a §:ksi, jolloin valtion antamat takaukset 
koskisivat kotimaan rahoitusta varten otetta-
vien lainojen lisäksi koko Finnvera-
konsernin ottamia lainoja eli myös Finnvera 
Oyj:n tytäryhtiön Suomen Vientiluotto Oy:n 
rahoitusta. Tämä selkeyttäisi ja yhtenäistäisi 
Finnvera-konsernin ottamaan rahoitukseen 
liittyvät valtion takauskäytännöt. 

Takauksen kohteena oleva laina voisi ny-
kykäytännön mukaisesti olla myös muu kuin 
euromääräinen. Tällöin lainan vasta-arvo 
määräytyisi takausta annettaessa voimassa 
olleen Euroopan keskuspankin julkaiseman 
euron kurssin mukaan. Tältä osin pykälän 
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sanamuotoa täsmennettäisiin korvaamalla 
vanhentunut noteeraaminen -termi julkaise-
minen -termillä. Euroopan keskuspankki jul-
kaisee päivittäin euron kulloisenkin kurssin 
suhteessa muihin valuuttoihin. 
 
 
3.4. Valtion tappiokorvaussitoumuksen 

piirissä olevien yhtiön luottojen ja ta-
kausten enimmäismäärän korottami-
nen 

Tavoitteena on, että Finnvera Oyj voisi ko-
timaisessa toiminnassaan myöntää luottoja ja 
takauksia kauppa- ja teollisuusministeriön 
hallinnonalan vuosien 2006 – 2009 toiminta- 
ja taloussuunnitelman mukaisesti. Tämä sekä 
varautuminen lähivuosina mahdolliseen tar-
peeseen lisätä yhtiön rahoitusta edellyttää 
valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja ta-
kaustoiminnasta annetun lain 8 §:n 3 momen-
tissa säädetyn Finnvera Oyj:n myöntämien 
valtion yhtiölle antaman tappiokorvaussi-
toumuksen piirissä olevien luottojen ja taka-
usten enimmäismäärän korottamista. 

Luottojen ja takausten enimmäismäärää 
ehdotetaan korotettavaksi siten, että enim-
mäismäärässä otettaisiin huomioon Finnvera 
Oyj:n luottojen ja takausten arvioitu, ministe-
riön toiminta- ja taloussuunnitelman mukai-
nen myöntäminen ainakin vuoden 2008 lop-
puun sekä mahdolliset lähivuosien rahoituk-
sen lisämyöntämistarpeet. Tämän perusteella 
enimmäismäärä ehdotetaan korotettavaksi 
2,3 miljardista eurosta 2,6 miljardiin euroon. 

 
3.5. Eräiden lakiviittausten päivittäminen 

Valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 
6 §:ssä oleva vanhentunut viittaus yritystues-
ta annettuun lakiin (1136/1993) korvattaisiin 
viittauksella yritystoiminnan tukemisesta an-
nettuun lakiin (1068/2000). Lisäksi laivanra-
kennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoit-
taville yrityksille myönnettävistä valtionta-
kauksista annetun lain nimeä on muutettu, 
minkä vuoksi valtiontakuurahastosta annetun 
lain 4 §:ssä ja valtion erityisrahoitusyhtiön 
luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 
1 §:ssä olevat viittaukset ehdotetaan korvat-
taviksi viittauksella valtion alustakauksista 
annettuun lakiin. 

4.  Esityksen vaikutukset  

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Ehdotetut lainmuutokset eivät sinänsä ai-
heuta valtiolle menoja.  

Luottolaitosten uusiin vakavaraisuusvaati-
muksiin liittyvä valtion suoran vastuun to-
teuttaminen Finnvera Oyj:n tekemistä si-
toumuksista ei aiheuta valtiolle taloudellisia 
vaikutuksia, koska valtio on tälläkin hetkellä 
ollut vastuussa Finnvera Oyj:n tekemistä si-
toumuksista, vaikka vastuu on ollut välillistä. 
Muutos nykytilanteeseen verrattuna olisi, että 
valtion vastuu Finnvera Oyj:n sitoumuksista 
syntyisi nykyistä aikaisemmin. 

