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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teollisuudelle ympäris
tönsuojeluinvestointeihin myönnettävistä valtiontakaoksista an
netun lain muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan teollisuudelle ympä
ristönsuojeluinvestointeihin myönnettävistä 
valtiontakauksista annettua lakia muutettavak
si siten, että sen nojalla voidaan myöntää sekä 
valtiontakauksia että vientitakuita myös ulko-

mailla toteutettavia Suomen ympäristön tilaa 
merkittävästi parantavia investointeja varten 
tarvittavien luottojen vakuudeksi. 

Lainmuutos on tarkoitettu tulemaan voi
maan heti, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Teollisuudelle ympäristönsuojeluinvestoin
teihin myönnettävistä valtiontakauksista anne
tun lain (609173) mukaan Valtiontakuukeskus 
voi myöntää valtiontakauksia teollista tai sii
hen verrattavaa tuotannollista toimintaa har
joittavien yritysten vesiensuojelu- ja ilmansuo
jeluinvestointien rahoittamiseen myönnettyjen 
luottojen vakuudeksi. Lakia muutettiin 1 päi
vänä heinäkuuta 1990 voimaan tulleella lailla 
(597 /90) siten, että sen nojalla voidaan myön
tää valtiontakauksia myös jätteiden hyödyntä
mishankkeiden toteuttamiseksi tehtäviä inves
tointeja varten tarvittavien luottojen vakuu
deksi. Näitä valtiontakauksia ympäristönsuoje
luinvestointien rahoittamiseksi myönnettyjen 
luottojen vakuudeksi voidaan kuitenkin myön
tää vain kotimaisten yritysten Suomessa toteu
tettaville hankkeille. Takausluottoja saa sa
manaikaisesti olla takaisin maksamatta yhteen
sä enintään 600 miljoonan markan määrä. 

Mainitun lain nojalla myönnettyjä takauksia 
oli 31 päivänä lokakuuta 1990 voimassa pää
omamäärältään yhteensä noin 118 miljoonaa 
markkaa. Tästä määrästä oli vesiensuojeluin-
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vestointeihin myönnettyjä takauksia 93 miljoo
naa markkaa ja ilmansuojeluinvestointeihin 
myönnettyjä takauksia 13 miljoonaa markkaa 
sekä jätteiden hyödyntämisinvestointeihin 
myönnettyjä takauksia 12 miljoonaa markkaa. 
Valtiontakuukeskukselle ympäristönsuojeluin
vestointeihin myönnetyistä takauksista aiheu
tuneet tappiot ovat lain voimassaoloajalta ol
leet noin 0,05 prosenttia taattujen luottojen 
kokonaismäärästä. 

2. Ehdotetut muutokset 

2.1. Ulkomaiset ympäristönsuojeluinvestoin
nit 

Lokakuussa 1989 allekirjoitettiin Suomen ta
savallan ja Sosialististen neuvostotasavaltain 
liiton hallitusten välinen pöytäkirja Kuolan 
niemimaan alueella tapahtuvasta yhteistyöstä 
samoin kuin toimintaohjelma molempien mai
den lähellä olevilta alueilta tulevien ilman epä
puhtauksien virtausten ja niiden haitallisten 
vaikutusten rajoittamisesta ja vähentämisestä. 
Yhteistyön on tarkoitus kattaa tarvittavan tut-



2 1990 vp. - HE n:o 311 

kimustyön, teollisuuslaitosten uudistamisen ja 
näihin liittyvät rahoitusjärjestelyt. Vastaavan
laista toimintaohjelmaa valmistellaan myös ve
siensuojelun alalta. 

