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Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 59 keskiviikkona 15.9.1993 

kello 9.30 

Nimenhuuto 

Päätösvaltaisuus 

 

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 1992 (K 10) 

- Ilmoitetaan saapuneeksi. 

 

HE 80 laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 

16 a §:n muuttamisesta 

- Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausuntopyyntö. 

- I käsittely. 
 

5) HE 96 valtion eläkelainsäädännön muuttamisesta 

- Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausuntopyyntö. 

- I käsittely. 

Päätetään, kuullaanko asiantuntijoita yhdessä tästä ja 

edellisessä kohdassa mainitusta asiasta. 

6) HE 130 laiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain 

muuttamisesta 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Hallitusneuvos Pekka Laajanen 

Valtiovarainministeriö 

- Johtaja Heikki Koivisto 

Valtion vakuusrahasto 

- Toimitusjohtaja Taisto Joensuu 

Osuuspankkien Keskusliitto 

- Johtaja Jukka Räihä 

Säästöpankkiliitto 

- Johtaja Erkki Kontkanen 

Suomen Pankkiyhdistys 

- Professori Mikael Hidén 

- Professori Antero Jyränki 

- Professori Kaarlo Tuori 

 

HE 125 vuoden 1993 neljänneksi lisätalousarvioksi 

Keskustellaan jatkokäsittelystä. 
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8) LA 25/1992 vp laiksi Kemijoen yläosan erityissuojelusta - I 

käsittely jatkuu. 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

9) Muut mahdolliset asiat 

10) Seuraava kokous on torstaina 16.9.1993 klo 10.00. 

11) Kokouksen päättäminen 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 

 

 

 

Lausuntonani hallituksen esityksestä laiksi valtion vakuusrahastosta 

annetun lain muuttamisesta (130/1993 vp.) esitän kunnioittaen 

seuraavaa. 

Hallitus ehdottaa, että vakuusrahastolakiin lisättäisiin 

säännös valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston 

oikeudesta tarkastaa vakuusrahastoa sekä pankkituen saajan "taloutta ja 

toimintaa sen selvittämiseksi, ovatko tuen ja rahoituksen saamiseksi 

annetut tiedot oikeat ja riittävät sekä onko tukea ja rahoitusta 

asianmukaisesti käytetty annettuun tarkoitukseen". Tarkastusoikeus 

koskisi myös "sitä, jonka käyttöön saaja on edellä mainittua tukea ja 

rahoitusta siirtänyt". 

Vakuusrahaston hallintoa ja tilejä tarkastavat nykyisin 

valtiopäiväjärjestyksen 83.5 §;ssä tarkoitetut eduskunnan valitsemat 

tilintarkastajat (VakuusrahastoL 7.2-4 §). Tämän järjestelyn taustana 

on vakuusrahastolain 3.1 §:ään otettu säännös rahastosta VJ 83 §:ssä 

tarkoitettuna eduskunnan vastattavana rahastona. Juuri tämä säännös on 

aiheuttanut valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden 

tarkastusviraston vakuusrahastoa ja sen tukitoimia koskevaan 

toimivaltaan liittyvät ongelmat. 

Valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain mukaan tar-

kastusviraston toimivalta ei käsitä "eduskunnan taloudenhoitoa ja sen 

vastattavina olevien rahastojen hallintoa eikä Suomen Pankin, 



 

 

Postipankin eikä kansaneläkelaitoksen toimintaa" (2.1 §). Tähän 

säännökseen viitaten hallituksen esityksen perusteluissa on katsottu,  

että "näin  ollen valtion vakuusrahasto  ei nykyisellään kuulu 

tarkastusviraston tarkastusoikeuden piiriin" (s. 10) . 

Valtiontilintarkastajain johtosäännössä ei ole vastaavaa nimenomaista 

toimivaltarajoitusta, mutta - kuten hallituksen esityksessä myös 

todetaan - "eduskunnan vastattavina olevien rahastojen" on katsottu 

jäävän myös valtiontilintarkastajien tarkastusoikeuden ulkopuolelle. 

