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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoi-
tusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista anne-
tun lain 5 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Euroopan rahoitusvakausvälineelle annet-

tavista valtiontakauksista annettua lakia eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että laissa tar-
koitettuja valtiontakauksia voitaisiin antaa 
myös kesäkuun 2013 jälkeen. Annettavat val-
tiontakaukset voisivat koskea sellaista Eu-
roopan rahoitusvakausvälineen varainhankin-

taa, joka tehdään ennen hallituksen esityksen 
antamista päätettyjä talouden sopeutusohjel-
mia varten.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi 
tilassa, kuitenkin viimeistään 1 päivänä hei-
näkuuta 2013. 

 
————— 

 
 
 
 

PERUSTELUT 

 
1  Nykyt i la  ja  ehdotetut  muutokset  

Euroopan rahoitusvakausväline (englannik-
si European Financial Stability Facility, 
EFSF), jäljempänä ERVV, on euroalueeseen 
kuuluvien jäsenvaltioiden 7 päivänä kesäkuu-
ta 2010 perustama Luxemburgin lain mukai-
nen osakeyhtiö, jonka tehtävänä on myöntää 
euroalueeseen kuuluvalle valtiolle rahoitus-
tukea. Euroalueeseen kuuluvat valtiot takaa-
vat ERVV:n varainhankinnan. 

Euroalueeseen kuuluvat valtiot ja ERVV 
sopivat 7 päivänä kesäkuuta 2010 Euroopan 
rahoitusvakausvälineen toimintaa koskevasta 
puitesopimuksesta. Puitesopimuksessa sovit-
tiin menettelyistä, joita noudatetaan, jos jokin 
euroalueeseen kuuluva valtio pyytää rahoi-
tustukea, ERVV:n varainhankinnasta ja me-
nettelyistä, joita noudatetaan euroalueeseen 
kuuluvien valtioiden myöntäessä takauksia 
ERVV:n varainhankinnalle. 

Eduskunta hyväksyi ERVV-
puitesopimuksen 1 päivänä heinäkuuta 2010 
ja valtioneuvosto 8 päivänä heinäkuuta 2010. 
Puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimansaattamisesta annettu 

laki (669/2010) tuli voimaan 16 päivänä elo-
kuuta 2010. Eduskunta hyväksyi ERVV-
puitesopimuksen muutoksen 28 päivänä 
syyskuuta 2011 ja valtioneuvosto 29 päivänä 
syyskuuta 2011. Puitesopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annettu laki (1059/2011) 
tuli voimaan 21 päivänä lokakuuta 2011.  

ERVV:lle myönnettävistä valtiontakauksis-
ta säädetään Euroopan rahoitusvakausväli-
neelle annettavista valtiontakauksista anne-
tussa laissa (668/2010), jäljempänä ERVV-
takauslaki. Lain 5 §:n 2 momentin mukaan 
ERVV-takauslain nojalla voidaan antaa val-
tiontakauksia kolmen vuoden ajan siitä, kun 
ERVV on perustettu, kuitenkin vähintään 30 
päivään kesäkuuta 2013 asti. ERVV perustet-
tiin 7 päivänä kesäkuuta 2010, joten lain tar-
koittamia valtiontakauksia voidaan antaa 
enintään 30 päivään kesäkuuta 2013 asti. 

Nykyinen ERVV-takauslain 5 §:n 2 mo-
mentti perustuu siihen, että ERVV perustet-
tiin euroalueen jäsenvaltioiden väliaikaiseksi 
kriisinhallintavälineeksi. ERVV:n korvaa Eu-
roopan vakausmekanismi (englanniksi Euro-
pean Stability Mechanism), jäljempänä EVM, 



 HE 46/2013 vp  
  

 

2 

jonka perustamista koskeva sopimus tuli 
voimaan 27 päivänä syyskuuta 2012. EVM 
aloitti toimintansa 8 päivänä lokakuuta 2012. 
ERVV ei voi tehdä uusia rahoitustukisopi-
muksia 30 päivän kesäkuuta 2013 jälkeen. 
Yhtiöjärjestyksen ja puitesopimuksen määrä-
ysten mukaan ERVV kuitenkin rahoittaa ja 
maksaa sellaisen rahoitustuen, joka liittyy 
ennen 30 päivää kesäkuuta 2013 sovittuihin 
talouden sopeutusohjelmiin.  

