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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi postipankista annetun 
lain kumoamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamises
ta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi posti
pankista annettu laki. Kumottavan lain sään
nöksistä merkittävimmät koskevat Leonia 
Pankin oikeutta ja velvollisuutta valtion 
maksuliikkeen hoitoon ja Suomen Posti 
Oy:n konttorien käyttämistä pankin liiketoi
minnassa. 

Valtion talousarviosta annettua lakia muu
tettaisiin siten, että valtion maksuliikkeen 
hoitaminen kilpailutettaisiin. Valtion maksu
liikkeen hoitamisesta voitaisiin tehdä sopi
mus. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset 
siitä, milloin valtiolle tulevat ja valtiolta läh
tevät maksut katsotaan suoritetuiksi. 

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi luottolai
tostoiminnasta annettua lakia, liikepankkila-

kia, osuuspankkilakia, rahoitustarkastuslakia, 
valtiontalouden tarkastuksesta annettua lakia, 
luottolaitosten varoista myönnettävistä eräis
tä korkotukilainoista annettua lakia, arvon
lisäverolakia, valmisteverotuslakia, sakkoran
gaistuksen täytäntöönpanosta annettua lakia, 
ulosotto lakia, kalatalouden korkotukilainoista 
annettua lakia, ydinenergialakia, torjunta
ainelakia, apteekkimaksusta annettua lakia, 
tullilakia, veronkantolakia ja verontilitysla
kia. Ehdotetut muutokset ovat luonteeltaan 
teknisiä ja johtuvat postipankista annetun 
lain kumoamisesta. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on 
hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Lainsäädäntö 

Laki postipankista 

Postisäästöpankin nimellä aluksi toiminut 
rahalaitos perustettiin postisäästöpankista 
Suomessa annetulla asetuksella (15/ 1886) 
tarjoamaan säästöpalveluja postikonttorien 
välityksellä. Asetuksen mukaan postisäästö
pankkiin voi jokainen, kotopaikkaan katso
matta, tehdä säästöönpanoja omalle taikka 
toisen nimelle, jokaisessa postikonttorissa ja 
postitoimituksessa sekä niissä postiasemissa, 
jotka säästöpankin konttoreiksi määrätään. 
Asetus kumottiin postisäästöpankista an
netulla lailla (1911924). 

Postisäästöpankin toiminta laajeni ensin 

2090260 

maksuliikenteeseen, kun postisiirtojärjestel
mä otettiin käyttöön vuonna 1939, ja sotien 
jälkeen yleisölle suunnattuun luotonantoon. 
Postisäästöpankista vuonna 1924 annettu laki 
kumottiin postisäästöpankista annetulla lailla 
(742/1942), joka puolestaan kumottiin posti
säästöpankkilailla (26011948). Tällöin pankin 
lainanautovaltuuksia laajennettiin julkisyh
teisöjen ohella myös yksityiselle sektorille. 

Postisäästöpankkilaki kumottiin vuonna 
1969 annetulla postipankkilailla (51111969). 
Postisäästöpankm nimi muutettiin Postipan
kiksi, ja pankin oikeutta harjoittaa liike
pankkien tavoin pankkitoimintaa laajennet
tiin. Pankki sai oikeuden antaa muun muassa 
pankkitakauksia. Mainittu laki kumottiin 
vuoden 1988 alusta voimaan tulleella posti
pankista annetulla lailla (97211987). 

Postipankki on vuodesta 1988 toiminut 
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postipankista annetun lain perusteella osa
keyhtiönä. Syksyllä 1997 valtio päätti yhdis
tää kaksi omistamaansa markkinaehtoisesti 
toimivaa luottolaitosta, Postipankki Oy:n ja 
Suomen Vientiluotto Oy:n, uuden valtion 
omistaman hoidingyhtiön alaisuuteen. Järjes
telyn tavoitteena oli vahvistaa Postipankki 
Oy:n ja Suomen Vientiluotto Oy:n toimin
taedellytyksiä niiden liiketoimintojen ydin
alueilla, purkaa yhtiöiden toiminnallisia 
päällekkäisyyksiä ja parantaa niiden liiketoi
minnan kustannustehokkuutta, nostaa valtion 
yhtiöihin tekemien sijoitusten arvoa sekä 
turvata suomalaisille kotitalouksille, yrityk
sille sekä julkisyhteisöille nykyaikaiset pank
kipalvelut ja toimiva pankkikilpailu myös 
Euroopan talous- ja rahaliiton oloissa. Joulu
kuussa 1997 valtio luovutti omistamansa 
Postipankki Oy:n osakkeet perustamalleen 
holdingyhtiölle, nykyiselle Leonia Oyj:lle. 
Pankin toiminimi muutettiin postipankista 
annetun lain nojalla annetulla yhtiöjärjestys
määräyksellä Postipankki Oy:stä Leonia 
Pankki Oyj:ksi. 

Postipankista annetun lain 1 §:n mukaan 
postipankki on osakeyhtiömuotoinen luotto
laitostoiminnasta annetussa laissa 
( 160711993) tarkoitettu talletuspankki, johon 
sovelletaan, jollei postipankista annetussa 
laissa toisin säädetä, mitä liikepankeista sää
detään. Liikepankkeihin sovelletaan osa
keyhtiöistä annettua lainsäädäntöä, jollei lii
kepankkilaissa ( 1296/ 1990) tai luottolaitos
toiminnasta annetussa laissa toisin säädetä. 
Postipankista annetun lain 2 §:n mukaan 
postipankin toiminimestä määrätään yhtiöjär
jestyksessä. Lisäksi pykälässä säädetään oi
keudesta toiminimessä tai muutoin käyttää 
nimitystä postipankki. Oikeus siihen on vain 
laissa tarkoitetulla pankilla ja sen tytär- tai 
osakkuusyhteisöllä. 

Lain 3 §:ssä säädetään valtion määräysval
lasta Leonia Pankissa. Säännöksen mukaan 
pankin osakekannasta on valtion tai sellaisen 
osakeyhtiön omistuksessa ja hallinnassa, jos
sa valtiolla on välittömään osakeomistukseen 
perustuva määräysvalta, oltava määrä, joka 
on vähintään 51 prosenttia pankin kaikista 
osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamas
ta äänimäärästä. Leonia Pankki kuuluu 4 §:n 
mukaan valtiovarainministeriön hallin
nonalaan, ja sitä valvoo rahoitustarkastus. 

Leonia Pankin sitoumusten täyttämisen 
turvaamiseksi pankilla on lain 7 §:n mukaan 
valtion takuu, jonka määrä on enintään puo
let pankin luottolaitostoiminnasta annetun 

lain nojalla määräytyvien ensisijaisten ja 
toissijaisten omien varojen yhteismäärästä. 
Takuun määrä ei kuitenkaan alene saavutta
mastaan korkeammasta markkamäärästä, 
vaikka pankin omat varat myöhemmin pie
nenisivät. Jos pankin oma pääoma ei riitä 
pankin sitoumusten kattamiseen, valtio vas
taa sitoumusten täyttämisestä takuun mää
rään asti. Takuun määrästä ja takuusta val
tiolle suoritettavasta korvauksesta päättää 
valtioneuvosto. 

Lain 3 luvussa säädetään valtion Leonia 
Pankille antamista tehtävistä. Lain 8 §:n 
mukaan Leonia Pankki hoitaa, siinä laajuu
dessa ja sen mukaan kuin siitä erikseen sää
detään ja määrätään, valtion kotimaisen ja 
ulkomaisen maksuliikkeen. Siltä osin kuin 
valtion kotimaisen maksuliikkeen hoidosta 
pankille aiheutuvia kustannuksia ei saada 
katetuiksi tilillepano- ja tililtäottomaksuilla 
ja erikseen perittävillä muilla maksuilla, 
pankki saa korvauksen valtion postisiirtoti
leillä oleville varoille kertyvästä korko
tuotosta sen mukaisesti kuin valtiovarainmi
nisteriö ja pankki siitä tarkemmin sopivat. 
Leonia Pankki suorittaa valtiovarainministe
riön vahvistamaa korvausta vastaan myös 
niitä valtion sille antamia tehtäviä, joiden 
valtiovarainministeriö katsoo laatunsa vuoksi 
soveltuvan pankille. 

Lain 9 §:n mukaan Leonia Pankki harjoit
taa toimintaansa luottolaitostoiminnasta an
netussa laissa tarkoitettujen toimipaikkojen 
lisäksi Suomen Posti Oy:n toimipaikkojen 
välityksellä. Pankki maksaa Suomen Postille 
sen toimipaikkojen välityksellä tapahtuvasta 
Leonia Pankin toiminnan harjoittamisesta 
korvausta sen mukaan kuin pankki ja Suo
men Posti siitä sopivat. Jollei korvauksesta 
päästä sopimukseen, korvaus suoritetaan val
tiovarainministeriön vahvistamien perustei
den mukaan. Lisäksi pankki ja Suomen Posti 
voivat sopia, että pankin toimintaan kuuluvia 
asioita voidaan antaa pankkitehtäviä hoita
van Suomen Postin toimihenkilön ratkaista
viksi. 

Leonia Pankilla on lain 10 §:n 1 momen
tin mukaan oikeus harjoittaa sekä koti- että 
ulkomaista postisiirtoliikettä. Pykälän 2 mo
mentin mukaan valtiolle postisiirron välityk
sellä suoritettu maksu katsotaan suoritetuksi, 
kun maksaja saa kuitin asianomaiselle valti
on siirtotilille tapahtuneesta tilillepanosta tai 
tilisiirto on veloitettu maksajan tililtä. Val
tiovarainministeriöllä on lain 11 §:n nojalla 
oikeus valvoa valtion Leonia Pankille anta-
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mien tehtävien suorittamista. Ministeriöllä 
on oikeus saada pankilta tätä varten tarvitta
vat tiedot. 

Lain 4 luku sisältää pankkia ja Suomen 
Postin toimihenkilöitä koskevia erinäisiä 
säännöksiä. Leonia Pankin yhtiökokoukseen 
ei 13 §:n mukaan sovelleta, mitä liikepank
kilain 16 §:ssä säädetään osakkaan äänival
lan rajoittamisesta ja määräenemmistöä edel
lyttävää päätöstä kannattaneiden osakkeen
omistajien antamien äänien laskemisesta. 
Lain 14 §:n mukaan Suomen Postin toimi
henkilöihin, jotka hoitavat Leonia Pankin 
tehtäviä, sovelletaan luottolaitostoiminnasta 
annetun lain säännöksiä rahanpesusta. Lain 
15 §:n mukaan Leonia Pankin toimintaan 
liittyvästä alkuperäisestä asiakirjasta pankin 
koneellisesti jäljentämällä valmistama jäljen
nös on pankin toimihenkilön oikeaksi todis
tamana pankin ja sen asiakkaan välisissä 
tilisuhteissa alkuperäisen asiakirjan veroinen. 

Lain 5 luvussa ovat Postipankki Oy:n pe
rustamiseen ja laitosmuotoisen Postipankin 
lakkauttamiseen 1 päivänä tammikuuta 1988 
liittyneitä järjestelyjä koskevat säännökset. 
Lain 6 luvussa ovat voimaantulo- ja siirty
mäsäännökset 

Säädökset valtion maksuliikkeestä 

Postipankista annetun lain 8 §:n 1 momen
tin mukaan Leonia Pankki hoitaa, siinä laa
juudessa ja sen mukaan kuin siitä erikseen 
säädetää!1 ja määrätään, valtion kotimaisen ja 
ulkomaisen maksuliikkeen. Säännökset valti
on maksuliikkeestä sisältyvät valtion talous
arviosta annettuun lakiin ( 423/1988) ja val
tion talousarviosta annettuun asetukseen 
( 1243/ 1992). 

