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Tarkastusviraston kannanotot 

Viennin rahoitus 

Viennin rooli kansantaloudessa ja siten myös valtiontaloudessa on suuri. Viennin arvo on ollut 
noin 40 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Valtion vientiin liittyvät takausvastuut 
ovat myös korkeat, nykyisin yli 11 miljardia euroa. Valtion talousarviotaloudessa takaukset, ko-
rontasaukset ja luotot ovat kuitenkin melko pienessä roolissa, koska toiminta on organisoitu val-
tion talousarviotalouden ulkopuolelle. Valtion keskeiset toimijat viennin rahoituksessa ovat työ- 
ja elinkeinoministeriö sekä Finnvera Oyj ja sen omistama tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy. 
Tarkastus kohdistui valtion rooliin viennin rahoittamisessa sekä toiminnan ohjaamisen ja val-
vonnan järjestämiseen. Varsinainen vienninrahoitus on pääosin liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa 
toimintaa. 

Valtion rooli viennin rahoituksessa 

Valtion takaustoiminnan piirissä on noin 5 prosenttia kokonaisviennistä ja 10 prosenttia poliitti-
sen riskin maihin suuntautuvasta viennistä. Silti suorat valtiontaloudelliset rahalliset panostukset 
siihen ovat melko vähäiset. Pääosin valtio myöntää takuita rahoituksen järjestämiseksi. Lisäksi 
valtio mahdollistaa pääomahyödykkeiden kauppaan liittyvien pitkien lainojen korkojen muut-
tamisen kiinteäkorkoisiksi. 

Vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin aikana valtio alkoi väliaikaisjärjestelyin myös luotottaa 
suoraan vientiä. Toiminta vakinaistettiin 2012, ja tuolloin luototus siirrettiin pois talousarviosta 
Finnvera Oy:n tehtäväksi, eikä rahoitus sen osalta enää näy valtion talousarviossa.  

Vientitakuutoiminnan tulee olla pitkällä aikavälillä itsekannattavaa. Vuodesta 1999 lähtien 
toiminta on ollut ylijäämäistä jokaisena Finnveran toimintavuonna. Viime vuosina ylijäämä on 
ollut noin 40–50 miljoona euroa vuodessa. Takuista saadut maksut ovat kattaneet selvästi aiheu-
tuneet korvaukset ja hallintokulut. Myös suora lainoitus vaatii aina takuun, joten sekin sisältyy 
itsekannattavuusvaatimuksen piiriin. Toteutuessaan riskit voivat olla suuria. Esimerkiksi 1990-
luvun alussa Neuvostoliiton romahtamisen yhteydessä tappioita syntyi siinä määrin, että toimin-
nan kumulatiivisen tuloksen muuttuminen positiiviseksi kesti 20 vuotta. 

Koronvaihtosopimuksissa valtio voi joutua kattamaan tappioita riippuen korkojen muutoksis-
ta. Kyse on yleensä muutamista miljoonista euroista vuositasolla. Valtio voi myös vastaavasti 
hyötyä korkomuutoksista. 

Valtion vastuut ovat kasvaneet nopeasti 

Vuonna 2008 alkaneen globaalin finanssikriisin ja sitä seuranneen taloudellisen taantuman myö-
tä valtion rooli viennin rahoituksessa on kasvanut nopeasti. Vuosina 2007–2009 vientitakuiden 
vastuukanta nousi 5 miljardista eurosta lähes 10 miljardiin euroon. Tuolloin aloitettiin ensin vä-
liaikaisesti ja vuonna 2012 pysyvästi myöntää vientitakuiden lisäksi myös suoria vientiluottoja. 

Finanssi- ja talouskriisin pitkittyessä yhä suurempi osuus viennistä on rahoitettu valtion taka-
usten tai luottojen avulla. Lainsäädännön enimmäisvastuumäärä oli kesäkuuhun 2014 asti 12,5 
miljardia euroa. Vastuut ovat lähellä kyseistä määrää, ja heinäkuun 2014 alusta lähtien vientita-
kuuvaltuuden enimmäismäärää korotettiin 17 miljardiin euroon. Erityisesti korotettiin suoran 
luototuksen mahdollisuutta, 3 miljardista eurosta 7 miljardiin euroon. On kuitenkin huomattava, 
että myös suoralle luototukselle vaaditaan valtiontakuu, joten sen riski sisältyy jo takausvastui-
siin. 

Samanaikaisesti kun valtion vientitakuiden enimmäisvastuut ovat kasvaneet, on vienti aluksi 
vähentynyt, ja sen jälkeen kasvu on ollut hidasta. Valtion rooli viennin rahoituksessa on siis 
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kasvanut huomattavasti. Valtion riskit eivät Finnveran arvion mukaan kuitenkaan ole kasvaneet 
samassa suhteessa kuin vastuukanta. Ensisijaisena korvauslähteenä käytettäviä rahastoja on 
kasvatettu toiminnan voitollisella tuloksella. Finnvera arvioi rahastoitujen varojen tällä hetkellä 
ylittävän arvioidun kokonaisriskin. Säädösmuutoksilla on kuitenkin pyritty entistä korkeampi-
riskisemmän viennin tukemiseen ja erityisriskinottovaltuutta on kasvatettu finanssikriisin jäl-
keen nopeasti. Heinäkuussa 2014 valtuus nostettiin tältä osin 3 miljardiin euroon aiemmasta 2,5 
miljardista eurosta. 

Valtion osallistuminen viennin rahoitukseen on kasvanut hyvin kysyntävetoisesti. Viennin 
vaikeuksien vuoksi hallitus ja eduskunta ovat pitäneet asiaa erityisen tärkeänä ja viennin edelly-
tykset on haluttu turvata. Rahoituksen lisääntynyttä kysyntää on perusteltu erityisesti markkina-
puutteella. Pankkien halukkuus toimia rahoittajana on laskenut niille asetettujen kiristyneiden 
vakavaraisuusvaatimusten myötä. Tämän vuoksi ja eräiden kilpailijamaiden esimerkin myötä 
valtio alkoi rahoittaa vientiä myös suoraan, takausten ja koronvaihtosopimusten lisäksi. Työ- ja 
elinkeinoministeriössä arvioitiin tarkastuksen yhteydessä, että jos jatkossa vienninrahoituksen 
kysyntään vastataan nykyisen kaltaisesti, voi rahoitus edelleen jopa kaksinkertaistua. Vaikeassa 
taloustilanteessa vastuiden ja rahoituksen kasvattamista on pidetty parempana vaihtoehtona kuin 
riskiä viennin vähentymisestä edelleen. Toisaalta itsekannattava toiminta ei ole vaatinut valtion 
rahallista panostusta. 

Läpinäkyvyys vaarantuu ja valtion kokonaisvastuiden määrä hämärtyy 

Finanssikriisin seurauksena valtio aloitti viennin suoran luotottamisen ensi vaiheessa valtion ta-
lousarvion kautta. Kun toiminta vakinaistettiin, se siirrettiin Finnveran tehtäväksi ja valtio takaa 
Finnveran varainhankinnan. Ratkaisun vuoksi valtion talousarvion loppusumma on alhaisempi. 
Vastuiden määrä ei enää ilmene suoraan talousarviosta, kuten ei sekään, että takausten ja vas-
tuiden määrä on ollut nopeassa kasvussa. Finnveran hankkimana kyseinen rahoitus tulee myös 
hieman kalliimmaksi kuin suoraan valtion toimintana. 

Valtion talousarviossa on varauduttu siihen, että vienti- ja erityistakaustoiminnan tappiot voi-
daan maksaa nopeasti suoraan valtion kassasta ilman sitä edeltävää eduskunnan talousarvio- tai 
lisätalousarviokäsittelyä. Talousarviossa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan pääluokassa 
on 20 000 euron suuruinen arviomääräraha (mom. 32.01.60 Siirrot hallinnonalan rahastoihin), 
jota perustelujen mukaan saa käyttää valtiontakuurahastosta annetun lain (444/1998), valtion 
vientitakuista annetun lain (422/2001) ja muutamien muiden lakien perusteella myönnettyjen 
takuiden aiheuttamiin korvausmenoihin. Arviomääräraha mahdollistaa sen, että takausvastuut 
voidaan maksaa nopeasti ylityslupamenettelyllä ilman hitaampaa lisätalousarviokäsittelyä. 
Suurten riskikeskittymien vuoksi arviomääräraha voi johtaa merkittäväänkin varojen käyttöön. 

Suomalaisen intressin määrittely on tapauskohtaista 

Vienninrahoitusjärjestelmän tarkoitus on edistää Suomen taloudellista kehitystä tarjoamalla 
kansainvälisesti kilpailukykyistä, markkinapuutteita paikkaavaa rahoitusta vientiin. Tämä tar-
koitus sisältyy niin vientitakuulain kuin vientiluotoista ja korontasauksesta annetun lain 1 §:än. 
Rahoituksen myöntämisen tarkoituksena on edistää taloudellista kehitystä Suomessa eli suoma-
laista intressiä. Laeissa ei ole tarkempia säännöksiä siitä, mitä suomalainen intressi on ja miten 
sitä arvioidaan, vaan asiasta säädetään tarkemmin asetuksilla. Vientiluottojen ja korontasauksen 
osalta vaadittu kotimaisuusaste on määritelty tiukemmin. Kotimaisuusasteen on oltava merkit-
tävä ja asetuksella merkittävyys on määritelty kolmasosaksi vientitoimituksen arvosta. 

Niin vientitakauksia kuin myös vientiluottoja ja korontasausta koskevassa asetuksessa on väl-
jästi muotoiltuja esimerkkejä siitä, milloin suomalaisen intressin voidaan katsoa olevan olemas-
sa. Yksi mahdollinen peruste on tavaran tai palvelun kotimaisuusaste, jonka on asetusten mu-
kaan oltava merkittävä. Luoton ja korontasauksen osalta on määritelty se, milloin kotimaisuus-
aste on merkittävä, kotimaisuusasteen tulee olla vähintään kolmannes. Vientitakuiden osalta 
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määrittelyä ei ole. Luottojen ja korontasauksen toimijana on Suomen Vientiluotto, vientitakui-
den osalta taas Finnvera. 

Kotimaisuusasteen asemasta suomalainen intressi voi toteutua myös muilla edellytyksillä sil-
loin, kun ne katsotaan merkittäviksi. Merkittävyyttä ei ole tarkemmin määritelty asetuksissa 
kummankaan vienninrahoittajan rahoitusmuodoissa. Asetusten säännökset ovat väljät ja tulkin-
nanvaraiset, ja siten normiohjaus jättää runsaasti harkintavaltaa rahoituksen myöntäjille sen suh-
teen, miten ne arvioivat rahoituksen myöntämisen aiheuttamaa hyötyä ja sen merkitystä Suomen 
taloudelliselle kehitykselle. Niin Finnvera kuin Suomen Vientiluotto ovat sisäisillä toimintaoh-
jeillaan määritelleet suomalaista intressiä. 

Vienninrahoitusmuotoja koskevien säädösesitysten perustelujen mukaan rahoituksella pyri-
tään lisäämään Suomessa työpaikkoja ja henkilötyövuosia sekä välttämään lomautuksia ja irti-
sanomisia. Työllisyysvaikutusten lisäksi rahoituksella on esitetty olevan myönteinen vaikutus 
verotuloihin. Työllisyys- ja verotulovaikutuksista on esitetty ainoastaan hyvin yleisluonteisia to-
teamuksia. Kun pysyvistä korontasaus- ja vientiluottojärjestelmistä säädettiin, todettiin esityk-
sen perusteluissa, että tarkkoja arvioita tuotannonarvoon ja työllisyyteen oli erittäin vaikea en-
nustaa. Perusteluissa tuotiinkin esiin vain, että suuret yksittäiset kaupat voivat merkitä tuhansia 
henkilötyövuosia, suurta viennin lisäystä ja verotuloja. Rahoituksen kilpailukyvyttömyyden 
vuoksi puolestaan saatetaan aiheuttaa ”merkittäviä kielteisiä vaikutuksia” talouskasvuun, työlli-
syyteen ja valtiontalouteen.  

Syyskuusta 2014 lähtien vientitakuumahdollisuuksia laajennettiin entisestään. Finnveralle an-
nettiin mahdollisuus myöntää takuita myös kotimaahan tehtäviin vientiä tukeviin investointei-
hin. Tavoitteena on, että kotimaiset toimittajat eivät olisi huonommassa asemassa rahoituksen-
järjestelyssä kuin ulkomaiset toimittajat, jotka voivat hyödyntää omien maidensa takuujärjeste-
lyitä. 

Erityisiä perusteita sille, että suomalainen intressi määritellään hieman eri tavoin eri rahoitus-
järjestelmissä, ei ole voitu tarkastuksessa todentaa Lisäksi intressin määrittely on käytännössä 
jäänyt rahoittajien tehtäväksi, vaikka suomalainen intressi on perusteena valtion osallistumiselle 
toimintaan. Vaikka suomalaisen intressin valtiontaloudellisten ja kansantaloudellisten hyö-
tynäkökohtien arviointi on vaikeaa,  olisi perusteltua, että suomalaisen intressin sisältöä määri-
tettäisiin vienninrahoitusta ohjaavassa työ- ja elinkeinoministeriössä. Näin olisi mahdollista pa-
remmin arvioida sitä, missä määrin valtion ylipäätään on työllisyys- ja verotulojen kasvattamis-
tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukaista ottaa vientivastuita kannettavakseen erityisesti 
tilanteessa, missä suomalaiseen intressiin liittyvien taloudellisten hyötynäkökohtien ohella jou-
dutaan kiinnittämään huomiota valtion taloudelliseen riskinkantokykyyn. 

Finnveran ulkoinen valvonta on ollut puutteellista 

Finnveran toimintaa ei ole valvottu siten, että lainsäädännön tavoitteet olisi saavutettu. Yhtiöstä 
annetun lain mukaan valvonnassa tulee noudattaa soveltuvin osin muun luottolaitosvalvonnan 
periaatteita. Finnveran rahoitusvalvonta on työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla. Ministeriö ei 
ole kuitenkaan käyttänyt riittäviä määrällisiä ja laadullisia resursseja rahoitusvalvontaan siten, 
että valvonta vastaisi luottolaitosvalvonnan periaatteita.  