ERVV:n kautta on toukokuuhun 2013 
mennessä myönnetty rahoitustukea Irlannin 
ja Portugalin talouden sopeutusohjelmille se-
kä Kreikan toiselle sopeutusohjelmalle. 
Suomi on antanut valtiontakauksen näiden 
sopeutusohjelmien edellyttämälle ERVV:n 
241 miljardin euron varainhankintaohjelmal-
le. 

Euroalueen jäsenvaltiot käsittelivät marras-
joulukuussa 2012 Kreikan talouden sopeu-
tusohjelman jatkoa ja päättivät ERVV:n 
kautta myönnetyn rahoitustuen ehtojen muut-
tamisesta. Keskeiset muutokset koskivat ra-
hoitustuen takaisinmaksuajan pidentämistä 
15 vuodella ja korkojen maksun lykkäämistä 
10 vuodella. Euroopan unionin neuvosto ja 
euroalueen jäsenvaltiot päättivät lisäksi 12 
päivänä huhtikuuta 2013 Irlannin ja Portuga-
lin Euroopan rahoituksenvakautusmekanis-
milta ja ERVV:ltä saamien lainojen ta-
kaisinmaksuajan pidentämisestä seitsemällä 
vuodella.  

Kreikan sopeutusohjelmaan tehtävistä tar-
kistuksista ja niiden vaikutuksista Kreikan 
rahoitustukiohjelman ehtoihin annettiin 
eduskunnalle valtioneuvoston selvitys 9 päi-
vänä marraskuuta 2012 (E 128/2012 vp), jota 
täydennettiin 19 ja 23 päivänä marraskuuta 
2012 päivätyillä jatkoselvityksillä. Eduskun-
nan suuri valiokunta hyväksyi selvityksissä 
esitetyn valtioneuvoston toimintalinjan (suu-
ren valiokunnan kannanotot SuVX 167/2012 
vp, SuVX 172/2012 vp ja SuVX 176/2012 
vp). Suurelle valiokunnalle annettiin lisäksi 
28 päivänä marraskuuta 2012 erillinen selvi-
tys, jossa arvioitiin Kreikan velkasuhteen 
alentamiseksi tehtävien toimenpiteiden vai-
kutuksia Suomelle. Valtioneuvosto antoi 28 
päivänä helmikuuta 2013 Irlannin ja Portuga-
lin lainojen laina-aikojen pidentämisestä 
eduskunnalle selvityksen Portugalin ja Irlan-
nin paluusta velkakirjamarkkinoille (E 

15/2013 vp), jota täydennettiin 5 päivänä 
huhtikuuta 2013 päivätyllä jatkoselvityksellä. 
Eduskunnan suuri valiokunta hyväksyi laina-
aikojen pidennykset valtioneuvoston selvi-
tyksissä kuvatulla tavalla. 

ERVV:n kautta myönnetyn rahoitustuen 
ehtojen muuttaminen vaikuttaa myös 
ERVV:n varainhankintaan. ERVV:n varain-
hankinta on toistaiseksi mahdollista toteuttaa 
ERVV:n nykyisen 241 miljardin euron va-
rainhankintaohjelman ja sille annettujen val-
tiontakausten puitteissa. Jos korkotaso tule-
vina vuosina nousee merkittävästi, on va-
rainhankintaohjelman enimmäismäärää tar-
peen korottaa. Varainhankintaohjelmaan teh-
tävät muutokset edellyttävät puolestaan va-
rainhankintaohjelmalle annettujen valtionta-
kausten muuttamista. 

ERVV-takauslain 5 §:n 2 momenttia ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että valtiontakaus-
ten antaminen ERVV:n varainhankinnalle on 
mahdollista myös 30 päivän kesäkuuta 2013 
jälkeen. Säännöksen nojalla on mahdollista 
antaa valtiontakauksia vain sellaista ERVV:n 
varainhankintaa varten, joka suoritetaan en-
nen hallituksen esityksen antamista hyväksy-
tyissä talouden sopeutusohjelmissa sovittujen 
rahoitustukien takia. Säännöksen tarkoittamia 
sopeutusohjelmia ovat marraskuussa 2010 
hyväksytty Irlannin sopeutusohjelma, touko-
kuussa 2011 hyväksytty Portugalin sopeutus-
ohjelma ja helmikuussa 2012 hyväksytty 
Kreikan toinen sopeutusohjelma. Annettavat 
valtiontakaukset voivat perustua joko jo pää-
tettyihin rahoitustuen ehtoihin tai muutoksen 
voimaantulon jälkeen tehtäviin rahoitustuki-
en ehtojen tarkistuksiin.  Säännöksen nojalla 
ei sen sijaan ole mahdollista antaa valtionta-
kauksia, jotka koskisivat uutta rahoitustukea 
tai mainituissa sopeutusohjelmissa sovitun 
rahoitustuen lisäämistä. 