Finnvera Oyj:n myöntämien valtion osittai-
sen luotto- ja takaustappiokorvaussitoumuk-
sen piirissä olevien takaisin maksamatta ole-
vien luottojen pääoman ja voimassa olevien 
takausten pääoman ylärajan korottaminen 
300 miljoonalla eurolla ei sinänsä lisää valti-
on menoja. Siltä osin kuin valtuuden käyttö 
lisääntyisi, valtion talousarvion kautta tapah-
tuva rahoitus kuitenkin vastaavasti kasvaisi. 

Selvyyden vuoksi todettakoon, että edus-
kunta päättää valtion talousarviossa yhtiön 
vuosittaisen korkotuellisten luottojen enim-
mäismyöntämisvaltuuden ja kauppa- ja teol-
lisuusministeriö puolestaan valtioneuvoston 
raha-asiainvaliokuntaa kuultuaan korkotuet-
tomien luottojen ja takausten enimmäis-
myöntämisvaltuuden. Näin muodostuvan 
luotto- ja takauskannan enimmäismäärä on 
siten viime kädessä lakisääteisesti määritelty. 
 
4.2. Yritysvaikutukset 

Luottolaitosten uusien vakavaraisuusvaa-
timusten voimaantulon myötä on odotettavis-
sa, että riskipitoisen rahoituksen kustannuk-
set nousevat ja vähemmän riskiä sisältävän 
rahoituksen kustannukset laskevat. Finnvera 
Oyj:n myöntämä rahoitus kohdistuu nimen-
omaisesti riskirahoitukseen. Finnvera Oyj:n 
myöntämien takausten merkityksen odote-
taan kasvavan, koska vakuuksien avulla yri-
tykset voivat aiempaa enemmän vaikuttaa 
luottolaitosten myöntämien luottojen hintoi-
hin.  

Esityksellä on suoria yritysvaikutuksia, 
koska valtion suoran vastuun toteuttaminen 
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Finnvera Oyj:n vastuista lainmuutoksilla 
varmistaa pienten ja keskisuurten yritysten 
sekä vientiyritysten edellytyksiä saada koh-
tuuhintaista rahoitusta myös luottolaitosten 
uusien vakavaraisuusvaatimusten tultua voi-
maan. Finnvera Oyj:n myöntämien vientita-
kuiden ja takausten riskipaino arvioitaisiin 
lainmuutosten jälkeen nykytilanteen mukai-
sesti Suomen valtion riskipainon, eikä Finn-
vera Oyj:n oman riskipainon mukaan. Ilman 
lainmuutoksia olisi vaarana, että Finnvera 
Oyj:n myöntämien vientitakuiden sekä Finn-
vera Oyj:n takaamien pienten ja keskisuurten 
yritysten luottolaitoksilta ottamien lainojen 
hinnat nousisivat. 

Finnvera Oyj:n valtion tappiokorvaussi-
toumuksen piirissä olevien luottojen ja taka-
usten enimmäismäärän korottaminen varmis-
taisi, että laissa tällä hetkellä säädetty enim-
mäismäärä ei rajoittaisi Finnvera Oyj:n lä-
hinnä kotimaisille pienille ja keskisuurille 
yrityksille myönnettävän rahoituksen tarkoi-
tuksenmukaista myöntämistä. 

Välillisiä yritysvaikutuksia esityksellä on 
siltä osin kuin lainmuutoksilla laajennetaan 
rahastolainan käyttöalaa sekä selkeytetään ja 
yhtenäistetään Finnvera-konsernin ottamaan 
rahoitukseen liittyvät valtion takauskäytän-
nöt. Muutoksilla pyritään parantamaan Finn-
vera Oyj:n edellytyksiä rahoittaa yrityksiä 
sekä turvata yhtiön maksuvalmius myös suu-
rien vientitakuu- ja erityistakauskorvausten 
osalta.  
 
