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

ESITYKSEN PÄÄASIAl-LINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan luottolaitosten va
roista myönnettävistä eräistä korkotukilainois
ta annettua lakia muutettavaksi siten, että 
korkotukilainoja voitaisiin myöntää myös sel
laiseen ulkomailla toteutettavaan ympäristön
suojelua edistävään investointiin, jolla on mer
kittävä vaikutus Suomen ympäristön tilaan. 

Erityisesti ympäristönsuojeluinvestointien 
rahoittamiseen liittyen ehdotetaan lakia muu-

teltavaksi myös siten, että Pohjoismaiden In
vestointipankki voisi olla sanotussa laissa tar
koitettu luottolaitos. 

Esitys liittyy vuoden 1991 tulo- ja menoarvi
oesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. 

Lainmuutos on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1991. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Korkotukilainat ulkomaisiin ympäristön
suojeluinvestointeihin 

Luottolaitosten varoista myönnettävistä 
eräistä korkotukilainoista annetun lain (1015/ 
77) 2 §:n mukaisesti voidaan korkotukilainoja 
myöntää muun muassa teollisuuden vesiensuo
jelutoimenpiteiden toteuttamista varten, teolli
suuden sekä sähkön-, kaasun- ja lämpöhuollon 
ilmansuojeluinvestointien suorittamiseen, yleis
ten jätteiden käsittelypaikkojen perustamiseen 
ja kunnostamiseen sekä jätteiden hyödyntämis
tä edistävien investointien toteuttamiseen. Näi
tä ympäristönsuojeluinvestointien korkotuki
lainoja voidaan kuitenkin myöntää vain koti
maisen teollisuuden ja suomalaisten yhteisöjen 
Suomessa toteutettaville hankkeille. 

Itä-Euroopan valtioiden ympäristönsuojelun 
tehostaminen edellyttää erittäin suuria inves-
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tointeja mm. viemäriverkostojen saneerauk
seen, ilmanpuhdistuslaitteisiin, jätteiden keräi
lyjärjestelmiin ja jätteiden käsittelylaitoksiin. 
Toimia on jarruttanut pääoman puutteen lisäk
si tarvittavan teknologian ja tuotantolaitosten 
puute. 

Suomalaisen ympäristönsuojeluteknologian 
viennillä olisi mahdollista nopeuttaa Itä
Euroopan ympäristönsuojelutoimia siten, että 
myös Suomen ympäristön tila paranee. Erityi
sen tärkeätä olisi edistää ilmansuojelu- ja ve
siensuojelutoimia sekä toimia, joilla paranne
taan erityisesti ongelmajätteiden keräystä ja 
käsittelyä. 

Esityksessä ehdotetaan, että ympäristönsuo
jelua edistäviin investointeihin voitaisiin myön
tää korkotukilainoja myös silloin, kun inves
tointi suoritetaan Suomen rajojen ulkopuolel
la. Korkotukea myönnettäisiin kuitenkin vain, 
mikäli hankkeella on parantava vaikutus myös 
Suomen ympäristön tilaan. 
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Ympäristönsuojeluinvestointien korkotuen 
tarkoituksena on edistää suomalaisten laittei
den ja muun ympäristönsuojeluteknologian 
käyttöönottoa Itä-Euroopan valtioissa. Korko
tukilainoilla on oleellinen merkitys hankkeen 
kokonaisrahoituksessa varsinkin silloin, kun 
on kysymys suurista investoinneista. 

Korkotukilainaa voitaisiin myöntää suoma
laisille yrityksille ja suomalaisten osittain omis
tamille yhteisyrityksille, jotka toteuttavat ym
päristönsuojelua edistäviä investointeja Itä
Euroopan valtioissa. Korkotukilainaa voitai
siin myöntää myös hankkeen suunnittelukus
tannuksiin. Suomalainen yritys myöntää kor
kotukiluottoa vastaavan toimitusluoton ulko
maiselle tilaajalle korkotuen määrällä alenne
tulla korolla. 

1.2. Pohjoismaiden Investointipankin lainat 

Luottolaitosten varoista myönnettävistä 
eräistä korkotukilainoista annetun lain 1 §:n 2 
momentin mukaan lainan myöntää osuuspank
ki, säästöpankki, liikepankki, Postipankki, 
kiinnitysluottopankki, Teollistamisrahasto Oy 
ja Suomen Vientiluotto Oy -nimiset luotto-osa
keyhtiöt, vakuutusyhtiö tai työeläkelaitos. 
Korkotukilainaksi voidaan hyväksyä vain näi
den luottolaitosten myöntämä luotto. 

Pohjoismaiden Investointipankki on Poh
joismaiden vuonna 1975 perustama rahoituslai
tos. Suomen osuus pankin pääomasta on noin 
18 prosenttia. Pankin päätoimipaikka on Hel
singissä. 

Pohjoismaiden Investointipankki myöntää 
lainoja Pohjoismaiden yhteisten etujen mu
kaisten investointiprojektien ja viennin toteut
tamiseksi. Pankin myöntämien luottojen mää
rä oli 31.12.1989 14 964 milj. mk. 

