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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi puolustusvoimi-
en ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhti-
öittämisestä. Lailla valtioneuvosto oikeutet-
taisiin luovuttamaan puolustusvoimien hal-
linnassa olevaa, ravitsemispalvelujen tuotta-
miseen liittyvää omaisuutta ja toimintaa pe-
rustettavalle osakeyhtiölle, jonka päätoi-
mialana olisivat ravitsemispalvelut. Perustet-
tava osakeyhtiö olisi Suomen valtion koko-

naan omistama ja kuuluisi valtioneuvoston 
kanslian hallinnonalaan. Puolustusvoimien 
ruokahuollon palvelukeskuksen henkilöstö 
siirtyisi osakeyhtiön palvelukseen. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2012. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Nykyt i la  

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Puolustusvoimien tehtävänä on huolehtia 
asevelvollisten ylläpitoon kuuluvista ravit-
semispalveluista. Asevelvollisuuslain 
(1438/2007) nojalla palvelustaan suorittaval-
la on asevelvollisuuslain 100 §:n mukaan oi-
keus maksuttomaan muonitukseen. Maan-
puolustuskorkeakoulusta annetun lain 
(1121/2008) 20 §:n mukaan upseerin virkaan 
vaadittavia sotatieteiden kandidaatin tutkin-
toon johtavia ja sotilasammatillisia opintoja 
suorittavalle annetaan opiskelun ajaksi mak-
suton muonitus. 

Puolustusvoimien ylläpitovastuulla ovat si-
ten asevelvollisuuslain nojalla puolustusvoi-
missa ja rajavartiolaitoksessa palvelevat va-
rusmiehet palvelusaikanaan, kertausharjoi-
tuksissa olevat reserviläiset sekä sotilasvir-
kaan koulutettavat Maanpuolustuskorkeakou-
lun opiskelijat. Puolustusvoimat järjestää 
asevelvollisten ylläpidon myös asevelvolli-
suuslaissa tarkoitetun ylimääräisen palveluk-
sen ja liikekannallepanon aikaisen palveluk-
sen aikana. 

Puolustusvoimat vastaa joukkojen toimin-
takyvystä kaikissa olosuhteissa. Ruokahuolto 
on tärkeä tekijä toimintakyvyn säilyttämises-
sä. Puolustusvoimat on vastuussa joukkojen-
sa ravitsemispalvelujen toimivuudesta. Ra-
vitsemispalvelut voidaan järjestää joko oma-
na tai ulkopuolisella palvelutuotannolla. Ra-
vitsemispalvelut järjestetään sekä varuskun-
ta- että maasto-olosuhteissa ja ravitsemispal-
veluihin sisältyy myös varautuminen poikke-
usolojen ravitsemispalvelujen järjestelyihin. 

Puolustusvoimien ruokahuollon palvelu-
keskus on valtakunnallisesti toimiva Suomen 
suurin julkishallinnon ravitsemispalvelujen 
tuottaja. Puolustusvoimien ruokahuollon pal-
velukeskus kuuluu puolustusvoimiin ja on 
pääesikunnan alainen hallintoyksikkö. Palve-
lukeskuksen muodostaa Kuopiossa sijaitseva 
esikunta ja 25 sen alaisuudessa toimivaa, 
ympäri Suomea sijaitsevaa muonituskeskus-
ta. Palvelukeskuksen laskennallinen liike-

vaihto oli vuonna 2010 noin 64 miljoonaa 
euroa ja henkilöstömäärä noin 550.  

Palvelukeskus huolehtii kokonaisvastuulli-
sesti puolustusvoimien ravitsemispalvelujen 
tuottamisesta. Palvelukeskus suunnittelee ja 
tuottaa ravitsemispalvelut varusmiehille va-
ruskuntien muonituskeskuksissa, maastossa 
ja aluksilla. Palvelukeskus tuottaa myös puo-
lustusvoimien henkilöstöruokailupalvelut se-
kä ravitsemispalveluihin liittyvät tilaus- ja 
koulutuspalvelut ja muut asiantuntijapalvelut. 

Puolustusvoimien ruokahuollon palvelu-
keskus aloitti toimintansa 1 päivänä tammi-
kuuta 2006, kun puolustusvoimien ravitse-
mispalvelut koottiin samaan organisaatioon. 
Sitä ennen muonituskeskukset olivat osa 
joukko-osastoja. Palvelukeskuksen perusta-
misen tavoitteena oli vahvistaa puolustus-
voimien ravitsemispalvelujen tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa, organisoida ravitsemis-
palvelut entistä paremmin vastaamaan krii-
siajan tarpeita sekä järjestää ravitsemispalve-
lut taloudellisesti ja toiminnallisesti liiketa-
louden periaatteita noudattaen. 
 