5.  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu kauppa- ja teolli-
suusministeriössä yhteistyössä Finnvera 
Oyj:n kanssa. Valmistelussa on luottolaitos-
ten uusiin vakavaraisuusvaatimuksiin ja pit-
käaikaiseen rahastolainaan liittyen hyödyn-
netty kauppa- ja teollisuusministeriön aset-
taman Finnveran takuut ja Basel II  
-työryhmän elokuussa 2003 julkaistua mie-

tintöä sekä siitä annettuja lausuntoja. 
Esitysluonnoksesta pyydettiin lausunnot 

oikeusministeriöltä, ulkoasiainministeriöltä, 
valtiovarainministeriöltä, Rahoitustarkastuk-
selta, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:ltä, 
Suomen Pankkiyhdistys ry:ltä, Suomen Yrit-
täjät ry:ltä, Teknologiateollisuus ry:ltä, Val-
tiontakuurahastolta, Finnvera Oyj:ltä ja 
Suomen Vientiluotto Oy:ltä. 

Lausunnonantajat kannattavat valtion suo-
raa vastuuta Finnvera Oyj:n myöntämistä ta-
kauksista ja vientitakuista. Lausunnoissa esi-
tetyt seikat on otettu huomioon esityksen lo-
pullisessa muotoilussa. Lausuntokierroksen 
jälkeen esitysluonnoksesta on poistettu val-
tiovarainministeriön lausunnon perusteella 
yhtiön vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan 
erillistuloksen täsmentämistä koskevat koh-
dat. 
 
6.  Voimaantulo 

Luottolaitosten uudet vakavaraisuusvaati-
mukset tulevat voimaan 31 päivänä joulu-
kuuta 2006. Rahoituslaitosten ja yritysten 
kannalta on tarpeen saada hyvissä ajoin en-
nen uusien vakavaraisuusvaatimusten voi-
maantuloa varmuus Finnvera Oyj:n myöntä-
mien vientitakuiden ja takausten katsomises-
ta luottolaitosten vakavaraisuuslaskennan 
kannalta riskittömiksi. Tämän vuoksi lait eh-
dotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2006. 

Koska Finnvera Oyj:tä koskevaan lainsää-
däntöön nyt ehdotettavilla lakimuutoksilla ei 
muuteta Euroopan komissiolle ilmoitettuja 
Finnvera Oyj:n valtiontukiohjelmia, muutok-
sista ei ole tarpeen tehdä Euroopan unionin 
valtiontukisäädösten mukaista ilmoitusta Eu-
roopan komissiolle.  
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 

1. 

Laki 

valtiontakuurahastosta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtiontakuurahastosta 18 päivänä kesäkuuta 1998 annetun lain (444/1998) 4 ja 

6 §, sellaisena kuin niistä on 4 § laissa 424/2001, seuraavasti: 
 

4 § 

Valtion vastuu 

Valtio vastaa erityisrahoitusyhtiön antamis-
ta valtion vientitakuista annetussa laissa 
(422/2001), valtion alustakauksista annetussa 
laissa (573/1972), ympäristönsuojelua edis-
täviin investointeihin myönnettävistä valtion-
takauksista ja vientitakuista annetussa laissa 
(609/1973) ja valtion takuista perusraaka-
ainehuollon turvaamiseksi annetussa laissa 
(651/1985) tarkoitetuista takuista ja takauk-
sista. 

 
6 § 

Rahastolainat erityisrahoitusyhtiölle 

Jos erityisrahoitusyhtiön 4 §:ssä tarkoite-
tusta toiminnasta aiheutuu yhtiölle rahoitus-
vajetta, valtiontakuurahastosta voidaan antaa 
yhtiölle sen hakemuksesta vakuutta vaatimat-
ta lainaa. Lainan ehdoista päättää valtionta-
kuurahaston johtokunta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20 . 
————— 

 
 

2. 

Laki 

valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtion erityisrahoitusyhtiöstä 18 päivänä kesäkuuta 1998 annetun lain 

(443/1998) 6 §:n 1 momentti, sekä 
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1239/2004, uusi 2 momentti ja lakiin uusi 8 a § 

seuraavasti: 
 

2 § 

Tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jollei 3 §:n 1 momentista muuta johdu, yh-

tiö kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä val-
voo tuomioistuimessa, viranomaisissa ja toi-
mituksissa valtion etua ja oikeutta ja vastaa 
valtion velvoitteista valtiontakuurahastosta 
annetun lain (444/1998) 4 §:ssä tarkoitettuja 
takuita ja takauksia sekä valtion erityisrahoi-
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tusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta anne-
tun lain  (445/1998) 4 §:ssä tarkoitettuja ta-
kauksia koskevissa asioissa. 
 