Valtion talousarviosta annetun lain 13 §:n 
mukaan valtion maksuliikkeen hoitamisesta 
säädetään asetuksella. Valtion maksuliikettä 
koskevat säännökset ovat valtion talousar
viosta annetun asetuksen 5 luvussa. 

1.2. Nykytilan arviointi 

Valtion maksuliike 

Suomessa valtion oma hallintokoneisto on 
perinteisesti hoitanut valtion maksuliikkeen. 
Viranomaisten apuna tehtävässä toimi vuo
teen 1988 valtion talousarvion ulkopuolinen 
valtiovarainministeriön alainen valtion raha
laitos, laitosmuotoinen Postipankki. Se toimi 
valtion erillishallintoon kuuluvana liikelai-

toksena valtion vastuulla. Laitosmuotoinen 
Postipankki oli osa valtion finanssihallintoa. 

Muutettaessa laitosmuotoinen Postipankki 
osakeyhtiömuotoiseksi talletuspankiksi halut
tiin nimenomaisesti säilyttää pankin asema 
osana valtion finanssihallintoa. Muutokseen 
johtaneen hallituksen esityksen (HE 7111987 
vp) mukaan pankkia koskevan lainsäädännön 
kehittämisen peruslähtökohtana oli, etteivät 
muutokset vaikuta valtion ja pankin suhtei
siin valtion maksuliikkeen ja maksuvalmiu
den hoidossa. Esityksessä edellytettiin, että 
valtion maksuliike hoidetaan edelleen keski
tetysti Postipankki Oy:n välityksellä. 

Postipankin aseman ja tehtävien erityisesti 
valtion maksuliikkeen ja kassatalouden hoi
dossa katsottiin edellyttävän lisäksi valtion 
riittävien ohjaus- ja valvontamahdollisuuksi
en varmistamista. Tämä saavutettiin säätä
mällä, että vähintään 51 prosenttia yhtiön 
kaikista osakkeista ja kaikkien osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä on oltava valtion 
omistuksessa ja hallinnassa. 

Valtion maksuliikkeen hoitamisessa on 
vuoden 1988 jälkeen tapahtunut merkittäviä 
muutoksia. Valtion tuloja koskeva maksulii
ke tapahtuu nykyään maamme kaikkien luot
tolaitosten kautta. Valtion maksuliikkeen 
kannalta suurimmat ja tärkeimmät valtion 
tulot ovat erilaiset verot ja veronluonteiset 
maksut. Veroja, veronluonteisia maksuja ja 
muita valtiolle tulevia suorituksia on jo pit
kään voitu maksaa kaikkiin luottolaitoksiin. 
Luottolaitoksista nämä suoritukset kertyvät 
valtion asianomaisille tileille. Kun maksut 
valtion kassaan olivat vuonna 1998 noin 400 
miljardia markkaa, tästä määrästä noin 
70-75 prosenttia kertyi muiden luottolaitos
ten kuin Leonia Pankki Oyj:n kautta. 

Maksuliikejärjestelmä 

Valtion maksuliikeorganisaatioon kuuluvat 
tilivirastot vastaavat toimialaansa kuuluvien 
tulojen periruisestä ja menojen maksamises
ta. Valtion maksuliike hoidetaan postisiirron 
välityksellä. Tilivirastojen postisiirtojärjestel
mä on rakennettu siten, että tilivirastoilla on 
erilliset tilit tulojen perimistä ja menojen 
maksamista varten. Tilivirastojen käytössä 
olevien tilien lisäksi valtion tilijärjestelmään 
kuuluu valtion yleinen tulotili ja valtion 
yleinen menotili. Nämä tilit ovat Valtiokont
torin hoidossa ja toimivat koko valtion mak
suliikkeen päivittäisen kassanhallinnan ko
koomatileinä. 
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Tilijärjestelmään on rakennettu tyhjennys
ja katesiirtoautomatiikka. Kunkin pankkipäi
vän päättyessä pankki tyhjentää tilivirastojen 
tulotilit valtion yleiselle tulotilille, josta va
rat siirtyvät valtion päivittäiseen sijoitustoi
mintaan. Menot maksetaan valtion yleisen 
menotilin kautta siten, että tilivirastojen ylei
set menotilit saavat siltä J.>äivittäin katteen. 
Kate on tiliviraston pankktin eri menotileil
leen lähettämien maksumääräysten suurui
nen. Kate valtion yleiselle menotilille ote
taan jälkikäteen tulotileille kertyneistä va
roista. Loput siirretään V aitiokonttorin tilille 
Leonia Pankissa. Jos päivän menot ovat tu
loja suuremmat, lisätarve otetaan tältä tililtä. 

Valtion menot maksetaan keskitetysti Leo
nia Pankista. Erillissääntelyn piirissä olevia 
palkkoja, eläkkeitä, lapsilisiä ja eräitä muita 
luonnollisten henkilöiden toistuvaissuorituk
sia lukuun ottamatta valtion lähtevässä mak
suliikkeessä noudatetaan käytäntöä, jossa 
maksu veloitetaan valtion menotililtä suori
tusvelvoitteen eräpäivänä. Tilivirastojen siir
tämät suoritukset maksetaan niille luottolai
tosten tileille, joille valtion suorituksia saa
vat maksunsa haluavat. Alkuvuodesta 1997 
muutettiin kunnille ja kuntayhtymille mak
settavien valtionosuuksien ja -avustusten 
maksatusmenettelyä. Ennen muutosta erät 
maksettiin vain Leonia Pankkiin postisiirtoti
lille. Muutoksen jälkeen valtio maksaa val
tionavun sen rahalaitoksen tilille, jonka kun
ta tai kuntayhtymä on ilmoittanut. 

Valtiolle saapuvien maksujen maksuajan
kohtaa koskevat säännökset ovat varsin ha
janaisia. Pääosaan veroista sovelletaan ve
ronkantolain (61111978) 4 a §:n 3 momentin 
säännöstä, jonka mukaan maksu on suoritet
tu veronkantoviranomaiselle tilisiirron väli
tyksellä silloin, kun tilisiirto valtion tuloti
lille on veloitettu maksupaikkana toimivan 
rahalaitoksen tililtä. Yleissäännöksenä valti
on maksuliikkeessä sovelletaan kuitenkin 
postipankista annetun lain 10 §:n 2 moment
tia. Sen mukaan tilisiirtoa käyttäen maksu 
on suoritettu silloin, kun se on veloitettu 
maksajan tililtä. Erityislainsäädännössä on 
lisäksi useita säännöksiä valtiolle suoritetta
vien maksujen maksutavasta ja -ajasta. 

V aitiokoottorilla on shekkitili Suomen 
Pankissa, mikä antaa mahdollisuuden selvit
tää valtion maksuliikkeen hoitoa uudesta 
näkökulmasta. Valtio voisi harkita mahdolli
suutta kilpailuttaa ainoastaan maksuliikkeen
sä hoito rahalaitosten kirjauskeskusten kans
sa tai perustamalla oma maksuliikekeskus. 

Selvitystyö valtion maksuliikkeen hoitami
seksi uudessa tilanteessa on käynnistetty. 
Tästä syystä kaikki mahdollisuudet on tässä 
vaiheessa jätettävä avoimiksi. 

Valtion määräysvalta 

Postipankista annetun lain 3 §:n säännös 
valtion määräysvallasta Leonia Pankissa ei 
valtion toimintojen ja omistusten uudelleen
järjestelyjen seurauksena ole enää välttämä
tön. Valtion maksuliikkeen ja Suomen rahoi
tusjärjestelmän kehityksen vuoksi Leonia 
Pankilla ei enää voida katsoa olevan sellaisia 
lainsäädäntöä edellyttäviä erityistehtäviä, 
joiden perusteella nimenomaista säännöstä 
valtion määräysvallasta pankissa on pidettä
vä tarpeellisena. 

Valtion takuu 

Laitosmuotoisen Postipankin muuttaminen 
osakeyhtiömuotoiseksi talletuspankiksi edel
lytti säännöksiä pankin vakavaraisuudesta. 
Laitosmuotoisella Postipankilla ei ollut muil
ta talletuspankeilta laissa edellytettyä vaka
varaisuusvaatimusta, koska pankki toimi val
tion vastuulla. Osakeyhtiömuotoiselta pankil
ta vaadittu oman pääoman määrä oli niin 
suuri, ettei muutosta toteutettaessa ollut 
edellytyksiä riittävän pääoman sijoittamiseen 
valtion merkitsemänä rahana maksettuna 
osakepääomana. Tämän vuoksi lakiin sisäl
lytettiin säännös omaan pääomaan rionastet
tavasta pankin vakavaraisuutta täydentävästä 
määrältään rajatusta valtion takuusta. Valtion 
takuuta ei kuitenkaan ole tarvinnut ottaa 
käyttöön Leonia Pankin vakavaraisuuden 
ylläpitämiseksi. 

Koska Leonia Pankki toimii markkinaeh
toisesti rahoitusmarkkinoilla ja kilpailee täy
sin muiden talletuspankkien kanssa, mahdol
lisuutta valtion takuuseen ei voida pitää kil
pailuneutraliteettisyistä perusteltuna. Koska 
valtion takuuta ei ole annettu, säännöksellä 
ei ole vaikutuksia Leonia Pankin tai sen vel
kojien asemaan. Säännöksen säilyttäminen 
voisi antaa Leonia Pankin asemasta ja valti
on toimista virheellisen kuvan. 

Yhteistyö Suomen Postin kanssa 

Leonia Pankin erityispiirteenä on ollut pit
kään yhteistyö Suomen Postin kanssa. Leo
nia Pankki tarjoaa pankkipalveluja myös 
Suomen Postin postikonttoreissa. Leonia 
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Pankin ja Suomen Postin yhteistyö perustuu 
monivuotiseen yhteistyösopimukseen. Sopi
mus on voimassa vuoden 2000 loppuun. 
Pankkipalvelujen tarjoaminen postikontto
reissa perustuu postipankista annetun lain 9 
§:ään. Pykälän mukaan sen lisäksi, mitä 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 25 §:ssä 
säädetään, Postipankki Oy harjoittaa toimin
taansa siitä antamiensa ja rahoitustarkastuk
sen hyväksymien ohjeiden mukaan posti- ja 
telelaitoksen toimipaikkojen välityksellä. 

Postipankin, sittemmin Leonia Pankin pal
veluverkoston rakenteessa on viimeksi kulu
neen runsaan vuosikymmenen aikana tapah
tunut merkittäviä muutoksia. Kun Postipank
ki muutettiin vuoden 1988 alusta valtion 
kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi, pankin 
palveluja tarjottiin 57 pankin oman konttorin 
lisäksi 3 153 postikonttorissa. Vuoden 1998 
lopussa Postipankki Oy:llä oli 63 omaa 
konttoria, 6 palvelupistettä, puhelinpankki, 
verkkopankki ja maksuautomaatit. Pankin 
palveluja välitti enää 477 postitoimipaikkaa. 
Vuoden 1999 marraskuun loppuun mennessä 
Leonia Pankki Oyj:llä on 66 konttoria ja 18 
palvelupistettä. Pankki suunnittelee 29 uu
den oman konttorin ja palvelupisteen avaa
mista vuoden 2000 aikana. 

