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Tarkastusviraston kannanotot

Tarkastusviraston kannanotot

Finanssipolitiikan valmistelun ja talouden ohjauksen kannalta on tärkeää,
että päätöksentekijöillä on käytössään olennainen tieto julkisen talouden
ehdollisiin vastuisiin liittyvistä taloudellisista riskeistä. Ehdollisia vastuita ovat muun muassa valtion takaukset, joista voi aiheutua tietyissä tilanteissa valtiolle menoja. Kestävä julkisen talouden hoito edellyttää, että ehdolliset vastuut on tunnistettu, niistä aiheutuvat riskit on arvioitu ja niiden
mahdolliset pitkän aikavälin vaikutukset julkisen talouden tasapainoon on
huomioitu. Euroopan komissio kiinnitti toukokuussa 2017 huomiota Suomen julkisyhteisöjen takausten määriin päivittäessään arvioitaan Suomen
talouden tilasta ja sääntöjen noudattamisesta.
Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida julkisyhteisöjen kasvavien ehdollisten vastuiden hallintaa ja hallinnan edellytyksiä. Tarkastuksen pää
kysymyksenä oli, onko julkisyhteisöjen ehdollisten vastuiden hallinta huomioitu riittävän kattavasti finanssipolitiikan valmistelussa ja ohjauksessa.
Tarkastuksen havaintojen mukaan julkisyhteisöjen ehdollisten vastuiden hallintaa ei ole riittävän kattavasti huomioitu finanssipolitiikan valmistelussa ja ohjauksessa. Kansalliset finanssipolitiikan säännöt eivät rajoita ehdollisten vastuiden kasvua. EU on lisännyt vaatimuksia raportoida
ehdollisista vastuista, mutta vastuiden määrän kasvulle ei ole asetettu rajoitteita. Taloudenhoidon kestävyydestä välittyvää kuvaa ei voida nykyisin pitää kaikilta osin riittävänä, koska riskien toteutumisen aiheuttamista
menovaikutuksista ei esitetä kattavia skenaariolaskelmia. Valtiotasolla ei ole
määritelty riskinottohalukkuutta. Riskienarviointi on virastokohtaista, eikä
riskiarvioiden vähimmäistietosisältövaatimuksia ole määritelty.

EU on lisännyt vaatimuksia raportoida ehdollisista vastuista, mutta
vastuiden määrän kasvulle ei ole asetettu rajoitteita
Euroopan unionin jäsenmaiden julkisten talouksien tilaa seurataan EU-
tasolla vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti. Ehdollisten vastuiden voimakkaaseen kasvuun ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin jäsenvaltioiden
budjetteihin on pyritty vastaamaan lisäämällä ehdollisia vastuita koskevia
raportointivaatimuksia. EU-säännöissä ei ole kuitenkaan asetettu mitään
erillisiä rajoitteita ehdollisten vastuiden kasvulle, eikä niiden vaikutuksia ole myöskään vaadittu ottamaan huomioon budjettikehyksissä. Myöskään kokonaistietoa vastuisiin liittyvistä riskeistä tai niiden vaikutuksista
valtioiden kykyyn huolehtia mahdollisista vastuiden maksuvelvoitteista ei
ole velvoitettu tuottamaan.
Suomessa ehdollisista vastuista ei ole raportoitu täysin EU-säännösten mukaisesti Suomen vakausohjelmassa. Raportointi käsittää vain valtio
sektorin tiedot, minkä vuoksi kuntasektorin merkittävät vastuut jäävät vaille
tarkoituksenmukaista huomiota. Budjettikehysdirektiivin mukaiset tiedot
on julkaistu valtiovarainministeriön internetsivuilla.

Tarkastusviraston kannanotot

Kansalliset finanssipoliittiset säännöt eivät rajoita takauskannan
kasvua
Hallitusohjelman menosääntö ja valtiontalouden kehykset ovat olennainen
osa Suomen kansallista finanssipolitiikan sääntökehikkoa. Ne eivät sisällä
ehdollisten vastuiden kasvua rajoittavia säännöksiä. Ehdollisten vastuiden
aiheuttamia kustannuksia ei myöskään huomioida täysin valtion talous
arviossa, jolloin sekään ei rajoita vastuiden ottamista.

Raportointi ehdollisten vastuiden kokonaisuudesta on parantunut,
mutta riskien vaikutusten arviointia tulisi lisätä
Viime vuosina hallituksen vuosikertomuksessa ja sen liitteenä olevassa valtion tilinpäätöksessä vastuiden käsittely on kehittynyt kattavammaksi. Valtio
varainministeriö on vuodesta 2015 lähtien laatinut vuosittain katsauksen
valtion taloudellisista riskeistä ja vastuista. Tietojen oikeellisuutta tukee takaus- ja takuutietojen keruun ja raportoinnin keskittäminen Valtiokonttoriin.
Tiedot ehdollisten vastuiden riskien vaikutuksista taloudellisen aseman kehitykseen ja taloudenhoidon kestävyyteen eivät kuitenkaan kaikilta osin ole riittäviä. Ehdollisiin vastuisiin liittyvien riskien suuruus jää osin
epäselväksi, koska riskien toteutumisen aiheuttamista menovaikutuksista ei esitetä kattavia skenaariolaskelmia eivätkä tiedot toteutuneista tap
pioista ole kattavia. Osaa laadituista ja julkisuuteen tarkoitetuista tiedoista
ei tuoda aktiivisesti esille, eikä kaikkia tietoja hyödynnetä hallituksen vuosi
kertomuksessa tai riskikatsauksessa.

Täsmentämällä taloudellisten vaikutusten arvioinnin
sisältövaatimuksia voitaisiin parantaa päätöksenteon tietopohjaa
Säädösehdotusten vaikutusten arvioinnin ohjeessa esitetään erilaisia tapoja kustannusten ja riskien kattavaan arviointiin. Päätöksenteon vähimmäis
tietovaatimuksista ei ole kuitenkaan erikseen päätetty. Tarkastuksen perusteella valtuuskorotusten taloudellisten vaikutusten arvioiden sisällöt
vaihtelevat, eivätkä riskikuva ja odotettavissa olevat kustannukset ole aina
hahmotettavissa. Valtionhallinnossa ehdollisten vastuiden riskienhallinta ja
päätöksenteko on hajautettu erillisyksiköihin. Arviointien tekemistä ei ole
yhdenmukaistettu, joten jokainen toimija määrittää itse arviointinsa sisällön.

Tarkastusviraston kannanotot

Finnveran riskiraportoinnin sisältöä omistajalle ei ole määritelty eikä
rahoitusvalvontaa ole asianmukaisesti järjestetty
Finnveran omistajavalvonta- ja riskiraporttien sisältöä ei ole erikseen määritelty. Valtion vastuu Finnveran osalta muuttui välillisestä suoraksi vastuuksi vuonna 2005. Tuolloin katsottiin, että valtion Finnveraan kohdistamaa omistaja- ja elinkeinopoliittista valvontaa ja raportointia tulisi tehostaa
ja kehittää valtion riskienhallinnan parantamiseksi.
Finnveran ulkoista rahoitusvalvontaa hoitavalla työ- ja elinkeino
ministeriön sisäisellä tarkastuksella ei ole ollut ajantasaista suunnitelmaa
valvonnan sisällöstä. Käytännössä valvonta on rajautunut Finnveran toimittamien raporttien läpikäyntiin ja joihinkin tapaamisiin sekä yksittäisiin tarkastuksiin. Valvonnan suunnittelemattomuus ja noudatettavien periaatteiden määrittelemättömyys ovat vaikeuttaneet lainmukaista valvontaa. Työ- ja
elinkeinoministeriö päätti tammikuussa 2018 Finanssivalvonnan määräyksistä, joita ministeriö tulee soveltamaan Finnvera Oyj:n rahoitusvalvonnassa.

Tarkastusviraston suositukset
Ehdollisten vastuiden lisääntyessä myös niiden riskien toteutumisen mahdollisuus tulisi entistä paremmin ottaa huomioon kestävän julkisen talouden
hoidon suunnittelussa ja seurannassa. Tarkastusvirasto suosittaa, että
1. valtion tukitarkoituksessa synnyttämille ehdollisille vastuille pyritään
määrittelemään riskinottorajoitteet, jotka perustuvat riskien kokonaistarkasteluun.
2. valtiovarainministeriö edistää takaus- ja valtuuskorotuspäätösten valmistelumateriaalien tietosisältövaatimusten kehittämistä niin, että näiden sitoumusten taloudelliset vaikutukset tulevat asianmukaisesti huomioitua.
3. valtiovarainministeriö selkeyttää riskikatsauksen ja hallituksen vuosikertomuksen riskiraportointivaatimuksia. Riskikatsausta voisi tiivistää keskittymällä selkeämmin riskien ja niiden kehityksen analysointiin sekä riskiskenaarioiden esittämiseen.
4. työ- ja elinkeinoministeriö määrittää Finnveran riskiasemasta raportoinnin sisällön ja huolehtii Finnveran toiminnan valvonnasta siten, että lainsäädännön tavoite luottolaitosvalvonnan periaatteiden mukaisesta valvonnasta toteutuu.
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Mitä tarkastettiin

Tarkastuksen tavoite ja tarkastuskysymykset
Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida julkisyhteisöjen kasvavien ehdollisten
vastuiden hallintaa ja hallinnan edellytyksiä. Tarkastuksen pääkysymys oli,
onko julkisyhteisöjen ehdollisten vastuiden hallinta huomioitu riittävän kattavasti finanssipolitiikan valmistelussa ja ohjauksessa. Tarkastuskysymystä
selvitettiin seuraavilla osakysymyksillä:
1. Sisältääkö finanssipolitiikan ohjaus elementtejä, joilla pyritään sääntelemään ehdollisten vastuiden kasvua?
2. Annetaanko ehdollisista vastuista oikea ja riittävä kuva?
3. Arvioidaanko ehdollisista vastuista valtiolle koituvia riskejä?

Tarkastuksen olennaiset kriteerit ja rajaukset
Tarkastuksen kriteereinä käytettiin Euroopan unionin ja kansallisen lain
säädännön sekä muiden ohjeiden ja määräysten asettamia vaatimuksia
ehdollisten vastuiden suunnittelun, päätöksenteon ja raportoinnin tieto
sisällöille. Tarkastuksessa verrattiin suunnittelu-, päätöksenteko- ja raportointiasiakirjoissa esitettyjä tietoja asiakirjoille asetettuihin tietosisältö
vaatimuksiin sekä verrattiin eri asiakirjoissa esitettyjä tietoja keskenään
tietopohjan luotettavuuden arvioimiseksi ja mahdollisten poikkeamien havaitsemiseksi.
Kansallinen julkisen talouden suunnittelu ja ohjaus sekä EU:n finanssi
politiikan säännöstö raportointivaatimuksineen kohdistuvat julkisyhteisöjen
kokonaisuuteen. Julkisyhteisöihin kuuluvat1 valtionhallinto, paikallis
hallinto ja sosiaaliturvarahastot. Tarkastuksen ensimmäisessä ja toisessa osakysymyksessä tarkastelussa oli julkisyhteisöjen kokonaisuus. Muilta
osin tarkastuksessa keskityttiin selkeämmin valtiotasoon. Tarkastuksessa
ei arvioitu paikallishallinnon eikä sosiaaliturvarahastojen vastuista syntyvien riskien arviointiin sovellettavia käytäntöjä.
Tarkastuksen kohteina olivat valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeino
ministeriö, ympäristöministeriö sekä Finnvera Oyj, Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus ja Valtiokonttori. Riskienarviointia koskevien menettelyjen osalta osakysymyksessä kolme lähempään tarkasteluun päätettiin
valita kaksi takausvastuiden nimellisarvolla mitattuna suurinta vastuita
hallinnoivaa yksikköä: Finnvera Oyj ja Asumisen rahoitus- ja kehittämis
keskus. F
 innvera Oyj:n osalta tarkastus keskittyi vienninrahoituksen takausja takuutoimintaan. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen osalta keskityttiin Valtion asuntorahastosta myönnettäviin takaus- ja korkotukilainoihin.
Näitä vastuita pidetään tässä tarkastuksessa valtion tukitarkoituksessa synnyttäminä ehdollisina vastuina.

