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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luottolaitosten varoista 
myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan luottolaitosten va
roista myönnettävistä eräistä korkotukilainois
ta annettua lakia muutettavaksi siten, että 
korkotukilainoja voitaisiin myöntää myös 
maakaasun siirtoverkoston, kaasuvarastojen ja 
niihin liittyvien laitteiden rakentamiseen. 

Merenkulun edistämiseksi tarkoitettujen eri 
tukimuotojen yhtenäistämiseen liittyen esityk
sessä ehdotetaan lisäksi lakia muutettavaksi 
siten, että myös Suomen Vientiluotto Oy voisi 

olla sanotussa laissa tarkoitettu luottolaitos. 
Korkotukilainojen käyttötarkoitusta ehdote
taan laajennettavaksi ulkomaankaupan lasti
aluksiin ja ulkomailta käytettyinä ostettaviin 
kotimaanliikenteen pienaluksiin. 

Esitys liittyy vuoden 1990 tulo- ja menoarvi
oesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. 

Lainmuutos on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1990. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Korkotukilainat maakaasuinvestointeihin 

Maakaasun käyttö on maakaasuverkoston 
laajentamisen ja tehtyjen laitosratkaisujen 
myötä lähtenyt kasvuun 1980-luvun puolivälis
tä lähtien. Vuonna 1985 kulutus oli 1,0 miljar
dia m3 ja vuonna 1988 1,6 miljardia m3

• 

Kulutuksen arvioidaan olevan yli 2 miljardia 
m3 vuonna 1990 ja vuonna 2000 3-4 miljardia 
m3. 

Maakaasun käytön lisäystä energialähteenä 
voidaan pitää perusteltuna sekä energiapoliitti
sista että ympäristöpoliittisista syistä. Maakaa
sun käytön lisäys parantaa energiahuollon var
muutta energialähteiden monipuolistumisen 
kautta. Maakaasu polttoaineena ei sisällä tuh
kaa eikä juurikaan rikkiä. Niinikään hiilidiok
sidipäästöt ovat tuntuvasti alhaisemmat kuin 

3912695 

muissa fossiilisissa pohtoaineissa ja syntyviä 
typen oksidipäästöjä voidaan tehokkaasti vä
hentää pohtoteknisin ratkaisuin ja typenpois
tolaitteiden avulla. 

Merkittäviä mahdollisuuksia maakaasun li
säkäytölle on Etelä- ja Länsi-Suomessa. Selvit
telyn kohteena on myös putkiyhteyden raken
taminen Suomen ja Ruotsin välille. Maakaasun 
tuomista Pohjois-Suomeen selvitetään. 

Maakaasun toimitusvarmuus edellyttää in
vestointeja maakaasuvarastoihin. Maakaasun 
varastointi on teknisesti mahdollista toteuttaa 
nestemäisessä tai kaasumaisessa muodossa. 
Suomen oloihin parhaiten soveltuvia varastoin
titapoja selvitetään muun muassa pohjoismai
sena yhteistyönä. 

Maakaasun tuontia on tuettu Neste Oy:n 
maakaasuverkoston ensimmäisen laajennusvai
heen toteuttamisen tukemisesta annetun lain 
(555/85) mukaisella korkotuella. Maakaasun 
jakelu- ja käyttöinvestointeja on tuettu luotto-
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laitosten varoista myönnettävistä eräistä kor
kotukilainoista annetun lain (1015177) mukai
sella korkotuella. 

Esityksen mukaan korkotukea myönnettäi
siin myös maakaasun siirtoverkoston, kaasuva
rastojen ja niihin liittyvien laitteiden rakenta
miseen. Myönnettävällä korkotuella parannet
taisiin maakaasun tuonnin ja siirron liiketalou
dellista kannattavuutta. Korkotukea voitaisiin 
myöntää maakaasun uuden runkoputken ra
kentamista varten, vanhan runkolinjan siirto
kapasiteetin nostamiseen ja valtioiden välisen 
yhdysputken rakentamista varten. Lisäksi kor
kotukea voitaisiin myöntää erilaisten maakaa
suvarastojen ja niihin liittyvien laitteiden kuten 
kaasun käsittely- ja muuntoyksiköiden raken
tamiseen. Edelleen jatkettaisiin myös korko
tuen myöntämistä maakaasun jakelu- ja käyt
töinvestoinneille. 

