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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi postipankista annetun lain kumoamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 6/2000 vp laiksi postipankista annetun
lain kumoamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Eduskunta, jolle

talousvaliokunta on antanut asiasta mtetmtönsä n:o 4/2000 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
postipankista annetun lain kumoamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Tällä lailla kumotaan postipankista 11 päivänä joulukuuta 1987 annettu laki
(972/1987) siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen.

2 §
Tämä laki tulee voimaan
kuuta

200384

päivänä

Tämän lain voimaan tullessa kumotussa
laissa tarkoitettu talletuspankki muuttuu liikepankkilaissa (1269/1990) tarkoitetuksi
liikepankiksi.
3 §
Kumotun lain 8 §:n 1 ja 2 momenttia sekä
11 §:ää sovelletaan, kunnes valtion maksuliikkeen hoitaminen on järjestetty valtion
talousarviosta annetun lain (423/1988)
13 §:ssä säädetyllä tavalla.
Kumotun lain 9 §:n 1 momenttia ja
14 §:ää sovelletaan 31 päivään joulukuuta
2000.
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Laki
valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion talousarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (423/1988) 13 §
sekä
lisätään lakiin uusi 13 a § seuraavasti:
13§

13 a §

Maksuliike

Maksujen suoritusajankohta

Valtion maksuliike on hoidettava taloudellisesti sekä maksuliiketurvallisuus huomioon
ottaen. Valtion maksuliikkeen hoitamisesta
saadaan tehdä luottolaitoksen tai muun maksuliikettä harjoittavan yhteisön kanssa sopimus. Muutoin valtion maksuliikkeen hoitamisen järjestämisestä säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Jos valtion maksuliikkeen hoitamisesta on
tehty sopimus, valtionvarainministeriöllä on
oikeus valvoa sopimuksen piiriin kuuluvien
tehtävien suorittamista sekä saada sopimuspuolilta tätä varten tarvittavat tiedot.
Sopimuspuolen tulee korvata valtion maksuliikkeen hoitamisessa aiheuttamansa vahinko
siten kuin siitä valtion maksuliikkeen hoitamisesta tehdyssä sopimuksessa sovitaan.

Valtiolle tilisiirtoa käyttäen suoritetut varat
on maksettu silloin, kun ne on maksettu valtion maksuliikettä hoitavan yhteisön tilille,
jollei lailla tai asetuksella toisin säädetä. Jos
varat on suoritettu viraston tai laitoksen kassaan, maksu on suoritettu silloin, kun maksaja on saanut maksusta kuitin.
Valtion suoritusvelvollisuuteen perustuva
maksu on tilisiirtoa käyttäen maksettu silloin, kun se on saajaa edustavan yhteisön
tilillä, jollei lailla tai asetuksella toisin säädetä.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu.
Lain 13 a §:ää sovelletaan maksuihin, joiden eräpäivä on lain tultua voimaan.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

ta

Laki
luottolaitostoiminnasta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993)
2 §:n 2 momentti ja 6 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 2 momentti laissa
1340/1997, seuraavasti:
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2§

6 §

Luottolaitos

Sovellettava muu lainsäädäntö

Talletuspankkeja ovat liikepankit, säästöpankit, säästöpankkiosakeyhtiöt, osuuspankit,
osuustoiminnalliset
osakeyhtiömuotoiset
pankit ja osuuspankkilain (127111990)
41 b §:ssä tarkoitetut osakeyhtiömuotoiset
pankit.

Talletuspankkiin sovelletaan lisäksi liikepankkilakia (126911990), säästöpankkilakia
(127011990), säästöpankin muuttamisesta
osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annettua
lakia (972/1992) tai osuuspankkilakia.
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuu-

ta

Laki
liikepankkilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun liikepankkilain (1269/1990) 10 §:n 2 momentin 6 kohta, sekä
muutetaan 1 §:n 1 momentti sekä 9 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisena kuin niistä ovat 1 §:n 1
momentti ja 9 §:n 2 momentti laissa 1609/1993, seuraavasti:
1§

Liikepankki on luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (1607 /1993) tarkoitettu talletuspankki.

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että
pankilla on hallintoneuvosto. Jos liikepankilla on hallintoneuvosto, se valitsee johtokunnan ja toimistusjohtajan. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että johtokunnan jäs~net saadaan valita määräämättömäksi ajakSI.