Taloudellinen merkitys
Ehdollisista vastuista merkittävän osan muodostavat valtion takaukset. Kokonaisuudessaan valtion takausten nimellisarvo vuoden 2016 lopussa oli 46
miljardia euroa (taulukko 1). Vaikka viime aikoina takaukset eivät olekaan
tuottaneet merkittäviä tappioita, tappion vaara on silti olemassa. Varsinkin
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merkittävä vientitakuuportfolio voi altistaa suurillekin tappioille: vuosina
1983–1996 vientitakuutoiminta tuotti kumulatiivisesti noin 800 miljoonan
euron tappiot, joiden jäljiltä kumulatiivinen tulos nousi positiiviseksi vasta
vuonna 2005. Rahoituskulut huomioituna tappio oli noin miljardi euroa.2
Taulukko 1: Valtion takaukset vuosina 2014–2016, miljardia euroa3
2014

2015

2016

17,46

22,64

22,60

12,60

16,28

15,3

Kotimaan vastuukanta

2,32

2,25

2,23

Valtiontakaukset lainoille

2,55

3,94

4,85

Opintolainat

1,77

2,01

2,33

ERVV (Euroopan rahoitusvakausväline)

6,61

6,23

6,28

Suomen Pankki

7,92

0,46

0,61

Valtion rahastot

11,84

12,31

13,10

11,80

12,26

13,06

Maatilatalouden kehittämisrahasto

0,03

0,04

0,04

Valtiontakuurahasto

0,00

0,00

0,00

Finnvera
Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan kokonaisvastuu

Valtion asuntorahasto

Muut
Yhteensä

0,34

0,59

1,05

38,62

44,24

45,97

EU-vertailussa Suomen julkisyhteisöjen takausten määrä vuonna 2015
oli noin 28 prosenttia suhteessa BKT:hen. Budjettikehysdirektiivin mukaisia julkilausumattomia ehdollisia vastuita ovat julkisyhteisöihin kuulumattomien julkisomisteisten yritysten velat. Eurostatin mukaan näiden määrä Suomessa oli vuoden 2015 lopussa4 noin 90 miljardia euroa (taulukko 2).
Taulukko 2: Julkisomisteisten yritysten velat (julkisyhteisöjen ulkopuolella)

Miljoonaa euroa
Prosenttia suhteessa BKT:hen

2013

2014

2015

72 399

77 515

90 311

35,96

37,80

43,18

Ehdolliset vastuut
Ehdolliset vastuut tai sitoumukset voidaan määritellä ainakin seuraavilla
kolmella tavalla:
1. kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti (IAS 37 ja IPSAS 19)
2. kansantalouden tilinpidon mukaisesti (ESA 2010, 5.08–5.11)
3. makrotaloudellisen näkökulman mukaisesti.
Makrotaloudellinen lähestymistapa käsittää myös julkilausumattomat
eli implisiittiset ehdolliset sitoumukset. Valtion tai julkisen sektorin vastuiden määrä riippuu myös siitä, mitä valtiolla tai julkisella sektorilla ja toisaalta vastuulla tarkoitetaan.
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Julkisyhteisöt: valtionhallinto, paikallishallinto ja sosiaaliturvarahastot
EU:ssa alijäämä- ja velkatilastot perustuvat EKT 2010:n mukaiseen kansantalouden tilinpitoon ja siinä sovellettuun sektoriluokitukseen.Tällöin kuvauksen kohteena olevasta julkisesta sektorista käytetään käsitettä julkis
yhteisöt (general government).5
Kansantalouden tilinpidon mukaan julkisyhteisöihin kuuluvat
–– valtionhallinto (valtion budjettitalous ja muut valtionhallinnon
yksiköt)
–– paikallishallinto (kunnat, kuntayhtymät, Ahvenanmaan maakunnan
hallitus ja muut paikallishallinnon yksiköt)
–– sosiaaliturvarahastot (työeläkelaitokset ja muut sosiaaliturva
rahastot).

Vastuiden jaottelu
Vastuut voidaan jakaa eri luokkiin niiden perustan ja toteutumisen perusteella (kuvio 1).

Vastuun perusta

Vastuun toteutuminen
Suorat, välittömät vastuut
(direct liabilities)

Ehdolliset vastuut
(contingent liabilities)

Perustuvat tapahtumiin, joiden
tapahtumisen todennäköisyyteen
ei liity olennaista epävarmuutta

Tapahtuman toteutuminen on
ehdollinen jollekin muulle tapahtumalle

Julkilausutut
(explicit)

– valtionvelka
– valtionvelan korot
– talousarvion menot (nykyisen tilivuoden
+ ne, joihin on laillisesti sitouduttu
useammaksi vuodeksi)
– muut sopimusperusteiset
maksuvelvoitteet

– valtiontakaukset
– valtiontakuut
– viennin rahoituksen vastuut (valtion
vientitakuut, korontasaus ja luotto,
pk-yritysten luotto- ja takaustappioiden
korvausvastuu)
– vaadittaessa maksettavat pääomaosuudet
kansainvälisissä rahoituslaitoksissa

Julki
lausumattomat
(implicit)

– tulevaisuuden eläkkeet, jos näitä ei ole
säädetty lailla
– sosiaaliturvajärjestelmä, jos tätä ei ole
säädetty lailla
– tulevaisuuden terveydenhuollon
rahoittaminen, mikäli tätä ei ole säädetty
lailla
– julkisten investointien tulevaisuuden
kustannukset

– talletussuoja
– muu pankkisektorin tuki
– valtionyhtiöt (osakepääoman korotus
joko omistusosuuden säilyttämiseksi tai
toimintakyvyn turvaamiseksi)
– julkisomisteisten yhtiöiden velat

Kuvio 1: Valtion taloudelliset riskit (mukaeltu Polackova 19986, valtiovarainministeriö 20157)

Julkilausuttuja ehdollisia vastuita ovat esimerkiksi valtion antamat takaukset ja takuut. Julkilausumattomana ehdollisena vastuuna voidaan pitää tilannetta, jossa valtion odotetaan tukevan pankkijärjestelmää rahoitus
järjestelmän kriisissä. Edellä esitetyt vastuut eroavat keskeisesti siinä, miten
ehdolliseen vastuuseen on sitouduttu. Kun valtion vastuu on nähtävissä selvästi esimerkiksi lainsäädännön tai tehdyn sopimuksen perusteella, on kysymyksessä julkilausuttu ehdollinen vastuu. Julkilausumattomassa ehdollisessa vastuussa on puolestaan kysymys enemmänkin poliittisen paineen
tai kansalaisten odotusten pohjalta syntyneestä velvoitteesta: valtion odotetaan hoitavan viime kädessä velvoitteet. Julkilausumattomasta vastuusta
voidaan tehdä myös julkilausuttu. Esimerkiksi talletussuojan osalta voidaan
ilmoittaa enimmäismäärä, johon asti talletukset on turvattu.
13

2

Pyritäänkö finanssipolitiikan
ohjauksella sääntelemään ehdollisten
vastuiden kasvua?

Suomen kansalliseen finanssipolitiikan sääntökehikkoon kuuluvat hallitusohjelman menosääntö ja valtiontalouden kehykset eivät sisällä elementtejä, jotka sääntelisivät ehdollisten vastuiden kasvua.
EU:n finanssipolitiikan koordinaatiota tehostettiin lisäämällä ehdollisten vastuiden raportointivelvoitteita vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta
ehkäisevään ja korjaavaan osaan. Keskeisimmin ehdollisten vastuiden raportointia ja julkistusta sääntelee budjettikehysdirektiivi. Ehdollisten vastuiden määrälle tai kasvulle ei ole kuitenkaan asetettu mitään tavoite- tai
raja-arvoja. Ehdollisten vastuiden vaikutuksia ei myöskään vaadittu ottamaan huomioon budjettikehyksessä (ts. ehdollisiin vastuisiin liittyviä mahdollisia maksuvelvoitteita ei huomioida).

2.1 Ehdollisten vastuiden kasvulle ei ole
asetettu rajoitteita
Finanssipolitiikan säännöstö ei sisällä ehdollisten vastuiden kasvua rajoittavia tekijöitä (taulukko 3).
Taulukko 3: Finanssipolitiikan säännöstön säädösperusta

Sääntely, ohjeistus

Tietojen esittämisvaatimus

Sisältääkö rajoitteen
ehdollisten vastuiden
kasvulle (kyllä/ei)

Valtiontalouden kehykset
ja hallitusohjelman
menosääntö

Budjettitalouden menot

Ei

EU:n vakaus- ja
kasvusopimus,
ennaltaehkäisevä osa

Vakausohjelmassa on esitettävä
tiedot väestön ikääntymisestä
aiheutuvista epäsuorista vastuista
sekä vastuusitoumuksista, kuten
julkisista takauksista, joilla saattaa
olla suuri vaikutus julkistalouden
rahoitusasemaan.

Ei

EU:n vakaus- ja
kasvusopimus,
korjaava osa

Komissio laatiessaan perussopimuksen
mukaista kertomusta se ottaa
huomioon kaikki tarkoitetut
merkitykselliset tekijät siltä osin
kuin ne vaikuttavat merkittävästi
arviointiin alijäämä- ja velkaperusteiden
noudattamisesta kyseisessä
jäsenvaltiossa.

Ei

Budjettikehysdirektiivi

On julkaistava asiaankuuluvat tiedot
ehdollisista sitoumuksista, joilla on
potentiaalinen tuntuva vaikutus julkisen
talouden talousarvioihin.

Ei

Asetus 473/2013

Euroalueen jäsenvaltioiden on
toimitettava 15. lokakuuta mennessä
tulevaa vuotta koskevat alustavat
talousarviosuunnitelmansa komissiolle.

Ei

Asetus 473/2013

Erillisiä raportointivaatimuksia, kunnes
liiallisia alijäämiä koskeva menettely on
kumottu.

Ei

Finanssipoliittinen laki
(869/2012)

Lain nojalla on annettu valtioneuvoston
asetus julkisen talouden suunnitelmasta
(120/2014). Laissa säädetään julkisen
talouden rakenteellista rahoitusasemaa
koskevan keskipitkän aikavälin
tavoitteen asettamisesta.

Ei

15

EU:n finanssipolitiikan säännöstö on pitkään keskittynyt julkisyhteisöjen
alijäämän ja velan määrille asetettuihin tavoitteisiin ja niiden seurantaan.
Niin sanotuilla six-pack- ja two-pack-lainsäädäntöpaketeilla ehdollisten
vastuiden raportointivelvoitteita lisättiin vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevään ja korjaavaan osaan. Ehdollisten vastuiden raportointia ohjaa keskeisimmin kaksi asetusta (1175/2011, 1177/2011) ja erityisesti budjettikehysdirektiivi, joka velvoittaa jäsenvaltiot julkaisemaan tietoja
ehdollisista sitoumuksista. Vuonna 2013 solmittiin myös hallitusten välinen finanssipoliittinen sopimus, jonka keskeiset kohdat saatettiin osaksi
Suomen kansallista lainsäädäntöä, kun niin sanottu finanssipoliittinen laki
(869/2012)8 tuli voimaan. Hallitusohjelman menosääntö ja valtiontalouden
kehykset ovat olennainen osa Suomen kansallista finanssipolitiikan sääntökehikkoa. Valtiontalouden kehyspäätös sisältyy julkisen talouden suunnitelmaan. Hallitusohjelman linjausten ohella hallituksen finanssipolitiikkaa
ohjaavat säädös- ja sopimuspohjaiset sitovat tavoitteet. Niistä merkittävin
on finanssipoliittisen lain nojalla asetettava keskipitkän aikavälin rakenteellinen rahoitusasematavoite.
Valtiokonsernin tasehallintaa on selvitetty useaan otteeseen. Erilaisissa valtiovarainministeriön teettämissä selvityksissä9 on käsitelty myös tase
tarkasteluja täydentävien analyysien kehittämistä (tase- ja riskiskenaariot,
stressitestit ja vakavaraisuusanalyysit). Tätä nykyä kehystarkasteluissa ei
tarkastella taseaseman kehitystä ja taloudellisen aseman altistumista esimerkiksi takauspäätöksiin liittyville riskeille. Eduskunnan tarkastusvaliokunta on useassa yhteydessä esittänyt vastuiden raportoinnin kattavuuden
parantamista.

2.2 Ennalta ehkäisevä osa käytännössä:
Suomen vakausohjelma
Suomen julkisen talouden suunnitelmassa todetaan, että suunnitelma sisältää samalla Suomen vakausohjelman sekä vastaa EU:n vaatimukseen keskipitkän aikavälin budjettisuunnitelmasta.
Julkisen talouden suunnitelman luvussa 4 esitetään tietoja valtion taloudellisista vastuista ja riskeistä. Tekstin lopussa on todettu, että ”valtion
vastuiden laukeamisesta aiheutuvat kustannukset voivat aiheuttaa merkittävän rasituksen kansantaloudelle. Tämä korostaa valtion taloudellisten
vastuiden huolellisen seurannan ja hallinnan tärkeyttä, etenkin nykyisissä
epävakaan ulkoisen ympäristön oloissa.” Lisäksi on todettu, että valtion taloudellisia vastuita ja niihin liittyviä riskejä käsitellään tarkemmin valtiovarainministeriön julkaisemassa riskikatsauksessa. Tähän liittyviä asioita
käsitellään tarkemmin tarkastuskertomuksen luvussa 3.

2.3 Korjaava osa käytännössä: komission
Suomea koskeva arvio
Euroopan komissio päivitti 22.5.2017 arviotaan10 SEUT-sopimuksen mukaisten viitearvojen ylittymisestä Suomessa. Komissio arvioi raportissaan
velkasuhteen lisäksi niin sanottuja merkityksellisiä tekijöitä, joilla voi olla
vaikutusta velan tasoon.
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Kehystarkasteluissa ei tarkastella
taseaseman kehitystä ja
taloudellisen aseman altistumista
esimerkiksi takauspäätöksiin
liittyville riskeille

Komission raportissa on käsitelty vuonna 2016 julkisyhteisöjen anta
mien takausten arvoa suhteessa BKT:hen. Suhdeluvun (21,5 %) on todettu olevan suuri verrattuna muihin jäsenvaltioihin. Noin puolet valtion
takauksista on ollut takauksia yrityksille (pois lukien asunto-osakeyhtiöt).
Takauksia on myönnetty suurelle joukolle finanssialan ulkopuolisia yrityksiä, pääasiassa valtion omistaman, vientiä ja yritysten kasvua edistävän
rahoitusyhtiön Finnveran kautta. Kotitalouksien asuntolainoille myönnettyjen takausten osuuden todetaan raportin mukaan olleen vuoden 2016 lopussa 28 prosenttia. Raportissa todetaan, että molemmat takaustyypit ovat
lähes kaksinkertaistuneet vuodesta 2010 ja loppujen takausten todetaan
liittyvän Euroopan rahoitusvakausvälineeseen ja opintolainoihin. Raportissa mainitaan lopuksi, että takauksista koituneet tappiot ovat tähän asti olleet vähäisiä.
Komission raportissa takausten arviointi on keskittynyt takausmäärien
esittämiseen eikä arviossa esitetä varsinaisia lukuja koituneista tappiosta.
Raportissa ei avata tarkemmin sitä, miten takausten mahdollisia vaikutuksia
velan tasoon on arvioitu. Raportoinnissa ei tuoda esiin vastuiden mahdollisia menovaikutuksia. Raportin tietojen perusteella ei voida muodostaa käsitystä valtion takausten vaikutuksista julkisen talouden hoidon kestävyyteen.