1.2. Korkotukilainat lastialusten hankintoihin 

Ulkomaanliikenteessä toimiva Suomen 
kauppalaivasto pieneni vuosina 1984-87 2,36 
milj. bruttorekisteritonnista 0,85 milj. brutto
rekisteritonniin eli noin 65 prosenttia. Kriisi
valmiusnäkökohdat sekä kansainvälisessä kil
pailutilanteessa tapahtuneet muutokset ovat 
pakottaneet ryhtymään Suomen lipun alla pur
jehtivan kauppalaivaston määräaikaisiin tuki
toimenpiteisiin. 

Vuosien 1988 ja 1989 tulo- ja menoarvioihin 
on sisältynyt määräraha ulkomaanliikenteen 
lastialusten korkokustannusten alentamiseksi. 
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on ol
lut, että alusten työ- ja palkkausehdoista pääs
tään työnantaja- ja työntekijäosapuolen kes
ken sopimukseen, jolla aikaansaadaan riittäviä 
kustannussäästöjä kannattavan toiminnan yllä
pitämiseksi ilman valtion tukea 2-3 vuoden 
ylimenokauden jälkeen. Vuoden 1990 tulo- ja 
menoarvioesitykseen ei tämä avustus enää si
sälly. 

Lisäksi mainittuihin tulo- ja menoarvioihin 
on sisältynyt määräraha ulkomaan merikulje
tuksia hoitavien pienalusten hankintaa varten 
otettujen lainojen korkomenojen alentamiseen. 
Avustusta myönnetään vuosina 1988-1989 
tehtyjen alushankintojen korkomenoihin. 
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, et
tä aluksen miehitys- ja muiden käyttökustan
nusten arvioidaan muodostuvan sellaisiksi, et
teivät ne estä aluksen kannattavaa toimintaa 

pitkällä aikavälillä. Vuoden 1990 tulo- J. 
noarvioesityksessä ei ehdoteta uusia pien<. 
hankintoja enää hyväksyttäväksi avustuk~ 
piiriin. 

Tällä hetkellä merenkulkualan ongelmana ei 
ole enää alhainen rahtitaso ja heikko kannatta
vuus vaan se, että lähes kaikissa Suomen kil
pailijamaissa on toteutettu eriasteisia merenku
lun tukimuotoja. Suomen lipun alla purjehti
vien lastialusten ulosliputusvaaran ehkäisemi
seksi on tarpeen edistää lastialushankintoja 
valtion tuella. 

Merenkulun edistämiseksi tarkoitettujen tu
kimuotojen yhtenäistämiseksi ehdotetaan muu
tettavaksi luottolaitosten varoista myönnettä
vistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 
(1015177) 1 §:ä ja 2 §:n 6 kohtaa. Korkotuki
lainoja ehdotetaan myönnettäväksi Suomen ul
komaankaupan lastialusten ja yksinomaan las
tin kuljetukseen tarkoitetun muun vesikuljetus
kaluston hankintoihin ja peruskorjauksiin. Li
säksi ehdotetaan, että lastialusten rahoittami
sesta huolehtiva Suomen Vientiluotto Oy olisi 
laissa tarkoitettu luottolaitos. 

Tarkoitus on, että korkotuen piiriin hyväk
syttävät korkotukilainat myönnetään ensisijai
sesti kotimaisilta telakoilta tilattaville aluksille. 
Vain erittäin painavista syistä tästä voitaisiin 
poiketa. Korkotukea voitaisiin myöntää koti
maisiin hankintoihin myös silloin, kun hankin
ta rahoitetaan käyttäen hyväksi kotimaasta 
tapahtuvaan aluksen hankintaan myönnettävis
tä korkotukilainoista annettua lakia (1093/85). 

Korkotuen myöntämisen edellytykseksi on 
tarkoitus asettaa, että aluksen miehitys- ja 
muut käyttökustannukset eivät estä aluksen 
kannattavaa toimintaa pitkällä aikavälillä. 

