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Hallituksen esitys Eduskunnalle euron käyttöönoton
edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin valtiontaloutta koske-
viin lakeihin

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksellä toteutettaisiin neljän valtionta-
loutta koskevan lain muutokset, jotka ovat
tarpeen euron käyttöön ottamisen vuoksi.

Valtion talousarviosta annettuun lakiin se-
kä valtion lainanannosta ja valtiontakuusta
annettuun lakiin sisältyvät kielelliset ilmaisut
markkamääristä ehdotetaan muutettaviksi ra-
hamääriksi. Eräiden saamisten perimisestä

kerta kaikkiaan annetussa laissa säädetyt
markkamäärät ehdotetaan muutettaviksi eu-
roiksi. Myös luottolaitosten varoista myön-
nettävistä eräistä korkotukilainoista annettua
lakia muutettaisiin, ja samalla luovuttaisiin
siinä säädetystä markkamäärästä.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

—————

PERUSTELUT

1. Nykyt i la

Suomi on siirtymässä asteittain Euroopan
talous- ja rahaliiton yhteiseen valuuttajärjes-
telmään. Euro otettiin Suomessa käyttöön ti-
livaluuttana 1 päivänä tammikuuta 1999. Sa-
malla markan lopulliseksi euromuuntokurs-
siksi vahvistettiin 5,94573 neuvoston asetuk-
sessa (EY) N:o 2866/98 euron ja euron käyt-
töön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen vä-
lisistä muuntokursseista. Euron käyttöönot-
tamiseen liittyviä neuvoston asetuksia ovat
tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä
säännöksistä annettu neuvoston asetus (EY)
N:o 1103/97 sekä euron käyttöönotosta an-
nettu neuvoston asetus (EY) N:o 974/98.
Asetukset ovat jäsenmaita suoraan velvoitta-
vaa lainsäädäntöä. Asetusten mukaan euro
otetaan yleisesti käyttöön jäsenvaltioiden ai-
noana käypänä maksuvälineenä kolmen vuo-
den siirtymäkauden jälkeen 1 päivänä tam-
mikuuta 2002.

Valtiontaloutta koskevista laeista valtion
talousarviosta annetun lain (423/1988) 9 §:n
2 momentissa on kielellinen ilmaisu ”mark-
kamääriä” ja valtion lainanannosta ja valtion-
takauksesta annetun lain (449/1988) 9 §:ssä
on kielellinen ilmaisu ”markkamäärästä”.

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2002 on
laadittu kokonaan euromääräisenä. Esityk-

sessä olevat rahamäärät ovat euroja.
Valtiontaloutta koskevia lakeja, joissa on

markkoina säädettyjä rahamääriä, ovat eräi-
den saamisten perimisestä kerta kaikkiaan
annettu laki (682/1966), jäljempänä kertape-
rintälaki, sekä luottolaitosten varoista myön-
nettävistä eräistä korkotukilainoista annettu
laki (1015/1977).

Kertaperintälain 1 §:n 1 momentin mukaan
on valtion tai sen hoidossa olevan rahaston
varoista myönnetty laina taikka valtion tai
rahaston muu saaminen kokonaisuudessaan
maksettava yhdellä kertaa lähinnä seuraavas-
sa kannossa, jos maksamaton pääoma on
enintään 2 000 markkaa. Jos maksamaton
pääoma on suurempi kuin 2 000 markkaa,
mutta enintään 4 000 markkaa, se on makset-
tava kahdessa lähinnä seuraavassa kannossa
yhtä suurina erinä, ja jos maksamaton pää-
oma on enintään 6 000 markkaa, se on mak-
settava kolmessa lähinnä seuraavassa kan-
nossa yhtä suurina erinä.

Luottolaitosten varoista myönnettävistä
eräistä korkotukilainoista annetun lain 5 §:n
2 momentissa säädetään, että asianomainen
ministeriö voi myös oikeuttaa alaisensa kes-
kusviraston tai piirihallintoviranomaisen hy-
väksymään korkotukilainaksi määrältään
enintään 1 000 000 markan suuruisen lainan.
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2. Ehdotetut muutokset

Oikeudellisesti lainmuutokset eivät ole
välttämättömiä euron tullessa käteisenä raha-
na käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2002. Ra-
han muuntamisessa ja siitä aiheutuvissa pyö-
ristyksissä noudatettavat ylikansalliset sään-
nöt on vahvistettu ja niitä voidaan soveltaa
sellaisenaan. Oikeusturvan, lainsäädännön
ymmärrettävyyden ja informatiivisuuden
kannalta kansallisiin säädöksiimme ei kui-
tenkaan saisi sisältyä markkamääriä sen jäl-
keen kun euro on otettu yleisesti käyttöön
vuoden 2002 alussa.

