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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teollisuudelle vesiensuoje
luinvestointeihin myönnettävistä valtiontakaoksista annetun lain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että Valtiontakauslaitos 
saisi antaa valtiontakauksia myös ilmansuojeluin
vestointeja varten otettujen lainojen vakuudeksi. 
Samalla ehdotetaan puheena olevan lain nojalla 
myönnettäviä takauksia koskevan myöntämisval-

tuuden nostamista 150 miljoonasta markasta 600 
miljoonaan markkaan. 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
heti, kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Teollisuudelle vesiensuojeluinvestointeihin 
myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain 
(609/73) mukaan Valtiontakauslaitos voi myön
tää valtiontakauksia teollista tai siihen verrattavaa 
tuotannollista toimintaa harjoittavien yritysten 
vesiensuojeluinvestointien rahoittamiseen otta
mien lainojen vakuudeksi. Takauksia saadaan 
myöntää yrityksen koosta riippumatta. Takausta 
myönnettäessä on kiinnitettävä huomiota vesien
suojelutoimenpiteiden tehokkuuteen. Ennen val
tiontakauksen antamista Valtiontakauslaitoksen 
on hankittava vesihallituksen lausunto investoin
nin tarkoituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta 
vesiensuojelun edistämisen kannalta. Vesihalli
tuksen asiana on valvoa Valtiontakauslaitoksen 
takaaman luoton (takausluoton) käyttöä. 

Takausluottoja saa sanotun lain mukaan sa
manaikaisesti olla takaisin maksamatta yhteensä 
enintään 150 miljoonan markan määrä korkoja ja 
muita pääoman lisäksi mahdollisesti maksettavia 
suorituksia mukaan lukematta. 

4384001765 

Valtion takausvastuu vesiensuojeluinvestointe
ja varten otetuista luotoista oli 31.12.1983 yh
teensä 86,6 miljoonaa markkaa. Kun otetaan 
huomioon ne vielä nostamatta olevat luotot, 
joiden vakuudeksi on myönnetty valtiontakaus, 
on edellä mainituista 150 miljoonan markan 
valtuudesta tullut käytetyksi noin 143,1 miljoo
naa markkaa. Tästä määrästä noin 88,2 miljoo
naa markkaa johtuu vuonna 1983 myönnetyistä 
takauksista. 

Teollisuuden vesiensuojeluinvestoinneissa ol
laan nykyisin niin sanotussa toisessa puhdistus
vaiheessa, jossa vesistöjen tila on tarkoitus saada 
paranemaan. Vesiensuojeluun kohdistuvien 
hankkeiden määrän arvellaan lisääntyvän senkin 
vuoksi, että 1970-luvun alkupuolella toteutetut 
suojelurakenteet on korvattava uusilla laitoksilla. 
Lisäksi suojeluinvestointeja sisältyy hankkeisiin, 
joissa on kysymys tuotannon järjestämisestä koko
naan uudelleen. 

Ilmansuojelulailla ( 67182) on asetettu yleiset 
tavoitteet ilmansuojelutoimille ja se sisältää myös 
keinot, joilla ilman pilaantumista aiheuttavaan 
toimintaan voidaan puuttua. Lailla voitaisiin sitä 
koskevan hallituksen esityksen perustelujen mu-
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kaan erityisesti valvoa ja säännellä ilman pilaan
tumista aiheuttavaa teollista toimintaa. Ilman
suojeluun liittyvistä toimenpiteistä aiheutuu teol
lisuudelle luonnollisesti menoja. Teollisuuden 
ilmansuojelutoimenpiteiden edistämiseksi on 
luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä 
korkotukilainoista annetun lain 2 ja 5 §:n muu
toksella (173/79) tehty mahdolliseksi maksaa 
korkotukea valtion varoista mm. teollisuuden 
ilmansuojeluinvestointien suorittamiseen otettu
jen lainojen osalta. 

Hallitus pitää perusteltuna, että ympäristön
suojelun edistämiseksi myös ilmansuojeluinves
toinnit hyväksyttäisiin sellaisiksi kohteiksi, joihin 
otettujen lainojen vakuudeksi voitaisiin antaa 
valtiontakauksia. 

