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

ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan luottolaitosten va
roista myönnettävistä eräistä korkotukilainois
ta annettua lakia muutettavaksi siten, että 
korkotukilainoja voitaisiin myöntää myös uu
teen energiantuotantoteknologiaan perustuviin 
hankkeisiin. Samoin ehdotetaan korkotukilai
noja myönnettäväksi ravi- ja ratsastusurheilu
toimintaan liittyvien rakentamis- ja perus
parantamishankkeiden sekä hankintojen suo
rittamiseen ja näistä aiheutuneiden velkojen 

vakauttamiseen. Esitys liittyy vuoden 1989 
tulo- ja menoarvioesitykseen. 

Lakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, 
että korkotukilainan hyväksyvä ministeriö voi 
oikeuttaa alaisensa keskusviraston tai piirihal
lintoviranomaisen hyväksymään määrältään 
enintään 1 milj. markan suuruisen lainan kor
kotukilainaksi. 

Lainmuutos on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1989. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Korkotukilainat uuteen energiantuotanto
teknologiaan 

Energiainvestointien julkisella rahoitustuella 
on pyritty edistämään energiahuollon varmuut
ta, lisäämään energiahuollon omavaraisuutta 
sekä edistämään energian taloudellista ja teho
kasta käyttöä. Taloudellisesti perusteitujen 
energiainvestointien käynnistymistä on vai
keuttanut hankkeiden suuri pääomatarve. 
Luottolaitosten varoja on ohjattu energiainves
tointeihin myöntämällä niille korkotukea. 
Luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä 
korkotukilainoista annetun lain ( 1015/77, 
muut. 944/82 ja 971/86) 2 §:n 7, 9 ja 10 
kohtien mukaan korkotukea voidaan myöntää 
yritysten energiansäästöinvestoinneille, koti
maista polttoainetta käyttävien laitosten raken-
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tamiseen, kotimaisten polttoaineiden tuotan
non edellyttämien investointien suorittamiseen 
sekä maakaasun jakelu- ja laitosinvestointien 
suorittamiseen. 

Energiahuollon ympäristöystävällisyys-, 
joustavuus-, tehokkuus- ja taloudellisuusvaati
mukset ovat jatkuvasti kasvamassa. Energi
atutkimuksen ja koetoiminnan avulla on luotu 
perusta uutta ja parempaa teknologiaa edusta
vien energiaa tuottavien laitosten ja järjestel
mien käyttöönotolle. Ensimmäisten kaupallis
ten laitosten rakentamista ovat kuitenkin vai
keuttaneet hankkeisiin liittyvät riskit sekä suu
rehko pääomantarve. Esityksen mukaan luot
tolaitosten varoista myönnettävistä eräistä kor
kotukilainoista annetun lain 2 §:ään lisättäi
siin uusi 11 kohta, jonka mukaan korkotukilai
noja voitaisiin antaa myös uuteen energiantuo
tantoteknologiaan perustuvien hankkeiden to
teuttamiseen. 
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Korkotukea voitaisiin myöntää uutta tekno
logiaa edustaville energiantuotantolaitoksille 
energialähteestä riippumatta. Myös uutta tek
nologiaa edustavat energiansäästöinvestoinnit, 
erilaiset energiantuotantoon liittyvät muutos
työt ja energiansiirtojärjestelmät voisivat saada 
korkotukea. Korkotukea voitaisiin antaa uutta 
teknologiaa edustaville alue- ja kaukolämpö
keskuksille, lämmitysvoimalaitoksille, yritysten 
lämpö- ja höyrykeskuksille, muille lämmitys
järjestelmille, prosessivoimalaitoksille, lauhde
laitoksille ja muille sähköä tuottaville laitoksil
le. Korkotuen kohteena voisivat olla myös 
uutta teknologiaa edustavat energiansäästölait
teistot, jätelämmön talteenoton investoinnit, 
lämmön varastointi ja erilaiset sähkön tai läm
mön siirtojärjestelmät. 

Uutta teknologiaa edustavista laitosratkai
suista ovat lähivuosina kaupallisen asteen saa
vuttamassa kaasuturbiinien monipolttoainerat
kaisut, kivihiiltä tai turvetta käyttävät kaasu
turbiinit ja maakaasukäyttöiset dieselvoimalai
tokset. Paineistettuun leijukerroskaasutukseen 
liittyvä kombiprosessi mahdollistaa turvetta tai 
kivihiiltä käyttävien voimalaitosten sähkötehon 
nostamisen lämpötehoon nähden. Typen oksi
dien päästöjä voidaan alentaa uuden poltintek
niikan käyttöönotolla. 

