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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ydinenergialain 52 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan ydinenergialakia 
muutettavaksi siten, että valtion ydinjäte
huoltorahastosta valtiolle ja jätehuoltovelvol
lisille myönnettävien lainojen korko sidottai
siin Suomen pankin peruskoron sijasta 

380383R 

markkinoilla käypään korkoon. Laki on tar
koitettu tulemaan voimaan asetuksella erik
seen säädettävänä ajankohtana. Tarkoitukse
na on, että sitä voitaisiin soveltaa jo vuonna 
1999 myönnettäviin uusiin lainoihin. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Ydinenergialain (990/1987) 9 § :n 3 mo
mentin mukaan ydinjätteen tuottajat, jäljem
pänä jätehuoltovelvolliset, ovat velvollisia 
huolehtimaan kaikista jätehuollon toi
menpiteistä ja vastaamaan niiden kustannuk
sista. Varojen riittävyyden varmistamiseksi 
ja jätehuollon kustannusten oikea-aikaiseksi 
kohdentamiseksi ydinvoimalla tuotetun säh
kön hintaan jätehuoltovelvollisilta kerätään 
varoja budjetin ulkopuoliseen valtion ydinjä
tehuoltorahastoon. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa 
vuosittain kunkin jätehuoltovelvollisen ydin
jätehuollon vastuumäärän ja rahastotavoit
teen. Vastuumäärällä tarkoitetaan olemassa 
olevien jätteiden huollon ja ydinlaitosten 
käytöstäpoiston arvioituja jäljellä olevia kus
tannuksia. Vastuumäärän mukainen pääoma 
kerätään rahastoon enintään 25 vuoden ku
luessa. Rahastotavoite tarkoittaa sitä pää
omaa, joka jätehuoltovelvollisella on oltava 
rahastossa kunakin kalenterivuonna. Valtion 
ydinjätehuoltorahasto laskee kunkin jäte
huoltovelvollisen jätehuoltomaksun rahasto
tavoitteen ja rahastossa olevan pääomaosuu
den (rahasto-osuus) perusteella. Jätehuolto
velvollisten vastuu ydinjätehuollon kustan
nuksista ei kuitenkaan rajoitu rahastoinnin 
pohjana olevaan vahvistettuun vastuumää
rään: jätehuoltovelvolliset vastaavat sekä 
rahaston tappioista että mahdollisesti arvioi
tua korkeammista jätehuoltokustannuksista. 

Jätehuoltovelvolliset ja näiden osakkeen
omistajat voivat halutessaan lainata rahaston 
varoista korkeintaan 75 % turvaavia vakuuk
sia vastaan. Valtiolla on oikeus lainata loput 
varat. Lainaus valtiolle voi tapahtua siirtona 
valtion talousarvion piiriin myöhemmin ra
hastolle palautettavaksi tai valtion ta
vanomaisen lainanoton puitteissa. Mahdolli
sesti jäljelle jääneet varat rahaston tulee si
joittaa parhaan mahdollisen tuoton antavalla 
tavalla turvaavia vakuuksia vastaan. 

Rahaston tuotot ja mahdollinen voitto 
muodostuvat rahaston myöntämien lainojen 
koroista ja muun sijoitustoiminnan tuotoista. 

Kunkin kalenterivuoden voitolla hyvitetään 
jätehuoltovelvollisten rahasto-osuuksia siinä 
suhteessa kuin rahasto-osuudet ovat kalente
rivuoden aikana olleet rahaston varoina. 

Voimassa olevan ydinenergialain 52 §:n 4 
momentin mukaan ydinjätehuoltorahastosta 
jätehuoltovelvolliselle, jätehuoltovelvollisen 
osakkeenomistajalle tai valtiolle myönnettä
vien lainojen korko on vähintään Suomen 
Pankin peruskorko lisättynä kahdella pro
senttiyksiköllä. Lainojen yleisistä ehdoista 
on säädetty tarkemmin valtion ydinjätehuol
torahaston varoista annettavien lainojen ylei
sistä ehdoista annetulla valtioneuvoston pää
töksellä (166/1988), jonka mukaan korko on 
peruskorko lisättynä tasan kahdella prosent
tiyksiköllä. Samalla tavalla määräytyy kor
vaus talousarvion piiriin siirretyistä varoista. 

