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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Haus kehittä-
miskeskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
Haus kehittämiskeskus Oy -nimisestä osake-
yhtiöstä. Ehdotetulla lailla uudistettaisiin ny-
kyiset Haus kehittämiskeskus Oy:n tehtäviä 
ja asemaa koskevat säännökset. Laki sisältäi-
si myös säännökset Haus kehittämiskeskus 

Oy:n asiakasryhmistä. Lailla selkeytettäisiin 
yhtiön asemaa sen tuottaessa palveluja pää-
asiassa valtionhallinnolle. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2010. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Esityksen tarkoituksena on uudistaa Haus 
kehittämiskeskus Oy:n toimintaa sääntelevä 
laki. Yhtiön toiminnasta säädetään nykyisin 
Hallinnon kehittämiskeskuksen muuttamises-
ta osakeyhtiöksi annetussa laissa (488/2002), 
jäljempänä yhtiöittämislaki. Laki koskee jär-
jestelyjä, joilla valtion liikelaitoksena toimi-
nut Hallinnon kehittämiskeskus muutettiin 
Haus kehittämiskeskus -nimiseksi osakeyhti-
öksi. 

Haus kehittämiskeskus Oy kuului vuosina 
1971–2007 valtiovarainministeriön omistaja- 
ja tulosohjauksen piiriin. Yhtiö siirtyi 
1.5.2007 lukien valtiovarainministeriön alai-
suudesta valtioneuvoston kansliaan peruste-
tun uuden omistajaohjausosaston alaisuuteen. 
Lakiehdotuksessa Haus kehittämiskeskus Oy 
ehdotetaan palautettavaksi valtiovarainminis-
teriön hallinnonalalle ja ohjaukseen. Yhtiön 
tehtävänä on tuottaa koulutus- ja kehittämis-
palveluita sekä niihin liittyvää liiketoimintaa.  

Lakiehdotuksella ehdotetaan Haus kehittä-
miskeskus Oy:n muuttamista valtion sidos-
ryhmäyksiköksi. 

 
2  Nykyt i la  

2.1 Lainsäädäntö 

Hallinnon kehittämiskeskus on toiminut 
vuosina 1995–2002 valtion liikelaitoksena. 
Tätä ennen laitos toimi vuodesta 1971 lähtien 
valtion koulutuskeskuksen ja vuodesta 1987 
lähtien valtionhallinnon kehittämiskeskuksen 
nimellä, viime vaiheessa maksullista palvelu-
toimintaa harjoittavana nettobudjetoituna vi-
rastona. 

Hallinnon kehittämiskeskuksen muuttamis-
ta osakeyhtiöksi koskevan yhtiöittämislain 
säätäminen liittyi Haus kehittämiskeskus 
Oy:n perustamiseen 1.9.2002 ja Hallinnon 
kehittämiskeskus -nimisen valtion liikelai-
toksen liiketoiminnan siirtämiseen perustet-
tavalle yhtiölle. Yhtiöittämislain mukaan yh-
tiön toimialana oli koulutus-, konsultointi- ja 
kehittämispalvelut sekä niihin liittyvä liike-
toiminta. 

Hankintalain (348:2007) 10 §:n mukaan 
lakia ei sovelleta hankintoihin, jotka hankin-
tayksikkö tekee siitä muodollisesti erilliseltä 
ja päätöksenteon kannalta itsenäiseltä yksi-
költä, jos hankintayksikkö yksin tai yhdessä 
muiden hankintayksiköiden kanssa valvoo 
yksikköä samalla tavoin kuin se valvoo omia 
toimipaikkojaan ja jos yksikkö harjoittaa 
pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksi-
köiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. 
Säännös on uusi ja se perustuu Euroopan yh-
teisöjen tuomioistuimen sidoshankintoja 
koskevaan oikeuskäytäntöön. EY:n tuomiois-
tuimen ratkaisun mukaan noin 10 %:n ulos-
myynti oli mahdollista sidosyksikköaseman 
vaarantumatta. Ulosmyynnin osuuden lisäksi 
merkitystä on ulosmyynnin vaikutuksella 
kilpailun toimivuuteen kyseisessä tilanteessa. 
Valtio on perinteisesti katsottu yhdeksi oike-
ushenkilöksi, joka muodostuu toimielinten 
kokonaisuudesta. Valtioneuvosto puolestaan 
on ministeriöiden muodostama kokonaisuus, 
jonka sisäisestä toimivallan jaosta on säädet-
ty valtioneuvoston ohjesäännössä. Valtion 
keskushallintoon katsotaan ministeriöiden li-
säksi kuuluvan valtion virastot sekä muut 
valtakunnalliset hallintoelimet. Näiden yksi-
köiden katsotaan kuuluvan samaan oikeus-
henkilöön, jolloin niiden välisissä suhteissa 
ei olisi yleensä kysymys hankintalainsäädän-
nön alaan kuuluvista sopimuksista. Suomen 
valtio omistaa Haus kehittämiskeskus Oy:n 
koko osakekannan ja siten se valvoo omista-
maansa yhtiötä hankintalain edellyttämällä 
tavalla. 

