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1539/2016

Statsrådets förordning
om statligt lån som beviljas statens specialfinansieringsbolag

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 b § i lagen om statens speci-
alfinansieringsbolag (443/1998), sådan paragrafen lyder i lag 1514/2016:

1 § 

Prognos över betalningsberedskap 

Statens specialfinansieringsbolag, nedan bolaget, ska göra upp en prognos över betal-
ningsberedskap. Prognosen ska göras upp kvartalsvis för en period på minst 12 månader.

I prognosen beaktas kontomedel och andra investeringar som hör till likviditetsreser-
ven, uttag och återbetalningar av lån vid utlåning och inlåning samt andra kassaflöden av
betydelse.

2 § 

Underskott 

Med underskott avses en situation då bolagets tillgångar på basis av prognosen över be-
talningsberedskap enligt 1 § inte räcker till för att finansiera de förbindelser som bolaget
ingått.

Bolaget ska underrätta arbets- och näringsministeriet, finansministeriet och statskonto-
ret om att det uppstått underskott utan dröjsmål och senast 12 månader före den uppskat-
tade tidpunkten för uttag av de lån som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinansie-
ringsbolag (443/1998).

3 § 

Lånearrangemang

Med lånearrangemang avses beslut om det maximala lånebelopp som beviljas bolaget
och inom ramen för vilket bolaget har rätt att lyfta lån upp till det maximala belopp som
fastställts vid lånearrangemanget. Lånen beviljas i euro och med rörlig ränta. Lånearrang-
emanget gäller i 12 månader från beviljandet. 

Bolaget ska betala en åtagandeavgift för lånearrangemanget från och med ikraftträdan-
det av lånearrangemanget fram till uttaget av vart och ett av lånen. Åtagandeavgiften be-
talas i efterskott i samband med att lånet lyfts. Beloppet av åtagandeavgift fastställs innan
lånearrangemanget inleds så, att det täcker de uppskattade kostnader som medförs för sta-
ten för reservering av krediter inom lånearrangemanget.   

Den ränta som tas ut på de lån som lyfts inom ramen för lånearrangemanget täcker sta-
tens egna kostnader för anskaffning av medel utökade med marginal. Om återbetalnings-
tiden för ett lån är högst 12 månader, är marginalen 0,1 procent av lånekapitalet. Om tiden
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för återbetalning av lånet överskrider 12 månader, ska bolaget för varje sexmånadersperi-
od med vilken lånets återbetalningstid överskrider 12 månader, betala en förhöjd marginal
på 0,1 procent som bestämts på basis av lånekapitalet.

4 § 

Ansökan om lånearrangemang

Om prognosen över betalningsberedskap uppvisar ett underskott och det är motiverat
att anta att bolaget på grund av läget på finansieringsmarknaden inte är kapabelt att på skä-
liga villkor skaffa tillräckligt med medel för att finansiera de förbindelser som bolaget in-
gått, kan bolaget ge in ansökan om beviljande av lånearrangemang till arbets- och närings-
ministeriet. Ansökan ska ges in minst 10 månader före den uppskattade tidpunkten för ut-
tag av det första lån som omfattas av lånearrangemanget.

Till ansökan ska fogas en prognos över betalningsberedskap, en redogörelse för läget i
medelanskaffningen, motivering till låneansökan och annan behövlig utredning i ärendet.
Ansökan ska delges finansministeriet och statskontoret för kännedom.

5 § 

Beslut om beviljande av lånearrangemang

Arbets- och näringsministeriet fattar beslut om beviljande av lånearrangemang och lån
inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten inom en månad från det att lånean-
sökan getts in.

Innan arbets- och näringsministeriet fattar beslut enligt 1 mom., ska ministeriet inhämta
utlåtande i saken av finansministeriet. 

6 § 

Beslut om uttag av lån inom ramen för lånearrangemanget

Bolaget får lyfta lån inom ramen för lånearrangemanget under förutsättning att återbe-
talningstiden för lånet är högst 12 månader. 

Om återbetalningstiden för ett lån som omfattas av lånearrangemanget överskrider 12
månader, har bolaget rätt att lyfta lånet enligt lånevillkoren efter det att arbets- och nä-
ringsministeriet har beslutat bevilja lånet.

7 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017. 

Helsingfors den 29 december 2016

Näringsminister Mika Lintilä

Regeringsråd Kari Parkkonen
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