1.2 Nykytilan arviointi 

Puolustusvoimien ruokahuollon palvelu-
keskuksen perustaminen kokosi ravitsemis-
palvelut samaan organisaatioon. Toiminnan 
kehittäminen, erityisesti keskittäminen, on 
mahdollistanut puolustusvoimien ravitsemis-
palvelutuotannon merkittävän tehostamisen 
ja laadun parantamisen asiakastyytyväisyy-
den säilyessä korkeana. Toiminnan tehosta-
misen vuoksi ravitsemispalvelujen tehtävissä 
olevan henkilöstön määrä on supistunut mer-
kittävästi. Henkilöstön määrän vähentämises-
tä huolimatta henkilöstön työtyytyväisyys on 
pysynyt hyvällä tasolla. Toimintaa tulee kui-
tenkin kehittää edelleen, jos halutaan turvata 
nykyinen kustannustehokas palvelu muuttu-
vassa toimintaympäristössä. 

Nykyisessä toimintamallissa puolustus-
voimat toimii kaikissa tehtävissä eli tilaajana, 
asiakkaana, tuottajana ja omistajana. Nykyis-
tä toimintamallia voidaan edelleen kehittää 
ainoastaan rajoitetusti eli se on kehityskaa-
rensa loppuvaiheessa. Nykyinen toiminta tu-
kee vain osin valtiovarainministeriön asetta-
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mia palvelukeskuksen perustamisen periaate-
linjauksia.  

Puolustusvoimien ruokahuollon palvelu-
keskuksen kehittämistä on valmisteltu puo-
lustusministeriön johdolla vuodesta 2008. 
Ensin tehtiin selvitys ravitsemispalvelujen eri 
kehittämisvaihtoehdoista ja vuonna 2009 jat-
koselvitys, jossa keskityttiin oman toiminnan 
kehittämiseen ja yhtiöittämismalliin. Edellä 
mainittujen selvitysten tekemiseen osallistui-
vat puolustushallinnon edustajien lisäksi val-
tiovarainministeriö ja puolustusvoimien hen-
kilöstöjärjestöt sekä ulkopuolisia asiantunti-
joita. Kehittäminen nykyisellä toimintamal-
lilla on haasteellista. Puolustusvoimien ruo-
kahuollon palvelukeskus on osa puolustus-
voimia ja se on mukautettu monissa keskei-
sissä asioissa puolustusvoimien ydintoimin-
nan vaatimuksiin ja sen edellyttämiin toimin-
tatapa- ja ohjausmalleihin. Nämä eivät tue 
parhaalla mahdollisella tavalla kustannuste-
hokkaan ravitsemispalvelutuotannon toimin-
taedellytyksiä.  
 
2  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  

ehdotukset  

2.1 Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on puolustusvoimien 
toimintojen kustannustehokkuuden kehittä-
minen, toiminnan ja talouden tasapainotta-
minen, puolustusvoimien poikkeusolojen 
toimintaedellytysten parantaminen integroi-
malla toimintaa yhteiskunnan avoimen sekto-
rin toimijoiden kanssa sekä valtionhallinnon 
tuottavuusohjelman toteuttaminen puolus-
tusministeriön hallinnonalalla yhtiöittämällä 
puolustusvoimien ruokahuollon palvelukes-
kus. Yhtiöittäminen luo myös uusia mahdol-
lisuuksia puolustusvoimien ravitsemispalve-
lujen toiminnan, laadun ja palvelujen kehit-
tämiselle. 

Yhtiöittämisen kautta järjestetään puolus-
tusvoimien ruokahuollon palvelukeskuksen 
oikeudellinen muoto ja omistus siten, että pe-
rustettava yhtiö toimisi alussa valtion si-
dosyksikkönä, jolloin puolustusvoimat voisi 
hankkia siltä palveluja ilman julkisista han-
kinnoista annetun lain (348/2007) mukaista 
kilpailutusta. Perustettavalla yhtiöllä olisi yk-
sinoikeus tuottaa puolustusvoimien tarvitse-

mat ravitsemispalvelut. Myöhemmin toimin-
ta avattaisiin asteittain kilpailulle.  