Rahastossa olevien varojen arvon säilymi
sestä on pyritty huolehtimaan säätämällä, 
että lainoihin sovelletaan indeksiehtoa. Jos 
kuluttajahintaindeksi joulukuusta joulukuu
hun laskettuna ylittää Suomen Pankin perus
koron saman kalenterivuoden keskimääräisen 
tason, korotetaan perittävää korkoa ylityksen 
määrällä, pyöristettynä ylöspäin lähimpään 
täyteen neljäsosaprosenttiin. 

Valtion ydinjätehuoltorahastosta palaute
taan varoja jätehuoltovelvollisille sitä mu
kaa, kun ydinjätehuollon vastuumäärä pie
nenee toteutettujen jätehuoltotoimenpiteiden 
tai muuten arvioitujen kustannusten pienene
misen takia. 

Jätehuoltovelvollisia ovat Teollisuuden 
Voima Oy, Imatran Voima Oy sekä Valtion 
teknillinen tutkimuskeskus Otaniemessä si
jaitsevan tutkimusreaktorin omistajana. Ra
haston pääoma on tällä hetkellä noin 5,2 
miljardia markkaa, ja se kattaa 83 % ydinjä
tehuollon jäljellä olevista kustannuksista. 
Rahastoimatra olevalle osuudelle jätehuolto
velvolliset ovat antaneet vakuudet. 

Rahaston varojen hoidolle asetettuja ta
voitteita ovat muun muassa pääoman turvaa
minen luottotappioiden varalta, pääoman tur
vaaminen rahan arvon huononemisen varalta 
sekä kohtuullinen reaalituotto, rahaston lik
viditeetti palautusten varalta ja pienet hallin
tokulut. Rahaston varojen hoidossa turvaa
vuus on tärkeämpi kuin pääoman mahdolli-
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simman suuren tuoton saavuttaminen. Ta
kaisinlainatun pääoman osalta jätehuoltovel
volliset voivat oman liiketoimintansa kautta 
pyrkiä hankkimaan mahdollisimman suuren 
tuoton. 

Jos jätehuoltovelvolliset, jätehuoltovelvol
listen osakkeenomistajat tai valtio eivät lai
naa kaikkia rahaston varoja, on rahaston si
joitettava ylijääneet varat turvaavia vakuuk
sia vastaan muulla parhaan tuoton antavana 
tavalla. Käytännössä näitä varoja on sijoitet
tu sijoitustodistuksiin, notariaattilainoihin ja 
valtion obligaatiolainoihin. 

1.2. Nykytilan arviointi 

Viimeaikaiset rahamarkkinoiden muutok
set ja markkinaehtoisten lainojen korkotason 
aleneminen ovat aiheuttaneet ilmeisen tar
peen muuttaa rahaston myöntämien lainojen 
korkoa koskevia säännöksiä. Rahaston varo
jen hoidolle asetetut tavoitteet saavutettiin 
viime aikoihin asti hyvin. Valtiolle myönne
tyt lainat katsotaan riskittömiksi ja jätehuol
tovelvollisille myönnetyille lainoille vaadi
taan turvaavat vakuudet. Peruskorkoon sidot
tu lainakorko indeksiehtoineen takaa pää
omalle reaalituoton. Rahaston likviditeetti 
mahdollisia palautuksia ajatellen on toteutet
tu siten, että myönnettyihin lainoihin ja siir
toihin valtiovarastoon on otettu tarpeelliset 
takaisinmaksuehdot 

Jätehuoltovelvolliset voimayhtiöt ja valtio 
käyttivät rahaston aloitusvaiheen jälkeen 
vuoteen 1997 asti siirto- ja lainausoikeuttaan 
täysimääräisesti. Vuonna 1998 valtio ei kor
keaan korkoon vedoten enää lisännyt siirtoja 
ja lainanottoaan rahastolta. Rahasto joutui 
sijoittamaan noin 125 miljoonaa markkaa 
markkinoilta ostettaviin valtion obligaatioi
hin. Suomen Pankin peruskorko on 16 päi
västä syyskuuta 1996 ollut 4,0 % vuodessa. 
Täten lain vaatima lainojen korko on ollut 
6,0 %, mikä on nykyisessä tilanteessa kor
keampi kuin vastaavien markkinaehtoisten 
lainojen korot. Esimerkiksi 12 kuukauden 
Helibor-korko oli 3,90 % 31 päivänä hei
näkuuta 1998. 

