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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion liikelaitoksista 
annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan valtion liikelaitoksis
ta annettuun lakiin lisättäväksi perussäännök
set vakuutusten ottamisesta ja vahinkojen kor
vaamisesta valtion liikelaitoksissa. 

Ehdotetun lain mukaan valtioneuvosto an
taisi määräykset valtion liikelaitosten oikeudes
ta tehdä vakuutussopimuksia. Lakiin otettai
siin säännökset liikelaitosten mahdollisuudesta 
saada valtion tulo- ja menoarviosta korvausta 
niiden hallinnassa olevalle valtion omaisuudelle 
ja toiminnalle sattuneista vahingoista. Vahin
kojen korvaamisen yleisistä periaatteista päät-

täisi valtioneuvosto. Korvatuista vahingoista 
voitaisiin liikelaitokselta periä valtiolle maksu 
valtioneuvoston vahvistamien yleisten perus
teiden mukaan. Valtiokonttorin tehtäväksi eh
dotetaan valtion korvaustoiminnasta huolehti
minen. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1990 tulo- ja 
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsitel
täväksi sen yhteydessä. Tarkoituksena on, että 
ehdotettu laki tulee voimaan vuoden 1990 alus
ta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Valtion liikelaitoksista annetun lain (627 1 
87), jäljempänä liikelaitoslaki, 4 §:n mukaan 
valtion liikelaitos ratkaisee ne toimintaansa, 
talouttansa ja hallintoansa koskevat asiat, joita 
liikelaitoslaissa ei säädetä eduskunnan hyväk
syttäviksi taikka liikelaitoslaissa tai laitoskoh
taisessa laissa säädetä valtioneuvoston tai mi
nisteriön ratkaistaviksi. Liikelaitoslain 12 §:n 1 
momentin mukaan valtioneuvosto antaa tarvit
taessa määräyksiä ja ohjeita liikelaitosten in
vestoinneista ja muusta taloudenhoidosta. 
Mainittuun lakiin ei sisälly nimenomaisia sään
nöksiä liikelaitoksen hallinnassa olevan valtion 
omaisuuden ja liikelaitoksen toiminnan suojaa
misesta vahinkojen varalta eikä suojan rahoit
tamisesta tai vakuutusten ottamisesta. 

391115A 

Valtion omaisuuden ja henkilöstön osalta on 
voimassa yleinen vakuuttamattomuuden peri
aate. Vakuuttamattomuutta koskevat mää
räykset on annettu valtion tulo- ja menoarvion 
yleisissä soveltamismääräyksissä. Valtioneu
vosto on 8 päivänä kesäkuuta 1989 antanut 
nykyisin voimassa olevan päätöksen valtion 
tulo- ja menoarvion yleisistä soveltamismää
räyksistä (N:o TM 8914). 

Valtion liikelaitosten henkilöstön työelä
kejärjestelmässä noudatetaan valtion elä
kelakia (280/66) ja valtion perhe-eläkelakia 
(774/68). Eläkelaitoksena toimii valtiokontto
ri, joka myös määrää liikelaitosten eläkemak
sun suuruuden valtion liikelaitosten eläkemak
sujen perusteista annetun valtioneuvoston pää
töksen (867 /88) nojalla. 

Valtion liikelaitokset kuuluvat tapaturmava
kuutuslain (608/48) 9 §:n mukaisen valtion 
tapaturmakorvausjärjestelmän sekä liikenneva-
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kuutuslain 1 ja 15 §:n mukaisen valtion liiken
nevakuutuskorvausjärjestelmän piiriin. Eräi
den keskitetysti suoritettujen etuuksien ja kor
vausten periruisestä valtion liikelaitoksilta an
netun valtioneuvoston päätöksen (868/88) pe
rusteella liikelaitoksilta peritään valtiokontto
rin liikelaitosten puolesta tapaturmavakuutus
lain ja liikennevakuutuslain nojalla suorittamat 
korvaukset. Tapaturmavakuutuslain 9 §:n mu
kaan valtiolla ei ole tapaturmavakuutuslaissa 
säädettyä vakuuttamisvelvollisuutta. Liikenne
vakuutuslain 1 ja 15 §:n perusteella on voimas
sa kielto vakuuttaa valtion moottoriajoneuvoja 
liikennevakuutuslain mukaan korvattavien va
hinkojen varalta. 

