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Pääluokka 36
VALTIONVELAN KOROT
S e l v i t y s o s a : Valtion velanhoidossa tavoitteena on velasta aiheutuvien kustannusten minimointi kuitenkin niin,
että siitä aiheutuvat riskit kuten luottoriski, korkoriski, valuuttakurssiriski ja jälleenrahoitusriski pidetään hyväksyttävällä tasolla.
Lainanotto toteutetaan pääasiassa pitkäaikaisia euromääräisiä kiinteäkorkoisia sarjaobligaatioita hyväksi käyttäen.
Tämä turvaa vallitsevissa rahoitusmarkkinaolosuhteissa rahoituksen saatavuuden ja valtion maksuvalmiuden mahdollisimman edullisin kustannuksin.
Markkinoilla tyypillisesti vallitsevasta korkorakenteesta seuraa, että pitkäaikainen kiinteäkorkoinen varainhankinta
on lyhytaikaisiin korkoihin sidottua velanottoa kalliimpaa. Korkoriskin hallinnan tarkoituksena on muuttaa velan korkokustannusten herkkyyttä yleisen korkotason muutoksille siten, että korkokustannukset olisivat pitkällä aikavälillä
mahdollisimman matalat mutta kuitenkin niin, että korkotason mahdollinen odottamaton nousu ei lisää korkomenoja
kestämättömällä tavalla. Euroalueen yleisen korkotason nousu yhdellä prosenttiyksiköllä lisäisi velan korkokustannuksia noin 320 milj. eurolla vuonna 2017.
Valtiovarainministeriö on määritellyt budjettivelan tavoitteellisen korkoriskiaseman ns. vertailusalkun avulla. Vertailusalkku määrittää tilastolliseen analyysiin perustuvan velan optimaalisen korkorakenteen, joka valitulla riskitasolla
minimoi kustannukset pitkällä aikavälillä. Budjettivelan korkoriskiasemaa suhteessa valittuun vertailusalkkuun säädellään valtiovarainministeriön asettamien riskirajojen puitteissa pääsääntöisesti johdannaissopimuksilla.
Velanhoidon toimenpiteet toteutetaan pääosin markkinaolosuhteiden mukaisesti ja siten toteutuma saattaa poiketa
käytetyistä laskentaolettamuksista markkinaolosuhteiden niin edellyttäessä.
Hallinnonalan määrärahat vuosina 2015—2017

01.
90.
09.
20.

Valtionvelan korko
Valtionvelan korko (arviomääräraha)
Muut menot valtionvelasta
Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha)
Yhteensä

v. 2015
tilinpäätös
1000 €

v. 2016
varsinainen
talousarvio
1000 €

v. 2017
esitys
1000 €

1 523 592

1 536 000

1 523 592
6 497
6 497
1 530 089

Muutos 2016—2017
1000 €

%

1 336 000

-200 000

-13

1 536 000
37 100

1 336 000
11 510

-200 000
-25 590

-13
-69

37 100
1 573 100

11 510
1 347 510

-25 590
-225 590

-69
-14

01. Valtionvelan korko
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 336 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta
aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat.
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S e l v i t y s o s a : Euromääräinen velka oli vuoden 2015 lopussa 99 472 milj. euroa ja sen keskimääräinen nimelliskorko 1,53 %. Vuonna 2017 otettaville lainoille on käytetty laskentaoletuksena -0,20 % korkoa 3 kuukauden korkojaksolle ja 0,80 % korkoa 10 vuoden korkojaksolle.
Bruttomääräisistä menoista vähennettäviä tuloja ovat valtionlainoista saatavat korkotulot sekä valtionlainojen koronmaksua suojaavista johdannaisista kertyvät tulot.
Määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)
Sarjaobligaatiolainat
Muut obligaatiolainat
Muut joukkovelkakirjalainat
Velkasitoumuslainat
Velkakirjalainat ja muut lainat
Yhteensä

1 365
-16
-6
-6
-1
1 336

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tarkentunut arvio
Yhteensä

-200 000
-200 000

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
2017 talousarvio
2016 II lisätalousarvio
2016 talousarvio
2015 tilinpäätös

1 336 000 000
-56 000 000
1 536 000 000
1 523 591 805

09. Muut menot valtionvelasta
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 510 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtion lainanoton ja velanhallinnan valmistelusta, lainojen ottamisesta ja liikkeeseenlaskusta, lainojen takaisinmaksusta ja johdannaissopimuksista aiheutuvien menojen, asiantuntija- ym. palkkioiden sekä muiden lainanoton ja
velanhallinnan toteuttamiseen liittyvien menojen maksamiseen
2) selvitys- ja maksujärjestelmien käyttökustannuksiin sekä lyhytaikaisen tilapäisrahoituksen hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen sekä tuotto-obligaatioiden liikkeeseenlaskuista aiheutuviin mainonta- ja markkinointikuluihin.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon olemassa olevasta velkakannasta sekä vuosien 2016
—2017 lainanotosta ja velanhoidollisista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.
Bruttomääräisistä menoista vähennettäviä tuloja ovat saaduista käteisvakuuksista kertyvät tulot.

Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat.
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Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Liikkeeseenlasku-, myynti- ja markkinointikustannukset
Lunastus- ja asiamiespalkkiot
Saatujen käteisvakuuksien nettokorkomenot
Muut menot
Yhteensä

18 000 000
10 000
-8 000 000
1 500 000
11 510 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tarkentunut arvio
Yhteensä

-25 590
-25 590

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
2017 talousarvio
2016 talousarvio
2015 tilinpäätös

Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat.

11 510 000
37 100 000
6 496 768
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