Jos rahaston valtiolle myönnettävistä lai
noista perittävä korko on korkeampi kuin 
esimerkiksi valtionobligaatioille maksettava 
korko, on todennäköistä, että valtion lai
nanotosta käytännössä vastaava valtiokontto
ri ei jatkossakaan tule ottamaan lainaa rahas
tolta. 

Jätehuoltovelvollisten kannalta rahaston 

niille myöntämistä lainoista perimän koron 
suuruus ei ole yhtä oleellinen, sillä korko 
lisää rahaston pääomaa ja pienentää vastaa
vasti jätehuoltovelvollisen maksettaviksi tu
levia ydinjätehuoltomaksuja. Koron suuruu
della saattaa silti olla merkitystä myös jäte
huoltovelvollisten kannalta, jos esimerkiksi 
koron ja jätehuoltomaksun maksajana on eri 
tulosyksikkö. Jos korko on oleellisesti 
markkinakorkoja korkeampi, on mahdollista, 
että myöskään jätehuoltovelvolliset eivät tule 
täysimääräisesti käyttämään lainausoikeut
taan. 

Jos valtio tai jätehuoltovelvolliset eivät 
ota lainaksi rahaston koko pääomaa, rahasto 
joutuu sijoittamaan yli jäävät varat mark
kinoille. Koska joukkovelkakirjoilla ei enää 
yleensä ole vakuuksia, jäävät valtion obli
gaatiot käytännössä ainoaksi vaihtoehdoksi 
markkinoilla tapahtuvassa rahaston sijoitus
toiminnassa. 

Menettely, jossa valtionhallintoon kuulu
va ydinjätehuoltorahasto lainaa valtiolle obli
gaatiomarkkinoiden kautta, ei ole tarkoituk
senmukainen järjestelyjen monimutkaisuuden 
vuoksi. Rahaston toiminta markkinoilla edel
lyttäisi käytännön sijoitustoimintaan pereh
tynyttä henkilökuntaa, jota rahastolla ei tois
taiseksi ole. Vaihtoehtoisesti sijoitustoiminta 
voidaan antaa esimerkiksi valtiokonttorin 
hoidettavaksi, mutta tällöin rahasto joutuisi 
maksamaan sijoitustoiminnasta palkkioita. 
Ydinenergialakia säädettäessä sijoitustoimin
ta markkinoilla katsottiin viimesijaiseksi me
nettelyksi. 

Euroopan unionin talous- ja rahaliiton 
kolmannen vaiheen toteuttaminen aloitetaan 
1 päivänä tammikuuta 1999, ja Suomi siir
tyy euron käyttöön. Tämän jälkeen Suomen 
Pankki ei enää määrää peruskorkoa. Myös 
tämän vuoksi on perusteltua poistaa valtion 
ydinjätehuoltorahaston myöntämien lainojen 
koron peruskorkosidonnaisuus. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

Esityksellä pyritään varmistamaan ydinjä
tehuoltorahaston varojen hoidolle asetettavi
en tavoitteiden toteutuminen myös muuttu
neissa olosuhteissa. Tavoitteet saavutetaan 
hyvin, jos jätehuoltovelvolliset ja valtio 
käyttävät lainausoikeuttaan. 

Lakiehdotuksessa rahaston myöntämistä 
lainoista perittävä korko ehdotetaan sidotta
vaksi peruskoron asemasta markkinoilla ylei-



