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Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön 
luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 1 ja 8 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi val
tion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaus
toiminnasta annettua lakia siten, että Finn
vera Oyj:lle maksettavan sen, edelleen luo
tonsaajille siirtämän alueellisen korkotuen 
maksamisen perusteena olevat alueet määri
tellään jatkossa laissa tarkoitetussa val
tioneuvoston sitoumuksessa. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että lakiin 
otetaan säännös Euroopan Yhteisön rakenne
rahastojen varojen käyttämisestä Finnvera 
Oyj:n rahoitustoiminnassa. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulevaksi voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

1.1. Alueellisen korkotuen maksamisen 
perusteena olevat alueet 

Valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja ta
kaustoiminnasta annetun lain ( 445/1998) 8 
§:ssä on määritelty alueellisen korkotuen 
maksamisen perusteena olevat alueet. Lain 
mukaan valtioneuvosto voi määräämillään 
ehdoilla antaa valtion erityisrahoitusyhtiöstä 
annetussa laissa ( 443/1998) tarkoitetulle yh
tiölle sitoumuksia siitä, että valtio maksaa 
yhtiölle siirrettäväksi edelleen luotonsaajille 
vuosittain korkotukea, joka myönnetään suu
ruudeltaan alueellisesti porrastettuna aluei
den kehittämisestä annetun lain (1135/1993) 
7 §:ssä tarkoitetulla kehitysalueen I ja II tu
kialueella sekä rakennemuutosalueella (alu
eellinen korkotuki), ja korkotukea erikseen 
määritellyistä elinkeinopoliittisista syistä an
nettavista luotoista ( erity iskorkotuki ). Val
tioneuvoston sitoumuksen mukaan alueelli
nen korkotuki on kehitysalueen I tukialueelia 
kaksi prosenttia ja kehitysalueen II tukialu
eelia ja rakennemuutosalueella yksi prosent
tia. Erityiskorkotukea maksetaan tietyille 
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lainalajeille koko Suomessa saman prosent
tiosuuden mukaisesti. 

Valtio maksaa Finnvera Oyj:lle myös alu
eellisesti porrastettua luotto- ja ta
kaustappiotukea. Alueellisesti porrastetun 
luotto- ja takaustappiotuen perusteena olevia 
alueita ei ole määritelty laissa. Tuen maksa
misen perusteena olevat alueet on määritelty 
valtioneuvoston lain 8 §:n 1 momentin 3 
kohdan nojalla antamassa sitoumuksessa luotto-
ja takaustappioiden osittaisesta korvaami

sesta. 
Euroopan komissio on 26 päivänä loka

kuuta 1999 vahvistanut vuoden 2000 alusta 
Suomessa sovellettavat kansalliset valtion
tuen alueet. Kansallisista valtion tuen alueis
ta säädetään kehitysalueista ja sen tukialueis
ta annetussa valtioneuvoston päätöksessä 
(1244/1999). Tässä yhteydessä kansallisten 
tukialueiden sisäisessä jaottelussa on tapah
tunut muutoksia. Jaottelu on muuttunut si
ten, että entinen kehitysalueen I tukialue on 
jaettu uudessa valtiontukikartassa kahteen 
osaan eli kehitysalueen I tukialueeseen ja II 
tukialueeseen. Lisäksi entinen rakennemuu
tosalue on poistettu ja osa entisistä rakenne
muutosalueista on jätetty kokonaan kehi-
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tysaluemääritelmän ulkopuolelle ja osa 
muuttunut kehitysalueen I tukialueeksi ja osa 
kehitysalueen lii tukialueeksi. Näiden muu
tosten vuoksi on t~een sopeuttaa Finnvera 
Oyj:n kautta alueelhsena korkotukena ohjat
tava valtiontuki vastaamaan uutta vuoden 
2000 alussa voimaan tullutta valtiontukikart
taa. Alueellisesti porrastetun luotto- ja ta
kaustappiotuen kohteena olevat alueet on 
valtioneuvoston 2 päivänä helmikuuta 2000 
päättämällä sitoumuksen muutoksella so
peutettu uuteen valtiontukikarttaan. 

Esityksessä ehdotetaan, että viittaus niihin 
alueisiin, joita varten alueellisen korkotuen 
maksamisesta voidaan antaa sitoumuksia 
poistetaan laista ja tuen kohteena olevat alu
eet sisällytettäisiin lain 8 §:ssä tarkoitettuun 
valtioneuvoston sitoumukseen. Aluejakojen 
muutokset eivät siten jatkossa edellyttäisi -
muutosta myöskään alueellista korkotukea 
koskeviin lainsäännöksiin. 

