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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luottolaitosten varoista 
myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 2 ja 5 
§:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Esityksessä ehdotetaan luottolaitosten varois
ta myönnettävistä eräistä korkotukilainoista 
annettua lakia muutettavaksi siten, että väes
tön toimeentulon turvaamiselle ja tuotantotoi
minnan ylläpitämiselle välttämättömien raaka
aineiden, tarvikkeiden ja tuotteiden 'turvava-

rastointia varten myönnettäville 'luottolaitosten 
lainoille voitaisiin maksaa korkohyvitystä val
tion varoista. Esi:tys liittyy vuoden 1982 toi
seen lisämenoarvioon. Laki on tarkoitettu saa
tettavaksi voimaan välittömästi sen jäLkeen kun 
eduskunta on sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdote
tut muutokset 

Alueelliset kriis~t ja raaka-ainemarkkinoiden 
häiriöt ovat korostaneet tarvetta turvata maam
me teollisuuden raaka-aineiden saanti. Erityisen 
tärkeää tämä on siksi, että huomattava osa 
teollisuutemme käyttämistä raaka-aineista on 
ulkomaisia. Teollisuutemme raaka-ainevarastot 
ovat nykyään varsin pienet. Tuonnin varassa 
olevien puolijalosteiden ja tuotantotarvikkei
den huoltotilanne on niinikään puutteellinen. 

Varmuusvarastointi, jolla tarkoitetaan poik
keusolojen varaLta maan väestön toimeentulon, 
talouselämän toiminnan ja puolustusvalmiuden 
turvaamiseksi luotuja ja ylläpidettyjä varastoja, 
on tähän asti tapahtunut maassamme yksin
omaan vaLtion toimesta. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman 
työryhmän tehtävänä on ollut valmistella esi
tys edellytyksistä, joilla teollisuuden raaka- ja 
tarveaineiden turvavarastointi voitaisiin käyn
nistää valtiovallan ja yritysten kesken soimit
tavilla sopimuksilla tai muilla toimenpiteillä. 
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Työryhmä antoi mietintönsä 7. 4. 1982. Työ
ryhmä esitti, että turvavarastointi käynnistet
täisiin valtiovallan ja turvavarastoivien yritys
ten välisin sopimuksin. Turvavarastoja ylläpitä
vät yrit)llkset sitoutuisivat ylläpitämään liike
toiminnassaan tarvitsemiensa varastojen lisäksi 
erikseen sovittavat määrät tiettyjä, yrityksen 
toiminnan ja väestön toimeentulon kannalta 
kriittisiä •tuontiraaka-aineita, tarvikkeita ja 
tuotteita. 

Turvavarastonnin tarkoituksena olisi pyrkiä 
varmistamaan yritysten toiminnan jatkuminen 
ja työllisyys silloin, kun yhden tai useamman 
raaka-aineen saanti vaikeutuu taloudellisissa 
kriiseissä tai huoltohäiriöissä. Turvavarastot 
täydentäisivät ensi sijassa totaalikriisien varal
ta muodostettuja valtion varmuusvarastoja. 
Turvavarastointi tulisi käynnistettäväksi asteit
tain siten, että eri tuotteet .tulisivat varastoin
oin piiriin tärkeysjärjestyksessä. 

Turvavarastolain valmistelu on vielä kes
ken. Lakiesitys samoin kuin turvarahastojen 
verotuskäsittelyä koskevien säännösten muu
tokset on tarkoitus lähiaikoina saattaa halli-
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tuksen käsiteltäväksi. Turvavarastojärjestelmän 
käynn~stämiseksi olisi kuitenkin tarpeen myön
tää korkotukilainoja jo ennen turvavarastoja 
koskevan lain antamista. Korkotuen avulla 
perustetut ,turvavarastot on tarkoitus erikseen 
tehtävin sopimuksin hyväksyä turvavarasto
lain piiriin, jos ko. laki annetaan. 

Tämän vuoksi esitetään, että luottolaitos
ten varoista myönnettävistä korkotukilai
noista annetun lain 2 §:ään lisättä~siin uusi 8 
kohta, jonka mukaan korkotukilainoja voitai
siin antaa turvavarastojen perustamiseen ja yllä
pitämiseen. Lain 5 §:n 2 momentti esitetään 
muutettavaksi siten, että kauppa- ja teolli
suusministeriön tehtäväksi tulisi turvavaras
tointia varten annettavien lainojen hyväksymi
nen korkotukilainoiksi sekä valtion maksaman 
korkohyvityksen suorittaminen. 

Turvavarastointi kohdistuisi ensi vaiheessa 
sellaisiin raaka-aineisiin, tarvikkei:siin ja 'tuot
teisiin, jotka ovat erityisen alttiita kansainvä
lisille häiriöille tai välttämättömiä tuotantotoi
minnan jatkumiselle. Turvavarastointia käynnis
tettäessä kiinnitettäisiin niin ikään huomiota 
ulkomaankaupan tasapainottamiseen. 

Esitys liittyy vuoden 1982 toiseen lisämeno
arvioon. 

2. E s i t y k sen o r g a n i sato r i se t j a 
taloudelliset vaikutukset 

Esitys ei edellytä organisatorisia erityisjär
jestelyjä. 