Perusteluna on ilmeisesti se, että niiden tarkastaminen eduskunnan 

puolesta kuuluu VJ 83 §:ssä tarkoitetuille tilintarkastajille. 

Kanta, jonka mukaan vakuusrahasto jäisi nykyisin val-

tiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston toimivallan 

ulkopuolelle, ei kuitenkaan nähdäkseni ole riidaton. Kuten 

perustuslakivaliokunta lausunnossaan 4/1992 vp. totesi, vakuusrahasto 

on oikeudelliselta luonteeltaan sellainen valtion talousarvion 

ulkopuolinen rahasto, jonka perustaminen on nykyisin mahdollista vain 

perustuslain säätämisjärjestyksessä käsiteltävällä lailla. Talousarvion 

ulkopuoliset rahastot puolestaan kuuluvat riidattomasti sekä 

valtiontilintarkastajien että valtiontalouden tarkastusviraston 

tarkastusoikeuden piiriin. Epäselvänä voi pitää, johtavatko 

vakuusrahastolain 3.1 § :n säännös rahastosta VJ 83 §:ssä tarkoitettuna 

eduskunnan vastattavana olevana rahastona sekä 7.2 § :n viittaus VJ 83 

§:ssä tarkoitettuihin tilintarkastajiin välttämättä rahaston 

sulkeutumiseen ainakaan valtiontilintarkastajien toimivallan 

ulkopuolelle. 

Sekä valtiontalouden tarkastusviraston että valtionti-

lintarkastaj ien toimivalta ulottuu valtionenemmistöisten osa-

keyhtiöiden toiminnan tarkastuksesta annetun lain mukaan myös 

tällaisiin osakeyhtiöihin. Sikäli kuin määräysvalta perustettavaksi 

ehdotettuihin omaisuudenyhtiöihin on hankittu välittömästi 

talousarvioon otetulla määrärahalla, tarkastusoikeus ulottuu ilmeisesti 

myös niihin. Sen sijaan epäselvempää on, koskeeko tämä myös sellaisia 

osakeyhtiöitä, joissa määräysvalta on sellaisella valtiontalouteen 

laajassa mielessä kuuluvalla varallisuusyksiköllä, joka itse jää 

tarkastusoikeuden ulkopuolelle. 

V. 1988 annetulla lailla valtiontilintarkastajain oikeudesta 

tarkastaa eräitä valtion tukitoimia tilintarkastajien toimivaltaan 

lisättiin "oikeus tarkastaa valtion talousarvion määrärahasta ja 

talousarvion ulkopuolisesta valtion rahastosta annettavien 

valtionapujen ja lainojen samoin kuin valtion antamien vakuuksien 

myöntämistä, käyttöä ja valvontaa ... sekä tämän vaatimassa laajuudessa 



 

 

myös tällaisen tuen ja lainan saajan taloutta ja toimintaa". 

Tarkastusoikeus koskee myös sitä, "jonka käyttöön saaja on säännösten, 

määräysten tai tukipäätöksen nojalla siirtänyt tukea tai lainaa". (1 §) 

Riidatonta on, että laki antaa valtiontilintarkastajille 

tarkastusoikeuden talousarvion määrärahaan ja sen perusteluihin 

nojaavaan pankkitukeen, mukaan luettuna tuen saajan talouteen ja 

toimintaan, sikäli kuin tuki myönnetään laissa mainitussa muodossa. 

Vakuusrahaston myöntämän tuen osalta oikeustila on kuitenkin 

epäselvä. Vakuusrahasto on yhtäältä - kuten perustuslakivaliokunnan 

lausunnosta 4/1992 vp. ilmenee - valtion talousarvion ulkopuolinen 

rahasto, jollaisesta myönnettävää tukea yllä mainittu 

valtiontilintarkastajien toimivaltaa sääntelevä laki myös koskee. 

