EV 181/1997 vp -

HE 14711997 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasauksesta annetun lain
sekä julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasausyhtiöstä
annetun lain muuttamisesta
Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 147/1997 vp laeiksi julkisesti tuettujen
vientiluottojen korontasauksesta annetun lain
sekä julkisesti tuettujen vientiluottojen ko-

rontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta. Eduskunta, jolle talousvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 27/1997 vp, on
hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasauksesta 20 päivänä joulukuuta 1996
annetun lain (113711996) nimike, 1-3 §, 5 §:n 2 momentti ja 7 § seuraavasti:

Laki
julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta
1§
Kauppa- ja teollisuusministeriöllä on oikeus määräämillään ehdoilla antaa julkisesti
tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiölle, jäljempänä korontasausyhtiö,
sitoumuksia siitä, että korontasausyhtiö voi
tehdä luotto- ja rahoituslaitosten kanssa julkisesti tuettuja vienti- ja alusluottoja koskevia korontasaussopimuksia vuosina 19971999 enintään 20 miljardin markan pääomaarvosta.
Tämän lain nojalla myönnettyjen korontasaussopimusten enimmäispääoma-arvoa
laskettaessa otetaan huomioon korontasaustarjousten pääoma ja voimaan tulleiden korontasaussopimusten erääntymätön pääoma.
Laskettaessa 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen korontasaussopimusten pääoma-arvoa
kunkin ulkomaan rahan määräisen korontasaussopimuksen ja korontasaustarjouksen
vasta-arvo Suomen markoissa lasketaan korontasaustarjouksen autopäivänä voimassa
olleen Suomen Pankin ilmoittaman asianomaisen valuutan keskikurssin mukaan.
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2§
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) julkisesti tuetulla vientiluotolla Suomesta tapahtuvan viennin rahoittamiseksi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön
(OECD) määrittelemin vientiluottoehdoin
myönnettyä vientiluottoa;
2) julkisesti tuetulla alusluotolla suomalaiselta laivanrakennustoimintaa harjoittavalta yritykseltä tilatun aluksen tai aluksen rungon rakentamisen tai aluksen olennaisen
muutostyön rahoittamiseksi OECD:n määrittelemin vientiluottoehdoin myönnettyä
luottoa;
3) luottolaitoksella luottolaitostoiminnasta ·
annetussa laissa ( 1607/1993) tarkoitettua
suomalaista tai Euroopan talousalueella toimiluvan saanutta, luottoriskiitään hyväksyttävää luottolaitosta taikka muuta luottoriskiitään näihin rinnastettavaa ulkomaista luottolaitosta, joka on tehnyt korontasausyhtiön
kanssa yhteistyösopimuksen korontasausjärjestelmään liittymisestä;
4) rahoituslaitoksella luottolaitostoimin-
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nasta annetussa laissa tarkoitettua suomalaista tai Euroopan talousalueella toimivaa, luottoriskiitään hyväksyttävää rahoituslaitosta
taikka muuta luottoriskiitään näihin rinnastettavaa ulkomaista rahoituslaitosta, joka on
tehnyt korontasausyhtiön kanssa yhteistyösopimuksen korontasausjärjestelmään liittymisestä;
5) korontasaussopimuksella korontasausyhtiön ja luotto- tai rahoituslaitoksen kesken
tehtävää tässä laissa tarkoitetun luoton korkoa koskevaa sopimusta, jonka mukaisesti
luotto- tai rahoituslaitos maksaa valtiolle
kysymyksessä olevan julkisesti tuetun korontasaoslooton OECD-vientiluottoehtojen mukaista korkoa ja valtio maksaa luotto- tai
rahoituslaitokselle kyseisen valuutan yleisesti
käytettävää OECD-ehtoisen luoton korkojaksoa vastaavaa, yleensä kuuden kuukauden
viitekorkoa lisättynä enintään 0,25 prosenttiyksiköllä;
6) korontasausluotolla julkisesti tuettua
vienti- tai alusluottoa, jonka koron tasauksesta korontasausyhtiö ja luotto- tai rahoituslaitos ovat tehneet korontasaussopimuksen;
7) korkotuella valtion korontasaussopimuksen nojalla luotto- tai rahoituslaitokselle
maksamaa 5 kohdassa tarkoitettujen korkojen erotusta;
8) korkohyvityksellä luotto- tai rahoituslaitoksen korontasaussopimuksen nojalla valtiolle maksamaa 5 kohdassa tarkoitettujen
korkojen erotusta;
9) korontasaustarjouksella korontasausyhtiön luotto- tai rahoituslaitokselle taikka suomalaiselle vienti-, laivanrakennus-tai laivanvarustamotoimintaa harjoittavalle yritykselle
tai suomalaisten vientituotteiden ostajalle
antamaa tarjousta 5 kohdassa tarkoitetun korontasaussopimuksen tekemisestä.

