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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion
erityisrahoitusyhtiöstä ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi
Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 35/1998 vp laiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä ja siihen liittyväksi lainsää-

dännöksi. Eduskunta, jolle talousvaliokunta
on antanut asiasta mietintönsä n:o 12/1998
vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
valtion erityisrahoitusyhtiön perustamiseen liittyvistä järjestelyistä
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan
kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan kuuluvan Valtiontakuukeskuksen hallinnassa oleva valtion omaisuus ja liiketoiminta sekä valtion omistamat Kera Oyj:n
osakkeet perustettavalle valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa ( 1 ) tarkoitetulle yhtiölle ( erityisrahoitusyhtiö).

2 §
Valtioneuvosto oikeutetaan toteuttamaan
Kera Oyj:n sulautuminen erityisrahoitusyhtiöön osakeyhtiölain (734/1978) 14 luvun
mukaisessa järjestyksessä. Osakeyhtiölain 14
luvun 13 §:ssä tarkoitetun luvan sulautumisen täytäntöönpanaan antaa kuitenkin valtiovarainministeriö. Luvan myöntämisen
edellytyksiin ei sovelleta, mitä osakeyhtiölain 6 luvun 5 §:n 3 momentissa säädetään.
Osakeyhtiölain 14 luvun 16 §:ssä tarkoitettuun ilmoitukseen on liitettävä jäljennös valtiovarainministeriön luvasta. Osakeyhtiölain
14 luvun 5, 14 ja 15 §:ää ei sovelleta Kera
Oyj:n sulautumiseen erityisrahoitusyhtiöön.
Valtiovarainministeriöllä on oikeus antaa
tarkempia säännöksiä siitä, miten Kera Oyj:n
sulautuessa erityisrahoitusyhtiöön tulee menetellä.
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Valtio vastaa niistä Kera Oyj:n yleiseen
liikkeeseen laskemista velkakirjoista ja Kera
Oyj:n antamista takauksista, joilla ei ole valtion takausta, kun Kera Oyj:hin lakataan soveltamasta luottolaitostoiminnasta annettua
lakia (1607/1993).
3 §
Valtioneuvosto vahvistaa erityisrahoitusyhtiölle luovutettavan omaisuuden arvon ja
ehdot, joilla luovutus tapahtuu, sekä määrää
muista omaisuuden luovuttamiseen ja yhtiön
muodostamiseen liittyvistä järjestelyistä.
V aitio merkitsee erityisrahoitusyhtiötä perustettaessa kaikki sen osakkeet.
4 §
Erityisrahoitusyhtiö vastaa hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista niiden kaltaisista sitoumuksista ja niihin liittyvistä velvoitteista, joihin Valtiontakuukeskus tai sitä
edeltäneet vientitakuulaitos ja Valtiontakauslaitos ovat toiminta-aikanaan sitoutuneet.
Valtioneuvosto vahvistaa Valtiontakuukeskuksen viimeisen toimintavuoden tilinpäätöksen. Erityisrahoitusyhtiö hoitaa tältä osin
Valtiontakuukeskuksen tehtävät.
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5§
V arainsiirtoveroa ei ole suoritettava tässä
laissa tarkoitetusta luovutuksesta, jolla Valtiontakuukeskus luovuttaa a_Pporttina kiinteistöjä tai arvopapereita entyisrahoitusyhtiölle, eikä luovutuksesta, jolla valtio luovuttaa Kera Oyj:n osakkeita erityisrahoitusyhtiölle.
Leimaverolain (662/1943) 47 §:ssä säädettyä leimaveroa ei ole suoritettava siirrettäessä tässä laissa tarkoitetun luovutuksen yhteydessä lainasopimuksia Kera Oyj:ltä erityisrahoitusyhtiölle.

6§
Valtiontakuukeskuksen lakatessa sen palveluksessa olevat henkilöt siirtyvät erityisrahoitusyhtiön palvelukseen. Määräajaksi Valtiontakuukeskuksen palvelukseen otetut henkilöt siirtyvät siksi määräajaksi, joksi heidät
on palvelukseen otettu, jos määräaika ei ole
Valtiontakuukeskuksen lakatessa vielä päättynyt.
Työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetussa laissa (23/1997) tarkoitettuihin keskuksiin sanotun lain 11 §:n nojalla Valtiontakuukeskuksen entisistä aluetoimistoista siirtynyt henkilöstö siirtyy erityisrahoitusyhtiön
palvelukseen Valtiontakuukeskuksen lakatessa. Erityisrahoitusyhtiön palvelukseen näin
siirtyvien virkamiesten virat lakkaavat samanaikaisesti Valtiontakuukeskuksen lakatessa. Viran lakatessa virkamiehen virkasuhde päättyy ilman eri toimenpiteitä. Erityisrahoitusyhtiöön siirtyvä virkamies siirtyy yhtiön palvelukseen työsopimussuhteeseen aikaisempaa vastaavaan tehtävään, jollei hän
kieltäydy siitä viimeistään kahta kuukautta
ennen palvelukseen siirtymistä.
Erityisrahoitusyhtiön henkilöstön palkkaukseen, työaikaan sekä muihin työsuhteen
ehtoihin sovelletaan, mitä yhtiön ja sen henkilöstöä edustavien yhdistysten välillä tehtävissä työehtosopimuksissa sovitaan ja mitä
laissa säädetään.
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7 §
Työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetussa laissa tarkoitettuihin keskuksiin sanotun lain 10 §:n nojalla Valtiontakuukeskuksen entisistä aluetmmistoista siirtyneet vireillä olevat asiat siirtyvät V altiontakuukeskuksen lakatessa erityisrahoitusyhtiöön.

