Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 228/2020 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen Finnveran perimistä koronakriisitakausten järjestelypalkkioista
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Vilhelm Junnilan /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 228/2020 vp:
Onko hallitus tietoinen Finnveran yhä perimästä järjestelypalkkiosta ja aikooko hallitus
puuttua omistajaohjauksen keinoin tähän epäkohtaan kriisin aikana?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Työ- ja elinkeinoministeriö tiiviissä yhteistyössä Finnveran kanssa valmistelee toimenpiteitä,
joilla suomalaisia yrityksiä kaikin toteutettavissa olevin keinoin autetaan selviämään koronakriisistä Finnveran tuotteiden avulla. Valtioneuvosto on ilmoittanut tekevänsä hallituksen esityksen
eduskunnalle, jolla nostetaan Finnveran kotimaan rahoituksen valtuuksia 12 miljardiin euroon.
Samassa yhteydessä on ilmoitettu, että valtion Finnveralle maksama luotto- ja takaustappikorvaustaso nostetaan 50 prosentista 80 prosenttiin. Tavoitteena on, että hallituksen esitys Finnveran
rahoitusta koskevan myöntämisvaltuuden korottamisesta tulisi eduskunnan käsittelyyn huhtikuun
aikana. Edellä mainituilla päätöksillä on jo ollut vaikutusta kansanedustaja Junnilan esittämään
kysymykseen Finnveran perimiin järjestelypalkkioihin.
Finnvera Oyj on valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka kotimaan toiminnan tulot muodostuvat asiakkaiden maksamista koroista, takausprovisioista, toimitusmaksuista ja valtion osuudesta
luotto- ja takaustappiokorvauksen muodossa. Yhtiön toiminnassa on otettava huomioon myös
EU:n valtiotukea koskevat säännöt. Euroopan komissio on antanut tiedonannon valtiotukitoimenpiteistä talouden tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19 epidemiassa. Sen mukaan on mahdollista
alentaa lainan korkoa tai takauksesta perittävää takausmaksua niin, että siten määrätty alennus ei
muodosta kiellettyä valtiontukea. Finnvera ei voi myöntää asiakkailleen muuta sellaista tukea,
joka johtaisi Finnveran oman toiminnan tappiollisuuteen ja yhtiötä koskevassa laissa asetetun
itsekannattavuustavoitteenvaarantumiseen valtion osuuden jälkeen.
Finnveran kannettavaksi jää toiminnan kulut (henkilökunnan palkat, kiinteistöt, IT-kulut ym.)
sekä sen oma osuus tappiosta, vaikka valtion tappiokorvaustasoa ollaan nostamassa 50 prosentista
80 prosenttiin. Finnveran oman osuuden nyt laskiessa selvästi yhtiö on jo nyt voinut alentaa rahoituksensa kustannuksia, jotka ovat koskeneet sekä toimitusmaksuja että takausprovisioita.
Finnvera Oyj:n takauksista perimät toimitusmaksut ovat tänä vuonna olleet keskimäärin 0,5 prosenttia takauksen pääomasta. Vastaavasti takausten keskimääräinen, vuosittain perittävä provisio
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on ollut 2,6 prosenttia p.a. Tämä on perustunut valtion 50 prosentin tappiokorvaukseen. Kun taattujen lainojen keskimaturiteetti on noin 5 vuotta, on toimitusmaksu lisännyt takauksen efektiivistä
korkoa keskimäärin 0,1-0,2 prosenttia p.a.
Osana koronaviruksen aiheuttamaa poikkeuksellista rahoitustilannetta Finnvera Oyj on jo alentanut maaliskuun alusta alkaen sekä alkutakauksen että pk-takauksen takausprovisiota 3,0 prosentista p.a. 1,75 prosenttiin p.a. Luokituksiltaan parhaimmille yrityksille pk-takauksesta perittävä
takausprovisio on 0,95 prosenttia p.a. Samoin Finnvera Oyj on alentanut näiden tuotteiden toimitusmaksut maaliskuun alusta 0,1 prosenttiin takauksen määrästä. Alennettuja takausprovisioita ja
toimitusmaksuja sovelletaan myös ns. Fast Track –takaushakemuksiin enintään 1,0 miljoonan euron lainoihin, joiden takauspäätös voidaan tehdä pankkien tekemien luottopäätösten perusteella.
Yhtiö on alentanut muiden rahoitustuotteiden luottoriskiin perustuvaa hinnoittelua vastaamaan
valtion luottotappiokorvausosuuden kasvua viikon 15 aikana.
Toimitusmaksujen osuus on vähäinen suhteessa velkamuotoisen rahoituksen kokonaiskustannuksiin. Finnvera Oyj:n takaamien luottojen kokonaiskustannuksiin vaikuttaa merkittävästi pankkien
perimät korot lainoista, joilla on Finnvera Oyj:n 80 %:n takaus sekä pankkienkin perimät toimitus- ym. mahdolliset maksut.
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