Valvonnan siirtämistä Finanssivalvonnan tehtäväksi on selvitetty useampaan otteeseen. Fi-
nanssivalvonta on kuitenkin vastustanut siirtoa ja valvonta on jäänyt työ- ja elinkeinoministeri-
ön vastuulle. 

Työ- ja elinkeinoministeriön sisäinen tarkastus on suorittanut Finnveran rahoitusvalvontaan 
liittyvää tarkastusta, joka on kuitenkin jäänyt melko yleiselle tasolle. Lisäksi ministeriön sisäi-
nen tarkastus on aiempina vuosina jättänyt resurssipulan takia osan suunnitellusta valvonnasta 
tekemättä. Valvonnan määrää on viime aikoina lisätty. 
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Tarkastusviraston suositukset: 
 
1. Valtion vastuukanta on suuri ja edelleen kasvussa. Viennin rahoituksella on haluttu turvata 

suomalaisille viejille kansainvälisesti kilpailukykyinen rahoitus. Finanssikriisin aikaansaa-
maan toimintaympäristön muutokseen on kyetty reagoimaan, mutta toiminnalta on puuttu-
nut strateginen näkemys siitä, mihin asti toimintaa ollaan valmiita laajentamaan ja tähän liit-
tyen tietopohja siitä, miten toiminta vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden kehitykseen. Valtiova-
rainministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön tulisi muodostaa näkemys siitä, missä 
määrin vienninrahoituksen vastuita voidaan ja toisaalta on tarkoituksenmukaista edelleen 
laajentaa.  
 

2. Viennin luototuksen antaminen Finnveran tehtäväksi on tehnyt rahoituksen hankinnasta 
jonkin verran kalliimpaa kuin se olisi suoraan valtion toimintana. Siirto on vaikeuttanut 
myös valtion vastuiden seuraamista, kun talousarviomäärärahasta on siirrytty takaukseen. 
Yhdessä muiden valtion vastuiden lisäämisten kanssa vientitakuutoiminta lisää valtion ris-
kejä. Valtioneuvoston ja valtiovarainministeriön on huolehdittava, että valtion vastuista ra-
portointi valtion talousraportoinnissa antaa oikean ja riittävän kuvan valtion vastuista riip-
pumatta siitä muodostuvatko vastuut talousarviotalouden piirissä vai muuten.  
 

3. Vientiä tukevan takaustoiminnan ja rahoituksen laajenemisen myötä sen yhteys kotimai-
seen, vientiin menevään tuotantoon on muuttunut. Tuotanto tapahtuu enenevässä määrin 
muualla, mutta toiminnan rahoitusta perustellaan suomalaisella intressillä. Lisäksi toiminta 
on laajenemassa myös kotimaahan tehtäviin investointeihin. Työ- ja elinkeinoministeriön 
tulisi selventää, mitä suomalaisella intressillä tarkoitetaan, eli missä tapauksissa vienninra-
hoitus on perusteltavissa työllisyys- ja verotulojen kasvattamistavoitteiden tukemiseksi. 
 

4.  Finnveran rahoitusvalvonta on ollut riittämätöntä. Mikäli Finnveran valvontaa ei siirretä Fi-
nanssivalvonnan tehtäväksi, tulee työ- ja elinkeinoministeriön huolehtia siitä, että Finnveran 
toimintaa valvotaan siten, että lainsäädännön tavoite luottolaitosvalvonnan periaatteiden 
mukaisesta valvonnasta toteutuu. 
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1 Tarkastuksen tausta 

Valtion rooli viennin rahoituksessa on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Vientitakuuvas-
tuiden enimmäismääriä on korotettu useaan otteeseen, viimeksi heinäkuussa 2014. Uutena toi-
mintana on vuonna 2012 otettu käyttöön vientiluottojen rahoitus.  Enimmäisvastuun rajat on 
määritelty laissa valtion vientitakuista (422/2001). Tällä hetkellä vientitakuuvaltuuksien enim-
mäismäärä on 17 miljardia euroa.  

Valtion rooli on kasvanut myös sen vuoksi, että vienti on joinain vuosina jopa vähentynyt ja 
kasvu on ollut hidasta. Heikossa taloustilanteessa viennin rahoituksen edistäminen on otettu yh-
deksi elvytystoimenpiteeksi. Sen lisäksi, että rahoituksen määrää on kasvatettu, hallituksen ja 
eduskunnan tavoitteena on ollut myös aiempaa riskipitoisemman viennin tukeminen. Tavoittee-
na on ollut Suomen viennin kilpailukyvyn turvaaminen myös rahoituksen osalta. 

Viennillä on Suomen kaltaisessa avoimessa taloudessa keskeinen rooli kansantalouden kasvat-
tajana. Sen arvo on lähes 40 prosenttia bruttokansantuotteesta. Valtion takausvastuut ovat myös 
suuret suhteessa valtiontalouteen. 

Valtion talousarviotaloudessa viennin rahoituksen merkitys on kuitenkin pieni, koska valtion 
vastuulla tapahtuva toiminta on organisoitu talousarviotalouden ulkopuolelle. Vientitakuutoi-
minnan tulee olla pitkällä aikavälillä itsekannattavaa ja 1990-luvun laman jälkeisen ajan toimin-
ta on ollutkin. Viime vuosina toiminta on ollut noin 40–50 miljoonaa euroa voitollista vuosit-
tain. Rahoituksen saatavuuden varmistamiseksi tehtävillä korontasaussopimuksilla ei ole itse-
kannattavuusvaatimusta, mutta niidenkin osalta toiminta on vuonna 1997 aloitettu toiminta tuot-
tanut yhteensä noin 40 miljoonaa euroa. Vientiluottojen rahoitus tapahtui aluksi valtion talous-
arviosta, mutta kun toiminta vakinaistettiin, sekin siirrettiin talousarvion ulkopuolelle. 

Viennin rahoituksessa keskeisessä roolissa ovat ohjaavana ministeriönä työ- ja elinkeinomi-
nisteriö ja toiminnasta vastaavana toimijana Finnvera Oyj sekä sen omistama tytäryhtiö Suomen 
Vientiluotto Oy. 

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastustyössä tarkastusaihe liittyy viennin rahoitusta kos-
kevaan tarkastusteemaan. Valtion vienninrahoitusjärjestelmä on viime vuosina laajentunut no-
peasti ja se voi lisätä riskiä toiminnan tuloksellisuudelle. Tarkastus myös kohdentuu valtion ta-
lousarviotalouden ulkopuoliseen toimintaan ja valtion vastuiden yleiseen kasvamiseen viime 
vuosina. 
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2 Tarkastusasetelma 

2.1 Vienti ja sitä edistävä rahoitus 

Tarkastuksessa on tarkasteltu erityisesti valtion toimia viennin rahoituksessa. Vienti ja tuonti 
kuuluvat lähtökohtaisesti kauppapolitiikan piiriin. Työ- ja elinkeinoministeriö on viennin edis-
tämisessä keskeisessä asemassa. Sen ohjauksessa ovat viennin edistämisen rahoitusinstrumentit. 
Työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi myös muilla ministeriöillä on viennin edistämiseen liittyviä 
tehtäviä. Erityisesti ulkoasiainministeriöllä on viennin edistämisessä merkittävä rooli yhteyksien 
luojana. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama Finnvera Oyj ja sen tytäryhtiö Suomen Vienti-
luotto Oy toimivat käytännössä rahoitustoimien järjestelijöinä. 

Suomen vientiä leimaava piirre on sen Eurooppa-vetoisuus. Vuonna 2013 Euroopan unionin 
maiden osuus oli 55 % Suomen tavaraviennin kokonaisarvosta (55,9 miljardia euroa)1. Toinen 
keskeinen piirre on se, että viennin arvo on muutamien suuryritysten varassa: viisi suuryritystä 
vastaa neljänneksestä ja 25 suurinta vientiyritystä vastaa noin puolesta kokonaisviennistä. Pk-
yritysten osuus viennin arvosta on 12–13 prosenttia, mutta niiden osuus vientiyritysten määrästä 
on kuitenkin huomattavan korkea: valtaosa (82 %) Suomen 8 000 vientiyrityksestä on pk-
yrityksiä (2010). Vaikka siis tuhannet suomalaiset pk-yritykset vievät tuotteitaan ulkomaille, on 
niiden oman viennin osuus viennin kokonaisarvosta vain hieman yli kymmenesosa.  

Elinkeinoelämän keskusliiton yrittäjyysohjelman tavoitteena on, että pk-yritysten suoran 
viennin osuus tavaraviennistä nousee 18 %:iin vuonna 2015. Aiemman, vuonna 2005 julkistetun 
ohjelman tavoite oli nostaa pk-yritysten viennin osuus 20 %:iin vuonna 2010, mutta tästä tavoit-
teesta jäätiin selvästi, eikä uuden ohjelman tavoite ole enää yhtä kunnianhimoinen. Tällä hetkel-
lä suomalaiset pienyritykset osallistuvat muiden maiden yrityksiä harvemmin suoraan vientiin.2 

2.2 Viennin rahoitus on kansainvälisesti säänneltyä 

Suomen julkisesti tuettu vienninrahoitusjärjestelmä perustuu Taloudellisen yhteistyön ja kehi-
tyksen järjestössä (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) sovittui-
hin periaatteisiin sekä EU:n lainsäädäntöön. Vientiluottoja koskevassa OECD:n järjestelyssä 
(Arrangement on Officially Supported Export Credits), sovitaan julkisesti tuetuista vienti-
luotoista ja vientitakuista. Suomen vienninrahoitusjärjestelmä rakentuu yhtäältä Suomen Vienti-
luotto Oy:n myöntämästä luottomuotoisesta vienninrahoituksesta ja sen valtion lukuun hallin-
noimasta OECD-ehtoisten vienti- ja alusluottojen korontasauksesta sekä toisaalta Finnveran 
myöntämistä valtion vientitakuista.  

Euroopan Unionin alueella pyritään yhtenäiseen kauppa-alueeseen ja unionin toiminnasta teh-
dyn sopimuksen3 107 artiklan mukaan jäsenvaltioiden välistä kauppaa vääristävät valtiontuet 
ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä. Suomen vientitakuulaki on aikanaan ilmoitettu Euroopan 
Unionille olemassa olevana tukiohjelmana. Vaikka tukeminen on lähtökohtaisesti kiellettyä, 
voidaan tietyissä tapauksissa tukea kuitenkin myöntää. Tuen edellytyksenä on, että sen on so-
velluttava yhteismarkkinoille tai vähintään sen voidaan katsoa soveltuvan yhteismarkkinoille 
(EUT 107 art. 1-3). 

Maailman kauppajärjestön (WTO) määräykset edellyttävät, että vientitakuutoiminnan täytyy 
pitkällä aikavälillä ja järjestelmätasolla kattaa toiminnasta aiheutuvat kulut ja tappiot. 
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2.2.1 Viennin rahoittajat 

Valtion vienninrahoitustoiminnasta vastaavat valtion kokonaan omistama erityisrahoitusyhtiö 
Finnvera Oyj ja Suomen Vientiluotto Oy, joka on Finnveran kokonaan omistama tytäryhtiö.  

Finnverasta annetun lain mukaan sen yhtenä tarkoituksena on rahoituspalveluja tarjoamalla 
edistää ja kehittää yritysten kansainvälistymistä ja vientitoimintaa. Yhtiön toiminta tulee suun-
nata korjaamaan rahoituspalvelujen tarjonnan puutteita (laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä, 
443/1998, 1 §). Finnvera myöntää valtion vientitakuut ja lisäksi sen tehtävänä on hankkia varoja 
viennin rahoittamiseksi (em. laki, 2§1). Valtion vientitakuiden myöntäminen säädettiin aikanaan 
Finnveran tehtäväksi, sillä tehtävän katsottiin olevan rinnastettavissa pankkitoimintaan, jota on 
luontevinta harjoittaa valtiosta erillisessä organisaatiossa ja yksityisoikeudellisen yhtiön muo-
dossa. Tehtävän katsottiin myös vaativan erityisasiantuntemusta4.  

Suomen Vientiluoton tarkoituksena on edistää Suomen taloudellista kehitystä rahoittamalla 
vientiä ja kotimaisia alustoimituksia (laki Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä, 
1136/1996, 1 §). Vientiluotto myöntää julkisesti tuetut vientiluotot ja lisäksi hallinnoi julkisesti 
tuettuun luotonantoon liittyvää korontasausjärjestelmää (em. laki, 1 §). 

2.2.2 Rahoitusmuodot 

Kaikissa OECD-maissa ja kehittyvissä vientimaissa on jonkinlainen julkisesti tuettu vienninra-
hoitusjärjestelmä. Kansantalouden koko, viennin rahoittamiseen käytettävissä olevat varat, po-
liittiset painotukset, rahoituslaitosten tehtävät ja asema vaikuttavat kuitenkin siihen, millainen 
vienninrahoitusjärjestelmä kussakin maassa on. Suomessa julkinen vienninrahoitus koostuu ny-
kyisin kolmesta rahoitusmuodosta, jotka ovat 
− valtion vientitakuu (laki valtion vientitakuista 422/2001) 
− korontasaus (laki julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta 

1543/20115) ja 
− luotot (laki julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta 1543/2011). 

Julkisilla rahoitusmuodoilla on kytkentä toisiinsa: kiinteäkorkoinen luottomuotoinen rahoitus 
toimii korontasausjärjestelmää hyödyntäen ja luottomuotoiseen rahoitukseen liittyy vientitakuu-
pakko.  