8§
Tämä laki tulee voimaan patvana
kuuta 199 . Lain 9 § tulee kuitenkin voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
Valtioneuvosto voi tehdä 1-3 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä ennen lain voimaantuloa.

9 §

Tällä lailla kumotaan seuraavat lait niihin
myöhemmin tehtyine muutoksineen:
1) Valtiontakuukeskuksesta 3 päivänä helmikuuta 1989 annettu laki (111/1989); ja
2) Kera Oyj -nimisestä julkisesta osakeyhtiöstä 22 päivänä tammikuuta 1971 annettu
laki (65/1971).
V aitioneuvosto voi muuttaa kumottavan
Kera Oyj -nimisestä julkisesta osakeyhtiöstä
annetun lain 11 §:n nojalla Kera Oyj:lle annettuja valtioneuvoston sitoumuksia.
Kauppa- ja teollisuusministeriö voi muuttaa kumottavan Valtiontakuukeskuksesta annetun lain 12 §:n nojalla Valtiontakuukeskukselle annettuja kauppa- ja teollisuusministeriön suostumuksia tappion rajoittamiseksi.
Kumottavan Valtiontakuukeskuksesta annetun lain 3 §:ssä tarkoitettu valtiontakuurahasto siirtyy Valtiontakuukeskuksen lakatessa kauppa- ja teollisuusministeriön hallintaan.
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Laki
valtion erityisrahoitusyhtiöstä
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1§
Tarkoitus
Valtion osakeyhtiömuotoisen erityisrahoitusyhtiön tarkoituksena on rahoituspalveluja
tarjoamalla edistää ja kehittää erityisesti
pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa
sekä yritysten kansainvälistymistä ja vientitoimintaa. Valtion erityisrahoitusyhtiön tulee
toiminnassaan edistää valtion aluepoliittisten
tavoitteiden toteuttamista. Yhtiön toiminta
tulee suunnata korjaamaan rahoituspalvelujen tarjonnassa esiintyviä puutteita.

Valtion talousarvioon otetaan tarvittavat
määrärahat yhtiön sellaisten toimien kattamiseksi, joita valtio päättää erikseen tukea.
Valtion vastuusta eräistä yhtiön antamista
vastuusitoumuksista säädetään valtiontakuurahastosta annetussa laissa ( 1 ) ja valtion
erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetussa laissa.

2 §

5§

Tehtävät

Salassapitovelvollisuus

Yhtiö harjoittaa rahoitustoimintaa antamalla ja hallinnoimalla luottoja, takuita ja takauksia sekä muita vastuusitoumuksia. Yhtiö
tekee myös yritysten rahoitukseen liittyviä
tutkimuksia ja selvityksiä sekä harjoittaa yritysten kehittämis- ja palvelutoimintaa sekä
neuvontaa.

Joka yhtiön tai samaan konserniin kuuluvan yhteisön toimielimen jäsenenä tai varajäsenenä tai niiden palveluksessa taikka niiden toimeksiannosta tehtävää suorittaessaan
on saanut tietää yhtiön asiakkaan tai muun
henkilön taloudellista asemaa tai yksityisen
henkilökohtaisia oloja koskevan seikan taikka liike- tai ammattisalaisuuden, on velvollinen pitämään sen salassa, jollei se, jonka
hyväksi salassapitovelvollisuus on säädetty,
anna suostumustaan sen ilmaisemiseen. Salassa pidettäviä tietoja ei saa myöskään antaa yhtiön yhtiökokoukselle.
Yhtiöllä on kuitenkin velvollisuus antaa 1
momentissa tarkoitettuja tietoja syyttäjä- ja
esitutkintaviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi, valtiontakuurahastosta annetussa laissa
tarkoitetun rahaston johtokunnalle ja pääsihteerille rahaston tehtävien hoitamiseksi sekä
muulle viranomaiselle, jolla on lain nojalla
oikeus saada sellaisia tietoja.
Yhtiö voi antaa 1 momentissa tarkoitettuja
tietoja samaan konserniin kuuluvalle yhteisölle, jos sen hallintoelinten jäseniä tai
toimihenkilöitä koskee 1 momentissa säädetty tai sitä vastaava salassapitovelvollisuus ja
jos tiedon antaminen on vastaanottavan yhteisön riskien hallinnan kannalta tarpeen.

