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VALTIONTAKUURAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2022
1. Valtiontakuurahaston tarkoitus
Valtiontakuurahaston tarkoituksesta säädetään valtiontakuurahastosta
annetussa laissa (444/1998). Rahaston tarkoituksena on turvata valtion
erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa (443/1998) tarkoitetun yhtiön
(Finnvera Oyj) antamien tiettyjen sitoumusten täyttäminen. Lisäksi rahaston varoista hoidetaan Valtiontakuukeskuksen ja sitä edeltäneen
vientitakuulaitoksen ja Valtiontakauslaitoksen antamista takuista, takauksista ja muista vastuusitoumuksista aiheutuvat vastuut.
2. Talousarvioesityksen oikeudellinen perusta
Valtiontakuurahastosta annetun lain 8 §:n nojalla työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa rahaston talousarvion erityisrahoitusyhtiön tilikautta vastaavalle ajanjaksolle. Valtiontakuurahastosta annetun asetuksen
(957/1998) 3 §:n 6 kohdan mukaan rahaston johtokunnan tehtävänä on
valmistella työ- ja elinkeinoministeriötä varten ehdotus valtiontakuurahaston talousarvioksi.
3. Valtiontakuurahaston kirje
Valtiontakuurahasto on 8.12.2021 päivätyllä kirjeellä esittänyt valtiontakuurahaston vuoden 2022 talousarvion työ- ja elinkeinoministeriön vahvistettavaksi. Valtiontakuurahasto on perustanut esityksensä salassa
pidettäviin liitteisiin eli talousarvioehdotukseen vuodelle 2022 ja talousarvion perusteluihin sekä vuoden 2022 ennakoivaan rahoituslaskelmaan. Valtiontakuurahaston johtokunta on hyväksynyt talousarvion sähköpostikokouksessaan 3.-8.12.2021.
4. Talousarvioesitys
VUODEN 2022 TALOUSARVION PERUSTELUT
4.1. Maksutulot ja korvaukset
Finnveran perustamisen jälkeen valtiontakuurahaston lukuun ei ole
myönnetty uusia vientitakuita, eikä kotimaan takauksia. Rahastolla ei ole
enää voimassa takuu- tai takausvastuita Valtiontakuukeskuksen myöntämistä vientitakuista ja valtiontakauksista, joten myöskään maksutuloja
tai korvauksia ei ole enää odotettavissa.

1/3

2/3

4.2. Takaisinperintä
Valtiontakuurahastolla on maksettujen korvausten perusteella syntyneitä
takaisinperintäsaamisia nimellisarvoltaan n. 180 milj. euroa ja siitä 75
prosenttia vakautussopimuksiin perustuvia. Vakautussopimusten perusteella ennakoidaan saatavan n. 5,2 milj. euroa, joista suurimpana eränä
Irak 3,1 milj. euroa.
Kotimaan takaussaamisten määrä on nykyään hyvin vähäinen ja niistä
ennakoidaan kertyvän takaisinperintää vain 1500 euroa.
Takaisinperintäsaamisten ennakoidaan pienenevän 1,5 milj. euroa. Saamisten muutos on budjetoitu oletuksella, että saamisten arvostustaso ja
valuuttakurssikehitys noudattavat budjettihetkellä voimassa olevaa tasoa.
4.3. Finnveran vastuulla olevan rahastolain toiminnan erillistulos
Finnveran vuoden 2022 budjetti on vielä valmistelussa, mutta tässä vaiheessa ennakoidaan rahastolain toiminnan osuuden siitä muodostuvan
positiiviseksi.
Finnveralla on talousarvion laadintahetkellä vuoden 2020 tuloksen perusteella saatu 349 milj. euron rahastomaksu, jota ei ole kuitenkaan
vielä maksettu Finnveralle. Rahastolain 1998/444 5§:n mukaisesti Finnveran rahastolain toiminnan voitto tai osa siitä voidaan ennen tilinpäätöksen vahvistamista siirtää valtiontakuurahastoon siltä osin kuin yhtiö
on saanut rahastomaksuja ja niitä on vielä takaisin maksamatta valtiontakuurahastoon (rahastopalautus). Rahastopalautuksesta päättää yhtiökokous valtiontakuurahaston johtokunnan esityksestä. Hallituksen esityksen (HE 151/2006) perusteluissa todetaan rahastopalautuksen olevan harkinnanvarainen, eikä siis ehdoton kuten rahastomaksu, ja päätöksen siitä tekee Finnvera Oyj:n yhtiökokous edellyttäen, että valtiontakuurahaston johtokunta on esittänyt rahastopalautuksen tekemistä.
Mikäli Finnveran erillistulos muodostuisi positiiviseksi, johtokunta tulisi
rahastolain mukaisesti hakemaan rahastopalautusta. Koska rahastopalautuksessa on kuitenkin kyse Finnveran yhtiökokouksen harkinnanvaraisesta päätöksestä ja koska pitkittynyt koronatilanne ja siitä aiheutuva
taloudellinen epävarmuus jatkuvat edelleen, talousarvioon ei ole ennakoitu tuloina rahastopalautusta.
4.4. Hallinnointipalkkio ja rahaston toimintakulut
Finnveralle maksetaan rahaston vastuulla olevan kannan hallinnoinnista
hallintopalkkiota tehdyn hallinnointisopimuksen perusteella. Voimassa
oleva hallinnointisopimus on solmittu vuosille 2018-2022 ja sen mukaan
hallinnointipalkkio on kiinteä vuosipalkkio 120 000 euroa + alv, mutta
palkkion määrää voidaan tarkistaa, mikäli tehtävän hoidon vaatima työmäärä ja kustannukset poikkeavat olennaisesti siitä mitä sopimuksen
tekohetkellä on ennakoitu.
Sopimuksen tekohetkellä jäljellä oleva vähäinen vientitakuuvastuu on
poistunut ja kotimaan takaisinperintäsaamiset vähentyneet merkittävästi,
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jolloin näiden muutosten myötä kannan hallinnointiin kuluva aika on vähentynyt. Hallinnointipalkkioon esitetään budjetoitavan 80 000 euroa +
alv. Lopullinen palkkion määrä lasketaan palkkioperusteiden mukaisesti
huomioiden hallinnointiin käytetty aika.
Muita hallintokuluja on budjetoitu 18 000 euroa.
4.5. Rahaston tulos vuonna 2021
Talousarvion mukaan rahaston vuoden 2022 tuloksen ennakoidaan olevan 3,5 milj.euroa positiivinen. Kassaperusteisesti tarkasteltuna rahaston tuloksen ennakoidaan olevan 5,1 milj. euroa positiivinen.
31.10.2021 rahastossa oli likvidejä varoja 694,4 milj.euroa ja 31.12.2022
likvidien varojen määrän ennakoidaan olevan tätä suurempi oletuksella,
että rahastoon tehdään vielä vuoden 2021 aikana pandemian jatkumiseen varautumisena tarvittavan kokoinen pääomitus talousarviosiirtona
vuoden 2021 III lisätalousarviossa varatuista 650 milj. eurosta.
5. Esitys
Esitetään, että työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaisi valtiontakuurahaston talousarvion vuodelle 2022 valtiontakuurahaston esityksen mukaisena.

