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Laki
valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain (443/1998) 3 §:n 1 ja 4 momentti ja
8 a §, sellaisena kuin niistä on 8 a § laissa 1141/2008, sekä
lisätään lakiin uusi 8 b § seuraavasti:
3§
Hallinto
Yhtiö kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonalaan.
— — — — — — — — — — — — —
Yhtiöön ei sovelleta luottolaitostoiminnasta annettua lakia (121/2007).
8a§
Yhtiön ottamien lainojen takaaminen
Valtioneuvostolla on oikeus vastavakuuksia vaatimatta, mutta muutoin määräämillään
ehdoilla antaa valtion omavelkaisia takauksia
yhtiön omiin ja Suomen Vientiluotto Oy:n
tarpeisiin ottamien kotimaisten ja ulkomaisten lainojen ja muiden velkasitoumusten sekä
niihin liittyvien koron- ja valuutanvaihtosopimusten sekä muiden vastaavien suojausjärjestelyjen ja sopimuksissa sovittujen korkojen ja muiden ehtojen täyttämisen vakuudeksi.
Valtioneuvostolla on oikeus vastavakuuksia vaatimatta antaa omavelkaisia takauksia
myös lainaohjelmiin. Lainaohjelmalla tarkoitetaan puitesopimusta, jonka mukaan yhtiö
HE 115/2011
TaVM 7/2011
EV 93/2011

ottaisi useita lainoja ohjelmassa määrättyyn
enimmäismäärään. Valtiovarainministeriö tai
sen määräyksestä valtiokonttori voi päätöksellään kohdentaa takauksen koskemaan yhtiön lainaohjelman mukaan ottamaa yksittäistä lainaa.
Yhtiöllä saa olla samanaikaisesti valtion
takaamien lainojen pääomaa takaisin maksamatta ja lainaohjelmia euromääräiseltä vastaarvoltaan enintään 5,0 miljardia euroa. Sen
lisäksi yhtiöllä saa olla valtion takausten piirissä ottamiensa lainojen pääomalle laskettavia korkoja ja riskien suojaamiseksi tarpeellinen määrä lainoihin liittyviä koronvaihto- ja
valuutanvaihtosopimuksia ja muita vastaavia
suojausjärjestelyjä.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun muun
kuin euromääräisen lainan vasta-arvo ja 2
momentissa tarkoitettuun lainaohjelmaan sisältyvän muun kuin euromääräisen lainan
vasta-arvo lasketaan kunkin lainan liikkeellelaskupäivänä voimassa olleen Euroopan keskuspankin julkaiseman euron kurssin mukaan.
8b§
Lainojen myöntäminen yhtiölle
Jos rahoitusmarkkinoiden toiminta on sel-
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laisessa häiriötilassa, että se estää yhtiötä
hankkimasta pääomamarkkinoilta 8 a §:ssä
tarkoitettuja lainoja ja lainaohjelmia kohtuullisilla ehdoilla, voidaan yhtiölle myöntää valtion talousarviossa olevien määrärahojen
puitteissa lyhytaikaista, enintään 12 kuukauden pituista lainaa käypää korkoa vastaan

enintään 500 miljoonan euron määrään
saakka. Lainat myönnetään vakuuksia vaatimatta.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.
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