Valtion talousarviosta annettu laki on val-
tion talousarviota, valtion maksuliikettä, kir-
janpitoa ja tilinpäätöstä sekä valtion omai-
suutta koskeva yleislaki. Valtion lainanan-
nosta ja valtiontakauksesta annettu laki on
yleislaki valtion lainojen yleisistä lainaeh-
doista, lainanannossa noudatettavista menet-
telytavoista sekä eduskunnan antamiin val-
tuuksiin perustuvista valtiontakauksista.
Kummankin yleislain tulee asialliselta sisäl-
löltään jatkuvasti olla kunnossa ja ajan tasal-
la. Tämän vuoksi esityksessä ehdotetaan val-
tion talousarviosta annetun lain 9 §:n 2 mo-
mentissa oleva ilmaisu ”markkamääriä”
muutettavaksi ilmaisuksi ”rahamääriä” ja
valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta
annetun lain 9 §:ssä oleva ilmaisu ”markka-
määrästä” muutettavaksi ilmaisuksi ”raha-
määrästä”.

Valtioneuvoston talouspoliittinen ministe-
rivaliokunta on 11 päivänä tammikuuta 2000
hyväksynyt periaatteet, joilla markkamäärät
muunnetaan euroiksi lainsäädännössä. Sää-
döksissä olevia etuuksien markkamääriä
muutettaessa käytetään pääsääntöisesti sentin
tarkkuutta. Sentin tarkkuudesta voidaan poi-
keta silloin, kun kyse ei ole välittömästi
etuuden määrästä ja on tarkoituksenmukaista
säilyttää säädöksissä entinen sentin tarkkuut-
ta yleisempi tarkkuustaso. Poikettaessa sentin
tarkkuudesta muutos pyritään kuitenkin aina
toteuttamaan mahdollisimman kustannus-
neutraalisti.

Valtioneuvoston talouspoliittinen ministe-
rivaliokunta on 4 päivänä syyskuuta 2001 kä-
sitellyt valtion perimien maksujen euromuu-
toksia ja todennut kannanotossaan muun mu-
assa, että valtion perimien maksujen eurois-

tamiseen liittyen ei ilman erityisiä syitä tehdä
maksutasojen korotuksia, jollei valtion mak-
superustelaki, muut säännökset tai päätökset
sitä nimenomaan edellytä.

Ehdotus kertaperintälain 1 §:n 1 momentis-
sa säädettyjen markkamäärien muuttamisesta
euroiksi noudattaa talouspoliittisen ministe-
rivaliokunnan kannanottoja. Tämän mukai-
sesti ehdotetaan kertaperintälain 1 §:n 1 mo-
mentin nykyiset enintään 2 000, 4 000 ja
6 000 markan rajat muutettaviksi enintään
336, 672 ja 1 000 euron rajoiksi. Muutos on
tarkoituksenmukainen myös valtion lainojen
ja saamisten hoitamisen kannalta.

Kertaperintälain 1 §:n 1 momentissa nykyi-
sin säädetyt enintään 2 000, 4 000 ja 6 000
markan rajat ovat 5,94573 muuntokerrointa
käyttäen 336,38 euroa, 672,75 euroa ja
1009,13 euroa. Nykyisten markkamäärien
muuttaminen ehdotetuiksi euromääriksi on
siis kustannusneutraali. Pyöristys olisi hie-
man alaspäin täysien euromäärien säilyttämi-
seksi.

Nykyiset markkamääräiset rajat ovat olleet
voimassa 1 päivästä syyskuuta 1991 lukien.
Ehdotetuissa euromuutoksissa ei ole mukana
viimeisten kymmenen vuoden aikana tapah-
tunutta rahan arvon alenemisen vaikutusta
nykyisiin markkamääriin. Tällaisen muutok-
sen sekä kertaperintälain sisällön ajan tasalle
saattamista koskevien muiden muutosten eh-
dottaminen jätetään tehtäväksi myöhemmin.