1.2. Euroopan yhteisön rakennerahastojen 
varojen käyttäminen Finnvera Oyj:n 
rahoituksessa 

Kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroo
pan komissio ovat neuvotelleet Euroopan 
yhteisön rakennerahastojen varojen kohdista
misesta Finnvera Oyj:n rahoitukseen. 

Koska Euroopan yhteisön rakennerahasto
jen kautta tulevia varoja kohdistettaisiin 
osaan valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja 
takaustoiminnasta annetun lain mukaisia toi
menpiteitä, lakiin otettaisiin säännös raken
nerahastojen varojen kohdistamisesta Finn
vera Oyj:n rahoitukseen. Tämä selkeyttäisi 
Finnvera Oyj:n asemaa rakennerahastojen ra
hoituksen välittäjänä. 

Kauppa- ja teollisuusministeriössä on val
misteltu Finnvera Oyj:n tukiohjelmien käyt
töä Euroopan uniomn rakennerahasto-ohjel
missa kaudella 2000-2006. Finnvera Oyj:n 
tukiohjelmien käytön tavoitteena on moni
puolistaa rakennerahastoohjelmien yritysra
hoitusta ja tehostaa tavoiteohjelmien 1 ja 2 
elinkeinopoliittisia vaikutuksia erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten kehittämi
sessä. Komission tavoitteena on kasvattaa 
niin sanottujen vastikkeellisten tukien osuut
ta. 

Rakennerahastojen varoja kohdistettaisiin 
Finnvera Oyj:n myöntämään rahoitukseen. 
Rakennerahastovaroja on suunniteltu käytet
täväksi korkotukena ja luottotappiotukena. 
Valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja ta-

kaustoiminnasta annetussa laissa on säädetty 
muun muassa yhtiön toiminnan kohdistami
sesta, yhtiön luotto- ja takaustoiminnasta ja 
siinä huomioon otettavista seikoista. Lam 
säännöksiä sovelletaan esityksen mukaan 
Finnvera Oyj:n myöntämään rahoitukseen 
myös siihen kohdistettavien rakennerahasto
jen varojen osalta, jollei Euroopan yhteisön 
lainsäädännöstä muuta johdu. 

Rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta 
hallinnoinnista annetussa laissa (1353/1999) 
on säädetty Euroopan yhteisön rakennerahas
toista osarahoitettavien ohjelmien toimeen
panosta sekä rakennerahastovarojen ja vas
taavan kansallisen rahoitusosuuden hallin
noinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta. Laki 
on rakennerahasto-ohjelmien kansallista hal
linnointia koskeva yleislaki. Lain 2 §:n mu
kaan, jos muussa laissa on tästä laista poik
keavia säännöksiä, noudatetaan niitä tämän 
lain sijasta. Lain 22 §:ssä säädetään rakenne
rahastovaroja käyttävien tahojen tehtävistä 
rahoituksen myöntämisessä. Tällaisena taho
na on mainittu erikseen valtion erityisrahoi
tusyhtiöstä annetussa laissa ( 443/ 1998) tar
koitettu erityisrahoistusyhtiö. Rakennerahas
to-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista 
annetun lain 3 §:ssä on säännös lain suhtees
ta Euroopan yhteisön lainsäädäntöön. Sään
nöksen mukaan lakia sovelletaan, jollei Eu
roopan yhteisön säännöksestä tai sen nojalla 
tehdystä Euroopan yhteisön toimielimen pää
töksestä muuta johdu. 

Lähtökohtana valmistelussa on, että suun
niteltuja tukiohjelmia sovellettaisiin 1 ja 2 
tavoitealueilla, jotka ovat hieman laajempia 
kuin kansalliset tukialueet Tämä seikka 
puoltaa myös niiden alueiden määrittelyä 
lakia alemmanasteisella tasolla, joita varten 
alueellista korkotukea voidaan antaa. 

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset 

Sillä, että laista poistetaan viittaus aluei
siin, joita varten alueellisen korkotuen mak
samisesta voidaan antaa sitoumuksia, ei si
nällään ole valtiontaloudellisia vaikutuksia. 
Lain muutos luo edellytykset toteuttaa tar
peelliset muutokset valtioneuvoston si
toumuksella. Sitoumuksen muutoksella ta
pahtuvalla sopeuttamisella uuteen valtiontu
kikarttaan ei ole tarkoitus lisätä valtion me
noja vaan sopeuttaminen pyrittäisiin toteutta
maan neutraalisti. Rakennerahastovarojen 
käyttäminen Finnvera Oyj:n rahoituksessa 1 
ja 2 tavoitealueilla, jotka ovat hieman laa-
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jemmat kuin kansalliset tukialueet, voi lisätä 
valtion tuen tarvetta. 