HE 222/1998 vp 5 

sesti noteerattavaan korkoon. Valtioneuvos
ton päätöksellä säädettäisiin tarkemmin, mi
hin markkinakorkoon lainakorko sidotaan. 
Valtioneuvosto voisi tarvittaessa säätää myös 
korkomarginaalin lisäämisestä valittuun 
markkinakorkoon. Sovellettava markkinakor
ko olisi tarkoitus valita siten, että siihen ei 
olisi tarpeellista lisätä marginaalia. Valtio
neuvostolle annettaisiin kuitenkin valtuutus 
marginaalista päättämiseen, jos se on esimer
kiksi rahoitusmarkkinoilla tapahtuvien muu
tosten takia tarpeellista. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Valtion ydinjätehuoltorahastosta valtiolle 
myönnettävien lainojen korko tai talousar
vion piiriin siirretyistä varoista maksettava 
korkoa vastaava korvaus vaikuttavat valtion 
korkomenoihin. Ilman lainmuutosta valtio 
joutuisi nykyisessä tilanteessa maksamaan 
rahastolle markkinakorkoa suurempaa kor
koa tai korvausta tai vaihtoehtoisesti valtio 
voisi jättää lainausoikeutensa käyttämättä. 
Jos markkinakorot nousisivat oleellisesti, 
valtio saisi ydinjätehuoltorahastolta edullista 
lainaa. 

Jos korko sidotaan esityksen mukaisesti 
markkinakorkoon, valtio maksaa rahastolle 
samaa korkoa kuin markkinaehtoisesta otto
lainauksestaan. 

Jos valtion rahastolle nykyisestä noin 1,2 
miljardin markan lainamäärästä maksama 
korko pienenisi esimerkiksi kaksi prosentti
yksikköä, vähenisivät valtion lainanhoitokus
tannukset noin 24 miljoonalla markalla. Val
tion ydinjätehuoltorahaston korkomenot ka
tetaan talousarvion momentilta 36.01.90 ja 
valtion ydinjätehuoltorahastolle maksettavat 
korvaukset siirrosta valtiovarastoon makse
taan momentilta 32.01.92. 

Esityksellä ei ole vaikutuksia kotitalouk
siin. 

Elinkeinoelämän osalta esityksellä on vai
kutusta ainoastaan jätehuoltovelvollisille ja 
niiden osakkeenomistajille, joilla on oikeus 
saada lainaa rahastolta. Käytettäessä käypää 
korkotasoa, ei rahaston lainauksesta koidu 
ydinenergiantuotannolle ylimääräistä rasitus
ta tai hyötyä markkinakorkojen ja perusko
ron eron mukaan. Esityksellä pyritään var
mistamaan, että rahaston varat voidaan edel
leenkin lainata valtiolle, jätehuoltovelvolli
sille ja näiden osakkaiiie ja jätehuoltovelvol-

Iisten maksettaviksi tulevat hallintokulut voi
daan tulevaisuudessakin pitää pieninä eli 
aikaisemmalla noin 300 000 markan vuosi
tasolla. 

Jätehuoltovelvollisten rahastolta lainaama 
määrä on nykyisin noin 3,9 miljardia mark
kaa. Jos jätehuoltovelvollisten maksama kor
ko pienenisi lainmuutoksen johdosta esimer
kiksi kahdella prosenttiyksiköllä, pienenisi
vät jätehuoltovelvollisten vuotuiset korko
menot noin 78 miljoonalla markalla. Toi
saalta jätehuoltovelvollisten ydinjätehuolto
maksut nousisivat jätehuoltovelvollisten ja 
valtion maksamien korkojen pienennystä 
vastaavalla yhteismäärällä eli noin 102 mil
joonalla markalla. Jos lakimuutosta ei tehdä, 
valtio ei todennäköisesti käytä lainausoikeut
taan, jolloin edellä kuvatut vaikutukset to
teutuvat kuitenkin valtion lainakorkojen 
osalta. Myös sellainen tilanne on mahdolli
nen, jossa kaikki jätehuoltovelvolliset eivät 
käytä lainausoikeuttaan toisten käyttäessä. 
Jos lainmuutosta ei tehdä, lainaa ottavat jäte
huoltovelvolliset maksaisivat tällöin ylikor
koa subventoiden lainaa ottamattomien ydin
jätehuoltomaksuja määrällä, joka nykyisen 
korkotason vallitessa saattaisi nousta jopa 
10-20 miljoonaan markkaan vuodessa. 

