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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtionenemmistöisten 
osakeyhtiöiden toiminnan tarkastuksesta annetun lain 2 §:n 
muuttamisesta annetun lain soveltamissäännöksen muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Valtionenemmistöisissä osakeyhtiöissä on va
kiintuneesti valittu yhdeksi osakeyhtiölaissa tar
koitetuksi tilintarkastajaksi valtiontalouden tar
kastusviraston virkamies. Vuoden 1980 alussa 
voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain säännök
set huomioon ottaen on epäselvää, voiko tar
kastusviraston virkamies edelleen toimia tällai
sessa tilintarkastustehtävässä. Valtionenemmis
töisten osakeyhtiöiden toiminnan tarkastukses
ta annettua lakia on tämän vuoksi muutettu 

vuosina 1980 ja 1981 siten, että valtiontalou
den tarkastusviraston virkamiehet voivat toimia 
näissä tilintarkastustehtävissä yhtiöiden vuosina 
1980-1983 päättyvien tilikausien osalta. Esi
tyksessä ehdotetaan väliaikaista järjestelyä jat
kettavaksi koskemaan vielä yhtiöiden vuonna 
1984 päättyviä tilikausia. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan heti, kun 
eduskunta on sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdo
tettu muutos 

V altionenemmistöisten osakeyhtiöiden toi
minnan tarkastuksesta annetussa laissa (968/ 
47) on valtiontalouden tarkastusvirastolle an
nettu oikeus valvoa ja tarkastaa valtionenem
mistöisten osakeyhtiöiden toimintaa. Tässä tar
kastuksessa on erityistä huomiota kiinnitettävä 
osakeyhtiön varojen käytön ja sijoitusten tar
koituksenmukaisuuteen. Lisäksi on vakiintunut 
käytäntö, jonka mukaan valtionenemmistöisissä 
osakeyhtiöissä on yhdeksi osakeyhtiölaissa tar
koitetuksi tilintarkastajaksi valittu valtiontalou
den tarkastusviraston virkamies. 

Uuden osakeyhtiölain (734/78) tultua voi
maan vuoden 1980 alusta on lain tilintarkas
tajan esteellisyyttä koskevien säännösten vuoksi 
epäselvää, voiko tarkastusviraston virkamies, 
huomioon ottaen valtionenemmistöisten osake
yhtiöiden toiminnan tarkastuksesta annetussa 
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laissa tarkastusvirastolle annettu valvonta- ja 
tarkastustehtävä, edelleen toimia tilintarkasta
jana valtionenemmistöisessä osakeyhtiössä. Osa
keyhtiölain 10 luvun 5 §:n mukaan tilintar
kastajana ei saa olla muun muassa henkilö, jon
ka tehtävänä on yhtiön kirjanpidon tai varojen 
hoito taikka hoidon valvonta. Valtioneuvoston 
oikeuskansleri on pitänyt vallinnutta käytäntöä 
sanotun säännöksen vastaisena. 

Vuosikymmeniä noudatettua käytäntöä, jon· 
ka mukaan valtionenemmistöisen osakeyhtiön 
yhtenä osakeyhtiölaissa tarkoitettuna tilintar
kastajana toimii valtiontalouden tarkastusviras
ton virkamies, ei hallituksen käsityksen mu
kaan ollut syytä muuttaa ennen kuin oli suo
ritettu perusteellinen selvitys muutoksen tar
koituksenmukaisuudesta sekä sen vaikutuksista 
valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden valvon
taan ja tarkastukseen muilta osin. Tällaisen 
selvitystyön ja sen pohjalta valtionyhtiöiden 
valvonnassa ja tarkastuksessa mahdollisesti tar-
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vittavien uudelleenjärjestelyjen vaatiman ajan 
vuoksi säädettiin valtionenemmistöisten osake
yhtiöiden toiminnan tarkastuksesta annetun lain 
2 §:n muuttamisesta annetulla lailla (386/80) 
mahdollisuus valtiontalouden tarkastusviraston 
virkamiesten toimimiselle sanotuissa tilintar
kastustehtävissä yhtiöiden vuosina 1980 ja 
1981 päättyvien tilikausien osalta. Selvitys
työn kestettyä arvioitua kauemmin jatkettiin 
sittemmin edellä sanotun lain soveltamissään
nöksen muuttamisesta annetulla lailla ( 437/ 
81) väliaikaista järjestelyä koskemaan vielä yh
tiöiden vuosina 1982 ja 1983 päättyviin tili
;kausiin kohdistuvia tarkastuksia. 