3§
Hallinto
Yhtiö kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan.
Yhtiön koko osakekannan on oltava valtion välittömässä omistuksessa ja hallinnassa.
Yhtiöllä on hallintoneuvosto.
Yhtiöön ei sovelleta luottolaitostoiminnasta
annettua lakia (160711993).
4 §
Taloudelliset toimintaperiaatteet
Yhtiön on pyrittävä siihen, että sen toiminnan menot voidaan pitkällä aikavälillä kattaa
yhtiön toiminnasta saatavilla tuloilla.
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6 §

9 §

Yhtiön tiedonantovelvollisuus ja valvonta

Tappioiden rajoittaminen

Yhtiön on annettava kauppa- ja teollisuusministeriölle ja työvoima- ja elinkeinokeskukselle sen pyynnöstä tietoja, jotka ovat
tarpeen käsiteltäessä yritystuesta annetussa
laissa (113611993) tarkoitettuja avustushakemuksia. Yhtiön ja yhtiön tilintarkastajan on
annettava kauppa- ja teollisuusministeriölle
sen pyynnöstä myös muita yhtiön toimialaan
kuuluvia tai yhtiön valvomiseksi tarpeellisia
tietoja.
Yhtiön toimielimen jäsen ja varajäsen sekä
yhtiön palveluksessa oleva voi sen estämättä, mitä 5 §:ssä säädetään salassapitovelvollisuudesta, antaa kauppa- ja teollisuusministeriölle ja työvoima- ja elinkeinokeskukselle
tietoja, joita hän on saanut yhtiön asiakkaan
tai muun henkilön taloudellisesta asemasta
tai yksityisestä olosuhteesta, jos tietojen antaminen on julkisen rahoituksen yhteensovittamisen taikka yritystukiasioiden viranomaiskäsittelyn kannalta tarpeellista.
Yhtiön valvonnassa tulee soveltuvin osin
ottaa huomioon ne periaatteet, joita rahoitustarkastus noudattaa luottolaitoksia valvoessaan.

Yhtiö voi valtion edun turvaamiseksi ostaa valtiontakuurahastosta annetun lain
4 §:ssä tarkoitettujen sitoumusten ja sanotun
lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettujen Valtiontakuukeskuksen tai sitä edeltäneiden
vientitakuulaitoksen tai Valtiontakauslaitoksen antamien sitoumusten vakuutena olevaa
tai siitä ulosmitattua omaisuutta.
Yhtiö voi hyväksyä 1 momentissa tarkoitettuihin sitoumuksiin liittyviä akordeja tai
muita vastaavia järjestelyjä sekä luopua saatavasta. Yhtiö voi myös myydä, ostaa ja
vaihtaa saatavia sekä hyväksyä muita toimenpiteitä, joilla 1 momentissa tarkoitettujen
sitoumusten perusteella määräytyvää tappiota
voidaan rajoittaa, sekä korvata näistä toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia, jos tappionvaara on ilmeinen ja tappion rajoittamistoimenpiteistä yhtiölle saavutettava todennäköinen hyöty on olennaisesti suurempi kuin
ennakoitavissa oleva yhtiölle muuten aiheutuva tappio tai haitta.
Yhtiön on saatava kauppa- ja teollisuusministeriön suostumus akordin tai muun tappion rajoittamiseksi tarpeellisen toimenpiteen
hyväksymiseen tai saatavasta luopumiseen,
jos saatava, josta luovutaan, tai yhtiölle aiheutuva tappio olisi asetuksella säädettävää
määrää suurempi.

7§
Toimeksiannot yhtiölle

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa
yhtiölle tarpeellisiksi katsomiaan yhtiön toimialaan soveltuvia tutkimus-, selvitys- ja
muita tehtäviä.

8§
Jälleenvakuuttaminen

Yhtiö voi valtion edun turvaamiseksi vakuutuksilla, vakuuksilla tai muilla järjestelyillä kattaa valtiontakuurahastosta annetun
lain 4 §:ssä tarkoitetuista sitoumuksista ja
sanotun lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitetuista Valtiontakuukeskuksen tai sitä edeltäneiden vientitakuulaitoksen tai V altiontakauslaitoksen antamista sitoumuksista yhtiön
toiminnalle aiheutuvaa tappionvaaraa.

10 §

Maksujen periminen ulosottotoimin

Yhtiön antamiin luottoihin, takuisiin, takauksiin tai muihin vastuusitoumuksiin perustuvat maksut viivästyskorkoineen saadaan
ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä siten
kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään edellyttäen, että yhtiö on tästä oikeudestaan ilmoittanut antamansa sitoumuksen
yhteydessä.
Ennen täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhtymistä yhtiön on ilmoitettava sopimusosapuolelle, jonka hyväksi yhtiö on 1
momentissa tarkoitetun sitoumuksen antanut,
1 momentin nojalla perittävä maksu ja maksun peruste sekä se, että täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhdytään, jollei sopimusosa-

EV 53/1998 vp puoli 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä kirjallisesti kiistä maksuvelvollisuuttaan. Jos maksuvelvollisuus kiistetään,
täytäntöönpanon edellytyksenä on tuomioistuimen ratkaisu.
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sekä Valtiontakuukeskuksen ja sitä edeltäneiden vientitakuulaitoksen ja Valtiontakauslaitoksen toimintaa.
Yhtiön perustamisesta säädetään valtion
erityisrahottusyhtiön perustamiseen liittyvistä
järjestelyistä annetussa laissa ( 1 ).