Perustettava yhtiö tarjoaisi mahdollisuuden 
järjestää puolustusvoimien tarvitsemat ravit-
semispalvelut siten, että puolustusvoimien 
resursseja vapautetaan ydintoimintoihin. 
Osakeyhtiömuotoisen toiminnan alkuvai-
heessa yhtiön asiakkaina olisi pääasiassa 
puolustusvoimat sekä varuskunta-alueilla 
toimivat puolustusvoimien kumppanit ja yri-
tykset. Toiminnan vakiinnuttua asiakkuuksia 
voitaisiin laajentaa huomioiden kuitenkin 
valtion sidosyksikkönä toimiminen alkuvai-
heessa.  

Esityksen tavoitteena on, että puolustus-
voimien ravitsemispalveluja kehitetään 
markkinaehtoisena toimintana tavoitteena 
luoda niistä kilpailukykyinen yhtiö. Yhtiöit-
tämisen seurauksena asevelvollisuuslaissa ja 
Maanpuolustuskorkeakoulusta annetussa 
laissa puolustusvoimien järjestämisvastuulle 
kuuluvat ravitsemispalvelut hankittaisiin pe-
rustettavalta yhtiöltä.  
 
2.2 Toteuttamisvaihtoehdot 

Puolustusvoimien ravitsemispalvelujen ke-
hittämisvaihtoehtoina on puolustusministeri-
össä tarkasteltu toimintamalleja, joissa puo-
lustusvoimien ravitsemispalvelujen tuottaja 
olisi osa puolustusvoimia, puolustushallinnon 
palvelukeskus nettobudjetoituna virastona, 
valtion omistama osakeyhtiö tai ulkopuolinen 
palvelujen tuottaja eli palvelut ostettaisiin 
osittain tai kokonaan puolustusvoimien ulko-
puolelta. 

Toimintamallien arvioinnissa otettiin huo-
mioon puolustusvoimien ravitsemispalvelu-
toiminnalle asetetut poikkeusolojen vaati-
mukset sekä mahdollisuudet tuottaa ravitse-
mispalveluja hallinnonalan ulkopuolisille or-
ganisaatioille. Lisäksi kiinnitettiin huomiota 
palvelujen tuottajan tehtäviin kenttämuoni-
tuksen ja maastomuonituksen järjestelyissä 
sekä asevelvollisten ja puolustusvoimien 
henkilöstön muonitusalan koulutuksessa. 

Kustannus–hyötyanalyysin perusteella yh-
tiöittäminen on osoittautunut taloudellisim-
maksi toteuttamisvaihtoehdoksi. Vaihtoehto 
on edullisin ja siinä puolustushallinnon ravit-
semispalvelujen kustannukset ovat läpinäky-
vät. Asiakkaan kannalta malli tukee selkeästi 
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niin sanotun yhden luukun periaatetta. Yh-
tiömalli soveltuu valtakunnalliseen poikke-
usolojen toimintamalliin vähäisin muutoksin. 
Toimintamallin käyttöönotto vaatii vahvaa 
muutosjohtamista. Mahdollisuutena nähdään 
aidon strategisen kumppanuuden muodostu-
minen tilaajan ja tuottajan välille sekä toi-
minnan sopeuttamisen mahdollisuus olosuh-
teiden muuttuessa.  

Osakeyhtiön virastoa monipuolisemmat ra-
hoitusmahdollisuudet toisivat joustoa talou-
den suunnitteluun ja helpottaisivat talouden 
pitämistä tasapainossa tilanteissa, joissa pal-
veluiden kysyntä vaihtelee. Yhtiömuoto pa-
rantaisi myös ravitsemispalvelujen toiminnan 
ohjausta ottamalla huomioon sen liiketoi-
minnan ominaispiirteet. Näiden seikkojen 
ansiosta osakeyhtiöllä olisi nykyistä parem-
mat valmiudet vastata kilpailun tuomiin 
haasteisiin sekä reagoida asiakkaidensa 
muuttuviin tarpeisiin ja kysynnän vaihtelui-
hin. 

Osakeyhtiömuoto mahdollistaa riskien te-
hokkaamman rajaamisen ja hallinnan. Viras-
tona puolustusvoimat ei voi vakuuttaa liike-
toimintansa osia eikä riskien hallintaan ole 
käytettävissä kaikkia yritystoiminnassa mah-
dollisia riskien rajaamisen tapoja. Viraston 
toiminta ei lähtökohtaisesti ole liiketoimintaa 
ja riskien rajaaminen virastopohjaisesti saat-
taa ehkäistä liiketoiminnallisesti järkevää ta-
paa toimia.  

