Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58
§:n sekä kolttalain 68 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä
ehdotetaan
muutettavaksi kolttalain
mukaisista
asuntolainoista
porotalouden
ja
luontaiselinkeinojen perittäisiin vuoden 2002 alusta enintään
rahoituslakia siten, että eräistä aikaisemman
neljän prosentin vuotuista korkoa.
lainsäädännön
mukaan
valtionlainoina Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan
myönnetyistä
asuntolainoista
perittäisiin voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen
vuoden 2002 alusta
enintään viiden ja kun eduskunta on ne hyväksynyt.
puolen prosentin vuotuista korkoa. Kumotun
—————

PERUSTELUT

1.

Nykytila ja ehdotetut
muutokset

Porotalouden
ja
luontaiselinkeinojen
rahoituslain (45/2000) 58 §:ssä säädetään
ennen vuotta 1996 syntyneiden aikaisempaan
lainsäädäntöön perustuvien valtionlainojen
koroista ja niiden tarkistamisesta. Vastaava
säännös on kolttalain (253/1995) 68 §:n 1
momentissa.
Porotilalain (590/1969) nojalla on myönnetty
asuntolainoja ja niihin liittyviä lisälainoja.
Näitä lainoja on luottolaitoksilta saatujen
tietojen mukaan tällä hetkellä 20, yhteiseltä
pääomaltaan noin 500 000 markkaa. Näiden
lainojen korkoja on säännelty viimeksi
maankäyttölain ja eräiden muiden lakien
mukaisten asuntolainojen korosta annetulla
valtioneuvoston
päätöksellä
(734/1996),
jonka mukaan lainojen korot vaihtelevat
viidestä ja puolesta kahdeksaan prosenttiin.
Mainitun
porotalouden
ja
luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaan
näiden lainojen korko on 31.12.2001 saakka
enintään neljä prosenttia. Tällöin päättyvän
Suomen
ja
EU:n
väliseen
liittymissopimukseen
perustuvan
siirtymäkauden jälkeen näiden lainojen korot
palautuvat
ilman
tarkistusta
sanotun

valtioneuvoston päätöksen mukaisiksi.
Luontaiselinkeinolain (610/1984) ja kumotun
kolttalain (611/1984) nojalla on myönnetty
asuntolainoja, joiden laina-aika on 18 vuotta.
Näiden lainojen korko vaihtelee nollasta
yhdeksään ja puoleen prosenttiin siten, että
korko on seitsemänä viimeisenä lainavuonna
sanottu yhdeksän ja puoli prosenttia. Näiden
lainojen lyhennyksistä noin 60 prosenttia
erääntyy maksettaviksi neljänä viimeisenä
lainavuonna.
Mainitunlaisia
luontaiselinkeinolain mukaisia asuntolainoja
on tällä hetkellä 130, yhteiseltä pääomaltaan
noin 17 miljoonaa markkaa ja vastaavia
kolttalain
mukaisia
asuntolainoja
30,
yhteiseltä pääomaltaan noin 2,5 miljoonaa
markkaa. Näiden asuntolainojen korko on
ollut
siirtymäkaudella
enintään
neljä
prosenttia. Siirtymäkauden jälkeen näiden
lainojen korot palautuvat ilman tarkistusta
yhdeksään ja puoleen prosenttiin.
Porotalouden
ja
luontaiselinkeinojen
harjoittajien
erityisten
taloudellisten
vaikeuksien vuoksi heitä on tuettu
porotalouden
ja
luontaiselinkeinojen
rahoituslain mukaisin määräajan voimassa
olevilla velkajärjestelyillä, joita toteutetaan
vielä vuonna 2002. Yleinen korkotaso on
viime vuosina ollut laskeva. Edellä