Toisaalta vakuusrahaston on myös säädetty olevan VJ 83 §: ssä 

tarkoitettu eduskunnan vastattavana oleva rahasto. Jos katsotaan, että 

itse vakuusrahasto jää valtiontilintarkastajien tarkastusoikeuden 

ulkopuolelle, saman on ilmeisesti katsottava koskevan myös 

vakuusrahaston myöntämää tukea. 

Valtion myöntämän tuen osalta valtiontalouden tarkas-

tusviraston toimivalta on suppeampi kuin valtiontilintarkastajien ja 

rajoittuu pelkästään valtionapuun. Tarkastusvirasto voi "tarkastaa 

valtion avustusta saavain yhdyskuntien, yhteisöjen ja yhtymien varojen 

käyttöä ja tilinpitoa sen selvittämiseksi, onko varat asianmukaisesti 

käytetty siihen tarkoitukseen, johon avustusta on annettu" (2.2 §). 

Nähdäkseni nykyisenkään oikeustilan vallitessa ei ole 

poissuljettua, että ainakin valtiontilintarkastajien tarkastusoikeuden 

katsottaisiin ulottuvan myös vakuusrahastoon ja perustettavaksi 

ehdotettuihin vakuusrahaston määräysvallassa oleviin 

omaisuudenhoitoyhtymiin samoin kuin ainakin osaan myös rahaston muutoin 

myöntämästä pankkituesta. Pidän kuitenkin suotavana oikeustilan 

selventämistä sekä tarkastusvirastoa että valtiontilintarkastajia 

koskevilla nimenomaisilla säännöksillä. 

Hallituksen esityksen perusteluissa on pidetty tulkin-

nanvaraisena, voidaanko säännökset rahastoa tai sen omistuksessa 

olevaa yhtiötä koskevasta tarkastuksesta säätää VJ 83 § huomioon 

ottaen VJ 66 § :n mukaisessa järjestyksessä. Epäilyksen taustalla on 

ilmeisesti tulkintamahdollisuus, että vakuusrahastolain 3.1 §:n 

rahaston asemaa koskevasta säännöksestä ja VJ 83  §:stä seuraisi 

jälkimmäisessä pykälässä tarkoitetuille tilintarkastajille perus-

tuslailla suojattu yksinomainen tarkastusoikeus rahastoon ja sen 

omistamiin yhtiöihin. 



 

 

En pidä tällaista tulkintaa oikeana. Hallitusmuodon 71 §: ssä 

valtiontilintarkastajien eduskunnan puolesta käyttämän samoin kuin 

valtiontalouden tarkastusvirastonkin tarkastusoikeuden ulottuvuus on 

ilmaistu käsitteellä "valtion taloudenhoito". Hallituksen esityksestä 

hallitusmuodon uudeksi VI luvuksi käy selville, että tämä käsite ei 

rajoitu yksinomaan budjettitalouden piiriin kuuluvaan valtion talouteen 

(HE 262 v. 1990 vp, s. 61-62). Aiempaa hallitusmuodon 71 §:ää, jossa 

käytettiin käsitettä "valtiovarasto", tulkittiin myös vastaavalla 

tavalla laajasti. Niinpä sen ei katsottu asettavan estettä 

tarkastusoikeuden ulottamiselle budjetin ulkopuolisiin rahastoihin, 

valtionenemmistöisiin osakeyhtiöihin taikka valtioapua tai muuta 

valtion taloudellista tukea saavien talouteen ja toimintaan. 

Huomiota on kiinnitettävä myös siihen edellä jo toteamaani 

seikkaan, että vakuusrahasto on vakuusrahastolain 3.1 §:n viit-

taussäännöksestä huolimatta valtion tavanomaisin varainhankintakeinoin 

rahoitettava talousarvion ulkopuolinen rahasto ja että tällaiset 

rahastot kuuluvat valtiontilintarkastajien tarkastusoikeuden alaan. 