Pankkipalveluja tarjoavien postikonttorien 
huomattava vähentyminen on johtunut :pää
asiassa asiakaskäyttäytymisen muutoksista. 
Kun vuonna 1985 postikonttoreissa hoidet
tiin yhteensä 72 miljoonaa pankkitapahtu
maa, postikonttorien pankkitapahtumien 
määrä oli laskenut vuoteen 1998 mennessä 
noin 24 miljoonaan tapahtumaan. Samalla 
on ii:sepalveluina hoidettujen pankkitapahtu
mien, kuten pankkiautomaattinostojen, auto
maattitilisiirtojen, automaattikyselyjen, pank
kikorttiostojen, päätepankkitapahtumien ja 
itsepalvelupuhelimien avulla hoidettujen 
pankkitapahtumien määrä jyrkästi kasvanut. 
Kun vuonna 1985 Postipankin henkilöasiak
kailla oli 1 ,5 miljoonaa itsepalvelutapahtu
maa, itsepalveluina hoidettujen tapahtumien 
määrä oli vuonna 1998 jo 133 miljoonaa. 
Kiinteiden toimipaikkojen, kuten postikont
torien, hoitamien pankkitapahtumien määrää 
on vähentänyt myös pankkiasiakkaiden pal
velu puhelimitse, jota Leonia Pankissa hoi
taa tällä hetkellä kolme eri puolilla maata 
sijaitsevaa puhelinpankkiyksikköä. 

Postipankista annetun lain 9 §:n 1 momen
tin säännöstä, joka velvoittaa Leonia Pank
kia harjoittamaan toimintaansa myös Suo
men Postin konttoreissa, voidaan pitää yhti-

öiden liiketoiminnan ohjaamisen ja tulosvas
tuun kannalta arveluttavana. Säännös periy
tyy oloista, jolloin Postipankki oli valtion 
erillishallintoon kuulunut laitos ja posti- ja 
teletoimintaa harjoitti monopoliasemassa 
valtion laitos. Kahden liiketoimintaa harjoit
tavan osakeyhtiön yhteistoiminnan laintasoi
selle sääntelylle ei ole enää olemassa perus
tetta. Yhtiöiden omien päättävien elinten 
vastuuta liiketoiminnasta hämärtää myös lain 
säännös, jonka mukaan postikonttoripalvelu
jen hinnoittelun perusteista päättäminen kuu
luu hallintoviranomaiselle (valtiovarainmi
nisteriölle), jos osapuolet eivät itse pääse 
asiasta sopimukseen. 

Leonia Pankki ja Suomen Posti ovat neu
votelleet yhteistyösopimuksensa jatkamisesta 
vuoden 2000 jälkeen, mutta neuvottelut ovat 
päättyneet tuloksettomina. Leonia Pankin 
pankkipalveluiden tarjoaminen Suomen Pos
tin konttoreissa päättyy siten 31 päivänä jou
lukuuta 2000. Leonia Pankin ja Suomen 
Postin omista liiketaloudellisista lähtökohdis
taan käymissä neuvotteluissa yhteistyö on 
todettu kannattamattomaksi. Näin ollen ei 
ole perusteltua velvoittaa osapuolia yhteis
työhön myöskään lain nojalla. 

Postisiirtoliikkeen harjoittaminen 

Suomessa postisiirto ja asiakkaiden talle
tustilit eriytettiin jo aikaisessa vaiheessa pos
tilaitoksesta Postipankin hoidettaviksi. Pos
tisiirto yhtenäistettiin pankkisiirron kanssa 
1990-luvun alussa. 

Suomalaisista pankeista vain Leonia Pan
killa on oikeus harjoittaa postisiirtoliikettä. 
Leonia pankki ei kuitenkaan enää harjoita 
postisiirtoliikettä, vaan kaikki pankin maksut 
välitetään tavanomaisella pankkien maksu
jenvälityksellä. Postipankista annetun lain 10 
§:n 1 momentti on siten tarpeeton. Myös 
pankkien välinen kilpailuneutraliteetti puol
taa säännöksen kumoamista. 

Muut säännökset 

Liikepankkilain 16 §:n 1 momentti, jossa 
oli säännös 20 prosentin äänestysrajoitukses
ta yhtiökokouksessa, on kumottu 1 päivästä 
tammikuuta 1998. Näin ollen postipankista 
annetun lain 13 §:n viittaussäännös liike
pankkilain äänestysrajoitussäännökseen on 
menettänyt merkityksensä. 

Postipankista annetun lain 5 luku sisältää 
siirtymäsäännöksiä. Pääosaa säännöksistä 
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sovellettiin vain kerran perustettaessa osa
keyhtiömuotoinen talletuspankki laitosmuo
toisen pankin tilalle. Joitakin säännöksiä so
vellettiin myös tämän jälkeen. Miltei kaikki 
siirtymäsäännökset ovat kuitenkin nyt me
nettäneet merkityksensä. Tällä hetkellä vain 
22 §:n säännös valtion vastuusta laitosmuo
toisen Postipankin veloista ja velvoitteista on 
enää sovellettavissa. Säännöksessä tarkoitet
tuja velvoitteita ovat käytännössä vain ennen 
1 päivää tammikuuta 1988 tehdyt talletukset, 
joiden omistajista ei ole tietoa. Näitä talle
tuksia turvaa luottolaitostoiminnasta annetus
sa laissa tarkoitettu talletussuoja. Ei ole pe
rusteltua, että valtio erityissäännöksen nojal
la takaa enää erikseen joidenkin tallettajien 
saamiset. 

2. Ehdotetut muutokset 

Laki postipankista 

Yhtä talletuspankkia koskevan lain voi
massaolalle on markkinataloudessa oltava 
erityisiä perusteita. Erityislain tarpeen tulisi 
perustua joko pankin omaan, muista luotto
laitoksista poikkeavaan toimintaan tai sille 
annettuihin yhteiskunnallisesti merkittäviin 
erityistehtäviin. Leonia Pankin toiminta on 
sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti 
muuttunut vuosien kuluessa ja vastaa nyt 
täysin liikepankkien toimintaa. Leonia Pank
ki kilpailee nykyisin kaikilla pankkitoimin
nan alueilla täysimääräisesti muiden talletus
pankkien kanssa ja toimii muutenkin rahoi
tusmarkkinoilla markkinaehtoisesti muiden 
talletuspankkien tavoin. Pankin toimintaa 
sääntelevät luottolaitostoiminnasta annettu 
laki ja liikepankkilaki, ja erityisiä yhteiskun
nallisia syitä näistä poikkeaviin tai niitä täy
dentäviin säännöksiin ei enää ole. Valtaosa 
postipankista annetun lain säännöksistä on
kin menettänyt merkityksensä taikka muo
dostunut pankin markkinaehtoisen liiketoi
minnan tai neutraalin pankkikilpailun esteek
si. Tämän vuoksi postipankista annettu laki 
ehdotetaan kumottavaksi. 

Leonia Pankkiin sovelletaan liikepankeista 
annettuja säännöksiä, ja pankin tosiasiallinen 
toiminta vastaa liikepankkien toimintaa. 
Pankkia koskevan erityislain kumoamisen 
vuoksi on tämän vuoksi tarpeen säätää, että 
Leonia Pankki muuttuu lain voimaan tullessa 
liikepankiksi. Uutta liikepankin toimilupaa 
pankki ei näin ollen tarvitse. 

Valtion maksuliikkeen hoidon kilpailutta-

miseen luottolaitosten välillä ei olisi lain 
kumoamisen jälkeen enää estettä. Maksuliik
keen mahdolliset uudelleenjärjestelyt voivat 
edellyttää myös sopimusneuvottelujen käy
mistä valtion maksuliikkeen hoitamiseen 
valitun luottolaitoksen tai muun maksuliiket
tä harjoittavan yhteisön ja valtion välillä. 
Voimassa olevassa valtion ja Leonia Pankin 
välisessä sopimuksessa valtion maksuliik
keen hoitamisesta on kuuden kuukauden ir
tisanomisaika. Valtion maksuliikkeen häi
riöttämän toiminnan turvaamiseksi voimassa 
olevan lain valtion maksuliikettä koskevia 
säännöksiä sovellettaisiin lain kumoamisesta 
huolimatta, kunnes maksuliikkeen hoidosta 
Suomessa on tehty riittävän kattavasti uusi 
sopimus tai valtion maksuliikkeen hoitami
sesta muulla tavalla on päätetty. 

Postipankista annetun lain 9 §:n 1 mo
mentti on mahdollistanut sen, että Leonia 
Pankki on luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 25 §:stä poiketen voinut harjoittaa pank
kitoimintaa muuallakin kuin omissa kontto
reissaan tai toimipaikoissaan. Ensin mainitun 
pykälän kumoaminen johtaa siihen, että 
pankkipalveluiden tarjoaminen Suomen Pos
tin konttoreissa ei olisi enää mahdollista. 
Tämän vuoksi lakiin otettaisiin siirtymäsään
nös, joka mahdollistaa Leonia Pankin pank
kipalveluiden tarjoamisen Suomen Postin 
konttoreissa niin kauan, kuin Leonia Pankin 
ja Suomen Postin yhteistyösopimus vielä on 
voimassa eli 31 päivään joulukuuta 2000. 

Postipankista annetun lain 14 §.n mukaan 
luottolaitostoiminnasta annetun lain salassa
pitovelvollisuutta koskevia 94-97 §:n sään
nöksiä on sovellettu Leonia Pankin tehtäviä 
hoitavaan Suomen Postin virkamieheen ja 
toimihenkilöön. Jotta tämä salassapitovelvol
lisuus Suomen Postin työntekijöillä säilyisi 
Leonia Pankin ja Suomen Postin yhteis
työsopimuksen voimassaolon loppuun, lakiin 
otettaisiin asiaa koskeva siirtymäsäännös. 

Laki valtion talousarviosta 

Postipankista annetun lain kumoamisen 
jälkeen Leonia Pankki menettää eri
tyisasemaosa valtion maksuliikkeen hoitaja
na. Jatkossa valtion maksuliikkeen hoito on 
tarkoitus kilpailuttaa. Lähtökohtana kilpailut
tamisessa olisi taloudellisuuden lisäksi valti
on maksuliiketurvallisuuden huomioon otta
minen. Valtion maksuliikkeen hoitamisesta 
voitaisiin tehdä luottolaitoksen tai muun 
maksuliikettä harjoittavan yhteisön kanssa 
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sopimus. Nimenomaiset säännökset asiasta 
ehdotetaan otettaviksi valtion talousarviosta 
annetun lain 13 §:n 1 momenttiin. 

Uudessakin tilanteessa valtion maksuliik
keen hoitamisen järjestämisestä säädettäisiin 
asetuksella. Uuden perustuslain tultua voi
maan ministeriöiden lisäksi valtioneuvosto 
voitaisiin nimenomaisesti valtuuttaa anta
maan asetuksia. Maksuliikkeen hoitamisen 
järjestämiseen liittyvää asetuksenantovaltuut
ta koskeva säännös ehdotetaan otettavaksi 
valtion talousarviosta annetun lain 13 §:n 1 
momenttiin. 