2
esitettyjen seikkojen perusteella ehdotetaan
porotalouden
ja
luontaiselinkeinojen
rahoituslain 58 §:ää muutettavaksi siten että
pykälässä tarkoitettujen asuntolainojen korko
olisi vuoden 2002 alusta enintään viisi ja
puoli prosenttia. Tämä vastaa EY:n
viitekorkoa vuonna 2002. EY:n viitekorko on
ollut 1.1.2001 alkaen 6,33 prosenttia ja sen
arvioidaan laskevan. Kun valtionlainoista
peritään vähintään viitekoron suuruista
korkoa, lainaan ei katsota sisältyvän
valtiontukea. Lisäksi ehdotetaan, että
kolttalain 68 §:ää muutettavaksi siten, että
pykälässä
tarkoitetuista
asuntolainoista
perittäisiin vuoden 2002 alusta edelleen
neljän
prosentin
korkoa.
Ehdotuksen
perusteena on kolttien erityisen vaikea
taloudellinen tilanne ja heidän asemansa
erityisryhmänä, mikä ilmenee siinä, että
kolttalain nojalla myönnettävät etuudet ovat
paremmat
kuin
maaseutuelinkeinojen
rahoituslaissa (329/1999) ja porotalouden ja
luontaiselinkeinojen rahoituslaissa. Euroopan
yhteisöjen komissio on päätöksissään
hyväksynyt kolttalain tukijärjestelmät.
2.

Esityksen vaikutukset

Valtiontaloudelliset vaikutukset kohdistuvat
valtion
talousarvion
ulkopuoliseen
maatilatalouden
kehittämisrahastoon.
Ehdotus lisäisi vuonna 2002 rahaston
korkotuloja noin 300 000 markalla verrattuna
vuoteen
2001.
Porotalouden
ja
luontaiselinkeinonharjoittajien,
joista
huomattava osa on saamelaisia, toimeentulon
edellytykset kohentuisivat.

3.

Asian valmistelu

Asia on valmisteltu virkatyönä maa- ja
metsätalousministeriössä.
Asiasta
on
neuvoteltu saamelaiskäräjien kanssa ja
pyydetty lausunnot Lapin TE-keskukselta,
Paliskuntain Yhdistykseltä, luottolaitoksilta
ja koltilta.
4.

Voimaantulo

Lait
ehdotetaan
tuleviksi
voimaan
mahdollisimman pian sen jälkeen kun
eduskunta on ne hyväksynyt.
5.

Säätämisjärjestys

Kyseisten asuntolainojen korot ovat olleet
tämän
vuoden
lopussa
päättyvän
siirtymäkauden aikana 4 prosenttia. Vuoden
2002 alusta lukien luontaiselinkeinolain ja
kolttalain mukaisten asuntolainojen korot
nousevat 9,25—9,50 prosenttiin. Porotilalain
mukaisten asuntolainojen korot nousevat
5,5—8 prosenttiin. Hallituksen esityksen
mukaan
edellä
mainittuja
korkoja
alennettaisiin taannehtivasti vuoden 2002
alusta lukien 4 sekä 5,5 prosenttiin. Näin
ollen hallitus katsoo, että esitys voitaneen
käsitellä perustuslain 72 §:n mukaisessa
lainsäätämisjärjestyksessä.
Edellä esitetyn perusteella Eduskunnalle
annetaan
hyväksyttäviksi
seuraavat
lakiehdotukset:
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Lakiehdotukset

1.

Laki
porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun porotalouden ja luontaiselinkeinojen
rahoituslain (45/2000) 58 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:
58 §

momentissa tarkoitetuista asuntolainoista
vuoden 2002 alusta enintään viiden ja puolen
prosentin vuotuista korkoa.
———

Myyntihinnan ja lainojen koron
tarkistaminen
——————————————
Sen estämättä, mitä 1 momentissa
asuntolainojen koroista säädetään, peritään

Tämä laki tulee voimaan
2002.

—————

päivänä

kuuta
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2.
Laki
kolttalain 68 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 24 päivänä helmikuuta 1995 annetun kolttalain (253/1995) 68 §:n 1 momentti,
sellaisena kuin se on laissa 575/1997, seuraavasti:
68 §
Eräät aikaisemman lainsäädännön mukaiset
toimenpiteet ja oikeussuhteet

ehtoihin sovelletaan niin ikään kumotun
kolttalain säännöksiä. Jos edellä mainitun
lainsäädännön mukaisista valtionlainoista ja
myyntihintasaamisista peritään yli kahden ja
puolen prosentin vuotuista korkoa, korko on
1 päivän marraskuuta 1996 ja 31 päivän
joulukuuta 2001 välisen ajan kuitenkin kaksi
ja puoli prosenttia. Asuntolainojen korkona
peritään vuoden 2002 alusta enintään neljän
prosentin vuotuista korkoa.
——————————————
———

