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TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ
27/1997 vp

Hallituksen esitys laeiksi julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasauksesta annetun lain sekä
julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 9 päivänä lokakuuta 1997lähettänyt talousvaliokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen 14711997 vp laeiksi
julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasauksesta annetun lain sekä julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain
muuttamisesta.
Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen,
kauppa- ja teollisuusministeriö

- linjanjohtaja Kalevi Ahti, ulkoasiainministeriö
- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö
- toimitusjohtaja Tuomas Larjavaara, Fide Oy
- rahoituspäällikkö Juhani Koskiniemi, Suomen Vientiluotto Oy
- osastopäällikkö Jyrki Laakso, Suomen Pankkiyhdistys
- apulaisjohtaja Henrik Nordell, Metalliteollisuuden Keskusliitto.
Ahvenanmaan maakuntahallituksen edustaja
ei pitänyt kuulemista valiokunnassa tarpeellisena.

HALLITUKSEN ESITYS
Vuoden 1997 alussa toimintansa aloittanut valtion kokonaan omistama korontasausyhtiö Fide
Oy hallinnoi julkisesti tuettujen vientiluottojen
korontasausjärjestelmää. Esityksessä ehdotetaan, että myös julkisesti tuettujen alusluottojen
korkotukijärjestelmän hallinnointi siirretään
Suomen Vientiluotto Oy:ltä Fide Oy:lle. Lain
nimike ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan
laajentuvaa korontasausjärjestelmää.
Samalla lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä
tarkistuksia, kuten mahdollisuus suoraan yrityksille annettaviin korontasaustarjouksiin ja mahdollisuus korontasaussopimuksen tekemiseen
luottolaitosten ohella myös rahoituslaitosten
kanssa.
Esityksessä ehdotetaan yhdistettäväksi voiHE !47/1997vp

massa oleva vientiluottojen 6 miljardin markan
myöntämisvaltuus, arvioitu alusluottojen 4 miljardin markan myöntämisvaltuus ja arvioitu
molempia luottoja koskeva korontasaustarjousten 10 miljardin markan myöntämisvaltuus. Korontasausyhtiö voi siis tehdä luotto- ja rahoituslaitosten kanssa julkisesti tuettuja vienti- ja alusluottoja koskevia korontasaussopimuksia vuosina 1997-1999 enintään 20 miljardin markan
pääoma-arvosta.
Edellä olevien muutosten johdosta ehdotetaan muutettavaksi myös julkisesti tuettujen
vientiluottojen korontasausyhtiötä koskevan
lain nimike sekä yhtiön toimialaa ja tehtäviä koskevia säännöksiä.
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Valiokunta yhtyy lakiehdotuksen perusteluissa
esitettyihin tavoitteisiin. Julkisesti tuettujen alusluottojen korkotukijärjestelmän siirtäminen korontasausyhtiö Fide Oy:n toimintapiiriin on johdonmukainen jatko jo aloitetulle kehitykselle.
Toimenpide lisää yritysten rahoitusvaihtoehtoja
ja järjestelmään pääsee mukaan uusia luotto- ja
rahoituslaitoksia.
Valiokunta pitää myös perusteltuna OECDehtoisten vientiluottojen ja alusluottojen myöntämisvaltuuden yhdistämistä 20 miljardiin markkaan vuosille 1997-1999.
Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan,
että ehdotuksen johdosta tulee muuttaa vastaavasti alustoimitusten rahoitukseen myönnettävästä korkotuesta annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
annettua asetusta (115111991).
Sittemmin on käynyt ilmi, että Ahvenanmaan
itsehallintolakia uudistettaessa kaikki vanhan itsehallintolain nojalla annetut asetukset kumoutuivat, myös edellä mainittu asetus.
Uuden itsehallintolain mukaan elinkeinotoiminta ja elinkeinotoiminnan edistäminen kuuluvat tietyin poikkeuksin maakunnan toimivaltaan. Kauppamerenkulun edistämistä koskevissa asioissa toimivalta on jaettu maakunnan ja

valtakunnan välillä. Korkein oikeus on päätöksessään 26.9.1993 katsonut säännösten merkitsevän, että valtakunnalla on edelleen päävastuu
kauppamerenkulun edistämisessä. Toisaalta
maakuntapäivillä on mahdollisuus säätää kauppamerenkulun edistämisestä.
Oikeusministeriön lausuntoon viitaten valiokunta katsoo, että lakiehdotuksen tarkoittama
tuki kuuluu kauppamerenkulun edistämiseen ja
siten valtakunnan lainsäädäntövaltaan, eikä, kuten oikeusministeriö on lausunnossaan todennut, esteitä lakiehdotuksen käsittelemiselle siten
ole. Lakia voidaan soveltaa myös Ahvenanmaalta tuleviin hakemuksiin.
Esitys liittyy valtion talousarvioesitykseen
vuodelle 1998 ja edellyttää talousarvioesityksen
perustelujen muuttamista siten, että momentille
32.85.48 ehdotettua 10 miljoonan markan määrärahaa voidaan käyttää laajenevaan käyttötarkoitukseen.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta
kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotukset hyväksyttäisiin muuttamattomina.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 1997
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.
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Tuulikki Hämäläinen /sd
Seppo Kääriäinen /kesk
Arto Bryggare /sd
Mikko Immonen /vas
Mari Kiviniemi /kesk
Martti Korhonen /vas
Riitta Korhonen /kok
Pekka Kuosmanen /kok

Leena Luhtanen /sd
Paavo Nikula /vihr
Erkki Partanen /sd
Vuokko Rehn /kesk
Ola Rosendahl /r
Juhani Sjöblom /kok
Sakari Smeds /skl
Janne Viitamies /sd.

