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VALTIONTAKUURAHASTON JOHTOKUNNAN JÄSENEN MUUTTAMINEN 31.12.2022 PÄÄTTYVÄLLÄ TOIMIKAUDELLA
Valtiontakuurahasto on valtion talousarvion ulkopuolella oleva työ- ja
elinkeinoministeriön hallinnonalan rahasto. Rahastosta katetaan valtion
vientitakuista, alustakauksista sekä eräistä erityistakauksista mahdollisesti aiheutuvat tappiot. Sen toiminnasta ja hallinnosta säädetään valtiontakuurahastosta annetussa laissa (444/1998) sekä valtiontakuurahastoa koskevassa asetuksessa (957/1998).
Valtiontakuurahastosta annetun lain 1 §:n 2 momentin mukaan rahastolla on johtokunta. Valtiontakuurahastosta annetun asetuksen 1 §:n mukaan rahaston johtokunnassa on puheenjohtaja ja enintään kuusi muuta
jäsentä ja kaikilla heistä henkilökohtainen varajäsen. Asetuksen mukaan
johtokunnassa tulee olla edustettuina työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi
valtionvarainministeriö sekä Valtiokonttori.
Valtioneuvosto on 19.12.2019 ehdotuksen perusteella asettanut johtokunnan jäsenen tehtävään Valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Miki Kuusisen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen lainsäädäntöneuvos Paula Kirpun.
Miki Kuusinen ei ole enää ollut käytettävissä tehtävään 13.9.2021 lähtien ja varajäsen Paula Kirppu on tästä lähtien edustanut Valtiovarainministeriötä johtokunnan kokouksissa hänen sijaansa. Työ- ja elinkeinoministeriö on 11.11.2021 lähettämässään nimeämispyynnössä pyytänyt
valtiovarainministeriötä nimeämään uuden jäsenen ja varajäsenen Valtiontakuurahaston johtokuntaan. Valtiovarainministeriö on nimennyt liitteessä olevassa (listan liite 3) esityksessään uuden jäsenen ja varajäsenen.
Varsinaiseksi jäseneksi nyt ehdotettavan lainsäädäntöneuvos Paula Kirpun ansiot ja kokemus on arvioitu Valtiontakuurahaston johtokunnan nimeämispäätöksen yhteydessä 19.12.2019.
Valtionvarainministeriön nimeämä ehdokas jäseneksi lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu (OTK) toimii tällä hetkellä valtiovarainministeriön Rahoitusmarkkinaosastolla lainsäädäntöneuvoksena Pääomamarkkinat- ja
infrastruktuuriyksikössä. Kirppu on työskennellyt valtiovarainministeriön
Rahoitusmarkkinaosastolla vuodesta 2015 lähtien ja vuodesta 2016 läh-
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tien nykyisissä tehtävissä. Ennen valtiovarainministeriötä Kirppu on toiminut vuosina 1988-2000 rahoitus- ja pankkisektorilla, vuosina 20002009 Rahoitustarkastuksessa sekä vuosina 2009-2015 Finanssivalvonnassa eri asiantuntija- ja johtotehtävissä.
Varajäseneksi ehdotettu lainsäädäntöneuvos Antti Makkonen (OTL) toimii tällä hetkellä valtiovarainministeriön Rahoitusmarkkinaosastolla lainvalmistelutehtävissä, erityisesti liittyen luottolaitosten maksuvalmius- ja
vakavaraisuussääntelyn kansalliseen täytäntöönpanoon liittyen. Makkonen on työskennellyt valtiovarainministeriössä 2019 lähtien ja rahoitustoimialalla vuodesta 2003 lähtien, muun muassa OP Osuuskunnan lakimiehenä vuosina 2012-2014, 2015-2016 ja 2017-2019.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a
§:n 2 momentin mukaan julkista valtaa käyttävän toimielimen tai viraston, laitoksen taikka kunta- tai valtioenemmistöisen yhtiön hallintoneuvostossa, johtokunnassa tai muussa luottamushenkilöitä koostuvassa
johto- tai hallintoelimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Nyt käsiteltävänä olevan jäsenmuutoksen jälkeen miesten osuus johtokunnan varsinaisista jäsenistä tulisi olemaan 50 prosenttia ja naisten
osuus 50 prosenttia, kun edellisessä kokoonpanossa miesten osuus oli
75 prosenttia ja naisten 25 prosenttia. Uusi kokoonpano muuttaa sukupuolijakaumaa johtokunnassa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
annetun lain 4 a §:n 2 momentin mukaiseksi edistäen naisten ja miesten
välistä tasa-arvoa.
Työ- ja elinkeinoministeriön esittämän muutoksen jälkeen valtiontakuurahaston johtokunnan uusi kokoonpano olisi toimikaudella
1.1.2020–31.12.2022, 16.12.2021 lukien seuraava:
Puheenjohtaja:
Hallitusneuvos Elise Pekkala
työ- ja elinkeinoministeriö
varajäsen lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu
valtiovarainministeriö
Jäsenet:
lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu
varajäsen lainsäädäntöneuvos Antti Makkonen
valtiovarainministeriö
apulaisjohtaja Juha Savolainen
varajäsen rahoituspäällikkö Jussi Tuulisaari
Valtiokonttori
kaupallinen neuvos Kari Virtanen
varajäsen hallinto- ja kehittämistoimintojen päällikkö Mia Jacobsson
työ- ja elinkeinoministeriö