Viime vuosina on Pohjoismaiden Investoin
tipankki ryhtynyt lainaittamaan ilmansuojelu
ja vesiensuojeluinvestointeja erityisesti teolli
suuden ja energiahuollon alueilla. Ympäris
töinvestointia voidaan lainaittaa silloinkin 
kun, se kohdistuu vain yhteen Pohjoismaahan. 
Pankin myöntämille lainoille ei ole voitu hakea 
korkotukea, koska se ei ole korkotukilaissa 
mainittu luottolaitos. Lähinnä ympäristönsuo
jeluinvestointien rahoittamiseen liittyen esite
tään, että Pohjoismaiden Investointipankki hy
väksytään korkotukilain 1 § :n 2 momentissa 
tarkoitetuksi luottolaitokseksi. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Itä-Euroopan ympäristönsuo j eluin vestoin-
tien tukemiseen on vuoden 1991 valtion tulo
ja menoarvioesityksessä ehdotettu hyväksyttä
väksi korkotukilainoja enintään 300 000 000 
markan edestä. Korkohyvitys olisi neljänä en
simmäisenä lainavuotena neljä prosenttia ja 
lainavuosien 5-8 aikana kaksi prosenttia. 
Vuonna 1991 hyväksyttävistä korkotukilainois
ta on arvioitu aiheutuvan valtiolle menoja 
vuonna 1991 5 milj. mk ja vuosina 1992-96 
yhteensä 50 milj. mk. 

3. Voimaantulo 

Esitys liittyy vuoden 1991 tulo- ja menoarvi
oesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1991. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 



1990 vp. - HE n:o 193 3 

Laki 
luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan luottolaitosten varoista myönnettävistä korkotukilainoista 23 päivänä joulukuuta 

1977 annetun lain (1015/77) 1 §:n 2 momentti ja 5 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 1 
päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1040/89), sekä 

lisätään 2 §:ään uusi 13 kohta seuraavasti: 

1 § 

Lainan myöntää osuuspankki, säästöpankki, 
liikepankki, Postipankki, kiinnitysluottopank
ki, Pohjoismaiden Investointipankki, Teollis
tamisrahasto Oy ja Suomen Vientiluotto Oy 
-nimiset luotto-osakeyhtiöt, vakuutusyhtiö tai 
työeläkelaitos, joita tässä laissa sanotaan luot
tolaitoksiksi. 

2 § 
Korkotukilainoja voidaan antaa: 

13) ulkomailla toteutettavaan ympäristön
suojelua edistävään investointiin, jolla on mer
kittävä vaikutus Suomen ympäristön tilaan. 

5 § 

Edellä 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetuista lai
noista hyväksyy korkotukilainoiksi vesiensuo-

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 1990 

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 ja 13 kohdissa tarkoitetut 
lainat hyväksyy korkotukilainoiksi ympäristö
ministeriö, 6 kohdassa tarkoitetut lainat liiken
neministeriö sekä 7-11 kohdissa tarkoitetut 
lainat kauppa- ja teollisuusministeriö ja korko
hyvityksen suorittaa niiden osalta valtiokontto
ri. Muiden lainojen osalta lainan hyväksyy 
korkotukilainaksi ja korkohyvityksen maksaa 
asianomainen keskusvirasto. Asianomainen 
ministeriö voi myös oikeuttaa alaisensa keskus
viraston tai piirihallintoviranomaisen ·hyväksy
mään korkotukilainaksi määrältään enintään 
1 000 000 markan suuruisen edellä 2 §:n 2 sekä 
5-11 kohdassa tarkoitetun lainan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Matti Louekoski 
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Liite 
Laki 

luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan luottolaitosten varoista myönnettävistä korkotukilainoista 23 päivänä joulukuuta 

1977 annetun lain (1015/77) 1 §:n 2 momentti ja 5 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 1 
päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1040/89), sekä 

lisätään 2 §:ään uusi 13 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

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. 

1 § 

Ehdotus 

Lainan myöntää osuuspankki, säästöpankki, 
liikepankki, Postipankki, kiinnitysluottopank
ki, Pohjoismaiden Investointipankki, Teollis
tamisrahasto Oy ja Suomen Vientiluotto Oy 
-nimiset luotto-osakeyhtiöt, vakuutusyhtiö tai 
työeläkelaitos, joita tässä laissa sanotaan luot
tolaitoksiksi. 

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 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
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. 

13) ulkomailla toteutettavaan ympäristön
suojelua edistävään investointiin, jolla on mer
kittävä vaikutus Suomen ympäristön tilaan. 

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
tus. Edellä 2 §:n 5 ja 13 kohdissa tarkoitetut 
lainat hyväksyy korkotukilainoiksi ympäristö
ministeriö, 6 kohdassa tarkoitetut lainat liiken
neministeriö sekä 7-11 kohdissa tarkoitetut 
lainat kauppa- ja teollisuusministeriö ja korko
hyvityksen suorittaa niiden osalta valtiokontto
ri. Muiden lainojen osalta lainan hyväksyy 
korkotukilainaksi ja korkohyvityksen maksaa 
asi::.nomainen keskusvirasto. Asianomainen 
ministeriö voi myös oikeuttaa alaisensa keskus
viraston ta; piirihallintoviranomaisen hyväksy·
mään korkotukilainaksi määrältään enintään 
1 000 000 markan suuruisen edellä 2 §:n 2 sekä 
5-11 kohdassa tarkoitetun lainan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 