 
2.2 Käytäntö 

Haus kehittämiskeskus Oy:n asema ja tehtä-
vät 

Haus kehittämiskeskus Oy kuului vuosina 
1971–2007 valtiovarainministeriön omistaja- 
ja tulosohjauksen piiriin. Yhtiö siirtyi 
1.5.2007 valtiovarainministeriön vastuualu-
eelta valtioneuvoston kansliaan perustetun 
uuden omistajaohjausosaston vastuualueelle. 
Lakiehdotuksessa Haus kehittämiskeskus Oy 
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ehdotetaan palautettavaksi valtiovarainminis-
teriön hallinnonalalle ja ohjaukseen. 

Yhtiöittämislain 1 §:n mukaan yhtiö toimii 
koulutus-, konsultointi- ja kehittämistoi-
mialalla sekä niihin liittyvässä liiketoimin-
nassa.  Haus kehittämiskeskus Oy:n pääasial-
lista toimintaa on tällä hetkellä koulutus-, 
valmennus- ja kehittämistoiminta kotimaassa 
ja kansainvälisesti. Haus kehittämiskeskus 
Oy:ssä on viime vuosina työskennellyt noin 
50 työntekijää.  

Haus kehittämiskeskus Oy:n asiakkaita 
ovat tällä hetkellä valtionhallinnon hankin-
tayksiköt, kuten ministeriöt, niiden alaiset 
valtion virastot ja laitokset, valtion liikelai-
tokset ja valtion talousarvion ulkopuoliset 
rahastot. Haus kehittämiskeskus Oy:n asiak-
kaina ovat myös Eduskunta ja eräät eduskun-
nan yhteydessä toimivat yksiköt. Vähäisessä 
määrin Haus kehittämiskeskus Oy:n palvelu-
ja on tuotettu myös edellä kuvatun sidosryh-
män ulkopuolelle. 

Haus kehittämiskeskus Oy:n hallitus päätti 
23.3.2009 esittää valtionvarainministeriölle, 
että yhtiön asemaa muutettaisiin siten, että se 
toimisi 1.1.2010 alkaen osakeyhtiönä hankin-
talain tarkoittamassa hankintayksikön si-
dosyksikön (jäljempänä myös in-house) ase-
massa ja tuottaisi palveluja pääasiassa valti-
onhallinnolle. Perusteluna aloitteelle on yhti-
ön strategisen roolin vahvistaminen ja hallin-
non kehittämisohjelmien tukeminen. Nykyi-
nen asema hankintalain mukaisesti kilpailu-
tettavana palvelutuottajana ei mahdollista te-
hokasta kumppanuussuhteiden ja läheisen 
kehittämisyhteistyön rakentamista valtiotoi-
mijoiden kuten ministeriöiden ja virastojen ja 
toisaalta yhtiön välille. 

Haus kehittämiskeskus Oy tarjoaa palvelui-
ta pääasiassa valtionhallinnon viranomaisille. 
Vuoden 2008 tilinpäätöksen mukaan liike-
vaihdosta 64 prosenttia syntyi valtionhallin-
nosta ja 22 prosenttia syntyi kansainvälisestä, 
lähinnä, EU-rahoitteisesta hallitusten välises-
tä kehittämisyhteistyöstä. Kunnallishallin-
nosta liikevaihtoa syntyi 9 prosenttia, yrityk-
sistä 3 prosenttia ja järjestöistä 2 prosenttia.  

