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Lausunto tarkastuskertomusluonnokseen Julkisyhteisöjen ehdolliset vastuut

Lausumme otsikkoasiasta kunnioittavasti seuraavaa.

Finnvera Oyj on valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tehtävänä on mm. tarjota
kansainvälisesti arvioituna kilpailukykyinen vienninrahoitusjärjestelmä (level playing field).
Lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaan vientitakuutoiminnan on oltava
itsekannattavaa eli kulut ja luottotappiot on pitkällä aikavälillä katettava asiakkaiden
maksamilla maksuilla.

Finnvera Oyj:n (jatkossa Finnvera) vientitakuisiin ja yhtiön lainoille annettuihin
valtiontakauksiin liittyviä vastuumääriä arvioitaessa tulisi huomioida, että vastuut eivät ole
kumulatiivisia siten, että ne voisivat realisoitua yhteenlaskettuna täysimääräisesti.
Vastuut ovat päällekkäisiä Finnveran vientitakuiden ja valtion Finnveran viennin
rahoituksen tarpeisiin takaaman varainhankinnan osalta. Finnvera-konserniin kuuluvan
Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämien vientiluottojen takaisinmaksuihin liittyvän riskin
kattaa emoyhtiö Finnvera Oyj:n myöntämä vientitakuu, josta valtion vastuu on
pääsääntöisesti 95 % pankin taatessa residuaaliriskin. Lisäksi vastuumääriä arvioitaessa
tulisi huomioida, että takaukset sisältävät myös Finnveran voimassaoleviin vastuisiin
sisältyvät nostamattomat vastuut, joista tarkasteluhetkellä ei voi realisoitua riskiä, ja
joiden määrä 31.12.2016 oli vientitakuiden osalta 5,8 miljardia euroa.

Finnveran vastuukantaan on tietoisesti muodostunut suuria vastuukeskittymiä
vaikuttavuus- ja elinkeinoperusteisesti yhtiön toiminnan perusperiaatteen mukaisesti.
Suurissa pitkää maksuaikaa vaativissa pääomatavarakaupoissa takuut ja rahoitus ovat
käytännössä kauppojen saamisen edellytys ja sitä kautta pääomatavaraviennissä
toimivien yritystemme toiminnan jatkumisen edellytys kilpailijamaiden tarjotessa
vastaavat palvelut. Vastuiden vähentäminen ei näkemyksemme mukaan tarkoita ettei
riskiä otettaisi, vaan se tarkoittaa käytännössä riskien mahdollisimman hyvää hallintaa.
Riskienhal lintaa toteutetaan mm. riskejä jälleenvakuuttamal la.
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Finnveran vientitakuuportfolion riskimallinnusta tehtäessä arvioidaan tappiopuskureiksi
yhtiön taseessa olevan vienti- ja erityistakaustoiminnan rahaston sekä valtiontakuu-
rahaston varat. Toisin sanoen, mikäli Finnveran vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan
rahaston varat eivät riittäisi tästä toiminnasta aiheutuvien tappioiden kattamiseen, tappiot
katetaan valtiontakuurahaston varoista, joita täydennetään tarvittaessa valtion
talousarvioon otettavalla erillisellä määrärahalla. Vientitakuuportfolion riskimallinnuksen
lähtökohtana on, että asiakkailta perityistä otettuja riskejä vastaavista takuumaksuista
kerrytetyt vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahaston varat sekä valtiontakuurahaston
varat riittävät vientitakuutoiminnan luottoriskien kattamiseen.

Finnveran toiminnoille asetettu itsekannattavuustavoite jo lähtökohtaisesti rajaa
riskinottoa. Finnvera arvioi jokaisen ottamansa riskin ja seuraa sekä arvioi
itsekannattavuuden tulevaa toteutumista riskiin nähden kahdella tasolla: odotettuna
tappiona ja pääomien riittävyytenä portfolioriskiin nähden. Lisäksi jatkuvaa seurantaa ja
arviointia tehdään erikseen suurten hankkeiden osalta. Viennin rahoitus on ollut
itsekannattavaa Finnveran koko toiminnan ajan (1999-H1/2017). ltsekannattavuus on
toteutunut myös 20 vuoden tarkastelujaksolla, mikäli viennin rahoituksen
itsekannattavuustarkastelussa huomioidaan viennin rahoituksen edeltäjän
Valtiontakuukeskuksen viimeisten toimintavuosien maksuperusteinen tulos.
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