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VALTIONTAKUURAHASTON VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
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Yleistä
Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä on valtion talousarvion ulkopuolinen
valtiontakuurahasto. Valtiontakuurahastosta annetun lain (444/1998) 2 §:n mukaan
rahaston tarkoituksena on turvata valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa
(443/1998) tarkoitetun yhtiön (Finnvera Oyj) antamien valtiontakuurahastosta annetun
lain 4 §:ssä (muut. 991/2005) mainittujen sitoumusten täyttäminen. Lain 4 §:n mukaan
valtio vastaa erityisrahoitusyhtiön antamista valtion vientitakuista annetussa laissa
(422/2001), valtion alustakauksista annetussa laissa (573/1972), ympäristönsuojelua
edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista
annetussa laissa 609/1973) ja valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi
annetussa laissa (651/1985) tarkoitetuista takuista ja takauksista. Rahaston varoista
hoidetaan myös Valtiontakuukeskuksen ja sitä edeltäneen vientitakuulaitoksen ja
Valtiontakauslaitoksen antamista takuista, takauksista ja muista vastuusitoumuksista
aiheutuneet vastuut (ns. ”vanha kanta”).
Valtiontakuurahastosta annetun lain 8 §:n mukaan valtioneuvosto vahvistaa rahaston
tilinpäätöksen.
Valtiontakuurahaston johtokunta on hyväksynyt valtiontakuurahaston vuoden 2018
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 5.2.2019.
Tilintarkastajat ovat 14.2.2019 lausuntonaan esittäneet, että Valtiontakuurahaston
tilinpäätös antaa valtion talousarviosta annetussa laissa ja asetuksessa tarkoitetulla
tavalla oikeat ja riittävät tiedot rahaston toiminnan tuloksesta, tuloksellisuudesta ja
taloudellisesta asemasta. Rahastoa on hoidettu sitä koskevien säännösten mukaisesti.
Lausunto on annettu tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.
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Vienti takuu - ja erityistakauskannan ri skiasema
Valtiontakuurahaston vastuulla oleva vientitakuu- ja erityistakauskanta oli vuoden
2018 lopussa noin 23,6 mrd. euroa. Vastuukanta kasvoi edellisen vuoden lopusta noin
1,0mrd. euroa. Maaluokittaisessa jakaumassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia
vuoden aikana, ja suurimpina yksittäisinä vastuumaina ovat edelleen Yhdysvallat,
Saksa, Brasilia, Venäjä ja Espanja.
Yritysten kaupalliset riskit olivat vuoden 2018 lopussa 22,4 mrd euroa, jossa on noin
1,2 mrd euroa kasvua vuoden 2017 lopusta. Pankkien osuus vientitakuukannasta on
0,8 mrd euroa vuoden 2018 lopussa, jossa on noin 200 milj. euroa laskua vuoden 2017
lopusta. Nostettua riskiä oli 10,1 mrd euroa ja nostamatonta (ml. tarjoukset) 13,5 mrd
euroa, joka suurimmalta osin tulee nostetuksi useiden vuosien ajanjaksolla
tulevaisuudessa.
Vastuista 69 % oli parhaimmissa riskiluokissa (A1-B1), noin 4 % heikoimmissa (B3C) ja loppuosa eli 27 % oli B2 -luokassa. Vuoden 2017 loppuun verrattuna portfolion
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riskiluokkajakauma on hieman parantunut erityisesti muutamien suurten vastuiden
riskiluokkamuutosten vuoksi.
Toimialoista telakoiden ja varustamoiden osuus oli vuoden 2018 lopussa 55% ja
televastuiden osuus 19 %. Vientitakuuvastuiden voimakas nousu vuodesta 2014
lähtien on johtunut pääosin telakoiden ja varustamoiden suurista risteilijätilauksista,
joiden rahoitukseen Finnvera on osallistunut. Suurin osa näistä tilauksista jonoutuu
ajallisesti usealle vuodelle telakan rakennuskapasiteetin mukaan, ennen kuin alukset
rakennetaan. Vastuukanta sisältää tilauksia, jotka ajallisesti voivat hajautua lähes 10
vuoden päähän. Tästä syystä erityisesti aluskanta on kasvanut voimakkaasti.
