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Eduskunnan talousvaliokunnalle 
 

 
HE 57/2020 vp  
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja 
pääomasijoitustoiminnasta annetun lain 4 § muuttamisesta ja 8 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 
 
 
 
Finanssiala kannattaa Finnveran rahoitusvaltuuksien korottamista 

• Finnveran luotto- ja takausvaltuuksien korottaminen 12 mrd. euroon on 
perusteltua. 

• TEM:n suostumuksen edellyttäminen suurille investointiluotoille hidastaa 
päätöksentekoa ja siitä kannattaa luopua. 
  

1 Pankit aktiivisesti mukana yritysten ja kotitalouksien talousahdingon helpottamisessa 

Pandemian vuoksi maailmantalous on joutunut nopeasti suuriin ongelmiin. Myös 
Suomen talous on saanut pahan iskun. Arvioiden mukaan maamme 
bruttokansantuote voi tänä vuonna supistua jopa yli 10 %. Erityisesti yksityinen 
kulutuskysyntä on vähentynyt voimakkaasti. Vientikin kärsii, koska vientimarkkinoiden 
kysyntä on pienentynyt ja tuotantoketjujen katkeaminen pysäyttää tuotantoa. On 
ilmeistä, että myös kotimaiset investoinnit alkavat pian supistua. 
 
Talouden kriisiytymisen myötä moni yritys on ajautunut vakaviin maksuvalmius- ja 
kannattavuusongelmiin. Myös suuri joukko kotitalouksia on ongelmissa tulojen 
pudottua lomautusten ja irtisanomisten myötä.  
 
Hyvän vakavaraisuutensa turvin suomalaiset pankit ovat kyenneet tulemaan 
asiakkaitaan vastaan ja pehmentämään niiden kohtaamaa iskua. Finanssiala ry:n 
(FA) huhtikuun jälkipuolella tekemän kyselyn perusteella pankit ovat saaneet 
maaliskuun puolivälin jälkeen kotitalouksilta yhteensä yli 140 000 asunto- ja muiden 
lainojen lyhennysvapaahakemusta. Yrityksiltä lyhennysvapaahakemuksia on tullut 
reilut 23 000. Valtaosa käsitellyistä hakemuksista on hyväksytty. 
 
Lisäksi pankit ovat myöntäneet yrityksille paljon uusia luottoja. Osaan niistä on 
käytetty Finnveran takauksia. Finnveran mukaan pk-yrityksille on tällä tavoin saatu 
pandemian ensimmäisten viikkojen aikana uutta rahoitusta noin 630 miljoonaa euroa.  
 

2 Finnveran valtuuksien muuttaminen perusteltua 

Hallituksen esityksen mukaan Finnveran rahoitusvaltuuksia korotettaisiin nykyisestä 
4,2 mrd. eurosta 12 mrd. euroon vuoden 2025 loppuun asti. Lisäksi luovuttaisiin 
TEM:n suostumuksen edellyttämisestä suurille yrityksille myönnettävistä takauksista. 
Suostumusta on tarvittu, kun investointia varten otetun luoton määrä ylittää 35 
miljoonaa euroa.  
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FA katsoo, että esitykset ovat perusteltuja ja ne tulisi saada voimaan mahdollisimman 
pian. Takausvaltuuksien kasvattaminen auttaa merkittävällä tavalla pankkeja 
jatkamaan yritysten rahoittamista. Valtuuksien korotuksen on tarpeen olla esitetyn 
suuruinen, jotta vältetään tilanne, jossa rahoituksen myöntäminen joudutaan 
keskeyttämään valtuuksien täyttymisen vuoksi. Tällä hetkellä ei ole selvää käsitystä 
siitä, miten pitkään pandemia kestää ja miten suuriksi yritysten rahoitustarpeet 
nousevat. Yleinen arvio on, että rahoitushakemuksissa on nähty vasta ensimmäinen 
aalto. 
 
Pk-yritysten ohella pandemian synnyttämä talouskriisi koskee myös monia suurempia 
yrityksiä. Tämän vuoksi on tärkeää, että myös niille on tarjolla kattavasti ja joustavasti 
rahoitusta. Koska TEM:n suostumuksen edellyttäminen pääomatarvikkeiden 
hankintaa koskevilta isoilta luotoilta hidastaa rahoituksen saantia, kyseisestä 
suostumuksesta on perusteltua tässä yhteydessä luopua.  
 
 

FINANSSIALA RY 

Veli-Matti Mattila 
Johtaja, pääekonomisti 
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