Ravitsemispalvelujen tuottamiselle synty-
vät nykyistä paremmat toiminnalliset edelly-
tykset. Osakeyhtiömuodossa toiminnan oh-
jaaminen ja kehittäminen on mahdollista sen 
ominaispiirteiden ehdoilla, mikä parantaa lii-
ketoiminnan kasvumahdollisuuksia ja kilpai-
lukykyä. Liiketoimintaa kehitetään jatkuvasti 
asiakkaiden tarpeiden mukaan. Toiminnan 
tavoitteet ja tuloksellisuuden mittarit voidaan 
asettaa sen luonteelle sopiviksi ja siten liike-
toiminnan kehittämistä tukeviksi. Henkilös-
tön kehittäminen ja palkitseminen voivat ta-
pahtua toiminnan ehdoilla. Johto saa enem-
män itsenäisyyttä ja päätösvaltaa kaupallises-
sa liiketoiminnassa, mikä nopeuttaa päätök-
sentekoa ja tekee siitä joustavampaa. 

Ravitsemispalveluille syntyvät nykyistä pa-
remmat taloudelliset toimintaedellytykset. 
Rahoituksellinen joustavuus paranee, mikä 
helpottaa talouden tasapainottamista sekä 

myös uusiutumista ja kasvumahdollisuuksien 
hyödyntämistä esimerkiksi yritysostojen 
kautta.  

Kokonaan uusille alueille myöhemmin 
avattava liiketoiminta suunnataan asiakastar-
peen mukaan niille asiakastoimialoille, joilla 
yhtiöllä on vahvaa osaamista. Kannattavuutta 
parannetaan kehittämällä toiminnallista te-
hokkuutta. Yhtiöittäminen toteuttaa myös 
hallituksen talouspoliittisen ministerivalio-
kunnan 6 päivänä maaliskuuta 2009 hyväk-
symää linjausta, jonka mukaan markkinaeh-
toista toimintaa harjoitetaan lähtökohtaisesti 
yhtiömuodossa. 

Yhtiöittäminen vähentäisi puolustusvoimi-
en henkilöstöä noin 550 henkilötyövuodella.  
 
2.3 Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan, että puolustusvoi-
mien ruokahuollon palvelukeskuksesta muo-
dostetaan osakeyhtiö. Valtio merkitsisi pe-
rustettavan yhtiön koko osakekannan. Yh-
tiömallinen toiminta on suunniteltu käynnis-
tettäväksi 1 päivänä tammikuuta 2012. 

 Valtioneuvoston kanslia vastaisi yhtiön 
omistajaohjauksesta. Omistajaohjauksessa 
noudatettaisiin valtion yhtiöomistuksesta ja 
omistajaohjauksesta annettua lakia 
(1368/2007). Valtio sijoittaisi apporttina yh-
tiöön puolustusvoimien ruokahuollon palve-
lukeskuksen käyttö- ja vaihto-omaisuuden. 

Osakeyhtiön päätoimialana olisivat ravit-
semispalvelut. Osakeyhtiö jatkaisi puolustus-
voimien ruokahuollon palvelukeskuksen 
toimintaa. 

Puolustusvoimista yhtiöön siirtynyttä hen-
kilöstöä koskisi neljän vuoden suoja-aika, 
jonka aikana yhtiö ei voisi irtisanoa henkilös-
töä tuotannollisista tai taloudellisista syistä, 
jollei yhtiön tuottamien palvelujen tai tuot-
teiden määrässä taikka sisällössä tapahdu 
merkittävää muutosta. 

Ravitsemispalvelujen hallittu avaaminen 
kilpailulle edellyttää suoja-ajan lisäksi siir-
tymäaikaa. Se on tärkeä henkilöstön määrän 
ja rakenteen sopeuttamiseksi kysynnän ja 
kilpailun edellyttämälle tasolle. Henkilöstön 
sopeuttamisen kannalta on välttämätöntä, että 
yhtiön sisällä voidaan tehdä henkilöstösiirto-
ja toimintojen painopistealueille. Siirtymäai-
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ka olisi henkilöstön suoja-ajan päättymisen 
jälkeen kaksi vuotta.  