Valtion vientitakuut 

Valtion vientitakuulla tarkoitetaan valtion vastuulla olevia sopimuksia tai sitoumuksia, jotka 
myönnetään viennistä tai ulkomaille suuntautuvista investoinneista syntyvän tappionvaaran va-
ralle (VTL, 2 § 2 ja 3 § 1). Erityyppisiä takuutuotteita on olemassa useita. Finnveran tarjoamia 
valtion vientitakuulain mukaisia rahoitustuotteita ovat ostajaluottotakuu, luottoriskitakuu, vien-
tisaatavatakuu, remburssitakuu, vastatakuu, pankkiriskitakuu, investointitakuu, rahoitustakuu ja 
lisäksi vientitakaukset.  

Suomea sitovat kansainväliset sopimukset (WTO, OECD) edellyttävät vientitakuutoiminnalta 
pitkän aikavälin itsekannattavuutta. Itsekannattavuuden tulkinta vaihtelee eri maissa eikä sen 
ajallista ulottuvuutta ole tarkkaan säännelty. Tämä jättää huomattavan jouston kansalliseen pää-
töksentekoon. Työ- ja elinkeinoministeriö on määritellyt Finnveran vuotuisessa ohjausasiakir-
jassa pitkäksi aikaväliksi 10–20 vuotta, jona aikana kumulatiivisen tuloksen tulisi olla nolla eli 
toiminnan itsekannattavaa. Yksittäinen hankkeen osalta riski voi siis toteutua ja takuu langeta 
maksettavaksi, mutta kokonaisuuden on oltava kannattavaa. 

Vientitakuisiin liittyvien riskien toteutumiseen on varauduttu niin, että ensisijaisesti käytetään 
Finnveran taseen vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoa ja toissijaisesti valtion takuu-
rahaston varoja. Lisäksi valtiontalousarviossa on työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa ar-
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viomääräraha 20 000 euroa (32.01.60), josta mahdolliset takuurahaston toimintakyvyn ylittävät 
toteutuneet vastuut voidaan maksaa nopeastikin. 

Valtion korontasaus 

Valtion korontasausjärjestelmässä valtio tarjoaa vientiluoton rahoittajalle rahoitustuotetta korko-
riskin hallintaan. Korontasauksessa ostajalle tarjotaan kiinteäkorkoinen luotto ja korkotasosta 
riippuen valtio joko maksaa pankille korkotukea tai saa korkohyvitystä. OECD-
vientiluottosopimus säätelee sallittua korkotasoa ja luoton ehtoja. Korkotasoista riippuen koron-
tasausjärjestelmä aiheuttaa valtiolle joko tuloja tai menoja, osin valtio suojaa korontasaustoi-
mintaan liittyvää korkoriskiä. Mahdollinen korkotuki ja muut toiminnasta valtiolle aiheutuvat 
menot on budjetoitu momentille 32.20.48 Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille ja 
tulot momentille 12.32.99 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot. Suomen Vien-
tiluotto hoitaa korontasaustoimintaa valtion lukuun. 

Vientiluotto 

Luottomuotoinen viennin rahoitus otettiin käyttöön väliaikaisena vuonna 20096. Kyse oli ns. jäl-
leenrahoitusmallista, jossa Suomen Vientiluotto jälleenrahoittaa luottolaitosten suomalaiseen 
pääomatavaravientiin järjestämiä ostajaluottoja. Luotot perustuvat valtion varainhankintaan ja 
niiden myöntämisvaltuus ja maksamiseen tarvittavat määrärahat ovat valtion talousarvion mo-
mentilla 32.30.80 (Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan). Vuonna 2012 
järjestelmä muutettiin pysyväksi7. Samassa yhteydessä toiminnan rahoitus siirrettiin Finnveran 
tehtäväksi valtion talousarviotalouden ulkopuolella. Vientiluoton saaminen vaatii aina myös 
valtion vientitakuun. 

2.2.3 Valtion takuurahasto 

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Finnveran lisäksi kolmas keskeinen toimija rahoitusjärjestelyissä 
on valtion talousarvion ulkopuolinen valtiontakuurahasto. Se toimii riskipuskurina valtion talo-
usarvion ja valtiontakuurahastolain (444/1998) 4 §:n mukaisen, viime kädessä valtion vastuulla 
olevan vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta syntyvän tappion välillä8. Rahasto toimii työ- ja 
elinkeinoministeriön yhteydessä ja sillä on oma johtokunta ja pääsihteeri. Rahaston valtion kes-
kuskirjanpidossa olevan yhdystilin varojen määrä on lain mukaan pidettävä riittävänä laissa tar-
kemmin säädettyjen menojen maksamista varten (7 §). 

2.3 Tarkastuskysymykset, -kriteerit, -aineistot ja -
menetelmät 

Tarkastuksen tavoitteena oli varmistaa, että valtion toimet viennin rahoituksessa ovat olleet tar-
koituksenmukaisia. Varsinainen raportointi tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta kuuluu toimi-
joiden vastuulle. 

Valtion rooli viennin rahoituksessa on kasvanut voimakkaasti finanssikriisin jälkeen. Tarkas-
tuskysymyksiksi valittiin: 
− miten valtion roolin laajentamista on perusteltu? 
− miten laajentuneen toiminnan järjestäminen on onnistunut, erityisesti ohjauksen ja valvon-

nan näkökulmasta? 
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Näkökulmiin liittyen tarkastuksen suunnitelmassa laadittiin yksityiskohtaisempia kysymyksiä, 
jotka on esitetty liitteessä 1. 

Tarkastuskriteereinä toiminnan laajentamisen perusteluille olivat: onko laajentamista ylipään-
sä perusteltu ja ovatko esitetyt perustelut uskottavia ja riittäviä. Lisäksi kriteerinä oli, onko pe-
rustelut pystytty todentamaan myös tilinpäätös- tai muussa vastaavassa raportoinnissa. Ohjauk-
sen järjestämisen osalta kriteereinä olivat, onko ohjausta tehty ja vastaako se toiminnan tarpeita 
sekä onko ohjaus suunnittelun mukaista ja johdonmukaista. Valvonnan osalta kriteerinä oli, on-
ko rahoitusvalvonta vastaavan tasoista kuin muun samankaltaisen toiminnan valvonta. Liitteessä 
1 on esitetty kysymyksiin liittyvät kriteerit ja käytetyt tarkastusaineistot. 

Tarkastus perustuu haastattelu- ja asiakirja-aineistoon sekä valmiiseen tilastoaineistoon. Tar-
kastuksessa perehdyttiin vientitakuiden myöntämisprosesseihin, -perusteisiin ja käytäntöihin se-
kä riskienhallintamalleihin. Finnveran osalta käytiin läpi 12 asiakastapausta siten, että otokseen 
sisältyi suuria asiakkuuksia sekä erikokoisia ja -tyyppisiä eri markkina-alueilla toimivia asiak-
kaita. Osa tarkastuksessa käytetystä aineistosta sekä tehdyistä havainnoista on pankki- ja lii-
kesalaisuuden perusteella salassa pidettävää. Tässä tarkastuskertomuksessa on käsitelty vain 
julkista informaatiota. 
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3 Tarkastushavainnot 

3.1 Viennin vientitakuu- ja rahoitustoiminnan tavoitteet 

Julkiselle viennin takaus- ja rahoitustoiminnalle on asetettu kolme tavoitetta. Toimilla tulisi kor-
jata markkinapuutetta, tasata kilpailuasetelmaa suomalaisen viejän ja sen ulkomaisen kilpailijan 
välillä ja kolmanneksi luoda edellytyksiä vientiteollisuudelle ja sen alihankkijoille, osana elin-
keinopolitiikkaa9. 

3.1.1 Markkinapuutteen korjaaminen 

Finnverasta annetun lain mukaan yhtiön toiminta tulee suunnata korjaamaan rahoituspalvelujen 
tarjonnan puutteita.10 Sama tarkoitus sisältyy myös vientitakuista annettuun lakiin: Vientitakuu-
ta myönnettäessä ja ehtoja vahvistettaessa on otettava huomioon vientitakuulain 7 § 1:ssä maini-
tut seikat (kansainväliset säännökset, määräykset ja kilpailutekijät, hankkeen ympäristö- ja muut 
vaikutukset sekä elinkeinopoliittiset näkökohdat), joiden lisäksi otetaan huomioon, että vientita-
kuutoiminta suunnataan korjaamaan rahoitusmarkkinoilla esiintyviä puutteita (7 § 2).  

Vientitakuulain perustelujen mukaan rahoitusmarkkinoilla esiintyvillä puutteilla tarkoitetaan 
tilanteita, joissa rahoitus ei syystä tai toisesta järjesty kilpailukykyisillä ehdoilla ilman julkisen 
vallan osallistumista. Puute saattaa johtaa myös siihen, että hanke toteutuu vain, mikäli riski jae-
taan. Markkinapuutetta arvioitaessa on otettava huomioon myös kilpailijamaiden tarjoama jul-
kinen viennin rahoitus.11 

Myös pysyvän vientiluottojen rahoituksen käyttöönottoa vuonna 2012 perusteltiin markkina-
puutteella. Säädösesityksen mukaan pitkäaikaista rahoitusta ei ole saatavissa markkinoilta koh-
tuullisilla ehdoilla. Rahoitusmarkkinakriisi, EU:n velkakriisi ja Yhdysvaltojen epävarma talous-
tilanne ovat vaikeuttaneet rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Pankkien mahdollisuudet pitkäai-
kaisten vientiluottojen myöntämiseen ovat heikentyneet, mikä haittaa erityisesti Suomen pää-
omatavaravientiä. Korkojen todetaan olevan harvoin kilpailukykyisiä kilpailijamaihin verrattu-
na, vaikka pankit kykenevätkin jossain määrin hoitamaan vienninrahoitusta. Vientikauppoja 
saatetaan esityksen mukaan menettää pienellä hintamarginaalilla.12 

Valtion rooli viennin rahoituksessa on kasvanut selvästi finanssikriisin jälkeen. Toiminnan 
kasvu on ollut hyvin kysyntävetoista. Esiin nousseisiin rahoitustarpeisiin on pyritty vastaamaan, 
jotta vienti ei häiriintyisi tai estyisi rahoituksen puutteen vuoksi. Toimintaa on tämän vuoksi 
myös kehitetty niin, että on siirrytty myös suoraan luototukseen ja lisätty erityisriskinoton rahoi-
tusmahdollisuuksia. Uusimpana muutoksena vuonna 2014 tuli mahdollisuus antaa vientitakuita 
myös kotimaisiin, vientiin liittyviin investointeihin13.  

Viennin rahoituksessa valtio toimii osin yhteistyössä rahoitussektorin kanssa. Osin valtiosta 
on tullut osa rahoitussektoria. Sen vuoksi markkinapuutteen korjaamisen osalta ei aina ole sel-
vää, miten lyhyen aikavälin markkinapuutteen korjaustoimet vaikuttavat markkinoihin pitkällä 
ajalla. Markkinapuutetta korjattaessa on huolehdittava siitä, ettei samalla estetä markkinoiden 
kehittymistä. Kun poikkeusolojen perusteella rahoitusta on jouduttu lisäämään, olisi rahoitus-
markkinoiden normalisoituessa pystyttävä palaamaan aiempaan normaaliin rahoitusvolyymiin. 

3.1.2 Kansainvälisesti kilpailukykyinen vienninrahoitusjärjestelmä 

Vienninrahoitusjärjestelmän tavoitteena on, että suomalaisilla yrityksillä on käytössään kan-
sainvälisesti kilpailukykyinen rahoitus. Kilpailukykyä on tavoiteltu niin rahoitusmuotojen, -
määrien kuin -ehtojenkin osalta. 
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Korontasaustoiminnan ja vientiluottojen osalta tarkoitus tarjota kansainvälisesti kilpailuky-
kyistä vienninrahoitusta on ilmaistu suoraan laissa: ”toiminnan tarkoituksena on edistää Suomen 
taloudellista kehitystä tarjoamalla kansainvälisesti kilpailukykyistä rahoitusta vientiin…” 
(1543/2011, 1 §)14. Lain perustelujen mukaan rahoitusehtojen merkitys oli kasvanut ja menes-
tyminen tiukoissa tarjouskilpailuissa edellyttää kilpailukykyistä rahoitusjärjestelmää. Peruste-
luissa on esitetty kuvausta viiden eri valtion (Ruotsi, Saksa, Norja, Itävalta, Yhdysvallat) rahoi-
tusjärjestelmästä luottojen ja korontasauksen osalta. Kuvauksesta käy selvästi ilmi se, että luot-
to- ja korontasausjärjestelmät ovat keskenään erilaisia vertailumaissakin. Näiden valtioiden käy-
tössä olevia muita mahdollisia rahoitusmuotoja eli vienninrahoitusjärjestelmän kokonaisuutta ei 
ole kuvattu.15 

Vientitakuulaissa ei ole vastaavan sisältöistä tarkoituspykälää kuin vientiluotoissa ja korkotu-
essa, mutta siinä on sen sijaan säännökset, joiden mukaan vientitakuita myönnettäessä on otet-
tava huomioon kansainväliset säännökset, määräykset ja kilpailutekijät (422/2001, 7 § 1). Vien-
titakuulakia säädettäessä ja sitä myöhemmin muutettaessa on perusteluksi esitetty tarve tarjota 
rahoitusta kansainvälisesti kilpailukykyisin ehdoin16 . 

