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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion vakuusrahas
tosta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valti
on vakuusrahastosta annettua lakia siten, että 
Valtion vakuusrahastoon perustetaan toi
miohjelautakunta. Ehdotuksen mukaan lauta
kunnan tehtävänä olisi antaa omaisuudenhoi
toyhtiöitä sitovia toimiohjeita erityistarkas
tusten perusteella ajettavissa vahingonkor
vaus- ja rikosoikeudenoikeudenkäynteihin 

liittyvissä asioissa sekä vahvistaa omaisuu
denhoitoyhtiöiden ylivelkaantuneiden luot
toasiakkaiden saatavien perintää ja velkajär
jestelyjä koskevat periaatteet. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on 
hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Valtion vakuusrahastosta annetun lain 
(379/1992) 3 §:n mukaan, sellaisena kuin se 
on muutettu 1 päivänä toukokuuta 1996 voi
maantulleella lailla (245/1996), Valtion va
kuusrahasto on valtion talousarvion ulkopuo
linen rahasto, jota hoitaa ministeriö. Valtio
neuvoston ohjesäännön mukaan Valtion va
kuusrahasto kuuluu valtiovarainministeriön 
toimialaan. 

Valtiovarainministeriön 17 päivänä mar
raskuuta 1997 vahvistettuun työjärjestyk
seen, sellaisena kuin se on muutettu 15 päi
vänä tammikuuta 1998, on otettu liitteeksi 
muun muassa määräykset ministeriön pää
töksenteosta Valtion vakuusrahastoa koske
vissa asioissa. Työjärjestyksen liitteen 10 §:n 
mukaan ministeri ratkaisee kaikki rahastoa 
koskevat periaatteellisesti tärkeät ja laajakan
toiset asiat. Lisäksi liitteessä on lueteltu asi
at, jotka ministeri aina ratkaisee. Näitä ovat 
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muun muassa valtion vakuusrahastosta anne
tun lain 14 a §:n mukaisesti suoritetun eri
tyistarkastuksen perusteella nostetussa vahin
gonkorvausoikeudenkäynnissä annettuun 
tuomioon tyytyminen ja siitä valittaminen 
sekä päätökset, jotka koskevat kanteen nos
tamista tai siitä luopumista, sovintotarjouk
sen hyväksymistä tai tekemistä ja takavari
kon poistamista. Muut ministeriön ratkaista
viksi kuuluvat oikeudenkäyntiasiat ratkaisee 
työjärjestyksen mukaan rahoitusmark
kinaosaston päällikkö tai ministerin määrämä 
rahoitusmarkkinaosaston finanssineuvos. 

Valtion vakuusrahastossa on lisäksi parla
mentaarisena toimielimenä Valtion vakuusra
haston valtuusto, jolle kuuluu laissa tarkem
min säädetyt tehtävät. 

Valtion vakuusrahastosta annettuun lakiin 
on otettu omaisuudenhoitoyhtiöiden toimin
taa ja päätöksentekomenettelyä koskevia eri
tyissäännöksiä. Lain 14 §:n 2 momentin mu
kaan ministeriö käsittelee asiat, jotka koske-
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vat toimiohjeiden antamista yhtiöille samoin 
kuin valtion etujen turvaamista sekä yhtiöitä 
yhteisesti koskevia hallinnointiperiaatteita. 
Käytännössä toimiohjetta pidetään omistajan 
omaisuudenhoitoyhtiölle antamana velvoitta
vana tahdonilmaisuna. Ministeriö voi antaa 
toimiohjeen myös omaisuudenhoitoyhtiön 
tytäryhtiöille, joita valtio ei suoraan omista. 

Ministeriö on antanut toimiohjeita lähinnä 
edellä mainittuihin vahingonkorvaus- ja ri
kosasioihin liittyen. Omaisuudenhoitoyhtiö 
Arsenal Oy:lle tai sen tytäryhtiöille on tähän 
mennessä annettu kaikkiaan noin 150 vahin
gonkorvaus- ja rikosasioihin liittyvää toi
miohjetta. Toimiohjeista noin 60 on val
tiovainministeriön antamaa ja loput Valtion 
vakuusrahaston aiempaan organisaatioon 
kuuluneen johtokunnan antamia. 