Valtion rahaliikenteen turvallisuuden var
mistamiseksi valtiovarainministeriöllä tulee 
olla oikeus valvoa valitsemiensa sopimus
kumppaneiden toimintaa siltä osin kuin se 
liittyy valtion maksuliikkeen hoitamiseen. 
Sopimuskumppanin olisi myös valtiovarain
ministeriön pyynnöstä luovutettava ministe
riölle valvontatehtävän hoitamisessa tarvitta
vat tiedot. Valvontaoikeutta koskevat sään
nökset ehdotetaan sisällytettäviksi valtion 
talousarviosta annetun lain 13 §:n 2 mo
menttiin. Vastaavat säännökset ovat kumot
tavaksi ehdotetun postipankista annetun lain 
11 §:ssä. 

Valtion maksuliikkeen hoidon yhteydessä 
tapahtuvien vahinkojen korvaamisessa mah
dollisesti ilmenevien epäselvien tilanteiden 
välttämiseksi ehdotetaan valtion talousar
viosta annetun lain 13 §:n 2 momenttiin si
sällytettäväksi vahingonkorvausvastuuta kos
keva säännös. Sen mukaan maksuliikkeen 
hoidosta vastaavan sopimuskumppanin kans
sa tehtävässä sopimuksessa olisi sovittava 
maksuliikkeen hoidon yhteydessä mahdolli
sesti aiheutuvan vahingon korvaamisesta. 
Säännöksellä on tarkoitus varmistaa se, että 
mahdollisten vahinkojen korvaamisesta sovi
taan erikseen. Säännös olisi valtion puolesta 
toimivaa sopimuspuolta velvoittava. Sopi
mukselle ei kuitenkaan aseteta tarkempia 
sisällöllisiä velvoitteita. 

Postipankista annetun lain 10 §:n 2 mo
mentti sisältää yleissäännöksen siitä, milloin 
maksu on tilisiirtoa käyttäen suoritettu ajal
laan valtiolle. 

Muun muassa pääosaan veroista sovelle
taan kuitenkin veronkantolain 4 a §:n 3 mo
menttia. Säännösten sisältö on selostettu jak
sossa 1.2. Erityislainsäädännössä on lisäksi 
useita säännöksiä valtiolle suoritettavien 
maksujen maksutavasta ja -ajasta. 

Tilisiirtolaki (82111999), joka tuli voimaan 
14 päivänä elokuuta 1999, sisältää tilisiirron 

välityksellä tapahtuvan velan oikea-aikaista 
maksamista koskevat säännökset. Tilisiirto
lain 17 - 19 §:n mukaan maksu on lopulli
nen ja velallinen vapautuu suoritusvelvolli
suudestaan silloin, kun tilisiirron varat on 
maksettu maksun saajan pankin tilille. 

Postipankista annetun lain kumoamisen 
vuoksi sen 10 §:n 2 momenttiin sisältyvä 
säännös valtiolle tulevan maksun oikea-ai
kaisesta suorittamisesta ehdotetaan otettavak
si valtion talousarviosta annettuun lakiin 
lisättäväksi ehdotetun 13 a §:n 1 momentik
si. Tilisiirtoa käyttäen suoritetun maksun 
osalta säännös olisi sisällöltään yhdenmukai
nen tilisiirtolain mukaisen viemävelkaperi
aatteen kanssa. Maksu valtiolle tilisiirtoa 
käyttäen olisi suoritettu silloin, kun varat on 
maksettu valtion maksuliikettä hoitavan 
luottolaitoksen tilille. Kyseistä maksu
ajankohtaa koskevaa säännöstä sovellettaisiin 
toissijaisesti. Jos maksuajankohdasta sääde
tään muussa laissa tai lain nojalla annetussa 
asetuksessa, sovellettaisiin näitä maksuajan
kohtaa koskevia erityissäännöksiä. Ehdotetun 
säännöksen sijasta muun muassa verojen 
maksuun sovellettaisiin veronkantolain mak
suajankohtaa koskevia säännöksiä. Pykälän 1 
momenttiin ehdotetaan lisäksi otettavaksi 
säännös tiliviraston kassaan suoritettavista 
maksuista. Maksu olisi suoritettu, kun saaja 
on saanut maksusta kuitin. 

Erityissääntelyn piirissä olevia palkkoja, 
eläkkeitä, lapsilisiä ja eräitä muita luonnol
lisille henkilöille maksettavia toistuvaissuori
tuksia lukuun ottamatta valtion lähtevässä 
maksuliikkeessä noudatetaan käytäntöä, jos
sa maksu veloitetaan valtion menotililtä suo
ritusvelvoitteen eräpäivänä. Käytäntöä on 
noudatettu valtion maksuliikkeessä vuosi
kymmeniä. Noudatettu periaate, jolla ei ole 
lainsäädännöllistä perustaa, eroaa tilisiirto
laissa omaksutusta viemävelkaperiaatteesta. 
Valtion lähtevässä maksuliikkeessä sovellet
tavasta käytännöstä ehdotetaan säädettäväksi 
lain tasolla. Lähteviin maksuihin ehdotetaan 
sovellettavaksi tilisiirtolain mukaista viemä
velkaperiaatetta. Säännös sisällytettäisiin 
valtion talousarviosta annettuun lakiin lisät
täväksi ehdotetun 13 a §:n 2 momentiksi. 
Valtion suoritusvelvollisuuteen perustuva 
maksu olisi tilisiirtoa käyttäen maksettu sil
loin, kun se on saajaa edustavan luottolai
toksen tilillä. Säännös olisi toissijainen ja 
koskisi kaikkia valtion maksuja, jollei toisin 
säädetä. 
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Liikepankkilaki ja osuuspankkilaki 

Liikepankkilain ja osuuspankkilain 
(1271/1990) hallintoelimiä koskevat sään
nökset poikkeavat nykyisellään osakeyh
tiölain ja säästöpankkilain (1270/1990) vas
taavista säännöksistä. Suurin ero hallintoeli
miä koskevissa säännöksissä liikepankkilain 
ja osakeyhtiölain välillä on hallintoneuvos
ton pakollisuus. Liikepankkilain 9 §:n ja 
osuuspankkilain 14 §:n mukaan liikepankis
sa ja osuuspankissa on oltava hallintoneu
vosto, kun osakeyhtiölain mukaan osakeyhti
ön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että 
yhtiöllä on hallintoneuvosto. Vastaavasti 
säästöpankkilain 47 §:n mukaan säästöpan
killa voi olla hallintoneuvosto. 

Hallintoneuvoston vapaaehtoisuus myös 
liikepankeissa ja osuuspankeissa on perustel
tavissa kaikkia luottolaitoksia koskevan 
sääntelyn yhdenmukaistamisella myös suh
teessa yleiseen yhtiöoikeudelliseen säänte
lyyn. Tarve liikepankkilain muuttamiseen 
tältä osin on tullut esille Merita-Nordbanken 
ja Leonia -konsernien järjestelyjen yh
teydessä. Muutostarve on korostunut uuden 
Sampo Oyj:n ja Leonia Oyj:n muodostaman 
rahoituskonsernin syntyessä. Hallintoneuvos
ton ohjaus- ja valvontavallan tulisi rahoitus
konsernissa ulottua koko konserniin eikä 
rajoittua ainoastaan konserniin kuuluvaan 
talletuspankkiin. 

Ehdotettujen liikepankkilain 9 ja 10 §:n ja 
osuuspankkilain 14 §:n muutosten myötä 
hallintoneuvosto olisi vapaaehtoinen hallin
toa hoitava toimielin. Muutosten jälkeen hal
lintoelimiä ja niiden tehtäviä koskevat sään
nökset olisivat yhteneväiset niin liikepankki
laissa, osuuspankkilaissa kuin säästöpankki
laissakin. 

Muutokset muihin lakeihin 

Luottolaitostoiminnasta annetusta laista, 
liikepankkilaista, rahoitustarkastuslaista 
(503/1993), valtion talouden tarkastuksesta 
annetusta laista (967/1947), luottolaitosten 
varoista myönnettävistä eräistä korkotuki
lainoista annetusta laista ( 10 15/1977) ja ar
vonlisäverolaista (1501/1993) ehdotetaan 
poistettaviksi maininnat Postipankki Oy:stä. 
Luottolaitosten varoista myönnettävistä 
eräistä korkotukilainoista annetusta laista 
poistettaisiin lisäksi maininnat Teollistamis
rahasto Oy:stä ja Suomen Vientiluotto 
Oy:stä. 

Esitykseen sisältyvät muut lakiehdotukset 
ovat seurausta postipankista annetun lain 
valtion maksuliikettä koskevien säännösten 
kumoamisesta. 

3. Esityksen vaikutukset 

Postipankista annetun lain kumoamisella ei 
sinänsä ole välittömiä yritystaloudellisia vai
kutuksia. Koska lakiin ei enää sisältyisi ni
menomaista säännöstä Suomen Postin kont
toreiden käyttämisestä Leonia Pankin liike
toiminnassa ja valtiovarainministeriön oikeu
desta päättää osapuolten ollessa erimielisiä 
postikonttorien käytöstä suoritettavan kor
vauksen perusteesta, asia jäisi osapuolten 
omista liiketaloudellisista lähtökohdistaan 
neuvotteleroan sopimuksen varaan. Leonia 
Pankin ja Suomen Postin 2 päivänä lokakuu
ta 1999 päättyneissä neuvotteluissa yhteistyö 
on jo todettu kannattamattomaksi, ja Leonia 
Pankin pankkipaveluiden tarjoaminen Suo
men Postin konttoreissa päättyy näin ollen 
nykyisen sopimuksen voimassaoloajan päät
tyessä 31 päivänä joulukuuta 2000. 

Valtion maksuliikkeen hoitoa koskevien 
postipankista annetun lain säännösten kumo
aminen mahdollistaa maksuliikkeen hoitoteh
tävän kilpailuttamisen ja sen, että valtion 
maksuliikkeen hoito voidaan hajauttaa 
useamman luottolaitoksen hoidettavaksi, jos 
tämä katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. On 
mahdollista, että tarjouskilpailu johtaa sääs
töihin valtiontaloudessa. Mahdollisia sääs
tövaikutuksia ei kuitenkaan voida ennen kil
pailuttamista arvioida. Leonia Pankille nyt 
maksettava korvaus perustuu tilillepano- ja 
tililtäottomaksuihin sekä valtion postisiirtoti
leillä olevien varojen sijoittamisesta saata
vaan korkotuottoon. Korvaus vastaa kuta
kuinkin toiminnasta pankille aiheutuvia kus
tannuksia. Valtion maksuliikkeen uudelleen
järjestelystä saatavat mahdolliset säästöt ei
vät siten voi olla kovin merkittäviä. 