Vientitakuulakia muutettiin vuoden 2013 alussa lisäämällä mahdollisuutta erityisriskinottoon. 
Vuonna 2014 erityisriskinottovaltuutta nostettiin samalla kuin muitakin viennin rahoituksen val-
tuuksia nostettiin. Perusteluissa esitetty kansainvälinen vertailu on niukka: siinä on todettu kaksi 
maata, joissa erityisriskinottojärjestelmä on käytössä (Australia ja Kanada), ja kaksi esimerkki-
maata (Saksa ja Ranska), joissa tämä mahdollisuus sisältyy normaaliin vientitakuutoimintaan. 
Perusteluissa on myös viitattu ”muutamiin yksittäisiin vientihankkeisiin”, joissa ”muun maan” 
vientitakuulaitos on myöntänyt vientitakuun, mutta Finnvera on hylännyt sen. Lakiesityksestä 
antamassaan mietinnössä eduskunnan talousvaliokunta viittasi asiantuntijakuulemisissa esitet-
tyihin näkemyksiin, joiden mukaan kilpailijamaissa on Suomea kilpailukykyisempiä vienninta-
kausjärjestelmiä. Valiokunta katsoi, että ”vientitakuujärjestelmän jatkokehittämisessä voisi olla 
tarkoituksenmukaista tehdä analyyttinen eurooppalaisten maiden viennintukemisjärjestelmien 
vertailu ja näiden tulosten pohjalta arvioida tarve muuttaa Suomen järjestelmää tarvittavilta 
osin.” 17 

Eduskunta oli edellyttänyt tarkempaa kansainvälistä vertailua myös vuonna 2009 hyväksyes-
sään vientitakuuvastuiden enimmäismäärän nostamisen 12,5 miljardiin euroon. Hallituksen esi-
tyksessä oli tuolloin todettu, etteivät vienninrahoituksen ehdot ja määrät ole kilpailukykyisiä 
esimerkiksi Ruotsiin ja Saksaan verrattuna. Tuolloin eduskunta hyväksyi lausuman, jossa se 
edellytti, että ”hallitus antaa vuoden 2009 loppuun mennessä talousvaliokunnalle selvityksen 
yritysrahoituksen saatavuudesta ja ehdoista tärkeimpiin kilpailijamaihin verrattuna sekä lakisää-
teisten valtuuksien käytöstä”.18 Talousvaliokunta toteaa Hallituksen toimenpidekertomuksesta 
vuodelta 2009 antamassaan lausunnossa, että se on saanut pyytämänsä selvityksen asettamas-
saan määräajassa19. 

Finnveran evaluoinnissa on korostettu sitä, että jokaisen maan täytyy itse määritellä oma op-
timaalinen vienninrahoitusmallinsa, jossa otetaan huomioon julkisen talouden tilanne, rahoitus-
järjestelmä, viennin rakenne ja markkinatilanne. Paras malli kullekin maalle on se, joka minimoi 
julkisen vallan riskit, optimoi yksityisen rahoituksen ja vastaa vientiyritysten tarpeita.20  

Suomessa on nopealla aikataululla mukauduttu viennin rahoituksen tarpeisiin ja muutoksia on 
tehty tiheästi. Tukivaltuuksia on nostettu, jotta rahoituksen puute ei muodostaisi estettä viennil-
le. Rahoituksessa on kannustettu erityisriskinottoon, ja mahdollisuudet siihen olisivat olleet suu-
remmat kuin toteutunut rahoitus on ollut. Viennin rahoitusjärjestelmä on tässä mielessä ollut 
kilpailukykyinen ja syntyneeseen kysyntään on pystytty vastaamaan. 
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3.1.3 Elinkeinopoliittiset tavoitteet 

Vienninrahoitusjärjestelmän tarkoitus on edistää Suomen taloudellista kehitystä tarjoamalla 
kansainvälisesti kilpailukykyistä, markkinapuutteita paikkaavaa rahoitusta vientiin. Tämä tar-
koitus sisältyy niin vientitakuulain kuin vientiluotoista ja korontasauksesta annetun lain 1 §:ään. 
Rahoituksen myöntämisen tarkoituksena on edistää taloudellista kehitystä Suomessa eli ns. 
suomalaista intressiä.  

Laeissa ei ole tarkempia säännöksiä siitä, mitä suomalainen intressi on ja miten sitä arvioi-
daan, vaan asiasta säädetään tarkemmin asetuksilla. Vientiluottojen osalta nimenomaisena tar-
koituksena olikin säätää puitelakityyppinen laki ja tehdä suomalaisen intressin määrittely ta-
pauskohtaisesti vientitakuun myöntämistä koskevassa päätöksessä21.  

Niin vientitakuita kuin myös vientiluottoja ja korontasausta koskevassa asetuksessa on väljästi 
muotoiltuja esimerkkejä siitä, milloin suomalaisen intressin muun muassa voidaan katsoa ole-
van olemassa. Yksi mahdollinen peruste on tavaran tai palvelun kotimaisuusaste, jonka pitää 
asetusten mukaan olla merkittävä. Suomen Vientiluoton rahoitusmuotojen (luotto ja korontasa-
us) osalta on määritelty se, milloin kotimaisuusaste on merkittävä. Suomessa tapahtuvan valmis-
tuksen ja muun suorituksen arvon on oltava vähintään yksi kolmasosa luoton määrästä. Kaik-
kein kehittyneimpien maiden osalta riittää 10 prosentin kotimaisuusaste. Finnveran myöntämien 
vientitakuiden osalta määrittelyä ei ole. Tarkastuksen yhteydessä käytiin läpi sitä, miten Finnve-
ra on käytännössä soveltanut suomalaisen intressin määritelmää. 

Kotimaisuusasteen asemasta suomalainen intressi voi toteutua myös muilla edellytyksillä sil-
loin, kun ne ovat ”merkittäviä”22. ”Merkittävyyttä” ei ole tarkemmin määritelty asetuksissa 
kummankaan vienninrahoittajan rahoitusmuodoissa. Finnveran myöntämien vientitakuiden 
edellytyksenä on esimerkiksi, että kotimaisuusaste on ”merkittävä” tai ”merkittävä osa” on val-
mistettu Suomessa tai perustuu suomalaiseen osaamiseen, investointi hyödyttää ”merkittävällä 
tavalla” taloudellista kehitystä Suomessa tai vientitoimitus hyödyttää ”muutoin merkittävällä ta-
valla” taloudellista kehitystä Suomessa. 

Asetusten säännökset ovatkin väljät ja tulkinnanvaraiset ja siten normiohjaus jättää runsaasti 
harkintavaltaa rahoituksen myöntäjille sen suhteen, miten ne arvioivat rahoituksen myöntämisen 
aiheuttamaa hyötyä ja sen merkittävyyttä Suomen taloudelliselle kehitykselle. Niin Finnvera 
kuin Suomen Vientiluotto ovat sisäisillä toimintaohjeillaan pyrkineet määrittelemään suomalais-
ta intressiä. 

Vienninrahoitusmuotoja koskevien säädösesitysten perustelujen mukaan rahoituksella pyri-
tään lisäämään Suomessa työpaikkoja ja henkilötyövuosia sekä välttämään lomautuksia ja irti-
sanomisia. Työllisyysvaikutusten lisäksi rahoituksella on esitetty olevan myönteinen vaikutus 
verotuloihin. Myös elinkeinoelämän järjestöt ovat korostaneet niin työ- ja elinkeinoministeriölle 
kuin myös eduskunnalle antamissaan lausunnoissa vienninrahoituksen työllisyys- ja verotulo-
vaikutuksia. Elinkeinoelämä on lisäksi korostanut rahoituksen edistävän myös pääkonttoritoi-
mintojen säilymistä Suomessa ja ulkomaisten tytäryhtiöiden osinkojen kotiuttamista Suomeen. 
Myös eduskunnan talousvaliokunta on todennut julkisen rahoituksen em. myönteiset vaikutuk-
set23.  

Hallituksen esityksissä työllisyys- ja verotulovaikutuksista on esitetty ainoastaan hyvin yleis-
luonteisia toteamuksia. Kun pysyvistä korontasaus- ja vientiluottojärjestelmistä säädettiin, to-
dettiin esityksen perusteluissa, että tarkkoja arvioita tuotannonarvoon ja työllisyyteen oli erittäin 
vaikea ennustaa24. Perusteluissa tuotiinkin esiin vain, että suuret yksittäiset kaupat voivat merki-
tä tuhansia henkilötyövuosia, suurta viennin lisäystä ja verotuloja. Rahoituksen kilpailukyvyt-
tömyyden vuoksi puolestaan saatetaan aiheuttaa ”merkittäviä kielteisiä vaikutuksia” talouskas-
vuun, työllisyyteen ja valtiontalouteen. Valtiovarainministeriö oli huomauttanut esitysluonnok-
sesta antamassaan lausunnossa sitä, että vaikutukset työllisyydelle, viennin määrälle ja kansan-
taloudelle tulisi arvioida kattavammin. 
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Rahoituksen julkilausuttuna tarkoituksena on ollut edistää pääomatavaravientiä Suomen kes-
keisillä vientialoilla ja niiden suurissa vientihankkeissa. Sen sijaan pk-yritykset nähdään vie-
jäyritysten alihankkijoina ja rahoituksen vaikutukset pk-yrityksiin on säännönmukaisesti nähty 
välillisinä. Säädettäessä lakeja valtion vientitakuista ja julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista 
sekä korontasauksesta esitettiin vaikutuksista pk-yrityksiin seuraavaa: ”Vientiyritykset käyttävät 
merkittävästi kotimaisia alihankkijoita, joista monet ovat pk-sektorin yrityksiä. Näin yritysvai-
kutukset ulottuvat laajasti suomalaisiin yrityksiin ja sitä kautta Suomen kansantalouteen.”25  

Kysymys pk-yritysten vienninrahoituksesta nousi esille vuonna 2012 lisättäessä riskinotto-
mahdollisuutta vientitakuutoiminnassa. Säädösmuutoksen tarvetta perusteltiin yksittäisillä isoil-
la ja harvinaisilla vientihankkeilla. Kahdessa työ- ja elinkeinoministeriölle toimitetussa lausun-
nossa kiinnitettiin kuitenkin huomiota myös pienten ja keskisuurten yritysten vientihankkeiden 
tarpeisiin26. Hallituksen esitystä käsitellessään myös eduskunnan talousvaliokunta painotti, että 
pienten ja keskisuurten yritysten vientiponnisteluja tulisi tukea yhtäläisesti ja ehdotti, että val-
tioneuvosto selvittäisi pk-yritysten viennin takuujärjestelmän toimivuuden ja siihen liittyvät ke-
hittämistarpeet27. Jo vuonna 1998 Finnveraa perustettaessa eduskunnan talousvaliokunta oli 
kiinnittänyt huomiota uudistuksen parantavan pk-yritysten mahdollisuuksia saada vientitakuita. 
Talousvaliokunta totesi Finnveran perustamisesta seuraavaa: ”Se tehostaa pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin kohdistettavia rahoituspalveluja ja antaa mahdollisuuden korkealuokkaisen vientita-
kuutoiminnan tuloksekkaalle hoitamiselle. Myös vientitakuut ovat entistä tärkeämpiä yhä laaje-
nevalle osalle pk-yrityksiä koko maassa. Erityisesti vientitakuut tulevat entistä paremmin pk-
yritysten ulottuville. Uusi erityisrahoitusyhtiö voi siten myötävaikuttaa myönteisesti myös työl-
lisyyden paranemiseen ja aluepolitiikan tavoitteiden toteuttamiseen.”28  

3.2 Valtion rahoitusinstrumentit viennin edistämiseksi  

Viennin edistämiseksi on käytössä kymmenen rahoitusinstrumenttia takuiden myöntämiseksi 
yrityksille sekä vientiluotto- ja korontasausjärjestelmät. Vuonna 1997 yritystukien maksaminen 
siirrettiin ELY-keskuksille.29 Rahoituspäätökset viennin edistämiseksi tehdään siis pääsääntöi-
sesti ELY-keskuksissa. Työ- ja elinkeinoministeriö hallinnoi ja päättää yhteishankkeiden rahoi-
tuksesta ja rahoituksen myöntämisestä yksittäisissä instrumenteissa kuten erityisen EU- tuen 
myöntämisestä elintarvikevientiin. Lahden ELY-keskuksessa on keskitytty kansainvälisten 
näyttelyiden rahoitukseen, Turussa verkostojen rahoitukseen, Helsingissä ministeriö on keskit-
tynyt luovien alojen ja matkailun edistämiseen.30 

Suomessa on julkisessa vienninrahoituksessa käytössä kolme rahoitusjärjestelmää 
− vientitakuu (laki valtion vientitakuista 422/2001)  
− korontasaus (laki julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta 

1543/201131) 
− luotot (laki julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta 1543/2011). 

Rahoitusjärjestelmät kytkeytyvät toisiinsa. Samaa vientihanketta voidaan rahoittaa vientiluotol-
la, valtion vientitakuulla ja korontasauksella – yhteen hankkeeseen voi näin ollen sisältyä useita 
valtion tukielementtejä. Toisaalta vientiluotoissa edellytetään myös vientitakuun ostamista, jo-
ten vientitakuiden enimmäismäärävaltuus on samalla käytännössä kaikkien järjestelmien rahoi-
tuksen enimmäismäärä. 

Suomen kokonaisviennistä joitain prosentteja on vientitakuiden piirissä, mutta poliittisen ris-
kin maihin kohdistuvasta viennistä noin kymmenesosa. Korontasausjärjestelmässä ja luottomuo-
toisessa rahoituksessa osuudet ovat pienemmät.32 
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3.2.1 Vientitakuujärjestelmä 

Vientitakuulla tarkoitetaan valtion vastuulla olevaa sopimusta tai sitoumusta, joka tehdään vien-
nistä tai ulkomaille suuntautuvista investoinneista syntyvän tappionvaaran varalle. Valtion edun 
turvaamiseksi voidaan tappiovaaran varalta suojautua erilaisilla suojautumisjärjestelyillä. Vien-
titakuiden ja suojautumisjärjestelyjen enimmäismäärä on säädetty lailla; vastuut saavat olla 
enintään 17 miljardia euroa (vientitakuulaki, 10 § 1 mom.). Vuoden 2014 helmikuussa vientita-
kuiden kirjanpidollinen takausvastuu oli 10,3 miljardia euroa. Kokonaisvastuu, jossa tarjousvas-
tuu on huomioitu kokonaisena, oli noin 12 miljardia euroa33. Kokonaisvastuussa huomioidaan 
myös sitoumukset, jotka eivät ole vielä konkretisoituneet. Tarjoukset huomioidaan niin, että 
niistä otetaan 50 prosenttia laskettaessa kokonaisvastuuta. 

Valtion vastuulla olevat vientitakuut myöntää Finnvera Oyj. Se voi periä vientitakuuta koske-
vista päätöksistään käsittelymaksun, jonka lisäksi se perii vientitakuusta takuumaksun (vientita-
kuulain 8 §). 