Valtiovarainministeriö voi monella tavalla 
vaikuttaa omaisuudenhoitoyhtiöiden toimin
taan. Tämä mahdollisuus sillä on omistaja
vallan käyttäjänä sekä valtion vakuusrahas
tosta annetun lain perusteella. Kysymys ei 
siten ole niinkään siitä, onko ministeriöllä 
riittävästi keinoja puuttua omaisuudenhoi
toyhtiöiden toimintaan vaan siitä, onko mi
nisteriö sopiva päätöksentekoelin yksittäisis
sä vahingonkorvaus- ja rikosasioissa. 

Valtio ei ole pankkikriisin seurauksena 
syntyneissä oikeudenkäynneissä itse asian
osaisena. Kantajana on säännönmukaisesti 
pankkitukea saanut omaisuudenhoitoyhtiö tai 
talletuspankki. Oikeudenkäynteihin liittyy 
merkittävä yhteiskunnallinen intressi. Tämän 
vuoksi valtiovarainministeriön on huolehdit
tava siitä, että pankkikriisiin liittyvät vastuu
kysymykset selvitetään huolellisesti. Yksit
täistapauksellinen, oikeudenkäynteihin liitty
vä päätöksenteko soveltuu kuitenkin huonos
ti ministeriön toimenkuvaan. Sovintorat
kaisuja valmisteltaessa sovinnon kohteena on 
käytännössä lainvoimainen korvaustuomio. 
Tällöin valtion ylinten toimielinten tehtävä
jaon kannalta voidaan pitää ongelmallisena 
sitä, että ministeriö joutuu sovintoratkaisun 
perusteeksi arvioimaan osin samoja seikkoja 
kuin tuomioistuin. Erityistarkastuksiin liitty
vissä vahingonkorvaus- ja rikosasioissa voi 
tulla myös esiin eri tyyppistä asiantuntemus
ta vaativia kysymyksiä. 

Lisäksi oikeudenkäynneistä riippumatto
missa ylivelkaantuneiden luottoasiakkaiden 
vapaaehtoisissa velkajärjestelyissä omaisuu
denhoitoyhtiöiden tulisi välttää muita velko
jaryhmiä tiukempaa linjaa. 

Tämän vuoksi ehdotetaan valtion vakuus-

rahastosta annettua lakia muutettavaksi niin, 
että lakiin lisätään uusi 5 §, jonka mukaan 
Valtion vakuusrahastossa olisi toimiohje
lautakunta. Valtioneuvoston yleisistunto 
asettaisi lautakunnan, jossa olisi enintään 
viisi jäsentä. Tarkoituksena olisi, että lauta
kunnassa olisi kahden valtiovarainministeri
ön edustajan lisäksi jäseninä vahingonkor
vaus-, ulosotto- ja velkajärjestelyasioiden 
asiantuntijat. Jäsenet toimisivat tehtävässään 
virkavastuulla. 

Lautakunnan tehtävänä olisi antaa toimioh
jeita omaisuudenhoitoyhtiöille suoritetun 
erityistarkastuksen perusteella ajettavissa 
vahingonkorvaus- ja rikosoikeudenkäyntei
hin ja niitä koskevien tuomioiden täytän
töönpanoon liittyvissä asioissa. Lisäksi lauta
kunta vahvistaisi omaisuudenhoitoyhtiöiden 
ylivelkaantuneiden luottoasiakkaiden saata
vien perintää ja velkajärjestelyjä koskevat 
periaatteet. Lautakunnan kokoontumisesta, 
päätösvaltaisuudesta, päätöksentekomenette
lystä ja jäsenten palkkioista määrättäisiin 
säännöissä, jotka valtiovarainministeriö vah
vistaisi. Samassa yhteydessä myös lain 
14 §:n 2 momenttia tarkennettaisiin siten, 
että edellä mainittuja asioita koskevat toi
miohjeet omaisuudenhoitoyhtiöille antaa lau
takunta. 