Luottolaitosten varoista myönnettävistä
eräistä korkotukilainoista annetun lain 5 §:n
2 momentti ehdotetaan muutettavaksi sisäl-
tönsä puolesta ajan tasalle. Siinä ei ole enää
tarpeen säätää enimmäisrahamäärästä, jonka
puitteissa korkotukilainaksi hyväksymisen
delegointi sallitaan.

3. Esityksen vaikutukset

Valtion talousarviosta annetun lain 9 §:n 1
momenttiin, valtion lainanannosta ja valtion-
takauksesta annetun lain 9 §:ään sekä luotto-
laitosten varoista myönnettävistä eräistä kor-
kotukilainoista annetun lain 5 §:n 2 moment-
tiin ehdotetut muutokset ovat teknisluontei-
sia, eikä niillä ole taloudellisia eikä organisa-
torisia vaikutuksia.

Kertaperintälain soveltamisen piiriin kuu-
luvat valtion lainat ja saamiset ovat pääsään-
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töisesti Valtiokonttorin hoidossa. Valtiokont-
torin lainakannassa oli vuoden 2001 elokuun
tilanteen mukaan 1 575 sellaista lainaa, joi-
den pääoma on 6 000 markkaa tai sitä pie-
nempi. Näiden lainojen yhteenlaskettu pää-
oma oli elokuun 2001 tilanteen mukaan 4,8
miljoonaa markkaa. Lainat ovat Valtiokont-
torin lainaryhmien mukaan lähinnä omakoti-
talojen peruskorjaus- tai perusparannuslaino-
ja, asunto-omakotilainoja, asunto-osakelai-
noja ja muita erilaisia asuntoihin liittyviä
lainoja. Valtiokonttorin hoidossa olevia val-
tion lainoja oli kesäkuun 2001 lopussa kaik-
kiaan noin 52 200 kappaletta ja jäljellä ole-
valta pääomamäärältään noin 69,3 miljardia
markkaa. Ehdotetuilla euromuutoksilla ei ole
vaikutuksia lainansaajiin. Muutoksilla ei voi-
da katsoa olevan myöskään valtiontaloudelli-
sia eikä hallinnollisia vaikutuksia.

Kertaperintälain 1 §:n 4 momentti sisältää
edelleenkin lainan tai saamisen osalta mah-
dollisuuden hakemuksesta saada maksuhel-

potus lainan tai saamisen maksamisessa. Lai-
nansaajalle voi olla käytännössä merkityksel-
listä saada tarvittaessa maksaa kertaperintä-
lain piiriin tulevan lainansa loppuerät use-
ammassa erässä kuin alkuperäisten lainaehto-
jen mukaan olisi tapahtunut. Valtiokonttori
on hoidossaan olevien lainojen osalta tehnyt
1.9.1991—20.8.2001 välisenä aikana kerta-
perintälain 1 §:n 4 momentin nojalla yhteen-
sä 45 maksuhelpotusta koskevaa päätöstä,
joista 34 päätöstä vuosina 1991—1992.

4. Asian valmiste lu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova-
rainministeriössä. Kertaperintälakiin ehdotet-
tavista eurorajoista on pyydetty lausunto
maa- ja metsätalousministeriöltä. Lausunto
on otettu huomioon esityksen valmistelussa.
Valtiokonttorilta on saatu asian johdosta val-
tion lainojen hoitamista koskevia tietoja.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten perustelut

1.1. Laki valtion talousarviosta

9 §. Käyttösuunnitelma. Pykälän 1 mo-
menttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että
siihen sisältyvä markkamäärän käsite korvat-
taisiin rahamäärän käsitteellä. Valtioneuvos-
ton asetuksella voitaisiin säätää, jollei lain 8
§:ssä tarkoitetuista talousarvion perusteluista
muuta johdu, että käyttösuunnitelmassa ole-
via rahamääriä voidaan ylittää käyttösuun-
nitelmakohtiin merkittyjen käyttötarkoitusten
ja momentin määrärahan puitteissa.

1.2. Laki valtion lainanannosta ja valtion-
takauksesta

9 §. Vähäisten lainasuoritusten periminen.
Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että
siihen sisältyvä markkamäärän käsite korvat-
taisiin rahamäärän käsitteellä. Valtioneuvos-
ton asetuksella säädettäisiin rahamäärästä, jo-
ta vähäisempi korko, viivästyskorko tai muu
suoritus voidaan periä lainan seuraavana erä-
päivänä tai jättää viimeisen lainaerän osalta

kokonaan perimättä.