1.2. Korkotukilainat ravi- ja ratsastusurhei
luhankkeisiin 

Valtionavusta hevosjalostuksen ja hevosur
heilun edistämiseen annetun asetuksen (768/ 
73) 3 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan, 
sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 
1986 annetussa asetuksessa (1073/86), voidaan 
hevosjalostus- ja raviurheilujärjestöjen keskus
järjestön jäsenjärjestöille antaa valtionapua ra
viurheilutoiminnassa tarvittavan maaalueen 
hankkimiseen, radan ja muiden alueiden sekä 
rakennusten rakentamiseen ja niiden perus
parannusten suorittamiseen samoin kuin kalus
ton, koneiden ja laitteiden hankkimiseen sekä 
vuokraukseen. Erityisen painavista syistä val
tionapua voidaan sanotun säännöksen mukaan 
antaa myös mainituista toimenpiteistä aiheutu
neiden velkojen ja niiden koron maksamiseen. 
Asetuksen 3 a §:n 2 momentin (1073/86) nojal
la voidaan valtionapua antaa ratsastusurheilu
järjestöjen keskusjärjestön jäsenjärjestölle tal
lirakennuksen rakentamiseen ja erityisen pai-

navista syistä siitä aiheutuneen velan ja sen 
koron maksamiseen. 

Raviratoja ylläpitävät yhteisöt ovat inves
tointien johdosta velkaantuneet huomattavasti. 
Velkarasituksen keventämiseksi niiden ottamia 
lainoja tulisi voida muuttaa korkotukilainoik
si. Niin ikään tulisi ravi- ja ratsastusurheilutoi
mintaan liittyviä investointeja käynnistettäessä 
myönnettävä tuki voida antaa korkotukena. 
Tämän johdosta hallitus ehdottaa luottolaitos
ten varoista myönnettävistä eräistä korkotuki
lainoista annettua lakia täydennettäväksi siten, 
että lain 2 §:ään otettaisiin uusi 12 kohta, 
jonka perusteella korkotukilainoja voitaisiin 
myöntää ravi- ja ratsastusurheilutoimintaan 
liittyvien rakentamis- ja perusparannushank
keiden sekä hankintojen suorittamiseen samoin 
kuin mainituista toimenpiteistä aiheutuneiden 
velkojen vakauttamiseen. 

Tarkoituksena on, että korkotukilainaa voi
taisiin myöntää valtionavusta hevosjalostuksen 
ja hevosurheilun edistämiseen annetun asetuk
sen 3 §:n 1 momentin 4 kohdassa ja 3 a §:n 2 
momentissa tarkoitettuihin kohteisiin. Korko
tukea myönnettäisiin sanotuista kohteista ai
heutuneiden kalliskorkoisien velkojen vakaut
tamiseen vain erityisistä syistä. 

1.3. Korkotukilainojen hyväksyminen 

Luottolaitosten varoista myönnettävistä 
eräistä korkotukilainoista annetun lain 5 §:n 2 
momentin nojalla korkotukilainat vesiensuoje
luun, ilmansuojeluun, jätehuoltoon ja jättei
den hyödyntämiseen hyväksyy ympäristöminis
teriö. Korkotukilainat pienalusten hankintaan, 
energiansäästöinvestointeihin, turvavarastoin
tiin, kotimaisten polttoaineiden tuotanto- ja 
käyttöinvestointeihin sekä maakaasun jakelu
ja laitosinvestointeihin hyväksyy kauppa- ja 
teollisuusministeriö. Eräät vesihuoltohankkei
den korkotukilainat hyväksyy maa- ja metsäta
lousministeriö. Muut lainat hyväksyy asian
omainen keskusvirasto. 

Vähäisten korkotukilaina-asioiden käsittely 
ministeriössä ei ole tarkoituksenmukaista eten
kään jos lainahakemuksia on runsaasti. Tällai
sissa tapauksissa saattaa olla hallinnollisesti 
perusteltua siirtää lainan hyväksyminen joko 
keskusvirastolle tai piirihallintoviranomaisille. 
Tämän vuoksi ehdotetaan lain 5 §:ä muutetta
vaksi siten, että ao. ministeriöt voisivat tarvit
taessa oikeuttaa alaisensa keskusviraston tai 
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piirihallintoviranomaisen hyväksymään korko
tukilainoja. Tällainen valtuus voitaisiin sopi
vasti antaa samassa päätöksessä, jolla ministe
riö vahvistaa korkotukilainojen yleiset ehdot. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Valtion vuoden 1989 tulo- ja menoarvioesi
tyksessä (momentti 32.55.45) on ehdotettu 
energiainvestointeihin hyväksyttäväksi korko
tukilainoja yhteensä enintään 140 milj. mark
kaa. Tästä määrästä arvioidaan uuden energi
antuotantoteknologian hankkeiden osuudeksi 
noin 50 milj. markkaa. Momentilta maksetta
van korkotuen määräksi on esitetty 15 000 000 
markkaa, josta uuden energiantuotantotekno
logian hankkeiden osuudeksi on arvioitu 
1 800 000 markkaa. 