11§
Tarkemmat säännökset

13§

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Voimaantulo

12 §

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
Yhtiön yhtiöjärjestys voidaan vahvistaa ja
yhtiö voidaan merkitä kaupparekisteriin ennen tämän lain voimaantuloa.

Yhtiön perustaminen
Yhtiö jatkaa Kera Oyj -nimisen yhtiön

Laki
valtiontakuurahastosta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§

kuulaitoksen
ja
Valtiontakauslaitoksen
11 §:ssä tarkoitetut vastuusitoumukset

Hallinto
3 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä on valtion talousarvion ulkopuolinen valtiontakuurahasto.
Rahastolla on johtokunta ja pääsihteeri.
Rahaston hallinnosta säädetään tarkemmin
asetuksella.
2§
Rahaston tarkoitus
Rahaston tarkoituksena on turvata valtion
erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa ( 1 )
tarkoitetun yhtiön (erityisrahoitusyhtiö) antamien 4 §:ssä tarkoitettujen sitoumusten täyttäminen.
Rahaston varoista hoidetaan myös Valtiontakuukeskuksen ja sitä edeltäneen vientita-

Rahaston varat
Rahasto saa varansa valtion talousarviossa
rahastolle siirrettäväksi osoitettavasta määrärahasta, erityisrahoitusyhtiön rahastoon siirtämistä varoista ja rahastolainasta suoritettavista maksuista sekä 11 §:ssä tarkoitettuihin
vastuusitoumuksiin liittyvistä takuumaksuista
ja takaisinperintäsaatavista.
4§

Valtion vastuu
Valtio vastaa erityisrahoitusyhtiön antamista vientitakuulaissa (479/1962), laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa har-
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joittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetussa laissa (573/1972), ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin
myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetussa laissa (609/1973) ja valtion
takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetussa laissa (651/1985) tarkoitetuista
takuista ja takauksista, jos erityisrahoitusyhtiölle on lain mukaisessa menettelyssä vahvistettu näitä takuita tai takauksia koskeva
maksuvelvollisuus, eikä yhtiö ole sitä täyttänyt.

5§
Rahastomaksut ja -palautukset
erityisrahoitusyhtiön ja rahaston välillä
Jos erityisrahoitusyhtiön 4 §:ssä tarkoitetun
toiminnan erillistulos on tilinpäätös- tai välitilinpäätöstietojen mukaan muodostunut
alijäämäiseksi, katetaan alijäämä rahaston
varoista. Rahaston johtokunta päättää alijäämän kattamiseksi tehtävästä maksusta (rahastomaksu) ennen yhtiön tilinpäätöksen
vahvistamista tai välitilinpäätöksen antamista.
Jos erityisrahoitusyhtiön 4 §:ssä tarkoitetun
toiminnan erillistulos on muodostunut ylijäämäiseksi, voidaan ylijäämä tai osa siitä siirtää rahastoon siltä osin kuin yhtiö on saanut
1 momentissa tarkoitettuja rahastomaksuja
eikä niitä ole maksettu takaisin rahastoon
( rahastopalautus ).
Rahastopalautuksesta
päättää yhtiökokous rahaston johtokunnan
esityksestä.
Kauppa- ja teollisuusministeriö päättää
tarkemmin siitä, miten erityisrahoitusyhtiöön
tehtyjen rahastomaksujen yhteismäärä vähennettynä yhtiöstä rahastoon tehdyillä rahastopalautuksilla esitetään yhtiön tilinpäätöksessä.
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7 §

Rahaston yhdystili
Rahaston valtion keskuskirjanpidossa olevan yhdystilin varojen määrä on pidettävä
riittävänä 5 ja 6 §:ssä tarkoitettujen rahastomaksujen ja -lainojen maksamiseen. Rahaston varOista maksetaan myös rahaston
hallintomenot
Jos rahaston yhdystilin varojen määrä ei
riitä rahaston menojen kattamiseen, tarvittava erotus siirretään rahastoon valtion talousarvioon tätä tarkoitusta varten otettavasta
määrärahasta.
Jos rahaston yhdystilin varojen määrä ylittää 1 momentissa tarkoitetun määrän, valtioneuvosto voi määrätä erotuksen kokonaan tai
osittain tuloutettavaksi valtiovarastoon.

8§
Rahaston talousarvio ja tilinpäätös
Rahasto on osa valtion keskuskirjanpitoa.
Kauppa- ja teollisuusministeriö huolehtii rahaston kirjanpidosta ja vahvistaa rahaston talousarvion erityisrahoitusyhtiön tilikautta
vastaavalle ajanjaksolle. V aitioneuvosto vahvistaa rahaston tilinpäätöksen.
9 §

Maksut
Rahastosta katettavista 2 §:ssä tarkoitetuista sitoumuksista peritään maksuja. Tällaisen
maksun suuruus määrätään suoritteeseen liittyvän tappionvaaran ja suoritteen tuottamisesta erityisrahoitusyhtiölle aiheutuvien kustannuksien perusteella. Kauppa- ja teollisuusministeriö päättää 2 §:n 2 momentissa
tarkoitettuja vastuusitoumuksia koskevan
maksun suuruuden suoritteen tuottamisesta
aiheutuvien kustannuksien perusteella.