Kotimaisten koulutus- ja konsulttimarkki-
noiden vuosiarvoksi on arvioitu noin 5 mil-
jardia euroa. Valtion keskuskirjapidon mu-
kaan virastot ostivat koulutuspalveluja henki-
löstölleen vuonna 2008 noin 43 miljoonalla 

eurolla. Sen lisäksi on arvioitu, että virastot 
tuottavat itse koulutuspalveluja vähintään 
vastaavan määrän.  

Opetusministeriö myönsi Haus kehittämis-
keskus Oy:lle 1.12.2008 tutkintotavoitteellis-
ta ammatillista lisäkoulutusta koskevan jär-
jestämisluvan. Tutkintotavoitteellinen koulu-
tustoiminta käynnistyy yhtiössä asteittain. 

 
2.3 Kansainvälinen kehitys valtioiden 

henkilöstökoulutuksen järjestelyissä 

EU-jäsenmaissa on organisoitu virkamies-
koulutusta ja hallinnon kehittämiskoulutusta 
keskitetysti. Useissa Keski-Euroopan maissa 
perinteet virkamieskoulutuksessa ovat olleet 
hyvin pitkät. Vahvoja virkamieskouluja on 
erityisesti maissa, joiden virkamiesjärjestel-
mä on suljettu, toisin sanottuna kelpoisuuseh-
tona valtion virkaan on erityisen virkamies-
tutkinnon suorittaminen. Tämä on tilanne 
esimerkiksi Ranskassa ja Puolassa. Avoimen 
järjestelmän maissa, kuten pohjoismaissa, 
virkamieskoulujen rooli, asema ja koko eivät 
ole kasvaneet samaan kokoluokkaan ja kou-
lujen toimintamalli on vaihdellut. EU:n itä-
laajenemisen myötä uusiin jäsenmaihin on 
perustettu eurooppalaisen esimerkin mukai-
sesti omia virkamieskouluja tai virkamiesten 
koulutus- ja kehitysyksiköitä.  

Ruotsissa virkamieskoulutusta on tapahtu-
nut sekä markkinoilla, että valtiosektorilla. 
Viime vuosina toiminta oli valtiosektorilla 
organisoitu virastomuotoiseksi ja toiminta 
tapahtui vuoteen 2008 asti Verket för För-
valtningsutveckling (jäljempänä VERVA) -
nimisenä virastona. VERVAn toiminnan 
pääpaino oli koulutuksessa ja ammattipäte-
vyyksien sekä sähköisenhallinnon kehittämi-
sessä. VERVA lakkautettiin vuoden 2008 lo-
pussa ja sen tehtävät siirtyivät useille valtio-
orgaaneille, pääosin kuitenkin Hallituksen 
kanslian (Regeringskansliet) Kompetensrådet 
för utveckling i staten -nimiselle yksikölle. 

Norjan Statskonsult -niminen yhtiö palau-
tettiin vuoden 2008 alussa uudelleen osaksi 
ministeriöhallintoa tekemällä siitä uuden ke-
hitysministeriön (Fornyings- og administras-
jonsdepartementet) kehittämisyksikkö, jol-
loin se organisoitiin Direktoratet for forvalt-
ning og informasjons- og kommunikasjons-
teknologi -nimiseksi organisaatioksi. Sen 
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painopiste on tietohallinnon kehittämisessä ja 
ministeriön rahoittamassa virkamieskoulu-
tuksessa. 

Tanskassa Danmarks Förvaltningshöjskole 
(jäljempänä DFH) on luopunut konsultoin-
nista ja keskittyy virkamieskoulutukseen ja 
kansainväliseen hallinnon kehittämiseen. 
DFH on myöhemmin liitetty osaksi Profes-
sionshøjskolen Metropol -nimistä ammatti-
korkeakoulua. 

Tällä hetkellä EU-maiden 27 virkamies-
koulutusyksiköstä vain muutamat toimivat 
ilman budjettirahoitusta kilpailluilla markki-
noilla. Muissa jäsenmaissa virkamieskoulu-
tus tapahtuu keskushallinnon ohjauksessa ja 
pääosin budjettirahoituksella. 

 
2.4 Nykytilan arviointi 

Kokemukset Haus kehittämiskeskus Oy:n 
toimimisesta osakeyhtiönä ovat myönteiset. 
Toimintamuoto on luonut oikeansuuntaiset 
taloudelliset ja kehittymisen kannusteet ja on 
mahdollistanut pääosin kannattavan liiketoi-
minnan harjoittamisen kilpailutilanteessa. 
Osakeyhtiömuoto on antanut yhtiön operatii-
viselle johdolle riittävän toimintavapauden ja 
hyvät edellytykset joustavaan ja toimintaym-
päristön muutoksiin reagoivaan liiketoimin-
taan. Toisaalta valtion omistajaohjaus ja so-
velletut valtiohallinnon corporate governance 
-käytännöt ovat luoneet läpinäkyvän ja orga-
nisoidun liiketoimintaympäristön. 

Haasteeksi nykytilassa on muodostunut pit-
käaikaisten ja monipuolisten asiakassuhtei-
den rakentaminen ja sen yhdistäminen han-
kintalainsäädännön kilpailuttamisvelvoittee-
seen. Mikäli Haus kehittämiskeskus Oy toi-
misi hankintalain 10 §:n tarkoittamana han-
kintayksikköön sidossuhteessa olevana yk-
sikkönä tarjoten toimialansa mukaisia palve-
luita pääasiassa valtionhallinnolle, olisi se 
valtionhallinnossa suljettu pois hankintalain 
pakottavien kilpailuttamissäännösten piiristä. 
Tämä mahdollistaisi Haus kehittämiskeskus 
Oy:n strategisen roolin vahvistamisen ja hal-
linnon kehittämisohjelmien tukemisen yhtiön 
toiminnalla. 

Haus kehittämiskeskus Oy:llä on oikeus 
järjestää tutkintotavoitteellista ammatillista 
lisäkoulutusta opetusministeriön myöntämän 
luvan mukaisesti. 

 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  

ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Esityksen tarkoituksena on saattaa Haus 
kehittämiskeskus Oy:n toimintaa koskevat 
säännökset ajan tasalle ja muuttaa yhtiön 
toimintaa siten, että se tuottaisi palveluita 
pääasiassa valtionhallinnolle. Lakiehdotuk-
sessa säädettäisiin selkeästi Haus kehittämis-
keskus Oy:n asemasta ja tehtävistä sekä ai-
empaa täsmällisemmin yhtiön asiakaskun-
nasta. 

Lakiehdotuksen keskeisimpänä tavoitteena 
olisi in-house -aseman saavuttaminen yhtiöl-
le. In-house -asema mahdollistaisi sellaisen 
kumppanuussuhteen muodostamisen valtion-
hallintoon kuuluvien toimijoiden ja yhtiön 
välillä, jossa informaatiota voitaisiin vaihtaa 
vapaasti ja kehittämismahdollisuuksia etsit-
täisiin sekä hyväksikäytettäisiin läheistä yh-
teistyötä harjoittaen ilman, että yhteistyö vaa-
rantaa hankintalain kilpailuperiaatteet. Ase-
ma antaa määritellyille valtiotoimijoille ny-
kyistä paremmat mahdollisuudet saada asian-
tuntevaa tukea henkilöstön hankintaan ja ke-
hittämiseen, johtamisen kehittämiseen, muu-
toshallintaan sekä hallinnon kehittämispoli-
tiikan toimeenpanoon. 

In-house -asema mahdollistaisi myös stra-
tegisen omistuksen sisällön kehittämisen. 
Valtionhallinnon kehittämistä tukevat osaa-
misresurssit saadaan aikaisempaa tehok-
kaammin koko valtionhallinnon yhteiseen 
käyttöön. In-house -asemassa Haus kehittä-
miskeskus Oy:n palvelut ohjattaisiin valtion-
hallinnon ja Euroopan Unionin rahoittamiin 
koulutus- ja kehittämistehtäviin sekä si-
dosyksikköaseman mahdollistamissa rajoissa 
muuhun liiketoimintaan. 

