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Luonnos hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamiseksi 
 
KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN KANNANOTTO TAKAUSKESKUSLAIN MUUTOSESITYSLUONNOKSEEN 
 
Valtiovarainministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi Kuntien 
takauskeskuksesta annetun lain muuttamiseksi. Esitysluonnoksen mukaan takauskeskuslakia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että lakiin lisättäisiin uusi pykälä (1 b §), jolla huomioitaisiin maakuntien 
perustamisesta 1.1.2019 aiheutuvat velallisen muutokset. Lisäksi takauskeskuksen valtuuskunnan 
toimikauden alkamisajankohtaa muutettaisiin (5 §) ja laissa mainittaisiin nimenomaisesti mahdollisuus 
käyttää sopimusvakuuksia (8 §).  
 
1 b § 
Esitysluonnoksen uusi 1 b § poikkeaa Kuntien takauskeskuksen tavoitteista. Esitysluonnos mahdollistaisi 
maakuntien vastuulle siirtyvän rahoituksen jatkumisen ilman, että maakunnat tulevat kantamaan 
osuuttaan Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta Kuntarahoitus Oyj:n varainhankinnalle. Samalla 
muodostuisi olosuhde, jossa kuntien takausvastuulla rahoitettaisiin sellaista toimintaa, joka muuttuneessa 
olosuhteessa olisi kunnan lakisääteisen toimivallan ulkopuolella.  
 
Hallituksen esitysluonnoksesta käy ilmi, että säädöksellä 1 b § ei muutoin puututtaisi takauskeskuksen 
toimintaperiaatteisiin, takauksen myöntämisen ehtoihin tai takauskeskuksen jäsenyhteisöihin.  
 
5 § 
Luonnoksessa esitetty 5 §:n muutos toteuttaa kuntavaalien siirrosta aiheutuneen valtuuskunnan 
toimikauden muutostarpeen ja on kokonaisuudessaan Kuntien takauskeskuksen muutostavoitteen 
mukainen.  
 
8 § 
Takauskeskuslain 8 §:n mukaan takauksia myönnettäessä on noudatettava terveitä ja varovaisia 
liikeperiaatteita ja takauskeskus voi myöntää takauksia ainoastaan riittävää vakuutta vastaan. Mahdollisuus 
sopimusvakuuksien käyttöön on Kuntien takauskeskuksen muutostavoitteen mukainen, mutta käytön 
mitoittaminen tulee tarkentaa. Riittävän vakuuden on perusteltua muodostua ensisijaisesti saamisiin 
perustuvista vakuuksista. Näiden lisäksi sopimusvakuuksia voidaan käyttää toiminnoissa, joissa se on 
tarkoituksen osalta riittävästi perusteltua. Perusteluissa tulee ottaa huomioon Kuntien takauskeskuksen ja 
sen jäsenkuntien aseman turvaaminen. 
 
 
 
 



 
 
KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN KANNANOTTO 
 
Kuntien takauskeskuksen hallitus toteaa kannanottonaan, että ehdotetussa lakimuutosluonnoksessa 
maakuntien tulee kantaa rahoituksen käyttöään vastaava osuus takauksista, jotka Kuntien takauskeskus on 
myöntänyt Kuntarahoitus Oyj:n varainhankintaan. Jäsenkuntien vastuulla hankittujen varojen käyttäminen 
maakuntien vastuulla olevien toimintojen rahoittamiseen edellyttää maakunnilta Kuntien takauskeskuksen 
jäsenyyttä. 
 
Esitystä tulee täydentää perustuslainmukaisuutta ja säätämisjärjestystä koskevalla osiolla ottaen 
huomioon, että rahoitettava toiminta olisi kuntien lakisääteisen toiminnan ulkopuolista. Lakisääteisen 
toiminnan ulkopuolisuuden vuoksi kunnille ei tule jäädä välitöntä eikä välillistä riskiä tai vastuuta 
maakuntien rahoituksessa. 
 
Lakiehdotuksen 8 § sopimusvakuuden käytön mitoittaminen tulee tarkentaa. Terveet ja varovaiset 
liikeperiaatteet huomioiden riittävän vakuuden on perusteltua muodostua ensisijaisesti saamisiin 
perustuvista vakuuksista ja sen lisäksi sopimusvakuuksista siinä määrin, kuin se toiminnan tarkoituksen 
osalta on riittävästi perusteltua. Saamisiin perustuvien vakuuksien ja sopimusvakuuksien mitoittamisessa 
tulee ottaa huomioon Kuntien takauskeskuksen ja sen jäsenkuntien aseman turvaaminen. 
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