1.3. Laki eräiden saamisten perimisestä
kerta kaikkiaan

1 §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että siinä säädetyt 2 000,
4 000 ja 6 000 markkaa korvataan 336, 672
ja 1 000 eurolla. Muutos on kustannusneut-
raali.

1.4. Laki luottolaitosten varoista myön-
nettävistä eräistä korkotukilainoista

5 §. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että siinä olisivat yleiset
säännökset lainojen hyväksymisestä korko-
tukilainaksi ja korkohyvityksen suorittami-
sesta. Muutos olisi lähinnä lakitekninen. Ny-
kyisiin menettelyihin lainojen hyväksymises-
sä korkotukilainaksi ja korkohyvityksen suo-
rittamisessa ei 2 momentin muutoksella puu-
tuttaisi, vaan ne säilyisivät ennallaan.

Ehdotetun 2 momentin mukaan lainan hy-
väksyisi korkotukilainaksi ministeriö, viras-
to, laitos tai muu valtion viranomainen, jonka
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tehtäviin kyseistä korkotukilainaa koskevat
asiat lainsäädännön tai eduskunnan talousar-
viopäätöksen nojalla kuuluvat. Korkohyvi-
tyksen suorittaisi ministeriö, virasto, laitos tai
muu valtion viranomainen. Ministeriö voisi
oikeuttaa myös alaisensa viraston, laitoksen
tai muun viranomaisen hyväksymään lainan
korkotukilainaksi tai suorittamaan korkohy-
vityksen. Korkohyvityksen suorittaminen
voitaisiin määrätä myös Valtiokonttorin teh-
täväksi.

Ehdotettuun 2 momenttiin ei olisi enää tar-
peellista sisällyttää nykyisen 1 000 000 mar-
kan kaltaista rahamääräistä rajaa niitä tapa-
uksia varten, joissa ministeriö oikeuttaa alai-
sensa viraston, laitoksen tai viranomaisen
hyväksymään lainan korkotukilainaksi.

2. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2002. Lakien täytäntöönpa-
non edellyttämiin toimenpiteisiin voitaisiin
kuitenkin ryhtyä jo ennen kuin lait tulevat
voimaan.

3. Säätämisjärjes tys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ker-
taperintälain 1 §:n 1 momenttia. Mainittu laki
on muutoksineen säädetty valtiopäiväjär-
jestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, koska
laki on puuttunut yksityiseen varallisuusase-
maan. Mainittu laki on siis poikkeuslaki.

Hallituksen esityksessä Eduskunnalle uu-
deksi Suomen hallitusmuodoksi (HE
1/1998 vp) 73 §:n yksityiskohtaisissa pe-
rusteluissa todetaan, että ennen nykyistä

Suomen perustuslakia säädettyä poikkeusla-
kia voidaan myös muuttaa tavallisessa lain-
säätämisjärjestyksessä, jollei muutos laajenna
alkuperäistä poikkeusta. Perustuslakivalio-
kunnan vakiintuneessa käytännössä on lisäksi
katsottu, että myös sellaiset kokonaisuuden
kannalta epäolennaiset lisäykset ja muutok-
set, jotka sinänsä merkitsevät perustuslaki-
poikkeuksen vähäistä laajentamista, voidaan
toteuttaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyk-
sessä, jos perustuslakipoikkeuksena aikanaan
säädetyn kokonaisjärjestelyn luonnetta ei täl-
lä tavoin muuteta toisenlaiseksi (esimerkiksi
PeVL 24/1994 vp ja 21/1995 vp).

Kertaperintälakiin ehdotetut euromääräiset
rajat ovat kustannusneutraalit verrattuna ny-
kyisiin markkamääräisiin rajoihin. Ehdotettu
euromuutos on kertaperintälain kokonaisuu-
den kannalta epäolennainen. Koska kertape-
rintälain 1 §:n 4 momentissa on säädetty hel-
potuksen myöntämisestä lainan tai muun
saamisen maksamiseen, ovat velallisen mak-
suhankaluudet tarvittaessa järjesteltävissä,
mikäli niitä ilmenee. Kertaperintälain 1 §:n 1
momentin muuttamisella ei siten puututa
heikentävästi lain soveltamisalan piiriin kuu-
luvien velallisten asemaan. Perustuslakipoik-
keuksena aikanaan säädetyn järjestelyn luon-
netta ei ehdotetuilla rahamäärän muutoksilla
muuteta toisenlaiseksi.