Edelleenkin merkittävimpänä toimialakeskittymänä voidaan pitää telakka- ja
varustamosektoria. Suuret yksittäiset vastuut tai vastuiden toimiala- ja maakasaumat
luovat riskikeskittymiä myös tulevaisuudessa ja näitä pyritään suojaamaan
mahdollisuuksien mukaan.
Riskin suojausta on vuoden aikana jatkettu muiden vientitakuulaitosten ja yksityisten
vakuutusyhtiöiden kanssa tehdyillä jälleenvakuutussopimuksilla, joilla vakuutusyhtiöt
ottavat osan luottoriskistä kantaakseen. Sopimusten laskettu mahdollinen
maksimikorvaus oli vuoden 2018 lopussa noin 1,4 mrd. euroa. (Sopimusten arvo
vuoden 2017 lopussa oli n. 748 milj. euroa.) Yksittäisillä jälleenvakuutuksilla on
katettu
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vastuukannasta.
Yksittäisten
jälleenvakuutusten
ja
portfoliojälleenvakuutuksen arvioidaan vähentävän vientitakuukannan laskennallista
luottoriskiä yhteensä n. 20 %.
Suuret riskikeskittymät, epävarmuus maailman taloudellisesta ja poliittisesta
kehityksestä sekä suurten yhtiöiden tapahtumat vaikuttavat vientitakuuportfolion
riskitasoon. Mahdolliset tappio-odotukset ovat lyhyellä aikavälillä keskittyneet
muutamiin yksittäisiin yhtiöihin, joista yhdenkään vastuumäärä ei kokoluokkansa
perusteella uhkaa merkittävästi puskurivaroja.
Finnveran vientitakuiden enimmäismäärä on 27 mrd. euroa ja erityisriskinoton
takausvaltuus 5 mrd. euroa. Näihin ei ole tullut muutoksia kertomusvuonna.
Valtiontakuurahasto on päättänyt Finnvera Oyj:n laskemiin perustuen, että 31.12.2018
tilanteen mukaisen nostetun vastuukannan noin 10,1 mrd. euron vaikutukset
rahastoitujen varojen tarpeeseen osoittavat, että riskit olisi arvion mukaan teoriassa
katettu nykyisin varoin, jotka ovat yhteensä noin 1,43 mrd. euroa
(Valtiontakuurahaston noin 680 milj. ja Finnvera Oyj:n vienti- ja erityistakuurahaston
noin 750 milj. euroa1). Rahastoidut varat kattavat yhteensä noin 230% nostetun
vastuukannan (10,1 mrd) ja noin 90% kokonaisvastuukannan (23,6 mrd) luottoriskistä.
Kokonaisvastuukannan luottoriski hajaantuu pitkälle aikavälille, eikä se ole suoraan
vertailukelpoinen nostetun luottoriskin kanssa.
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Valtiontakuurahaston tulos
Valtiontakuurahaston vuoden 2018 suoriteperusteinen tulos oli 4.254.360,47 euroa
ylijäämäinen (vuonna 2017 tulos oli noin 2.025.137,004 euroa ylijäämäinen).

1

per 31.12.2018
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Tilikauden suoriteperusteinen ylijäämä on 4,3 milj. euroa ja tilikaudelle laadittu
talousarvio oli 1,1 milj. euroa ylijäämäinen, jolloin poikkeamaksi muodostui 3,1 milj.
euroa. Poikkeama johtui takaisinperinnän kehityksestä. Kassaperusteisesti
takaisinperintätuottoja kertyi 1,0 milj. euroa ennakoitua enemmän johtuen pääasiassa
Irakin saamisten perinnästä. Irak maksoi vakautussopimuksen mukaisesti, kun
talousarviossa oli arvioitu kertymän olevan 70%. Takaisinperintäsaamiset vähenivät
talousarvioon verrattuna 2,1 milj. euroa ennakoitua vähemmän.