2.4 Kaikille jäsenmaille uusi direktiivi:
jäsenvaltiot velvoitettiin julkaisemaan
tiedot merkittävistä ehdollisista vastuista
Erityisesti neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä
koskevista vaatimuksista11 (budjettikehysdirektiivi) asetti uusia vaatimuksia
jäsenvaltiolle. Direktiivin 14 artiklan 3 kohdan mukaan ”Jäsenvaltioiden on
kaikkien julkisyhteisöjen alasektoreiden osalta julkaistava asiaankuuluvat
tiedot ehdollisista sitoumuksista, joilla on potentiaalinen tuntuva vaikutus
julkisen talouden talousarvioihin, mukaan lukien julkisyhteisöjen takaukset,
järjestämättömät lainat ja julkisomisteisten yritysten toiminnasta aiheutuvat vastuut, niiden laajuus mukaan lukien. Jäsenvaltioiden on myös julkaistava tiedot julkisyhteisöjen osallistumisesta yksityisten ja julkisomisteisten
yritysten pääomaan taloudellisesti merkittävien määrien osalta.”
Direktiivissä ei ole esitetty mitään erillisiä ehdollisten vastuiden kasvua
rajoittavia elementtejä. Budjettikehysdirektiivin mukaisten tietojen julkistamisesta vastaa Suomessa valtiovarainministeriö. Direktiivi velvoittaa esittämään tietoja, joilla voi olla vaikutus julkisen talouden keskipitkän aikavälin
suunnitteluun. Varsinaisia arvioita tai laskelmia siitä, miten ehdolliset vastuut voisivat vaikuttaa julkiseen talouteen ei vaadita esittämään. Direktiivin
edellyttämiä tietoja käsitellään tarkemmin tarkastuskertomuksen luvussa 3.

17

3

Annetaanko ehdollisista vastuista
oikea ja riittävä kuva?

Kokonaisuutena tietoja ehdollisista vastuista tuotetaan runsaasti, koska niitä laaditaan sekä hallinnollisina raportteina (tilinpäätösraportointi ja riskikatsaus) että tilastoina tai niiden liitetietoina. Taloudenhoidon kestävyydestä välittyvää kuvaa ei voida kuitenkaan pitää kaikilta osin riittävänä.
Ehdollisiin vastuisiin liittyvien riskien suuruus jää monilta osin epä
selväksi, kun raportointi keskittyy voimassa olevien vastuiden suuruuden
kuvailuun. Osaa julkisuuteen tarkoitetuista tiedoista ei tuoda aktiivisesti esille, eikä kaikkia tietoja hyödynnetä hallituksen vuosikertomuksessa
tai riskikatsauksessa. Vastuiden osin monimutkainen rakenne vaikeuttaa
yhteenlasketun vastuumäärän tulkintaa. Paikallishallinnon vastuita ei ole
raportoitu yksiselitteisesti.
Vastuiden riskisyyttä tulisi kuvata nykyistä systemaattisemmin esi
merkiksi kokonaisarvioilla riskien kehityksestä, kattavilla riskiskenaarioilla ja kattavilla tiedoilla maksetuista takauskorvauksista. Tämä antaisi olennaista lisätietoa vastuisiin liittyvistä riskeistä kokonaisuutena.
Tilannetta tulisi parantaa uudistamalla riskikatsauksen sisältöä sekä
kehittämällä hallituksen vuosikertomuksen ja julkisen talouden suunnitelman tietosisältöä, esimerkiksi kansainvälisiä malleja hyödyntäen. Tämä
varmistaisi myös sen, että valtion talousarvioasetuksen sisältämä vaatimus
riskien merkityksen raportoinnista hallituksen vuosikertomuksessa täyttyy.

3.1 Raportointia on paljon,
mutta kokonaiskuvaan liittyy
monitulkintaisuutta
Tietoa julkistetaan runsaasti, osin vaihtelevin käsittein
Kokonaisuutena tietoja ehdollisista vastuista tuotetaan runsaasti, koska niitä
laaditaan hallinnollisina raportteina (tilinpäätösraportointi ja riskikatsaus)
sekä tilastoina tai niiden liitetietoina (taulukko 4).
Riskikatsauksessa, hallituksen vuosikertomuksessa, valtion tilinpäätöksessä, julkisen talouden suunnitelmassa ja eri tilastoissa esitetyn kokonaisuuden pohjalta muodostuu laaja mutta osin hajanainen kuva ehdollisten
vastuiden kehityksestä. Tiedon määrä on melko suuri, mutta kattavan kokonaiskuvan saaminen edellyttää tietojen tarkastelua eri lähteistä. Erilainen kattavuus ja käsitteelliset erot aiheuttavat eroja eri raporttien mukaisiin
tietoihin. On myönteistä, että Tilastokeskus, Valtiokonttori ja valtiovarain
ministeriö ovat tehneet yhteistyötä raporteissa olevien erojen selvittämiseksi ja perusteettomien erojen poistamiseksi.
Raporttien keskinäiset erot koskevat esimerkiksi tietojen julkistamistiheyttä ja kattavuutta takauksiin liittyvien tapahtumien suhteen (taulukko 4). Erot heijastuvat myös takauksista raportoituihin kokonaissummiin.

Kokonaiskuvan saaminen
edellyttää tietojen yhdistämistä
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Taulukko 4: Takaus- ja takuutietoja kuvaavat raportit
Takauskanta
Julkistamis vuoden 2016
tiheys
lopussa
mrd. euroa

Uudet ja
poistuneet Maksetut
takaukset korvaukset
eritelty

Saadut
takaisin
perintätulot

Takausten
erittelytapa

vuosi

46,0 (sis.
Finnveran
myöntämät ja
ERVV)

ei

osin

osin

erittely lainsäädäntö
pohjan sekä
takausten saajien
mukaan

Julkisen talouden vuosi
suunnitelma

46,0 (sis.
Finnveran
myöntämät ja
ERVV)

ei

ei

ei

jaoteltu suurimpien
takaustyyppien
mukaan

VM:n
riskikatsaus

46,0 (sis.
Finnveran
myöntämät ja
ERVV)

ei

osin

osin

erittelyjä
takaustyyppien ja
takausten saajien
mukaan

Tilastokeskuksen neljännestilasto
vuosittain

45,3 (sis.
Finnveran
myöntämät ja
ERVV)

kyllä

kyllä

kyllä

aggregoitu saaja
sektoreittain

Valtiokonttorin
tilastotietokanta

46,0 (sis.
Finnveran
myöntämät ja
ERVV)

ei

ei

ei

jaoteltu suurimpien
takaustyyppien
mukaan

Hallituksen
vuosikertomus

vuosi

puoli
vuosittain

Eurostatin
julkaisema tilasto vuosi

59,3 (vuosi
2015, sis.
Finnveran
ei
myöntämät ja
paikallishallinto)

ei

ei

jaottelu
standarditakausiin
ja one-offtakauksiin, eritelty
myöntäjäsektoreittain

IMF/
SDDS-sivu

45,3 (sis.
Finnveran
myöntämät ja
ERVV)

ei

ei

täysin aggregoitu

neljännesvuosittain

kyllä

Finnveran toimintaan liittyvät erilaiset takaus- ja takuujärjestelyt vaikuttavat hallinnollisista ja tilastoraporteista ilmenevien kokonaismäärien
tulkintaan. Esimerkiksi Finnveran varainhankinnalleen saaman valtion
takauksen ja Finnvera-konsernin vientiluototuksen suhde monimutkaistaa
tietojen tulkintaa. Valtiovarainministeriön vuoden 2017 riskikatsauksessa
tuodaan esiin, että vientitakuisiin ja Finnveran varainhankinnan takauksiin liittyvät vastuut eivät ole kumulatiivisia siten, että ne voisivat realisoitua yhteenlaskettuna täysimääräisesti. Katsauksessa todetaan edelleen, että
siltä osin kuin valtion takaamaa velkaa on käytetty vientiluottojen rahoittamiseen, valtion vastuu ei ole kahdenkertainen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että raporteista ilmenevä vastuiden yhteenlaskettu kokonaismäärä
ei sellaisenaan kuvaa valtiolle aiheutuvaa maksimialtistusta taloudellisille tappioille.
Suomen Eurostatille raportoimien tietojen mukaan paikallishallinnon
takaukset olivat vuoden 2015 lopussa 22,2 miljardia euroa. Myös valtio
varainministeriön riskikatsauksessa esitetään tietoja kuntien takauksista
erilaisten määritelmien mukaan, mutta näiden tietojen ja Eurostatille raportoidun tiedon välinen suhde jää epäselväksi. Tämä osaltaan lisää julkisten takausten yhteenlaskettuun määrään ja sen tulkintaan liittyvää epävarmuutta. Suomi on lisäksi liittänyt Eurostatille toimitettuihin tietoihin huomion,
jonka mukaan lähdetietopohjan puutteiden takia paikallishallinnon takauskanta sisältää myös julkisyhteisöjen sisäisiä takauksia.
Tilastokeskus on julkaissut tilastotietoja valtiontakauksista helmikuuhun 2017 asti itsenäisenä tilastonaan ja tämän jälkeen osana Julkisyhteisöjen
velka neljännesvuosittain -tilastoa. Tilastoinnissa käytettyjen lähdetietojen
pohjalta Tilastokeskus raportoi tietoja myös Eurostatille osana julkisen
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Yhteenlaskettuun takausmäärään
liittyy epävarmuutta

talouden alijäämä- ja velkaraportointia ja budjettikehysdirektiivin edellyttämää raportointia. Tilastokeskuksen keräämät tiedot takauksista välittyvät myös IMF:n määrittelemään ja koordinoimaan niin sanotun SDDS-
standardin mukaiseen tietosisältöön. Lisäksi Valtiokonttori on julkaissut
tilastotietokannassaan tietoja hallinnoimistaan takauksista ja laajentanut
tietosisältöä elokuussa 2017 myös muihin valtiotakauksiin ja -takuisiin.
Hajanainen raportointi ja epäselvyys tiedottamisvastuista voi johtaa puutteelliseen kokonaiskuvaan riskiasemasta. Eduskunnalle, muille päätöksentekijöille ja yleisölle välittyvää kuvaa toteutuneiden tappioiden suuruudesta ei voida pitää riittävänä. Ongelma realisoitui vuonna 2016
Finnveran suuren takaustappion raportoinnin yhteydessä. Toteutuneiden
tappioiden ja maksettujen korvausten suuruusluokka jäi julkisten raporttien
perusteella epäselväksi. Taloudenhoidon läpinäkyvyyden kannalta merkittävistä tappioista ja suojausjärjestelyjen vaikutuksista tiedottamisen tulisi
olla kattavaa ja tiedottamisvastuiden selkeästi määriteltyjä.

Kokonaiskuva riskiasemasta
voi jäädä puutteelliseksi

3.2 Ehdollisista vastuista annettu kuva on
laajentunut
Hallituksen vuosikertomus käsittelee vastuita entistä laajemmin,
tietoperustan keskittäminen aloitettu
Valtion talousarviolain (423/1988) 18. pykälän mukaan hallituksen vuosikertomuksessa esitettävien valtiontalouden ja valtion taloudenhoidon sekä
toiminnan tuloksellisuuden kuvausten tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot
muun muassa valtion taloudellisesta asemasta. Tiedot valtiontakauksista ja
-takuista ovat osa taloudellisesta asemasta annettavia tietoja. Vuonna 2016
voimaan tulleen valtion talousarvioasetuksen muutoksen mukaan hallituksen vuosikertomuksessa esitetään ”katsaus julkisen talouden ja valtion
talouden tilasta sekä arvio valtion toiminnan keskeisimmistä taloudellisista riskeistä ja niiden merkityksestä”. Talousarvioasetuksen muotoilu jättää
melko paljon tulkinnanvaraa riskien esittämisen laajuudesta ja yksityis
kohtaisuudesta.
Hallituksen vuosikertomus sisältää tietoa ehdollisten vastuiden kehityksestä kertomuksen valtiontaloutta kuvaavassa osassa sekä kertomuksen liitteenä olevan tilinpäätöksen liitteessä 12 (Valtiontakaukset, -takuut
sekä muut monivuotiset vastuut). Vuosia 201212 ja 201313 koskevissa vuosi
kertomuksissa valtiontakausten ja -takuiden kuvailu oli hyvin niukkaa.
Vuotta 2014 koskeva vuosikertomus14 sisälsi tiivistä kuvailua riskien
toteutumisen mekanismeista. Lisäksi tilinpäätöksen liitteeseen 12 sisällytettiin Finnveran myöntämät takaukset ja takuut. Seuraavana vuonna15
vastuiden mittaluokkaa kuvattiin laajemmin, kansainvälistä vertailutietoa
hyödyntäen. Vuotta 2016 koskeneessa kertomuksessa16 erityisesti takausten
ja takuiden käsittely laajeni, kun kertomuksessa esiteltiin EU-vertailutietoa
vastuukantojen kehityksestä kolmen viime vuoden aikana ja tekstissä käsiteltiin tarkemmin Finnveran riskirakennetta sekä esitettiin tietoja takausmaksuista ja tappiokorvauksista.
Valtiokonttori hallinnoi suurta osaa ministeriöiden ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen myöntämistä takauksista ja takuista.
Toukokuussa 2016 Valtiokonttori antoi määräyksen17 Valtiokonttorin hallinnoinnin ulkopuolisten takaus- ja takuutietojen toimittamisesta Valtio-

Talousarvioasetus jättää
tulkinnanvaraa riskien esittämiseen

Tiedonkeruun keskittäminen
yhtenäistää tietopohjaa
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konttorille neljännesvuosittain. Valtiokonttorissa tiedot kerätään KoTatietojärjestelmään (Korkotukien ja valtiontakausten hoitojärjestelmä).
Tiedonkeruu sisältää myös Finnveran myöntämät takaukset ja takuut. Tietojen keskittämistä voidaan pitää myönteisenä, koska se yhtenäistää hallituksen vuosikertomuksen tietoperustaa.
Valtiokonttorin määräyksen mukainen tietosisältö vastaa nykyisin valtion tilinpäätöksen liitteen 12 mukaista tietovaatimusta, mikä määräytyy valtion talousarvioasetuksen mukaan. Tiedonkeruu ei siten kata esimerkiksi
maksettuja takauskorvauksia. Esimerkiksi takauskorvausten merkittävyyden vuoksi sekä ajantasaisen ja kattavan informaation olemassaolon varmistamiseksi olisi tarpeellista selvittää mahdollisuudet laajentaa KoTatietojärjestelmän tietosisältöä ja Valtiokonttorin määräyksen perusteella
raportoitavia tietoja.

