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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion varmuusvaras
toista annetun lain muuttamisesta. 

ESITYKSEN PAAASIALLINEN SISALTO. 

Valtion tulo- ja menoarvion ul!kopuolelle pe
rustetun varmuusvarastorahaston varoilla oste
taan varastoon maan elinkeinoelämälle sekä 
väestön toimeentulolle ja terveydelle välttämät
tömiä raaka-aineita ja tuotteita. Varastoon on 
ostettu polttonesteitä, puuvillaa, värillisiä me
talleja, valssaustuotteita sekä eräitä muita raa
ka-aineita ja tuotteita. Varmuusvarastoral1aston 

toiminnan tehostamiseksi ja laajentamiseksi on 
katsottu tarpeelliseksi, että rahastolle myönne
tään lainanottovaltuudet. Tämän johdosta on 
syytä vahvistaa rahaston organisaatiota perusta
malla rahastolle hallintotoimikunta. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
niin pian kuin Eduskunta on lakiehdotuksen 
hyväksynyt. 

YLEISPERUSTELUT. 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys. 

Lainavaltuuksien myöntäminen varmuusva
rastorahastolle tarjoaa mahdollisuuden laajen
taa lain tarkoituksena olevaa varmuusvarasto
toimintaa, minkä lisäksi lainojen avulla tapah
tuva varmuusvarastotoiminnan rahoitus olisi 
omiaan helpottamaan eri tavaroiden varmuus
varastojen pitämistä kulloisenkin tilanteen vaa
timalla tasolla. Rahasto voi täten entistä tarkoi
tuksenmukaisemmin täyttää koko yhteiskunnan 
kannalta tärkeät huoltotehtävänsä. Lisäksi var
muusvarastohankinnat voitaisiin suorittaa edul
lisinta hinta- ja toimitustilannetta hyväksi käyt
täen. 

2. Nykyinen t i 1 a n ne ja asian 
v a 1m i s t e 1 u. 

Mikäli varmuusvarastoja halutaan jonkin va
rastotavaran kohdalla lisätä, voidaan han
kinnat toteuttaa nykyisin lähinnä vain tulo- ja 
menoarviossa myönnettävillä ja rahastoon siir
rettävillä varoilla. Vain poikkeustapauksissa 
voidaan jonkin tavaran varastoja lisätä muiden 
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varastoihin kuuluvien tavaroiden myynn1sta 
kertyneiden varojen turvin. Tilanteissa, jolloin 
valtiontalouden tila ei ole sallinut toteuttaa 
sinänsä tarpeellisten tavaroiden hankintoja val
tion varmuusvarastoihin, ei ole ollut mahdollis
ta lisätä varmuusvarastoja joustavalla ja järjes
telmällisellä tavalla. Tämän vuoksi tulisi var
muusvarastorahastolla olla mahdollisuus ottaa 
lainaa hankintojensa rahoittamiseksi. Rahaston 
ottamien lainojen takaisinmaksu suoritettaisiin 
pääsääntöisesti tulo- ja menoarviossa tähän tar
koitukseen siirtona varmuusvarastorahastoon 
myönnettävistä määrärahoista. Jos rahastoon ei 
ole siirretty riittävästi varoja lainojen takaisin
maksua varten, käytettäisiin takaisinmaksuun 
rahaston voittovaroja tai varastoitujen tavaroi
den myynnistä saatavia varoja. 

Erityisesti öljyhankintojen kohdalla lainanot
tomahdollisuus on koettu tarpeelliseksi, koska 
valtion omat suunnitteilla olevat kalliosäiliöti
lat valmistuvat vasta aikaa myöten. Kun öljyn 
hinta on ilmeisesti jatkuvassa nousussa, voitai
siin lainavaltuuksia hyväksi käyttäen öljyä ostaa 
jo nyt ennakkoon ja sijoittaa se tilapäisesti 
vuokrattuihin säiliötiloihin siksi kunnes valtion 
omat tilat valmistuvat. 