Samalla lain 2 §:n 6 kohtaa ehdotetaan muu
tettavaksi myös siten, että korkotukilainoja 
voitaisiin myöntää ulkomailta käytettyinä os
tettavien bruttovetoisuudeltaan alle 1 600 re
kisteritonnin lastialusten hankintoihin silloin
kin kun alusta käytetään kotimaanliikenteessä. 
Muutos on tarpeen siksi, että erityisesti Keski
Euroopasta on saatavissa halpaa Suomen vesis
töolosuhteisiin soveltuvaa käytettyä vesikulje
tuskalustoa. Ulkomaanliikenteessä käytettä
vien pienalusten kohdalla korkotukilainoitus 
on ollut mahdollista vuoden 1986 alusta lu
kien. 

Suomesta käytettyinä ostettaville aluksille 
korkotukea ei myönnettäisi, koska kotimaisten 
yritysten väliset aluskaupat eivät lisää suoma
laista tonnistoa. Myöskään matkustaja-aluksia 
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ei ehdoteta korkotukilainajärjestelmän piiriin, 
koska matkustajaliikenteessä kilpailutilanne 
eroaa lastiliikenteestä. 

Lain 5 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutet
tavaksi sen johdosta, että merenkulkuasioiden 
1.9.1989 tapahtuneen hallinnonalasiirron joh
dosta kyseiset lainat hyväksyy korkotukilai
noiksi liikenneministeriö kauppa- ja teollisuus
ministeriön sijasta. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Maakaasuinvestointien korkohyvityksen 
määrä olisi neljänä ensimmäisenä lainavuotena 
4 tai erityisistä syistä 6 prosenttia ja lainavuo
sien 5-8 aikana 2 tai erityisistä syistä 4 pro
senttia. Tämän mukaisesti maakaasun siirto
verkostolle, maakaasuvarastoille ja niihin liit
tyville laitteille maksettavan korkotuen mää
räksi arvioidaan 1990-luvulla suuruusluokal
taan keskimäärin 20-40 milj. markkaa vuo
dessa siirtoverkoston rakentamisen laajuudesta 
riippuen. 

Alushankintojen tukemiseen on vuoden 1990 
valtion tulo- ja menoarvioesityksessä ehdotettu 
hyväksyttäväksi uusia korkotukilainoja enin
tään 550 000 000 markan edestä. Vuoden 1990 
korkotukilainoituksen piiriin ehdotetaan hy
väksyttäväksi takautuvasti myös 1.6.1989 jäl
keen tilatut alukset. Seuraavien vuosien korko
tukilainojen tarvetta ei vielä voida arvioida. 

Vuonna 1990 hyväksyttävistä merenkulun 
korkotukilainoista on arvioitu aiheutuvan me
noja valtiolle vuosina 1990-1993 kunakin 
vuonna 20-22 milj. markkaa. 

3. Voimaantulo 

Esitys liittyy vuoden 1990 tulo- ja meno
arvioesitykseen ja se on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1990. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä 
korkotukilainoista 23 päivänä joulukuuta 1977 annetun lain (1015/77) 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 6 
ja 10 kohta sekä 5 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat 1 §:n 2 momentti 22 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa 
(1022/83), 2 §:n 6 kohta 13 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (965/85), 2 §:n 10 kohta 19 
päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (971186), ja 5 §:n 2 momentti 23 päivänä joulukuuta 
1988 annetussa laissa (1195/88) näin kuuluviksi: 

1 § 

Lainan myöntää osuuspankki, säästöpankki, 
liikepankki, Postipankki, kiinnitysluottopank
ki, Teollistamisrahasto Oy ja Suomen Vienti
luotto Oy -nimiset luotto-osakeyhtiöt, vakuu
tusyhtiö tai työeläkelaitos, joita tässä laissa 
sanotaan 1 uottolaitoksiksi. 