Siirtymisellä ehdotettuun valtion talousar
viosta annetun lain 13 a §:n 1 momentin 
mukaiseen maksumenettelyyn saapuvien 
maksujen kohdalla olisi vähäinen korkotuot
toja lisäävä vaikutus, koska momentissa tar
koitettujen ja ajallaan maksettujen suoritus
ten tulisi olla valtion tilillä yhtä pankkipäi
vää nykyistä aikaisemmin. Suurimpaan 
osaan valtiolle tuleviin ja määräaikaan sidot
tuihin maksuihin, esimerkiksi veroihin, so
vellettaisiin muutoksen jälkeen edelleen ny
kyisin voimassa olevia maksuajankohtaa 
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koskevia säännöksiä 
Siirtyminen lähtevien maksujen osalta eh

dotettuun valtion talousarviosta annetun lain 
13 a §:n 2 momentin mukaiseen menette
lyyn merkitsisi maksujen aikaistamista 
enimmillään yhdellä pankkipäivällä. Menet
tely johtaisi arviolta noin 10 miljoonan mar
kan korkotuoton menetykseen vuodessa. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova
rainministeriössä. Esityksestä on pyydetty 
lausunnot oikeusministeriöltä, liikenneminis
teriöltä, Kilpailuvirastolta, Rahoitustarkas
tukselta, Valtiokonttorilta, Leonia Pankilta 
sekä Suomen Postilta. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia seikko
ja 

5.1. Uuden mhoitus- ja vakuutuskon-sernin 
muodostaminen 

V aitioneuvoston talouspoliittinen ministeri
valiokunta on 13 päivänä lokakuuta 1999 
hyväksynyt toimintalinjan, jolla Leonia Oyj 
osallistuu uuden pankki-, vakuutus- ja muita 
rahoituspalveluja tarjoavan rahoituskonsernin 
muodostamiseen. Rahoituskonserni on tar
koitus muodostaa siten, että Leonia Oyj ja 
Vakuutusyhtiö Sampo Oyj sulautuvat. Yhti
öiden sulautumisen vaihtosuhdetta määritet
täessä on otettu huomioon se, että ennen 
sulautumisen täytäntöönpanoa Leonia Oyj 
maksaa omistajalleen valtiolle osinkoa, jon
ka määrä yhdessä siitä aiheutuvan täy
dennysveron kanssa on noin 3 000 miljoo
naa markkaa. Sulautumisvastikkeena valtio 
saa Vakuutusyhtiö Sampo Oyj:n uusia A
sarjan osakkeita, minkä seurauksena valtion 
omistusosuudeksi uudesta rahoituskonsernis
ta tulee 43 prosenttia. Omistusosuutta on 
tarkoitus alentaa myöhemmin siten, että val
tion omistusosuudeksi jää vähintään 20 pro
senttia. 

Rahoituskonsernin perustaminen on strate
gisesti perusteltu ratkaisu. Se luo pohjan 
vahvan pankki- ja vakuutustoimintaa harjoit
tavan yhtiön kasvulle. Strategiahyötyjen on 
arvioitu kolmen vuoden kuluttua olevan noin 
300 miljoonaa markkaa. Valtion etuna on 
myös se, että se voi järjestelyn kautta vaih
taa Leonia Oyj:n osakkeet pörssinoteeratun 
uuden konsernm osakkeiksi, jotka ovat rea
lisoitavissa sopivassa tilanteessa. 

2090260 

Valtion osakasvallan käytöstä eräissä ta
loudellista toimintaa harjoittavissa osakeyhti
öissä annetun lain (740/1991) mukaan omai
suusjärjestely edellyttää eduskunnan suostu
musta. Lopullisesti järjestely toteutetaan val
tioneuvoston päätöksellä, minkä vuoksi val
tioneuvostolle ehdotetaan erillisellä eduskun
nalle annettavana esityksellä valtuuksia jär
jestelyn toteuttamiseksi. Niiden mukaan val
tioneuvosto oikeutettaisiin hyväksymään 
Leonia Oyj:n sulautuminen uuteen pankki-, 
vakuutus- ja muita rahoituspalveluja tarjo
avaan rahoituskonserniin ja hyväksymään 
valtion omistusosuuden aleneminen konser
nissa vähintään 20 prosenttiin. Tähän esityk
seen sisältyvät ehdotukset Leonia Pankkia 
koskevan valtion omistus- ja vaikutusvaltara
joituksen poistamisesta sekä Leonia Pankin 
valtion maksuliikkeen hoitamista koskevan 
yksinoikeuden lakkaamisesta ovat osaltaan 
edellytyksenä järjestelyn toteutumiselle. 

5.2. Kilpailuvimston aloite 

Kilpailuvirasto teki 27 päivänä marraskuu
ta 1998 eräiden Leonia Pankin kanssa kilpai
levien pankkien ja pankkiryhmien kirjoituk
sen johdosta valtiovarainministeriölle aloit
teen, että ministeriö ryhtyisi toimenpiteisiin 
Leonia Pankin xksinoikeuden poistamiseksi 
valtion maksulitkkeen hoitajana. Kilpailuvi
rasto katsoi aloitteessaan, että voimassa ole
va Leonia Pankin yksinoikeus valtion mak
suliikkeen hoitajana on omiaan aiheuttamaan 
tehottomuutta valtion maksuliikkeen hoidos
sa ja vääristämään rahalaitosten välistä kil
pailua. Kilpailuvirasto katsoi myös, että yk
sinoikeus on purettava mahdollisimman pi
kaisesti. 

6. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen, kun ne on hy
väksytty ja vahvistettu. 

7. Säätäruisjärjestys 

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi posti
pankista annettu laki. Lain 7 §:ssä säädetään 
valtion takuusta Leonia Pankin sitoumusten 
täyttämisen turvaamiseksi. Pykälässä tarkoi
tettua valtion takuuta ei ole annettu, joten 
pykälän kumoamisella ei ole vaikutuksia 
Leonia Pankin tai sen velkojien asemaan. 

Postipankista annetun lain 22 §:n 1 mo-
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mentin mukaan vuoden 1969 postipankkilain 
mukainen valtion vastuu säilyy kaikista en
nen Postipankki Oy:stä annetun lain voi
maantuloa syntyneistä veloista ja muista vel
voitteista. Momentissa tarkoitettu takuu on 
kuitenkin toissijainen. Valtio maksaa laitos
muotoiselta Postipankilta siirtyneet velvoit
teet vain siltä osin kuin Leonia Pankin omat 
varat eivät riitä velvoitteiden maksamiseen. 
Momentissa tarkoitettuja velkoja ovat enää 
ennen 1 päivää tammikuuta 1988 tehdyt, yli 
kymmenen vuotta käyttämättä olleet talletuk
set, joiden omistajista ei ole tietoa. Kaikkien 
talletusten suojana on luottolaitostoiminnasta 
annetussa laissa tarkoitettu talletussuoja. Tal
letussuojarahaston antama suoja on talletta
jille parempi kuin kumottavaksi ehdotetun 
lain 22 §:n 1 momentissa tarkoitettu valtion 
takuu. Rahasto maksaa talletukset suoraan 

1. 

tallettajalle riippumatta siitä, onko pankilla 
varoja vai ei. Talletussuojarahaston maksu
velvollisuus alkaa, kun Rahoitustarkastus on 
todennut pankin olevan muutoin kuin tila
päisesti maksukyvytön. 

Kumottavaksi ehdotetun lain 22 § ei talle
tussuojan vuoksi käytännössä tule sovelletta
vaksi mainittuihin käyttämättömiin talletuk
siin. Syynä tähän on, että nämä talletukset 
ovat markkamääriltään pieniä ja jäävät sel
västi alle talletussuojan 150 000 markan 
enimmäismäärän. Pykälän kumoaminen ei 
siten heikennä tällaisten talletusten omistaji
en asemaa. 

Edellä esitetyn perusteella hallitus katsoo, 
että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavalli
sessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 

Laki 

postipankista annetun lain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tällä lailla kumotaan postipankista 11 päi

vänä joulukuuta 1987 annettu laki 
(97211987) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta . 
Tämän lain voimaan tullessa kumotussa 

laissa tarkoitettu talletuspankki muuttuu lii
kepankkilaissa ( 1269/ 1990) tarkoitetuksi 
liikepankiksi. 

3 § 
Kumotun lain 8 §:n 1 ja 2 momenttia sekä 

11 §:ää sovelletaan, kunnes valtion maksu
liikkeen hoitaminen on järjestetty valtion 
talousarviosta annetun lain ( 423/1988) 13 
§:ssä säädetyllä tavalla. 

Kumotun lain 9 §:n 1 momenttia ja 
14 §:ää sovelletaan 31 päivään joulukuuta 
2000. 
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2. 
Laki 

valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta 

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

sekä 
lisätään lakiin uusi 13 a § seuraavasti: 

13 § 

Maksuliike 

Valtion maksuliike on hoidettava taloudel
lisesti sekä maksuliiketurvallisuus huomioon 
ottaen. Valtion maksuliikkeen hoitamisesta 
saadaan tehdä luottolaitoksen tai muun mak
suliikettä harjoittavan yhteisön kanssa sopi
mus. Muutoin valtion maksuliikkeen hoita
misen järjestämisestä säädetään valtioneu
voston asetuksella. 

Jos valtion maksuliikkeen hoitamisesta on 
tehty sopimus, valtionvarainministeriöllä on 
oikeus valvoa sopimuksen piiriin kuuluvien 
tehtävien suorittamista sekä saada sopi
muspuolilta tätä varten tarvittavat tiedot. 
Sopimuspuolen tulee korvata valtion maksu
liikkeen hoitamisessa aiheuttamansa vahinko 
siten kuin siitä valtion maksuliikkeen hoita
misesta tehdyssä sopimuksessa sovitaan. 

13 a § 

Maksujen suoritusajankohta 

Valtiolle tilisiirtoa käyttäen suoritetut varat 

on maksettu silloin, kun ne on maksettu val
tion maksuliikettä hoitavan yhteisön tilille, 
jollei lailla tai asetuksella toisin säädetä. Jos 
varat on suoritettu viraston tai laitoksen kas
saan, maksu on suoritettu silloin, kun mak
saja on saanut maksusta kuitin. 

Valtion suoritusvelvollisuuteen perustuva 
maksu on tilisiirtoa käyttäen maksettu sil
loin, kun se on saajaa edustavan yhteisön 
tilillä, jollei lailla tai asetuksella toisin sää
detä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta . 

Lain 13 a §:ää sovelletaan maksuihin, joi
den eräpäivä on lain tultua voimaan. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 
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3. 
Laki 

luottolaitostoiminnasta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain ( 160711993) 

2 §:n 2 momentti ja 6 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 2 momentti laissa 
1340/1997, seuraavasti: 

2 § 

Luottolaitos 

Talletuspankkeja ovat liikepankit, säästö
pankit, säästöpankki osakeyhtiöt, osuuspankit, 
osuustoiminnalliset osakeyhtiömuotoiset 
pankit ja osuuspankkilain (127111990) 
41 b §:ssä tarkoitetut osakeyhtiömuotoiset 
pankit. 

4. 

6§ 

Sovellettava muu lainsäädäntö 

Talletuspankkiin sovelletaan lisäksi liike
pankkilakia (1269/ 1990), säästöpankkilakia 
(1270/1990), säästöpankin muuttamisesta 
osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annettua 
lakia (972/1992) tai osuuspankkilakia 
(127111990). 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 

Laki 

liikepankkilain 1 ja 9 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun liikepankkilain (1269/1990) 10 §:n 2 mo

mentin 6 kohta, sekä 
muutetaan 1 §:n 1 momentti sekä 9 §:n 1 ja 2 momentit, sellaisena kuin niistä on 1 §:n 1 

momentti laissa 1609/1993, seuraavasti: 

1 § 
Liikepankki on luottolaitostoiminnasta an

netussa laissa ( 16071 1993) tarkoitettu talle
tuspankki. 