Tämän johdosta lakiehdotuksen 1 §:ään on 
sisällytetty määräys, että Valtiontakauslaitos voi 
myöntää valtiontakauksia myös teollisuuden il
mansuojeluinvestointien rahoittamiseen myön
nettyjen luottojen vakuudeksi. Samalla ehdote
taan lain 3 §:ää muutettavaksi siten, että ennen 
valtiontakauksen myöntämistä ilmansuojeluin
vestointia varten otetun lainan vakuudeksi on 
Valtiontakauslaitoksen hankittava ympäristömi
nisteriön lausunto investoinnin tarkoituksenmu
kaisuudesta ja tehokkuudesta ilmansuojelun edis
tämisen kannalta. Lain 4 §:ää täydennettäisiin 
säännöksellä, että ilmansuojeluinvestointiin 
myönnetyn takausluoton käyttöä valvoisi ympä
ristöministeriö ja lääninhallitus. Valvontaa varten 
voi ympäristöministeriö antaa lääninhallitukselle 
ohjeita. 

Jotta olisi mahdollista myöntää puheena ole
van lain mukaan valtiontakauksia osittain jo 
vireillä oleviin suuriinkin vesiensuojeluhankkei
siin sekä myös ilmansuojeluinvestointeihin, eh
dotetaan, että voimassa olevan lain mukainen 
takausvaltuuden määrä koeotettaisiin 600 miljoo
naan markkaan (5 §). 

Lain nimike ehdotetaan muutettavaksi lain 
sisällön muuttumisen johdosta. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Takausmäärien kasvu lisää jonkin verran Valti
ontakauslaitoksen hallintomenoja. Lisäys voita
neen kuitenkin kattaa takauksista perittävillä 
maksuilla. Myönnettävien valtiontakausten pe
rusteella voi vastaisuudessa tulla maksettavaksi 
takauskorvauksia, jos takauksia saaneet yritykset 
joutuvat taloudellisiin vaikeuksiin. Korvausten 
suuruutta ei kuitenkaan ole etukäteen mahdollis
ta arvioida. 

3. Voimaantulo 

Ehdotettu lainmuutos on tarkoitus saattaa voi
maan heti, kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
teollisuudelle vesiensuojeluinvestointeihin myönnettävistä valtiontakaoksista annetun lain muuttami

sesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan teollisuudelle vesiensuojeluinvestointeihin myönnettä
vistä valtiontakauksista 13 päivänä heinäkuuta 1973 annetun lain (609/73) nimike sekä 1, 3, 4 ja 5 § 
näin kuuluviksi: 

Laki 
teollisuudelle ympäristönsuojeluinvestointeihin myönnettävistä valtiontakaoksista 

1 § 
Teollista tai siihen verrattavaa tuotannollista 

toimintaa harjoittavien yritysten vesiensuojelu- ja 
ilmansuojeluinvestointien rahoittamiseen myön
nettyjen luottojen vakuudeksi Valtiontakauslaitos 
voi myöntää valtiontakauksia siten kuin tässä 
laissa säädetään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja valtionta
kauksia voidaan antaa yrityksen koosta riippu
matta. Takausta annettaessa on kiinnitettävä 
huomiota vesiensuojelu- tai ilmansuojelutoimen
piteiden tehokkuuteen. 

3 § 
Ennen valtiontakauksen myöntämistä Valtion

takauslaitoksen on hankittava investoinnin tar
koituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta vesi
hallituksen lausunto vesiensuojelun edistämisen 
kannalta tai ympäristöministeriön lausunto il
mansuojelun edistämisen kannalta. 

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1984 

4 § 
Vesihallituksen asiana on valvoa vesiensuoje

luinvestointiin myönnetyn takausluoton käyttöä. 
Ympäristöministeriön ja lääninhallituksen asiana 
on valvoa ilmansuojeluinvestointiin myönnetyn 
takausluoton käyttöä. 

Takausluoron saaja on velvollinen antamaan 1 
momentissa mainituille viranomaisille valvontaa 
varten tarvittavat tiedot. 

5 § 
Takausluottoja saa samanaikaisesti olla takaisin 

maksamatta yhteensä enintään 600 000 000 mar
kan määrä mukaan lukematta korkoja ja muita 
pääoman lisäksi mahdollisesti maksettavia suori
tuksia. Ulkomaan rahan määräisen luoton vasta
arvo lasketaan takausta annettaessa voimassa ol
leen Suomen Pankin asianomaiselle valuuralle 
noteeraaman myyntikurssin mukaan. 