9§
Liikepankin hallintoa hoitavat hallituksena
toimiva johtokunta ja toimitusjohtaja.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä
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Laki
osuuspankkilain 14 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun osuupankkilain (1271/1990) 14 §:n 1 momentti seuraavasti:

14 §
Osuuspankin hallintoa hoitavat hallituksena toimiva johtokunta ja toimitusjohtaja.
Säännöissä voidaan määrätä, että osuuspankilla on myös edustajisto ja hallintoneuvosto. Osuuskunnan kokous valitsee hallintoneuvoston ja johtokunnan. Jos osuuspankilla
on hallintoneuvosto, se valitsee johtokunnan
ja toimitusjohtajan. Jos pankilla on edustajisto, se valitsee hallintoneuvoston.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Sellaisen osuuspankin, jonka säännöissä ei
lain voimaan tullessa ole määräystä hallintoneuvostosta, osalta noudatetaan aikaisempia
säännöksiä siihen saakka, kun säännöt on
muutettu tämän lain mukaisiksi, kuitenkin
enintään kahden vuoden ajan tämän lain voimaantulosta.

Laki
rahoitustarkastuslain 11 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetun rahoitustarkastuslain (503/1993) 11 §:n 4
momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1349/1997, sekä
muutetaan 11 §:n 4 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1349/1997,
seuraavasti:
11§

Tarkastus- ja tietojensaantioikeus
Mitä 1-3 momentissa säädetään vaivattavasta, sovelletaan myös:
2) muuhun yritykseen, joka kuuluu luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen konsolidointiryhmään.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Tällä lailla kumottua rahoitustarkastuslain
11 §:n 4 momentin 3 kohtaa sovelletaan 31
päivään joulukuuta 2000.
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Laki
valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtiontalouden tarkastuksesta 23 päivänä joulukuuta 1947 annetun lain
(967/1947) 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 856/1981, seuraavasti:
2§
Tarkastusvirasto suorittaa valtion viranomaisten, laitosten ja liikeyritysten taloudenhoidon tarkastusta ja valvontaa. Sen lisäksi
viraston tulee muutoinkin valvoa ja tarkastaa
valtion varojen käyttöä ja valtion omaisuuden hoitoa sekä niitä koskevaa tilinpitoa,
jollei asetuksella säädetä rajoituksia tähän
valvonta- ja tarkastusvelvollisuuteen. Tarkas-

tus ja valvonta ei kuitenkaan käsitä eduskunnan taloudenhoitoa ja sen vastattavina olevien rahastojen hallintoa eikä Suomen Pankin tai Kansaneläkelaitoksen toimintaa.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä

Laki
luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 1 §:n
muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista 23 päivänäjoulukuuta 1977 annetun lain (1015/1977) 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa
155711992, seuraavasti:
1§

laitos, jäljempänä luottolaitos.

Lainan myöntää talletuspankki, Pohjoismaiden Investointipankki, Teollisen yhteistyön rahasto Oy, vakuutusyhtiö tai työeläke-

Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä

Laki
arvonlisäverolain 42 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 30 päivänäjoulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 42 §:n 1 momentin 8 kohta, sekä
muutetaan 42 §:n 1 momentin 7 kohta seuraavasti:
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Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Tällä lailla kumottua arvonlisäverolain
42 §:n 1 momentin 8 kohtaa sovelletaan 31
päivään joulukuuta 2000.

42 §
Rahoituspalveluna pidetään:
7) takaustoimintaa.

Laki
valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun valmisteverotuslain (1469/1994) 36 §:n 2
momentti seuraavasti:
36 §
Rahalaitoksen on suoritettava kunakin päivänä vastaanottamansa verovarat päivittäin
tullilaitoksen tilille viimeistään maksupäivää
seuraavana sellaisena arkipäivänä, jona rahalaitos on yleisölle avoinna. Jos verovaroja ei
ole suoritettu valtion talousarviosta annetun

lain (423/1988) 13 a §:n 1 momentissa säädetyin tavoin tullilaitoksen tilille, rahalaitoksen on maksettava valtionvarainministeriön
määräämä korko viivästysajalta.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä

Laki
sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain
(318/1963) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 974/1981, seuraavasti:
3 §
Laki on sama, jos korvausta on tuomittu
valtiolle, Suomen Pankille tai Kansaneläkelaitokselle rikosasiassa tai valtiolle muussa
asiassa, jossa virallinen syyttäjä on virkansa
puolesta esiintynyt, taikka jos korvausta on
tuomittu todistajan tai asiantuntijan kuulemista, maksutonta oikeudenkäyntiä tai henkilön tuomioistuimeen tuomista taikka vas-

taavien, valtion varoista suoritettujen kustannusten korvaamista koskevien säännösten
nojalla. Samoin peritään tämän lain mukaan
rikosvahinkolain (935/1973) mukainen, valtion takautumisoikeuteen perustuva korvaus
vahingosta vastuussa olevalta.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä
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Laki
ulosottolain 4 luvun 33 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain (37/1895) 4 luvun 33 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 470/1986, seuraavasti:
Yhteisön velvollisuudesta suorittaa kertyneet
varat ulosottomiehen virkavarain tilille ja
suorituksen viivästymisen aiheuttamista seuraamuksista säädetään asetuksella.