2 N:o 43 

3. E s i t y k sen o r g a n i sato ri se t 
v a i k u t u k s e t. 

Koska rahaston toiminta lainavaltuuksien joh
dosta laajenee ja vastuu rahaston varojen ja 
lainojen hoidosta korostuu, olisi rahastolle pe
rustettava hallintotoimikunta, jossa olisi pu
heenjohtaja ja viisi jäsentä. Jäsenet edustaisivat 
eri hallintoaloja. 

4. E s i t y k s en t a 1 o u d e 11 i se t 
v a i k u t u k s e t. 

Lainavaltuuksien nojalla otetut lainat aiheut
taisivat varmuusvarastorahastolle korkomenoja, 
joiden suuruus jää riippumaan otettujen laino
jen määrästä ja korkotasosta. 

Hallintotoimikunnan perustamisen johdosta 
lisääntyisivät rahaston hallintomenot mahdolli
silla hallintotoimikunnan kokous- ja sihteeri
palkkioilla. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 

2 a §. Varnmusvarastorahaston ottamien 
lainojen enimmäismääräksi esitetään 300 mil
joonaa markkaa. Tälla lainalla voitaisiin kor
jata lähinnä öljytuotteiden varmuusvarastoin
nissa esiintyvät puutteet. Näin ollen voitaisiin 
nopeuttaa varastojen saattamista perushuolto
tasoa vastaavalle tasolle. Lainojen ottamisesta 
ja niiden ehdoista päättäisi valtioneuvosto. 

Lainojen takaisinmaksu ehdotetaan suoritet
tavaksi ensisijaisesti tulo- ja menoarviossa 
myönnettävistä määrärahoista. Jollei varoja tätä 
tarkoitusta varten osoiteta tai jos ne ovat riit
tämättömät, maksettaisiin suorittamatta jäänyt 
osa rahaston voittovaroista tai varastoitujen ta
varoiden myynnistä kertyneistä varoista. 

3 §. Pykälää esitetään muutettavaksi siten, 
että tulo- ja menoarvioesitykseen voitaisiin ot
taa määräraha lainojen korkojen ja muiden 
lainakustannusten kattamiseksi. 

4 §. Lainavaltuuksien antaminen varmuus
varastorahastolle merkitsisi rahaston kävtännön 
tehtävien lisääntymistä. Tähän nähden ;ahaston 
nykyistä hallintoa, joka on tukeutunut pelkäs
tään kauppa- ja teollisuusministeriön normaaliin 
virkaorganisaatioon, ehdotetaan laajennettavaksi. 
Hallinnossa tulisi ottaa huomioon valtion eri 
hallintoalojen asiantuntemus. Rahaston hallin
toa varten esitetään perustettavaksi hallintotoi
mikunta, johon kauppa- ja teollisuusministeriön 
edustajien ohella kuuluisivat ulkoasiainministe
riön, puolustusministeriön ja valtiovarainminis
teriön edustajat. Hallintotoimikunnan tarkein
mista tehtävistä ja toimivallasta päättäisi valtio
neuvosto. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
valtion varmuusvarastoista annetun lain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään lakiin uusi 2 a §, sekä 
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1958 annetun lain (531/58) 3 ja 4 § seuraavasti: 

2 a §. 
Varmuusvarastorahaston toimintaa varten voi

daan valtioneuvoston luvalla ja sen hyväksymil
lä ehdoilla ottaa samanaikaisesti enintään 300 
miljoonan markan laina. 

Rahaston ottamien lainojen takaisinmaksu 
suoritetaan tulo- ja menoarviossa tähän tarkoi
tukseen siirtona varmuusvarastorahastoon 
myönnettävistä määrärahoista. Jos rahastoon ei 
ole siirretty riittävästi varoja lainojen takaisin-

maksua varten, käytetään takaisinmaksuun ra
haston voittovaroja tai varastoitujen tavaroiden 
myynnistä saatavia varoja. 

