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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kalatalouden korkotuki
lainoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että kalatalouden 
korkotukilainoista annettussa laissa säädettyä 
lainan myöntämismenettelyä yksinkertaistetaan 
siten, että lainahakemuksia ei enää olisi tarpeen 
käsitellä keskusrahalaitosten johtokunnissa. 
Lainahakemukset olisi kuitenkin tarkastettava 

maa- ja metsätalousministeriön määräämällä 
tavalla. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväk
sytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Kalatalouden korkotukilainoista annetun 
lain (1/76) nojalla korkotukilainaa voidaan 
myöntää ammattikalastajille kalastuselinkeinon 
harjoittamiseen. Lainoja myönnetään kalas
tusalusten ja pyyntivälineiden hankintaan (ka
lastajalainat) sekä kalan talteenottoa, säilyttä
mistä ja käsittelyä varten tarpeellisten laitosten 
ja laitteiden sekä kuljetusvälineiden hankkimi
seen samoinkuin alusten rakentamisen rahoit
tamiseen (kalan markkinoimislainat). Maa- ja 
metsätalousministeriö voi lain 7 §:n nojalla 
myöntää kalastajalainan pääomalle sekä sen 
korolle valtion takauksen. Korkotukilainoja 
myönnetään vuosittain 150-200 kappaletta. 

Kalatalouden korkotukilainoista annetun 
lain 14 §:n mukaan lainat myöntää osuuspank
ki, säästöpankki, liikepankki, Postipankki tai 
Suomen Hypoteekkiyhdistys. Lain 14 §:n 2 
momentin mukaan lainahakemukset on käsitel
tävä Osuuspankkien Keskuspankki Oy:n, Sääs
töpankkien Keskus-Osake-Pankin, Postipan
kin, liikepankkien tai Suomen Hypoteekkiyh
distyksen johtokunnassa. Osuuspankin on saa
tava lainan myöntämiseen Osuuspankkien Kes
kuspankki Oy:n hyväksyminen ja säästöpankin 
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin hyväk-
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symirien. Lisäksi maa- ja metsätalousministeri·· 
ön tehtävään määräämän henkilön on tarkas
tettava lainahakemukset. Lainaa toiselle siirret
täessä on noudatettava samaa menettelyä kuin 
lainaa myönnettäessäkin. 

2. Ehdotetut muutokset 

Lain 14 §:n 1 momentti sisältää luettelon 
kalatalouden korkotukilainoja myöntävistä 
luottolaitoksista. 

Pykälän 2 momentissa säädetään lainahake
muksen käsittelystä ja hyväksyruismenettelystä 
keskusrahalaitoksen johtokunnassa. Momentis
sa säädetty keskusrahalaitoskäsittely ei ole 
säästöpankkien osalta enää mahdollinen sääs
töpankkiryhmittymässä tapahtuneiden organi
saatiomuutosten takia. Lisäksi osuuspankit ja 
säästöpankit tekevät nykyisin itsenäisesti laina
päätöksensä, minkä vuoksi keskusrahalaitosten 
hyväksymispäätöksillä ei ole enää käytännön 
merkitystä. Lainan hyväksyruismenettely on 
muutoinkin säädelty asianomaista luottolaitos
ta koskevassa lainsäädännössä. Pykälän 2 mo
menttiin sisältyvä hyväksyruismenettelyä kos
keva säännös ehdotetaan sen vuoksi poistetta
vaksi. Lainahakemus olisi ennen lainan myön-
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tämistä kuitenkin tarkastettava maa- ja metsä
talousministeriön määräämällä tavalla. Minis
teriö voisi antaa nopeasti ja joustavasti 
tarkastusta koskevat määräykset. 

3. Esityksen vaikutukset 

Esityksellä ei ole valtion hallinnon osalta 
välittömiä taloudellisia tai organisatorisia vai
kutuksia. 

Ehdotettu muutos mahdollistaa lainahake
musten käsittelyn organisaatiomuutosten edel
lyttämällä tavalla, nopeuttaa lainahakemusten 
käsittelyä sekä säästää luottolaitosten kustan
nuksia. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä maa- ja 
metsätalousministeriössä säästöpankkiryhmit-

tymän aloitteesta. Osuuspankkien Keskuspank
ki Oy:tä, Säästöpankkiliitto r.y:tä, Sp-palvelu 
Oy:tä, Kansallis-Osake-Pankkia, Suomen Yh
dyspankki Oy:tä, Postipankki Oy:tä, Suomen 
Hypoteekkiyhdistystä, Kalatalouden Keskus
liitto ry:tä ja Suomen Ammattikalastajaliitto 
ry:tä on kuultu valmistelun yhteydessä. 

5. Voimaantulo 

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

Lain voimaan tullessa vireillä olevat lainaha
kemukset ehdotetaan käsiteltäviksi loppuun 
lakiehdotuksen mukaisessa käsittelyjärjestyk
sessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
kalatalouden korkotukilainoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kalatalouden korkotukilainoista 9 päivänä tammikuuta 1976 annetun lain (1176) 

14 §:n 2 momentti seuraavasti: 

14 § 

Korkotukilainahakemus on ennen lainan 
myöntämistä tarkastettava maa- ja metsäta
lousministeriön määräämällä tavalla. 

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1993 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat 
lainahakemukset käsitellään loppuun tämän 
lain mukaista menettelyä noudattaen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- ja metsätalousministeri Martti Pura 
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Liite 

Laki 
kalatalouden korkotukilainoista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kalatalouden korkotukilainoista 9 päivänä tammikuuta 1976 annetun lain (1/76) 

14 §:n 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

14 § 

Korkotukilainan myöntämiseen on osuus
pankin saatava Osuuspankkien Keskuspankki 
Oy:n johtokunnan ja säästöpankin Säästö
pankkien Keskus-Osake-Pankin johtokunnan 
hyväksyminen. Näiden johtokuntien samoin 
kuin liikepankin, Postipankin ja Suomen Hy
poteekkiyhdistyksen johtokunnan tulee antaa 
lainahakemukset ennen asian ratkaisemista 
maa- ja metsätalousministeriön tehtävään mää
räämän henkilön tarkastettavaksi. 

Korkotuki/ainahakemus on ennen lainan 
myöntämistä tarkastettava maa- ja metsätalous
ministeriön määräämällä tavalla. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat 
lainahakemukset käsitellään loppuun tämän lain 
mukaista menettelyä noudattaen. 