Valtion painatuskeskuksen, Valtion ravitse
ruiskeskuksen ja Valtion tietokonekeskuksen 
aloittaessa toimintansa ensimmäisinä valtion 
liikelaitoksina vuoden 1989 alusta katsottiin 
tarpeelliseksi sallia niille oikeus väliaikaisme
nettelynä käyttää omaisuuden ja liiketoimin
nan suojaamiseen suomalaisen vakuutusyhtiön 
kanssa tehtäviä vakuutussopimuksia, koska ly
hyellä aikavälillä ei ehditty selvittää muuta 
järjestelmää vahinkojen korvaamiseksi esimer
kiksi valtion tulo- ja menoarviosta. Tämän 
mukaisesti valtioneuvosto antoi liikelaitoslain 
12 §:n 1 momentin nojalla 28 päivänä joulu
kuuta 1988 päätöksen valtion liikelaitoksen 
oikeudesta tehdä vakuutussopimuksia (1342/ 
88). Päätöksessä oikeus vakuutussopimusten 
tekemiseen rajattiin kuitenkin siten, että liike
laitos ei saa tehdä henkilöstöä koskevaa vakuu
tussopimusta eikä myöskään sellaista etuutta 
koskevaa vakuutussopimusta, jota koskevan 
vahingon valtiokonttori korvaa lain tai asetuk
sen taikka virka- tai työehtosopimuksen perus
teella. Valtioneuvoston päätöksen voimassa
oloaika oli 1 päivästä tammikuuta 1989 kesä
kuun loppuun 1989. Päätöksen voimassaoloai
kaa jatkettiin 15 päivänä kesäkuuta 1989 anne
tulla valtioneuvoston päätöksellä (568/89) vuo
den 1989 loppuun. 

Valtion liikelaitosten talous on irrotettu val
tion tulo- ja menoarviosta. Sen sijaan valtion 
liikelaitosten hallinnassa olevan valtion omai
suuden ja niiden toiminnan suojaamiseksi va
hinkojen varalta ei ole toteutettu turvajärjestel
mää. 

Valtio on lähtökohtaisesti liikelaitosten ai
noa omistaja. Liikelaitokset eivät ole valtioon 
nähden erillisiä ja itsenäisiä yhteisöjä, vaan 
valtiokonsernin osia. Tämän vuoksi olisi asian
mukaista, että liikelaitosten toiminnan jatku-

minen sekä samalla niihin sijoitetun omaisuu
den ja muiden taloudellisten arvojen säilymi
nen turvataan lähinnä valtiokonsernin etujen 
mukaisesti. Valtioneuvostolle kuuluu oikeus 
antaa määräyksiä valtiokonsernin omaisuuden 
turvaamisesta. Toisaalta liikelaitosuudistuksen 
tavoitteiden mukaista olisi vastuun kuuluminen 
liikelaitokselle, lähinnä sen johdolle, omaisuu
den ja toiminnan turvaamisesta. 

Edellä olevan johdosta ehdotetaan, että val
tion liikelaitoksista annettuun lakiin lisätään 
uusi 25 a §,joka sisältäisi perussäännökset val
tion liikelaitosten hallinnassa olevalle valtion 
omaisuudelle ja niiden toiminnalle sattuvien 
vahinkojen korvaamisesta sekä vakuutusten ot
tamisesta. Ehdotetun 25 a §:n säännösten no
jalla voitaisiin valtion liikelaitoksille toteuttaa 
tarkoituksenmukainen ja jatkossa kehitettävis
sä oleva vahinkojen korvaamista koskeva jär
jestelmä. 

Ehdotetun 25 a §:n 1 momentin mukaan 
valtioneuvostolla olisi oikeus määrätä liikelai
tosten henkilöstöä, omaisuutta sekä toimintaa 
koskevien ja muiden vakuutusten ottamisesta. 
Valtioneuvoston tähän mennessä liikelaitoslain 
12 §:n 1 momentin nojalla käyttämä yleinen 
taloudenhoitoa koskeva toimivalta täsmennet
täisiin ehdotetuna säännöksellä. 