ja korontasaussopimukseen perustuvan korkohyvityksen vastaanottaa luotto- ja rahoituslaitokselta valtiokonttori korontasausyhtiön laskelman perusteella.
Korkotuki maksetaan ja korkohyvitys tilitetään korontasaussopimuskohtaisesti koron
erääntymispäivänä asianomaisen korontasaussopimuksen valuutassa.

5§

Kauppa- ja teollisuusministeriöllä tai sen
edustajalla on oikeus salassapitosäännösten
estämättä saada luotto- ja rahoituslaitokselta
ja korontasaustuoton saajalta tarkastettavakseen kaikki valvonnan kannalta tarpeellisiksi
katsomansa asiakirjat ja muut tallenteet sekä
oikeus päästä tarkastusta varten luotto- ja
rahoituslaitoksen ja korontasausluoton saajan
toimitiloihin. Valvottavan on lisäksi ilman
aiheetonta viivytystä toimitettava kauppa- ja
teollisuusministeriölle tai sen määräämälle
tarkastajalle ministeriön tai tarkastajan pyytämät valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot
ja selvitykset.

7 §
Julkisesti tuettujen alusluottojen yleiset
ehdot vahvistaa kauppa- ja teollisuusministeriö niiden perusteiden mukaan, joita kulloinkin kansainvälisesti sovelletaan julkisesti
tuettujen alustoimitusten rahoittamisessa.
Muilta osin tarkemmat säännökset tämän
lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa
kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä.

3§
Korontasaussopimukseen perustuvan korkotuen maksaa luotto- ja rahoituslaitokselle

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä
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Laki
julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti:
muutetaan julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasausyhtiöstä 20 päivänä joulukuuta
1996 annetun lain (1136/1996) nimike, 1 §:n 1 ja 2 momentti sekä 5 § seuraavasti:

Laki
julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä

1§
Toimiala ja tehtävät
Julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen
korontasausyhtiön, jäljempänä yhtiö, tarkoituksena on edistää ja kehittää Suomesta
tapahtuvan viennin sekä alustoimitusten rahoitusta ensisijaisesti hallinnaimaila julkisesti tuettuun luotonantoon liittyvää korontasausjärjestelmää siten kuin tässä laissa säädetään.
Yhtiön tehtävänä on tehdä julkisesti tuettuun luotonantoon liittyvät korontasaussopimukset julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetussa laissa
tarkoitettujen luotto- ja rahoituslaitosten
kanssa sekä välittää valtion varoista maksettava korkotuki ja valtiolle maksettava korko-

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1997

hyvitys valtiokonttorin ja luotto- tai rahoituslaitosten välillä sekä hoitaa korontasausjärjestelmän hallinnointiin liittyvät muut tehtävät.

5 §
Valtion vastuu
Valtio vastaa yhtiön luotto- ja rahoituslaitoksen kanssa tekemien korontasaussopimusten nojalla luotto- ja rahoituslaitoksille maksettavasta korkotuesta.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