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että 
pankilla on hallintoneuvosto. Jos liikepankil
la on hallintoneuvosto, se valitsee hallituk
sen ja toimistusjohtajan. 

9 § Tämä laki tulee voimaan päivänä 
Liikepankin hallintoa hoitavat hallituksena kuuta 

toimiva johtokunta ja toimitusjohtaja. 
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5. 

Laki 

osuuspankkilain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun osuupankkilain (1271/1990) 14 §:n 1 mo

mentti seuraavasti: 

14 § 
Osuuspankin hallintoa hoitavat hallitukse

na toimiva johtokunta ja toimitusjohtaja. 
Säännöissä voidaan määrätä, että osuuspan
killa on myös edustajisto ja hallintoneuvos
to. Osuuskunnan kokous valitsee hallinto
neuvoston ja johtokunnan. Jos osuuspankilla 

6. 

on hallintoneuvosto, se valitsee johtokunnan 
ja toimitusjohtajan. Jos pankilla on edustajis
to, se valitsee hallintoneuvoston. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 

päivänä 

Laki 

rahoitustamastuslain 11 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetun rahoitustarkastuslain (503/1993) 11 §:n 4 

momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on laissa 134911997, sekä 
muutetaan 11 §:n 4 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1349/1997, 

seuraavasti: 

11§ 

Tarkastus- ja tietojensaantioikeus 

Mitä 1-3 momentissa säädetään valvotta
vasta, sovelletaan myös: 

2) muuhun yritykseen, joka kuuluu luotto-

laitoksen tai sijoituspalveluyrityksen 
konsolidointiryhmään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta . 

Tällä lailla kumottua rahoitustarkastuslain 
11 §:n 4 momentin 3 kohtaa sovelletaan 31 
päivään joulukuuta 2000. 



14 HE 6/2000 vp 

7. 
Laki 

valtiontalouden tamastuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtiontalouden tarkastuksesta 23 päivänä joulukuuta 1947 annetun lain 

(967/1947) 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 85611981, seuraavasti: 

2 § 
Tarkastusvirasto suorittaa valtion viran

omaisten, laitosten ja liikeyritysten talouden
hoidon tarkastusta ja valvontaa. Sen lisäksi 
viraston tulee muutoinkin valvoa ja tarkastaa 
valtion varojen käyttöä ja valtion omaisuu
den hoitoa sekä niitä koskevaa tilinpitoa, 
jollei asetuksella säädetä rajoituksia tähän 
valvonta- ja tarkastusvelvollisuuteen. Tarkas-

8. 

tus ja valvonta ei kuitenkaan käsitä eduskun
nan taloudenhoitoa ja sen vastattavina olevi
en rahastojen hallintoa eikä Suomen Pankin 
tai Kansaneläkelaitoksen toimintaa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 

päivänä 

Laki 

luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä komotukilainoista annetun lain 1 §:n 
muuttamisesta 

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

lukuuta 1977 annetun lain (101511977) 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 
155711992, seuraavasti: 

1 § 

Lainan myöntää talletuspankki, Pohjois
maiden Investointipankki, Teollisen yhteis
työn rahasto Oy, vakuutusyhtiö tai työeläke-

laitos, jäljempänä luottolaitos. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 

päivänä 
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9. 
Laki 

arvonlisäverolain 42 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 30 päivänäjoulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 42 §:n 1 mo

mentin 8 kohta, sekä 
muutetaan 42 §:n 1 momentin 7 kohta seuraavasti: 

42 § 
Rahoituspalveluna pidetään: 

7) takaustoimintaa. 

10. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta . 

päivänä 

Tällä lailla kumottua arvonlisäverolain 
42 §:n 1 momentin 8 kohtaa sovelletaan 
31 joulukuuta 2000. 

Laki 

valmisteverotuslain 36 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun valmisteverotuslain (1469/1994) 36 §:n 2 

momentti seuraavasti: 

36 § 

Rahalaitoksen on suoritettava kunakin päi
vänä vastaanottamansa verovarat päivittäin 
tullilaitoksen tilille viimeistään maksupäivää 
seuraavana sellaisena arki päivänä, jona raha
laitos on yleisölle avoinna. Jos verovaroja ei 
ole suoritettu valtion talousarviosta annetun 

lain (423/1988) 13 a §:n 1 momentissa sää
detyin tavoin tullilaitoksen tilille, rahalaitok
sen on maksettava valtionvarainministeriön 
määräämä korko viivästysajalta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 

päivänä 



16 HE 6/2000 vp 

11. 
Laki 

sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 3 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain 

(318/1963) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 974/1981, seuraavasti: 

3 § 

Laki on sama, jos korvausta on tuomittu 
valtiolle, Suomen Pankille tai Kansaneläke
laitokselle rikosasiassa tai valtiolle muussa 
asiassa, jossa virallinen syyttäjä on virkansa 
puolesta esiintynyt, taikka jos korvausta on 
tuomittu todistajan tai asiantuntijan kuule
mista, maksutonta oikeudenkäyntiä tai hen
kilön tuomioistuimeen tuomista taikka vas-

12. 

taavien, valtion varoista suoritettujen kustan
nusten korvaamista koskevien säännösten 
nojalla. Samoin peritään tämän lain mukaan 
rikosvahinkolain (935/ 1973) mukainen, valti
on takautumisoikeuteen perustuva korvaus 
vahingosta vastuussa olevalta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 

päivänä 

Laki 

ulosottolain 4 luvun 33 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain (37/1895) 41uvun 33 §:n 1 mo

mentti, sellaisena kuin se on laissa 470/1986, seuraavasti: 

41uku 

Ulosmittauksesta 

33 § 
Maksu ulosottomiehelle katsotaan suorite

tuksi sinä päivänä, jona se on maksettu val
tion maksuliikettä hoitavan yhteisön tilille 
tai tilisiirto on veloitettu maksajan tililtä. 

Yhteisön velvollisuudesta suorittaa kertyneet 
varat ulosottomiehen virkavarain tilille ja 
suorituksen viivästymisen aiheuttamista seu
raamuksista säädetään asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 

päivänä 
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13. 
Laki 

kalatalouden komotukilainoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

17 

muutetaan kalatalouden korkotukilainoista 9 päivänä tammikuuta 1976 annetun lain 
(1/1976) 14 §:n 1 momentti seuraavasti: 

14 § 
Kalatalouden korkotukilainan myöntää tal

letuspankki tai Suomen Hypoteekkiyhdistys. 

14. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 

Laki 

ydinenergialain 45 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

päivänä 

muutetaan 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/1987) 45 §:n 1 mo
mentin 2 kohta seuraavasti: 

45 § 

Vakuudet 

Vakuudeksi kauppa- ja teollisuusministeriö 
voi hyväksyä vain: 

2090260 

2) suomalaisen talletuspankin antaman 
omavelkaisen lakauksen; tai 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 

päivänä 
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15. 
Laki 

tmjunta-ainelain 7 a § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun torjunta-ainelain (327/1969) 7 a §, sel

laisena kuin se on laissa 103111987, seuraavasti: 

7a§ 
Maksuvelvollisen on suoritettava maksu 

oma-aloitteisesti kasvintuotannon tarkastus
keskuksen tilille. Maksuvelvollisen on myös 
kehotuksetta annettava kasvintuotannon tar
kastuskeskuksen vahvistamalla lomakkeella 
tarkastuskeskukselle ilmoitus edellisen vuo
den myynti-, luovutus- ja käyttömääristä 
sekä suoritetun maksun laskentaperusteista. 
Maahantuojan ja kotimaisen valmistajan an
tamaan ilmoitukseen tulee lisäksi sisältyä 

16. 

erittely sellaisista myynneistä ja muista luo
vutuksista, joista ilmoittaja ei ole maksuvel
vollinen, sekä niiden nimet ja osoitteet, joille 
torjunta-aine on toimitettu, sekä kullekin 
toimitettujen torjunta-aineiden määrät. Mak
su on suoritettava ja ilmoitus annettava vuo
sittain kesäkuun loppuun mennessä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu
ta 

Laki 

apteekkimaksusta annetun lain 6 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan apteekkimaksusta 21 päivänä helmikuuta 1946 annetun lain (148/1946) 6 §, sel

laisena kuin se on laissa 42111999, seuraavasti: 

6§ 
Apteekkimaksu suoritetaan tilisiirrolla lää

ninhallitukselle yhdessä tai useammassa 
erässä siten kuin lääkelaitos määrää. Helsin
gin yliopiston apteekin apteekkimaksu suori
tetaan Helsingin yliopistolle ja Kuopion yli
opiston apteekin apteekkimaksu Kuopion 
yliopistolle. Lääkelaitoksen tulee ennen 

heinäkuun alkua sen vuoden jälkeisenä 
vuonna, jolta maksu on määrätty, lähettää 
lääninhallitukselle luettelo läänissä suoritet
tavista apteekkimaksuista. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu
ta 
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17. 
Laki 

tullilain 29 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun tullilain (1466/1994) 29 §seuraavasti: 

19 

29 § 
Tulli on maksettava tullilaitoksen tilille 10 

päivän kuluessa tullilaskun päiväyksestä, 
jollei määräaikaa ole pidennetty taikka mak
sunlykkäystä tai muuta maksujärjestelyä ole 
myönnetty. Muu kuin tullihallituksen rekis-

teröimä asiakas (käteisasiakas) voi maksaa 
tullilaskun myös tullitoimipaikkaan. 

18. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 

Laki 

päivänä 

veronkantolain 4 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 11 päivänä elokuuta 1978 annetun verokantolain (611/1978) 4 a §:n 3 moment

ti, sellaisena kuin se on laissa 154311995, seuraavasti: 

4a§ 

Maksu katsotaan suoritetuksi veronkanto
viranomaiselle silloin, kun maksaja saa kui
tin valtion tilille tapahtuneesta tilillepanosta 
tai suorituksesta tiliviraston kassaan taikka 
kun tilisiirto edellä mainitulle tilille on ve
loitettu maksupaikkana toimivan rahalaitok-

sen tililtä. Valtionvarainministeriö voi mää
rätä, että ulkomailla suoritettu vero katsotaan 
maksetuksi ennen kuin se on kirjattu valtion 
tilille. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 

päivänä 
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19. 
Laki 

verontilityslain 3 §:n muuttamisesta 

EdUSkunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 3 §:n 1 mo

mentti seuraavasti: 

3 § 

Tilitysajankohta 

Tilitykset tehdään ja tilitettävät määrät 
maksetaan kertymisjaksoa ja palautusten 
maksukuukautta seuraavana kuukautena. 
Kertymisjaksona on kalenterikuukausi, jonka 

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2000 

aikana kertyneet määrät on kirjattu veron
kantoviranomaisen tilille, jollei jäljempänä 
toisin säädetä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö 
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Liite 

2. 

Laki 

valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta 

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

sekä 
lisätään lakiin uusi 13 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

13 § 

Maksuliike 

Valtion maksuliikkeen hoitamisesta sääde
tään asetuksella. 