Talousarvion toteutuman kannalta merkittävin asia on takaisinperintäsaamisten
arvostus ja kertymä. Takaisinperintäsaamisten kokonaismäärästä (nimellisarvo 202,4
milj. euroa ja kirjanpitoarvo 23,1 milj. euroa) merkittävin osa (nimellisarvosta 75 % ja
kirjapitoarvosta 99 %) on Pariisin klubissa solmittuun vakaussopimukseen perustuvia.
Valtiontakuurahastolla on vakautussopimukset seuraavien velallismaiden kanssa:
Argentiina (velan kirjanpitoarvo nimellisarvosta tilinpäätöksessä 70 %), BosniaHertsegovina (50 %), Indonesia (94 %), Irak (10 %), Kenia (100 %), Kuuba (10 %),
Pakistan (30 %) ja Serbia (70 %). Nämä kaikki ovat maksaneet vuonna 2018 velkansa
vakaussopimuksen mukaisesti, eikä arvostusprosentteihin ole tehty vuoden 2018
tilinpäätöksessä muutoksia verrattuna vuoden takaiseen. Kenia saaminen on arvostettu
tilinpäätöksessä nimellisarvoonsa, koska Kenia maksoi vakautussopimuksensa
viimeisen erän tammikuussa 2019.
Vakaussopimusten arvostus tehdään maakohtaisesti OECD-arvostusmallin ja
Finnvera Oyj:n takaisinperintäarvioon perustuen. Järjestämättömät saatavat PohjoisKoreasta, Zimbabwesta ja Libyasta on arvostettu nollaan. Pohjois-Korean sopimus
päättyi 10/2018 ja uusi sopimus on avoinna. Pariisin klubi aloitti keskustelun
Zimbabwen velan hoidosta, mutta Zimbabwen poliittinen tilanne on heikentynyt.
Mahdollisten velkaneuvottelujen ajankohtaa ei voi tällä erää ennakoida.
Normaalin toimintansa ohella Pariisin klubi paneutui vuoden 2018 toiminnassaan
velkakestävyyden edistämiseen yhteydessä G20-maiden ja toisaalta velallismaiden
kanssa. Monet HIPC-velkahelpotuksesta hyötyneet Afrikan maat ovat velkaantumassa
uudelleen. Uusia velkakriisejä halutaan estää luotonantajien vastuun korostamisella,
tulevien valtioita koskevien velkajärjestelyjen säännöistä sopimalla sekä toisaalta
velkaantuvien maiden operatiivisen osaamisen lisäämisellä.
Valtiontakuurahastosta
maksetaan
hallinnointipalkkio
Finnvera
Oyj:lle
valtiontakuurahaston takaisinperintäsaamista ja vastuiden kannan hoitamisesta
sopimuksen mukaan 120.000 euron (+ alv) vuosipalkkio. Finnvera ja työ- ja
elinkeinoministeriö solmivat 20.12.2017 valtiontakuurahaston vastuulla olevan
vanhan kannan hallinnoinnista hallinnointisopimuksen vuosille 2018 - 2022.
Työ- ja elinkeinoministeriö kiinnittää huomiota, että Valtiontakuurahaston johtokunta
on havainnut kaupallisen riskin kotimaan saatavakannan perinnän hoidossa pieniä
kehittämistarpeita. Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa osaltaan kuinka Finnvera hoitaa
valtiontakuurahaston perintäkantaa.
Valtiontakuurahastossa oli vuoden 2018 lopussa varoja 679.559.570,15 euroa.
Tarkemmat tilinpäätöstiedot rahastosta löytyy liitteenä olevasta tilinpäätöksestä.
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Esitys
Esitetään, että valtioneuvosto vahvistaisi valtiontakuurahaston tilinpäätöksen ajalta
1.1. - 31.12.2018. Rahaston toimintavuoden suoriteperusteinen tulos on 4.254.360,47
euroa ylijäämäinen.