Vakuusrahasto ei ole budjettioikeudelliselta asemaltaan 

rinnastettavissa niihin "eduskunnan vastattavina oleviin rahastoihin" - 

Suomen Pankin omat rahastot ja/tai sen hoidettavana olevat testamentti- 

ja lahjoitusrahastot - joita VJ 83 §:ssä alun perin tarkoitettiin. 

Vakuusrahasto ei myöskään organisatorisesti toimi Suomen Pankin 

yhteydessä, vaikka sen hallintoneuvostona ovatkin pankkivaltuutetut. 

Sen sijaan rahaston tehtävänä on siitä annetun lain 1.4 §:n mukaan 

"avustaa valtiovarainministeriötä pankkien tukitoimia koskevien 

valtioneuvoston yleisistunnon ja valtiovarainministeriön päätösten 

valmistelussa sekä suorittaa näiden päätösten mukaisen tuen käytön 

valvontaan liittyviä tehtäviä". 

Myös valtiontilintarkastajat ovat VJ 83 §:ssä tarkoitettujen 

tilintarkastajien tavoin eduskunnan valitsemia ja toimivat tavallaan 

eduskunnan puolesta. Tämäkin seikka puoltaa käsitystä, jonka mukaan VJ 

8 3 § ei aseta esteitä valtiontilintarkastajien vakuusrahastoa 

koskevalle toimivallalle. 

Viittaus VJ 83 §:ään on otettu tavalliseen lakiin. Laki tosin 

säädettiin poikkeuslakina, mutta ei sen vuoksi, että sillä olisi 

haluttu rajoittaa valtiontilintarkastajien perustuslain raukaista 

toimivaltaa. Outoa olisi, jos tavalliseen lakiin otetulla 

viittauksella VJ 83 §:ään talousarvion ulkopuolinen rahasto, joka 

varainhankinnaltaan - ja ainakin osaksi myös organisatoriselta 

asemaltaan - on rinnastettavissa muihin budjetin ulkopuolisiin 

rahastoihin ja joka sitä paitsi suuruudeltaan on näistä kaikkein 

merkittävin, voitaisiin sulkea valtiontilintarkastajien toimivallan 

ulkopuolelle. Jos näin voitaisiin menetellä, valtiontilintarkastajien 



 

 

HM 71 §: n mukaiseen toimivaltaan valvoa valtion taloudenhoitoa 

voitaisiin tavallisella lailla tehdä todella merkittävä aukko. 

Kuten olen yllä todennut, jo nykyisten säännösten pohjalta 

voidaan perustella kantaa, jonka mukaan vakuusrahasto kuuluisi 

valtiontilintarkastaj ien tarkastusoikeuden piiriin. Tämä kanta käy 

vähintäänkin implisiittisesti myös perustuslakivaliokunnan lausunnosta 

37/v.1992 vp. Lausunto koski hallituksen esitystä laiksi valtion 

vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta (HE 364/1992 vp.). 

Lausunnossaan valiokunta viittasi "valtiontilintarkastajille kuuluvaan, 

hallitusmuodon 71 §:ään pohjautuvaan valvontatehtävään". Edelleen 

valiokunta kiinnitti huomiota valtiontilintarkastajain oikeudesta 

tarkastaa eräitä valtion tukitoimia annetun lain 1 §:ään, jossa 

valtiontilintarkastajien "tarkastusoikeus on sinänsä ulotettu koskemaan 

valtion talousarvion ulkopuolisia valtion rahastoja". Valiokunta 

ilmeisestikin katsoi myös vakuusrahaston olevan tässä laissa 

tarkoitettu budjetin ulkopuolinen rahasto, jonka tarkastaminen kuuluu - 

VJ 83 §:n estämättä - valtiontilintarkastajien toimivaltaan. Valiokunta 

piti näet ongelmana ainoastaan sitä, että pankkitukea myönnetään 

muissakin kuin kyseisessä laissa myönnetyissä muodoissa ja esitti 

harkittavaksi "tuon lain täydentämistä tai valtiontilintarkastajia 

koskevien riittävien toimivaltasäännösten sijoittamista vakuusra-

hastolakiin". 

