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Valtion takaukset
2016, 4. vuosineljännes

Valtion takauskanta 45,3 miljardia joulukuun 2016 lopussa
Tilastokeskuksen tietojen mukaan valtion takauskanta oli 45,3 miljardia euroa vuoden 2016
neljännen neljänneksen lopussa. Takauskanta oli 856 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta
aiemmin ja 610 miljoonaa suurempi edelliseen neljännekseen verrattuna.
Valtion takauskanta neljänneksittäin, miljoonaa euroa

Uudet valtion takaukset
Uusia valtion takauksia myönnettiin vuoden neljännen neljänneksen aikana 1,5 miljardilla eurolla. Edellisen
vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna myönnettyjen uusien takauksien määrä pieneni 2,1 miljardilla
eurolla ja edelliseen neljännekseen verrattuna kasvua oli 484 miljoonaa euroa. Uusia takauksia myönnettiin
vuoden aikana 6,1 miljardilla eurolla.

Takauskanta
Vuoden 2016 neljännen neljänneksen lopussa 38 prosenttia valtion takauskannasta muodostui yrityksille
myönnetyistä takauksista (pl. asuntoyhteisöt). Asuntoyhteisöille myönnettyjen takauksien kanta oli 24
prosenttia, kotitalouksien ja kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen 11 prosenttia,
ulkomaille myönnettyjen 14 prosenttia. Loput 13 prosenttia valtion takauskannasta jakautui rahoitus- ja
vakuutuslaitosten sekä julkisyhteisöjen kesken.

Helsinki 7.3.2017

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

Maksetut korvaukset
Maksetut takauskorvaukset olivat neljännellä neljänneksellä 508 miljoonaa euroa. Vuoden aikana maksettuja
korvauksia oli kaiken kaikkiaan 575 miljoonaa euroa.

Takausmaksutulot
Takausmaksutulot olivat neljännellä neljänneksellä 35 miljoonaa euroa. Vuoden aikana takausmaksutuloja
kertyi 168 miljoonaa euroa.

Takaisinperintätuotot
Takaisinperintätuotot olivat neljännellä neljänneksellä 22 miljoonaa euroa. Vuoden aikana perintätuottoja
kertyi 69 miljoonaa euroa.
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Liitetaulukot
Liitetaulukko 1. Valtion takaukset vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä, miljoonaa euroa
Neljänneksen
aikana
annetut uudet
takaukset

Neljänneksen Takauskanta Neljänneksen Neljänneksen aikana Neljänneksen
aikana
neljänneksen aikana
saadut
aikana saadut
poistuneet
lopussa
maksetut
takaisinperintätuotot takausmaksutulot
takaukset
korvaukset

Sektori
S.11 Yritykset

591

692

27 958

504

16

32

S.111 Yritykset pl.
asuntoyhteisöt

398

609

17 267

504

16

32

83

10 691

1)

-

-

0

S.112 Asuntoyhteisöt

192

S.12 Rahoitus- ja
vakuutuslaitokset

157

-

4 890

-

-

-

-

86

998

-

-

2

S.14 Kotitaloudet

212

73

4 416

4

6

1

S.15 Kotital.
palvelevat voittoa
tavoittelemattomat yht.

474

55

528

-

-

-

S.2 Ulkomaat

105

113

6 543

-

-

-

1 539

1 019

45 333

508

22

35

S.13 Julkisyhteisöt

Sektorit yhteensä
1) ei yhtään havaintoa
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Liitekuviot
Liitekuvio 1. Myönnetyt uudet valtion takaukset, miljoonaa euroa
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Laatuseloste: Valtion takaukset
1. Tilastotietojen relevanssi
Valtion takaukset –tilasto sisältää pääasiassa velkojen takauksia, joista valtio viime kädessä vastaa.
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) edellyttää takaustietojen raportointia neljännesvuosittain, koska
Suomi on sitoutunut toimittamaan IMF:lle nk. SDDS -standardin mukaiset tiedot, ja koska Suomen valtion
takausvelka on yli viisi prosenttia valtion kokonaisvelasta. Myös EU-komissio edellyttää takaustietojen
säännöllistä raportointia komissiolle. Muista kansainvälisistä tietotarpeista voidaan vielä mainita erilaiset
luottokelpoisuutta arvioivat laitokset.

2. Tilaston menetelmäkuvaus
Takaustilasto on kokonaistutkimus, joka toteutetaan suorana tiedonkeruuna takauksia myöntäviltä yksiköiltä.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tilastoa voidaan pitää varsin luotettavana. Tarkentuneet tiedot julkaistaan takautuvasti seuraavien
julkistuskertojen yhteydessä. Tietoja verrataan valtion tilinpäätöskertomuksessa julkaistaviin takaustietoihin.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus
Takaustilasto laaditaan neljännesvuosittain. Tarkat julkaisupäivät ilmoitetaan etukäteen tämän sivuston
kohdassa ”Tulevat julkistukset”.

5. Tietojen saatavuus
Vuodesta 2007 lähtien tiedot on julkaistu ainoastaan Tilastokeskuksen verkkosivulla. Vuosien 1999-2006
tiedot julkaistiin Tilastokeskuksen paperijulkaisussa ”Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjat”.

6. Tilaston vertailukelpoisuus
Takaustilaston aikasarjoissa on kaksi katkosta. Ensimmäinen katkos on vuoden 1999 viimeisen neljänneksen
ja vuoden 2000 ensimmäisen neljänneksen välissä. Toinen katkos vuoden 2005 kolmannen ja neljännen
neljänneksen välissä.
Vuoden 2000 alusta alkaen valtion takauksiin otettiin mukaan takauslajeja, joita ei aiemmin tilastossa
huomioitu. Muutos nosti esimerkiksi vuoden 2000 lopun takauskantaa noin 3,9 miljardilla eurolla.
Vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä yksi valtion takauksia myöntävistä yksiköistä muutti valtion
takausten laskentatapaa asuntoyhteisöillä. Vuoden 2004 lopusta vuoden 2005 loppuun tapahtuneesta noin
4 miljardin euron takauskannan kasvusta noin 2,3 miljardia aiheutuu tästä muutoksesta.
Vuodesta 2016 alusta alkaen yksi tiedonantaja on siirtynyt valtiosektorin ulkopuolelle.

7. Yhtenäisyys
Tietoa valtion takauksista julkaistaan Tilastokeskuksen valtion takaukset -tilaston lisäksi valtion
tilinpäätöskertomuksissa. Tilinpäätöskertomuksissa ilmoitettu valtion takauskanta on alempi kuin
Tilastokeskuksen tilastossa esitetty takauskanta. Tämä johtuu siitä, että valtion tilinpäätöskertomuksessa
ilmoitetaan vain valtion talousarvion piiriin kuuluvat valtion takaukset. Tilastokeskuksen valtion takaukset
-tilastossa puolestaan ovat mukana kaikki takaukset, joista valtio viime kädessä vastaa.
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