Ehdotus 

13§ 

Maksuliike 

Valtion maksuliike on hoidettava taloudel
lisesti sekä maksuliiketurvallisuus huomioon 
ottaen. Valtion maksuliikkeen hoitamisesta 
saadaan tehdä luottolaitoksen tai muun mak
suliikettä harjoittavan yhteisön kanssa sopi
mus. Muutoin valtion maksuliikkeen hoita
misen järjestämisestä säädetään valtioneu
voston asetuksella. 

Jos valtion maksuliikkeen hoitamisesta on 
tehty sopimus, valtionvarainministeriöllä on 
oikeus valvoa sopimuksen piiriin kuuluvien 
tehtävien suorittamista sekä saada sopi
muspuolilta tätä varten tarvittavat tiedot. 
Sopimuspuolen tulee korvata valtion maksu
liikkeen hoitamisessa aiheuttamansa vahinko 
siten kuin siitä valtion maksuliikkeen hoita
misesta tehdyssä sopimuksessa sovitaan. 

13 a § 

Maksujen suoritusajankohta 

Valtiolle tilisiirtoa käyttäen suoritetut varat 
on maksettu silloin, kun ne on maksettu val
tion maksuliikettä hoitavan yhteisön tilille, 
jollei lailla tai asetuksella toisin säädetä. Jos 
varat on suoritettu viraston tai laitoksen kas
saan, maksu on suoritettu silloin, kun mak
saja on saanut maksusta kuitin. 

Valtion suoritusvelvollisuuteen perustuva 
maksu on tilisiirtoa käyttäen maksettu sil
loin, kun se on saajaa edustavan yhteisön 
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Voimassa oleva laki 

3. 

Ehdotus 

tilillä, jollei lailla tai asetuksella toisin sää
detä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu
ta 

Lain 13 a §:ää sovelletaan maksuihin, joi
den eräpäivä on lain tultua voimaan. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 

Laki 

luottolaitostoiminnasta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993) 

2 §:n 2 momentti ja 6 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 2 momentti laissa 
1340/1997, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 § 

Luottolaitos 

Talletuspankkeja ovat liikepankit, säästö
pankit, säästöpankkiosakeyhtiöt, osuuspankit, 
osuustoiminnalliset osakeyhtiömuotoiset pan
kit, osuuspankkilain (1271/1990) 41 b ~:ssä 
tarkoitetut osakeyhtiömuotoiset pankit ja 
Postipankki Oy. 

6 § 

Sovellettava muu lainsäädäntö 

Talletuspankkiin sovelletaan lisäksi liike
pankkilakia ( 1269/90}, säästöpankkilakia 
(1270/90), säästöpankin muuttamisesta osa
keyhtiömuotoiseksi pankiksi annettua lakia 
(972/92), osuuspankkilakia (1271190) tai 
Postipankki Oy:stä annettua lakia (972!87 ). 

Ehdotus 

2 § 

Luottolaitos 

Talletuspankkeja ovat liikepankit, säästö
pankit, säästöpankkiosakeyhtiöt, osuuspankit, 
osuustoiminnalliset osakeyhtiömuotoiset pan
kit ja osuuspankkilain (1271/1990) 
41 b §:ssä tarkoitetut osakeyhtiömuotoiset 
pankit. 

6 § 

Sovellettava muu lainsäädäntö 

Talletuspankkiin sovelletaan lisäksi liike
pankkilakia ( 1269/1990), säästöpankkilakia 
(1270/1990), säästöpankin muuttamisesta 
osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annettua 
lakia (972/1992) tai osuuspankkilakia 
(127111990). 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 
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4. 

Laki 

liikepankkilain 1 ja 9 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun liikepankkilain (1269/1990) 10 §:n 2 mo

mentin 6 kohta, sekä 
muutetaan 1 §:n 1 momentti sekä 9 §:n 1 ja 2 momentit, sellaisena kuin niistä on 1 §:n 1 

momentti laissa 1609/1993, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Liikepankki on luottolaitostoiminnasta an

netussa laissa (1607 /93) tarkoitettu talletus
pankki. Postipankki Oy:stä säädetään erik-
seen. 

9 § 
Liikepankin hallintoa hoitavat hallintoneu

vosto, hallituksena toimiva johtokunta ja 
toimitusjohtaja. 

Hallintoneuvosto valitsee johtokunnan ja 
toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestxksessä voidaan 
määrätä, että johtokunnan jäsenet saadaan 
valita määräämättömäksi ajaksi. 

5. 

Ehdotus 

1 § 
Liikepankki on luottolaitostoiminnasta an

netussa laissa ( 1607/1993) tarkoitettu talle
tuspankki. 

9§ 
Liikepankin hallintoa hoitavat hallituksena 

toimiva johtokunta ja toimitusjohtaja. 

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että 
pankilla on hallintoneuvosto. Jos liikepankil
la on hallintoneuvosto, se valitsee hallituk
sen ja toimitusjohtajan. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 

Laki 

osuuspankkilain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun osuuspankkilain (1271/1990) 14 §:n 1 mo

mentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

14 § 
Osuuspankin hallintoa hoitavat hallinto

neuvosto, hallituksena toimiva johtokunta ja 
toimitusjohtaja. Säännöissä voidaan määrätä, 
että osuuspankilla on myös edustajisto. 
Osuuskunnan kokous valitsee hallintoneu-

Ehdotus 

14 § 
Osuuspankin hallintoa hoitavat hallitukse

na toimiva johtokunta ja toimitusjohtaja. 
Säännöissä voidaan määrätä, että osuuspan
killa on myös edustajisto ja hallintoneuvos
to. Osuuskunnan kokous valitsee hallinto-
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Voimassa oleva laki 

voston. Hallintoneuvosto valitsee johtokun
nan ja toimitusjohtajan. Jos pankilla on 
edustajisto, se valitsee hallintoneuvoston. 

6. 

Ehdotus 

neuvoston ja johtokunnan. Jos osuuspankilla 
on hallintoneuvosto, se valitsee johtokunnan 
ja toimitusjohtajan. Jos pankilla on edustajis
to, se valitsee hallintoneuvoston. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 

Laki 

rahoitustarlcastuslain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetun rahoitustarkastuslain (503/1993) 11 §:n 4 

momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1349/1997, sekä 
muutetaan 11 §:n 4 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1349/1997, 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

11§ 

Tarkastus- ja tietojensaantioikeus 

Mitä 1-3 momentissa säädetään valvotta
vasta, sovelletaan myös: 

2) muuhun yritykseen, joka kuuluu luotto
laitoksen tai sijoituspalveluyrityksen konsoli
dointiryhmään; sekä 

Ehdotus 

11§ 

Tarkastus- ja tietojensaantioikeus 

Mitä 1-3 momentissa säädetään valvotta
vasta, sovelletaan myös: 

2) muuhun yritykseen, joka kuuluu luotto
laitoksen tai sijoituspalveluyrityksen 
konsolidointiryhmään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta . 

Tällä lailla kumottua rahoitustarkastuslain 
11 §:n 4 momentin 3 kohtaa sovelletaan 31 
päivään joulukuuta 2000. 
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7. 

Laki 

valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtiontalouden tarkastuksesta 23 päivänä joulukuuta 1947 annetun lain 

(96711947) 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 856/1981, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Tarkastusvirasto suorittaa valtion viran

omaisten, laitosten ja liikeyritysten ta
loudenhoidon tarkastusta ja valvontaa. Sen 
lisäksi viraston tulee, asetuksella ehkä sää
dettävin rajoituksin, muutoinkin valvoa ja 
tarkastaa valtion varojen käyttöä ja valtion 
omaisuuden hoitoa sekä niitä koskevaa tilin
pitoa. Tarkastus ja valvonta ei kuitenkaan 
käsitä eduskunnan taloudenhoitoa ja sen vas
tattavina olevien rahastojen hallintoa eikä 
Suomen Pankin, Postipankin eikä kansanelä
kelaitoksen toimintaa. 

8. 

Ehdotus 

2 § 
Tarkastusvirasto suorittaa valtion viran

omaisten, laitosten ja liikeyritysten talouden
hoidon tarkastusta ja valvontaa. Sen lisäksi 
viraston tulee muutoinkin valvoa ja tarkastaa 
valtion varojen käyttöä ja valtion omaisuu
den hoitoa sekä niitä koskevaa tilinpitoa, 
jollei asetuksella säädetä rajoituksia tähän 
valvonta- ja tarkastusvelvollisuuteen. Tarkas
tus ja valvonta ei kuitenkaan käsitä eduskun
nan taloudenhoitoa ja sen vastattavina olevi
en rahastojen hallintoa eikä Suomen Pankin 
tai Kansaneläkelaitoksen toimintaa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 

päivänä 

Laki 

luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 1 §:n 
muuttamisesta 

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

lukuuta 1977 annetun lain (101511977) 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 
1557/1992, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 

Lainan myöntää osuuspankki, säästöpank
ki, liikepankki, Postipankki Oy, kiinnitys
luottopankki, Pohjoismaiden Investointipank
ki, Teollistamisrahasto Oy ja Suomen Vien
tiluotto Oy -nimiset luotto-osakeyhtiöt, Teol
lisen yhteistyön rahasto Oy, vakuutusyhtiö 

2090260 

Ehdotus 

1 § 

Lainan myöntää talletuspankki, Pohjois
maiden Investointipankki, Teollisen yhteis
työn rahasto Oy, vakuutusyhtiö tai työeläke
laitos, jäljempänä luottolaitos. 
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Voimassa oleva laki 

tai työeläkelaitos, joita tässä laissa sanotaan 
luottolaitoksiksi. 

9. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 

päivänä 

Laki 

arvonlisäverolain 42 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 30 päivänäjoulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (150111993) 42 §:n 1 mo

mentin 8 kohta, sekä 
muutetaan 42 §:n 1 momentin 7 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

42 § 
Rahoituspalveluna pidetään: 

7) takaustoimintaa; 

10. 

Ehdotus 

42 § 
Rahoituspalveluna pidetään: 

7) takaustoimintaa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 

Tällä lailla kumottua arvonlisäverolain 
42 §:n 1 momentin 8 kohtaa sovelletaan 
31 joulukuuta 2000. 

Laki 

valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun valmisteverotuslain (1469/1994) 36 §:n 2 

momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

36 § 

Rahalaitoksen on suoritettava kunakin päi
vänä vastaanottamansa verovarat päivittäin 
tullilaitoksen postisiirtotulotilille viimeistään 

Ehdotus 

36 § 

Rahalaitoksen on suoritettava kunakin päi
vänä vastaanottamansa verovarat päivittäin 
tullilaitoksen tilille viimeistään maksupäivää 
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Voimassa oleva laki 

maksupäivää seuraavana sellaisena arkipäi
vänä, jona rahalaitos on yleisölle avoinna. 
Jos verovaroja ei ole suoritettu Postipankki 
Oy:stä annetun lain (972/87) 10 §:n 2 mo
mentissa säädetyin tavoin tullilaitoksen pos
tisiirtotulotilille, rahalaitoksen on suoritetta
va valtiovarainministeriön määräämä korko 
viivästysajalta. 

11. 