Valmisteilla oleva Euroopan yhteisön ra
kennerahastovarojen kohdistamisen Finn
vera Oyj:n rahoitukseen ei sinällään arvioida 
aiheuttavan valtiolle lisämenoja. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä kauppa
ja teollisuusministeriössä yhteistyössä Finn
vera Oyj:n kanssa. 

4. Voimaantulo 

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

Lakia sovellettaisiin alueellisen korkotuen 
maksamisen perusteena olevien alueiden 

muutokseen kuitenkin jo 1 päivästä tammi
kuuta 2000. Lain soveltaminen jo kuluvan 
vuoden alusta on tarpeen, jotta uuden val
tiontukikartan mukaisille alueille myönne
tyille uusille korkotukiluotoille voitaisiin 
maksaa korkotukea takautuvasti heti kulu
van vuoden alusta. Kun muutoslaki on tullut 
voimaan ja alueellista korkotukea koskeva 
valtioneuvoston sitoumuksen muutos on to
teutettu, voidaan korkotuki käytännössä hy
vittää asiakkaalle jo ensimmäisessä korkotu
kilaskelmassa. Lain soveltaminen jo tammi
kuun alusta turvaa sen, että asiakkaille ei 
aiheudu korkotuen menetyksiä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 

valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 1 ja 8 §:n 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta 18 päivänä kesäkuuta 

1998 annetun lain (445/1998) 8 §:n 1 momentin 1 kohta sekä 
lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

1 § 

Soveltamisala 

Tämän lain mukaiseen rahoitustoimintaan 
voidaan kohdistaa Euroopan yhteisön raken
nerahastojen varoja. Mitä tässä laissa sääde
tään valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja 
takaustoiminnasta, sovelletaan myös kohdis
tettaviin rakennerahastojen varoihin, jollei 
Euroopan yhteisön lainsäädännöstä muuta 
johdu. 

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000 

8 § 

Valtion sitoumukset 

Valtioneuvosto voi antaa määräämillään 
ehdoilla yhtiölle sitoumuksia siitä, että: 

1) valtio maksaa yhtiölle siirrettäväksi 
edelleen luotonsaajille vuosittain korkotukea, 
joka myönnetään suuruudeltaan alueellisesti 
porrastettuna (alueellinen korkotuki); 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 20 . Lain 8 §:n 1 momentin 1 kohtaa 
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2000. 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

Kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka M önkäre 
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Liite 

Laki 

valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 1 ja 8 §:n 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta 18 päivänä kesäkuuta 

1998 annetun lain ( 44511998) 8 §:n 1 momentin 1 kohta sekä 
lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Soveltamisala 

Valtion sitoumukset 

Valtioneuvosto voi antaa määräämillään 
ehdoilla yhtiölle sitoumuksia siitä, että: 

1) valtio maksaa yhtiölle siirrettäväksi 
edelleen luotonsaajille vuosittain korkotukea, 
joka myönnetään suuruudeltaan alueellisesti 
porrastettuna alueiden kehittämisestä annetun 
lain 7 §:ssä tarkoitetulla kehitysalueen 1 ja II 
tukialueella sekä rakennemuutosalueella 
(alueellinen korkotuki); 

Ehdotus 

§ 

S ov eltam isala 

Tämän lain mukaiseen rahoitustoimintaan 
voidaan kohdistaa Euroopan yhteisön raken
nerahastojen varoja. Mitä tässä laissa sääde
tään valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja 
takaustoiminnasta, sovelletaan myös kohdis
tettaviin rakennerahastojen varoihin, jollei 
Euroopan yhteisön lainsäädännöstä muuta 
johdu. 

8 § 

Valtion sitoumukset 

Valtioneuvosto voi antaa määräämillään 
ehdoilla yhtiölle sitoumuksia siitä, että; 

1) valtio maksaa yhtiölle siirrettäväksi 
edelleen luotonsaajille vuosittain korkotukea, 
joka myönnetään suuruudeltaan alueellisesti 
porrastettuna (alueellinen korkotuki); 

Tämä laki tulee voimaan patvana 
kuuta 20 . Lain 8 §n 1 momentin 1 kohtaa 
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2000. 
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