Vientitakuiden myöntäminen edellyttää suomalaisen intressin olemassaoloa. Suomalaista in-
tressiä on määritelty asetuksella; kriteerit liittyvät muun muassa kotimaisuusasteeseen (vientita-
kuulain 1 § ja 13 § 1:n 1 kohta, asetus 558/2001, muut. 252/2009). Suomea sitovat kansainväli-
set sopimukset (WTO, OECD) edellyttävät vientitakuutoiminnalta pitkän aikavälin itsekannat-
tavuutta ja tämä vaatimus on ulotettu Suomessa myös kansalliseen lainsäädäntöön. Itsekannat-
tavuuden tulkinnan on todettu vaihtelevan eri maissa ja toiseksi, sen ajallista ulottuvuutta ei ole 
tarkkaan säännelty, mikä jättää huomattavan jouston. Tällä hetkellä TEM on Finnveran tulosoh-
jauksessa määritellyt aikaväliksi 10–20 vuotta. Tarkastelujaksoa kohtaan on esitetty myös kri-
tiikkiä ja sitä haluttaisiin pidemmäksi34.  

Itsekannattavuustavoitteen saavuttamisesta on esitetty vain niukkoja tietoja, mutta pääosin ta-
voite on saavutettu. Viime vuosina vientitakuutoiminta on ollut noin 40–50 miljoonaa euroa 
voitollista vuosittain, ja koko 2000-luvun ajan on saavutettu positiivinen tulos. 

Vuonna 2012 pyrittiin lisäämään riskinottoa vientitakuutoiminnassa. Vientitakuu voidaan 
myöntää tärkeiden elinkeinopoliittisten tai kilpailukykyyn liittyvien perusteiden nojalla silloin-
kin, kun kaupallinen riski on niin suuri, että tavanomaisen riskinarvioinnin perusteella vientita-
kuuta ei voitaisi myöntää. Aiemmin tämä on ollut mahdollista vain poliittisen riskin maihin 
suuntautuvassa viennissä. Riskinotto edellyttää TEM:n päätöstä siitä, että mainittuja perusteita 
on olemassa. Erityisriskinoton takuuvastuun enimmäismäärä nostettiin samalla 1 miljardista 2,5 
miljardiin euroon35. Vuonna 2014 erityisriskin takausvastuuta edelleen korotettiin 3 miljardiin 
euroon36. 

Vientitakuiden kehitys 

Valtion vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyjen tämänhetkinen enimmäisvastuumäärä, 17 
miljardia euroa, on säädetty lailla. Enimmäisvastuumäärä oli ollut 7,9 miljardia euroa vuodesta 
1997 lähtien, kunnes vuonna 2009 rahoituskriisin seurauksena sitä nostettiin kuuden kuukauden 
kuluessa kaksi kertaa. Vastuiden enimmäismäärä nousi tuolloin lähes 60 % eli 4,6 miljardia eu-
roa. Nostotarvetta perusteltiin rahoitusmarkkinoiden häiriötilanteella ja kriisin aikana käyttöön-
otetulla uudella rahoitusmuodolla, vientiluottojen jälleenrahoituksella. Vientiluottoihin liittyy 
vientitakuupakko. Vientitakuiden kysynnän kasvu finanssikriisin myötä olikin vuonna 2008 
voimakasta: Finnveran vienti-takuiden tarjoaminen nousi 6,3 miljardiin euroon edellisvuoden 
1,8 miljardista eurosta37. 

Vientitakuiden enimmäismäärää nostettaessa hallitus arvioi, että tarve vientitakuiden enim-
mäisvaltuuden nostamiseen jää väliaikaiseksi ja kestäisi 1–2 vuotta. Enimmäismäärän tasoa oli-
kin tarkoitus tarkastella uudelleen rahoituskriisin mentyä ohitse38. Nämä arviot eivät ole toteu-
tuneet, vaan vientitakuiden enimmäismäärä on pysynyt ennallaan, ja vuonna 2014 päinvastoin 
lisättiin merkittävästi vientitakuiden myöntövaltuuksia39.    
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KUVIO 1. Vientitakuiden vastuukannan kehitys vuoteen 2013 asti. 

Pääministeri Kataisen hallitusohjelmassa oli kirjaus, jonka mukaan vienninrahoituksen mahdol-
lisuuksia riskinottoon lisätään ja riskinoton käsite laajennetaan kattamaan myös erikoistilanteita 
ja elinkeino- ja työllisyyspoliittisia tavoitteita. Vuoden 2013 alusta vientitakuulakia muutettiin 
siten, että 12,5 miljardin euron vientitakuuvaltuuden sisällä erityisriskinottovaltuuden osuuden 
enimmäismäärä nostettiin 1 miljardista eurosta 2,5 miljardiin euroon. Samalla lakia muutettiin 
siten, että tärkeiden elinkeinopoliittisten tai kilpailukykyyn liittyvien perusteiden nojalla vienti-
takuu voidaan myöntää muihin kuin korkean riskin maihin silloinkin, kun kaupallinen riski on 
niin suuri, että tavanomaisen riskinarvioinnin perusteella vientitakuuta ei voitaisi myöntää. Täl-
laisen vientitakuun myöntäminen edellyttää työ- ja elinkeinoministeriön päätöstä siitä, että 
myöntämiselle on tärkeitä elinkeinopoliittisia tai kilpailukykyyn liittyviä perusteita. Käytännös-
sä laajennus mahdollistaa riskinoton lisäämisen OECD- ja EU-maihin suuntautuvassa viennissä. 

Erityisriskinotolla ei ole sitä koskevia, erillisiä kannattavuusvaatimuksia tai riskien realisoi-
tumiseen tarkoitettuja varautumisjärjestelmiä, vaan erityisriskinotto sisältyy vientitakuutoimin-
nan itsekannattavuusvaatimuksen piiriin ja sitä koskee samat tappioiden kattamista koskevat 
säädökset ja menettelyt. 

Viimeisin muutos vientitakuujärjestelmään tuli voimaan syyskuun 2014 alussa. Vientitakuita 
on nyt mahdollista myöntää myös kotimaisiin kone- tai investointilaitteisiin, mikäli ne hyödyn-
tävät vientiteollisuutta. Tavoitteena on tukea kotimaisten suuryritysten asemaa niiden kilpailles-
sa ulkomaisten toimittajien kanssa kotimaan markkinoilla. Ulkomaisten toimijoiden on periaat-
teessa mahdollista hyödyntää sijaintimaidensa vientitakuujärjestelmiä.40  
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3.2.2 Korontasausjärjestelmä 

Korontasauksessa on kyse järjestelmästä, jossa valtio tarjoaa viennin rahoituksessa vientiluoton 
rahoittajalle rahoitustuotetta korkoriskin hallintaan. Valtion puolesta korontasaustoimintaa hoi-
taa Finnvera Oyj:n tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy. Ostajan pankki ja Suomen Vientiluotto 
sopivat keskenään korontasaussopimuksen, jossa korkoriski siirretään valtiolle. Ostajalla on 
kiinteäkorkoinen luotto, mutta korkotasoista riippuen valtio (valtiokonttori) maksaa pankille 
korkotukea tai pankki maksaa valtiolle (valtiokonttorille) korkohyvitystä. Korontasaussopimuk-
sessa pankki maksaa valtiolle kiinteää korkoa ja valtio maksaa pankille vaihtuvaa, yleensä kuu-
den kuukauden viitekorkoa lisättynä marginaalilla.  

Vuoden 2014 heinäkuusta alkaen Suomen Vientiluotto Oy:llä on valtuudet tehdä korontasaus-
sopimuksia ja -päätöksiä 7 miljardin euron pääoma-arvosta. Valtuuksien määrä on hieman vaih-
dellut, mutta pääsääntöisesti niiden määrä on kasvanut. Uusin muutos nosti valtuutta 5 miljar-
dista 7 miljardiin euroon. Jo aiemmin valtuuksien määrää oli nostettu finanssikriisin vuoksi vä-
liaikaisesti 1 miljardilla eurolla vuosiksi 2009–2010, jolloin valtuudet olivat 6 miljardia euroa.  

Korontasaustoiminnasta valtiolle aiheutuvat menot (korkotuki, yhtiölle maksettava hallinnoin-
tipalkkio ja valtiokonttorille maksettavat kustannukset) on budjetoitu momentille 32.20.48 Kor-
kotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille. Vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan määrära-
haa on käytetty 16,9 miljoonaa euroa. Vuodelle 2012 on osoitettu 15,8 miljoonaa euroa ja vuo-
delle 2013 esitetty 10,8 miljoonaa euroa. Valtiolle korontasaustoiminnasta aiheutuvat korkohy-
vitykset ja suojaustulot on budjetoitu momentille 12.32.99 Työ- ja elinkeinoministeriön hallin-
nonalan muut tulot. Vuonna 2013 tulojen määrän arvioidaan olevan 17,7 miljoona euroa eli 
toiminta olisi valtiolle ylijäämäistä. 

Korontasaustoiminnan vaikutukset valtiontalouteen ovat olleet pitkällä aikavälillä vähäiset. 
Korontasauslain voimaan tulon (1.1.1997) jälkeen vuoden 2014 loppuun mennessä valtiolle oli 
aiheutunut yhteensä 42 miljoonaa euroa enemmän tuloja kuin oli ollut menoja41. Korontasaus-
toiminnalta, toisin kuin vientitakuutoiminnalta, ei edellytetä itsekannattavuutta. 

 

KUVIO 2. Korontasaussopimusten määrä vuosina 1997–2014. 
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KUVIO 3. Korontasaussopimuksien tulojen ja menojen erotus vuosina 1997–2014. 

Myös korontasaustoiminnan edellytetään edistävän suomalaista intressiä, joka on tarkemmin 
määritelty asetuksessa. Määritelmä on muuttunut ja se on erilainen kuin vientitakuiden yhtey-
dessä42. Vaikka määritelmä ei sisälly lakiin, eduskunnan talousvaliokunta otti siihen kantaa ja 
piti tärkeänä kotimaisuusastevaatimuksen joustavuutta, jotta yrityksiä kannustetaan pitämään 
kotipaikkanaan Suomea. Perusteluna tälle oli näkemys, jonka mukaan Suomessa kotipaikkaansa 
pitävä yritys kanavoi ulkomailla saavuttamaansa tulosta Suomeen. Jo aiemman lain aikana ja 
edelleen työ- ja elinkeinoministeriö on voinut tapauskohtaisesti myöntää luvan poiketa ehdois-
ta.43  Korontasausjärjestelmä oli määräaikainen ja sitä jatkettiin useita kertoja, kunnes vuoden 
2012 alusta korontasaus säädettiin pysyväksi. Muutosta perusteltiin korontasaukseen kiinteästi 
liittyvän luottomuotoisen vienninrahoituksen muuttamisella pysyväksi44. 

Työ- ja elinkeinoministeriön on valvottava korontasausluottojen käyttöä, kustannuksia ja vai-
kuttavuutta ja luottopäätösten muiden ehtojen täyttymistä (lain 15 §). Yhtiön tulee raportoida 
korontasaustoiminnasta ministeriölle kuukausittain ministeriön ja yhtiön erikseen sopimalla ta-
valla45. 

3.2.3 Vientiluottojärjestelmä 

Vuoden 2012 alussa otettiin Suomessa käyttöön pysyvä luottomuotoinen vienninrahoitusjärjes-
telmä. Viennin edellyttämän pitkäaikaisen rahoitusmarkkinan katsottiin toimivan puutteellisesti. 
Pysyvän luottojärjestelmän käyttöönottoa perusteltiin säädösesityksessä hallitusohjelman kirja-
uksella, jonka mukaan käyttöön otetaan pysyvä kansainvälisesti kilpailukykyinen Finnveran va-
rainhankintaan perustuva vienninrahoitusmalli. Finnveran varainhankinnalla on lakiin perustuva 
maksuton valtiontakaus. Vientiluottojärjestelmää perusteltiin myös kilpailijamaiden vienninra-
hoitusjärjestelmillä ja kokemuksilla, joiden mukaan pitkäaikainen rahoitusmarkkina toimi puut-
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teellisesti, eikä rahoitusta ollut saatavissa kohtuullisilla ehdoilla. Hallituksen esityksessä tuotiin 
esiin se, että valtiovarainministeriön mielestä järjestelmän olisi tullut olla määräaikainen muun 
muassa toimintaympäristön muutosten takia.46  

Jo edeltävinä vuosina 2009–2011 oli käytössä väliaikainen vientiluottojen rahoitusmalli. Luot-
tomuotoista vienninrahoitusta käyttöön otettaessa vuoden 2009 alussa varauduttiin valtion va-
rainhankintaan perustuvaan rahoitukseen 500 miljoonan euron valtuudella ja lisäksi Finnveran 
varainhankinnalla oli mahdollista rahoittaa vientiluottoja 700 miljoonalla eurolla. Aluksi arvioi-
tiin, että kyse olisi määräaikaisesta järjestelystä, jonka tarve kestäisi 1–2 vuotta ja siis enintään 
vuoden 2010 loppuun saakka47. Arviot eivät kuitenkaan toteutuneet, rahoituksen ehtojen vuoksi 
kumpaakaan rahoitusmahdollisuutta ei käytetty. Maaliskuussa 2009 otettiin käyttöön uusi 2,5 
miljardin euron valtuus ja vuonna 2012 vielä 1 miljardin valtuus ja niitä on käytetty yhteensä 
3,2 miljardia euroa48.  

Väliaikainen vientiluottojärjestelmä perustui valtion varainhankintaan. Siinä Suomen Vienti-
luotto jälleenrahoitti luottolaitosten suomalaiseen pääomatavaravientiin järjestämiä ostajaluotto-
ja OECD-ehdoin valtion Vientiluotolle lainaamilla varoilla. Talousarvion momentilla 32.20.80 
Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan myönnettiin lainavaltuudet ja mo-
mentin määrärahoja käytettiin samassa aikataulussa kuin jälleenrahoitus tapahtui. 