2 § 

tuskaluston hankintoihin ja peruskorjauksiin 
sekä ulkomailta käytettyinä astettavien brutto
vetoisuudeltaan alle 1 600 rekisteritonnin lasti
alusten hankintoihin; 

10) maakaasun siirtoverkoston, kaasuvaras
tojen ja niihin liittyvien laitteiden sekä maa
kaasun jakeluverkoston ja maakaasua käyttä
vien laitosten rakentamiseen; 

Korkotukilainoja voidaan antaa: 5 § 

6) Suomen ulkomaankaupan merikuljetuk
siin käytettävien lastialusten ja yksinomaan 
lastin kuljetukseen tarkoitetun muun vesikulje-

Edellä 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetuista lai
noista hyväksyy korkotukilainoiksi vesiensuo
jeluinvestointien suorittamiseen annettavat lai-
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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, 6 kohdassa tarkoitetut lainat liikennemi
nisteriö sekä 7-11 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-

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1989 

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 pa1vana 
kuuta 19 . Lain 2 §:n 6 kohdassa tarkoitet
tuja korkotukilainoja voidaan kuitenkin antaa 
1 päivänä kesäkuuta 1989 tai sen jälkeen tilai
tujen lastialusten hankintoihin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Erkki Liikanen 
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Liite 

Laki 
luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain muuttamisesta 

Edusk~n~an. päätöks~~ .~~~aisesti muutetaan luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä 
korkotukdam01sta 23 päivanå JOulukuuta 1977 annetun lain (1015/77) 1 §:n 2 momentti 2 §:n 6 
ja 10 kohta sekä 5 §:n 2 momentti, ' 

sellaisina kuin ne ovat 1 §:n 2 momentti 22 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa 
(~~2~/~3~, 2 §:n 6 kohta 13 päivänä jo~lukuuta 1985 annetussa laissa (965/85), 2 §:n 10 kohta 19 
paivana JOulukuut~ 1986 annetussa laissa (971/86), ja 5 §:n 2 momentti 23 päivänä joulukuuta 
1988 annetussa laissa (1195/88) näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 § 

Lainan myöntää osuuspankki, säästöpankki, 
liikepankki, Postipankki, kiinnitysluottopank
ki, Teollistamisrahasto Oy -niminen luotto
osakeyhtiö, vakuutusyhtiö tai työeläkelaitos, 
joita tässä laissa sanotaan luottolaitoksiksi. 

Lainan myöntää osuuspankki, säästöpankki, 
liikepankki, Postipankki, kiinnitysluottopank
ki, Teollistamisrahasto Oy ja Suomen Vienti
luotto Oy -nimiset luotto-osakeyhtiöt, vakuu
tusyhtiö tai työeläkelaitos, joita tässä laissa 
sanotaan luottolaitoksiksi. 

2 § 
Korkotukilainoja voidaan antaa: 

6) sisävesi-, rannikko- ja erityisesti Saimaan 
kanavan liikenteeseen sopivan proomu- ja 
muun vesikuljetuskaluston uudishankintoihin 
ja peruskorjauksiin sekä Suomen ulkomaan
kaupan merikuljetuksiin käytettävien bruttove
toisuudeltaan alle 1 600 rekisteritonnin lasti
alusten hankintoihin ja peruskorjauksiin. 

10) maakaasun jakelu- ja laitosinvestointien 
suorittamiseen. 

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 
suorittaa niiden osalta vesi- ja ympäristöhalli-

6) Suomen ulkomaankaupan merikuljetuk
siin käytettävien lastialusten ja yksinomaan 
lastin kuljetukseen tarkoitetun muun vesikulje
tuskaluston hankintoihin ja peruskorjauksiin 
sekä ulkomailta käytettyinä ostettavien brutto
vetoisuudeltaan alle 1 600 rekisteritonnin lasti
alusten hankintoihin; 

10) maakaasun siirtoverkoston, kaasuvaras
tojen ja niihin liittyvien laitteiden sekä maa
kaasun jakeluverkoston ja maakaasua käyttä
vien laitosten rakentamiseen; 

1 

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-



6 1989 vp. - HE n:o 162 

Voimassa oleva laki 

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. 

Ehdotus 

tus. Edellä 2 §:n 5 kohdassa tarkoitetut lainat 
hyväksyy korkotukilainoiksi ympäristöministe
riö, 6 kohdassa tarkoitetut lainat liikennemi
nisteriö sekä 7-11 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 pazvanä 
kuuta 19 . Lain 2 §:n 6 kohdassa tarkoitet
tuja korkotukilainoja voidaan kuitenkin antaa 
1 päivänä kesäkuuta 1989 tai sen jälkeen tilat
tujen lastialusten hankintoihin. 