Edellä mainittuihin sopimuksiin liittyen Suo
mi ja Neuvostoliitto ovat sopineet maiden yh
teistä rajaa lähellä olevilla alueilla tapahtuvien 
rikki-, typpi- ja raskasmetallipäästöjen vähen
tämisestä. Neuvostoliiton mahdollisuudet saa
da saastepäästöt kuriin omin toimenpitein Suo
men rajaa lähellä olevilla alueilla ovat kuiten
kin rajalliset. Näiden seutujen ympäristöongel
mien laajuus ja tietoisuus siitä, että ongelmien 
ratkaisuun tarvitaan ulkomaista rahoitusta, pa
kottavat muun muassa Suomen lisäämään voi
makkaasti valmiutta yhteistyöhön ja avunau
toon ympäristöteknologian alueella Neuvosto
liiton suuntaan. Suomen metsien, merialueiden 
ja järvien pelastamismahdollisuudet ovat mer
kittävässä määrin riippuvaisia siitä, miten no
peasti lähinnä teollisuuden ja voimatalouden 
päästöjä onnistutaan Neuvostoliiton luoteiso
sassa vähentämään. 

Esityksessä ehdotetaan, että teollisuudelle 
ympäristönsuojeluinvestointeihin myönnettä
vistä valtiontakauksista annettua lakia muutet
taisiin siten, että valtiontakauksia voitaisiin 
myöntää Suomen ympäristön tilaan merkittä
viä parannusvaikutuksia aikaansaavien inves
tointien rahoittamiseen myös silloin, kun inves
tointi toteutetaan Suomen rajojen ulkopuolel
la. 

Kysymyksessä olevat investoinnit on tarkoi
tuksena toteuttaa pääosin suomalaisia tuotteita 
ja palveluita käyttäen. Suomalaisten toimitus
ten rahoitusjärjestelyt edellyttävät puolestaan 
vientiluottojen ja vientitakuiden käyttämistä. 
Koska ympäristönsuojeluinvestointeihin myön
nettyjen vientiluottojen vakuudeksi käytetyt 
vientitakuut ovat Suomen ympäristön tilan pa
rantamiseen liittyviä toimenpiteitä eikä niiden 
voida katsoa olevan vienninedistämistä, tulisi 
ne erottaa Valtiontakuukeskuksen tavanomai
sesta vientitakuutoiminnasta. Lisäksi toimin
nasta voi aiheutua huomattavia korvausmeno
ja. Näistä syistä esityksessä ehdotetaan mainit
tua lakia muutettavaksi myös siten, että ulko
mmsnn ympäristönsuojeluinvestointeihin 
myönnettävät vientitakuut annettaisiin sen no
jalla (1 a §). 

Takauksia voitaisiin myöntää ympäristön
suojeluinvestoinnin rahoittamiseksi käytettyjen 
varsinaisten ympäristönsuojeluluottojen ja 
pehmeäehtoisten korkotukiluottojen vakuu-

deksi ja takuita julkisesti tuettujen vientiluot
tojen vakuudeksi. Takausten ja takuiden saaji
na voisivat olla lähinnä teollista tai tuotannol
lista toimintaa harjoittavat kotimaiset ja ulko
maiset yritykset, yritystoimintaa välittömästi 
edistävät yritykset ja yhteisyritykset sekä rahoi
tuslaitokset. Takaus tai takuu voitaisiin myön
tää kotimaisten ja ulkomaisten luottolaitosten 
ja muiden luotanantajien myöntämien luotto
jen vakuudeksi. Jos takausta tai takuuta haet
taisiin muun kuin luottolaitoksen myöntämän 
luoton vakuudeksi, erityistä huomiota kiinni
tettäisiin Iuotonautajan kykyyn ja mahdolli
suuksiin täyttää sille määrätyt velvollisuudet. 

Luoton käyttötarkoituksena tulisi olla sellai
sen investoinnin toteuttaminen, joka vaikuttaa 
merkittävästi Suomeen suuntautuvien saaste
päästöjen vähenemiseen. Investointialueina tu
lisivat kyseeseen Suomen rajojen välittömässä 
läheisyydessä sijaitsevina lähinnä Kuola, Neu
vosto-Karjala, Leningradin alue sekä Baltian 
maat. 