Hivenen ongelmallisempana voidaan ehkä pitää valtiontalouden 

tarkastusviraston toimivaltaa. Tarkastusvirasto kuuluu valtioneuvoston 

ja siinä valtiovarainministeriön alaiseen hallinto-organisaatioon. 

Viraston toimivallasta on nimenomaisella, kylläkin tavalliseen lakiin 

otetulla säännöksellä erotettu eduskunnan taloudenhoito ja sen 

vastattavina olevien rahastojen hallinto samoin kuin Suomen Pankki ja 

kansaneläkelaitos. Tätä voidaan perustella sillä, että ei olisi 

ylimpien valtioelinten keskinäissuhteiden kannalta asianmukaista ja 

ehkä ei eduskunnan, Suomen Pankin ja kansaneläkelaitokseen 

perustuslakiin nojaavaan aseman kannalta edes valtiosääntöisesti 

sallittua, että valtioneuvoston alainen yksikkö tarkastaisi eduskunnan 

ja sen alaisen hallinnon taloutta ja toimintaa. Kuitenkin myös 

valtiontalouden tarkastusviraston toimivaltaa vakuusrahastoon nähden 

perustelevat samat argumentit kuin valtiontilintarkastajienkin 

tarkastusoikeutta: vakuusrahaston budjettioikeudellinen asema 

talousarvion ulkopuolisena rahastona, sen organisatorinen 

riippumattomuus Suomen Pankista j a yhteys valtiovarainministeriöön, 

rahaston merkitys valtiontalouden hoidossa sekä tavallisella lailla 

tarkastusviraston toimivaltaan tehtävän huomattavan rajoituksen 



 

 

ongelmallisuus. Voidaan myös huomauttaa siitä merkityksestä, mikä 

voimavaroiltaan merkittävämmän tarkastusviraston toiminnalla on myös 

valtiontilintarkastajien mahdollisuuksille hoitaa valvontatehtäväänsä. 

Johtopäätöksenä toteankin, että nähdäkseni ei ole estettä 

säätää VJ 66 §:n mukaisessa järjestyksessä valtiontilintarkastajien tai 

valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusoikeudesta vakuusrahastoon 

ja sen tukitoimintaan. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenee, että tar-

kastusoikeus on ollut tarkoitus ulottaa myös lakiehdotuksen 1.5 § :n 

mukaisiin rahaston määräysvallassa oleviin omaisuudenhoitoyhtiöihin ja 

niiden holding-yhtiöihin. Näitä yhtiöitä ei ole nimenomaisesti mainittu 

tarkastusoikeutta koskevassa 7.5 §:ssä. Yhtiöt tosin ilmeisesti yleensä 

tulisivat tarkastuksen piiriin jo vakuusrahaston niille antaman tai 

suoraan talousarvion perusteella myönnetyn tuen nojalla. Kun kuitenkin 

on jossain määrin epäselvää, koskeeko laki valtionenemmistöisten 

osakeyhtiöiden toiminnan tarkastuksesta myös vakuusrahaston 

määräysvallassa olevia yhtiöitä, esitän harkittavaksi, että myös nämä 

yhtiöt mainittaisiin nimenomaisesti 7.5 §:ssä. 

Porthaniassa 15.9.1993 
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Kaarlo Tuori 



 

 

Mikael Hidén 
 

 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 15.9.1993 KELLO 9.30 HE 130/93 vp laiksi 

valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta. 

 

 

 

Laki valtion vakuusrahastosta (379/30.4.1992) on säädetty VJ 67 §:n mukaisessa järjestyksessä. 

Yhtenä syynä perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämiseen oli se, että rahasto tuli olemaan 

valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto ja oli siten ristiriidassa HM 66 §:n kanssa (verrattuna 

pykälän entiseen 2 momenttiin). Poikkeuslain muuttaminen ei sinänsä vaadi 

perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämistä. Se on kuitenkin tarpeen, jos perustuslaista aikanaan 

tehtyä poikkeusta uudella lailla laajennetaan. Nähdäkseni nyt ehdotettavilla muutoksilla ei 

sellaisenaan laajenneta perustuslaista tehtyä poikkeusta eikä tältä osin siten ole perustetta VJ 67 §:n 

soveltamiselle. 