 
3.2 Keskeiset ehdotukset 

Keskeisenä uudistuksena olisi se, että Haus 
kehittämiskeskus Oy tulisi tarjoamaan palve-
luitaan valtiohallinnon muodostamalle sidos-
ryhmäyhteisölle. Tämä mahdollistaisi yhtiön 
strategisen roolin vahvistamisen ja hallinnon 
kehittämisohjelmien tukemisen. Nykyinen 
asema hankintalain mukaisesti kilpailutetta-
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vana palvelutuottajana ei mahdollista teho-
kasta kumppanuussuhteiden ja läheisen ke-
hittämisyhteistyön rakentamista valtionhal-
linnon ja toisaalta Haus kehittämiskeskus 
Oy:n välillä. Nykytilanne on osaltaan vaikut-
tanut myös budjettirahoitteisen koulutus- ja 
kehitystyön perustamiseen ministeriöihin ja 
virastoihin.  

Vastuu Haus kehittämiskeskus Oy:n toi-
minnasta siirrettäisiin valtiovarainministeri-
ölle ja yhtiö toimisi sen omistajaohjauksessa 
olevana valtion omistamana yhtiönä. Yhtiö 
toimisi yleisen edun edistämiseksi. Yhtiön 
tehtävänä olisi koulutus- ja kehittämispalve-
luiden sekä niihin liittyvän liiketoimintapal-
velun tarjoaminen kannattavan liiketoimin-
nan periaatteiden mukaisesti. 

Haus kehittämiskeskus Oy:n asiakkaita oli-
sivat välittömään valtionhallintoon kuuluvat 
hankintayksiköt, kuten ministeriöt sekä nii-
den alaiset virastot ja laitokset. Tämän lisäksi 
yhtiön palveluja voisivat käyttää valtion lii-
kelaitokset ja valtion talousarvion ulkopuoli-
set rahastot. Yhtiön asiakkaita voisivat olla 
myös eduskunta sekä sen alaisuudessa, val-
vonnassa ja yhteydessä toimivat yksiköt. Li-
säksi yhtiön asiakkaita voisivat olla EU-
hallinto ja EU-jäsenmaat hallitusten välistä 
kehittämisyhteistyötä koskevissa hankkeissa. 

 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset ja vaiku-
tukset yhtiön toimintaan 

Ehdotus ei aiheuttaisi merkittäviä muutok-
sia Haus kehittämiskeskus Oy:n asemaan ja 
nykyisiin tehtäviin. Haus kehittämiskeskus 
Oy rahoittaa toimintansa kokonaan asiakas-
liiketoiminnan tuotoilla. Rahoitusmalli kan-
nustaa asiakaslähtöisyyteen, asiakasyhteis-
työhön ja asiakkaan tarpeiden huomioimi-
seen. Toiminnan rahoitusta ei ole tarkoituk-
sena muuttaa siirryttäessä lakiehdotuksen 
mahdollistamaan in-house -toimintaan. Mer-
kittävin muutos minkä in-house 
-toimintamalli tuottaisi, olisi valtionhallinnon 
yksiköiden kuten ministeriön tai viraston 
mahdollisuus tehdä palveluhankinta yhtiöltä 
ilman hankintalain mukaista tarjouskilpailua. 
In-house asema ei estä tarjouskilpailun jär-

jestämistä, mutta se ei myöskään pakota sii-
hen. 

Lakiehdotus ei aiheuttaisi muutoksia yhtiön 
organisaatioon eikä edellyttäisi lisäresursseja. 
Yhtiö on tuloverovelvollinen. Lakimuutok-
sen jälkeen yhtiö jatkaisi toimintaansa kuten 
aiemminkin, eikä ehdotuksella ole vaikutusta 
yhtiön verotukselliseen kohteluun tai yhtiön 
ennen lainmuutosta tekemiin sitoumuksiin. 

Esitys tukisi osaltaan hallituksen tavoitteita 
koota hallinnon sisäisiä tuki- ja asiantuntija-
palveluita skaalaetujen ja laadun varmistami-
seksi. In-house -asemassa toimivalle Haus 
kehittämiskeskus Oy:lle voitaisiin jatkossa 
antaa sen erikoisosaamiseen kuuluvia koulu-
tustehtäviä hallinnonalojen omilta koulu-
tusyksiköiltä. Lisäksi ehdotus edistäisi valti-
on hankintojen tehokasta toteuttamista ja 
hankintatoimen tuottavuuden kehittämistä. 
Esitys tukisi osaltaan valtion talouteen liitty-
viä säästötavoitteita. 