6 § 

Yhtiön tiedonantovelvollisuus ja valvonta 

Yhtiön on annettava kauppa- ja teollisuus-
ministeriölle ja työvoima- ja elinkeinokes-
kukselle sen pyynnöstä tietoja, jotka ovat 
tarpeen käsiteltäessä yritystoiminnan tukemi-
sesta annetussa laissa (1068/2000) tarkoitet-
tuja avustushakemuksia. Yhtiön ja yhtiön ti-
lintarkastajan on annettava kauppa- ja teolli-
suusministeriölle sen pyynnöstä myös muita 
yhtiön toimialaan kuuluvia tai yhtiön valvo-
miseksi tarpeellisia tietoja. 
— — — — — — — — — — — — — —  

8 a § 

Yhtiön ottamien lainojen takaaminen 

Valtioneuvostolla on oikeus vastavakuuk-
sia vaatimatta mutta muutoin määräämillään 
ehdoilla antaa valtion omavelkaisia takauksia 
yhtiön ottamien kotimaisten ja ulkomaisten 
lainojen ja niissä sovittujen ehtojen täyttämi-
sen vakuudeksi. Tässä tarkoituksessa lainoja 
saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta 
pääomaltaan yhteensä enintään 1,2 miljardia 
euroa. Muun kuin euromääräisen lainan vas-
ta-arvo lasketaan takausta annettaessa voi-
massa olleen Euroopan keskuspankin julkai-
seman euron kurssin mukaan. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20.
————— 

 
 
 

3. 

Laki 

valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta 18 päivänä kesäkuuta 

1998 annetun lain (445/1998) 7 §, sellaisena kuin se on laissa 526/2001, sekä 
muutetaan 1 §:n 2 momentti, 4 §:n 4 momentti ja 8 §:n 3 momentti, sellaisina kuin niistä 

ovat 1 §:n 2 momentti ja 8 §:n 3 momentti mainitussa laissa 526/2001, seuraavasti:  
 

1 §  

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yhtiön antamista sitoumuksista säädetään 

lisäksi valtion vientitakuista annetussa laissa 
(422/2001), valtion alustakauksista annetussa 
laissa (573/1972), ympäristönsuojelua edis-
täviin investointeihin myönnettävistä valtion-
takauksista ja vientitakuista annetussa laissa 
(609/1973) ja valtion takuista perusraaka-
ainehuollon turvaamiseksi annetussa laissa 
(651/1985). 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
4 § 

Yhtiön takaustoiminta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valtio vastaa yhtiön myöntämistä tässä 

laissa tarkoitetuista takauksista. 
 

8 §  

Valtion sitoumukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 
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sitoumuksen piiriin kuuluvaa 3 ja 4 §:ssä tar-
koitettujen luottojen pääomaa saa samanai-
kaisesti olla takaisin maksamatta ja takauksia 
pääomaltaan voimassa yhteensä enintään 2,6 

miljardia euroa. 
——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 
20 . 

————— 

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2005 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 

valtiontakuurahastosta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtiontakuurahastosta 18 päivänä kesäkuuta 1998 annetun lain (444/1998) 4 ja 

6 §, sellaisena kuin niistä on 4 § laissa 424/2001, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4 § 

Valtion vastuu 

Valtio vastaa erityisrahoitusyhtiön anta-
mista valtion vientitakuista annetussa laissa 
(422/2001), laivanrakennus- tai laivanvarus-
tamotoimintaa harjoittaville yrityksille 
myönnettävistä valtiontakauksista annetussa 
laissa (573/1972), ympäristönsuojelua edis-
täviin investointeihin myönnettävistä valti-
ontakauksista ja vientitakuista annetussa 
laissa (609/1973) ja valtion takuista perus-
raaka-ainehuollon turvaamiseksi annetussa 
laissa (651/1985) tarkoitetuista takuista ja 
takauksista, jos erityisrahoitusyhtiölle on 
lain mukaisessa menettelyssä vahvistettu 
näitä takuita tai takauksia koskeva maksu-
velvollisuus, eikä yhtiö ole sitä täyttänyt. 
 

