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Enligt sändlista 
 

 

Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om 
Kommunernas garanticentral 

Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition med för-
slag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral  

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden om utkastet. 

I utkastet föreslås det att lagen om Kommunernas garanticentral ska ändras. Till lagen 
fogas en ny paragraf för beaktande av ändringarna i fråga om gäldenären till följd av in-
rättandet av landskapen den 1 januari 2019. Dessutom ska tidpunkten för inledande av 
mandattiden för garanticentralens delegation ändras och i lagen uttryckligen nämnas 
möjligheten att använda avtalsbaserade säkerheter.   

 
Avsikten är att den nya paragraf som ansluter till inrättandet av landskapen ska träda i 
kraft samtidigt med lagen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av soci-
al- och hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet. De övriga ändringarna 
avses träda i kraft senast i september 2017. 

Utkastet till regeringsproposition bifogas begäran om utlåtande. 

Begäran om utlåtande med bilagor finns på finska och svenska på finansministeriets 
webbplats (www.vm.fi/ projekt och lagberedning) samt på vård- och landskapsreformens 
webbplats (www.alueuudistus.fi/sve(begaran-om-utlatande). 

Utlåtandena ska lämnas in till finansministeriets registratorskontor senast den 
4.7.2017 kl. 16.15. Vänligen sänd utlåtandena i första hand per e-post 
(valtiovarainministerio@vm.fi). Utlåtandet kan sändas även per post till adressen Fi-
nansministeriet, PB 28, 00023 Statsrådet. I utlåtandet ska som referens användas 
VM/932/03.01.00/2017. 

Ytterligare information angående begäran om utlåtande ges av Jani Pitkäniemi, finans-
råd, tfn 02955 30494 (jani.pitkaniemi@vm.fi), Auli Valli-Lintu, regeringsråd, tfn 02955 
30079 (auli.valli-lintu@vm.fi) och Minna-Marja Jokinen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30820 
(minna-marja.jokinen@vm.fi). 
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Avdelningschef Auli Valli-Lintu  
 
 
 
 

Lagstiftningsråd Minna-Marja Jokinen 
 
 

 
Bilagor  Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen 

om Kommunernas garanticentral 
 
 
 
Distribution  

Kommunernas garanticentral 
Kommunfinans Abp 
Finlands kommunförbund 
Finansinspektionen 
Finanssialan Keskusliitto 
Helsingfors stad 
Esbo stad 
Tammerfors stad 
Vanda stad 
Uleåborg stad 
Åbo stad 
Jyväskylä stad 
Lahtis stad 
Kuopio stad 
Kouvola stad 
Björneborg stad 
Joensuu stad 
Villmanstrands stad 
Tavastehus stad 
Vasa stad 
Rovaniemi stad 
Seinäjoki stad 
S:t Michels stad 
Kotka stad 
Salo stad 
Borgå stad 
Karleby stad 
Lojo stad 
Hyvinge stad 
Nurmijärvi kommun 
Träskanda stad 
Imatra stad 
Ruokolahti kommun 
Kauhajoki stad 
Lappajärvi kommun 
Pieksämäki stad 
Heinävesi kommun 
Kajana stad 
Suomussalmi stad 
Forssa stad 
Hattula kommun 
Kaustinen kommun 
Äänekoski stad  
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Viitasaari stad 
Konnevesi kommun 
Pyttis kommun 
Sodankylä kommun 
Tervola kommun 
Mänttä-Vilppula stad 
Valkeakoski stad 
Vesilahti kommun 
Korsholms kommun 
Isokyrö kommun 
Lieksa stad 
Polvijärvi kommun  
Raahe stad 
Pyhäjärvi stad 
Utajärvi kommun 
Varkaus stad 
Suonenjoki stad 
Keitele kommun 
Heinola stad 
Hartola kommun 
Rauma stad 
Harjavalta stad  
Karvia kommun 
Lovisa stad 
Mäntsälä kommun 
Sjundeå kommun 
Raisio stad 
Pargas stad 
Kimitoö kommun 
Vehmaa kommun 
 

 
För kännedom Social- och hälsovårdsministeriet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