Tiedonkeruu ei kata maksettuja
takauskorvauksia

Riskikatsauksen säännöllisen julkaisun aloittaminen oli merkittävä
edistysaskel
Vuonna 2015 valmistui valtiovarainministeriön työryhmäraportti18 valtion
taloudellisia riskejä koskevan raportoinnin ja hallinnan kehittämisestä. Katsauksessa käsitellään ehdollisista vastuista muun muassa valtion talous
arviotalouden, rahastotalouden sekä Finnveran takauksia ja takuita, valtion
sopimusvastuita, kansainvälisiin rahoituslaitoksiin liittyviä pääomavastuita,
eurokriisin hoitoon liittyviä vastuita, valtio-omisteisiin yhtiöihin liittyviä
vastuita sekä pankkisektoria koskevia vastuita.
Riskikatsaus on julkaistu vuosittain. Ehdollisten vastuiden kuvaus katsauksessa on laajentunut vuosittain kattavammaksi. Kehitystä on tapahtunut esimerkiksi Finnveran toimintaa kuvaavassa osassa. Kuvaus valtion takauksesta Suomen Pankille IMF:n rahoitusta varten on parantunut. Samoin
eurokriisin hoitoon liittyvien vastuiden kuvaus on laajentunut katsauksessa. Riskin realisoitumisen suuruudesta on esitetty euromääräiset arviot, ja
samalla on tuotu esille arvioiden epävarmuus.

Julkisen talouden suunnitelmassa kuvataan valtion takausten ja
pääomavastuiden määrien kehitystä
Riskikatsaus julkaistaan julkisen talouden suunnitelmasta ja hallituksen
vuosikertomuksesta erillisenä asiakirjana. Julkisyhteisöjen vastuiden ja riskien käsittely julkisen talouden suunnitelmassa on ollut jokaisena vuonna19
suppeaa. Kuvaus käsittää valtion tärkeimpien vastuuerien – kuten takausten ja pääomavastuiden – määrien esittelyn taulukkomuodossa ja tiiviin sanallisen selostuksen. Tämän lisäksi arvioidaan takausten määrää Suomessa verrattuna tilanteeseen muualla EU:ssa. Riskien suuruutta tai merkitystä
ei juurikaan avata tekstissä, vaan riskien toteutumisen mekanismeja kuvataan hyvin yleisellä tasolla.
Julkisen talouden suunnitelma on toiminut samalla myös Suomen
vakausohjelmana. Vakausohjelman laadintaa ohjaavat käytännesäännöt,20
joiden mukaan vakausohjelmassa tulisi esittää muun muassa julkisten takausten kokonaismäärä. Suomen raportointi julkisen talouden suunnitelmassa on kuitenkin rajautunut valtionhallintoon, mikä poikkeaa käytännesääntöjen ohjeesta.
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Riskikatsaus julkaistaan erillisenä
hallituksen vuosikertomuksesta ja
julkisen talouden suunnitelmasta

3.3 Budjettikehysdirektiivin mukaista
raportointia ei ole kansallisesti kehitetty
eteenpäin
Budjettikehysdirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on julkaistava asiaan
kuuluvat tiedot kaikkien julkisyhteisöjen alasektoreiden merkittävistä ehdollisista sitoumuksista, mukaan lukien julkisyhteisöjen takaukset, järjestämättömät lainat ja julkisomisteisten yritysten toiminnasta aiheutuvat
vastuut. Jäsenvaltioiden on myös julkaistava tiedot omistusosuuksista julkis
omisteisissa yrityksissä.
Euroopan unionin tilastovirasto, Eurostat, julkaisee tilastoja21 ehdollisista sitoumuksista kaikissa jäsenvaltioissa. Ehdolliset vastuut on Eurostatin
julkaisussa22 jaettu takauksiin, taseen ulkopuolisiin julkisen ja yksityisen
sektorin yhteistyösopimuksiin (PPP-sopimukset) sekä julkisyhteisöjen
ulkopuolelle luokiteltujen julkisessa määräysvallassa olevien yhteisöjen
( julkisomisteiset yritykset) velkoihin. Eurostatin julkistamiin tietoihin sisältyy tiedot järjestämättömien antolainojen määristä. Taloudellisella merkityksellä mitattuna julkisyhteisöjen velka, takaukset ja julkisomisteisten yritysten
velat muodostavat huomattavan kokonaisuuden suhteessa bruttokansan
tuotteeseen (kuvio 2).

Budjettikehysdirektiivi korostaa
ehdollisten vastuiden huomiointia

43,2
35,6

23,3

37,7

25,5

28,3

Julkisomisteisten yritysten velat
Takaukset
Julkisyhteisöjen velka

56,5

60,2

63,7

2013

2014

2015

Kuvio 2: Julkisyhteisöjen velka, takaukset ja julkisomisteisten yritysten velat suhteessa
BKT:hen (%) Suomessa 2013–2015. Tietoja ei tule tulkita summautuviksi, koska ne
sisältävät päällekkäisyyksiä. Esimerkiksi valtion takaama julkisomisteisen yrityksen velka
näkyy sekä takauksissa että julkisomisteisten yritysten veloissa. Sama riski voi toteutua
valtiolle vain kertaalleen, minkä takia lukujen laskeminen yhteen antaisi ylisuuren arvion
taloudellisen vastuun suuruudesta.

Aktiivinen viestintä ei Suomessa kata koko tietosisältöä
EU-komissio totesi vuonna 201523, että kaikki jäsenvaltiot eivät olleet vielä
hyödyntäneet budjettikehysdirektiiviin pohjautuvia tietoja julkisen talouden
läpinäkyvyyden lisäämisessä vaan olivat täyttäneet vain kansallisen julkistamisen minimivelvoitteen. Itsenäisenä raporttina budjettikehysdirektiivin
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mukainen tietosisältö on Suomessa vaikeasti löydettävissä, eikä sitä tuoda aktiivisesti esiin. Suomessa läpinäkyvyyttä on lisätty ensisijaisesti riski
katsauksella, hallituksen vuosikertomuksella sekä valtion tilinpäätöksellä
eikä direktiiviin pohjautuvalla raportoinnilla. Tämän takia budjettikehysdirektiivin edellyttämien tietojen julkaisua on arvioitava suhteessa muun
raportoinnin kehitykseen.
Budjettikehysdirektiivin määrittelemän tietosisällön kanssa rinnakkaista
tietoa sisältyy erityisesti valtiovarainministeriön riskikatsaukseen. Takaus
tiedot sisältyvät riskikatsaukseen yksityiskohtaisempina ja ajantasaisempina.
Lisäksi riskikatsauksessa ja hallituksen vuosikertomuksessa on hyödynnetty Eurostatin julkaisemaa EU-tason vertailua. Olennainen osa budjetti
kehysdirektiivin edellyttämiä tietoja ovat julkisomisteisten yritysten velat.
Nämä tiedot eivät sisälly riskikatsaukseen tai hallituksen vuosikertomukseen.

Tietoja julkisomisteisten yritysten
veloista kerätään mutta ei
hyödynnetä raportoinnissa

Kansainväliset vertailut ovat hyödyllisiä, mutta vertailukelpoisuus ei
ole täydellistä
Vuoden 2017 valtiovarainministeriön riskikatsauksessa on viitattu maiden
välisten takausten nimellisarvojen vertailun hankaluuteen, joka johtuu muun
muassa eri maiden erilaisista raportointikäytännöistä.
Ehdollisia vastuita koskevien tietojen kansainväliseen vertailu
kelpoisuuteen vaikuttaa esimerkiksi se, että eri maissa on yksittäisten eksplisiittisten takauksien ohella käytössä vaihtelevasti lainsäädäntöön sisällytettyjä kokonaisten yritysten vastuita koskevia pysyviä ja yleisiä takausjärjestelyjä,
jotka eivät näy tilastoiduissa takaustiedoissa. Muutkin raportointitekniset ja
menetelmälliset ratkaisut vaikuttavat takaustietojen suuruuteen, eikä varmuutta yhtenevistä käytännöistä eri maissa ole.
Raportointikäytännöistä ja muista kansallisista järjestelyistä johtuvat
mahdolliset erot voivat olla suuruudeltaan merkittäviä. Esimerkiksi val
tioiden välisissä vertailuissa tulisi välttää yksioikoisia tulkintoja suuruusjärjestyksestä, ja vuosittaisia muutoksia raportoitaessa on tarpeen analysoida huolellisesti muutoksen taustalla olevia komponentteja.

Takaustietojen yhtenäisestä
esittämistavasta maiden
välillä ei ole varmuutta

3.4 Ehdollisista vastuista raportointia on
tarpeen kehittää
Taloudenhoidon kestävyydestä ei nykyisen raportoinnin perusteella välity
kaikilta osin riittävää kuvaa. Tämä johtuu siitä, että nykyhetkellä otettujen
ja voimassa olevien vastuiden mahdolliset tulevaisuuden menovaikutukset eivät ole esillä kattavasti. Tämän takia raportoinnin sisältöä on syytä kehittää esimerkiksi parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti. Nykyinen riskikatsaus on parantanut ehdollisista vastuista välittyvää kuvaa
ja se muodostaa hyvän perustan ehdollisten vastuiden raportoinnin jatko
kehitykselle. Jatkossa on tärkeää suunnitella eri raporttien kehittämistä
kokonaisuutena. Eri raporteissa tulisi välttää laajaa päällekkäisten tietojen
esittämistä. Tämä edellyttää kunkin raportin merkityksen ja tietosisällön
selkeämpää määrittelyä. Erityisesti riskikatsauksen sisällön kehittämisessä
on huomioitava sen suhde eduskunnalle lainsäädännön perusteella annettavan hallituksen vuosikertomuksen sisältöön ja siinä talousarvioasetuksen
(68 a §) mukaisen taloudellisia riskejä ja niiden merkitystä kuvaavan tieto-
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Valtion taloudenhoidon
kestävyydestä välittyvää
kuvaa tulisi parantaa

sisällön kehittämiseen. Riskikatsauksessa tulisi keskittyä enemmän riskien
analysointiin, ja raportoinnissa tulisi pyrkiä tiiviimpään ja analyyttisempään
esittämistapaan. Katsauksen sisältöä olisi mahdollista supistaa vähentämällä esimerkiksi sellaista tietosisältöä, joka on esitetty vastaavanlaisena hallituksen vuosikertomuksessa.
Julkisyhteisöjen riskiaseman kokonaisuudesta välittyvää kuvaa on syytä selkeyttää. Julkisen talouden suunnitelmaan tulisi sisällyttää kuvaus
paikallishallinnon takausten määrästä ja luonteesta. Tämän lisäksi eri raporteissa tulisi pyrkiä takauksista esitettyjen tietojen yhdenmukaiseen esittämiseen, tai mahdollisten käsitteellisten erojen esittämiseen.