6 § 

Rahastolainat erityisrahoitusyhtiölle 

Jos erityisrahoitusyhtiön 4 §:ssä tarkoite-
tusta toiminnasta aiheutuu yhtiölle lyhytai-
kaista rahoitusvajetta, voidaan rahastosta 
antaa yhtiölle sen hakemuksesta vakuutta 
vaatimatta lainaa. 

4 § 

Valtion vastuu 

Valtio vastaa erityisrahoitusyhtiön anta-
mista valtion vientitakuista annetussa laissa 
(422/2001), valtion alustakauksista annetus-
sa laissa (573/1972), ympäristönsuojelua 
edistäviin investointeihin myönnettävistä 
valtiontakauksista ja vientitakuista annetus-
sa laissa (609/1973) ja valtion takuista pe-
rusraaka-ainehuollon turvaamiseksi anne-
tussa laissa (651/1985) tarkoitetuista takuis-
ta ja takauksista. 
 
 
 
 
 

 
6 § 

Rahastolainat erityisrahoitusyhtiölle 

Jos erityisrahoitusyhtiön 4 §:ssä tarkoite-
tusta toiminnasta aiheutuu yhtiölle rahoitus-
vajetta, valtiontakuurahastosta voidaan an-
taa yhtiölle sen hakemuksesta vakuutta vaa-
timatta lainaa. Lainan ehdoista päättää val-
tiontakuurahaston johtokunta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuu-

ta 20    
——— 

. 
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2. 

Laki 

valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtion erityisrahoitusyhtiöstä 18 päivänä kesäkuuta 1998 annetun lain 

(443/1998) 6 §:n 1 momentti, sekä 
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1239/2004, uusi 2 momentti ja lakiin uusi 8 a § 

seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 § 

Yhtiön tiedonantovelvollisuus ja valvonta 

Yhtiön on annettava kauppa- ja teolli-
suusministeriölle ja työvoima- ja elinkeino-
keskukselle sen pyynnöstä tietoja, jotka ovat 
tarpeen käsiteltäessä yritystuesta annetussa 
laissa (1136/1993) tarkoitettuja avustusha-
kemuksia. Yhtiön ja yhtiön tilintarkastajan 
on annettava kauppa- ja teollisuusministeri-
ölle sen pyynnöstä myös muita yhtiön toi-
mialaan kuuluvia tai yhtiön valvomiseksi 
tarpeellisia tietoja. 
— — — — — — — — — — — — — —  

2 § 

Tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jollei 3 §:n 1 momentista muuta johdu, 

yhtiö kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä 
valvoo tuomioistuimessa, viranomaisissa ja 
toimituksissa valtion etua ja oikeutta ja vas-
taa valtion velvoitteista valtiontakuurahas-
tosta annetun lain (444/1998) 4 §:ssä tar-
koitettuja takuita ja takauksia sekä valtion 
erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoi-
minnasta annetun lain  (445/1998) 4 §:ssä 
tarkoitettuja takauksia koskevissa asioissa. 
 

6 § 

Yhtiön tiedonantovelvollisuus ja valvonta 

Yhtiön on annettava kauppa- ja teolli-
suusministeriölle ja työvoima- ja elinkeino-
keskukselle sen pyynnöstä tietoja, jotka ovat 
tarpeen käsiteltäessä yritystoiminnan tuke-
misesta annetussa laissa (1068/2000) tarkoi-
tettuja avustushakemuksia. Yhtiön ja yhtiön 
tilintarkastajan on annettava kauppa- ja teol-
lisuusministeriölle sen pyynnöstä myös mui-
ta yhtiön toimialaan kuuluvia tai yhtiön val-
vomiseksi tarpeellisia tietoja. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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 8 a § 

Yhtiön ottamien lainojen takaaminen 

Valtioneuvostolla on oikeus vastavakuuk-
sia vaatimatta mutta muutoin määräämil-
lään ehdoilla antaa valtion omavelkaisia ta-
kauksia yhtiön ottamien kotimaisten ja ul-
komaisten lainojen ja niissä sovittujen ehto-
jen täyttämisen vakuudeksi. Tässä tarkoituk-
sessa lainoja saa samanaikaisesti olla ta-
kaisin maksamatta pääomaltaan yhteensä 
enintään 1,2 miljardia euroa. Muun kuin 
euromääräisen lainan vasta-arvo lasketaan 
takausta annettaessa voimassa olleen Eu-
roopan keskuspankin julkaiseman euron 
kurssin mukaan. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta 

20   . 
——— 

 
 
 

3. 