Yhtiöittämisen jälkeen varuskunnissa nor-
maaliaikoina tuotettuja ravitsemispalveluja ei 
enää toteutettaisi puolustusvoimien itse jär-
jestämänä vaan palveluntuottajana toimisi 
perustettava osakeyhtiö. Puolustusvoimat te-
kisi perustettavan yhtiön kanssa strategisen 
kumppanuussopimuksen, joka sisältäisi myös 
yhtiön tehtävät poikkeusolojen aikana.  

Yhtiölle tulisi suoja-aikana yksinoikeus-
luonteinen asema puolustusvoimien ravitse-
mispalvelujen tuottamiseen huomioiden kui-
tenkin voimassa oleva kumppanuussopimus 
Haminan seudulla. Puolustusvoimien ravit-
semispalvelujen yhtiöittämisellä ei vääristet-
täisi kilpailua ravitsemispalvelujen yleisillä 
markkinoilla. Perustettavan yhtiön mahdolli-
suuksia kilpailla ravitsemispalvelujen mark-
kinoilla tultaisiin rajoittamaan niin pitkään 
kun sillä on ilman avointa kilpailuttamista 
aikaansaatu yksinoikeusasema puolustus-
voimien ravitsemispalvelujen tuottajana. 
Suoja-aikana asiakkaana toimisi pääasiassa 
puolustusvoimat. Muita mahdollisia asiakkai-
ta olisivat esimerkiksi puolustusvoimien 
kumppanit ja varuskunta-alueilla toimivat 
yritykset. Muihin kuin omistajiin kohdistuva 
toiminta rajoittuisi alle 10 %:iin kokonais-
toiminnasta. Suoja-ajan jälkeisenä siirtymä-
aikana muut asiakkuudet olisivat mahdollisia 
laajemmin. 

Yhtiöittämistä valmisteltaessa varmistettai-
siin, että puolustusvoimille jää riittävä ravit-
semispalvelujen hankintaan sekä palvelujen 
hinnan- ja laadunvalvontaan liittyvä osaami-
nen. 

Puolustusvoimilla säilyisi kokonaisvastuu 
puolustusvoimien ravitsemispalveluista ja 
ravitsemispalvelujen poikkeusolojen valmiu-
desta. Merkittävä osa puolustusvoimien 
poikkeusolojen ravitsemispalvelujen tuotta-
misesta jäisi nykyiseen tapaan puolustusvoi-
mien tuottamisvastuulle yhtiöittämisestä huo-
limatta. Puolustusvoimat vastaisi poikkeus-
olojen elintarvikehankinnoista, kenttä- ja 
alusmuonituksesta sekä henkilöstön koulu-
tuksesta näihin tehtäviin. Perustettava yhtiö 
tuottaisi edellä mainittuun liittyviä palveluja 
puolustusvoimille. 

Perustettavalle yhtiölle asetettaisiin nykyis-
tä vastaavat varautumista ja huoltovarmuutta 

koskevat velvoitteet.  Perustettavalla yhtiöllä 
olisi puolustusvoimien kanssa tehtävän so-
pimuksen perusteella poikkeusolojen ravit-
semispalvelujen tuottamis-, suunnittelu-, ke-
hittämis- ja ylläpitotoimintoja koskeva vel-
voite. 
 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

3.1.1 Osakeyhtiön perustaminen 

Yhtiön perustamistoimien valmistelu on 
käynnissä. Välittömästi lain vahvistamisen 
jälkeen on tarkoitus perustaa osakeyhtiö ja si-
joittaa siihen osakepääoma, jolloin yhtiön 
toiminta voisi käynnistyä 1 päivänä tammi-
kuuta 2012 alkaen. 

Puolustusvoimien ravitsemispalvelujen 
tuottamiseen liittyvä omaisuus ja toiminta, 
niihin liittyvät, palvelu-, hankinta- ja toimi-
tussopimukset sekä henkilöstö siirrettäisiin 
osakeyhtiölle heti, kun yhtiön toiminta on al-
kanut 1 päivänä tammikuuta 2012. Lisäksi, 
perustettava yhtiö vuokraa tarpeen mukaan 
puolustusvoimien ruokahuollon palvelukes-
kuksen käytössä olevat toimitilat yhtiöittämi-
sen yhteydessä. Ravitsemispalveluihin liitty-
vän toiminnallisen kokonaisuuden luovutus 
tapahtuisi liiketoimintasiirtona. Puolustus-
voimat vastaisi edelleen sellaisista perusta-
mista edeltävistä velvoitteista, joista ei toisin 
sovita.  