6 §

10 §

Rahastolainat erityisrahoitusyhtiölle

Tilintarkastus

Jos erityisrahoitusyhtiön 4 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta aiheutuu yhtiölle lyhytaikaista rahoitusvajetta, voidaan rahastosta
antaa yhtiölle sen hakemuksesta vakuutta
vaatimatta lainaa.

Rahaston tilien ja hallinnon tarkastuksen
suorittavat kauppa- ja teollisuusministeriön
määräämät tilintarkastajat, joista yksi on
määrättävä valtiontalouden tarkastusviraston
esityksestä. Yhden tilintarkastajista tulee olla
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12 §

Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Tarkemmat säännökset

11§
Rahaston hallinnon siirtämisestä aiheutuvat
järjestelyt
Valtiontakuukeskuksen tai sitä edeltäneen
vientitakuulaitoksen ja Valtiontakauslaitoksen antamista takuista, takaoksista ja muista
vastuusitoumuksista aiheutuneet vastuut korvataan rahaston varoista.
Erityisrahoitusyhtiö hoitaa 1 momentissa
tarkoitetut vastuusitoumukset valtion vastatessa niistä ensisijaisesti rahaston varoilla.
Yhtiöllä on oikeus saada rahastosta hallinnointipalkkio tästä tehtävästä. Yhtiö siirtää
rahastoon 1 momentissa tarkoitetuista vastuusitoumuksista tulevat takuumaksut ja takaisinperintäsaatavat.

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

13 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Laki
valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1§
Soveltamisala
Tässä laissa säädetään valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa ( 1 ) tarkoitetun
yhtiön sellaisesta luotto-, takaus- ja muusta
rahoitustoiminnasta, jonka tavoitteena on erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten perustaminen, kehittäminen ja laajentaminen
sekä niiden toimintaedellytysten parantaminen.
Yhtiön antamista sitoumuksista säädetään
lisäksi vientitakuulaissa (479/1962), laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakaoksista annetussa laissa (573/1972), ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin
myönnettävistä valtiontakaoksista ja vientitakuista annetussa laissa (609/1973), valtion

takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetussa laissa (651/1985) ja valtion pääomatakuista annetussa laissa (594/1992).
2§

Toiminnan kohdistaminen
Valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain
1 §:ssä tarkoitettuja tavoitteita noudattaen
voidaan yhtiön luottoja, takauksia ja muita
rahoituspalveluita kohdistaa elinkeinotoiminnan harjoittamiseen sekä tämän tarkoituksen
edistämiseksi myös kunnalle. Yhtiö ei kuitenkaan voi kohdistaa näitä rahoituspalveluita varsinaiseen maa- ja metsätalouteen eikä
rakennusliiketoimintaan. Vähittäiskauppa ja
liikenne voivat olla yhtiön toiminnan kohteena vain siltä osin kuin kyseessä on matkailuhanke. Palveluyritys, jonka toiminta
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perustuu alueelliseen tai paikalliseen kysyntään, voi olla yhtiön toiminnan kohteena
edellyttäen, että yritys tuottaa elinkeinotoiminnalle tarpeellisia palveluja. Tämän momentin säännösten estämättä yhtiö voi kohdistaa 4 ja 5 §:ssä tarkoitettua takaus- ja palvelutoimintaa muiden kuin varsinaista maatilataloutta harjoittavien yritysten investointeihin ja kehittämishankkeisiin sekä myöntää
luottoja pienyritystoimintaan lukuun ottamatta varsinaista maatilataloutta.
Yhtiön tulee suunnata tässä laissa tarkoitettua luotto- ja takaustoimintaansa pääasiallisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.
Suurille yrityksille voidaan luottoja ja takauksia antaa vain erityisistä syistä.
Tässä laissa pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan pienten ja keskisuurten
yritysten määritelmästä annetussa komission
suosituksessa 96/280/EY, sellaisena kuin se
on 3 päivänä huhtikuuta 1996, määriteltyä
yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän
kuin 250 työntekijää ja jonka joko vuosiliikevaihto on enintään 40 miljoonaa ecua tai
sitä vastaava markkamäärä tai taseen loppusumma enintään 27 miljoonaa ecua tai sitä
vastaava markkamäärä sekä joka täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat tunnusmerkit ja muut suosituksessa tarkoitetut pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkit.
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kuusjärjestelyjä, joiden ei tarvitse olla turvaavia.
Sellaisen tuoton vakuudeksi, jonka luottolaitos myöntää kotimaisen pääomatavaratoimituksen rahoitusjärjestelyjä varten kotimaiselle toimittajalle tai tilaajalle, voidaan takaus antaa myös silloin, kun tuotonsaajana
on muu kuin 2 §:n 3 momentissa tarkoitettu
yritys. Takauksen myöntämiseen tällaiselle
Iuotolie on saatava kauppa- ja teollisuusministeriön suostumus, jos tuoton määrä ylittää
200 miljoonaa markkaa.
Yhtiön takaus voidaan antaa takausluoton,
pääoman, koron ja luottoehtojen mukaisten
muiden maksusuoritusten vakuudeksi sekä
takaustuoton tai vastuusitoumuksen vakuudeksi annettavan takauksen vastavakuudeksi.
Takaus voi kattaa takaustuotosta tai vastuusitoumuksesta aiheutuvan tappionvaaran
kokonaisuudessaan tai osittain.
Vaitio vastaa yhtiön myöntämistä tässä
laissa tarkoitetuista takauksista, jos yhtiö
todetaan lain mukaisessa menettelyssä maksukyvyttömäksi ja kykenemättömäksi maksamaan sitoumuksiaan niiden erääntyessä.
5§

Yhtiön palvelutoiminta

3 §

Yhtiö voi tehdä yritysten rahoitukseen liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä sekä harjoittaa yritysten kehittämis- ja palvelutoimintaa
sekä neuvontaa.