Laki 

valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta 18 päivänä kesäkuuta 

1998 annetun lain (445/1998) 7 §, sellaisena kuin se on laissa 526/2001, sekä 
muutetaan 1 §:n 2 momentti, 4 §:n 4 momentti ja 8 §:n 3 momentti, sellaisina kuin niistä 

ovat 1 §:n 2 momentti ja 8 §:n 3 momentti mainitussa laissa 526/2001, seuraavasti:  
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yhtiön antamista sitoumuksista säädetään 

lisäksi valtion vientitakuista annetussa laissa 
(422/2001), laivanrakennus- tai laivanvarus-
tamotoimintaa harjoittaville yrityksille 
myönnettävistä valtiontakauksista annetussa 
laissa (573/1972), ympäristönsuojelua edis-
täviin investointeihin myönnettävistä valti-

1 §

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yhtiön antamista sitoumuksista säädetään 

lisäksi valtion vientitakuista annetussa laissa 
(422/2001), valtion alustakauksista annetus-
sa laissa (573/1972), ympäristönsuojelua 
edistäviin investointeihin myönnettävistä 
valtiontakauksista ja vientitakuista annetus-
sa laissa (609/1973) ja valtion takuista pe-
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ontakauksista ja vientitakuista annetussa 
laissa (609/1973) ja valtion takuista perus-
raaka-ainehuollon turvaamiseksi annetussa 
laissa (651/1985). 
 

4 § 

Yhtiön takaustoiminta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valtio vastaa yhtiön myöntämistä tässä 

laissa tarkoitetuista takauksista, jos yhtiö to-
detaan lain mukaisessa menettelyssä mak-
sukyvyttömäksi ja kykenemättömäksi mak-
samaan sitoumuksiaan niiden erääntyessä. 
 

7 § 

Yhtiön ottamien lainojen takaaminen 

Valtioneuvostolla on oikeus vastavakuuk-
sia vaatimatta, mutta muutoin määräämil-
lään ehdoilla antaa valtion omavelkaisia ta-
kauksia yhtiön ottamien kotimaisten ja ul-
komaisten lainojen ja niissä sovittujen ehto-
jen täyttämisen vakuudeksi. Tässä tarkoituk-
sessa lainoja saa samanaikaisesti olla ta-
kaisin maksamatta pääomaltaan yhteensä 
enintään 1,2 miljardin euron määrä. Muun 
kuin euromääräisen lainan vasta-arvo las-
ketaan takausta annettaessa voimassa ol-
leen Euroopan keskuspankin asianomaiselle 
valuutalle noteeraaman keskikurssin mu-
kaan. 
 

8 § 

Valtion sitoumukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 

sitoumuksen piiriin kuuluvaa 3 ja 4 §:ssä 
tarkoitettujen luottojen pääomaa saa saman-
aikaisesti olla takaisin maksamatta ja taka-
uksia pääomaltaan voimassa yhteensä enin-
tään 2,3 miljardia euroa. 

rusraaka-ainehuollon turvaamiseksi anne-
tussa laissa (651/1985). 
 
 
 

4 § 

Yhtiön takaustoiminta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valtio vastaa yhtiön myöntämistä tässä 

laissa tarkoitetuista takauksista. 
 
 
 
 

7 § 

Yhtiön ottamien lainojen takaaminen 

(kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 § 

Valtion sitoumukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 

sitoumuksen piiriin kuuluvaa 3 ja 4 §:ssä 
tarkoitettujen luottojen pääomaa saa saman-
aikaisesti olla takaisin maksamatta ja taka-
uksia pääomaltaan voimassa yhteensä enin-
tään 2,6 miljardia euroa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuu-

ta 20  .  
.——— 

 
 