ERVV-takauslain 5 §:n muuttaminen on 
edellä kuvatuista syistä tarpeen euroalueen 
jäsenvaltioiden tekemien päätösten kansallis-
ta toimeenpanoa varten. Muuten valtioneu-
vosto joutuisi antamaan kesäkuun loppuun 
mennessä valtiontakauksen, joka ei tällä het-
kellä ole tarpeen ja jonka suuruutta ei ole 
mahdollista määritellä.  

Eduskunnalle on samanaikaisesti tämän 
hallituksen esityksen kanssa annettu valtio-
neuvoston tiedonanto, joka koskee ERVV:n 
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varainhankinnalle annetun valtiontakauksen 
voimassaoloajan pidentämistä 10 vuodella 
vuoden 2070 loppuun.  

 
 

2  Taloudel l ise t  vaikutukset   

Esityksellä ei ole välittömiä taloudellisia 
vaikutuksia tai vaikutuksia valtion talousar-
vioon. Lainmuutos mahdollistaa sen, että 
myös kesäkuun 2013 lopun jälkeen on mah-
dollista antaa ERVV:n varainhankinnan ko-
ron muutoksista tai Kreikan, Portugalin ja Ir-
lannin sopeutusohjelmissa sovittujen rahoi-
tustukien ehtojen muutoksista johtuvat vält-
tämättömät valtiontakaukset. Mahdolliset 
uudet takaukset lisäisivät Suomen takausvas-
tuita. 

ERVV:n helmikuussa 2012 hyväksytyn va-
rainhankintaohjelman 241 miljardin euron 
määrästä oli maaliskuun 2013 lopun tilanteen 
mukaan käytössä noin 172,7 miljardia euroa 
Kreikan, Irlannin ja Portugalin sopeutusoh-
jelmien rahoitusta varten. Suomen laskennal-
linen takausosuus käytössä olevasta määrästä 
oli toteutuneen koron ja käytössä olevan yli-
takausosuuden mukaan noin 5,17 miljardia 
euroa. ERVV:n varainhankinnan nykyinen 
keskikorko on noin 1,65 prosenttia. Jos 
ERVV:n varainhankinnan keskikorko pysyisi 
nykyisellä tasolla, ERVV:n jäljellä oleva va-
rainhankintatarve olisi arviolta noin 50 mil-
jardia euroa. Jos lisäksi oletetaan, että tämän 
varainhankinnan keskilaina-aika on viisi 
vuotta, Suomen kokonaistakausvastuu Irlan-
nin, Portugalin ja Kreikan sopeutusohjelmien 
varainhankinnasta korkoineen ja ylitakauksi-
neen olisi noin 6,9 miljardia euroa. 

ERVV:n varainhankinnan nykyinen korko-
taso on kuitenkin historiallisesti erittäin al-
hainen. Onkin erittäin todennäköistä, että va-
rainhankinnan keskikorko tulee tulevaisuu-
dessa olemaan korkeampi. ERVV arvioi mar-
raskuussa 2012 Kreikan ohjelman sekä huh-
tikuussa 2013 Irlannin ja Portugalin lainaeh-
tojen muutosten vaikutuksia varainhankin-
taansa. ERVV:n arvion perusolettamana oli, 
että sen varainhankinnan keskikorko on kol-
me prosenttia. Tällä korolla Kreikan koron-
maksun lykkääminen 10 vuodella ja ta-
kaisinmaksuajan pidentäminen 15 vuodella 
lisäävät ERVV:n arvion mukaan sen varain-

hankinnan tarvetta noin 43,8 miljardilla eu-
rolla. Vastaavasti Irlannin ja Portugalin laina-
aikojen seitsemän vuoden pidennys lisää 
ERVV:n varainhankintatarvetta noin 6,79 
miljardilla eurolla. ERVV:n varainhankinnan 
keskikoron ylittäessä noin 3,6 prosenttia, ny-
kyisen varainhankintaohjelman määrä ei 
vuonna 2021 enää riittäisi. Riski varainhan-
kintaohjelman enimmäismäärän korottamisen 
ja siihen liittyvien uusien takauksien osalta 
olisi suurimmillaan vuosina 2021 ja 2022, 
jolloin ohjelmista on maksettu kaikki laina-
erät eikä niiden takaisinmaksu ole vielä alka-
nut. Sen jälkeen kun lainojen takaisinmaksu 
ERVV:lle alkaa vuoden 2022 jälkeen, tarve 
varainhankintaohjelman enimmäismäärän 
korottamiseen ja sen myötä uusiin takauksiin 
alkavat vastaavasti vähitellen pienentyä. 

