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Lak i

N:o 986

valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta 20 päivänä toukokuuta 1988 annetun
lain (449/1988) nimike, 1 §, 2 §:n otsikko, 12 § ja 15 §:n 1 momentti, ja
lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 4 a §, 15 §:ään uusi 4 momentti ja lakiin uusi
15 a §, seuraavasti:

Lak i
valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan valtion talousarvi-
ossa osoitetusta määrärahasta myönnettävään
valtion lainaan sekä eduskunnan suostumuk-
sen perusteella myönnettävään valtiontakauk-
seen ja valtiontakuuseen.

2 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

— — — — — — — — — — — — —
Tässä laissa tarkoitetun valtion lainan,

valtiontakauksen ja valtiontakuun valvontaan
sekä muutoksenhakuun viranomaisen päätök-
seen ja sen täytäntöönpanoon tässä laissa
tarkoitetussa asiassa sovelletaan lisäksi, mitä
valtionavustuslain (688/2001) 14—18, 31—
32 ja 33—35 §:ssä säädetään.

4 a §

Pääomalaina

Valtion laina voidaan myöntää osakeyh-
tiölain (734/1978) 5 luvun 1 §:ssä tarkoitet-
tuna pääomalainana vain, jos se on erikseen
talousarviossa sallittu.
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12 §

Maksuvapautus ja lainan muuttaminen
avustukseksi

Lainan takaisinmaksamisesta vapauttami-
seen ja lainan muuttamiseen avustukseksi on
saatava eduskunnan suostumus, jollei edus-
kunta ole suostunut siihen, että valtioneuvosto
tai lainan myöntänyt viranomainen voi myön-
tää vapautuksen lainan takaisinmaksamisesta
tai muuttaa lainan avustukseksi. Lainan muut-
tamiseen avustukseksi sovelletaan muutoin
mitä valtionavustuslaissa säädetään.

3 luku

Valtiontakaus

15 §

Takausmaksu

Eduskunnan antaman suostumuksen perus-
teella myönnettävästä valtiontakauksesta pe-
ritään takausmaksu. Takausmaksua määrättä-
essä otetaan huomioon takauksesta valtiolle
mahdollisesti aiheutuvan suoritevelvollisuu-
den määrä, riskin kohteena olevan toiminnan
ja talouden laatu ja laajuus, riskiajan pituus,
riskin kohteen luottokelpoisuus, riskin koh-
teen maan luottokelpoisuus ja muut katetta-
vaan riskiin vaikuttavat seikat sekä kilpailu-

tekijät. Takausmaksun tarkemmasta määräy-
tymisestä voidaan säätää valtioneuvoston ase-
tuksella.
— — — — — — — — — — — — —
Mitä edellä säädetään valtiontakauksen

maksullisuudesta ja takausmaksusta, sovelle-
taan myös valtiontakuuseen ja siitä perittä-
vään takuumaksuun.

15 a §

Takauksen ja takuun valvonta

Valtiontakauksen tai valtiontakuun myön-
täneellä viranomaisella on oikeus saada vi-
ranomaisen määräämänä ajankohtana takauk-
sen tai takuun ehtojen noudattamisen valvon-
nassa tarpeelliset tiedot ja selvitykset siltä,
jonka talouden ja toiminnan hyväksi takaus
tai takuu on annettu sekä toimittaa tämän
talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkas-
tuksia. Valtiontakauksessa viranomaisella on
oikeus saada edellä tarkoitetut tiedot ja
selvitykset myös velkojalta, jonka saatavien
turvaamiseksi takaus on annettu.

Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä
marraskuuta 2001. Lain 4 a §:n säännöksiä
pääomalainasta sovelletaan kuitenkin vasta 1
päivästä tammikuuta 2002. Tätä lakia ei
sovelleta valtiontakaukseen ja valtiontakuu-
seen, joka on myönnetty ennen tämän lain
voimaantuloa.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Suvi-Anne Siimes
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Valtioneuvoston asetus

N:o 987

metsäasetuksen 12 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön
esittelystä,
muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun metsäasetuksen (1200/1996) 12 §:n 1
momentti seuraavasti:

12 §

Eräät määräpäivät

Yksityismetsälain (412/1967) 2 §:n 3 mo-
mentissa säädetty velvoite metsän uudistami-
seen hakkuun jälkeen raukeaa, jos metsäkes-
kus ei viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2002 ole tehnyt metsälain 20 §:n 2 ja 3
momentissa tarkoitettua sopimusta korjaavis-

ta toimenpiteistä tai antanut metsälain 20 §:n
2 momentissa tarkoitettua päätöstä korjaavista
toimenpiteistä taikka ryhtynyt mainitun py-
kälän 3 momentissa tarkoitettuihin toimenpi-
teisiin.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja Pentti Lähteenoja

2799



Valtioneuvoston asetus

N:o 988

ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen 39 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön
esittelystä,
muutetaan ajoneuvojen katsastuksesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen
(1702/1992) 39 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 102/1998, seuraavasti:

39 §

Katsastuksen merkitseminen, tarkastuskortti
ja katsastustodistus

1. Katsastuksen suorittamisesta tehdään
merkintä rekisteriotteeseen. Tarvittaessa mää-
rätään puutteiden poistamisesta. Ajoneuvon
hyväksymisestä tai mahdollisesta ajokieltoon
määräämisestä ilmoitetaan ajoneuvorekiste-
riin.
2. Ajoneuvon katsastuksesta laaditaan tar-
kastuskortti, johon merkitään vähintään 34
§:n 3 momentissa mainitun direktiivin liit-
teessä II mainitut tarkastuskohteet pääluokit-
tain ja niissä mahdollisesti havaitut viat ja
puutteet. Tarkastuskorttiin merkitään ajoneu-
von hyväksyminen tai hylkääminen katsas-
tuksessa taikka katsastuksen keskeyttäminen.
Lisäksi tarkastuskorttiin merkitään Ajoneu-
vohallintokeskuksen erikseen määräämät tie-

dot. Ajoneuvon katsastukseen esittäneelle
annetaan tarkastuskortin kaksoiskappale tai
katsastuksen sisältöä vastaava tarkastuskortti.
3. Kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin kuor-

ma-auton ja perävaunun omistajalle, haltijalle
tai katsastukseen tuoneelle annetaan pyyn-
nöstä pyörillä varustettujen ajoneuvojen mää-
räajoin toistettavien katsastusten yhdenmu-
kaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden
katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta
tehdyn sopimuksen (SopS 35/2001) liitteen 2
mukainen kansainvälinen katsastustodistus.
Tällaisen todistuksen on velvollinen anta-
maan myös Ajoneuvohallintokeskus tai muu-
kin kuin ajoneuvon katsastanut katsastustoi-
mipaikka.

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä
tammikuuta 2002.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2001

Ministeri Kimmo Sasi

Apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen
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