 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Ehdotuksella ei olisi välittömiä vaikutuksia 
viranomaisten toimintaan. Lakiehdotus mah-
dollistaisi valtionhallinnon yksiköiden mah-
dollisuuden tehdä palveluhankinta yhtiöltä 
ilman hankintalain mukaista tarjouskilpailua. 
Viranomaiset voisivat edelleen hankkia kou-
lutus- ja kehittämispalveluja myös muilta 
palvelujen tuottajilta. 

 
4.3 Ympäristövaikutukset 

Yhtiön toimialaan kuuluvien koulutus- ja 
kehittämispalveluiden ja muun niihin liitty-
vän liiketoiminnan tarjoaminen tukee myös 
ympäristönäkökohtien huomioinnin vaatiman 
osaamisen ylläpitämistä ja edelleen kehittä-
mistä. Ympäristönäkökohtia voitaisiin tehok-
kaasti ja koordinoidusti huomioida esimer-
kiksi valtion koulutustarjonnassa. 

 
5  Asian valmiste lu 

5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Lakiehdotus on valmisteltu valtiovarainmi-
nisteriössä. Valmistelu perustuu Haus kehit-
tämiskeskus Oy:n (ohjauksesta vastaavan 
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valtiovarainministeriön alivaltiosihteerin 
asettaman) asemaa pohtineen työryhmän 
toimenpide-ehdotukseen, joka annettiin 
8.6.2009. 

 
5.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Lakiluonnoksesta pyydettiin lausunnot kai-
kilta ministeriöiltä ja Kilpailuvirastolta. Lau-
sunnoissa lakiesitystä ja Haus:n asemaa kos-
kevaa muutosta pidettiin poikkeuksetta kan-
natettavana.  

Lausunnoissa yleisesti oltiin samaa mieltä 
esityksen myönteisistä taloudellisista vaiku-
tuksista ja kustannustehokkaasta koulutus- ja 
kehittämispalvelujen hankkimisesta. Lausun-
noissa todettiin kuitenkin, että jatkossakin tu-
lee kiinnittää huomiota taloudelliseen ja te-
hokkuusperusteiseen omistajaohjaukseen. 
Myös tilanteessa, jossa palveluja ei kilpailu-
teta, tulisi varmistaa palvelujen hinta-
laatusuhde. Kilpailuvirasto pitää tärkeänä, et-
tä Haus kehittämiskeskus Oy:n aseman muu-
tos ei vaaranna koulutus- ja kehittämispalve-
luiden kilpailuttamisesta yleisesti saatavia 
hyötyjä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Yhtiön asema. Suomen valtio omistaa 
Haus kehittämiskeskus Oy:n kokonaan. Sen 
yhtiöomistusta koskevaan päätöksentekoon 
ja omistajaohjaukseen sovellettaisiin valtion 
yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta an-
nettua lakia (1368/2007).  Lakiehdotuksessa 
Haus kehittämiskeskus Oy ehdotetaan palau-
tettavaksi valtiovarainministeriön hallin-
nonalalle ja yhtiön omistajaohjauksesta vas-
taisi valtiovarainministeriö.  

Haus kehittämiskeskus Oy on valtiolla eri-
tyistehtävää hoitava yhtiö ja se toimisi ylei-
sen edun tarkoituksessa liiketaloudellisin pe-
riaattein. Yhtiön toiminnasta aiheutuvat kulut 
katettaisiin, kuten nykyisin, yhtiön toiminnan 
tuotoilla, joita olisivat esimerkiksi asiantunti-
japalveluista perittävät palvelumaksut. 

2 §. Yhtiön tehtävät. Pykälän 1 momentissa 
todettaisiin yhtiön tehtävistä, jotka olisivat 
koulutus- ja kehittämispalvelut sekä niihin 
liittyvä liiketoiminta. Yhtiön toimialasta 
määrätään tarkemmin yhtiön yhtiöjärjestyk-
sessä.  

3 §. Asiakkaat. Haus kehittämiskeskus 
Oy:n asiakkaita olisivat valtioneuvoston 
kanslian ja ministeriöiden lisäksi valtion ta-
lousarviotalouteen kuuluvat virastot, laitokset 
ja muut toimielimet sekä valtion alueelliset ja 
paikalliset viranomaiset.  