Edellä esitetyn perusteella katsotaan, että
esitys voidaan käsitellä tavallisessa lainsää-
tämisjärjestyksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:
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Lakiehdotukset

1.

Laki

valtion talousarviosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion talousarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (423/1988) 9 §:n

2 momentti seuraavasti:

9 §

Käyttösuunnitelma

— — — — — — — — — — — — — —
Jollei 8 §:ssä tarkoitetuista talousarvion pe-

rusteluista muuta johdu, käyttösuunnitelmas-
sa olevia rahamääriä voidaan ylittää käyttö-
suunnitelmakohtiin merkittyjen käyttötarkoi-

tusten ja momentin määrärahan puitteissa si-
ten kuin valtioneuvoston asetuksella sääde-
tään.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2002.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

—————

2.

Laki

valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta 20 päivänä toukokuuta 1988 annetun

lain (449/1988) 9 § seuraavasti:

9 §

Vähäisten lainasuoritusten periminen

Valtioneuvoston asetuksella säädetään ra-
hamäärästä, jota vähäisempi korko, viiväs-
tyskorko tai muu suoritus voidaan periä lai-
nan seuraavana eräpäivänä tai jättää viimei-

sen lainaerän osalta erikseen perimättä.
———

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

—————
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3.

Laki

eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan 20 päivänä joulukuuta 1966 anne-

tun lain (682/1966) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 997/1991, seuraavasti:

1 §
Sen estämättä, mitä muualla säädetään tai

mitä on sovittu, valtion tai sen hoidossa ole-
van rahaston varoista myönnetty laina taikka
valtion tai rahaston muu saaminen on koko-
naisuudessaan maksettava yhdellä kertaa lä-
hinnä seuraavassa kannossa, jos maksamaton
pääoma on enintään 336 euroa. Jos maksa-
maton pääoma on suurempi kuin 336 euroa,
mutta enintään 672 euroa, se on maksettava
kahdessa lähinnä seuraavassa kannossa yhtä

suurina erinä ja, jos maksamaton pääoma on
enintään 1 000 euroa, se on maksettava kol-
messa lähinnä seuraavassa kannossa yhtä
suurina erinä.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2002.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

—————

4.

Laki

luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 5 §:n muut-
tamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista 23 päivänä jou-

lukuuta 1977 annetun lain (1015/1977) 5 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa
1308/1994, seuraavasti:

5 §
— — — — — — — — — — — — — —

Lainan hyväksyy korkotukilainaksi ja kor-
kohyvityksen suorittaa asiassa toimivaltainen
ministeriö taikka virasto, laitos tai muu valti-
on viranomainen. Ministeriö voi myös oike-

uttaa alaisensa viraston, laitoksen tai viran-
omaisen hyväksymään lainan korkotuki-
lainaksi tai suorittamaan korkohyvityksen.
Korkohyvityksen suorittaminen voidaan
määrätä myös Valtiokonttorin tehtäväksi.

———
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

—————

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö
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Liite
Rinnakkaistekstit

1.

Laki

valtion talousarviosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion talousarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (423/1988) 9 §:n

2 momentti seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

9 §

Käyttösuunnitelma

— — — — — — — — — — — — — —
Jollei 8 §:ssä tarkoitetuista tulo- ja meno-

arvion perusteluista muuta johdu, käyttö-
suunnitelmassa olevia markkamääriä voi-
daan ylittää käyttösuunnitelmakohtiin mer-
kittyjen käyttötarkoitusten ja momentin
määrärahan puitteissa siten kuin asetuksella
tarkemmin säädetään.

— — — — — — — — — — — — — —
Jollei 8 §:ssä tarkoitetuista talousarvion

perusteluista muuta johdu, käyttösuunnitel-
massa olevia rahamääriä voidaan ylittää
käyttösuunnitelmakohtiin merkittyjen käyt-
tötarkoitusten ja momentin määrärahan puit-
teissa siten kuin valtioneuvoston asetuksella
säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2002.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin.

———
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2.

Laki

valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta 20 päivänä toukokuuta 1988 annetun

lain (449/1988) 9 § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

9 §

Vähäisten lainasuoritusten periminen

Asetuksella säädetään markkamäärästä,
jota vähäisempi korko, viivästyskorko tai
muu suoritus voidaan periä lainan seuraava-
na eräpäivänä tai jättää viimeisen lainaerän
osalta erikseen perimättä.