Yhtiön luottotoiminta

6 §

Yhtiö voi antaa luottoja ja järjestää muuta
rahoitusta. Yhtiö voi myös harjoittaa toimintaa, jossa se rahoituksen tarjoajana hankkii
rahoituksen saajan osoittaman omaisuuden
tai oikeuden ja vuokraa sen rahoituksen saajalle (rahoitusleasing). Rahoitus voidaan
myöntää ilman turvaavaa vakuutta tai vakuudetta.

Luotto- ja takaustoiminnassa huomioon
otettavat seikat

4§

Yhtiön takaustoiminta

Yhtiö voi antaa takauksia luottojen tai vastuusitoumusten vakuudeksi. Takaus voidaan
myöntää omavelkaisena takauksena, täytetakauksena tai muuna vastuusitoumuksena.
Takauksiin liittyvän tappionvaaran vähentämiseksi voidaan edellyttää vakuuksia tai va-

Luottoja ja takauksia annettaessa on otettava huomioon rahoitettavan toiminnan merkitys yleisen taloudellisen kehityksen ja tarkoituksenmukaisen alueellisen sijoittumisen
sekä työllisyyden edistämisen kannalta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tuoton tai
takauksen saajan toiminnan taloudellisiin
edellytyksiin ja kehityskelpoisuuteen sekä
yrityksen johdon tai yksityisen elinkeinonharjoittajan kykyyn hoitaa yritystä menestyksellisesti.
Luottoja ja takauksia annettaessa on otettava huomioon alueiden kehittämisestä annetussa laissa (113511993) säädetyt tavoitteet
sekä soveltuvin osin yritystuen yleisistä ehdoista annetussa laissa (786/1997) yritystu-
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kiohjelmille ja yritystuille asetetut yleiset
tavoitteet ja edellytykset. Yhtiön tulee tässä
laissa tarkoitetussa toiminnassaan ottaa huomioon maan eri osien kehittyneisyyserot eri
rahoitustoimenpiteitä ja niiden ehtoja soveltaessaan.
Luottoja ja takauksia annettaessa on toiminta suunnattava korjaamaan rahoituspalvelujen tarjonnassa esiintyviä puutteita. Lisäksi
on otettava huomioon yhtiön ja muiden rahoituspalveluja tarjoavien tahojen mahdollisuus keskenään jakaa sanotusta rahoitustoiminnasta aiheutuvaa tappionvaaraa.

7§
Yhtiön ottamien lainojen takaaminen
Valtioneuvostolla on oikeus vastavakuuksia vaatimatta, mutta muutoin määräämillään
ehdoilla antaa valtion omavelkaisia takauksia
yhtiön ottamien kotimaisten ja ulkomaisten
lainojen ja niissä sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Tässä tarkoituksessa lainoja
saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta
pääomaltaan yhteensä enintään 7 miljardin
markan määrä. Ulkomaan rahan määräisen
lainan vasta-arvo lasketaan takausta annettaessa voimassa olleen Suomen Pankin asianomaiselle valuutalle noteeraaman keskikurssin mukaan.
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2) valtio maksaa yhtiölle siirrettäväksi
edelleen luotonsaajille korkotukea erikseen
määritellyistä elinkeinopoliittisista syistä annettavista luotoista (erityiskorkotuki);
3) valtio korvaa yhtiölle 3 ja 4 §:ssä tarkoitetussa toiminnassa mahdollisesti syntyneitä luotto- ja takaustappioita (luotto- ja takaustappiotuki); sekä
4) valtio korvaa yhtiölle erikseen määritellyistä 5 §:ssä tarkoitetuista palveluista aiheutuvia kuluja (toimintatuki).
Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun korkotuen perusteena on luottokanta,
joka muodostuu yhtiön vuosittain myöntämistä sanotuissa kohdissa tarkoitetuista luotoista. Valtion talousarviossa päätetään vuosittain yhtiön kunakin vuonna myöntämän
sellaisen rahoituksen enimmäismäärä, jolle
myöntämisvuotta seuraavina vuosina maksetaan korkotukea. Valtioneuvoston korkotukea koskeva sitoumus voi olla määräaikainen.
Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun
sitoumuksen piiriin kuuluvaa 3 ja 4 §:ssä
tarkoitettujen luottojen ja takausten pääomaa
saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta
yhteensä enintään 13,55 miljardia markkaa.
9§

Tarkemmat säännökset
8§

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

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
tukialueelia sekä rakennemuutosalueella
(alueellinen korkotuki);

2 280473

10 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
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Laki
Kera Oyj -nimisestä julkisesta osakeyhtiöstä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan Kera Oyj -nimisestä julkisesta osakeyhtiöstä 22 päivänä tammikuuta 1971 annetun lain (65/1971) 1 §:n 2 momentti ja
muutetaan 1 §:n 3 momentti,
sellaisena kuin ne ovat, 1 §:n 2 momentti laissa 232/1992 ja 1 §:n 3 momentti laissa
1234/1992, seuraavasti:
1§
Yhtiöön ei sovelleta luottolaitostoiminnasta
annettua lakia ( 1607/1993).