Tieto julkisen talouden
riskiasemasta täydentyy
paikallishallinnon vastuiden
kuvaamisella

Kehityssuuntia hahmottuu kansainvälisiä malleja soveltamalla
Ehdollisista vastuista raportointi vaihtelee kansainvälisesti hyvin paljon. Raportoinnin kehittämissuuntia voidaan löytää sekä kansainvälisistä raportointistandardeista ja -ohjeista että muiden maiden omaksumista käytännöistä. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n Fiscal Transparency Manual24
tunnistaa takauksien raportoinnista muun muassa seuraavat osa-alueet:
–– kuvaus takauksen luonteesta, tarkoituksesta ja hyödyntäjistä sekä
odotettu kesto
–– valtion taloudellinen bruttoaltistus ja jos mahdollista arvio takauskorvausten aiheuttamista kustannuksista
–– maksetut korvaukset, kertynyt takaisinperintä, takaisinperintä
saamiset, saamisista luopumiset
–– takauksista perityt maksut tai muut tulot.
Vastaavasti IMF:n Fiscal Transparency Coden25 mukainen edistynyt takauksien raportointitapa edellyttää, että kaikkien takauksien osalta julkaistaan vähintään vuosittain takauksien laukeamisen todennäköisyys. IMF:n
Suomea koskeva Fiscal Transparency Evaluation26 kiinnitti huomiota vuonna 2015 muun muassa siihen, että Suomessa ei julkaista säännöllisesti tietoa tappioiden todennäköisyydestä.
Ruotsissa on vuodesta 2012 lähtien julkaistu vuosittaista valtiontakausten ja antolainojen riskianalyysiä27. Raportin laatii valtion velkatoimisto yhteistyössä takauksia ja lainoja myöntävien ja hallinnoivien yksiköiden
kanssa. Raportin tekeminen perustuu talousarviolakiin, jonka mukaan hallituksen tulee raportoida parlamentille muun muassa takaus- ja lainoitustoiminnan riskeistä ja odotetuista tappioista.
Raportti käsittelee tärkeimpiä vastuulajeja kokonaisuutena siten, että
talletussuojaan liittyvä tarkastelu on erotettu muista vastuista. Vastuiden
keskittyneisyyttä kuvataan maantieteellisesti ja toimialoittain. Tämän lisäksi esille tuodaan tärkeimmät yksittäiset riskikeskittymät saajayritysten
nimiä mainitsematta. Vastuisiin liittyviä riskejä havainnollistetaan useilla
skenaarioilla, jotka kuvaavat takaus- ja lainaportfolioon liittyviä mahdollisia tappioita sekä odotetulla tasolla että odottamattoman suuruisena.
Tietosisältöön kuuluu kokonaiskuva menneisyydessä toteutuneista tappioista, saaduista takaisinperintätuloista ja takausmaksuista sekä
näiden yhteisvaikutuksena syntyvästä nettokassavirrasta. Talletussuoja
järjestelmään liittyviä riskejä esitellään laajasti. Lisäksi raportti sisältää
runsaasti kuvailevaa tietoa vastuisiin liittyvistä riskeistä ja niiden toteutumisen todennäköisyydestä.

IMF: Suomessa ei julkaista
säännöllisesti tietoa tappioiden
todennäköisyydestä
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Yleisesti ottaen Ruotsissa käytössä oleva raportti antaa suomalaisia käytäntöjä avoimemman ja ymmärrettävämmän kuvan ehdollisiin vastuisiin
liittyvistä riskeistä. Raportti antaa selkeän kuvan suurten tappioiden riskistä muutaman vuoden aikavälillä, ja tiedon hyödyntäjä saa ymmärrettävän
sanallisen arvion riskin suuruudesta ja sen kehityksestä suhteessa edellisvuoteen. Raportin teknisessä osassa analysoidaan suurten tappioiden riskiä kattavasti erilaisin menetelmin, ja liitteessä avataan käytetyt laskentamenetelmät ja taustaoletukset läpinäkyvästi.

Ruotsin raportointitapa
antaa selkeän kuvan riskien
suuruudesta ja sen kehityksestä

Tietoja julkisomisteisten yritysten vastuista, toteutuneista
takaustappioista ja takauskannan muutoksista tulisi lisätä
Nykytilanteessa tilastotiedot ja hallinnolliset raportit täydentävät toisiaan.
Hallinnollisista raporteista puuttuu olennaista tietoa, jota tilastotietoihin sisältyy, mutta toisaalta tilastotietoihin liittyvä tietosuoja estää kehityskulkujen
syiden tarkemman analysoinnin. Tämä vaikeuttaa väistämättä kokonais
kuvan muodostumista ehdollisissa vastuissa tapahtuvasta kehityksestä ja
tämän taustalla olevista syistä.
Tämän takia olisi hyvä, mikäli riskikatsauksen ja soveltuvin osin hallituksen vuosikertomuksen tietosisältö kattaisi myönnetyt uudet takaukset, poistuneet takaukset, maksetut korvaukset kassaperusteisina, saadut takaisin
perintätulot sekä kerätyt takausmaksut. Uusien ja poistuneiden takausten
tiedot parantaisivat kuvaa takauskannassa tapahtuvista muutoksista. Maksettuja korvauksia koskevat kattavat tiedot puolestaan osaltaan varmistaisivat ajantasaisen tiedonsaannin toiminnan toteutuneista riskeistä ja siten
vastuisiin liittyvistä riskeistä kokonaisuutena.
Nykyisessä raportoinnissa käsitellään julkisomisteisiin yhtiöihin liittyviä riskejä vain niukasti. Raportointia olisi tarpeen laajentaa tulevaisuuteen
suuntautuvalla analyysillä julkisomisteisiin yhtiöihin liittyvistä riskeistä. Ensi vaiheessa sisältöä on mahdollista kehittää tähän suuntaan lisäämällä raportointiin jo nyt olemassa olevat tiedot julkisomisteisten yritysten veloista. Olisi tärkeää, että budjettikehysdirektiivin mukaisesti kerättäviä tietoja
hyödynnetään täysimääräisesti.

Eurovastuiden kokonaisuus tulisi kuvata
Riskikatsauksen kuvaus eurokriisin hoidosta sisältää hyödyllistä informaatiota eurokriisiin liittyvistä vastuista ja niitä koskevasta riskien hallinnasta
sekä riskien suuruuden arviointia. Vuonna 2012 tarkastusvirasto katsoi28,
että merkittävä rajoite Suomen kokonaisvastuiden ja -riskien hahmottamiselle on se, että Euroopan keskuspankin kautta Suomelle tulevia välillisiä vastuita ei mikään taho Suomessa yhdistä Suomen valtion vastuisiin.
Valtiovarainministeriön säännöllisesti julkaisemassa eurovastuita koskevassa koosteessa29 todetaan, että Suomen Pankki raportoi riskeistään ja
vastuistaan itsenäisesti. Raportoinnin hajanaisuus estää edelleen kokonaiskuvan muodostumista, ja kokonaistarkastelun tarve on edelleen olemassa. Suomen Pankin toiminnalla osana eurojärjestelmää on myös ehdollisia
valtiontaloudellisia vaikutuksia. Riskikatsauksessa ja hallituksen vuosi
kertomuksessa olisi tarpeen kuvata, millaisia ja minkä suuruisia eurokriisiä
koskevia vastuita Suomen Pankilla on ja millä mekanismilla nämä vastuut
voivat aiheuttaa meno- ja tulovaikutuksia valtionhallinnolle.
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Hallinnollisista raporteista
puuttuu takauksia koskevaa
olennaista tietoa

Julkisomisteisiin yhtiöihin liittyviä
riskejä käsitellään niukasti

Raportoinnin sisältöä on tarpeen kehittää selkeillä skenaarioilla
Vaikka riskiraportissa on pyritty konkretisoimaan Finnveraan liittyviä riskejä ja erityisesti Finnveran keskittymäriski tuodaan onnistuneesti esiin,
vastuisiin liittyvien riskien analysointi on jäänyt riskikatsauksessa ja erityisesti hallituksen vuosikertomuksessa pintapuoliseksi ja osin hajanaiseksi.
Raportointi ei sisällä kattavia skenaarioita riskien toteutumisen vaikutuksista, ja kuva riskien kehityksestä jää hajanaiseksi. Tämän takia on tulkinnanvaraista, täyttääkö hallituksen vuosikertomuksen nykyinen tietosisältö valtion talousarvioasetuksen vaatimuksen riskien merkityksen raportoinnista.
Tarkastuksessa syntyneen kuvan mukaan ehdollisten vastuiden riskisyyttä voidaan kuvata huomattavasti nykyistä enemmän ja systemaattisemmin. Riskitarkastelua on mahdollista kehittää sekä kokonaisuuden että eri osa-alueiden osalta. Ruotsin esimerkin mukaisesti olisi tarpeen luoda
kokonaisarvioita riskien kehityksestä sekä kattavia riskiskenaarioita, joilla
analysoidaan keskenään yhteensopiviin vastuulajeihin liittyviä odotettuja
ja yllätyksellisiä kehityskulkuja. Tämä konkretisoisi mahdollisten tappioiden suuruusluokkaa ja siten tukisi vastuisiin liittyvien riskien tiedostamista.

Vastuiden riskisyyttä
voidaan kuvata nykyistä
systemaattisemmin
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4

Arvioidaanko ehdollisista vastuista
valtiolle koituvia riskejä?

Valtion taloudenhoidon kestävyyden näkökulmasta ehdollisten vastuiden
riskeistä ja niiden kehittymisestä tulisi tuottaa tietoa vastuuseen sitouduttaessa ja vuosiraportoinnissa. Valtion tasehallinnan arviointityöryhmä on
jo vuonna 2011 tuonut esiin, että valtion riskienarvioinnissa riskejä ei juurikaan tarkastella konsernitasolla. Konsernitason limiittejä tai muita rajoitteita riskeille ei myöskään ole asetettu. Valtionhallinnossa ehdollisten
vastuiden riskienhallinta ja päätöksenteko on hajautettu erillisyksiköihin.
Arviointien tekemistä ei ole yhdenmukaistettu, joten jokainen toimija määrittää itse arviointinsa sisällön.
Tarkastus kohdistui Finnveraan ja Valtion asuntorahastoon, koska niiden vastuuportfoliot ovat suurimmat. Finnveran myöntövaltuudet annetaan
laissa ja Valtion asuntorahaston talousarviossa. Sitoutumisen päätöksen
tekotavat sekä päätöksenteon valmistelu ja riskienarviointi ovat näissä erilaisia. Riskiarviointien tietosisältövaatimuksia ei ole erikseen määritelty
noudatettavaksi, jolloin arvioiden sisällöt vaihtelevat eivätkä ne tuota riittävää arviota riskeistä.
Finnvera raportoi riskiasemansa työ- ja elinkeinoministeriölle neljännesvuosittain erillisenä raporttikokonaisuutena omistajavalvontaraportoinnin
yhteydessä. Työ- ja elinkeinoministeriö ei ole tehnyt päätöstä riskiraporttien
sisältövaatimuksista. Finnveraan lain mukaan kohdistettava rahoitusvalvonta
ei ole ollut lainmukaisella tasolla. Finnveran ulkoista rahoitusvalvontaa
hoitavalla työ- ja elinkeinoministeriön sisäisellä tarkastuksella ei ole ollut ajantasaista suunnitelmaa valvonnan sisällöstä. Valvontaan käytetyt resurssit ovat olleet vähäiset. Työ- ja elinkeinoministeriö päätti tammikuussa 2018 Finanssivalvonnan määräyksistä, joita ministeriö tulee soveltamaan
Finnvera Oyj:n rahoitusvalvonnassa.
Valtio-omistaja ei ole asettanut selviä rajoitteita riskille, jota Finnvera
saa ottaa. Omistaja on asettanut rajoitteen vain sitoumusten määrälle sekä
pitkän aikavälin itsekannattavuustavoitteen. Finnvera on itse asettanut toiminnalleen riskirajoitteita, jotka on kirjattu hallituksen hyväksymiin luotto- ja takuupolitiikkaa ja riskinottohalukkuutta koskeviin asiakirjoihin. Nämäkään rajoitteet eivät kuitenkaan tosiasiallisesti rajoita riskinottoa, sillä
ne voidaan ylittää Finnveran hallituksen päätöksellä.
Asuntorahaston jatkuva riskiraportointi keskittyy aravalainojen riskeihin. Kasvavaan takaus- ja korkotukilainakantaan ei ole kiinnitetty yhtä suurta huomiota.

4.1 Ehdollisten vastuiden riskejä ei arvioida
valtiotasolla
Valtion tasehallinnan arviointityöryhmä on vuonna 201130 tuonut esiin, että valtiontalouden kestävyyttä tarkastellaan pitkälti budjetin alijäämän ja
bruttovelan perusteella. Näitä mittareita pidetään olennaisina valtion taloudellisen aseman pitkän aikavälin kestävyyden kannalta. Systemaattista konsernitason vakavaraisuuden tarkastelukehikkoa ei kuitenkaan ole.

Riskien mahdollista
vaikutusta valtiontalouteen
ei arvioida kokonaistasolla
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Suomen valtion taloudellinen asema altistuu monille, esimerkiksi takausja luottopäätöksiin liittyville riskeille. Raportissa on todettu, että valtiolle ei
ole konsernitasolla määritelty riskinottohalukkuutta, eikä konsernin riskin
ottotasoa ohjata suunnitelmallisesti. Myöskään riskien mahdollista vaikutusta valtion vakavaraisuuteen ja velanhoitokapasiteettiin ei arvioida systemaattisesti kokonaistasolla. Erillisyksiköissä tai tiettyjen tase-erien osalta
riskinottohalukkuutta ja riskinottotasoa sen sijaan todetaan ohjattavan systemaattisemmin. Esimerkkinä on mainittu valtion talousarviotalouden puitteissa tapahtuva velanhallinta.
Tämänhetkinen Suomen valtion velanhallinnan strategia ei huomioi ehdollisia vastuita. Valtiovarainministeriön määräys koskee vain budjettivelkaa
ja sen hallintaa. Valtiovarainministeriö asetti 12.5.2017 työryhmän31, jonka
tehtävänä on arvioida maksuvalmiusriskien hallintaa ottaen huomioon valtion epäsuorien vastuiden voimakas kasvu.
Eduskunnan tarkastusvaliokunta on myös kiinnittänyt huomiota siihen,
että valtio-omisteisille yhtiöille ei ole erillistä ohjeistusta riskienhallinnasta. Valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös sisältää yleiset omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen periaatteet, mutta siinä
ei oteta suoraan kantaa yhtiöiden riskienhallintaan. Valiokunta piti valtioomisteisten yhtiöiden riskienhallinnan asianmukaista järjestämistä tärkeänä ja katsoi, että valtioneuvoston tulisi antaa asiaa koskeva ohjeistus. 32
Hallituksen strategiaistuntoon laadittiin 13.2.2017 valtion taseen ulko
puolisista vastuista tilanneselvitys. Istunnossa sovittiin, että esitettyjen
periaatteiden pohjalta laaditaan ehdotus valtion taseen ulkopuolisia vastuita koskevaksi raportointi- ja päätöksentekokehikoksi hallituksen ja
talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksenteon tueksi. Valtiovarain
ministeriön mukaan tavoiteltavan päätöksentekokehikon keskeiset osa-
alueet ovat muun muassa päätöksentekoprosessi uusille vastuille ja jo
olemassa olevien vastuiden muutoksille (huolellinen ennakkoarviointi),
arviointikriteeristö (perustelu- ja todistustaakka lisävastuita esittävällä taholla) sekä riskien tunnistaminen, arviointi ja niistä raportointi.