Esityksen vaikutukset kansantalouteen 
ovat vähäiset. Esityksellä pyritään välttä
mään tilanne, jossa rahasto joutuisi yllättäen 
sijoittamaan rahamarkkinoille huomattavia 
summia, mahdollisesti koko pääomansa (ny
kyisin yli 5 miljardia markkaa). Jollei rahas
ton lainoista perittävää korkoa koskevia 
säännöksiä ei muuteta, on odotettavissa, että 
valtio ja mahdollisesti jätehuoltovelvolliset 
eivät käytä lainausoikeuttaan. Tällöin rahas
ton varat jouduttaisiin joka tapauksessa si
joittamaan markkinoille. Sijoitustoiminnasta 
jouduttaisiin tällöin maksamaan välityspalk
kioita eikä rahaston Iikviditeettitavoitetta 
voitaisi toteuttaa yhtä yksinkertaisesti kuin 
lainauksella valtiolle tai jätehuoltovelvollisil
le. 

3.2. Muut vaikutukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia vaiku
tuksia eikä esityksellä ole vaikutuksia henki
löstöön. Esityksellä ei ole myöskään ympä
ristövaikutuksia tai vaikutuksia eri kansalais
ryhmien asemaan tai tasa-arvoon. Jollei 
muutosta toteuteta, joudutaan valtion ydinjä
tehuoltorahaston henkilökuntaa mahdollisesti 
lisäämään. 
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4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä kauppa
ja teollisuusministeriössä. Siitä on pyydetty 

lausunnot Imatran Voima Oy:ltä, Teollisuu
den Voima Oy:ltä ja valtiovarainministeriöl
tä. Lausunnonantajat suhtautuvat myöntei
sesti tehtävään muutokseen. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

52 §. Pykälän 4 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi niin, että rahaston lainoista 
perimä korko sidotaan markkinakorkoon. 
Rahaston myöntämistä lainoista ja siirroista 
talousarvion piiriin perittävä korko tai kor
vaus tulisi siten vastaamaan yleistä korko
tasoa. 

Muutostarve perustuu rahamarkkinoilla 
tapahtuneisiin muutoksiin. Hallinnollisista 
koroista on pääosin luovuttu eikä rahasto voi 
vaatia valtiota tai jätehuoltovelvollisia käyt
tämään lainaus- tai siirto-oikeuttaan, mikäli 
korko ei ole kilpailukykyinen. Koska lai
naamisella valtiolle, jätehuoltovelvollisille ja 
näiden osakkaille saavutetaan turvaavuus- ja 
likviditeettivaatimukset pienin kustannuksin, 
on perusteltua muuttaa korkovaatimusta si
ten, että lainaus- ja siirtotoiminta voi jatkua 
ydinenergialaissa tarkoitetulla tavalla. 

Ydinenergialakiin nykyisin sisältyvästä 
indeksiehdosta olisi esityksessä tarkoitus 
luopua, koska sitä ei sovelleta noteerattujen 
markkinakorkojen yhteydessä. Markkinako
rot reagoivat inflaatio-odotuksiin, jolloin 
rahaston lainojen reaalinen arvo pystytään 
normaalitilanteessa säilyttämään myös ilman 
indeksiehtoa. Jos olosuhteet rahamarkkinoil
la muuttuvat, valtioneuvosto voi päättää 
marginaalin lisäämisestä sovellettavaan 
markkinakorkoon. 

Käytettävän markkinakoron esitys jättäisi 
valtioneuvoston päätettäväksi, joten sovellet
tavaa korkoa voitaisiin joustavasti muuttaa, 
mikäli se olisi tarpeen markkinoilla tapahtu
vien muutosten takia. Markkinakorko voisi 
olla jokin lyhyiden, lähinnä yhden vuoden, 
valtion obligaatiolle yleisesti markkinoilla 
noteerattava korko. Ehdotettu säännös ei 
kuitenkaan sulje pois esimerkiksi pidempien 
valtion obligaatiokorkojen soveltamista. Val
tioneuvosto voi päättää, että eri pituisiin lai
noihin sovelletaan eri markkinakorkoa näi
den laina-ajan pituuden mukaan. 

Korkomarginaalista säädetään valtioneu
voston päätöksellä, jos sen käyttämiselle on 

tarvetta. Lain sanamuoto on valittu niin, että 
marginaalin määrääminen olisi poikkeuksel
lista, joten nolla-marginaalia voidaan käyttää 
tavanomaisissa markkinaoloissa. Marginaalia 
voidaan siten käyttää uusissa tainoissa mark
kinoiden ja inflaation muuttuessa oleellisesti 
markkinakoron seuraamatta näitä. Marginaali 
olisi tietty prosenttiyksikkömäärä tai prosen
tin osia. 