Rajaamalla ulkomaiset investoinnit tiukasti 
vain Suomen ympäristön puhdistumiseen vai
kuttavien laitetoimitusten sekä niihin liittyvien 
työsuoritusten ja palvelusten rahoittamiseen 
poistetaan mahdollisuus käyttää järjestelyä 
vientitoimituksille myönnettäviä, julkisesti tu
ettuja vientiluottoja koskevien säännösten kier
tämiseen. Milloin luotto myönnettäisiin peh
meäehtoisena korkotukiluottona, edellytettäi
siin, että luoton lahja-aste vastaa Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestössä (OECD) 
sovittua kulloinkin voimassa olevaa vähim
mäislahja-astetta. 

Silloin kun kansainvälinen rahoituslaitos 
hoitaisi Suomen ympäristön tilaa merkittävästi 
parantavan investoinnin kokonaisrahoituksen 
hankkeeseen osallistuvien maiden keskinäisellä 
sopimuksella erikseen määritellyllä tavalla, ta
kuukeskus osallistuisi Suomen vastuuosuuden 
rahoitukseen myöntämällä rahoitukselle ta
kuun, takauksen tai vastatakauksen. 

Lisäksi ehdotetaan lain nimike muutettavak
si lain soveltamisalan laajentamisen johdosta 
sekä tehtäväksi lakiin tästä johtuvat lausunto
jen pyytämistä ja valvontaa koskevat lisäykset 
(3 ja 4 §). 

2.2. Takausvaltuuden korottaminen 

Suomen ympäristön tilaa parantavien ulko
maisten ympäristönsuojeluinvestointien toteu-
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tus suomalaista teknologiaa ja rahoitusta käyt
täen merkitsee varautumista huomattavan ta
kuu- ja takausvastuun syntymiseen, joten ny
kyisen 600 miljoonan markan enimmäisvaltuu
den voidaan arvioida käyvän täysin riittämät
tömäksi. Jo yksin Kuolan nikkelisulattojen 
uudistamisen toteuttamiseen tarvittaviin suo
malaisen rahoitusosuuden takuu- ja takausjär
jestelyihin tulisi varata 1 300 miljoonan mar
kan takausvaltuudet. Tämän johdosta ehdote
taan takausvaltuus korotettavaksi 3 000 mil
joonaan markkaan (5 §). 

3. Esityksen taloudelliset ja or
ganisatoriset vaikutukset 

Valtiontakuukeskukselle aiheutuisi kysymyk
sessä olevasta toiminnasta hallintokustannuk-

sia, joiden määrä arvioidaan kuitenkin suhteel
lisen vähäiseksi. Toiminnasta voi aiheutua 
huomattavia korvausmenoja, joiden määrää 
on kuitenkin etukäteen mahdotonta arvioida. 
Ulkomaisten ympäristönsuojeluinvestointien 
rahoittamiseksi myönnettävien vientitakuiden, 
takauksien ja vastatakauksien vakuusvaatimus
ten harkinnassa noudatettaisiin Valtiontakuu
keskuksen vakiintunutta käytäntöä. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan heti, kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
teollisuudelle ympäristönsuojeluinvestointeihin myönnettävistä valtiontakaoksista annetun lain 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan teollisuudelle ympäristönsuojeluinvestointeihin myönnettävistä valtiontakauksista 

13 päivänä heinäkuuta 1973 annetun lain (609173) nimike sekä 1 §:n 1 momentti, 3 §, 4 §:n 
1 momentti ja 5 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 3 §ja 4 §:n 1 momentti 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa 
laissa (597 /90) ja 5 § 25 päivänä huhtikuuta 1984 annetussa laissa (319/84), sekä 

lisätään lakiin uusi 1 a ja 6 a § seuraavasti: 

Laki 
ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakaoksista ja vientitakuista 

1 § 
Teollista tai siihen verrattavaa tuotannollista 

toimintaa harjoittavien yritysten vesiensuojelu
ja ilmansuojeluinvestointien sekä jätteiden 
hyödyntämisinvestointien (kotimaiset ympäris
tönsuojeluinvestoinnit) rahoittamiseen myön
nettyjen luottojen vakuudeksi Valtiontakuu
keskus voi myöntää valtiontakauksia siten kuin 
tässä laissa säädetään. 