Vuoden 1982 toisessa lisämenoarvioesitykses
sä on ehdotettu luottolaitosten varoista yrityk
sille myönnettäviä lainoja hyväksyttäväksi 
korkotukilainoiksi vuonna 1982 enintään 100 
miljoonaan markkaan a:sti ja korkotuen mak
samista varten myönnettäväksi 4 miljoonaa 
markkaa. 

3. Voimaan t u 1 o 

Laki voisi tulla voimaan välittömästi sen 
jälkeen kun Eduskunta on sen hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiesitys: 

Laki 
luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 2 ja 5 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista 23 pa1vana 

joulukuuta 1977 annetun lain (1015/77) 2 §:n 6 ja 7 kohta ja 5 §:n 2 momentti, sel
laisina kuin ne ovat 14 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (904/79), sekä 

lisätään lain 2 §: ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 3 päivänä marraskuuta 
1978 annetulla lailla (824/78), 16 päivänä helmikuuta 1979 annetulla lailla (173/79) ja 
mainitulla 14 päivänä joulukuuta 1979 annetulla lailla, uusi 8 kohta seuraavasti: 

2 § 
Korkotukilainoja voidaan antaa: 

6) sisävesi-, rannikko- ja erityisesti Saimaan 
kanavan liikenteeseen sopivan proomu- ja 
muun vesikuljetuskaluston uudishankintoihin 
ja peruskorjauksiin; 

7) teollisuuden energiansäästöinvestointien 
suorittamiseen; sekä 

8) väestön toimeentulon turvaamiselle ja 
tuotantotoiminnan ylläpitämiselle välttämättö
mien raaka-aineiden, tarvikkeiden ja tuotteiden 

varastoimiseen ulkomaankaupan häiriöiden va
ralta. 

5 § 

Edellä 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetut lainat 
hyväksyy korkotukilainoiksi maa- ja metsäta
lousministeriö ja korkohyvityksen suorittaa nii
den osalta vesihallitus. Lainan hyväksyy kor
kotukilainaksi ja korkohyvityksen suorittaa 2 
§ :n 3 kohdassa tarkoitettujen lainojen osalta 
liikenneministeriö, 5 kohdassa tarkoitettujen 
lainojen osalta sisäasiainmin1steriö, 6, 7 ja 8 
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kohdassa tarkoitettujen lainojen osalta kauppa
ja teollisuusministeriö ja muiden lainojen osalta 
asianomainen keskusvirasto. 

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1982 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Ministeri Mauno Forsman 
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Liite 

Laki 
luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 2 ja 5 § :n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista 23 pa1vana 

joulukuuta 1977 annetun lain (1015/77) 2 §:n 6 ja 7 kohta ja 5 §:n 2 momentti, sel
laisina kuin ne ovat 14 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (904/79), sekä 

lisätään lain 2 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 3 päivänä marraskuuta 
1978 annetulla lailla (824/78), 16 päivänä helmikuuta 1979 annetulla lailla (173/79) ja 
mainitulla 14 päivänä joulukuuta 1979 annetulla lailla, uusi 8 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 §. 
Korkotukilainoja voidaan antaa: 

6) sisävesi-, rannikko- ja erityisesti Saimaan 
kanavan liikenteeseen sopivan proomu- ja 
muun vesikuljetuskaluston uudishankintoihin 
ja peruskorjauksiin; sekä 

7) teollisuuden energiansäästöinvestointien 
suorittamiseen. 

5 §. 

Edellä 2 § :n 2 kohdassa tarkoitetut lainat 
hyväksyy korkotukilainoiksi maa- ja metsäta
lousministeriö ja korkohyvityksen suorittaa nii
den osalta vesihallitus. Lainan hyväksyy kor
kotukilainaksi ja korkohyvityksen suorittaa 2 
§:n 3 kohdassa tarkoitettujen lainojen osalta 
liikenneministeriö, 5 kohdassa tarkoitettujen 
lainojen osalta sisäasiainministeriö, 6 ja 7 koh
dassa tarkoitettujen lainojen osalta kauppa- ja 
teollisuusministeriö ja muiden lainojen osalta 
asianomainen keskusvirasto. 

Ehdotus 

2 § 
Korkotukilainoja voidaan antaa: 

6) sisävesi-, rannikko- ja erityisesti Saimaan 
kanavan liikenteeseen sopivan proomu- ja 
muun vesikuljetuskaluston uudishankintoihin 
ja peruskorjauksiin; 

7) teollisuuden energiansäästöinvestointien 
suorittamiseen; sekä 

8) väestön toimeentulon turvaamiselle ja 
tuotantotoiminnan ylläpitämiselle välttämättö
mien raaka-aineiden) tarvikkeiden ja tuotteiden 
varastoimiseen ulkomaankaupan häiriöiden va
ralta. 

5 § 

Edellä 2 § :n 2 kohdassa tarkoitetut lainat 
hyväksyy korkotukilainoiksi maa- ja metsäta
lousministeriö ja korkohyvityksen suorittaa nii
den osalta vesihallitus. Lainan hyväksyy kor
kotukilainaksi ja korkohyvityksen suorittaa 2 
§ :n 3 kohdassa tarkoitettujen lainojen osalta 
liikenneministeriö, 5 kohdassa tarkoitettujen 
lainojen osalta sisäasiainministeriö, 6, 7 ja 8 
kohdassa tarkoitettujen lainojen osalta kauppa
ja teollisuusministeriö ja muiden lainojen osalta 
asianomainen keskusvirasto. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 