 

Lain 7 §:ään lisättäväksi ehdotetussa 5 momentissa annetaan valtiontilintarkastajille ja 

valtiontalouden tarkastusvirastolle säännöksessä osoitettu vakuusrahaston ja sen tukea saaneiden 

toimintojen tarkastusoikeus. Valtiontalouden tarkastusvirasto on HM 71,3 §:n mukaan "valtion 

taloudenhoidon ja talousarvion noudattamisen tarkastamista varten". Valtiontalouden 

tarkastuksesta on säädetty erillinen laki (967/23.12.1947), joka Hallitusmuodon 

valtiontaloussäännösten muutosten yhteydessä vuonna 1991 on jätetty sellaisenaan voimaan. 

Senlaatuiset tarkastustehtävät, joita nyt esitetään valtiontalouden tarkastusvirastolle, voidaan sille 

osoittaa tavallisessa laissa, eikä tällöin ole oikeudellista merkitystä sillä, annetaanko uudet tehtävät 

valtiontalouden tarkastuksesta säädettyyn lakiin tehtävillä muutoksilla vai johonkin muuhun lakiin 

otettavilla säännöksillä. 

 

Hieman toisenlaisena voidaan pitää valtiontilintarkastajien aseman ja tehtävien säätelyä. HM 71,1 

§:n mukaan valtiontilintarkastajat ovat eduskunnan harjoittamaa valtion taloudenhoidon ja valtion 

talousarvion noudattamisen valvontaa "varten". VJ 88 a §:n mukaan eduskunta vahvistaa 

tilintarkastajien johtosäännön. Vaikka valtiontilintarkastajat ovatkin eduskunnan elin ja vaikka 

niiden toiminnan tarkemman säätelyn onkin perustuslaissa edellytetty 

tapahtuvan eduskunnan antamassa johtosäännössä, ei nähdäkseni ole mitään estettä sille, että 

tavallisessa laissa järjestellään valtiontilintarkastajien toimivallan ulottuvuutta - ainakin niin kauan 

kun voidaan sanoa, että uudet tehtävät sopivat HM 71,1 §:ssä osoitettuun yleiseen tehtävään eli 

valtion taloudenhoidon ja valtion talousarvion noudattamisen tarkastamiseen. Tämä on ilmeisesti 

ollut lähtökohtana myös käytännössä, esimerkiksi säädettäessä vuonna 1988 lakia 



 

 

valtiontilintarkastajain oikeudesta tarkastaa eräitä valtion tukitoimia (630/1.7.1988), joka säädettiin 

tavallisena lakina. Nyt ehdotettujen valtion merkittävää varainkäyttöä koskevien 

tarkastusvaltuuksien voidaan mielestäni selvästi katsoa kuuluvan siihen valtion taloudenhoidon 

valvontaan, jota on pidetty silmällä HM 71,1 §:n säännöksessä. Lain 7 §:ään ehdotettu uusi säännös 

on tämän mukaisesti säädettävä tavallisessa laissa. 

 

Salassapitovelvollisuutta koskevaan 18 §:ään ehdotetaan esityksessä joitakin lisäyksiä. Lisäykset 

eivät nähdäkseni vaikuta säätämisjärjestykseen. Hiukan säännöksessä jää kiinnostamaan se, että 

siinä – samoin kuin nyt voimassaolevassa, viime keväänä säädetyssä (246/4.3.1993) säännöksen 

sanamuodossa annetaan vakuusrahastolle vain " oikeus antaa" tietoja" ei sen sijaan mitään 

velvoitetta. Tältä osin olisi vielä ehkä syytä harkita säännökselle annettavaa sanamuotoa. 