1 a § 
Ulkomailla toteutettavien Suomen ympans

tön tilaa merkittävästi parantavien investoin
tien (ulkomaiset ympäristönsuojeluinvestoin
nit) rahoittamiseen Valtiontakuukeskus voi 

myöntää valtiontakauksia ja vientitakuita siten 
kuin tässä laissa säädetään. 

3 § 
Ennen valtiontakauksen myöntämistä koti

maiselle ympäristönsuojeluinvestoinnille Valti
ontakuukeskuksen on hankittava vesi- ja ym
päristöhallituksen lausunto investoinnin tarkoi
tuksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta vesien
suojelun edistämisen kannalta tai lääninhalli
tuksen lausunto ilmansuojelun ja jätteiden 
hyödyntämisen edistämisen kannalta. Suomen 
ympäristön tilaa merkittävästi parantavien ul
komaisten ympäristönsuojeluinvestointien 
osalta lausunto investoinnin tarkoituksenmu
kaisuudesta ja tehokkuudesta on hankittava 
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ympäristöministeriöitä ja kauppa- ja teollisuus
ministeriöitä sekä lausunto investoinnin tarkoi
tuksenmukaisuudesta ulkoasiainministeriöltä. 

4 § 
Vesi- ja ympäristöhallituksen asiana on val

voa vesiensuojeluinvestointien ja lääninhalli
tuksen muiden kotimaisten ympäristönsuoje
luinvestointien toteutusta. Y mpäristöministe
riön tehtävänä on valvoa ulkomaisten ympäris
tönsuojeluinvestointien toteutusta. 

5 § 
Takaus- ja takuuluottoja saa samanaikaisesti 

olla takaisin maksamatta yhteensä enintään 

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1990 

3 000 miljoonan markan määrä mukaan luke
matta korkoja ja muita pääoman lisäksi mah
dollisesti maksettavia suorituksia. Ulkomaan 
rahan määräisen luoton vasta-arvo lasketaan 
takausta annettaessa voimassa olleen Suomen 
Pankin asianomaiselle valuutalle noteeraaman 
myyntikurssin mukaan. 

6 a § 
Tässä laissa tarkoitettujen vientitakuiden 

osalta on soveltuvin osin muutoin voimassa, 
mitä vientitakuulaissa (479/62) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Kauppa- ja teollisuusministeri Ilkka Suominen 
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Liite 

Laki 
teollisuudelle ympäristönsuojeluinvestointeihin myönnettävistä valtiontakaoksista annetun lain 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan teollisuudelle ympäristönsuojeluinvestointeihin myönnettävistä valtiontakauksista 

13 päivänä heinäkuuta 1973 annetun lain (609173) nimike sekä 1 §:n 1 momentti, 3 §, 4 §:n 
1 momentti ja 5 §, 

sellaisina kuin niistä ovat, 1 ja 3 § ja 4 § :n 1 momentti 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa 
laissa (597 /90) ja 5 § 25 päivänä huhtikuuta 1984 annetussa laissa (319/84), sekä 

lisätään lakiin uusi 1 a ja 6 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Laki 

teollisuudelle ympäristönsuojeluinvestointeihin 
myönnettävistä valtiontakaoksista 

1 § 
Teollista tai siihen verrattavaa tuotannollista 

toimintaa harjoittavien yritysten vesiensuojelu
ja ilmansuojeluinvestointien sekä jätteiden 
hyödyntämisinvestointien (ympäristönsuoje
/uinvestoinnit) rahoittamiseen myönnettyjen 
luottojen vakuudeksi Valtiontakuukeskus voi 
myöntää valtiontakauksia siten kuin tässä lais
sa säädetään. 