Edellä tarkoitettua selvitystä ovat suoritta
neet kauppa- ja teollisuusministeriön asettamat 
kaksi työryhmää. Ensimmäisen työryhmän, joka 
asetettiin 12 päivänä lokakuuta 1979, tehtävä
nä oli muun muassa laatia toimenpide-ehdotuk
set kauppa- ja teollisuusministeriön, valtionta
louden tarkastusviraston ja valtiontilintarkasta
jien suoritettavan valtionyhtiöiden hallintoon ja 
taloudenhoitoon kohdistuvan valvonnan ja 
tarkastuksen järjestämiseksi ja tehostamiseksi. 
Työryhmän 2 päivänä kesäkuuta 1980 päivätys
sä muistiossa ehdotettiin, että valtionenemmis
töisten osakeyhtiöiden valvonnasta ja tarkas
tuksesta säädettäisiin uusi laki, joka kumoaisi 
nykyisen valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden 
toiminnan tarkastuksesta annetun lain. Muis
,tiosta saadut lausunnot huomioon ottaen ei 
kuitenkaan katsottu olevan edellytyksiä aina
kaan siinä vaiheessa antaa eduskunnalle esitys
•tä ehdotetuksi uudeksi laiksi. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 19 päi
vänä tammikuuta 1981 uuden työryhmän, jon
ka tehtävänä oli edellä mainitun aikaisemman 
työryhmän ehdotuksen ja siitä saatujen lausun
tojen perusteella selvittää Vl\ltionenemmistöis
ten osakeyhtiöiden valvontaa ja tarkastusta kos
:kevan erillislainsäädännön tarve ja laatia mah
dollinen ehdotuksensa laiksi valtionenemmis
töisten osakeyhtiöiden valvonnasta ja tarkas
tuksesta. Muistiossaan 20 päivältä toukokuuta 
1981 työryhmä katsoi muun muassa, ettei eril
.lislainsäädäntö ole edellä tarkoitetun aikaisem
man työryhmän esittämässä laajuudessa tarpeel
linen. Ensisijaisesti tulisi valtionyhtiöiden 
oman, osakeyhtiölain mukaisen hallinto- ja val
wontaorganisaation toimintaa kehittää siten, 
että vhtiöiden ulkopuolisen erillistarkastuksen 

ja -valvonnan tarve käy ajan mukana yhä vä
häisemmäksi. Työryhmän ehdotukset käsittä
vätkin lähinnä vain sellaisia toimenpiteitä, jotka 
eivät edellytä muutoksia lainsäädäntöön. Työ
ryhmä on myös katsonut, että valtiontalouden 
tarkastusviraston virkamies voidaan edelleen, 
ilman erityistä lainsäännöstäkin, valita valtion
yhtiöiden osakeyhtiölaissa tarkoitetuksi tilin· 
tarkastajaksi, jos hän täyttää lain pätevyys- ja 
riippumattomuusvaatimukset. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö on pyytäny't 
myös viimeksi mainitun työryhmän muistiosta 
asianomaisten viranomaisten lausunnot. 

Valvonta- ja tarkastustoimen tehostamiseksi 
kauppa- ja teollisuusministeriö antoi 16 päi
vänä heinäkuuta 1982 alaisilleen valtionyhtiöil
le ohjeet yhtiöiden valvonta- ja tarkastusjär
jestelmän kehittämisestä, hallintoneuvoston toi
minnan kehittämisestä sekä yhtiöiden ja mi
nisteriön välisen tiedonkulun yhdenmukaista
misesta. Lainsäädäntötoimenpiteiden osalta jat
koselvitystyö asiassa on edelleen kesken. Tä
män vuoksi ehdotetaan, että valtionenemmis
töisten osakeyhtiöiden toiminnan tarkastukses
ta annettuun lakiin otetun väliaikaisen sään
nöksen soveltamista jatketaan koskemaan vielä 
tilintarkastuksia, jotka kohdistuvat yhtiöiden 
vuonna 1984 päättyviin tilikausiin. 

2. E s i t y k s e n t a 1 o u d e II i s e t j a 
organisatoriset vaikutukset 

Esityksellä ei ole taloudellisia eikä organisa
torisia vaikutuksia. 

3. V o i m a a n t u 1 o 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan heti, kun 
se on hyväksytty. Ottaen huomioon, että voi
massa oleva väliaikainen järjestely koskee val
tionenemmistöisten osakeyhtiöiden vuosina 
1980-1983 päättyviä tilikausia ja että eräi
den valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden tili
kaudet päättyvät kesäkuussa, voimaantulon olisi 
kuitenkin tapahduttava viimeistään 1 päivänä 
heinäkuuta 1983. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminnan tarkastuksesta annetun lain 2 § :n 

muuttamisesta annetun lain soveltamissäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toimin
nan tarkastuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 30 päivänä toukokuuta 1980 annetun 
lain soveltamissäännös, sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa 
(437/81), näin kuuluvaksi: 

Tätä lakia sovelletaan tilintarkastuksiin, jotka 
kohdistuvat yhtiön vuosina 1980-1984 päät
tyviin tilikausiin. 

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1983 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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Laki 
valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminnan tarkastuksesta annetun lain 2 § :n 

muuttamisesta annetun lain soveltamissäännöksen muuttamisesta 

Liite 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden tmmm
nan tarkastuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 30 päivänä toukokuuta 1980 annetun 
lain soveltamissäännös, sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa 
(437 /81), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 

Valtiontalouden tarkastusvirastolle tämän lain 
mukaan kuuluva tarkastustehtävä ei estä tarkas
tusviraston virkamiestä toimimasta osakeyhtiö
laissa (734/78) tarkoitettuna tilintarkastajana 
valtionenemmistöisessä osakeyhtiössä. 

Tätä lakia sovelletaan tilintarkastuksiin, jotka 
kohdistuvat yhtiön vuosina 1980-1983 päätty
viin tilikausiin. 

Tätä lakia sovelletaan tilintarkastuksiin, jotka 
kohdistuvat yhtiön vuosina 1980-1984 päät· 
tyviin tilikausiin. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 