3 §. 
Rahastolle varastomua varten tarpeellisten 

.a1ueiden ja muiden varastotilojen vuokraamises
ta ja varastoinnista muuten aiheutuvien kulujen 
sekä rahaston toimintaa varten otettujen laino
jen korko- ja muiden lainakustannusten samoin 



N:o 43 

kuin lain täytäntöönpanoon liittyvien hallinto
menojen korvaamiseen voidaan ottaa vuosittain 
valtion tulo- ja menoarvioon tarpeellinen arvio
määräraha. 

4 §. 
Rahasto to1m11 kauppa- ja teollisuusministe

riön alaisena ja sen hoidossa. 
Rahaston varojen käytöstä kauppatoimiin 

päättää kauppa- ja teollisuusministeriön esityk
sestä valtioneuvosto. 

Helsingissä 29 ·päivänä huhtikuuta 1980. 

Rahaston hallintoa varten asetetaan hallinto
toimikunta. Rahaston hallintotoimikunnan muo
dostaa puheenjohtaja ja enintään viisi jäsentä, 
jotka valtioneuvosto määrää. Valtioneuvosto 
määrää myös, kuka jäsenistä on oleva varapu
heenjohtaja. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Esko Rekola 
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Liite 

Laki 
valtion varmuusvarastoista annetun lain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätÖkSen mukaisesti 
lisätään lakiin uusi 2 a §, sekä 
muutetaan 3 ja 4 §.seuraavasti: 

Voimassa oleva laki. 

3 §. 
Rahastolle varastointia varten tarpeellisten 

alueiden ja muiden varastotilojen vuokraami
sesta ja varastoinnista muutoin aiheutuvien ku
lujen korvaamiseksi sekä tämän lain täytäntöön
panoon liittyviä hallintomenoja varten voidaan 
ottaa vuosittain valtion tulo- ja menoarvioon 
tarpeellinen arviomääräraha. 

4 §. 
Rahaston varojen käytöstä tämän lain ja sen 

nojalla annettujen määräysten mukaan päättää 
kauppa- ja teollisuusministeriön esityksestä val
tioneuvosto. Rahastoa hoitaa kauppa- ja teolli
suusministeriö. 

Ehrf,otus. 

2a §. 
Varmuusvarastorahaston toimintaa varten voi

daan valtioneuvoston luvalla ja sen hyväksy
millä ehdoilla ottaa samanaikaisesti enintään 
300 miljoonan markan laina. 

Rahaston ottamien lainojen takaisinmaksu 
suoritetaan tulo- ja menoarviossa tähän tarkoi
tukseen siirtona varmuusvarastorahastoon 
myönnettävistä määrärahoista. Jos ei ole siir
retty riittävästi varoja lainojen takaisinmaksua 
varten, käytetään takaisinmaksuun rahaston 
voittovaroja tai varastoitujen tavaroiden myyn
nistä saatavia varoja. 

3 §. 
Rahastolle varastomua varten tarpeellisten 

alueiden ja muiden varastotilojen vuokraamises
ta ja varastoinnista muuten aiheutuvien kulu
jen sekä rahaston toimintaa varten otettujen 
lainojen korko- ja muiden lainakustannusten 
samoin kuin lain täytäntöönpanaan liittyvien 
hallintomenojen korvaamiseen voidaan ottaa 
vuosittain valtion tulo- ja menoarvioon tarpeel
linen arviomääräraha. 

4 §. 
Rahasto toimii kauppa- ja teollisuusministe

riön alaisena ja sen hoidossa. 
Rahaston varojen käytöstä kauppatoimiin 

päättää kauppa- ja teollisuusministeriön esityk
sestä valtioneuvosto. 

Rahaston hallintoa varten asetetaan hallinto
toimikunta. Rahaston hallintotoimikunnan muo
dostaa puheenjohtaja ja enintään viisi jäsentä, 
jotka valtioneuvosto määrää. Valtioneuvosto 
määrää myös, kuka jäsenistä on oleva varapu
heenjohtaja. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 