Tarkoituksena on, että valtioneuvosto antai
si ehdotetun 25 a § :n 1 momentin nojalla an
nettavassa päätöksessään liikelaitokselle oikeu
den valita, liittyykö se ehdotetun 25 a §:n 2 
momentin mukaiseen vahinkoturvajärjestel
mään vai käyttääkö se vahinkoturvajärjestel
mänään vakuutusyhtiön kanssa tehtäviä va
kuutussopimuksia vastaavin rajauksin kuin 
edellä mainitussa 28 päivänä joulukuuta 1988 
annetussa valtioneuvoston päätöksessä. Liike
laitos voisi myös vaihtaa valitsemansa vahinko
turvajärjestelmän toiseen seuraavan kalenteri
vuoden alusta. Liikelaitokselle, joka valitsisi 2 
momentin mukaisen vahinkoturvajärjestelmän, 
on tarkoitus kuitenkin myös antaa lupa vakuu
tusten ottamiseen tietyissä yksittäistapauksissa. 
Edellä tarkoitettu valtioneuvoston päätös voisi 
perustellusti olla ensimmäisellä kerralla määrä
aikainen ja voimassa vain muutamia vuosia. 
Tästä siirtymäkauden päätöksestä saadut koke
mukset antaisivat perusteita myöhemmälle lii
kelaitosten vahinkoturvan kehittämiselle. 

Ehdotetun 25 a §:n 2 momentin säännöksillä 
voitaisiin toteuttaa vahinkoturvajärjestelmä, 
jossa valtion liikelaitos olisi ensisijaisesti itse 
vastuussa sattuvista vahingoista omavastuunsa 



1989 vp. - HE n:o 205 3 

puitteissa. Toissijaisesti liikelaitokset voisivat 
jatkossa edelleen turvautua suurien ja lukuis
ten onnettomuuksien sattuessa valtion maksu
valmiuteen ja riskinkantokykyyn. Liikelaitos
ten vahinkoturvajärjestelmässä olisi otettava 
huomioon laitosten tiedossa olevien omaisuus
ja toimintariskien laatu ja määrä, niiden oma 
riskinkantokyky suurten vahinkojen sattuessa 
sekä laitosten mahdollisuudet ja intressi omaan 
vahingontorjuntaan ja riskienhallintaan. Liike
laitokselle määrättävän omavastuun suuruu
teen vaikuttaisivat lähinnä liikelaitoksen koko, 
vastuukyky ja toiminnan luonne. Vahinkotur
vajärjestelmässä pyrittäisiin edistämään liike
laitosten motivaatiota vahinkomenojensa hillit
semiseen ja aktiiviseen torjumiseen. Vahingon
torjuntatyö on järjestetty liikelaitoksissa ennes
tään, useimmissa jo kymmenien vuosien aika
na. 

Vastuu liikelaitosten vahingoista jaettaisiin 
ehdotetun 25 a § :n 2 momentin säännösten 
mukaan valtion ja liikelaitosten kesken siten, 
että valtion tulo- ja menoarvioon tarkoitusta 
varten otettavasta määrärahasta voitaisiin, si
ten kuin valtioneuvosto yleisesti päättäisi jär
jestelmästä, maksaa liikelaitokselle korvauksia 
sille sattuneista vahingoista. Liikelaitoksilla 
voitaisiin periä valtiolle maksu niiden vahinko
jen korvaamisesta aiheutuneista kustannuksis
ta. Maksun yleiset perusteet vahvistaisi valtio
neuvosto. Valtiokonttorin tehtävänä olisi val
tion tulo- ja menoarviosta liikelaitoksille kor
vattavia vahinkoja koskevien asioiden käsitte
leminen. Valtiokonttori päättäisi korvaukseen 
oikeuttavien vahinkojen tarkemmasta määrit
telystä sekä yleensä korvaustoiminnasta. 

Ehdotetun 25 a §:n 3 momentin mukaan 
liikelaitoksen oikeus vaatia korvausta vahinko
tapahtumasta kolmannelta henkilöltä siirtyisi 
liikelaitokselta valtion suorittamaan korvaus
määrään asti valtiokonttorille, jos kolmas hen
kilö on tahallisesti tai tärkeällä huolimatto
muudella aiheuttanut vahingon tai lain mu
kaan on velvollinen suorittamaan korvausta, 
siitä riippumatta, oliko vahinko hänen tuotta
mansa vai eikö. 

