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Valtioneuvoston sitoumus Suomen Vientiluotto Oy:lle luottomuotoista vienninrahoitusta 
koskevan alijäämäkorvauksen maksamisesta 

Valtioneuvosto on tänään tekemällään päätöksellä, asian oltua 1 päivänä helmikuuta 2012 

valmistavasti valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltävänä, päättänyt antaa julkisesti 

tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain (1543 /2011) 7 §:n nojalla 

Suomen Vientiluotto Oy:lle luottomuotoista vienninrahoitusta koskevan alijäämäkorvauksen 

maksamisesta seuraavan sitoumuksen: 

 

1. Luottomuotoisessa vienninrahoituksessa Suomen Vientiluotto Oy maksaa 

Finnvera Oyj:lle sen hankkimasta rahoituksesta hinnan, joka kattaa 

Finnvera Oyj:lle luottomuotoisen vienninrahoituksen varainhankinnasta ja 

-hallinnasta aiheutuvat kulut (muun muassa varainhankinta, likviditeetin 

hallinta ja muut hallintokulut; jäljempänä kokonaishinta). Kun 

luottomuotoisen vienninrahoituksen varainhankinnan ja -hallinnan 

kokonaishinta on korkeampi kuin Suomen Vientiluotto Oy:n 

luottomuotoisesta vienninrahoituksesta saamat tuotot (mukaan lukien 

yhtiölle korontasauksessa maksettava 0,25 prosentin lisä) vähennettyinä 

toiminnasta Suomen Vientiluotto Oy:lle aiheutuneilla kustannuksilla, 

Suomen Vientiluotto Oy:lle aiheutuu toiminnasta alijäämää. Vastaavasti 

kun varainhankinnan kokonaishinta on alempi kuin Suomen Vientiluotto 

Oy:n luottomuotoisesta vienninrahoituksesta saamat tuotot vähennettyinä 

toiminnasta Suomen Vientiluotto Oy:lle aiheutuneilla kustannuksilla, 

aiheutuu toiminnasta ylijäämää Suomen Vientiluotto Oy:lle. Ylijäämä 

siirretään yhtiön väli- tai vuositilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen yhtiön 

taseeseen vapaaseen omaan pääomaan. 

2. Suomen Vientiluotto Oy:lle luottomuotoisesta vienninrahoituksesta 

aiheutunut alijäämä katetaan ensisijaisesti Suomen Vientiluotto Oy:n 

vapaalla omalla pääomalla, johon luottomuotoisesta vienninrahoituksesta 

aiemmin mahdollisesti syntyneet ylijäämät on siirretty.  

3. Alijäämäkorvausta maksetaan valtion varoista siltä osin kuin Suomen 

Vientiluotto Oy:n väli- tai vuositilinpäätökseen perustuva, 

luottomuotoisesta vienninrahoituksesta johtuva alijäämä on suurempi kuin 

yhtiön vapaa oma pääoma. Alijäämäkorvauksen maksamisella 
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varmistetaan järjestelmän hinnoittelun kilpailukykyisyys ja turvataan 

Finnvera-konsernin vakavaraisuuden säilyminen riittävällä tasolla 

(vähintään 12 prosenttia).  

4. Häiriöttömässä markkinatilanteessa luottomuotoisen vienninrahoituksen 

kilpailukykyisyys edellyttää kiinteäkorkoisessa antolainauksessa CIRR-

korkoa ilman lisämarginaalia. Jos kuitenkin Suomen Vientiluotto Oy:n 

tulos on väli- tai vuositilinpäätöksessä muodostumassa yleisen 

rahoitusmarkkinatilanteen seurauksena tappiolliseksi ja jos kilpailutilanne 

kilpailijamaiden julkisiin rahoittajiin nähden mahdollistaa CIRR-koron 

käytön lisättynä marginaalilla, Suomen Vientiluotto Oy voi alijäämän 

muodostumisen estämiseksi asettaa kiinteäkorkoisissa antolainoissa koron 

CIRR-korkoa korkeammaksi. 

5. Vuosi- tai välitilinpäätöksen tultua hyväksytyksi Suomen Vientiluotto Oy 

tekee työ- ja elinkeinoministeriölle alijäämäkorvauksen maksamista 

koskevan esityksen, johon liitetään tarpeellinen selvitys. Selvityksessä 

tulee olla ainakin vahvistettu väli- tai vuositilinpäätös, yksilöity erittely 

korvattavasta määrästä ja muu alijäämäkorvauksen maksamisen kannalta 

tarpeellinen tieto. 

6. Alijäämäkorvaus maksetaan Suomen Vientiluotto Oy:lle valtion 

talousarvioon sisältyvältä, vienti- ja alusluottojen korkotukia koskevalta 

momentilta (arviomääräraha) sen jälkeen, kun työ- ja elinkeinoministeriö 

on tehnyt korvauspäätöksen. 

7. Jos luottomuotoisesta vienninrahoituksesta johtuen Finnvera-konsernin 

vakavaraisuus heikkenee, turvataan Finnvera-konsernin ja Finnvera Oyj:n 

vakavaraisuuden säilyminen riittävällä tasolla (vähintään 12 prosenttia) 

pääomittamalla tarvittaessa Finnvera Oyj:ta valtion talousarvion kautta. 

8. Suomen Vientiluotto Oy on velvollinen raportoimaan työ- ja 

elinkeinoministeriölle neljännesvuosittain luottomuotoisen 

vienninrahoituksen varainhankinnan ja antolainauksen keskikoron sekä 

vuosittain vuosibudjetin hyväksymisen jälkeen arvion luottomuotoisen 

vienninrahoituksen seuraavan vuoden tuloksesta sekä yhtiön toimintaan 

vaikuttavan rahoitusmarkkinatilanteen kehityksestä. 
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