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole olennaisia vaikutuksia 
valtiontalouteen. Lautakunnan jäsenille mak
settavat kokouspalkkiot lisäävät Valtion va
kuusrahaston menoja. 

3. Asian valmistelu 

Valtioneuvoston 23 päivänä lokakuuta 
1997 asettama ja 22 päivänä tammikuuta 
1998 toimenpide-ehdotuksensa jättänyt mi
nisterityöryhmä harkitsi eri vaihtoehtoja va
hingonkorvaus- ja rikosasioihin liittyvän 
päätöksentekojärjestelmän kehittämiseksi. 
Ministerityöryhmä ehdotti, että näissä asiois
sa tulisi oikeus toimiohjeen antamiseen siir
tää ministeriöitä erikseen perustettavalle lau
takuntatyyppiselle toimielimelle, jossa olisi 
edustettuna muun muassa vahingonkorvaus
oikeuden, ulosottotoimen ja velkajärjestely
asioiden tuntemus. Tällaista kollegiaalista 
päätöksentekomenettelyä ministerityöryhmä 
piti muun muassa sen tuoman monipuolisen 
asiantuntijapanoksen perusteella parhaana 
vaihtoehtona. Keskeiset säännökset lautakun-
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nasta tulisi työryhmän mukaan antaa laissa. 
Lisäksi työryhmän mielestä omaisuuden

hoitoyhtiöiden varsinaiseen liiketoiminta
alueeseen kuuluvan luottohallinnon osalta 
tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, 
etteivät omaisuudenhoitoyhtiöt noudata luot
toasiakkaisiinsa nähden erityisesti vapaaeh
toisissa velkajärjestelyasioissa perusteetto
masti muita velkojaryhmiä tiukempaa linjaa. 
Työryhmä ehdottikin, että edellä mainitun 
lautakunnan tehtäviin voisi kuulua myös 
yleisten periaatteiden vahvistaminen toi
miohjein velkajärjestelyä koskevissa asioissa 
ja erityisistä syistä lautakunta voisi antaa 
toimiohjeen myös yksittäistä asiakasta kos
kevassa asiassa, esimerkiksi silloin, jos asia 
on periaatteellisesti tärkeä. 

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n toi
minnan parlamentaarista valvontaa varten 
asetettu tarkastusvaliokunta on myös selvit
tänyt vahingonkorvausasioihin liittyvää pää
töksentekomenettelyä. Valiokunta on 8 päi
vänä joulukuuta 1997 antanut asiasta val
tiovarainministeriölle lausunnon. Valiokunta 

katsoi, että vahingonkorvausasioissa päätök
sentekomenettelyä tulisi Valtion vakuusra
hastossa ja valtiovarainministeriössä kehittää 
esimerkiksi siten, että ainakin linjaratkaisut 
ja merkittävät yksittäiset ratkaisut tehtäisiin 
kollegiossa. Ministerityöryhmän toimenpide
ehdotus ja tarkastusvaliokunnan kannanotto 
olivat siis samansuuntaisia. 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova
rainministeriössä ja valmistelussa on otettu 
huomioon edellä mainitut ministerityöryh
män ehdotus ja Omaisuudenhoitoyhtiö Ar
senal Oy:n tarkastusvaliokunnan lausunto. 
Lakiehdotuksesta pyydettiin lausunto oikeus
ministeriöitä. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy
väksytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 

Laki 

valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtion vakuusrahastosta 30 päivänä huhtikuuta 1992 annetun lain (37911992) 

14 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 245/1996, sekä 
lisätään mainitulla lailla (245/ 1996) kumotun 5 §:n tilalle uusi 5 § seuraavasti: 

5 § 

Toimiohjelautakunta 

Rahastossa on toimiohjelautakunta, jossa 
on viisi jäsentä. Lautakunnan jäsenet nimit
tää neljäksi vuodeksi kerrallaan valtioneu
voston yleisistunto. Lautakunta valitsee kes
kuudestaan puheenjohtajan ja varapu
heenjohtajan. 