Tämä laki tulee vo1maan 
kuuta 198 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOMSTO 

Kauppa- ja teollisuusministeri Seppo Lindblom 
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Lzi'te 

Laki 
teollisuudelle vesiensuojeluinvestointeihin myönnettävistä valtiontakaoksista annetun lain muuttami

sesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan teollisuudelle vesiensuojeluinvestointeihin myönnettä
vistä valtiontakauksista 13 päivänä heinäkuuta 1973 annetun lain (609/73) nimike sekä 1, 3, 4 ja 5 § 
näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

Laki 

teollisuudelle vesiensuojeluinvestointeihin myön
nettävistä valtiontakaoksista 

1 § 
Teollista tai siihen verrattavaa tuotannollista 

toimintaa harjoittavien yritysten vesiensuojeluin
vestointien rahoittamiseen myönnettyjen luotto
jen vakuudeksi Valtiontakauslaitos voi myöntää 
valtiontakauksia siten kuin tässä laissa säädetään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja valtionta
kauksia voidaan antaa yrityksen koosta riippu
matta. Takausta annettaessa on kiinnitettävä 
huomiota vesiensuojelutoimenpiteiden tehok
kuuteen. 

3 § 
Ennen valtiontakauksen myöntämistä Valtion

takauslaitoksen on hankittava vesihallituksen lau
sunto investoinnin tarkoituksenmukaisuudesta ja 
tehokkuudesta vesiensuojelun edistämisen kan
nalta. 

4 § 
Vesihallituksen asiana on valvoa takausluoton 

käyttöä. 

Takausluoton saaja on velvollinen antamaan 
vesihallitukselle valvontaa varten tarvittavat tie
dot. 

Ehdotus 

Laki 

teollisuudelle ympäristö ns uoj el uin
vestointeihin myönnettävistä valti

ontakaoksista 

1 § 
Teollista tai siihen verrattavaa tuotannollista 

toimintaa harjoittavien yritysten vesiensuojelu-ja 
ilmansuojeluinvestointien rahoittamiseen myön
nettyjen luottojen vakuudeksi Valtiontakauslaitos 
voi myöntää valtiontakauksia siten kuin tässä 
laissa säädetään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja valtionta
kauksia voidaan antaa yrityksen koosta riippu
matta. Takausta annettaessa on kiinnitettävä 
huomiota vesiensuojelu- tai ilmansuojelutoimen
piteiden tehokkuuteen. 

3 § 
Ennen valtiontakauksen myöntämistä Valtion

takauslaitoksen on hankittava investoinnin tar
koituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta vesi
hallituksen lausunto vesiensuojelun edistämisen 
kannalta tai ympäristöministeriön lausunto zl
mansuojelun edistämisen kannalta. 

4 § 
Vesihallituksen asiana on valvoa vesiensuoje

luinvestointiin myönnetyn takaustuoton käyttöä. 
Ympäristöministeriön ja lääninhallituksen asiana 
on valvoa zlmansuojeluinvestointzi'n myönnetyn 
takaustuoton käyttöä. 

Takausluoton saaja on velvollinen antamaan 1 
momentissa mainituille viranomaisille valvontaa 
varten tarvittavat tiedot. 
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Voimassa oleva laki 

5 § 
Takausluottoja saa samanaikaisesti olla takaisin 

maksamatta yhteensä enintään 150 000 000 mar
kan määrä korkoja ja muita pääoman lisäksi 
mahdollisesti maksettavia suorituksia mukaan lu
kematta. Ulkomaan rahan määräisen luoton 
vasta-arvo lasketaan tällöin takausta annettaessa 
voimassa olleen Suomen Pankin asianomaiselle 
valuutalle noteeraaman myyntikurssin mukaan. 

4384001765 

Ehdotus 

5 § 
Takausluottoja saa samanaikaisesti olla takaisin 

maksamatta yhteensä enintään 600 000 000 mar
kan määrä mukaan lukematta korkoja ja muita 
pääoman lisäksi mahdollisesti maksettavia suori
tuksia. Ulkomaan rahan määräisen luoton vasta
arvo lasketaan tällöin takausta annettaessa voi
massa olleen Suomen Pankin asianomaiselle va
luutalle noteeraaman myyntikurssin mukaan. 

Tämä laki tulee votmaan 
kuuta 198 

päivänä 
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