Ehdotus 

seuraavana sellaisena arkipäivänä, jona raha
laitos on yleisölle avoinna. Jos verovaroja ei 
ole suoritettu valtion talousarviosta annetun 
lain (42311988) 13 a §:n 1 momentissa sää
detyin tavoin tullilaitoksen tilille, rahalaitok
sen on maksettava valtionvarainministeriön 
määräämä korko viivästysajalta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 

päivänä 

Laki 

sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain 

(318/1963) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 974/1981, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 § 

Laki on sama, milloin korvausta on tuo
mittu valtiolle, Suomen Pankille, [Postipan
kille] tai kansaneläkelaitokselle rikosasiassa 
tai valtiolle muussa asiassa, jossa virallinen 
syyttäjä on virkansa puolesta esiintynyt, 
taikka milloin korvausta on tuomittu todista
jan tai asiantuntijan kuulemista, maksutonta 
oikeudenkäyntiä tai henkilön oikeuteen tuo
mista koskevien taikka vastaavien, valtion 
varoista suoritettujen kustannusten korvaa
mista tarkoittavien säännösten nojalla. Sa
moin peritään tämän lain mukaan rikosva
hinkojen korvaamisesta valtion varoista an
netun lain (935173) mukainen, valtion takau
tumisoikeuteen perustuva korvaus vahingosta 
vastuussa olevalta. 

Ehdotus 

3 § 

Laki on sama, jos korvausta on tuomittu 
valtiolle, Suomen Pankille tai Kansaneläke
laitokselle rikosasiassa tai valtiolle muussa 
asiassa, jossa virallinen syyttäjä on virkansa 
puolesta esiintynyt, taikka jos korvausta on 
tuomittu todistajan tai asiantuntijan kuule
mista, maksutonta oikeudenkäyntiä tai hen
kilön tuomioistuimeen tuomista taikka vas
taavien, valtion varoista suoritettujen kustan
nusten korvaamista koskevien säännösten 
nojalla. Samoin peritään tämän lain mukaan 
rikosvahinkolain (935/1973) mukainen, valti
on takautumisoikeuteen perustuva korvaus 
vahingosta vastuussa olevalta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 

päivänä 
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12. 

Laki 

ulosottolain 4 luvun 33 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain (37/1895) 4luvun 33 §:n 1 mo

~entti, sellaisena kuin se on laissa 47011986, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4luku 

Ulosmittauksesta 

33 § 
Maksu ulosottomiehelle katsotaan suorite

tuksi sinä päivänä, jona se on maksettu Pos
tipankkiin, postisiirtoliikettä välittävään pos
titoimipaikkaan tai rahalaitokseen, tilisiirto 
on veloitettu maksajan tililtä taikka postisiir
toliikkeen tililtäottokortti on leimattu pos
tisiirron käsittelyleimalla. Rahalaitoksen vel
vollisuudesta suorittaa kertyneet varat ulos
ottomiehen virkavarain tilille ja suorituksen 
viivästymisen aiheuttamista seuraamuksista 
säädetään asetuksella. 

13. 

Ehdotus 

4luku 

Ulosmittauksesta 

33 § 
Maksu ulosottomiehelle katsotaan suorite

tuksi sinä päivänä, jona se on maksettu val
tion maksuliikettä hoitavan yhteisön tilille 
tai tilisiirto on veloitettu maksajan tililtä. 
Yhteisön velvollisuudesta suorittaa kertyneet 
varat ulosottomiehen virkavarain tilille ja 
suorituksen viivästymisen aiheuttamista seu
raamuksista säädetään asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 

päivänä 

Laki 

kalatalouden korkotukilainoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kalatalouden korkotukilainoista 9 päivänä tammikuuta 1976 annetun lain 

(111976) 14 §:n 1 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

14 § 
Kalatalouden korkotukilainan myöntää 

osuuspankki, säästöpankki, liikepankki, Pos
tipankki tai Suomen Hypoteekkiyhdistys. 

Ehdotus 

14 § 
Kalatalouden korkotukilainan myöntää tal

letuspankki tai Suomen Hypoteekkiyhdistys. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 

päivänä 
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14. 

Laki 

ydinenergialain 45 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/1987) 45 §:n 1 mo

mentin 2 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

45 § 

Vakuudet 

Vakuudeksi kauppa- ja teollisuusministeriö 
voi hyväksyä vain: 

2) suomalaisen liikepankin, säästöpankin 
tai osuuspankin taikka Postipankin antaman 
omavelkaisen takauksen; tai 

15. 

Ehdotus 

45 § 

Vakuudet 

Vakuudeksi kauppa- ja teollisuusministeriö 
voi hyväksyä vain: 

2) suomalaisen talletuspankin antaman 
omavelkaisen takauksen; tai 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 

päivänä 

Laki 

tmjunta-ainelain 7 a § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun torjunta-ainelain (327 11969) 7 a §, sel

laisena kuin se on laissa 1 03111987, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

7a§ 
Maksuvelvollisen on suoritettava maksu 

oma-aloitteisesti maatilahallituksen postisiir
totilille. Maksuvelvollisen on myös kehotuk
setta annettava maatilahallituksen vahvista
malla lomakkeella maatilahallitukselle ilmoi
tus edellisen vuoden myynti-, luovutus- ja 
käyttömääristä sekä suoritetun maksun las
kentaperusteista. Maahantuojan ja kotimai
sen valmistajan antamaan ilmoitukseen tulee 
lisäksi sisältyä erittely sellaisista myynneistä 
ja muista luovutuksista, joista ilmoittaja ei 

Ehdotus 

7a§ 
Maksuvelvollisen on suoritettava maksu 

oma-aloitteisesti kasvintuotannon tarkastus
keskuksen tilille. Maksuvelvollisen on myös 
kehotuksetta annettava kasvintuotannon tar
k astusk esk uksen vahvistamalla lomakkeella 
tarkastuskeskukselle ilmoitus edellisen vuo
den myynti-, luovutus- ja käyttömääristä 
sekä suoritetun maksun laskentaperusteista. 
Maahantuojan ja kotimaisen valmistajan an
tamaan ilmoitukseen tulee lisäksi sisältyä 
erittely sellaisista myynneistä ja muista luo-
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Voimassa oleva laki 

ole maksuvelvollinen, sekä niiden nimet ja 
osoitteet, joille torjunta-aine on toimitettu, 
sekä kullekin toimitettujen torjunta-aineiden 
määrät. Maksu on suoritettava ja ilmoitus 
annettava vuosittain kesäkuun loppuun men
nessä. 

16. 

Ehdotus 

vutuksista, joista ilmoittaja ei ole maksuvel
vollinen, sekä niiden nimet ja osoitteet, joille 
torjunta-aine on toimitettu, sekä kullekin 
toimitettujen torjunta-aineiden määrät. Mak
su on suoritettava ja ilmoitus annettava vuo
sittain kesäkuun loppuun mennessä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 

Laki 

apteekkimaksusta annetun lain 6 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan apteekkimaksusta 21 päivänä helmikuuta 1946 annetun lain (148/1946) 6 §, sel

laisena kuin se on laissa 42111999, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

6 § 
Apteekkimaksu suoritetaan postisiirrolla 

lääninhallitukselle yhdessä tai useammassa 
erässä siten kuin lääkelaitos määrää. Helsin
gin yliopiston apteekin apteekkimaksu suori
tetaan Helsingin yliopistolle ja Kuopion yli
opiston apteekin apteekkimaksu Kuopion 
yliopistolle. Lääkelattoksen tulee ennen hei
näkuun alkua sen vuoden jälkeisenä vuonna, 
jolta maksu on määrätty, lähettää lääninhalli
tukselle luettelo läänissä suoritettavista ap
teekkimaksuista. 

Ehdotus 

6 § 
Apteekkimaksu suoritetaan tilisiirrolla lää

ninhallitukselle yhdessä tai useammassa 
erässä siten kuin lääkelaitos määrää. Helsin
gin yliopiston apteekin apteekkimaksu suori
tetaan Helsingin yliopistolle ja Kuopion yli
opiston apteekin apteekkimaksu Kuopion 
yliopistolle. Lääkelaitoksen tulee ennen 
heinäkuun alkua sen vuoden jälkeisenä 
vuonna, jolta maksu on määrätty, lähettää 
lääninhallitukselle luettelo läänissä suoritet
tavista apteekkimaksuista. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 
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17. 

Laki 

tullilain 29 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun tullilain (1466/1994) 29 §seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

29 § 
Tulli on maksettava tullilaitoksen postisiir

totulotilille 10 päivän kuluessa tullilaskun 
päiväyksestä, jollei määräaikaa ole pidennet
ty tai maksunlykkäystä tai muuta maksujär
jestelyä ole myönnetty. Muu kuin tullihalli
tuksen rekisteröimä asiakas ( käteisasiakas) 
voi maksaa tullilaskun myös tullitoimipaik
kaan. 

18. 

Ehdotus 

29 § 
Tulli on maksettava tullilaitoksen tilille 

10 päivän kuluessa tullilaskun päiväyksestä, 
jollei määräaikaa ole pidennetty taikka mak
sunlykkäystä tai muuta maksujärjestelyä ole 
myönnetty. Muu kuin tullihallituksen rekis
teröimä asiakas (käteisasiakas) voi maksaa 
tullilaskun myös tullitoimipaikkaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 

päivänä 

Laki 

veronkantolain 4 a § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 11 päivänä elokuuta 1978 annetun verokantolain (611/1978) 4 a §:n 3 moment

ti, sellaisena kuin se on laissa 1543/1995, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4a§ 

Maksu katsotaan suoritetuksi veronkanto
viranomaiselle silloin, kun maksaja saa kui
tin asianomaiselle valtion postisiirtotilille 
tapahtuneesta tilillepanosta tai suorituksesta 
tiliviraston kassaan taikka kun tilisiirto edel
lä mainitulle tilille on veloitettu maksupaik
kana toimivan rahalaitoksen tililtä. Valtiova
rainministeriö voi määrätä, että ulkomailla 
suoritettu vero katsotaan maksetuksi ennen 
kuin se on kirjattu valtion postisiirtotilille. 

Ehdotus 

4a§ 

Maksu katsotaan suoritetuksi veronkanto
viranomaiselle silloin, kun maksaja saa kui
tin valtion tilille tapahtuneesta tilillepanosta 
tai suorituksesta tiliviraston kassaan taikka 
kun tilisiirto edellä mainitulle tilille on ve
loitettu maksupaikkana toimivan rahalaitok
sen tililtä. Valtionvarainministeriö voi mää
rätä, että ulkomailla suoritettu vero katsotaan 
maksetuksi ennen kuin se on kirjattu valtion 
tilille. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 

päivänä 
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19. 

Laki 

verontilityslain 3 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/ 1998) 3 §:n 1 mo

mentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 § 

Tilitysajankohta 

Tilitykset tehdään ja tilitettävät määrät 
maksetaan kertymisjaksoa ja palautusten 
maksukuukautta seuraavana kuukautena. 
Kertymisjaksona on kalenterikuukausi, jonka 
aikana kertyneet määrät on kirjattu veron
kantoviranomaisen postisiirtotilille, jollei 
jäljempänä toisin säädetä. 

Ehdotus 

3 § 

Tilitysajankohta 

Tilitykset tehdään ja tilitettävät määrät 
maksetaan kertymisjaksoa ja palautusten 
maksukuukautta seuraavana kuukautena. 
Kertymisjaksona on kalenterikuukausi, jonka 
aikana kertyneet määrät on kirjattu veron
kantoviranomaisen tilille, jollei jäljempänä 
toisin säädetä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 