Jos korkomarginaalia sovelletaan, sen 
tulee olla sama valtiolle ja jätehuoltovelvol
lisille tai niiden osakkeenomistajille. Tämä 
perustuu yhdenvertaiselle kohtelulle ja sille, 
että jätehuoltovelvolliset joutuvat antamaan 
turvaavat vakuudet lainastaan, mikä on ny
kyisin rahoitusmarkkinoilla poikkeuksellista. 
Koska jätehuoltovelvolliset antavat turvaavat 
vakuudet, ei lainaan sisälly juurikaan nor
maalia luottoriskiä, jolloin lainojen riski voi
daan rinnastaa valtion lainanottoon. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Valtion ydinjätehuoltorahaston varoista 
annettavien lainojen yleisistä ehdoista anne
tun valtioneuvoston päätöksen 2 § on muu
tettava vastaamaan lain muutosta siten, että 
päätökseen lisätään määräykset käytettävästä 
markkinakorosta ja mahdollisesti sovelletta
vasta koron marginaalista. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan ase
tuksella säädettävänä ajankohtana. Tämä on 
perusteltua, jotta lainojen erääntymisistä ai
heutuvat luottoehtojen muutokset voidaan 
antaa joustavasti. Tarkoituksena on, että laki 
olisi voimassa ensi vuonna siten, että sitä 
voitaisiin soveltaa jo vuonna 1999 myönnet
täviin uusiin lainoihin ja mahdollisiin uusiin 
siirtoihin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 
ydinenergialain 52 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 
muutetaan 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/1987) 52 §:n 4 mo

mentti, sellaisena kuin se on laissa 1078/1996, seuraavasti: 

52§ 

Annettaessa rahastosta 1 tai 3 momentin 
nojalla lainaa on lainan korko sidottava 
markkinoilla yleisesti noteerattavaan kor
koon. Valtioneuvoston päätöksellä säädetään 
erikseen, mihin markkinakorkoon lainat si
dotaan. Valtioneuvosto voi rahaston pää
oman arvon säilymisen ja tuoton turvaami
sen niin vaatiessa päättää, että sovellettavaan 
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markkinakorkoon lisätään erityinen korko
marginaali. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää
dettävänä ajankohtana. Ennen tämän lain 
voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytän
töönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Tä
tä lakia sovelletaan lain voimaantulon jäl
keen myönnettyihin lainoihin ja 52 §:n 2 
momentin mukaisiin siirtoihin. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäki 



HE 222/1998 vp 9 

Liite 

Laki 
ydinenergialain 52 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 
muutetaan 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/1987) 52 §:n 4 mo

mentti, sellaisena kuin se on laissa 1078/1996, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

52§ 

Rahastosta 1 tai 3 momentin nojalla anne
tuista lainoista perittävä korko on vähintään 
Suomen Pankin peruskorko lisättynä kahdel
la prosenttiyksiköllä. Jos kuluttajahintojen 
nousu joulukuusta joulukuuhun laskettuna 
ylittää Suomen Pankin peruskoron saman 
kalenterivuoden keskimääräisen tason, koro
tetaan perittävää korkoa ylityksen määrällä, 
pyöristettynä ylöspäin lähimpään täyteen 
neljäsosaprosenttiin. 

380383R 

A nnettaessa rahastosta 1 tai 3 momentin 
nojalla lainaa on lainan korko sidottava 
markkinoilla yleisesti noteerattavaan kor
koon. V aitioneuvoston päätöksellä säädetään 
erikseen, mihin markkinakorkoon lainat si
dotaan. V aitioneuvosto voi rahaston pää
oman arvon säilymisen ja tuoton turvaami
sen niin vaatiessa päättää, että sovellettavaan 
markkinakorkoon lisätään erityinen korko
marginaali. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää
dettävänä ajankohtana Ennen tämän lain 
voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytän
töönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Tä
tä lakia sovelletaan lain voimaantulon jäl
keen myönnettyihin lainoihin ja 52 §:n 2 
momentin mukaisiin siirtoihin. 