3 § 
Ennen valtiontakauksen myöntämistä Valti

ontakuukeskuksen on hankittava vesi- ja ym
päristöhallituksen lausunto investoinnin tarkoi
tuksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta vesien
suojelun edistämisen kannalta tai lääninhalli
tuksen lausunto ilmansuojelun ja jätteiden 
hyödyntämisen edistämisen kannalta. 

Ehdotus 

Laki 
ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin 

myönnettävistä valtiontakaoksista ja 
vientitakuista 

1 § 
Teollista tai siihen verrattavaa tuotannollista 

toimintaa harjoittavien yritysten vesiensuojelu
ja ilmansuojeluinvestointien sekä jätteiden 
hyödyntämisinvestointien (kotimaiset ym
päristönsuojeluinvestoinnit) rahoittamiseen 
myönnettyjen luottojen vakuudeksi Valtionta
kuukeskus voi myöntää valtiontakauksia siten 
kuin tässä laissa säädetään. 

1 a § 
Ulkomailla toteutettavien Suomen ympäris

tön tilaa merkittävästi parantavien investoin
tien (ulkomaiset ympäristönsuojeluinvestoin
nit) rahoittamiseen Valtiontakuukeskus voi 
myöntää valtiontakauksia ja vientitakuita siten 
kuin tässä laissa säädetään. 

3 § 
Ennen valtiontakauksen myöntämistä koti

maiselle ympäristönsuojeluinvestoinnille Valti
ontakuukeskuksen on hankittava vesi- ja ym
päristöhallituksen lausunto investoinnin tarkoi
tuksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta vesien
suojelun edistämisen kannalta tai lääninhalli
tuksen lausunto ilmansuojelun ja jätteiden 
hyödyntämisen edistämisen kannalta. Suomen 
ympäristön tilaa merkittävästi parantavien ul
komaisten ympäristönsuojeluinvestointien 
osalta lausunto investoinnin tarkoituksenmu-
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Voimassa oleva laki 

4 § 
Vesi- ja ympäristöhallituksen asiana on val

voa vesiensuojeluinvestointien ja lääninhalli
tuksen muiden ympäristönsuojeluinvestointien 
toteutusta. 

5 § 
Takausluottoja saa samanaikaisesti olla ta

kaisin maksamatta yhteensä enintään 
600 000 000 markan määrä mukaan lukematta 
korkoja ja muita pääoman lisäksi mahdollisesti 
maksettavia suorituksia. Ulkomaan rahan 
määräisen luoton vasta-arvo lasketaan takaus
ta annettaessa voimassa olleen Suomen Pankin 
asianomaiselle valuutalle noteeraaman myynti
kurssin mukaan. 

Ehdotus 

kaisuudesta ja tehokkuudesta on hankittava 
ympäristöministeriöitä ja kauppa- ja teollisuus
ministeriöitä sekä lausunto investoinnin tarkoi
tuksenmukaisuudesta ulkoasiainministeriöltä. 

4 § 
Vesi- ja ympäristöhallituksen asiana on val

voa vesiensuojeluinvestointien ja lääninhalli
tuksen muiden kotimaisten ympäristönsuoje
luinvestointien toteutusta. Ympäristöministe
riön tehtävänä on valvoa ulkomaisten ympäris
tönsuojeluinvestointien toteutusta. 

5 § 
Takaus- ja takuuluottoja saa samanaikaisesti 

olla takaisin maksamatta yhteensä enintään 
3 000 miljoonan markan määrä mukaan luke
matta korkoja ja muita pääoman lisäksi mah
dollisesti maksettavia suorituksia. Ulkomaan 
rahan määräisen luotan vasta-arvo lasketaan 
takausta annettaessa voimassa olleen Suomen 
Pankin asianomaiselle valuutalle noteeraaman 
myyntikurssin mukaan. 

6 a § 
Tässä laissa tarkoitettujen vientitakuiden 

osalta on soveltuvin osin muutoin voimassa, 
mitä vientitakuulaissa (479/62) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 