Valtio-omisteisille yhtiöille
ei ole erillistä ohjeistusta
riskienhallinnasta

Ehdotus valtion taseen ulkopuolisia
vastuita koskevaksi raportointi- ja
päätöksentekokehikoksi on vireillä

4.2 Takausvaltuuksien riskien arvioinnin
vähimmäistietovaatimuksia ei ole
määritelty
Viennin ja pk-yritysten tukemiseen käytetään erityisrahoitusyhtiö F
 innveran
myöntämiä takuita, takauksia ja korontasauslainoja. Valtio on lain mukaan
viimekätisessä vastuussa näistä sitoumuksista. Sitoumusten myöntämistä
ohjataan lakiin kirjatuilla myöntämisvaltuuksilla.
Hallituksen esityksen laatimisohjeita täydentävässä säädösehdotusten
vaikutusarvioinnin ohjeessa käsitellään tarkemmin julkiselle taloudelle aiheutuvien taloudellisten vaikutusten arviointia sekä hyödynnettävissä olevia menetelmiä ja tietolähteitä. Ohjeessa mainitaan erilaisia tapoja kustannusten ja riskien arviointiin. Päätöksenteon vähimmäistietovaatimuksista
ei ole kuitenkaan päätetty tai säädetty.
Tarkastuksen perusteella valtuuspäätösten taloudellisten vaikutusten
arvioinnin sisällöt vaihtelevat eivätkä riskikuva ja odotettavissa olevat kustannukset ole hahmotettavissa. Säädösehdotusten vaikutusarviointiohjeessa
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Takausvaltuuksien riskienarvioinnin
kattavuuden parantamiseksi
vähimmäistietovaatimukset
tulisi määritellä

mainittuihin tietoihin verrattuna Finnveran valtuuskorotusten vaikutusarviointeja hallituksen esityksissä eduskunnalle voidaan pitää niukkoina
erityisesti kvantitatiivisten arvioiden osalta (taulukko 5). Kvantitatiivisten
arvioiden vähäisyys vaikeuttaa esitysten aiheuttamien kustannusten ja riskien kokonaisuuden hahmottamista ja asianmukaista arviointia. Riskien
määrällinen arviointi voi useissa tapauksissa olla haastavaa. Riskiarvioiden
yhdenmukaisuuden ja kattavuuden parantamiseksi voisi kuitenkin jatkossa pyrkiä hyödyntämään säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeessa
esitettyjä tapoja asioiden esittämiseen ja muodostaa jäsentyneempi ja kokoavampi esittämistapa taloudellisten vaikutusten esittämiselle hallituksen esityksissä eduskunnalle.
Taulukko 5: Esimerkkejä taloudellisten vaikutusten esittämistavoista33 ja hallituksen
esitykset 2014–2016

Ohjeistus

HE 243/2016

HE 144/2015

HE 58/2014

Onko esitetty vaihtoehtoisia
toimenpiteitä

Vaihtoehtona
valtuuksien
nykytaso, sen
seurauksia ei ole
kvantitatiivisesti
arvioitu. Ei muita
vaihtoehtoja.

Vaihtoehtona
valtuuksien
nykytaso, sen
seurauksia ei ole
kvantitatiivisesti
arvioitu. Ei muita
vaihtoehtoja.

Vaihtoehtona
valtuuksien
nykytaso, sen
seurauksia ei ole
kvantitatiivisesti
arvioitu. Ei muita
vaihtoehtoja.

Erittely rahoitukseen
varautumisesta

Yhteenveto
rahastoista

Yhteenveto
rahastoista

Yhteenveto
rahastoista

Tarkastelu vaikutusten
kehittymisestä eri aikaväleillä

Kvantitatiivista
arviota ei ole.

Kvantitatiivista
arviota ei ole.

Kvantitatiivista
arviota ei ole.

Hyötyjen ja kustannusten
vertailu

Kvantitatiivista
vertailua ei ole.

Kvantitatiivista
vertailua ei ole.

Kvantitatiivista
vertailua ei ole.

Arvio riskien merkittävyydestä
ja jaosta

Kvantitatiivinen
arvio luottoriskin
määrästä
VaR-luvulla,
korkoriskistä ei
arviota

Kvantitatiivinen
arvio luottoriskin
määrästä
VaR-luvulla,
korkoriskistä ei
arviota

Ei kvantitatiivisia
arvioita

Onko esitetty arvioiden
taustaoletukset ja arviointitapa

Vain osin

Vain osin

Ei

Suuruusluokka ja
todennäköinen vaihteluväli

Ei ole esitetty

Ei ole esitetty

Ei ole esitetty

Riittävä tilastollinen tietopohja

Tietopohjaa ei ole Tietopohjaa ei ole Tietopohjaa ei ole
raportoitu.
raportoitu.
raportoitu.

Keskimääräisiä lukuja ja
ääritapauksia

Ei

Hyödynnetty ulkopuolista
asiantuntemusta

Finnvera
Finnvera
Finnvera
toimittanut arviot toimittanut arviot toimittanut arviot

Ei

Ei

Finnveran takausvaltuuskorotuksia koskevissa hallituksen esityksissä on
asianmukaisesti eritelty, miten rahoitukseen on varauduttu rahastojen puskureilla. Puskurien riittävyyttä on arvioitu vertaamalla niitä todennäköisyys
jakaumasta laskettuun VaR-riskilukuun. VaR-luku ilmaisee tappion, joka
ei määritellyllä todennäköisyydellä ylity seuraavan vuoden aikana. Pusku
rien on todettu olevan riskilukua suuremmat ja riskien olevan siis katettuja.
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Riskien määrällinen arviointi on keskittynyt luottoriskiin. Korkoriskien
suuruutta ei arvioida määrällisesti, vaikka korkoriskeistä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia luonnehditaan valtuuskorotusesityksissä merkittäviksi. Yksi keskeinen riskin osa-alue on siis jätetty arvioissa huomioimatta. Työ- ja elinkeinoministeriö pitää kuitenkin riittävänä, että korkotason
muutoksien herkkyysanalyysi esitetään raha-asianvaliokunnalle käsitel
täessä suuria vientiluottoja.
Hallituksen esityksissä on arvioitu, ettei valtuuksien perusteella otettavista luottoriskeistä aiheudu kustannusvaikutuksia. Perusteluna on käytetty historiatietoja Finnveran takausohjelmista ja sitä, ettei talousarviomäärä
rahaa ole myönnetty. Näiden seikkojen perusteella ei kuitenkaan voida
varmistua tulevien kustannusten määrästä. Kustannusten pidemmän aikavälin kehitystä ei myöskään ole arvioitu.
Esitetylle säädösratkaisulle ei ole esitetty vaihtoehtoja, eikä valittua ratkaisua ole perusteltu vaikutusarvioilla. Ainoa vaihtoehto, joka on mainittu,
on valtuuksien korottamisesta pidättäytyminen. Senkään vaikutuksia esityksessä ei ole määrällisesti arvioitu. VaR-luvulla esitetystä arviosta ei saa käsitystä vaikutusten todennäköisestä vaihteluvälistä eikä keskiarvosta. Arvioiden luotettavuutta heikentää myös se, ettei niiden takana olevia oletuksia,
arviointitapaa ja tietopohjaa avata hallituksen esityksissä juurikaan. Riskiä
arvioidaan vain yhden skenaarion perusteella, jolloin oletusten muuttamisen vaikutuksia ei voi havaita.

Korkoriskien suuruutta ei arvioida

Arvio on, ettei otetuista
luottoriskeistä aiheudu
kustannuksia

Viennin rahoituksen kansainvälinen arvio suositti vähentämään
riskikeskittymiä
Finnveran valtuuskorotukseen liittyvässä hallituksen esityksen 58/2014
yleisperusteluissa edellytettiin, että ”valtion takauksen ja julkisesti tuetun
vienninrahoitusjärjestelmän toimivuudesta ja vaikuttavuudesta” tehdään
vuoden 2016 loppuun mennessä arvio. Talousvaliokunta halusi, että arvio
toimitetaan sille tiedoksi. Hallituksen esityksessä 144/2015 arvio laajennettiin koskemaan myös vienninrahoitusjärjestelmän riskejä.
Kansainvälinen arviointiryhmä aloitti arviointityönsä marraskuussa 2016.
Arviointiraportti34 julkaistiin 1.2.2017. Vaikuttavuuden arviointi jäi heikoksi,
sillä se perustui aiempien tutkimusten analysointiin, eikä uutta tutkimusta
tehty. Uutta tutkimusta ei tarjouspyynnössä pyydetty. Suositukset vaikuttavuuden suhteen jäivät vähäisiksi. Raportissa todettiin, että kasvavat vastuut ja niiden muodostamat keskittymät muodostavat merkittävän uhan.
Raportissa arvioitiin myös vientitoimintaan liittyvää riskiä. Markkina- ja
rahoitusriskien osalta Finnveran riskit arvioitiin pieniksi ja riskienhallinta
erinomaiseksi. Luottoriskissä havaittiin suuret keskittymät. Arvioon sisältyi konsulttien oma arvio Finnveran kokonaisriskistä valtuuden tullessa kokonaan käyttöön sekä laskelma korkotuettujen lainojen optionaalisuuksien
aiheuttamista kustannuksista. Riskienhallinnan osalta raportti suositti, että Finnvera vähentää keskittymiä, muokkaa pääomavaademallia ja huomioi
korkoriskin tuottamat kustannukset.
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Kansainvälinen arvio suositti
Finnveraa vähentämään
keskittymiä

4.3 Ehdollisten vastuiden riskit ja
kustannukset eivät näy täysin valtion
talousarviossa
Korkotuki- ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien riskienarvioinnin
sisältöä ei ole tarkemmin määritelty
Valtion asuntorahastosta annetun lain (1144/1989) 7 § määrittää valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä vahvistettavista ja päätettävistä asioista.
Niihin ei sisälly erillisiä vaatimuksia riskien arvioinnille. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen mukaan riskien arvioinnin näkökulma tulee
esiin valtioneuvoston vahvistamassa korkotuki- ja takauslainojen käyttösuunnitelmassa ja ympäristöministeriön Asumisen rahoitus- ja kehittämis
keskukseen kohdistamassa tulosohjauksessa, vaikka valtion talousarvion
takaus- ja korkotukilainoituksen myöntämisen perusteluilta ei edellytetä erityistä riskien arviointia. Käytännön toiminnassa riskinäkökulman todetaan
olevan vahvasti mukana ja valtion takausriskejä on realisoitunut hyvin vähän.

Finnveran takaus- ja takuuvaltuuksien käytön kustannuksia ei
huomioida kokonaan talousarviossa
Laissa myönnettyjen Finnveran takaus- ja takuuvaltuuksien käytön aiheut
tamia kustannuksia ei oteta huomioon talousarviossa täysimääräisesti. Valtion talousarviossa esitetään valtion Finnveralle vuosittain maksamat kotimaan toiminnan takaustappiokorvaukset ja Vientiluoton alijäämäkorvaukset,
mutta Finnveran tekemien sitoumusten takaamisesta pidemmällä aika
välillä mahdollisesti aiheutuviin muihin kustannuksiin (esimerkiksi valtiolle viimekätisenä takaajana aiheutuvat takuukorvauskulut) on varauduttu pienellä arviomäärärahalla. Tätä määrärahaa voidaan käyttää siinä
tilanteessa, kun Finnveran vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahaston ja talousarvion ulkopuolisen Valtiontakuurahaston varat eivät riitä tappioiden korvaamiseen.
Talousarvioesityksissä on todettu, että Valtiontakuurahaston vastuulla
olevat suuret riskikeskittymät lisäävät tarvetta ylläpitää rahaston likvidejä varoja tasolla, jolla maksuvalmius säilytetään kohonnutta riskipositiota
vastaavana. Talousarvioesityksissä ei esitetä tarkempaa tietoa kohonneesta riskipositiosta, kassavarojen määrästä suhteessa kohonneeseen riski
positioon tai siitä, minkä suuruisia kassavaroja arvioitu riski edellyttäisi.
Valtion ottaman riskin kokonaiskustannus ei siis näy talousarviossa edes
arviona ennen kuin se realisoituu.
Kokonaiskustannusten jääminen talousarvion ulkopuolelle voi kannustaa käyttämään takauksia talousarvion sisään laskettavien menoerien sijasta. Tämä voi johtaa pidemmällä aikavälillä taloudellisesti epäedulliseen ratkaisuun ja heikentää varojen käytön läpinäkyvyyttä.
Finanssikriisin seurauksena otettiin ensin käyttöön väliaikainen ratkaisu, jossa Finnvera alkoi luotottaa suoraan vientiä. Tämä järjestely perustui pääosin valtion toteuttamaan varainhankintaan, jossa valtio lainasi
Finnveralle sen antolainausta varten tarvitsemat varat. Vuodesta 2012 al
kaen väliaikaisesta järjestelystä tehtiin pysyvä, ja Finnveran vientiluottojen
rahoituksen varainhankinta siirrettiin sen itsensä toteutettavaksi. F
 innveran

Valtion ottaman riskin
kokonaiskustannus ei näy
talousarviossa edes arviona
ennen kuin se realisoituu

Kokonaiskustannusten jääminen
talousarvion ulkopuolelle voi
kannustaa käyttämään takauksia
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luottomuotoisen vienninrahoituksen varainhankinta perustuu valtion antamaan takaukseen, joka on annettu sille maksutta. Finnvera ei kuulu kansan
talouden tilinpidossa julkisyhteisöihin vaan rahoitussektoriin. Finnveran
ottamana vientiluottojen rahoitusta ei siten lasketa valtion velaksi, vaikka Finnvera hankkii rahoituksensa valtion omavelkaisen takauksen turvin.
Eduskunnan talousvaliokunta35 on kiinnittänyt huomiota siihen, että viennin luotottamisen siirtyessä Finnveran tehtäväksi näihin liittyvät valtion
vastuut eivät näy suoraan talousarviosta.