Ravi- ja ratsastusurheilutoimintaan liittyviin 
hankkeisiin on tulo- ja menoarvioesityksessä 

(mom. 30.30.45) ehdotettu hyväksyttäväksi 
korkotukilainoja enintään 20 milj. markkaa. 
Korkotuen maksamista varten on vuodelle 
1989 ehdotettu 800 000 markkaa. Nämä menot 
katetaan vedonlyönnistä hevoskilpailuissa ker
tyvillä varoilla. 

3. Voimaantulo 

Uuden energiantuotantoteknologian hank
keiden sekä ravi- ja ratsastusurheiluhankkeiden 
korkotukea koskevat ehdotukset liittyvät vuo
den 1989 tulo- ja menoarvioesitykseen ja on 
tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1989. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 2 ja 5 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 

(1015/77) 5 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa 
(971/86), sekä 

lisätään lain 2 §:ään uusi 11 ja 12 kohta seuraavasti: 

2 § 
Korkotukilainoja voidaan antaa 

11) uuteen energiantuotantoteknologiaan pe
rustuviin hankkeisiin, 

12) ravi- ja ratsastusurheilutoimintaan liitty
vien rakennus- ja perusparantamishankkeiden 
sekä hankintojen suorittamiseen samoin kuin 
näistä toimenpiteistä aiheutuneiden velkojen 
vakauttamiseen. 

5 § 

Edellä 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetuista lai
noista hyväksyy korkotukilainoiksi vesiensuo
jeluinvestointien suorittamiseen annettavat lai
nat ympäristöministeriö sekä muut lainat maa
ja metsätalousministeriö ja korkohyvityksen 

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1988 

suorittaa niiden osalta vesi- ja ympäristöhalli
tus. Edellä 2 §:n 5 kohdassa tarkoitetut lainat 
hyväksyy korkotukilainoiksi ympäristöministe
riö sekä 6-11 kohdissa tarkoitetut lainat 
kauppa- ja teollisuusministeriö ja korkohyvi
tyksen suorittaa niiden osalta valtiokonttori. 
Muiden lainojen osalta lainan hyväksyy korko
tukilainaksi ja korkohyvityksen maksaa asian
omainen keskusvirasto. Asianomainen ministe
riö voi myös oikeuttaa alaisensa keskusviraston 
tai piirihallintoviranomaisen hyväksymään 
korkotukilainaksi määrältään enintään 
1 000 000 markan suuruisen edellä 2 §:n 2 sekä 
5-11 kohdassa tarkoitetun lainan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1989. 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Erkki Liikanen 
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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 annetun lain 

(1015/77) 5 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa 
(971186), sekä 

listitään lain 2 §:ään uusi 11 ja 12 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 
Korkotukilainoja voidaan antaa 

Edellä 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetuista lai
noista hyväksyy korkotukilainoiksi vesiensuo
jeluinvestointien suorittamiseen annettavat lai
nat ympäristöministeriö sekä muut lainat maa
ja metsätalousministeriö ja korkohyvityksen 
suorittaa niiden osalta vesihallitus. Edellä 2 §:n 
5 kohdassa tarkoitetut lainat hyväksyy korko
tukilainoiksi ympäristöministeriö sekä 6, 7, 8, 
9 ja 10 kohdassa tarkoitetut lainat kauppa- ja 
teollisuusministeriö ja korkohyvityksen suorit
taa niiden osalta valtiokonttori. Muiden laino
jen osalta lainan hyväksyy korkotukilainaksi ja 
korkohyvityksen maksaa asianomainen keskus
virasto. 

5 § 

II) uuteen energiantuotantoteknologiaan pe
rustuviin hankkeisiin, 

I2) ravi- ja ratsastusurheilutoimintaan liitty
vien rakennus- ja perusparantamishankkeiden 
sekä hankintojen suorittamiseen samoin kuin 
näistä toimenpiteistä aiheutuneiden velkojen 
vakauttamiseen. 

Edellä 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetuista lai
noista hyväksyy korkotukilainoiksi vesiensuo
jeluinvestointien suorittamiseen annettavat lai
nat ympäristöministeriö sekä muut lainat maa
ja metsätalousministeriö ja korkohyvityksen 
suorittaa niiden osalta vesi- ja ympäristöhalli
tus. Edellä 2 §:n 5 kohdassa tarkoitetut lainat 
hyväksyy korkotukilainoiksi ympäristöministe
riö sekä 6-II kohdissa tarkoitetut lainat 
kauppa- ja teollisuusministeriö ja korkohyvi
tyksen suorittaa niiden osalta valtiokonttori. 
Muiden lainojen osalta lainan hyväksyy korko
tukilainaksi ja korkohyvityksen maksaa asian
omainen keskusvirasto. Asianomainen ministe
riö voi myös oikeuttaa alaisensa keskusviraston 
tai piirihallintoviranomaisen hyväksymään 
korkotukilainaksi määrältään enintään 
I 000 000 markan suuruisen edellä 2 §:n 2 sekä 
5-11 kohdassa tarkoitetun lainan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta I989. 

päivänti 
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