2. Valmistelu 

Vakuutusturvan tarvetta valtion liikelaitok
sissa ja sellaisiksi suunnitelluissa liikelaitoksis
sa on selvittänyt valtiovarainministeriön 5 päi
vänä tammikuuta 1989 asettama työryhmä 

(valtiovarainministeriön työryhmämuistio 
1989: VM 16). Muistiosta on pyydetty lausun
not maa- ja metsätalousministeriöltä, liikenne
ministeriöitä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, 
maanmittaushallitukselta, posti- ja telehallituk
selta, rautatiehallitukselta, valtiokonttorilta, 
valtiontalouden tarkastusvirastolta, Valtion 
painatuskeskukselta, Valtion ravitsemiskeskuk
selta, Valtion tietokonekeskukselta sekä Suo
men Vakuutusyhtiöiden Keskusliitolta. Lau
sunnoissa on yleisesti suhtauduttu myönteisesti 
muistion lakiehdotukseen paitsi viimeksi mai
nitun lausunnonantajan lausunnossa. Tässä 
lausunnossa arvostelu ei kohdistunut varsinai
sesti muistion lakiehdotukseen, vaan lausun
nossa katsottiin, että liikelaitosten tulisi hank
kia vakuutusturvansa suomalaisilta vakuutus
yhtiöiltä. 

Esitys on valmisteltu edellä mainitun työryh
män muistion ehdotusten ja niistä saatujen 
lausuntojen pohjalta. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia vaikutuksia 
eikä se sinänsä aiheuta valtion menoihin lisäys
tä nykyiseen verrattuna. Vuoden 1990 tulo- ja 
menoarvioesityksessä on varauduttu liikelaitos
ten vahinkojen korvaamiseen siten, että mo
mentilla 28.05.50 olevaa arviomäärärahaa saa 
määrärahan perustelujen mukaan käyttää 
myös valtion liikelaitosten vahingoista aiheutu
vien korvausten maksamiseen. 

Ehdotettujen säännösten toteuttaminen lisäi
si jonkin verran valtiokonttorin työmäärää, 
mikä voidaan ainakin aluksi hoitaa sisäisin 
järjestelyin. 

4. Voimaantulo 

Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 
muuttamisesta ehdotetaan tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1990, jolloin se tulisi 
voimaan samanaikaisesti Posti- ja telelaitosta 
(7 48/89), Valtionrautateitä (747 /89) ja Kartta
keskusta (hall. es. 8411989 vp.) koskevien lai
toskohtaisien lakien kanssa. Näin ollen ehdote
tut säännökset voitaisiin saada välittömästi 
käyttöön myös näissä uusissa liikelaitoksissa 
niiden aloittaessa toimintansa. 
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5. Säätämisjärjestys 

Valtion liikelaitoksista annettu laki säädet
tiin valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyssä 
järjestyksessä. Säätäruisjärjestys johtui siitä, 
että eräät lain säännökset merkitsivät poik
keusta valtion virkojen perustamista koskeviin 
säännöksiin hallitusmuodossa sekä eräisiin hal
litusmuodon valtiontaloutta koskeviin sään
nöksiin siltä osin kuin on kysymys liikelaitok
sen tulojen ja menojen ottamisesta valtion 

vuotuiseen tulo- ja menoarvioon sekä liikelai
toksen lainanotosta. 

Nyt ehdotetuna lailla ei puututa edellä tar
koitettuihin hallitusmuodon säännöksiin eikä 
muuteta valtion liikelaitoslain säännöksiä. Hal
lituksen käsityksen mukaan asia voidaan käsi
tellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
valtion liikelaitoksista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään valtion liikelaitoksista 10 päivänä heinäkuuta 1987 
annettuun lakiin (627 /87) uusi näin kuuluva 25 a §: 

25 a § 

Vakuutukset ja vahinkojen korvaaminen 

Vakuutusten ottamisessa liikelaitoksen on 
noudatettava valtioneuvoston antamia mää
räyksiä. 

Valtioneuvosto päättää yleisistä periaatteis
ta, joilla liikelaitoksen hallinnassa olevaa val
tion omaisuutta ja liikelaitoksen toimintaa 
kohtaavat vahingot voidaan korvata valtion 
tulo- ja menoarviosta. Liikelaitoksen vahinko
jen korvaamisesta aiheutuneista kustannuksista 
voidaan liikelaitokselta periä valtion tulo- ja 

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1989 

menoarvioon tuloutettava maksu, jonka yleiset 
perusteet vahvistaa valtioneuvosto. Valtiokont
tori antaa tarkemmat määräykset valtion kor
vaamisen ehdoista. 

Milloin liikelaitokselle on korvattu valtion 
tulo- ja menoarviosta liiketoiminnassa käytet
tävää omaisuutta tai liiketoimintaa kohdannut 
vahinko, siirtyy oikeus korvauksen saamiseen 
vahingon aiheuttajalta valtiokonttorille. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ilkka Kanerva 