Kansainvälisillä suosituksilla pyritään ehdollisten vastuiden
neutraaliin käsittelyyn huomioimalla odotetut kustannukset
Takausten muuttaminen talousarviokäsittelyltään neutraaliksi varmistaisi,
ettei takauksia suosita pelkästään talouspolitiikan rajoitteiden kiertämiseksi. Neutraaliuden edistämiseksi OECD:n keskustelualoite36 ehdottaa takaus
käytäntöön seuraavia elementtejä:
–– Takauksista peritään maksu valtiolle aiheutuvan odotetun kustannuksen perusteella. Maksuun sisällytetään riskimarginaali, jonka takauksen saaja joutuisi maksamaan yksityiselle takaajalle.
–– Jos takaus halutaan myöntää tätä markkinahintaa halvemmalla,
markkinahinnan ja perityn halvemman hinnan erotus rahoitetaan
päättäjien hyväksymällä määrärahalla.
Pääasiallinen hyöty järjestelystä on se, että takaukseen sisältyvä valtiontuki tulee näkyviin kustannuksena silloin, kun se tosiasiallisesti myönnetään.
Jos takauksen odotettu kustannus jää valtiolle, siihen kuluu määrärahoja
ja tukielementti tulee näkyviin. Jos takausmaksu peritään saajalta, tuki
elementtiä ei ole eikä määrärahojakaan kulu. Takaukset tulevat politiikka
instrumenttina neutraaliksi suhteessa muihin instrumentteihin, kuten lainaamiseen tai avustuksen myöntämiseen. Neutraalius poistaa kannusteen
suosia takauksia.

4.4 Riskienarviointi ja riskeistä raportointi on
virastokohtaista
Työ- ja elinkeinoministeriö ei ole määritellyt Finnveran
omistajavalvonta- ja riskiraporttien sisältöä
Valtion vastuu Finnveran toiminnasta muutettiin välillisestä vastuusta suoraksi ja ehdottomaksi vastuuksi (omavelkaiseksi vastuuksi) vuonna 200537.
Asiaa selvittänyt työryhmä katsoi tuolloin38, että valtion vastuun muuttuessa (välillisestä vastuusta suoraksi vastuuksi) valtion Finnveraan kohdistamaa omistaja- ja elinkeinopoliittista valvontaa ja Finnvera Oyj:tä koskevaa
raportointia tulisi tehostaa ja kehittää valtion riskienhallinnan parantamiseksi. Työryhmä piti myös tärkeänä lisätä erityisriskinottoon liittyvää raportointia siten, että erityisriskinotosta tehty riskiarvio käsiteltäisiin vuosittain talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa yhdessä koko Finnvera
Oyj:tä koskevan riskiarvioinnin kanssa. Lakimuutosta koskevassa hallituksen esityksessä (HE 177/2005) valtion Finnveraan kohdistamaa valvontaa ja Finnvera Oyj:tä koskevaa raportointia ei ole käsitelty eikä määritelty.
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Finnveran omistajaohjaus ja -valvonta olivat 2000-luvun alussa erillisinä
toimintoina ministeriössä. Tarkastuksessa ei voitu todentaa, onko Finnveran
raportoinnista omistajalle silloin sovittu erillisellä sopimuksella. Työ- ja
elinkeinoministeriön mukaan sillä ei ole erillisiä sopimusasiakirjoja, joissa omistajavalvonta- ja riskiraporttien sisältö olisi määritelty. Ministeriön
selvityksessä todetaan, että Finnvera raportoi riskiasemansa työ- ja elinkeinoministeriölle neljännesvuosittain erillisenä raporttikokonaisuutena
omistajavalvontaraportoinnin yhteydessä. Raporttien sisällöistä keskustellaan säännöllisesti ja sovitaan ohjaustyöryhmässä, ja raportteja kehitetään
ja täydennetään tarpeen mukaan.
Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa Finnveralle elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet. Omistajan asettamien tavoitteiden saavuttamista on
tarkoitus valvoa omistajavalvontaraporttien avulla. Elinkeinopoliittisissa
tavoitteissa takausmäärän ja riskisyyden kehitykseen vaikuttavia tavoitteita on kolme. Kaksi tavoitetta korostaa viennin rahoitusjärjestelmän toimivuuden ja kilpailukyvyn turvaamista; niistä toisessa kehotetaan käyttämään
mahdollisuutta erityisriskinottoon. Kolmas tavoite liittyy EU:n rahoituksen hyödyntämiseen.
Lisäksi Finnveralle on asetettu omistajapoliittisia tavoitteita, jotka säätelevät toiminnan itsekannattavuutta ja tehokkuutta sekä yhtiön vaka
varaisuutta. Itsekannattavuustavoitteena on, että toiminnan tuotot kattavat
kustannukset yli suhdannekierron kestävällä ajanjaksolla. Pk-rahoituksessa
tämä jakso on 10 vuotta, viennin rahoituksessa 20 vuotta. Tehokkuustavoite
tähtää tuottavuuden kasvattamiseen keskimäärin 4 prosenttia vuodessa.
Vakavaraisuuden osalta vuosien 2016–2019 tavoitteena on, että kotimaan
toiminnan Tier 2 -vakavaraisuussuhde on vaihteluvälissä 12–20 prosenttia
laskettuna Basel III:n mukaisella standardimenetelmällä. Vakavaraisuustavoite ei kuitenkaan koske kaikkea Finnveran toimintaa kuten aiemmin.
Vuonna 2013 tavoitteena oli, että koko Finnvera-konsernin vakavaraisuussuhteen kuuluisi olla kyseisessä vaihteluvälissä.

Finnvera raportoi riskiasemansa
työ- ja elinkeinoministeriölle
neljännesvuosittain erillisenä
raporttikokonaisuutena
omistajavalvontaraportoinnin yhteydessä
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Valtion vastuu Finnvera Oyj:n toiminnasta muutettiin suoraksi
ja ehdottomaksi vuonna 2005
Valtion vastuu Finnveran toiminnasta muutettiin välillisestä vastuusta
suoraksi ja ehdottomaksi vastuuksi (omavelkaiseksi vastuuksi) vuonna 200539. Näin varmistettiin, että Finnvera Oyj:n myöntämien vienti
takuiden ja erityistakausten kohteena oleva vastuukanta voitaisiin myös
jatkossa, Basel II -sääntelyn tultua voimaan, käsitellä luottolaitosten
vakavaraisuuslaskennassa nollariskipainoisena. Paikallinen pankki
valvoja voi antaa maan viralliselle vientitakuulaitokselle valtion mukaisen riskipainon, jos valtion vastuu vientitakuulaitoksen sitoumuksista
täyttää Basel II -sääntelyn asettamat vaatimukset vastuun suoruudesta, nimenomaisuudesta, peruuttamattomuudesta ja ehdottomuudesta.
Ilman muutosta ehdot eivät välttämättä olisi täyttyneet, eikä Finnveran
takaamia lainoja olisi voinut enää lukea nollariskiluokkaan. Vientiin liittyville projekteille ei olisi ollut mahdollista saada nollariskipainon mahdollistamaa edullista rahoitusta. Samoin arvioitiin, että mahdollisuus
tarjota pk-yrityksille edullisempaa rahoitusta vaarantuisi.

Erityisrahoitusyhtiöiden sääntelyssä ja rahoitusriskien
valvonnassa korostuvat kansalliset järjestelyt
Niin sanottu CRD IV -paketti koostuu luottolaitosdirektiivistä (CRD IV)
ja EU:n vakavaraisuusasetuksesta (CRR). Sääntelyn tavoitteena on ollut
parantaa pankkien riskienkantokykyä vahvistamalla niiden vakavaraisuus- ja likviditeettiasemaa sekä riskienhallintaa. Vakavaraisuusasetus
sisältää muun muassa vähimmäisvakavaraisuusvaatimusten laskentaa,
suuria asiakasriskejä ja julkistamisvaatimuksia koskevat säännökset.
Yhteinen pankkivalvontamekanismi aloitti toimintansa marraskuussa
2014. Yhteisessä mekanismissa pankkien valvonnasta vastaavat kansalliset valvontaviranomaiset (Suomessa Finanssivalvonta) ja Euroopan keskuspankki.
Luottolaitosdirektiivin 2. artiklassa on lueteltu kaikki ne laitokset,
joihin direktiiviä ei sovelleta. Suomessa tällaisia laitoksia ovat Teollisen yhteistyön rahasto Oy ja Finnvera Oyj. Euroopan unionin ylimpien
tarkastuselinten yhteyskomitea pani vuoden 2015 lausumassa merkille, että luottolaitosdirektiivin 2. artiklan 5. kohdassa mainitut finanssilaitokset jäävät sekä Euroopan keskuspankin valvonnan että kansallisten valvontaviranomaisten toimivallan ulkopuolelle.40

Työ- ja elinkeinoministeriö päätti ottaa käyttöön soveltuvin osin
Finanssivalvonnan määräykset Finnveran valvonnassa
Finnvera Oyj:n edeltäjään Kera Oyj:hin sovellettiin luottolaitoslainsäädäntöä,
ja se oli Rahoitustarkastuksen valvonnassa, kuten muutkin suomalaiset
luottolaitokset. Finnveran perustamisen jälkeen yhtiöön ei ole sovellettu
luottolaitostoiminnasta annettua lakia ja sen valvonta säädettiin työ- ja elinkeinoministeriön tehtäväksi. Työ- ja elinkeinoministeriön sisällä valvon-
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ta on määrätty ministeriön sisäisen tarkastuksen tehtäväksi. Finnverasta
annetun lain mukaan yhtiön valvonnassa tulee soveltuvin osin ottaa huo
mioon ne periaatteet, joita Finanssivalvonta noudattaa luottolaitoksia valvoessaan. Työ- ja elinkeinoministeriöllä ei ole ollut aiemmin määriteltynä
omistajavalvontaan sovellettavat periaatteet, mikä on vaikeuttanut valvonnan
suunnittelua ja toteuttamista. Työ- ja elinkeinoministeriö teki tammikuussa 2018 päätöksen Finanssivalvonnan määräyksistä, joita ministeriö soveltaa Finnvera Oyj:n rahoitusvalvonnassa. Päätöksen voidaan katsoa antavan
edellytyksiä parantaa valvonnan suunnittelua ja toteuttamista.

Rahoitusvalvonnan sisällöstä ei ole ollut suunnitelmaa
Tarkastushavaintojen perusteella Finnveran ulkoista rahoitusvalvontaa hoitavalla työ- ja elinkeinoministeriön sisäisellä tarkastuksella ei ole ollut ajantasaista suunnitelmaa jatkuvan valvonnan sisällöstä eikä tarkastusten kohdentamisesta. Käytännössä valvonta on rajautunut Finnveran toimittamien
raporttien läpikäyntiin ja joihinkin tapaamisiin, sekä yksittäisiin, mahdollisesti ulkopuolelta tilattuihin kohdennettuihin tarkastuksiin.
Tarkastushavaintojen perusteella työ- ja elinkeinoministeriön sisäinen
tarkastus ei ole jatkuvasti valvonut Finnveran riskien ja pääomien arviointia, jotka ovat olennainen osa rahoitusvalvontaa. Näitä alueita on sen sijaan käsitelty yksittäisissä tarkastuksissa. Pankkien valvonnassa Finanssi
valvonta tekee esimerkiksi pankkien riskeistä ja niiden vaatimasta pääomien
määrästä vuosittain oman arvionsa, jota se sitten vertaa pankin arvioon. Lisäksi Finanssivalvonta tekee pankeille stressitestejä, jotka kertovat pankin
pääomien riittävyydestä odottamattoman sokin tullessa. Tällaiset elementit puuttuvat Finnveran ulkoisesta rahoitusvalvonnasta.
Työ- ja elinkeinoministeriön sisäisen tarkastuksen tekemä ulkoinen
rahoitusvalvonta Finnveran luottoriskimallin osalta rajautuu yhteen ulkopuolelta tilattuun arvioon. Arvio käsittelee Finnveran tapaa luottoluokitella
asiakkaansa, eikä siinä arvioida luottoriskimallin muita osia. Finanssi
valvonta vaatii pankeilta mallin validointeja. Lisäksi se vertaa mallin tuottamia arvioita omiinsa ja toisten pankkien arvioihin. Finnveran rahoitusvalvonnan saattamista lain edellyttämälle tasolle on suositettu jo aiemmin
VTV:n tarkastuskertomuksessa 1/2015 Viennin rahoitus.
Asiantilaa parantaakseen työ- ja elinkeinoministeriö on tilannut tilin
tarkastusyhtiöltä Finnveraan soveltuvan vakavaraisuuden arviointikehikon
ja sen mukaisen arvion tämän hetkisestä vakavaraisuusasemasta.

