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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kalatalouden korkotu
kilainoista annetun lain 15 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kala
talouden korkotukilainoista annetun lain sään
nöstä, joka koskee valtion luottolaitoksille 
maksaman korkohyvityksen vahvistamista. 
Esityksen tarkoituksena on muuttaa korkohy-

vityksen määräytymisperusteet vastaamaan 
luottolaitosten uutta koronmaksukäytäntöä. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 
ensi tilassa. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Kalatalouden korkotukilainoista annetun 
lain 15 §:n (149/79) mukaan valtio maksaa 
luottolaitokselle valtioneuvoston vahvistaman 
korkohyvityksen. Korkohyvitystä ei saa vahvis
taa korkeammaksi sitä määrää, joka saadaan, 
kun korkoprosenttina käytetään luottolaitok
sen kuuden kuukauden määräajaksi tehdyistä 
talletuksista yleisölle kulloinkin maksaman ko
ron, lisättynä enintään kolmella ja yksineljäs
osalla prosenttiyksiköllä, sekä kalastajalainan 
osalta 6 §:n 1 momentissa ja kalan markki
nointilainan osalta 13 §:ssä mainitun koron 
välistä erotusta. Suomen Hypoteekkiyhdistyk
selle maksettavaa korkohyvitystä laskettaessa 
käytetään talletuskorkona maan kahden suu
rimman liikepankin kuuden kuukauden määrä
ajaksi tehdyistä talletuksista yleisölle kulloin
kin maksamaa korkoa. Lainoitustoiminnasta 
aiheutuvien lisäkustannusten korvaamiseksi 
suoritetaan luottolaitoksille lisäksi korkohyvi
tyksenä valtioneuvoston päättämä määrä, joka 
saa olla enintään 0,5 prosenttia edellä tarkoite
tuista lainoista. 

390386H 

Valtioneuvosto on päätöksellään (307/76, 
muut. 343/79) vahvistanut luottolaitokselle 
maksettavan korkohyvityksen edellä mainittu
jen enimmäismäärien mukaiseksi. Vuoden 
1988 korkotason mukaan luottolaitoksille 
maksetaan korkohyvityksenä kalastajalainoista 
3,25 prosenttia ja kalan markkinointilainoista 
1 ,5 prosenttia. Lainoitustoiminnasta aiheutu
vien lisäkustannusten korvaamiseksi suoritetta
van korkohyvityksen määräksi on vahvistettu 
0,4 prosenttia kalatalouden korkotukilainoista. 
Sen sijaan lainansaajan maksama korko on 
määrätty lain 6 ja 13 §:ssä ja pysyy siten 
korkotason vaihteluista huolimatta aina sa
mansuuruisena. 

Luottolaitoksille maksettava korkohyvitys 
on siis viimeksi ollut sidottu talletusten veron
huojennuslain (1000/85) 1 §:n 1 momentissa 
tarkoitettujen kuuden kuukauden määräaikais
tilien korkoon. Kuluvan vuoden tammikuun 1 
päivänä tuli kuitenkin voimaan talletusten ja 
obligaatioiden veronhuojennuslaki (726/88), 
jonka 1 §:n mukaan vastaavia verovapaita tal
letuksia ei enää ole. Lisäksi on korkotukilaino
ja koskevassa lainsäädännössä yleensä luovuttu 
käyttämästä erillisiä korvausjärjestelmiä lainoi
tustoiminnasta luottolaitoksille aiheutuvien Ii-
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säkustannusten poistamiseksi. Ne on sen sijaan 
mahdollista ottaa huomioon korkohyvityksen 
määrästä päätettäessä. 

Edellä esitetyn vuoksi ehdotetaan lain 
15 §:ää muutettavaksi siten, että valtioneuvos
to voisi vahvistaa valtion korkotukilainasta 
luottolaitoksille maksettavan korkohyvityksen 
määrän. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Korkohyvitys on tarkoitus vahvistaa valtion 
nyt luottolaitoksille maksaman korkohyvityk-

sen ja hoitopalkkion yhteismäärän tasolle. Eh
dotus ei siten lisää valtion menoja. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksyt
ty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
kalatalouden korkotukilainoista annetun lain 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kalatalouden korkotukilainoista 9 pa1vana 
tammikuuta 1976 annetun lain 15 §, sellaisena kuin se on 9 päivänä helmikuuta 1979 annetussa 
laissa (149/79), näin kuuluvaksi: 

15 § 
Valtioneuvosto vahvistaa korkotukilainasta 

luottolaitokselle maksettavan korkohyvityksen. 

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 1989 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1989. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Ministeri Ole Norrback 
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Liite 

Laki 
kalatalouden korkotukilainoista annetun lain 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kalatalouden korkotukilainoista 9 pa1vana 
tammikuuta 1976 annetun lain 15 §, sellaisena kuin se on 9 päivänä helmikuuta 1979 annetussa 
laissa (149/79), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

15 § 
Korkotukilainasta valtio maksaa luottolai

tokselle valtioneuvoston vahvistaman korkohy
vityksen. Korkohyvitystä ei saa vahvistaa kor
keammaksi sitä määrää, joka saadaan, kun 
korkoprosenttina käytetään luottolaitoksen 
kuuden kuukauden määräajaksi tehdyistä talle
tuksista yleisölle kulloinkin maksaman koron, 
lisättynä enintään kolmella ja yksineljäsosalla 
prosenttiyksiköllä, sekä kalastajalainan osalta 
6 §:n 1 momentissa ja kalan markkinointilai
nan osalta 13 §:ssä mainitun koron välistä 
erotusta. Suomen Hypoteekkiyhdistykselle 
maksettavaa korkohyvitystä laskettaessa käyte
tään talletuskorkona maan kahden suurimman 
liikepankin kuuden kuukauden määräajaksi 
tehdyistä talletuksista yleisölle kulloinkin mak
samaa korkoa. Lainoitustoiminnasta aiheutu
vien lisäkustannusten korvaamiseksi suorite
taan luottolaitoksille lisäksi korkohyvitystä 
valtioneuvoston päättämä määrä, joka saa olla 
enintään 0,5 prosenttia edellä tarkoitetuista 
lainoista. 

Ehdotus 

15 § 
Valtioneuvosto vahvistaa korkotukilainasta 

luottolaitokselle maksettavan korkohyvityksen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1989. 

päivänä 