Osakeyhtiön pääomarakenne on tarkoitus 
muodostaa sellaiseksi, että sillä varmistettai-
siin edellytykset tehostaa toimintaa ja harjoit-
taa kannattavaa liiketoimintaa ottaen huomi-
oon suoja-ajan jäykkyys kulurakenteissa. 
Siirtymäajan jälkeen yhtiön omavaraisuusas-
te olisi samalla tasolla kuin kilpailijoilla.  

Valtio omistajana asettaisi yhtiöön sijoite-
tulle pääomalle tuottovaatimuksen.  

 
3.1.2 Omaisuus 

Osakeyhtiön aloittava tase olisi noin 16,0 
miljoonaa euroa.  

Apporttina yhtiöön siirtyisi käyttöomai-
suutta 6,4 miljoonaa euroa ja vaihto-
omaisuutta 0,8 miljoonaa euroa. Vaihtuvia 
vastaavia yhtiöllä olisi yhteensä 9,6 miljoo-
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naa euroa ja taseen loppusumma olisi 16 mil-
joonaa euroa. 

Siirrettävä käyttöomaisuus koostuu keittiö-
koneista ja -laitteista, ravitsemispalvelujen 
tietojärjestelmistä sekä muusta puolustus-
voimien ruokahuollon palvelukeskuksen ma-
teriaali- ja käyttöomaisuuskirjanpidossa ole-
vasta kalustosta. Koneiden, laitteiden ja 
muun kaluston sekä tietojärjestelmien arvos-
tusperusteena on käypä arvo, joka on kirjan-
pitoarvo. Kenttämuonituksessa käytettävät 
laitteet jäisivät puolustusvoimien omaisuu-
deksi. Yhtiölle rakennettaisiin oma tietojen-
käsittely-ympäristö ja tiedonsiirtoverkko.   

Vaihto-omaisuus koostuu elintarvikkeista, 
joiden arvostusperusteena on myös käypä ar-
vo.  

Apporttiomaisuuden lisäksi valtio sijoittaisi 
valtion vuoden 2012 talousarviossa momen-
tille 27.01.88 myönnetystä määrärahasta 1,6 
miljoonaa euroa uutta pääomaa yhtiöön.  

Aloittavan taseen määrä ja rakenne tarken-
tuu valmistelun edetessä ja apporttiomaisuu-
den arvostamisen yhteydessä. Apporttiomai-
suuden lopullinen arvostus perustuu ennen 
yhtiöittämistä laadittavaan tilinpäätökseen. 
Riippumattomalta tilintarkastajalta pyydetään 
luovutettavasta omaisuudesta osakeyhtiölain 
(624/2006) edellyttämä niin sanottu apportti-
lausunto. 

 
3.1.3 Yritysvaikutukset 

Ravitsemispalvelutoiminta on tarkoitus 
siirtää puolustusvoimilta perustettavalle yhti-
ölle liiketoimintasiirtona. Liiketoimintasiirto 
voidaan toteuttaa elinkeinotulon verottami-
sesta annetun lain (360/1968) 52 d §:ssä 
mainituin edellytyksin ja jatkuvuusperiaatetta 
noudattaen ilman veroseuraamuksia. 

Arvonlisäverolain (1501/1993) 19 a §:n 
mukaan arvonlisäverotuksessa ei pidetä 
myyntinä liikkeen tai sen osan luovutuksen 
yhteydessä tapahtuvaa tavaroiden ja palve-
luiden luovuttamista liiketoiminnan jatkajal-
le, joka ryhtyy käyttämään luovutettuja tava-
roita ja palveluita vähennykseen oikeuttavaan 
tarkoitukseen. Perustettava yhtiö olisi mui-
den osakeyhtiöiden tapaan arvonlisäverovel-
vollinen.  

Valtion toimintoja koskevan tiukemman 
julkisuussääntelyn poistumisen vuoksi yhtiön 

asema olisi samankaltainen kuin muiden 
osakeyhtiöiden asema. Verotuksellisesti osa-
keyhtiö tulisi samaan asemaan muiden osa-
keyhtiöiden kanssa eli olisi tuloverolain 
(1535/1992) 1 §:n 3 momentin sekä 3 §:n 1 
momentin 4 kohdan nojalla tuloverovelvolli-
nen. 