 

KUVIO 4. Väliaikaisen ja pysyvän vientiluottojärjestelmän mukainen rahoitus vuosina 2009 –2014.  
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Tällä hetkellä väliaikaisen järjestelmän mukaisesta jälleenrahoituksesta saatavat tulot, lainojen 
lyhennykset ja korkotulot, ovat jo merkittävällä tasolla. Vuodelle 2015 määräraha lainoitukseen 
(lainat ja suojaukset) on 459 miljoonaa euroa ja arvioidut tulot 373,3 miljoonaa euroa. 

Pysyvää luottomuotoista rahoitusta voitiin aluksi myöntää enintään 3 miljardin euron pääoma-
arvosta (em. lain 4 § 1). Hallituksen esityksessä todettiin, että luottojen tarpeen suuruutta oli 
vaikea arvioida ja mikäli rahoituksen tarve maailmantalouden tilanteen vuoksi nousisi yli 3 mil-
jardin euron, tulisi enimmäismäärän korottamista harkita49. Vientiluottojen rahoitusvaltuuksia 
lisättiinkin merkittävästi vuonna 2014, jolloin enimmäismäärä korotettiin 7 miljardiin euroon.  

Pysyvä luottomuotoinen rahoitus ei perustu väliaikaisen mallin tavoin valtion omaan varain-
hankintaan, vaan Finnveran varainhankintaan. Edellytyksenä järjestelmän toimivuudelle ja kil-
pailukyvylle katsottiin olevan valtion maksuton takaus Finnveran varainhankinnalle. Hallituk-
sen esityksessä todetaan Valtiokonttorin lausunto, jonka mukaan Finnveran varainhankintakus-
tannukset tulevat olemaan korkeammat kuin ne olivat valtion varainhankintaan perustuvassa vä-
liaikaisessa jälleenrahoitusmallissa. 

Vientiluottojen riskit katetaan pääsääntöisesti Finnveran myöntämillä vientitakuilla 
(1543/2011, 5 §). Käytännössä siis vientiluottojärjestelmän luottoa käytettäessä on viejän otet-
tava myös vientitakuu. 

Väliaikaisen luottojärjestelmän rahoitus luettiin valtion velkaan, jolloin se sisältyi myös kas-
vu- ja vakaussopimuksen tarkoittamaan julkisen velan määrään. Finnvera luokitellaan kuitenkin 
kansantalouden tilinpidossa ja alijäämä- ja velkaluvuissa rahoituslaitossektoriin, ei valtionhal-
lintoon. Tästä syystä Finnveran ottamana vientiluottojen rahoitusta ei lasketa valtion velaksi, 
vaikka Finnvera hankkiikin rahoituksensa valtion omavelkaisen takauksen turvin. Muutosta ei 
käsitelty tästä näkökulmasta hallituksen asiaa koskevassa lakiesityksessä50.  

Siirtymistä valtion varainhankinnasta Finnveran hankkimaan rahoitukseen on hallituksen laki-
esityksessä perusteltu ainoastaan hallitusohjelman sitä tarkoittavalla lausumalla51. Lakiesityk-
sessä ei ole juuri vertailutietoa näistä kahdesta vaihtoehdosta. Valitun vaihtoehdon osalta vaiku-
tusten arviointi on niukkaa. Esityksen perusteella siirtymisen Finnveran hoitamaan varainhan-
kintaan voi kuitenkin arvioida nostavan varainhankinnan kustannuksia ja siten myös vaikutta-
van haitallisesti rahoitusehtojen kilpailukykyyn. Finnveralle uudistuksesta aiheutuu varainhan-
kinnan kustannuksia, likviditeetin hallintakustannuksia ja hallintokuluja.52  Esityksessä kuiten-
kin korostetaan rahoitusehtojen kilpailukykyisyyttä lain tavoitteena. Esityksen kohdassa 5 (Asi-
an valmistelu) todetaan valtiokonttorin lausunto, jonka mukaan Finnveran varainhankintakus-
tannukset tulevat olemaan korkeammat kuin valtion varainhankinnassa. Vaihtoehtoja on vertail-
tu Vienninrahoitus 2011 -työryhmän mietinnössä53. 

3.2.4 Rahoitustoiminta kasvaa ja yhteys Suomeen ohenee 

Finanssikriisin myötä valtion rooli viennin rahoitustoiminnassa on kasvanut merkittävästi. Jo ai-
emmin käytössä olleita valtuuksia myöntää takuita ja korontasaussopimuksia on kasvatettu 
huomattavasti. Myös niiden käyttömahdollisuuksia on laajennettu. Käyttöön on otettu mahdolli-
suus toimia myös erityistä riskiä sisältävissä tapauksissa ja toimialuetta on laajennettu myös ko-
timaahan. Lisäksi on otettu käyttöön myös täysin uusi keino, vientiluototus. Väliaikaisena aloi-
tettu luototus on sittemmin muutettu pysyväksi. 
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KUVIO 5. Suomen viennin kehitys ja viennin rahoitusinstrumenttien enimmäisvaltuusmäärien kehitys vuosina 

2006–2014. 
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Valtion viennin rahoitustoimilla on pyritty vastaamaan syntyneeseen kysyntään tai vastaavasti 
on pyritty turvaamaan suomalaista vientiä. Samanaikaisesti viennin rahoitusta hyödyntävät yri-
tykset ovat kansainvälistyneet. Yritysten intressit eivät välttämättä aina ole yhteneviä Suomen 
tai valtion työllisyys ja verotulojen kasvattamis intressien kanssa. Yritysten tuotantoketjut ovat 
hajautuneet eri puolille maailmaa, ja kotimaisenkaan yrityksen tuotanto ei välttämättä sijaitse 
Suomessa. Viennin rahoituksessa on pyritty jossain määrin huolehtimaan siitä, että sillä edistet-
täisiin aidosti suomalaista tuotantoa ja vientiä. Yritystoiminnan globalisoituessa on otettu käyt-
töön vaatimus kotimaisesta intressistä rahoituksen ehtona. Eri järjestelmissä se on kuitenkin 
määritelty eri tavoin, vaikkei erottelulle olekaan varsinaisia perusteita. Yksinkertaisuuden ja yh-
tenäisen kohtelun vuoksi määrittelyä olisi tarpeen yhtenäistää. 

Toiminnan laajentumisen myötä ja varsinkin yritysten kotimaisen sidoksen heikkenemisen 
vuoksi, viennin rahoitustoiminnalta tulee vaatia riittäviä perusteluita. Päätösten yhteydessä ja 
toiminnasta raportoidessa tulisi pystyä osoittamaan, miten rahoitus hyödyttää Suomea. Tuotan-
nosta irrallisen kotimaisen intressin osalta hyödyt eivät ole välttämättä ilmeisiä. 

3.3 Viennin rahoitus valtiontalouden kannalta 

3.3.1 Riskien ottamista, ei rahan käyttöä 

Valtion talousarviotalouden kannalta viennin rahoitustoiminta ei ole kovin merkittävää. Merki-
tys on myös pienentynyt vuoden 2012 jälkeen, koska luottomuotoinen rahoitus siirrettiin talous-
arviotalouden ulkopuolelle. Suoran valtiontaloudellisen merkityksen näkökulmasta kyse on lä-
hinnä riskien ottamisesta valtion vastuulle, ei suorasta rahan käytöstä. Viime vuosina takaustoi-
minta on ollut myös kannattavaa ja tämä on mahdollistanut paremman varautumisen mahdolli-
siin riskien realisoitumisiin. 

Vientitakuiden osalta toiminnan tuleekin olla valtion kannalta pitkällä aikavälillä itsekannat-
tavaa, eli mahdollisesti realisoituneet riskit tulee kattaa takaustoiminnasta perittävillä maksuilla. 
Työ- ja elinkeinoministeriö on määritellyt Finnveran vuotuisessa ohjausasiakirjassa pitkäksi ai-
kaväliksi 10–20 vuotta, jona aikana kumulatiivisen tuloksen tulisi olla nolla. Ministeriön aset-
tamaa aikavälitavoitetta kohtaan on esitetty myös kritiikkiä. Hallituksen laki-esityksen mukaan 
aikaväliä voidaan pitää kokonaisuuden ja lain tavoitteiden kannalta tarpeettoman lyhyenä ajan-
jaksona, eikä se vastaa kaikilta osin kansainvälistä käytäntöä.54  Samoin talousvaliokunta piti ai-
kaperspektiiviä liian lyhyenä ja katsoi, että sitä tulisi arvioida kriittisesti säädösten jatkovalmis-
telussa. Viennin rahoitusta pohtinut työryhmä esitti tältä osin ohjeistusta muutettavaksi, ajanjak-
soa pidennettäväksi ja itsekannattavuuden tulkintaa muutoinkin lavennettavaksi.55   

Käytännössä lyhyempi ajanjakso tarkoittaisi korkeampia takauksista perittäviä maksuja kuin 
pidempi ajanjakso. Itsekannattavuuden seuraaminen pitkällä aikavälillä muodostuu vaikeaksi, 
koska niin monet tekijät ehtivät muuttua ajan myötä. Periaatteessa ajanjakson pituuden tulisi 
määräytyä talouden suhdannekierron mukaiseksi. 

Valtion talouden kannalta viennin rahoitukseen liittyy myös tuloihin vaikuttava riski. Jos 
viennin rahoitusjärjestelmiä ei olisi tai jos ne olisivat merkittävästi pienempiä, voisi Suomen 
vienti olla merkittävästi vähäisempää. Tämän vaikutus valtion tuloihin olisi merkittävä. Käytän-
nössä joudutaan siis punnitsemaan näiden kahden riskin välillä. Joko rahoitetaan vientiä ja ote-
taan siihen liittyviä riskejä, tai ei rahoiteta vientiä, ja riskeerataan kyseisen viennin toteutumi-
nen. 

3.3.2 Riskeihin varaudutaan rahastoilla 

Finnveran vientitakuutoiminnasta mahdollisesti aiheutuvat tappiot katetaan ensisijaisesti Finn-
veran taseessa olevasta vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastosta ja toissijaisesti valtion 
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talousarvion ulkopuolisesta rahastosta, valtiontakuurahastosta. Mikäli rahastoidut varat eivät rii-
tä, viime kädessä korvaukset maksetaan valtion talousarviosta. 

Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto 

Vientitakuutoiminnassa taloudelliset riskit voivat olla rahamääräisesti huomattavan suuria ja 
myös suuret korvaukset ovat mahdollisia. Valtiontakuurahastosta annetussa laissa (444/1998, 
jäljempänä rahastolaki) ja yhtiölaissa (443/1998) säädetään järjestelmästä, jolla turvataan valti-
on vastuulla olevien vientitakuu- ja erityistakaussitoumusten täyttäminen. Varautumisjärjestel-
män piiriin kuuluu valtion vientitakuiden lisäksi rahastolain 4 §:ssä tarkoitettu Finnveran erityis-
takaustoiminta. Mainitun lainkohdan mukaan ”Valtio vastaa erityisrahoitusyhtiön antamista val-
tion vientitakuista annetussa laissa (422/2001), valtion alustakauksista annetussa laissa 
(573/1972), ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja 
vientitakuista annetussa laissa (609/1973) ja valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaami-
seksi annetussa laissa (651/1985) tarkoitetuista takuista ja takauksista.”  

Rahastolain mukaan vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta aiheutuva tappio katetaan ensisi-
jaisesti Finnveran taseessa olevasta rahastosta, toissijaisesti valtiontakuurahastosta ja viimekä-
dessä valtion talousarviosta. Vientitakuu- ja erityistakaustoiminta on tällä tavalla valtion vas-
tuulla. Tältä osin Finnveralta edellytetty vakavaraisuus koskee siten ainoastaan sen kotimaan 
toimintaa, ei vientitakuu- ja erityistakaustoimintaa56. 

Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahaston varoja voidaan käyttää ainoastaan vienti- ja 
erityistakaustoiminnasta aiheutuvan tappion kattamiseen sekä varojen hankinnasta viennin ra-
hoittamiseksi aiheutuvan tappion kattamiseen. Rahastoon siirretään Finnveran vientitakuu- ja 
erityistakaustoiminnasta kertyvät vuosittaiset voitot ja viennin rahoittamiseksi hankituista va-
roista kertyneet vuosittaiset voitot (yhtiölain 4 § 4). 

Valtiontakuurahasto 

Valtiontakuurahasto toimii riskipuskurina valtion talousarvion ja valtiontakuurahastolain 
(444/1998) 4 §:n mukaisen, viime kädessä valtion vastuulla olevan vientitakuu- ja erityistakaus-
toiminnasta syntyvän tappion välillä. Valtiontakuurahasto toimii työ- ja elinkeinoministeriön 
yhteydessä ja sillä on oma johtokunta ja pääsihteeri. Rahaston valtion keskuskirjanpidossa ole-
van yhdystilin varojen määrä on lain mukaan pidettävä riittävänä laissa tarkemmin säädettyjen 
menojen maksamista varten (7 §). 

Käytännössä valtiontakuurahaston varoista maksetaan Finnveralle rahastomaksua siltä osin 
kuin yhtiön oma erillisrahasto ei riitä tappioiden maksamiseen. Valtiontakuurahasto voi antaa 
Finnveralle myös rahastolainaa rahoitusvajeen kattamiseksi. Valtiontakuurahasto saa varansa 
Finnveran sille takaisin maksamista rahastomaksuista ja -lainoista sekä valtion talousarviosta 
tappioiden kattamiseksi siirrettävistä varoista sekä niin kutsutusta vanhasta kannasta, joka muo-
dostuu entisen Valtiontakuukeskuksen ja sen edeltäjien antamista vastuusitoumuksista. 