4luku

Ulosmittauksesta
33 §
Maksu ulosottomiehelle katsotaan suoritetuksi sinä päivänä, jona se on maksettu valtion maksuliikettä hoitavan yhteisön tilille
tai tilisiirto on veloitettu maksajan tililtä.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä

Laki
kalatalouden korkotukilainoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kalatalouden korkotukilainoista 9 päivänä tammikuuta 1976 annetun lain
(111976) 14 §:n 1 momentti seuraavasti:
14 §
Kalatalouden korkotukilainan myöntää talletuspankki tai Suomen Hypoteekkiyhdistys.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä

Laki
ydinenergialain 45 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (99011987) 45 §:n 1 momentin 2 kohta seuraavasti:
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2) suomalaisen talletuspankin antaman
omavelkaisen takauksen; tai

45 §

Vakuudet
Vakuudeksi kauppa- ja teollisuusministeriö
voi hyväksyä vain:

Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä

Laki
torjunta-ainelain 7 a §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun torjunta-ainelain (32711969) 7 a §, sellaisena kuin se on laissa 103111987, seuraavasti:
7a §
Maksuvelvollisen on suoritettava maksu
oma-aloitteisesti kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tilille. Maksuvelvollisen on myös
kehotuksetta annettava kasvintuotannon tarkastuskeskuksen vahvistamalla lomakkeella
tarkastuskeskukselle ilmoitus edellisen vuoden myynti-, luovutus- ja käyttömääristä
sekä suoritetun maksun laskentaperusteista.
Maahantuojan ja kotimaisen valmistajan antamaan ilmoitukseen tulee lisäksi sisältyä

erittely sellaisista myynneistä ja muista luovutuksista, joista ilmoittaja ei ole maksuvelvollinen, sekä niiden nimet ja osoitteet, joille
torjunta-aine on toimitettu, sekä kullekin
toimitettujen torjunta-aineiden määrät. Maksu on suoritettava ja ilmoitus annettava vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä

Laki
apteekkimaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan apteekkimaksusta 21 päivänä helmikuuta 1946 annetun lain (148/1946) 6 §, sellaisena kuin se on laissa 42111999, seuraavasti:

6§
Apteekkimaksu suoritetaan tilisiirrolla lääninhallitukselle yhdessä tai useammassa
erässä siten kuin lääkelaitos määrää. Helsingin yliopiston apteekin apteekkimaksu suoritetaan Helsingin yliopistolle ja Kuopion yliopiston apteekin apteekkimaksu Kuopion
yliopistolle. Lääkelaitoksen tulee ennen

heinäkuun alkua sen vuoden jälkeisenä
vuonna, jolta maksu on määrätty, lähettää
lääninhallitukselle luettelo läänissä suoritettavista apteekkimaksuista.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä
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Laki
tullilain 29 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun tullilain (1466/1994) 29 § seuraavasti:
29 §
Tulli on maksettava tullilaitoksen tilille 10
päivän kuluessa tullilaskun päiväyksestä,
jollei määräaikaa ole pidennetty taikka maksunlykkäystä tai muuta maksujärjestelyä ole
myönnetty. Muu kuin tullihallituksen rekis-

teröimä asiakas (käteisasiakas) voi maksaa
tullilaskun myös tullitoimipaikkaan.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä

Laki
veronkantolain 4 a §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 11 päivänä elokuuta 1978 annetun verokantolain (61111978) 4 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1543/1995, seuraavasti:
4a§
Maksu katsotaan suoritetuksi veronkantoviranomaiselle silloin, kun maksaja saa kuitin valtion tilille tapahtuneesta tilillepanosta
tai suorituksesta tiliviraston kassaan taikka
kun tilisiirto edellä mainitulle tilille on veloitettu maksupaikkana toimivan rahalaitok-

2 200384

sen tililtä. Valtionvarainministeriö voi määrätä, että ulkomailla suoritettu vero katsotaan
maksetuksi ennen kuin se on kirjattu valtion
tilille.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä
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Laki
verontilityslain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 3 §:n 1 momentti seuraavasti:
3 §

Tilitysajankohta
Tilitykset tehdään ja tilitettävät määrät
maksetaan kertymisjaksoa ja palautusten
maksukuukautta seuraavana kuukautena.
Kertymisjaksona on kalenterikuukausi, jonka

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2000

aikana kertyneet määrät on kirjattu veronkantoviranomaisen tilille, jollei jäljempänä
toisin säädetä.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä

