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VALTIOVARAINVALIOKUNNAN
MIETINTÖ 2/2000 vp
Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista
annetun lain 3 §:n ja 8 §:n 1 momentin muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 11 päivänä helmikuuta 2000 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti
käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 3 §:n ja 8 §:n 1
momentin muuttamisesta (HE 4/2000 vp).

Asiantuntijat
Verojaostossa ovat olleet kuultavina
- hallitusneuvos Miliza Vasiljeff, valtiovarainministeriö
- lainsäädäntöneuvos Martti Simola, oikeusministeriö.

Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

HALLITUKSEN ESITYS
Hallitus ehdottaa, että valtion liikelaitoksista annettu laki muutetaan vastaamaan uuden perustuslain säännöksiä. Laista ehdotetaan poistettavaksi viittaussäännökset perustuslailla kumottavaan hallitusmuotoon.
Kaikille nykyisin toimiville liikelaitoksille on
säädetty oikeus ottaa pitkäaikaista lainaa eduskunnan myöntämien lainanottovaltuuksien rajoissa. Koska liikelaitoksen lyhytaikaista lainaa
ja toimitusluottoa ei ole sisällytetty eduskunnan
antamiin lainanottovaltuuksiin, menettely on
poikkeus uuteen perustuslakiin. Tämän vuoksi
ehdotetaan, että yleislakiin otetaan säännös, jossa määritellään asianomaisten liikelaitosten yhteenlaskettu lyhytaikaisen lainan enimmäismäärä.

HE 4/2000 vp

Nykyisillä valtion liikelaitoksilla on vuoden
2000 aikana lyhytaikaista lainaa arviolta enintään 2 000 milj. markkaa. Hallitus ehdottaa, että
yleislain 8 §:n lainanottoa koskevissa säännöksissä mainitaan, että liikelaitosten lyhytaikaisen
lainan yhteismäärä saa olla enintään 2 000 milj.
markkaa. Ehdotettu säännös olisi kuitenkin voimassa vain määräajan, jonka kuluessa selvitettäisiin lyhytaikaista lainanottoa koskeva järjestelmä. Siten hallitus ehdottaa, että edellä tarkoitettu säännös olisi voimassa vuoden 2001 loppuun.
Käsiteltävänä oleva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000 samanaikaisesti uuden perustuslain kanssa.

Versio2.0
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin muutoksin.
Valiokunta ehdottaa, että lain nimike muutetaan siten, että siitä ilmenee lain väliaikaisuus.
Lisäksi valiokunta ehdottaa, että lain voimaantulosäännös jaetaan kahdeksi eri momentiksi (Valiokunnan muutosehdotukset).
Ehdotetun 8 §:n 1 momentti on jossakin määrin muotoiltu tulkinnanvaraisesti. Vaikka tarkoitus on, että ehdotettu 2 miljardin markan lainan
yhteismäärä kattaa takaisinmaksuajaltaan niin
alle vuoden mittaiset lainat kuin toimitusluototkin, säännökseen otettu lyhytaikaisen lainan kä-

site näyttää kuitenkin viittaavan vain toimitusluottoihin. Valiokunta toteaa muutoksen tarkoittavan sitä, että liikelaitos saa ottaa toimintaansa
varten lainaa, jos takaisinmaksuaika on alle vuoden, sekä toimitusluottoa sen mukaan kuin valtioneuvosto määrää. Lainan ja toimitusluoton
yhteismäärä saa olla kuitenkin enintään
2 000 000 000 markkaa.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muutoin
muuttamattomana paitsi nimike ja voimaantulosäännös muutettuina seuraavasti (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki
valtion liikelaitoksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja 8 §:n 1 momentin väliaikaisesta
muuttamisesta

Tämä laki tulee voimaan
2000 (poist.).

2

päivänä

kuuta

Lain 8 §:n 1 momentti on voimassa 31 päivään joulukuuta 2001.
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Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2000
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Maria Kaisa Aula /kesk
Kari Rajamäki /sd
Olavi Ala-Nissilä /kesk
Pirjo-Riitta Antvuori /kok
Jorma Huuhtanen /kesk
Seppo Kääriäinen /kesk
Reijo Laitinen /sd
Hanna Markkula-Kivisilta /kok
Tuija Nurmi /kok
Ola Rosendahl /r
Matti Saarinen /sd

Anni Sinnemäki /vihr
Sakari Smeds /skl
Irja Tulonen /kok
Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
Kari Uotila /vas
Jukka Vihriälä /kesk
Jorma Vokkolainen /vas
vjäs. Kari Kantalainen /kok
Pirkko Peltomo /sd
Anu Vehviläinen /kesk.
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