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Jakelussa mainituille 

 

Luonnos hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muutta-
miseksi 

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kuntien 
takauskeskuksesta annetun lain muuttamiseksi.  

Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa luonnoksesta lausuntonsa. 

Luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi Kuntien takauskeskuksesta annettua lakia. 
Lakiin lisättäisiin uusi pykälä, jolla huomioitaisiin maakuntien perustamisesta 1.1.2019 
aiheutuvat velallisen muutokset. Lisäksi takauskeskuksen valtuuskunnan toimikauden 
alkamisajankohtaa muutettaisiin ja laissa mainittaisiin nimenomaisesti mahdollisuus 
käyttää sopimusvakuuksia.   

 
Maakuntien perustamiseen liittyvä uusi pykälä on tarkoitettu tulemaan voimaan yhtä ai-
kaa maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain sekä pelas-
tustoimen järjestämisestä annetun lain voimaantulosta annettava lain kanssa. Muiden 
muutosten on tarkoitus tulla voimaan viimeistään syyskuussa 2017. 

Lausuntopyynnön liitteenä on luonnos hallituksen esitykseksi. 

Lausuntopyyntö liitteineen on saatavilla suomen ja ruotsin kielellä valtiovarainministeriön 
verkkosivuilla (www.vm.fi/ hankkeet ja säädösvalmistelu) sekä sote- ja maakuntauudis-
tuksen verkkosivuilla (www.alueuudistus.fi/ lausuntopyynnöt).  

Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriön kirjaamoon 4.7.2017 
klo 16.15 mennessä. Lausunnot pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse 
(valtiovarainministerio@vm.fi). Lausunnon voi toimittaa myös postitse osoitteella Valtio-
varainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto. Lausunnoissa pyydetään käyttämään vii-
tetietona: VM/932/03.01.00/2017 

Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat finanssineuvos Jani Pitkäniemi, puh. 02955 
30494 (jani.pitkaniemi@vm.fi), hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, puh. 02955 30079 
(auli.valli-lintu@vm.fi) ja lainsäädäntöneuvos Minna-Marja Jokinen, puh.. 02955 30820 
(minna-marja.jokinen@vm.fi). 
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 Osastopäällikkö  Auli Valli-Lintu  
 
 
 

 Lainsäädäntöneuvos  Minna-Marja Jokinen 
 
 

 
Liite Luonnos hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamiseksi 
 

 

 
Jakelu Kuntien takauskeskus 

Kuntarahoitus Oyj 
Suomen Kuntaliitto 
Finanssivalvonta 
Finanssialan Keskusliitto 
Helsingin kaupunki 
Espoon kaupunki 
Tampereen kaupunki 
Vantaan kaupunki 
Oulun kaupunki 
Turun kaupunki 
Jyväskylän kaupunki 
Lahden kaupunki 
Kuopion kaupunki 
Kouvolan kaupunki 
Porin kaupunki 
Joensuun kaupunki 
Lappeenrannan kaupunki 
Hämeenlinnan kaupunki 
Vaasan kaupunki 
Rovaniemen kaupunki 
Seinäjoen kaupunki 
Mikkelin kaupunki 
Kotkan kaupunki 
Salon kaupunki 
Porvoon kaupunki 
Kokkolan kaupunki 
Lohjan kaupunki 
Hyvinkään kaupunki 
Nurmijärven kunta 
Järvenpään kaupunki 
Imatran kaupunki 
Ruokolahden kunta 
Kauhajoen kaupunki 
Lappajärven kunta 
Pieksämäen kaupunki 
Heinäveden kunta 
Kajaanin kaupunki 
Suomussalmen kaupunki 
Forssan kaupunki 
Hattulan kunta 
Kaustisen kunta 
Äänekosken kaupunki 
Viitasaaren kaupunki 
Konneveden kunta 
Pyhtään kunta 
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Sodankylän kunta 
Tervolan kunta 
Mänttä-Vilppulan kaupunki 
Valkeakosken kaupunki 
Vesilahden kunta 
Mustasaaren kunta 
Isokyrön kunta 
Lieksan kaupunki 
Polvijärven kunta 
Raahen kaupunki 
Pyhäjärven kaupunki 
Utajärven kunta 
Varkauden kaupunki 
Suonenjoen kaupunki 
Keiteleen kunta 
Heinolan kaupunki 
Hartolan kunta 
Rauman kaupunki 
Harjavallan kaupunki 
Karvian kunta 
Loviisan kaupunki 
Mäntsälän kunta 
Siuntion kunta 
Raision kaupunki 
Paraisten kaupunki 
Kemiönsaaren kunta 
Vehmaan kunta 

 
 

Tiedoksi Sosiaali- ja terveysministeriö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