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Laki
vientitakuulain 4 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 14 päivänä syyskuuta 1962 annetun vientitakuulain (479/1962) 4 §, sellaisena
kuin se on laissa 112/1989, seuraavasti:
4§

Tämän lain täytäntöönpano ja soveltaminen on valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa ( 1 ) tarkoitetun yhtiön tehtävänä.

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
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Laki
valtion vakauttamistakauksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion vakauttamistakauksista 18 päivänä kesäkuuta 1993 annetun lain
(529/1993) 10-12 § seuraavasti:

10§

Valtion erityisrahoitusyhtiön
korvausvelvollisuus
Valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa
laissa ( 1 ) tarkoitetulla yhtiöllä (erityisrahoitusyhtiö) ei ole tässä laissa tarkoitetun
takauksen perusteella korvausvelvollisuutta,
jos talletuspankki:
1) on ilmoittanut väärin tai salannut olennaisen seikan, jolla talletuspankki käsitti tai
sen olisi pitänyt käsittää olevan merkitystä
takaushakemuksen käsittelyyn tai takauksen
antamiseen; tai
2) laiminlyö olennaisesti takausta koskevien ehtojen noudattamisen.

4) yritys on joutunut selvitys- tai konkurssitilaan;
5) yrityksen omistajat ovat vakuuttamisjärjestelyjä hyväksi käyttäen hankkineet itselleen perusteetonta etua;
6) yritys on olennaisesti rikkonut valtion
takauksen kohteena olevan luoton ehtoja; tai
7) olosuhteet ovat muuttuneet sellaisiksi,
ettei takaus enää täytä sitä tarkoitusta, johon
se on annettu.
Jos erityisrahoitusyhtiö irtisanoo 1 momentin perusteella luoton, takauksen voimassaolo lakkaa ja luottoon sovelletaan siltä
osin kuin sillä ei ole ollut takausta, samanlaisia ehtoja kuin jos vakauttamistakausta ei
olisi annettu.

11§

12 §

1rtisanominen

Takausmaksut

Erityisrahoitusyhtiöllä on oikeus irtisanoa
luotto valtiontakaosta koskeviita osilta heti
maksettavaksi ilman erillistä ilmoitusta, jos:
1) yritys on vääriä tietoja
antamalla
aikaansaanut valtiontakauksen antamisen;
2) yritys on laiminlyönyt antaa erityisrahoitusyhtiölle tai talletuspankille luoton valvontaa ja yrityksen taloudellisen aseman
seurantaa varten tarvittavia tietoja;
3) vastavakuuden arvo on yrityksen toimenpiteen johdosta olennaisesti alentunut;

Tässä laissa tarkoitetuista takaoksista ja
muista suoritteista perittävistä maksuista sekä korvaoksista on voimassa, mitä valtiontakuurahastosta annetussa laissa ( 1 ) säädetään.
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
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Laki
laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä
valtiontakaoksista annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakaoksista 24 päivänä heinäkuuta 1972 annetun lain (573/1972) 9 § sekä
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 3 momentti, 4 §:n 1 momentti ja 7 §,
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 3 momentti ja 4 §:n 1 momentti laissa
11411989 sekä 7 § osaksi laissa 811/1981, seuraavasti:

1§
Suomalaisillelaivanrakennus-tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille
myönnettyjen luottojen vakuudeksi valtion
erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa ( 1 )
tarkoitettu yhtiö (erityisrahoitusyhtiö) voi
myöntää valtiontakauksia siten kuin tässä
laissa säädetään.

4§

Valtiontakaukselle on annettava erityisrahoitusyhtiön hyväksymä vastavakuus, joka
on luovutettava erityisrahoitusyhtiön haltuun.
Erityisrahoitusyhtiö voi hyväksyä vastavakuuden, joka ei ole turvaava.

7§
2§

V altiontakausta ei myönnetä sellaisen velan pääoman vakauttamiseen, jonka antajana
tai takaajana on muu kotimainen luottolaitos
kuin erityisrahoitusyhtiö. Tällaisen luoton
korkojen maksamiseen käytetylle luotolle
voidaan kuitenkin erityisistä syistä myöntää
valtiontakaus.

