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SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA EUROOPAN INVESTOINTIPANKIN
VÄLINEN SOPIMUS EUROOPAN INVESTOINTIPANKIN AFRIKAN, KARIBIAN JA
TYYNENMEREN MAILLE MYÖNTÄMIEN LAINOJEN TAKAAMISESTA;
ALLEKIRJOITUSVALTUUKSIEN MYÖNTÄMINEN JA SOPIMUKSEN
HYVÄKSYMINEN
Tausta
Cotonoun sopimukseen liitetyn Euroopan unionin jäsenvaltioiden 24 ja 26 päivänä kesäkuuta
2013 tekemän sisäisen rahoitussopimuksen 4 artiklan mukaisesti Suomella on velvollisuus toimia
Euroopan investointipankin (EIP) kautta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille (AKT-maat)
myönnettyjen lainojen takaajana. Artiklan mukaan jäsenvaltioiden on sitouduttava suhteessa
osuuksiinsa Euroopan investointipankin merkitystä pääomasta toimimaan ehdoitta
investointipankin takaajina kaikissa investointipankin Cotonoun sopimuksen johdosta tekemissä
rahoitussitoumuksissa. Eduskunta on hyväksynyt sisäisen rahoitussopimuksen (HE 92/2014 vp;
EV 187/2014 vp) ja se saatettiin kansallisesti voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2015
valtioneuvoston asetuksella (161/2015)
Jäsenmaat ja EIP ovat keskustelleet takauksia koskevan sopimuksen (Guarantee Agreement,
GA-sopimus) sisällöstä EIP:n investointifasiliteettikomiteassa (IF-komitea). Lopullinen
sopimusteksti valmistui kesäkuussa 2014.
Sopimuksen keskeinen sisältö
Jäsenmaiden takausvastuu on 75 % EIP:n myöntämien luottojen kokonaismäärästä, joka on
vuosina 2014–2020 AKT-maille enimmillään 2,5 mrd. euroa. Merentakaiset maat ja alueet
voivat saada lainoja enimmillään 100 milj. euroa.
Kaikki jäsenvaltiot osallistuvat takaamiseen samoin ehdoin. Jäsenvaltioiden takausvastuu
jakaantuu suhteessa niiden osuuteen EIP:n pääomasta. Suomen takausvastuu on 1,273 % EIP:n
pääomasta. Suomen takausvastuu voi siten olla enimmillään noin 24,8 milj. euroa.
Takausvastuun toteutuminen täysimääräisenä on kuitenkin järjestelmän maksuhistoria,
valtiontakaukset ja muut turvaavat vakuudet huomioon ottaen äärimmäisen epätodennäköistä.
GA-sopimuksella EIP valtuutetaan hoitamaan luottojen uudelleenjärjestelyt. Erillisellä
hallinnointisopimuksella (Arrears Administration Agreement, AAA-sopimus) nimitetään
EIP hallinnoimaan mahdollisia rästisaatavia ja määritellään tarkemmin ehdot, joilla jäsenmaille
realisoituneeseen takausvastuuseen lankeavat maksatukset EIP:lle hoidetaan käytännössä. AAAsopimuksessa määrätään EIP hallinnoimaan mahdollisia rästisaatavia ja määritellään myös,
kuinka perityt rästit tilitetään takaisin takaajille.
GA-sopimuksen 6 artiklan mukaan takaajat sitoutuvat hyvittämään EIP:lle kaikki
mahdolliset verot, jotka aiheutuvat pankille sen hoitaessa takaussopimuksesta johtuvia
tehtäviään. Tämän artiklan mukaisia verojen hyvityksiä ei ole kuitenkaan odotettavissa,

koska EIP ei ole yleisesti ottaen verovelvollinen. Kysymyksessä on määräys, jolla EIP on
halunnut varmistaa mahdollisten, mutta epätodennäköisten verojen ja maksujen laskuttamisen
jäsenmailta. Tähän Suomi on jo sitoutunut EIP:n kanssa vuonna 2001 tehdyssä lainojen
rästisaatavien hallinnointia koskevassa sopimuksessa (vuoden 2001 AAA-sopimus).
Sopimus sisältää riitojenratkaisulausekkeen, jonka mukaan ratkaisematta jääneet riidat voidaan
viedä EU:n tuomioistuimen ratkaistavaksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 272
artiklan mukaisesti. Artiklan mukaan EU:n tuomioistuimella on toimivalta ratkaista asia unionin
tekemässä tai sen puolesta tehdyssä julkis- tai yksityisoikeudellisessa sopimuksessa olevan
välityslausekkeen nojalla.
Perustuslain (731/1999) 93 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa
tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä,
jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä. Valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003, VNOS)
3 §:n 9 kohdan mukaan valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee Euroopan unionissa
päätettäviin asioihin sekä niihin sisällöltään ja vaikutuksiltaan rinnastettaviin asioihin liittyvät
toimenpiteet, jos ne edellyttävä valtioneuvoston päätöstä. Euroopan unionissa päätettäviin
asioihin sisällöltään ja vaikutuksiltaan rinnastettavia asioita ovat sopimukset ja päätökset, jotka
on tehty unionin tehtävien hoitamista varten tai unioniin liittyvän syyn vuoksi. Kyseessä oleva
sopimus liittyy kiinteästi Euroopan unionin jäsenvaltioiden 24 ja 26 päivänä heinäkuuta 2013
tekemään sisäiseen rahoitussopimukseen. Näin ollen sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien
myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Sopimus tullaan aikanaan voimaan saattamaan
valtioneuvoston asetuksella.
Sopimus ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä eikä muita eduskunnan suostumusta
edellyttäviä määräyksiä. Sopimuksesta mahdollisesti seuraavien taloudellisten vaikutusten takia
sopimuksen hyväksyminen edellyttää valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan puoltoa.
Esitys
Esitetään, että valtioneuvosto valtuuttaa ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen
osaston osastopäällikkö Pekka Puustisen tai hänen estyneenä ollessaan yksikön päällikkö Sari
Lehtirannan allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen puolesta liitteenä olevan Suomen ja
Euroopan investointipankin välisen sopimuksen Euroopan investointipankin Afrikan, Karibian ja
Tyynenmeren maille sekä merentakaisille maille ja alueille myöntämien lainojen takauksista ja
hyväksyy oheisen sopimuksen