9 §

Vähäisten lainasuoritusten periminen

Valtioneuvoston asetuksella säädetään ra-
hamäärästä, jota vähäisempi korko, viiväs-
tyskorko tai muu suoritus voidaan periä lai-
nan seuraavana eräpäivänä tai jättää viimei-
sen lainaerän osalta erikseen perimättä.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2002.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin.

———
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3.

Laki

eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan 20 päivänä joulukuuta 1966 anne-

tun lain (682/1966) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 997/1991, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

1 §
Sen estämättä, mitä muutoin on säädetty

tai määrätty taikka mitä on sovittu, on valti-
on tai sen hoidossa olevan rahaston varoista
myönnetty laina taikka valtion tai rahaston
muu saaminen kokonaisuudessaan makset-
tava yhdellä kertaa lähinnä seuraavassa kan-
nossa, jos maksamaton pääoma on enintään
2 000 markkaa. Jos maksamaton pääoma on
suurempi kuin 2 000 markkaa, mutta enin-
tään 4 000 markkaa, se on maksettava kah-
dessa lähinnä seuraavassa kannossa yhtä
suurina erinä, ja jos maksamaton pääoma on
enintään 6 000 markkaa, se on maksettava
kolmessa lähinnä seuraavassa kannossa yhtä
suurina erinä.
— — — — — — — — — — — — — —

1 §
Sen estämättä, mitä muualla säädetään tai

mitä on sovittu, valtion tai sen hoidossa ole-
van rahaston varoista myönnetty laina taikka
valtion tai rahaston muu saaminen on koko-
naisuudessaan maksettava yhdellä kertaa lä-
hinnä seuraavassa kannossa, jos maksama-
ton pääoma on enintään 336 euroa. Jos
maksamaton pääoma on suurempi kuin 336
euroa, mutta enintään 672 euroa, se on
maksettava kahdessa lähinnä seuraavassa
kannossa yhtä suurina erinä ja, jos maksa-
maton pääoma on enintään 1 000 euroa, se
on maksettava kolmessa lähinnä seuraavassa
kannossa yhtä suurina erinä.

— — — — — — — — — — — — — —
———

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin.

———
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4.

Laki

luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 5 §:n muut-
tamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista 23 päivänä jou-

lukuuta 1977 annetun lain (1015/1977) 5 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa
1308/1994, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

5 §
— — — — — — — — — — — — — —

Edellä 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetuista lai-
noista hyväksyy korkotukilainoiksi vesien-
suojeluinvestointien suorittamiseen annetta-
vat lainat ympäristöministeriö sekä muut
lainat maa- ja metsätalousministeriö ja kor-
kohyvityksen suorittaa niiden osalta vesi- ja
ympäristöhallitus. Edellä 2 §:n 5 ja 13 koh-
dissa tarkoitetut lainat hyväksyy korkotuki-
lainoiksi ympäristöministeriö, 6 kohdassa
tarkoitetut lainat liikenneministeriö sekä 8
kohdassa tarkoitetut lainat huoltovarmuus-
keskus ja korkohyvityksen suorittaa niiden
osalta valtiokonttori. Edellä 2 §:n 14 koh-
dassa tarkoitetut lainat hyväksyy korkotuki-
lainoiksi maa- ja metsätalousministeriö ja
korkohyvityksen suorittaa niiden osalta
maa- ja metsätalousministeriön tietopalve-
lukeskus. Muiden lainojen osalta lainan hy-
väksyy korkotukilainaksi ja korkohyvityk-
sen maksaa asianomainen keskusvirasto.
Asianomainen ministeriö voi myös oikeut-
taa alaisensa keskusviraston tai piirihallin-
toviranomaisen hyväksymään korkotuki-
lainaksi määrältään enintään 1 000 000
markan suuruisen edellä 2 §:n 2, 5, 6 ja 14
kohdassa tarkoitetun lainan.

— — — — — — — — — — — — — —
Lainan hyväksyy korkotukilainaksi ja kor-

kohyvityksen suorittaa asiassa toimivaltai-
nen ministeriö taikka virasto, laitos tai muu
valtion viranomainen. Ministeriö voi myös
oikeuttaa alaisensa viraston, laitoksen tai
viranomaisen hyväksymään lainan korkotu-
kilainaksi tai suorittamaan korkohyvityksen.
Korkohyvityksen suorittaminen voidaan
määrätä myös Valtiokonttorin tehtäväksi.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2002.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin.

———