Arvioidut riskit ja niihin varautumisen varat 

Finnveralla on valtuudet myöntää valtion vastuulla olevia vientitakuita ja erityistakauksia yh-
teensä enintään 17 miljardin euron edestä. Valtuuksien enimmäismäärä kasvoi vuonna 2014 
merkittävästi, kun vientitakuulain mukaiset valtuudet nostettiin 12,5 miljardista eurosta 17 mil-
jardiin euroon57. Myös valtuuksien käyttö on lisääntynyt tuntuvasti: vuosina 2005–2013 vienti-
takuu- ja erityistakauskanta on 2,4-kertaistunut. Samanaikaisesti myös rahastojen varat ovat 
kasvaneet suunnilleen samaa vauhtia. Sen sijaan arvioitu kokonaisriski on vuoden 2010 jälkeen 
laskenut merkittävästi. Finnveralla on vastuukannassaan useita huomattavan suuria yksittäisiä 
riskikeskittymiä. Tämä tekee riskien arvioinnin haastavaksi ja yhdellä luvulla ilmaistu riskin 
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määrä voi antaa arvion tarkkuudesta väärän kuvan. Rahastojen varojen yhteismäärä on selvästi 
pienempi kuin useat Finnveran suurimmat yksittäiset alue- tai toimialakohtaiset vastuut ovat. 

Seuraavassa kuviossa on esitetty viennin rahoituksen kokonaisriskin ja rahastojen varojen ke-
hitystä. 

 

 

KUVIO 6. Viennin rahoituksesta aiheutuvan kokonaisriskin ja riskiin varautumiseksi ylläpidettävien rahastojen 

kehitys vuosina 2006–2014. 

Finnveran erillisrahaston varojen määrällä on yhteys vastuukannan suuruuteen ja sen kokonais-
riskiin, koska yhtiö muun muassa perii myöntämistään vientitakuista takuumaksuja, joiden hin-
noittelussa otetaan huomioon riskit. Sen sijaan valtiontakuurahaston käytännössä ainoat tulot 
ovat vanhasta kannasta saatavat takuumaksut ja takaisinperintäsaamiset. Valtiontakuurahaston 
varat ovat valtion keskuskirjanpidossa olevalla tilillä ja korkotuotot tuloutuvat valtion kassaan. 
Valtiontakuurahastolla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa omalla toiminnallaan tuloihinsa ja me-
noihinsa ja siten varojensa määrään, vaan se on luonteeltaan tekninen puskuri Finnveran erillis-
rahaston ja valtiontalousarvion välillä. 

Valtiontakuurahaston vastuulla olevan vanhan vastuukannan (34 milj. € v. 2012) on arvioitu 
loppuvan vuonna 2017 ja jäljellä olevat takaisinperintäsaamiset (272 milj. € v. 2012) puolestaan 
ovat vaikeasti perittäviä58. Valtiontakuurahaston merkitys puskurina tulee sen tulojen ehtyessä ja 
vientitakuuvastuiden kasvaessa pienenemään ja vastaavasti Finnveran erillisrahaston merkitys 
tulee entistä tärkeämmäksi varojen riittävyyden kannalta. 

Rahastolain mukaan valtiontakuurahaston valtion keskuskirjanpidossa olevan yhdystilin mää-
rä on pidettävä riittävänä rahastomaksujen ja -lainojen maksamiseen (7 § 1). Rahaston johto-
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kunnan on seurattava varojen riittävyyttä ja tarvittaessa tehtävä esitys työ- ja elinkeinoministeri-
ölle, jotta se ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin59. Rahaston teknistä luonnetta kuvaa se, että sen 
toimintakertomuksissa ei esitetä ensisijaisen rahaston varojen määrää eikä myöskään arvioida 
varojen riittävyyttä suhteessa vastuukannan määrään ja sen riskisyyteen; rahaston toimintaker-
tomuksissa on kuitenkin kuvausta vastuukannan riskiaseman kehityksestä kulloisenakin vuonna. 
Varojen riittävyyden osalta valtiontakuurahaston johtokunta toteaa ainoastaan sen, onko johto-
kunnan tarvinnut tehdä ministeriölle esitys toimenpiteisiin ryhtymisestä vai ei. Joka vuosi valti-
on talousarvioesitysten yleisperusteluissa on todettu tarve kerryttää tai ylläpitää rahaston likvi-
dien varojen määrä tasolla, jolla maksuvalmius säilytetään kohonnutta riskipositiota vastaavalla 
määrällä. Yllä olevan taulukon perusteella kassavarojen määrä on vaihdellut vuosittain vain vä-
hän, kun taas vastuukanta on muutamassa vuodessa kaksinkertaistunut. 

Finnveran vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahaston koko on kasvanut merkittävästi. 
Kasvu johtuu vientitakuutoiminnan positiivisesta tuloksesta: toiminta on laajentunut ja takuu-
maksut ovat kasvaneet. Samalla rahoitettujen kohteiden osalta riskit eivät ole toteutuneet laajas-
ti. Varautuminen on tältä osin selvästi parantunut. Kun samanaikaisesti arvioitu kokonaisriski 
on alentunut toiminnan laajentumisesta huolimatta, rahastoidut varat kattavat aiempaa parem-
min annetut takuut. 

3.3.3 Valtion talousarvio viimekätinen turvaaja 

Mikäli vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahaston ja valtiontakuurahastonkaan varat eivät 
riitä tappioiden korvaamiseen, tarvittava erotus siirretään valtiontakuurahastoon valtion talous-
arvioon tätä tarkoitusta varten otettavasta määrärahasta. Valtion talousarvion kautta tehtyyn siir-
toon on jouduttu turvautumaan viimeksi 1990-luvun alussa, jolloin tulivat korvattaviksi Neuvos-
toliiton romahtamisen yhteydessä syntyneet tappiot. 

Valtion talousarvio laaditaan siten, että vienti- ja erityistakaustoiminnan tappiot voidaan mak-
saa nopeasti suoraan valtion kassasta ilman sitä edeltävää eduskunnan talousarvio- tai lisätalo-
usarviokäsittelyä. Talousarviossa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan pääluokassa on 20 
000 euron suuruinen arviomääräraha (mom. 32.01.60 Siirrot hallinnonalan rahastoihin), jota pe-
rustelujen mukaan saa käyttää valtiontakuurahastosta annetun lain (444/1998), valtion vientita-
kuista annetun lain (422/2001) ja muutamien muiden lakien perusteella myönnettyjen takuiden 
aiheuttamiin korvausmenoihin. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on talousarvioehdotuksissaan esittänyt, että arviomäärärahamo-
mentti pidetään avoinna 20 000 euron määrärahalla ”mahdollisia suuria ja äkillisiä korvausme-
noja varten”. Vaikka tappio-odotukset ovat lyhyellä aikavälillä alhaiset, saattavat luottotappiot 
kasvaa ja korvausvaade tulla lyhyellä, muutaman viikon, varoitusajalla, jolloin talousarviome-
nettely olisi liian hidas. Ministeriö toteaa myös, että arviomäärärahan ylitys edellyttää raha-
asiainvaliokunnan puoltoa.60  Tällainen varautuminen korvausten maksamiseen on todettu myös 
vuonna 2006 annetussa hallituksen esityksessä laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiötä koskevien 
lakien muuttamiseksi: ”Valtion-takuurahastosta mahdollisesti puuttuvat varat siirrettäisiin ny-
kykäytännön mukaisesti valtion talousarviosta arviomäärärahan ylityksenä rahastosiirtona valti-
ontakuurahastoon.”61  

Talousarvioesityksessä on vuosittain todettu lyhyesti, että valtiontakuurahaston vastuulla on 
suuria riskikeskittymiä ja että ne yhdessä kansainvälisen talouden epävakaan tilanteen kanssa li-
säävät tarvetta kerryttää tai ylläpitää valtiontakuurahaston likvidien varojen määrä tasolla, jolla 
maksuvalmius säilytetään kohonnutta riskipositiota vastaavana. Esimerkiksi vuoden 2014 talo-
usarvioesityksessä todetaan, että ”Vuoden 2014 aikana rahaston kokonaisvastuiden määrä tullee 
kasvamaan ja vastuukanta kehittynee riskipitoisempaan suuntaan ottaen huomioon myös vienti-
takuulaissa 1.1.2013 voimaan tulleen erityisriskinoton lisäämisen. Suuret toimialakohtaiset ris-
kikeskittymät ja kansainvälisen talouden epävakaa tilanne lisäävät tarvetta ylläpitää rahaston 
likvidejä varoja tasolla, jolla maksuvalmius säilytetään kohonnutta riskipositiota vastaavana.” 
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Talousarvioesityksissä ei kuitenkaan esitetä tarkempia tietoja riskien määrästä eikä oteta kantaa 
siihen, ovatko valtiontakuurahaston kassavarat vastanneet arvioitua kohonnutta riskipositiota tai 
minkä suuruisia kassavaroja arvioitu riski tulee edellyttämään talousarviovuonna. Talousarvi-
oissa esitetty näkemys riskiposition tai kokonaisriskin kasvusta ei myöskään vastaa Finnveran 
arviota kokonaisriskistä. Finnvera on arvioinut kokonaisriskin laskeneen vastuukannan kasvusta 
huolimatta. Työ- ja elinkeinoministeriö ei ole perehtynyt kokonaisriskin arvioinnin toteutukseen 
ja siihen liittyviin riskienhallintamalleihin taustamuuttujineen. 

3.4 Valvonta ei ole ollut tavoitteiden mukaista  

Finnvera Oyj:n edeltäjään Kera Oyj:hin sovellettiin luottolaitoslainsäädäntöä ja se oli Rahoitus-
tarkastuksen valvonnassa, kuten muutkin suomalaiset luottolaitokset. Tilanne muuttui Finnveran 
perustamisen myötä, sillä Finnveraan ei sovelleta luottolaitostoiminnasta annettua lakia, vaan 
Finnveran valvonta säädettiin yksinomaan työ- ja elinkeinoministeriön tehtäväksi (443/1998, 3 
§ 4). Finnverasta annetun lain mukaan yhtiön valvonnassa tulee soveltuvin osin ottaa huomioon 
ne periaatteet, joita Finanssivalvonta noudattaa luottolaitoksia valvoessaan (6 § 4). Finanssival-
vonnan suorittamasta rahoitusvalvonnasta luopumista perusteltiin muun muassa sillä, että  
− valtio omistaisi yhtiön koko osakekannan ja viime kädessä vastaisi yhtiön toiminnasta, 
− ministeriö noudattaisi yhtiön valvonnassa soveltuvin osin niitä periaatteita, joita rahoitustar-

kastus noudattaa luottolaitosten valvonnassa ja 
− ministeriössä tultaisiin osoittamaan riittävät henkilövoimavarat valvontatehtävästä huoleh-

timiseen (HE35/1998 vp).  

Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksessä Finnveran rahoitusvalvonta on määrätty ministe-
riön sisäisen tarkastuksen tehtäväksi (979/2011, 25 §). Työ- ja elinkeinoministeriön perustami-
sen jälkeisenä viitenä vuotena (2008–2012) ministeriön sisäinen tarkastus on tehnyt Finnveran 
jatkuvaa rahoitusvalvontaa kolmena vuonna (2008, 2010, 2013 ja 2014) ja yhtenä vuonna 
(2009) se toteaa resurssiensa puuttumisen vuoksi ostaneensa rahoitusvalvontaan liittyviä tehtä-
viä62. Erillistarkastuksia ministeriö on tehnyt kaksi (koskien omistajaohjausta ja sisäistä valvon-
taa) ja teettänyt yhden, kun se osti vuonna 2010 Finnveran suhdannetuotteiden prosesseja kos-
keneen tarkastuksen. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön sisäisen tarkastuksen yksikössä oli kevääseen 2008 asti yli-
tarkastaja, jonka vastuulla rahoitusvalvonnan tehtävien hoito oli. Ministeriöuudistuksen jälkeen 
virkaa ei ole täytetty. Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelmissa on ollut vuosittain Finnve-
ran rahoitusvalvonta, mutta se on toistuvasti esittänyt toimintakertomuksissaan, että sillä ei ole 
ollut resursseja joko lainkaan hoitaa suunnittelemaansa Finnveran rahoitusvalvontaa tai resurs-
seja toteuttaa erillistarkastuksia. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on neuvotellut rahoitusvalvontatehtäviensä siirtämisestä Finanssi-
valvonnalle ensin vuosina 2008–2009 ja uudelleen 2012–2013. Ministeriö on perustellut ehdo-
tusta tehtävien siirrosta sillä, ettei ministeriöllä ole riittävästi resursseja ja asiantuntemusta teh-
tävän suorittamiseen ja toiseksi sillä, että Finanssivalvonta olisi kyllin riippumaton tarkastamaan 
myös ministeriön Finnveraan kohdistamaa ohjausta. Finanssivalvonta on kieltäytynyt rahoitus-
valvonnan siirrosta perustellen tätä sillä, että Finnvera on erityisluottolaitos eikä se sovellu ra-
hoituslaitoskriteereihin. Finanssivalvonnan rooli ei myöskään saa olla vain konsultoiva, vaan 
sillä on oltava aito neuvontarooli. 

Työ- ja elinkeinoministeriö perusteli valvonnan siirtoa resurssien riittämättömyydellä. Tämä 
näkyy myös tehtyjen vähäisenä määränä. Voidaankin arvioida, että työ- ja elinkeinoministeriön 
tekemä Finnveran valvonta ei vastaa periaatteiltaan Finanssivalvonnan luottolaitoksiin kohdis-
tamaa valvontaa, eikä valvonta siten vastaa lain tavoitetta. 
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Liitteet 

Liite 1. Tarkastuskysymykset. 

Toisen asteen 
kysymys: 

Kolmannen  
asteen kysy-
mys: 

Neljännen asteen 
kysymys: 

Kriteerit 
Tarkastusevi-
denssi 

Tarkastusevidenssin 
lähteet 

Tiedonhankinta-
menetelmät 

Tiedon ana-
lysointimene-
telmät 

Rajaukset / huo-
miot 

1.1 Onko viennin 
rahoitus suunniteltu 
tarkoituksenmukai-
sesti (johdonmukai-
sesti ja tavoitteelli-
sesti)? 

1.1.1 Miten 
viennin rahoi-
tuksen strategi-
set tavoitteet on 
määritetty? 

1.1.1.1 a Onko vien-
nin rahoitus määri-
tetty viennin tukemi-
sen strategioissa riit-
tävästi ja asianmu-
kaisesti? 