Lautakunnan tehtävänä on antaa toimioh
jeita 1 §:n 4 momentissa tarkoitetuille yhti
öille 14 a §:n nojalla suoritetun erityistarkas
tuksen perusteella ajettaviin vahingonkorvaus-

ja rikosoikeudenkäynteihin ja niissä annet
tujen tuomioiden täytäntöönpanoon liittyvis
sä asioissa sekä vahvistaa yhtiöiden ylivel
kaantuneiden luottoasiakkaiden saatavien 
perintää ja velkajärjestelyjä koskevat peri
aatteet. 

Lautakunnan kokoontumisesta, päätösval
taisuudesta, päätöksentekomenettelystä ja 
jäsenten palkkioista määrätään rahaston 
säännöissä, jotka ministeriö vahvistaa. 

14 § 

Ministeriö käsittelee asiat, jotka koskevat 
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valtion edustajan määrämistä valtion tai ra
haston omistamien 1 §:n 4 momentissa tar
koitettujen yhtiöiden yhtiökokouksiin ja, el
lei asia 5 §:n nojalla kuulu toimiohjelauta
kunnalle, toimiohjeiden antamista yhtiöille 
samoin kuin valtion etujen turvaamista sekä 

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 1998 

yhtiöitä yhteisesti koskevia hallinnointiperi
aatteita. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu
ta 1998. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri Jouko Skinnari 
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Liite 

Laki 

valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtion vakuusrahastosta 30 päivänä huhtikuuta 1992 annetun lain (379/ 1992) 

14 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 245/1996, sekä 
lisätään mainitulla lailla (245/1996) kumotun 5 §:n tilalle uusi 5 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

14 § 

Ministeriö käsittelee asiat, jotka koskevat 
valtion edustajan määrämistä valtion tai ra
haston omistamien 1 §:n 4 momentissa tar
koitettujen yhtiöiden yhtiökokouksiin ja toi
miohjeiden antamista yhtiöille samoin kuin 
valtion etujen turvaamista sekä yhtiöitä yh
teisesti koskevia hallinnointiperiaatteita. 

Ehdotus 

5 § 

Toimiohjelautakunta 

Rahastossa on toimiohjelautakunta, jossa 
on viisi jäsentä. Lautakunnan jäsenet nimit
tää neljäksi vuodeksi kerrallaan valtioneu
voston yleisistunto. Lautakunta valitsee kes
kuudestaan puheenjohtajan ja varapu
heenjohtajan. 

Lautakunnan tehtävänä on antaa toimioh
jeita 1 §:n 4 momentissa tarkoitetuille yhti
öille 14 a §:n nojalla suoritetun erityistarkas
tuksen perusteella ajettaviin vahingonkor
vaus- ja rikosoikeudenkäynteihin ja niissä 
annettujen tuomioiden täytäntöönpanoon liit
tyvissä asioissa sekä vahvistaa yhtiöiden yli
velkaantuneiden luottoasiakkaiden saatavien 
perintää ja velkajärjestelyjä koskevat peri
aatteet. 

Lautakunnan kokoontumisesta, päätösval
taisuudesta, päätöksentekomenettelystä ja 
jäsenten palkkioista määrätään rahaston 
säännöissä, jotka ministeriö vahvistaa. 

14 § 

Ministeriö käsittelee asiat, jotka koskevat 
valtion edustajan määrämistä valtion tai ra
haston omistamien 1 §:n 4 momentissa tar
koitettujen yhtiöiden yhtiökokouksiin ja, el
lei asia 5 §:n nojalla kuulu toimiohjelauta
kunnalle, toimiohjeiden antamista yhtiöille 
samoin kuin valtion etujen turvaamista sekä 
yhtiöitä yhteisesti koskevia hallinnointiperi
aatteita. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu
ta 1998. 