 
3.1.4 Vaikutukset liiketoimintaan 

Tehtyjen analyysien perusteella yhtiöllä 
olisi edellytykset kannattavaan liiketoimin-
taan. Kilpailukyvyn ja kasvun turvaamiseksi 
liiketoiminnan harjoittamisen ja kehittämisen 
edellytysten tulisi olla samankaltaiset kuin 
kilpailijoilla. Käytännössä tämä merkitsee 
muun muassa omaa tasetta ja muiden alalla 
toimivien yritysten kanssa vertailukelpoisia 
työehtosopimuksia.  

Yhtiöittäminen muuttaa kustannusraken-
netta siten, että osakeyhtiölle tulee eräitä li-
säkustannuksia verrattuna toimintaan valtion 
laitoksen osana, mutta ne määräytyvät sa-
moin perustein kuin yksityisten kilpailijoi-
den. Tällaisia kustannuksia syntyy lähinnä 
verotuksesta, työttömyys-, tapaturma- ja va-
hinkovakuutusmaksuista ja henkilösivuku-
luista. Toisaalta muun muassa eläkekustan-
nukset alenevat, koska ne määräytyvät yhti-
öittämisen jälkeen samoin perustein kuin yk-
sityisellä sektorilla. 

Yhtiöittäminen mahdollistaa ravitsemispal-
veluiden kehittämisen tehokkaaksi, kilpailu-
kykyiseksi ja asiakaslähtöiseksi. Yhtiömuo-
toisena resursseja on helpompi ja nopeampi 
ohjata ja kohdistaa asiakastarpeiden mukai-
sesti. Mahdollisuus kehittää liiketoimintaa 
sen ylijäämällä parantaisi myös asiakkaan 
näkökulmasta palvelutarjontaa.  

Toiminnan riippumattomuus korostuu toi-
mittaessa erillisenä yhtiönä. Osakeyhtiö voi 
nykyistä helpommin solmia kumppanuuksia. 
Alihankinta ja erilaiset tarvikkeiden hankin-
nat olisi helpompi toteuttaa, kun kilpailutuk-
sessa sovelletaan yksityisen sektorin käytän-
töjä. 

Varusmiesten määrä ja sitä kautta puolus-
tusvoimien ravitsemispalveluiden tarve tule-
vat tulevaisuudessa vähenemään. Osakeyhti-
ön tulisi voida korvata volyymin vähenemis-
tä hankkimalla uusia asiakkaita puolustus-
voimien ulkopuolelta. Valtionhallinto ja 
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kunnat muodostavat yhtiön potentiaalisim-
man uuden asiakaskunnan. 

 
3.1.5 Vaikutukset asiakkaille ja kilpailutilan-
teeseen 

Edellä tarkoitetun suoja-ajan ja siirtymä-
ajan aikana perustettavan yhtiön palveluiden 
käyttäjänä olisi pääasiassa asiakkuuteen si-
toutunut puolustusvoimat. Suoja-ajan ja kah-
den vuoden siirtymäajan jälkeen puolustus-
voimat solmisi asiakassuhteensa yhtiöön va-
paaehtoisesti ja asiakkuus perustuisi asiakas-
kohtaiseen sopimukseen. Yhtiön sopi-
musasiakkaina olisivat puolustusvoimien 
pääesikunta, puolustushaarat ja joukko- osas-
tot. Myös rajavartiolaitoksella olisi oikeus ol-
la perustettavan yhtiön sopimusasiakas ottaen 
huomioon rajavartiolaitokselle rajavartiolain 
(578/2005) 25 §:ssä säädetyt sotilaallisen 
maanpuolustuksen tehtävät. Loppuasiakkaita 
olisivat varusmiehet, reserviläiset, Maanpuo-
lustuskorkeakoulun opiskelijat ja puolustus-
voimien henkilöstö sekä muut varuskunnissa 
työskentelevät sidosryhmät.  

Perustettavan yhtiön palvelut olisivat mak-
sullisia puolustusvoimille 1 päivästä tammi-
kuuta 2012 alkaen. Perustettava yhtiö tarjoai-
si palveluja sekä suomen että ruotsin kielellä. 

Ravitsemispalvelut luokitellaan toimialana 
osaksi hotelli-, ravintola- ja catering-alaa. 
Catering-alaan luetaan henkilöstöravintolat ja 
laitosruokalat sekä pito- ja ateriapalvelut.  