ERVV joutuu sopeutusohjelmien aikana 
korvaamaan erääntyvää varainhankintaansa 
uudella varainhankinnalla. Koronnousu vai-
kuttaa Suomen takausosuuteen. ERVV:n va-
rainhankinnan keskikoron ollessa edellä mai-
nittu kolme prosenttia, on ERVV:n varain-
hankintatarve Irlannin, Portugalin ja Kreikan 
ohjelmien rahoittamiseksi noin 232,8 miljar-
dia euroa. Jos varainhankinnan keskimääräi-
seksi laina-ajaksi oletetaan viisi vuotta, Suo-
men takausvastuun määrä korkoineen ja 65 
prosentin ylitakauksineen olisi noin 8,52 mil-
jardia euroa. Vastaavasti 3,5 prosentin keski-
korolla varainhankintatarve olisi noin 239,4 
miljardia euroa ja Suomen takausvastuu 8,95 
miljardia euroa. 

 
3  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä.  

 
4  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan ensi ti-
lassa, kuitenkin viimeistään 1 päivänä heinä-
kuuta 2013. 

 
5  Suhde perustuslaki in ja  säätä-

misjärjestys  

Perustuslain 82 §:n 2 momentin mukaan 
valtiontakaus voidaan antaa eduskunnan 
suostumuksen nojalla. Ilmaisu "eduskunnan 
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suostumus" sisältää suostumuksen antamisen 
paitsi eduskunnan päätöksellä myös laki-
muodossa. Perustuslakia koskeneen hallituk-
sen esityksen (HE 1/1998 vp) perusteluiden 
mukaan lakimuotoa käytetään lähinnä annet-
taessa yleisvaltuuksia tietynlaisten takausten 
ja takuiden myöntämiseen. Eduskunnan eril-
listä suostumuspäätöstä tarvitaan sellaisiin 
takauspäätöksiin, joista ei ole säännöksiä eri-
tyislaeissa, jolloin eduskunnan suostumus 
koskee yksittäistä tilannetta eikä sisällä 
yleisvaltuuksia. Laista tai eduskunnan suos-
tumuksesta tulee ilmetä takausten ja takuiden 
enimmäismäärä.  

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on ar-
vioinut ERVV-takauslain suhdetta perustus-
lakiin ja todennut, että siitä käy riittävällä ta-
valla ilmi takausten enimmäismäärä ja siihen 
liittyvät liitännäiserät (PeVL 3/2012 vp). Pe-

rustuslakivaliokunta on myös korostanut Eu-
roopan rahoitusvakauteen liittyviä riskejä ja 
vastuita arvioitaessa eduskunnan vaikutus-
mahdollisuuksien turvaamista vastuiden li-
säämistä koskevassa päätöksenteossa (PeVL 
49/2010 vp, PeVL 5/2011 vp, PeVP 18/2012 
vp, 4 § ) 

Ehdotetulla muutoksella ei lisätä Suomen 
taloudellisia vastuita, eikä muuteta ERVV:n 
toimintaan liittyvää päätöksentekoa miltään 
osin. 

Edellä olevan perusteella lakiehdotus voi-
taisiin hallituksen käsityksen mukaan käsitel-
lä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 

Laki 

Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muut-
tamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 

(668/2010) 5 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 

5 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tämän lain nojalla voidaan antaa valtiota-
kauksia sellaiselle Euroopan rahoitusvakaus-
välineen varainhankinnalle, joka tehdään en-
nen 8 päivää toukokuuta 2013 päätetyissä ta-

louden sopeutusohjelmissa sovitun rahoitus-
tuen maksamista varten. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 
20  . 

 
 

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2013 

 
Pääministeri 

 
 
 
 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 
 

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 

Laki 

Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muut-
tamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 

(668/2010) 5 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tämän lain nojalla voidaan antaa valtionta-
kauksia kolmen vuoden ajan siitä, kun Eu-
roopan rahoitusvakausväline on perustettu, 
kuitenkin vähintään 30 päivään kesäkuuta 
2013 asti. 

5 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tämän lain nojalla voidaan antaa valtiota-
kauksia sellaiselle Euroopan rahoitusva-
kausvälineen varainhankinnalle, joka teh-
dään ennen 8 päivää toukokuuta 2013 pääte-
tyissä talouden sopeutusohjelmissa sovitun 
rahoitustuen maksamista varten. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä      kuuta 
20  . 
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