Kts. strategialle asetetut 
kriteerit, alla oleva tau-
lukko. 

Hallitusohjelma, 
strategia-
asiakirjat. TL 

TEM, Valtioneuvos-
ton ja Eduskunnan 
asiakirjat, TEM:n vir-
kamiehet 

- Asiakirja-
analyysi 

- Haastattelut 

  

1. Viennin rahoi-
tuksen laillisuus ra-
jataan tarkastuk-
sen ulkopuolelle 

  

1.1.1.1 b Onko uu-
den pysyvän luotto-
muotoisen Finnve-
ran kautta toteutet-
tavan varainhankin-
nan tarkoituksenmu-
kaisuus läpinäkyväs-
ti perusteltu? 

- Finnveran kautta toteu-
tettava varainhankinta 
on valmistelussa arvioitu 
kokonaistaloudellisesti 
tarkoituksenmukaiseksi 
rahoituskanavaksi va-
rainhankintaan. 

- HE:ssa laadittu vaiku-
tusarviointi on laadinta-
ohjeiden mukainen 

Hallitusohjelma, 
strategia-
asiakirjat. TL 

TEM, Valtioneuvos-
ton ja Eduskunnan 
asiakirjat, TEM:n vir-
kamiehet 

  

Rajaudutaan val-
misteluun, ei tar-
kasteta rahoituk-
sen hankinnan to-
teutusta vaikka ris-
kinäkökulmasta 
voisi olla perustel-
tua tarkastaa uu-
den ”rahoituskana-
van” toiminta ris-
kienhallintanäkö-
kulmasta.  

  

1.1.1.2 Perustuuko 
viennin rahoitus pit-
käaikaiseen suunnit-
teluun, jossa tavoit-
teet on sovitettu yh-
teen valtion muiden 
vienninedistämistoi-
mien kanssa? 

TEM:llä on olemassa 
keskeiset hallintotiedot 
siitä, miten varoja käyte-
tään viennin tukemiseen 

Hallitusohjelma, 
strategia-
asiakirjat. TL 

TEM, Valtioneuvos-
ton ja Eduskunnan 
asiakirjat, TEM:n vir-
kamiehet 

- Asiakirja-
analyysi 

- Haastattelut 
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Toisen asteen 
kysymys: 

Kolmannen  
asteen kysy-
mys: 

Neljännen asteen 
kysymys: 

Kriteerit 
Tarkastusevi-
denssi 

Tarkastusevidenssin 
lähteet 

Tiedonhankinta-
menetelmät 

Tiedon ana-
lysointimene-
telmät 

Rajaukset / huo-
miot 

  

1.1.1.3 Onko viennin 
rahoitus suunniteltu 
markkinapuutteita 
täydentävästi, suo-
malaista intressiä 
edistäväksi, itsekan-
nattavaksi ja valtion 
edun turvaavaksi? 

Toimenpiteet on siten 
suunniteltu, että ne 
huomioivat markkinati-
lanteen ja siellä tapahtu-
vat muutokset.  

Markkinatilannetta seu-
rataan. 

Vientitakuulain 
1, 7, 9, 13 §:t 

TEM, Valtioneuvos-
ton ja Eduskunnan 
asiakirjat, TEM:n vir-
kamiehet 

- Asiakirja-
analyysi 

- Haastattelut 

  

 

Markkinavaikutuk-
sien tarkastaminen 
olisi hyvin vaikea 
kysymys tarkastet-
tavaksi. Rajaudu-
taan siihen, että 
arvioidaan sitä, mi-
ten TEM on ottanut 
huomioon sen, että 
rahoitus ei kilpaile 
”markkinarahoituk-
sen kanssa”. Ei py-
ritä selvittämään 
markkinavaikutuk-
sia. 

  

1.1.1.4a Onko vien-
nin rahoituksen riski-
taso määritetty joh-
donmukaisesti? 

Yksiselitteinen päätös 
riskitasosta, johdonmu-
kaisuus mm. talousarvio-
ohjauksen kanssa (sisäl-
tää varauksen realisoitu-
vaan riskiin). Lainsää-
dännön tarkoittama riski 
on hallittu rahoitusta 
koskevassa päätöksen-
teossa. 

Vientitakuuvastuun 
(enint. 12,5 Mrd.€) käyt-
tö ja seuranta. Erityisris-
kinoton takuuvastuun 
osalta seuranta limiitin 
nostolle 1 miljardista 2,5 
miljardiin euroon, ja täs-
tä seuraaville toimenpi-
teille. 

(L422/2001) 
muutoksineen, 
Hallituksen esi-
tys  

68/2012, edus-
kunnan päätös 

 TEM 
Haastattelut 

Asiakirja-analyysi 

Haastattelui-
den ja asia-
kirja-aineiston 
analyysin pe-
rusteella ar-
vioidaan sitä, 
miten joh-
donmukai-
sesti riski-
tasoon liitty-
vät linjaukset 
ovat vaikutta-
neet toimin-
nan ohjauk-
seen. 
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Toisen asteen 
kysymys: 

Kolmannen  
asteen kysy-
mys: 

Neljännen asteen 
kysymys: 

Kriteerit 
Tarkastusevi-
denssi 

Tarkastusevidenssin 
lähteet 

Tiedonhankinta-
menetelmät 

Tiedon ana-
lysointimene-
telmät 

Rajaukset / huo-
miot 

  

1.1.1.4b Onko Finn-
veran sisäinen val-
vonta, sekä rahoitus-
riskien valvonta 
asianmukaisesti jär-
jestetty 

Finnveran rahoitusval-
vonnassa noudatettu 
säädettyjä periaatteita (L 
443/1998, 6 § 4). 

FIVA:n standardit 

TEM:n sisäisen 
tarkastuksen 
asiakirjat. 

Haastattelut. 

 

TEM 

HE 35/1998 
   

  

1.1.1.5 Miten tavoit-
teiden saavuttami-
sen, rahoituksen 
tarpeen, toimin-
taympäristön muu-
toksen jne. palautet-
ta on huomioitu stra-
tegisessa suunnitte-
lussa? 

Kts. strategialle asetetut 
kriteerit. Palautteen 
huomioonottaminen on 
erityisesti esitetty asia-
kirjoissa. 

Suunnittelu-
asiakirjat, haas-
tattelut 

TEM  

FINNVERA 

HE:n valmisteluai-
neisto 

- Analysoidaan it-
searviointiaineis-
to, 

- Haastattelut 

- Asiakirja-
analyysi 

 Arvioidaan 
sitä, missä 
määrin palau-
tetta on otettu 
huomioon. 

Arvioidaan si-
tä, miten luo-
tettavia it-
searvioinnit 
ovat olleet 
(meta-
arviointi) 

  

1.2 Onko viennin 
rahoitus toteutettu 
toimivasti ja talou-
dellisesti? 

1.2.1 Miten 
toiminta on or-
ganisoitu? 

1.2.1.1 Miten viennin 
rahoituksen keinot 
on valittu? 

Tietoperusteinen pää-
töksenteko, päätöksen-
teko perustuu analyysei-
hin, markkina-
analyyseihin 

        

Ei päästäne ”syväl-
liseen” tarkastami-
seen. Vastaus jää-
nee osin kuvaile-
vaksi.  

  

1.2.2 Miten 
viennin rahoi-
tuksen toimijat 
ja instrumentit 
on valittu? 

1.2.2.1 Onko toimi-
joiden ja instrumentti 
valinnan pohjana ol-
lut asianmukainen 
analyysi? 

 Tietoperusteinen pää-
töksenteko, päätöksen-
teko perustuu analyysei-
hin, meta-analyyseihin 
toimenpiteiden vaikutta-
vuuden edellytyksistä, 

toiminnan vaikutuksien 
seurannalle on luotu 
edellytykset 

Asiakirja 

Haastattelu 

HE valmisteluasiakir-
jat (ei vain HEt) 

Haastattelut 

Asiakirja-analyysi 

Arvioidaan 
markkinatut-
kimusten luo-
tettavuutta, 

Arvioidaan 
toimintaym-
päristön seu-
rantaa, 
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Toisen asteen 
kysymys: 

Kolmannen  
asteen kysy-
mys: 

Neljännen asteen 
kysymys: 

Kriteerit 
Tarkastusevi-
denssi 

Tarkastusevidenssin 
lähteet 

Tiedonhankinta-
menetelmät 

Tiedon ana-
lysointimene-
telmät 

Rajaukset / huo-
miot 

      

1.2.2.2 Onko rahoi-
tusvälineitä muutettu 
toimintaympäristön 
muutoksen seurauk-
sena? 

Muutokset ovat perustel-
tuja ja pohjautuvat riittä-
vään analyysiin. 

Reagointikyky toimin-
taympäristön muutoksiin 

Asiakirja 

Haastattelu 

HE valmisteluasiakir-
jat (ei vain HEt) 

Haastattelut 

Asiakirja-analyysi 

Arvioidaan 
markkinati-
lanteen muu-
toksia 2007 
lähtien ja sitä, 
miten toimin-
taympäristön 
muutoksiin on 
reagoitu 

  

 

1.2.3 Miten 
toimintaa ohja-
taan? 

1.2.3.1 Onko TEM 
pystyttänyt asian-
mukaisen ohjausjär-
jestelmän toimijoille? 

Ohjausjärjestelmä pe-
rustuu strategioihin, siinä 
on yksilöityinä ohjauksen 
eri osa-alueet ja vastuut. 

Tulossopimus, 
ohjausasiakirjat 

        

  

1.2.3.2 Onko viennin 
rahoituksen riskien-
hallinta ja vastuut 
järjestetty? 

Riskienhallinnasta on 
laadittu ohjeistus, jossa 
eri toimijoiden mandaatti 
ja vastuut on esitetty. 

Yksiselitteinen päätös 
riskitasosta 

FIVA:n standardit 

  Asiakirja   Asiakirja 
Haastattelut 

Asiakirja-analyysi 

Estimaattien 
arvioinnissa 
hyödynne-
tään soveltu-
vin osin ISA 
540 standar-
dia 

Arvioidaan 
ohjeistuksen 
johdonmukai-
suutta ja kat-
tavuutta suh-
teessa ris-
kienhallinta-
politiikkaan ja 
tavoitteisiin 

  

 
   

1.3.3.3 Miten tavoit-
teiden saavuttami-
sen palautetta on 
huomioitua toimin-
nan toteutuksessa? 

Tavoitteiden toteutumi-
sen seuranta on otettu 
oikea-aikaisesti ja täys-
määräisesti huomioon 
toteutuksessa, ja korjaa-
via toimenpiteitä on tar-
vittaessa tehty. 

Asiakirja 

Haastattelut 

Tulossopimukset 

Itsearvioinnit 

Haastattelut 

Asiakirja-analyysi 
Meta-arviointi 

Finnveralla laaja 
itsearviointi 
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Toisen asteen 
kysymys: 

Kolmannen  
asteen kysy-
mys: 

Neljännen asteen 
kysymys: 

Kriteerit 
Tarkastusevi-
denssi 

Tarkastusevidenssin 
lähteet 

Tiedonhankinta-
menetelmät 

Tiedon ana-
lysointimene-
telmät 

Rajaukset / huo-
miot 

1.3 Onko viennin 
rahoituksella saavu-
tettu asetetut tavoit-
teet ja miten tämä 
on varmennettu? 

1.3.1 Onko tu-
los- ja vaikutta-
vuustavoitteet 
asetettu? 

1.3.1.1 Millaiset tu-
lostavoitteet on ase-
tettu ja millä perus-
teilla? 

 

Missä määrin toi-
minnalliset tai välit-
tömät tavoitteet on 
saavutettu? 

Tulostavoitteet on kirjat-
tu asianmukaisesti, sel-
keästi ja siten, että nii-
den toteutumista voi-
daan seurata.  

On laadittu kustannus-
vaikuttavuusanalyysi: 
Mihin hintaan tuotokset 
on saatu? (vientieuro, 
ilmoitettu työpaikka) 

Tulossopimus   
Asiakirja-
analyysi, haastat-
telut 

Yksilöidään 
tavoitteet, 
määritetään 
keskeisten 
mittareiden 
mukaiset tu-
lokset. 

Harkittava, miten 
toimialat / caset 
valitaan, 

Ei tarkasteta sitä, 
miten tavoitteet on 
saavutettu, vaan 
sitä, miten TEM 
seurannut asiaa. 

  

1.3.1.2 Miten tavoit-
teita on asetettu eri-
tyisriskinotolle? 

Riskinlinjauksen joh-
donmukaisuus suunnit-
teluasiakirjoissa 

 
Tulossopimus, muut 
suunnitteluasiakirjat 

Asiakirja-
analyysi, haastat-
telut 

Yksilöidään 
tavoitteet, 
määritetään 
keskeisten 
mittareiden 
mukaiset tu-
lokset. 

  

 

  

1.3.1.3 Ovatko ta-
voitteet olleet 
SMART 

Ovatko tavoitteet olleet: 

erikseen määritettyjä, 
mitattavia, saavutetta-
vissa olevia, relevantteja 
ja oikea-aikaisia? 

 

Tulossopimus, muut 
suunnitteluasiakirjat 

Asiakirja-
analyysi, 

Haastattelut 

    

 

1.3.2 Onko tu-
los- ja vaikutta-
vuustavoitteet 
saavutettu? 

1.3.2.1 Miten tavoit-
teiden saavuttamista 
on seurattu?  

Tulostavoitteiden toteu-
tumisen seuranta on jär-
jestetty asianmukaisesti 
(säännöllisyys, katta-
vuus) 

  
 Arvioinnit 

Haastattelut 
Meta-arviointi 

Meta arvioin-
ti: Finnveran 
arvioinneista, 
huomioitava, 
että hallinto 
teettänyt 
useita arvi-
ointeja. 

Harkittava, mikä 
osa tavoitteiden 
saavuttamisen 
varmentamisesta 
jätetään tarkastuk-
sen ulkopuolelle. 
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