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VALTIONEUVOSTON ASETUS METSÄHALLITUKSEN LAINANOTON RA-
JOISTA JA EHDOISTA  

 
Metsähallituksesta annettava laki (     /2016; uusi metsähallituslaki) tulee voimaan x.4.2016. Lailla 
kumotaan Metsähallituksesta annettu laki (1378/2004). Metsähallitukseen sovelletaan uuden Met-
sähallituksesta annettavan lain voimaantuloon saakka kumottua valtion liikelaitoksista annettua la-
kia (1185/2002) ja sen nojalla annettuja säädöksiä, kuten valtion liikelaitosten lainanoton rajoista ja 
ehdoista annettua valtioneuvoston asetusta (21/2003). 
 
Uuden metsähallituslain 27 §:n 1 momentin mukaan Metsähallitus saa ottaa toimintansa rahoittami-
seksi lainaa eduskunnan valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä antaman suostumuksen rajoissa. 
Pykälän 2 momentin mukaan Metsähallituksella on oikeus liiketoiminnassaan käyttää ulkopuolisel-
le annettavaa vakuutta, jos vakuuden antamistarve perustuu lakiin tai kilpailutilanteessa noudatet-
tuihin yleisesti hyväksyttyihin periaatteisiin. Eduskunta päättää valtion talousarvion käsittelyn yh-
teydessä vakuuksien enimmäismäärän. Metsähallitus ei saa myöntää takausta tai antaa panttia liike-
toimintaa harjoittavan tytäryhtiön lainan maksamisen vakuudeksi. Pykälän 3 momentin mukaan 
Metsähallituksen ottamista lainoista ja sen antamista takauksista peritään valtiolle valtion lainanan-
nosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain (449/1988) mukainen takausmaksu. 
Pykälän 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä 1 momen-
tissa tarkoitetun lainan ottamisesta, lainanoton ehdoista ja lainan käyttötarkoituksista, liiketoimin-
nassa käytettävien vakuuksien käyttämisestä ja laadusta sekä 3 momentissa tarkoitetun maksun 
määräytymisestä ja perimisestä.  
 
Uuden metsähallituslain 27 § vastaa kumotun vuoden 2002 liikelaitoslain lainanoton rajoja ja ehto-
na koskevia säännöksiä kuitenkin niin, että uudessa metsähallituslaissa on kielletty takauksen tai 
pantin antaminen liiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiön lainan maksamisen vakuudeksi. 
 
Uuden metsähallituslain voimaantulo merkitsee sitä, että kumotun vuoden 2002 nojalla annettujen 
asetusten soveltaminen lakkaa. Uuden metsähallituslain siirtymäsäännöksen nojalla valtion liikelai-
tosten lainanoton rajoista ja ehdoista annettua valtioneuvoston asetusta (21/2003) sovelletaan Met-
sähallitukseen kuusi kuukautta lain voimaantulosta, jollei uuden metsähallituslain nojalla annetta-
valla valtioneuvoston asetuksella toisin säädetä. Koska kumotun lain perusteella annetussa asetuk-
sessa (21/2003) säädetyt lainanoton rajat ja ehdot ovat edelleen tarkoituksenmukaiset, on nyt annet-
tava asetus tarkoitus antaa samansisältöisenä kuin kumottu asetus. 
 
Asetusluonnoksesta on pyydetty lausunnot valtiovarainministeriöltä, ympäristöministeriöltä ja Met-
sähallitukselta. Lausunnoissa……… 
 
Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan x.4.2016 samanaikaisesti Metsähallituksesta annettavan lain 
kanssa. 


