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Tuloksellisuustarkastus 

Tarkastuskertomus 1/2015 Viennin rahoitus 

Yhteenveto kertomusluonnoksen lausunnoista 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on saanut viitekohdassa mainitun tarkastuskertomuksen luonnokses-
ta palautetta seuraavasti: 

Työ- ja elinkeinoministeriöltä 2.3.2015. 

Lisäksi valtiovarainministeriöltä pyydettiin lausuntoa, mutta ministeriö ei antanut sellaista. 

Lausunnonantajilla on ollut tilaisuus 

 lausua näkemyksensä tarkastuskertomusluonnoksessa esitetyistä tarkastusviraston kannanotoista 
sekä 

 esittää kertomusluonnoksen tekstiin korjaus- ja täsmennysehdotuksia. 
 

Ennen lopullisen tarkastuskertomuksen antamista tarkastusvirasto on ottanut huomioon palautteen 
seuraavasti: 

1. Työ- ja elinkeinoministeriön näkemykset kannanotoista 
 

Lausunnossa esitettiin useita korjaus- ja täsmennysehdotuksia kertomusluonnoksen terminologiaan. 
Kyseiset täsmennykset on muutettu lopulliseen kertomukseen lausunnonantajan esittämään muo-
toon. 

Lausunnossa esitettiin useita toimia, joita ministeriö on parhaillaan valmistelemassa tai tulee valmiste-
lemaan tarkastuksen aihealueeseen liittyen. Näitä ehdotuksia ei ole otettu mukaan lopulliseen kerto-
mukseen. 

Lausunnossa esitettiin useisiin kannanotto-osan tekstiin liittyviin kohtiin työ- ja elinkeinoministeriön 
perusteluita toiminnalle koskien tarkastuksessa havaittuja asioita. Asioita on käsitelty tarkastuskerto-
muksen havainnot-luvussa ja kyseisessä havainnot-luvussa tulevat ilmi myös työ- ja elinkeinoministe-
riön näkökannat. Työ- ja elinkeinoministeriön perusteluita ei ole otettu kannanotot osaan. 

Työ- ja elinkeinoministeriö lausui tarkastusviraston suosituksista seuraavaa:  

Suosituksen 1 (viennin rahoituksen kasvu ja markkinapuute) osalta ministeriö yhtäältä katsoi, että ”ei 
ole tarkoituksenmukaista asettaa tiukkaa vientitakuu- tai vientiluottovastuiden enimmäiskattoa etukä-
teen”. Toisaalta ministeriö lausui, että ”erityisrahoitus ei saa häiritä markkinoiden toimintaa, eikä syr-
jäyttää yksityistä rahaa. Eräänä vaihtoehtona voi olla myös valtuuksien määrän vähentäminen, jos yk-
sityinen sektori nykyistä enemmän kykenee osallistumaan viennin rahoitukseen.”   

Suosituksen 2 (rahoituksen läpinäkyvyys) osalta työ- ja elinkeinoministeriö lausui muun muassa, että 
raportointimenettelyjä kehitetään työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön yhteistyönä. 

Suosituksen 3 (suomalainen intressi) osalta työ- ja elinkeinoministeriö lausui, että määrittelyn on olta-
va riittävän joustavaa ja suomalaisen intressin soveltamista vientiluottojen osalta on tarkennettu oh-
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jeistuksella. Toisaalta lausunnossa ministeriö ilmoitti, että ”määritelmiä pyritään kuitenkin yhdenmu-
kaistamaan nykyisestä.” 

Suosituksen 4 (valvonta) osalta työ- ja elinkeinoministeriö lausunnossa yhtyi tarkastusviraston näke-
mykseen valvonnan tasosta tarkastuksen aikana. Ministeriö katsoi lausunnossa kuitenkin, että viime 
vuoden aikana resursointia valvontaan on lisätty ja asiaan on tullut korjaus. 

Lausunnon perusteella suosituksia ei muutettu. 

2. Työ- ja elinkeinoministeriön näkemykset ja korjausehdotukset tarkastuskertomuksen muihin 
osiin 
 

Lausunnossa esitettiin useita korjaus- ja täsmennysehdotuksia kertomusluonnoksen terminologiaan ja 
kahteen kuvioon liittyen. Kyseiset korjaus- ja täsmennysehdotukset on pääosin muutettu lopulliseen 
kertomukseen lausunnonantajan esittämään muotoon. 

 

Lisätietoja: Tuloksellisuustarkastusneuvos Visa Paajanen, puh. 09 432 5774. 