Tässä laissa tarkoitettujen valtiontakausten
osalta on muutoin soveltuvin osin voimassa,
mitä eräiden elinkeinoalojen valtiontakaoksista annetussa laissa (375/1963) säädetään.
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Laki
ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakaoksista ja
vientitakuista annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakaoksista
ja vientitakuista 13 päivänä heinäkuuta 1973 annetun lain (60911973) 1 §:n 1 momentti,
1 a §, 2 §:n 3 momentti, 3 §ja 6 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti laissa 636/1991, 1 a § viimeksi mainitussa
laissa ja laissa 1142/1993 ja 3 § laissa 7711995, sekä
lisätään 2 §:ään siitä lailla 597/1990 kumotun 3 momentin tilalle uusi 3 momentti seuraavasti:

EV 53/1998 vp 1§
Teollista tai siihen verrattavaa tuotannollista toimintaa harjoittavien yritysten vesiensuojelu- ja ilmansuojeluinvestointien sekä
jätteiden hyödyntämisinvestointien (kotimaiset ympäristönsuojeluinvestoinnit) rahoittamiseen myönnettyjen luottojen vakuudeksi
valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa (
1
) tarkoitettu yhtiö (erityisrahoitusyhtiö) voi myöntää valtiontakauksia siten
kuin tässä laissa säädetään.

1a §
Ulkomailla toteutettavien Suomen ympäristön tilaa merkittävästi parantavien investointien (ulkomaiset ympäristönsuojeluinvestoinnit) rahoittamiseen erityisrahoitusyhtiö
voi myöntää valtiontakauksia ja vientitakuita
siten kuin tässä laissa säädetään.

2§
Erityisrahoitusyhtiö voi kuitenkin vaatia
takausluotolle annettavaksi hyväksymänsä
vakuuden.
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3§
Ennen valtiontakauksen myöntämistä kotimaiselle ympäristönsuojeluinvestoinnille erityisrahoitusyhtiön on hankittava alueellisen
ympäristökeskuksen lausunto investoinnin
tarkoituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta
ympäristönsuojelun ja jätteiden hyödyntämisen kannalta. Suomen ympäristön tilaa merkittävästi parantavien ulkomaisten ympäristönsuojelumvestointien osalta lausunto investoinnin tarkoituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta on hankittava ympäristöministeriöitä ja kauppa- ja teollisuusministeriöitä sekä
lausunto investoinnin tarkoituksenmukaisuudesta ulkoasiainministeriöltä.
6§

Tässä laissa tarkoitettujen valtiontakausten
osalta on muutoin soveltuvin osin voimassa,
mitä eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetussa laissa (37511963) säädetään.
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Laki
valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi 26 päivänä heinäkuuta
1985 annetun lain (651/1985) 1, 5 ja 6 § seuraavasti:
1§

6§

Suomalaisten yritysten raaka-aineiden
saannin turvaamiseksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa ( 1 ) tarkoitettu yhtiö (erityisrahoitusyhtiö) voi myöntää
valtion takuita siten kuin tässä laissa säädetään.

Tämän lain täytäntöönpano ja soveltaminen on erityisrahoitusyhtiön tehtävänä.

5§
Tämän lain nojalla myönnetyistä takuista
vastaa valtio valtiontakuurahastosta annetun
lain ( 1 ) mukaisesti.

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

EV 53/1998 vp -

14

HE 35/1998 vp

Laki
valtion pääomatakuista annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion pääomatakuista 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetun lain (594/1992)
3 §:n 3 momentti, 5 §:n 4 momentti ja 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 5 §:n 4
momentti laissa 75811994, seuraavasti:

3§
Valtiontakuita koskevat asiat käsittelee
valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa ( 1 ) tarkoitettu yhtiö (erityisrahoitusyhtiö).
5 §
Sijoittajan luopuessa sijoituksestaan ilman
vastiketta tai sellaista vastiketta vastaan, joka
on ilmeisessä epäsuhteessa sijoituksen arvoon, voidaan korvauksen maksamisen ehtona vaatia, että oman pääoman ehtoiseen sijoitukseen liittyvät oikeudet siirretään vastaavin ehdoin erityisrahoitusyhtiölle, jolla on

tällöin oikeus luovuttaa edelleen näin siirretyt oikeudet tarkoituksenmukaiseksi katsomaliaan tavalla.
6§
Tässä laissa tarkoitetuista takaoksista ja
muista suoritteista perittävistä maksuista sekä korvaoksista on voimassa, mitä valtiontakuurahastosta annetussa laissa ( 1 ) säädetään.

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Laki
eräiden elinkeinoalojen valtiontakaoksista annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden elinkeinoalojen valtiontakaoksista 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun
lain (375/1963) 8 §, sellaisena kuin se on laissa 11311989, sekä
lisätään lakiin siitä mainitulla lailla 113/1989 kumotun 9 §:n tilalle uusi 9 § ja 15 §:ään
uusi 3 momentti seuraavasti:
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8§
Tämän lain täytäntöönpano ja soveltaminen on valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa ( 1 ) tarkoitetun yhtiön tehtävänä.

9§
Tässä laissa tarkoitetuista takauksista ja
muista suoritteista perittävistä maksuista sekä korvauksista on voimassa, mitä valtiontakuurahastosta annetussa laissa ( 1 ) säädetään.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1998
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15
15 §

Tässä laissa tarkoitettuja valtiontakauksia
ei anneta enää valtion erityisrahoitusyhtiön
luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain
(
1 ) voimaantulon jälkeen. Tätä lakia
sovelletaan Valtiontakuukeskuksen antamiin
tässä laissa tarkoitettuihin valtiontakauksiin.
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