Työ- ja elinkeinoministeriön
sisäisellä tarkastuksella ei ole
ollut ajantasaista suunnitelmaa
jatkuvan valvonnan sisällöstä eikä
tarkastusten kohdentamisesta

Finnveran riskinottoa rajoittavat valtuusmäärät ja
itsekannattavuustavoite
Valtio on omistajana asettanut Finnveran riskinotolle kaksi rajoitetta: Otettavien vastuiden määrät on rajattu valtuuksilla Finnveraa koskevassa erityislainsäädännössä. Lisäksi Finnveran toiminnoille on asetettu itsekannattavuustavoitteet. Määrärajoite ei huomioi nimellisarvoltaan
samansuuruisten hankkeiden erilaista riskisyyttä. Lisäksi valtuuksia on käytännössä korotettu sitä mukaa kuin tarvetta on ollut.
Itsekannattavuustavoitteet on määritelty aikaväleinä, jolloin toiminnan kuuluu tuottaa vähintään nollatulos. Esimerkiksi vientitoiminnan pitää
päästä nollatulokseen 20 vuoden aikajänteellä. Riskit realisoituvat harvoin,

Määrärajoite ei huomioi
hankkeiden vaihtelevaa riskisyyttä
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mutta toteutuessaan kustannukset voivat olla hyvinkin suuria. Esimerkiksi
vuosina 1983–1996 vientitakuutoiminta kääntyi nopeasti yli 800 miljoonaa
euroa tappiolliseksi oltuaan sitä ennen voitollista kahdenkymmenen vuoden ajan (kuvio 3). Vientitakuuriskien tämänkaltainen luonne vaikeuttaa
itsekannattavuustavoitteen toteutumisen mittaamista.
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Kuvio 3: Vientitakuutoiminnan kumulatiivinen tulos 1963–200741

Finnveran hallitus on asettanut riskirajoitteita, mutta sen on myös
mahdollista poiketa niistä
Finnvera on asettanut toiminnalleen riskirajoitteita, jotka on kirjattu hallituksen hyväksymiin luotto- ja takuupolitiikkaan ja riskinottohalukkuuteen. Luotto- ja takuupolitiikkaa linjaavassa asiakirjassa määritellään rajat,
joiden perusteella Finnvera myöntää takauksia ja lainoja. Hallituksella on
kuitenkin mahdollisuus päätöksellään poiketa luotto- ja takuupolitiikasta.
Finnvera pyrkii myös suojaamaan vastuista syntyviä riskejä. Finnveran
suojauspolitiikan mukaan vastuiden suojauksilla pyritään tasoittamaan
riskikeskittymiä, alentamaan kokonaisriskiä ja vähentämään sitoutuvaa
pääomaa. Suojaus on politiikan mukaan toissijainen, eikä se voi olla perusteena riskinotolle. Suojattavan riskin on oltava otettaessa hyväksyttävä. Suojaukseen käytetään pääasiassa jälleenvakuutusta.
Tavanomaiset luotto- ja takuupolitiikassa ilmaistut riskirajat ylittävään
riskinottoon Finnveralla on välineenä erityisriskinotto. Erityisriskinotto
on valtio-omistajan keino ohjata Finnveran toimintaa sille riskisempään,
mutta samalla valtiolle esimerkiksi työvoimapoliittisesti hyödyllisempään
toimintaan.
Riskinoton määrän hallitsemista ja kommunikointia varten hallitus on hyväksynyt riskinottohalukkuutta koskevan asiakirjan, jossa määritellään useilla mittareilla Finnveran hyväksymät laskennallisen tappion ja keskittymien
rajat. Rajojen tarkoituksena on yhdessä pääomien hallinnan periaatteiden
kanssa varmistaa, että riskit ovat hallittavissa nykyisillä pääomapuskureilla. Käytäntö on otettu käyttöön vuonna 2016. Myös riskinottohalukkuudessa määritellyt riskinoton kokonaisrajat on mahdollista ylittää.
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Aravalainoista luovuttaessa ei tehty riskiarviota
Asuntorahaston siirtyminen aravalainoista takauksiin ja korkotukilainoihin
perustuu Vanhasen 2. hallituksen hallitusohjelman kirjaukseen. Hallitus
ohjelmassa ei arvioitu muutoksen vaikutuksia riskeihin. Siirtymä toteutettiin
vuoden 2008 talousarviossa. Siinä asuntorahoituksen tukimuotojen joukosta jätettiin pois aravalainat. Uusia aravalainoja ei siis enää myönnetä. Vuoden 2008 talousarvioon liittyvässä hallituksen esityksessä ei käsitelty riski
näkökulmaa. Siirtymää perusteltiin vain aravalainojen vähäisellä kysynnällä.

Muutosta aravalainoista korkotuki- ja takauslainoihin ei ole huomioitu
riittävästi riskienarvioinnissa
Valtion asuntorahaston johtokunnan sosiaalisen asuntorahoituksen riskien
hallinnan ohjeen mukaan Valtiokonttori ja ARA tekevät yhdessä kaksi kertaa vuodessa valtion asuntolainojen ja valtiontakausten riskiraportin.
Riskiraportin tulee sisältää maksuviiveiden ja luottotappioiden kehitys,
lainakannan jakauma luottoriskimallien mukaan, riskikeskittymien arviointi,
uuden luotonannon kuvailu, toteutettujen tukitoimien kuvailu ja järjestämättömien luottojen kehitys. Raporttiin tulee myös sisältyä sanallinen arvio riskinhallinnallisesta tilanteesta ja kuvaus riskienhallinnan kehittämistoimista.
Tarkastuksen perusteella riskiraportit sisältävät kaikki edellä mainitut
elementit aravalainojen osalta. Takaus- ja korkotukilainoja koskeva raportointi on niukempaa kuin aravalainojen raportointi. Ohjeissa mainituista
raportointikohdista varsinaisia puutteita on takaus- ja korkotukilainojen
osalta lähinnä lainakannan jakauman raportoinnissa ja riskikeskittymien
arvioinnissa. Näitä ei ole tehty lainkaan. Riskiraportissa arvioidaan pelkästään luottoriskiä. Korkotukilainoihin liittyvä korkoriski ei ole siinä esillä.
Korkoriskistä on kuitenkin tehty arvio asuntorahaston tilinpäätökseen. Sen
mukaan viiden prosentin korkotasolla kustannukset nykyisen lainakannan
koko korkotukien maksuajalla olisivat 1 729 miljoonaa euroa.
Arvio kuvaa kustannuksia korkojen noustessa huomattavasti. Se ei kuitenkaan anna kattavaa kuvaa korkoriskin käyttäytymisestä eri korkotasoilla.
Korkoriskistä annettua kuvaa voisi laajentaa esittämällä useampia vaihtoehtoisia laskelmia eri korkotasoilla.
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Tässä liitteessä kuvataan, miten tarkastuksen tuloksiin on päädytty ja minkälaisia rajoituksia tuloksiin liittyy.

Tarkastuksen tavoite ja hyödyntäminen
Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida julkisyhteisöjen kasvavien ehdollisten
vastuiden hallintaa ja hallinnan edellytyksiä. Tarkastuksen pääkysymyksenä
oli, onko julkisyhteisöjen ehdollisten vastuiden hallinta huomioitu riittävän kattavasti finanssipolitiikan valmistelussa ja ohjauksessa. Tarkastus
kysymystä lähestyttiin kolmella osakysymyksellä, joilla selvitettiin, sisältääkö finanssipolitiikan ohjaus elementtejä, joilla pyritään sääntelemään
ehdollisten vastuiden kasvua, annetaanko julkisyhteisöjen ehdollisista vastuista oikea ja riittävä kuva sekä arvioidaanko ehdollisista vastuista valtiolle koituvia riskejä.
Tarkastuksen tuloksia voidaan hyödyntää ehdollisten vastuiden raportointia, päätöksenteon tietopohjaa ja vastuiden hallinnan käytäntöjä kehitettäessä.

Tarkastuksen kohde
Tarkastus keskittyi valtiontakauksiin ja raportointiyksikkötasolla pää
asiallisesti julkisyhteisöihin. Tarkastuksen kohteina olivat valtiovarain
ministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö sekä Finnvera
Oyj, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus sekä Valtiokonttorin anto
lainausyksikkö ja näiden toiminta.
Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausunnot työ- ja elinkeino
ministeriöltä, ympäristöministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, Finnvera
Oyj:ltä, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta ja Valtiokonttorilta,
jotka kaikki antoivat lausunnon. Lausunnoissa annettu palaute on otettu
huomioon lopullista tarkastuskertomusta laadittaessa. Lausunnot ja niistä
tehty yhteenveto löytyvät tarkastusviraston verkkosivuilta.

Tarkastuksen kysymykset, kriteerit, aineistot ja menetelmät
Tarkastuskysymykset, kriteerit, aineistot ja menetelmät on kuvattu lyhyesti seuraavalla sivulla. Tarkastuksen esiselvitysvaiheessa tarkastus
suunnitelmasta pyydettiin kommentit valtiovarainministeriöltä. Valtiovarain
ministeriöllä ei ollut muutosehdotuksia tarkastusasetelmaan.
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Tarkastuskysymykset ja niiden osakysymykset

Tarkastuksen kriteerit, aineistot ja menetelmät

1.

Onko julkisyhteisöjen ehdollisten vastuiden hallinta huomioitu riittävän kattavasti finanssipolitiikan valmistelussa ja ohjauksessa?

Tulkinta: Ehdollisten vastuiden hallinnan riittävän kattava huomiointi tarkoittaa sitä, että ehdollisista vastuista on annettu oikea ja riittävä kuva. Tällä tarkoitetaan
sitä, että ehdollisten vastuiden vaikutukset valtion taloudelliseen asemaan ja sen kehitykseen on esitetty.
Riittävän kattavalla huomioinnilla tarkoitetaan myös
sitä, että ehdollisten vastuiden vaikutukset on esitetty talouden hoidon kestävyyden näkökulmasta. Tällä tarkoitetaan sitä, että ehdollisten vastuiden pitkän
aikavälin vaikutukset (tuloihin, menoihin ja taloudelliseen asemaan) on esitetty, näihin liittyvä tietoperusta
on luotettava ja päätösten perustelut on läpinäkyvästi
esitetty. Hallinnan riittävyyttä tarkastellaan myös valtion taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta. Tämän tulkitaan finanssipolitiikan tarkastuksessa sisältävän tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden
eli politiikkatoimien tavoitteiden saavuttamisen ja hyvän hallinnan periaatteiden noudattamisen finanssi
politiikan valmistelussa ja toimeenpanossa. Valtion taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuus käsittää myös
taloudenhoidon vastuullisuuden eli sen, että valmistelussa ja päätöksenteossa esitetään avoimesti pitkän
aikavälin vaikutukset.

1.1		 Sisältääkö finanssipolitiikan ohjaus elementtejä, joilla pyritään sääntelemään ehdollisten vastuiden kasvua?

Kriteerit: Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön tietosisällöille asettamat vaatimukset
Aineistot: Neuvoston asetus (1175/2011) julkisyhteisöjen rahoitusaseman sekä talouspolitiikan valvonnan ja
koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta. Neuvoston
asetus (1177/2011) liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta. Neuvoston direktiivi 2011/85/EU jäsenvaltioiden
julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista
(budjettikehysdirektiivi).
Analyysimenetelmät: Asiakirjojen sisällönanalyysi
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1.2		 Annetaanko ehdollisista vastuista oikea ja riittävä kuva?

Kriteerit: Talousarviolainsäädäntö. Euroopan unionin
ja kansallisen lainsäädännön tietosisällöille asettamat
vaatimukset. IMF:n manuaali ja koodi julkisen talouden läpinäkyvyydestä.
Aineistot: Valtion talousarvioasetus (1243/1992),
budjettikehysdirektiivi, hallituksen vuosikertomukset (2012–2016), katsaukset valtion taloudellisiin vastuihin ja riskeihin (2015–2017), julkisen talouden suunnitelmat, budjettikehysdirektiivin mukaisesti julkaistut
tiedot
Analyysimenetelmät: Asiakirjojen sisällönanalyysi

1.3		 Arvioidaanko ehdollisista vastuista valtiolle koituvia riskejä?

Kriteerit: Hallituksen esityksen laatimisohjeet, oikeusministeriön ohje säädösehdotusten vaikutusten arvioi
nista, laki valtion talousarviosta (432/1988), laki valtion
erityisrahoitusyhtiöstä (443/1998)
Aineistot: Hallituksen esitykset (243/2016), (44/2015),
(58/2014), katsaukset valtion taloudellisiin vastuihin ja
riskeihin (2015–2017), valtion talousarvio (2015–2017),
Finnveran ja Asuntorahaston riskienhallintaan liittyvät asiakirjat
Analyysimenetelmät: Asiakirjojen sisällönanalyysi

Tarkastuksen toteutusaika
Tarkastus toteutettiin 11.1.2017–26.1.2018. Haastattelut tehtiin 24.4.–18.5.2017.
Tarkastuskohteessa tapahtuneet muutokset on huomioitu 13.1.2018 saakka.

Tarkastuksen tekijät
Tarkastuksen tekivät johtava tuloksellisuustarkastaja Vuokko Mustonen,
johtava finanssipolitiikan tarkastaja Mika Sainio ja tarkastusassistentti
Juha-Matti Tölli. Tarkastusta ohjasi finanssipolitiikan tarkastuspäällikkö
Matti Okko.

Tarkastuksen tuloksiin liittyvät rajoitukset ja varaukset
Tarkastuksessa ei selvitetty tarkastuskohteiden esittämien vastuiden ris
kien arvioinnin oikeellisuutta eikä ehdollisten vastuiden riskien vaikutuksia valtion taloudelliseen asemaan ja sen kehitykseen.
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