Valtion liikelaitoksista annetussa laissa 
(1185/2002) mainitut liikelaitokset kuuluisi-
vat myös Haus kehittämiskeskus Oy:n asiak-
kaisiin. Lisäksi ne ovat valtion valvonnassa 
ja määräysvallassa, ja niiden hallintaan siir-
retty omaisuus on valtion omaisuutta. Valtion 
liikelaitoksia ovat Ilmailulaitos, Metsähalli-
tus, Senaatti-kiinteistöt, Luotsausliikelaitos 
sekä Varustamoliikelaitos.  

Myös valtion talousarvion ulkopuoliset ra-
hastot olisivat Haus kehittämiskeskus Oy:n 
asiakkaita. Tällaisia rahastoja ovat tällä het-
kellä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskes-

kus, Valtion eläkerahasto, Maatilatalouden 
kehittämisrahasto, Valtion ydinjätehuoltora-
hasto, Huoltovarmuusrahasto, Valtiontakuu-
rahasto, Valtion vakuusrahasto, Valtion tele-
visio- ja radiorahasto, Maatalouden interven-
tiorahasto, Palosuojelurahasto ja Öljysuoja-
rahasto. Talousarvion ulkopuoliset rahastot 
ovat valtion valvonnassa ja määräysvallassa. 
Rahastojen varat ovat valtion varoja, jotka 
ovat rahaston hallinnassa. 

Valtionhallintoon kuuluvien virastojen ja 
laitosten lisäksi Haus kehittämiskeskus Oy:n 
asiakkaina olisivat eduskunta sekä sen alai-
suudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimivat 
yksiköt. Näitä ovat valtiontalouden tarkas-
tusvirasto ja eduskunnan oikeusasiamiehen 
kanslia, eduskunnan takuulla ja hoidossa 
toimiva Suomen Pankki sekä eduskunnan 
valvonnassa olevat Kansaneläkelaitos ja 
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. 

Haus kehittämiskeskus Oy jatkaisi edelleen 
toimintaansa Suomen hallitusta edustavana 
valtuutettuna organisaationa hallitusten välis-
tä kehittämisyhteistyötä koskevissa ns. 
Twinning-hankkeissa. Nämä hankkeet täh-
täävät uusien jäsenmaiden ja kandidaattimai-
den hallinnon kehittämiseen muiden jäsen-
maiden tuella ja EU:n rahoituksella. Hallitus-
ten välisiä järjestöjä, joissa Suomi on muka-
na, ovat muun muassa Yhdistyneet kansa-
kunnat ja sen erityisjärjestöt, Maailmanpank-
ki, Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ja 
OECD. 

4 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulevak-
si voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.  

 
2  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2010. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 
 

Laki 

Haus kehittämiskeskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Yhtiön asema 

Haus kehittämiskeskus Oy on valtion omis-
tuksessa ja hallinnassa oleva osakeyhtiö. Yh-
tiö kuuluu valtiovarainministeriön hallin-
nonalaan, ja valtiovarainministeriö vastaa yh-
tiön omistajaohjauksesta. Yhtiön omistusta 
koskevaan päätöksentekoon ja omistajaohja-
ukseen sovelletaan valtion yhtiöomistuksesta 
ja omistajaohjauksesta annettua lakia 
(1368/2007). 

 
2 § 

Yhtiön tehtävät 

Yhtiön tehtävänä on tuottaa koulutus- ja 
kehittämispalveluita sekä niihin liittyvä liike-
toiminta. Yhtiön toimialasta määrätään tar-
kemmin yhtiöjärjestyksessä.  

 
3 § 

Asiakkaat 

Yhtiön asiakkaita ovat valtionhallinnon vi-
rastot ja laitokset, valtion liikelaitokset sekä 
valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot. 
Yhtiön asiakkaita ovat myös eduskunta sekä 
sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä 
toimivat yksiköt. Lisäksi yhtiön asiakkaita 
voivat olla Euroopan unionin hallinto ja yh-
teisön jäsenmaat hallitusten välistä kehittä-
misyhteistyötä koskevissa hankkeissa, sekä 
ne hallitusten väliset järjestöt, joissa Suomi 
on jäsen.  

 
4 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta 
20  . 

————— 
 
 

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2009 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi 