Eräiden kolttien asuttamisesta annetun lain
(273/1955),
kolttien
maanjärjestelylain
(593/1969) ja kumotun kolttalain mukaisen
valtion
ja
luottolaitoksen
saamisen
takaisinmaksuaikaan ja korkoon sekä muihin
ehtoihin sovelletaan tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä ja niiden
mukaisia sopimusehtoja.
Tämän lain
voimaantulon jälkeen syntyvän, kumotun Tämä laki tulee voimaan
kolttalain
mukaisen
saamisen 2002.
takaisinmaksuaikaan ja korkoon sekä muihin
—————

päivänä

kuuta

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Maija Perho

Liite
Rinnakkaistekstit

1.
Laki
porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun porotalouden ja luontaiselinkeinojen
rahoituslain (45/2000) 58 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
58 §
Myyntihinnan ja lainojen koron tarkistaminen

— — — — — — — — — — — ———
.

— — — — — — — — — — — ———
Sen estämättä, mitä 1 momentissa
asuntolainojen koroista säädetään, peritään
momentissa tarkoitetuista asuntolainoista
vuoden 2002 alusta enintään viiden ja
puolen prosentin vuotuista korkoa.
———
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 2002.

—————

2.
1....1..5.

päivänä

Laki
kolttalain 68 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 24 päivänä helmikuuta 1995 annetun kolttalain (253/1995) 68 §:n 1 momentti,
sellaisena kuin se on laissa 575/1997, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus

68 §

68 §

Eräät aikaisemman lainsäädännön
mukaiset toimenpiteet ja oikeussuhteet

Eräät aikaisemman lainsäädännön
mukaiset toimenpiteet ja oikeussuhteet

Eräiden kolttien asuttamisesta annetun lain
(273/1955),
kolttien
maanjärjestelylain
(593/1969) ja kumotun kolttalain mukaisen
valtion
ja
luottolaitoksen
saamisen
takaisinmaksuaikaan ja korkoon sekä
muihin ehtoihin sovelletaan tämän lain
voimaan
tullessa
voimassa
olleita
säännöksiä
ja
niiden
mukaisia
sopimusehtoja. Tämän lain voimaantulon
jälkeen syntyvän, kumotun
kolttalain
mukaisen saamisen takaisinmaksuaikaan ja
korkoon sekä muihin ehtoihin sovelletaan
niin ikään kumotun kolttalain säännöksiä.
Jos
edellä
mainitun
lainsäädännön
mukaisista
valtionlainoista
ja
myyntihintasaamisista peritään yli kahden
ja puolen prosentin vuotuista korkoa, korko
on 1 päivän marraskuuta 1996 ja 31 päivän
joulukuuta 2001 välisen ajan kuitenkin
kaksi ja puoli prosenttia. Asuntolainojen
korkona peritään mainittuna aikana
enintään neljän prosentin vuotuista korkoa.
— — — — — — — — — — — ———

Eräiden kolttien asuttamisesta annetun lain
(273/1955),
kolttien
maanjärjestelylain
(593/1969) ja kumotun kolttalain mukaisen
valtion
ja
luottolaitoksen
saamisen
takaisinmaksuaikaan ja korkoon sekä
muihin ehtoihin sovelletaan tämän lain
voimaan
tullessa
voimassa
olleita
säännöksiä
ja
niiden
mukaisia
sopimusehtoja. Tämän lain voimaantulon
jälkeen syntyvän, kumotun kolttalain
mukaisen saamisen takaisinmaksuaikaan ja
korkoon sekä muihin ehtoihin sovelletaan
niin ikään kumotun kolttalain säännöksiä.
Jos
edellä
mainitun
lainsäädännön
mukaisista
valtionlainoista
ja
myyntihintasaamisista peritään yli kahden
ja puolen prosentin vuotuista korkoa, korko
on 1 päivän marraskuuta 1996 ja 31 päivän
joulukuuta 2001 välisen ajan kuitenkin
kaksi ja puoli prosenttia. Asuntolainojen
korkona peritään vuoden 2002 alusta
enintään neljän prosentin vuotuista korkoa.
——————————————
———
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 2002.
———
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