Perustettavan yhtiön liiketoiminta pyritään 
organisoimaan siten, että yhtiö on sopeutet-
tavissa osaksi normaalia catering-toimialaa 
Suomessa. Julkinen sektori kattaa vielä val-
taosan Suomen catering-markkinoista. Alan 
suurimpia yksityisiä toimijoita Suomessa 
ovat Fazer Food Services ja Sodexo. Perus-
tettava yhtiö olisi kolmanneksi suurin toimija 
alalla. Muita valtionhallinnon ravitsemispal-
veluita tuottavia yksiköitä ovat Rikosseu-
raamuslaitos (vankilat) ja Rajavartiolaitos. 
Rajavartiolaitoksella on kolme muonituskes-
kusta asevelvollisuuslain nojalla palvelevien 
varusmiesten ja reserviläisten muonittamista 
varten. Markkinoilla olisi tilaa uudelle mer-
kittävälle toimijalle. Ala on kasvanut 1990-
luvulla erityisesti yritysten, virastojen ja lai-
tosten henkilöstöruokaloiden ulkoistamisen 
ansiosta. Jatkossa suurin potentiaali liittyy 

kuntien ravitsemispalveluiden ulkoistami-
seen. 

Verrattuna yksityisiin kilpailijoihin puolus-
tusvoimien ruokahuollon palvelukeskuksen 
palkat, eläke- ja lomaedut ovat huomattavasti 
toimialaa paremmat. Henkilöstön määrää 
verrattaessa on huomioitava palvelukeskuk-
sen toiminnan keskittyminen suurempiin yk-
siköihin ja useampiin aterioihin päivässä 
(verrattuna henkilöstöruokailuun), mikä kui-
tenkin luo hyvät edellytykset henkilöstön te-
hokkaaseen ja joustavaan käyttöön.  

Yhtiön mahdollisuuksia ovat asiakaskun-
nan ja palveluiden laajentaminen. Yhtiö tar-
vitsee riittävästi aikaa toiminnan sopeuttami-
seen, ennen kuin se kykenee tasapuoliseen 
kilpailuun markkinoilla. 

Yhtiöllä olisi toimintavapauksien lisäänty-
essä nykyistä joustavammat ja monipuoli-
semmat mahdollisuudet kehittää toimintaan-
sa. Toimintansa alkuvaiheessa henkilöstön 
neljän vuoden suoja-aikana yhtiö tarjoaisi 
palveluitaan pääasiassa puolustusvoimille ja 
varuskunta-alueella toimiville mahdollisille 
muille asiakkaille. Yhtiö toimisi omistajana 
olevan valtion sidosyksikkönä, jolloin puo-
lustusvoimien ei tarvitse noudattaa julkisista 
hankinnoista annetun lain mukaista hankin-
tamenettelyä ostaessaan palveluita yhtiöstä. 
Yhtiön kannalta tämä merkitsisi, että asia-
kaskunta on toiminnan alkaessa vakaa, ja että 
palvelujen kehittämisessä voidaan keskittyä 
puolustusvoimien ja mahdollisten muiden 
asiakkaiden tarpeisiin. Suoja-ajan jälkeen 
kahden vuoden siirtymäaikana muut asiak-
kuudet olisivat mahdollisia laajemmin. 

Julkisista hankinnoista annetun lain 10 §:n 
nojalla lakia ei sovelleta hankintoihin, jotka 
hankintayksikkö tekee siitä muodollisesti 
erilliseltä ja päätöksenteon kannalta itsenäi-
seltä yksiköltä, jos hankintayksikkö yksin tai 
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. 

 Myöhemmin suoja-ajan ja siirtymäajan 
jälkeen osakeyhtiö toimisi täysin markki-
naehtoisesti. Tällöin asiakkaiksi voisivat tulla 
valtionhallinnon lisäksi mahdollisesti esi-
merkiksi kunnat. Toiminnan merkittävä laa-
jentaminen johtaa siihen, ettei perustettava 
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yhtiö enää olisi omistajiensa sidosyksikkö, 
mikä merkitsisi puolustusvoimien ravitse-
mispalvelujen kilpailuttamisvelvoitetta. 

 
3.1.6 Vaikutukset julkiseen talouteen 

Puolustusvoimien ravitsemispalveluiden 
yhtiöittäminen edellyttää valtion talousarvi-
oon otettavaa määrärahaa perustamiseen liit-
tyviä menoja varten 6,0 miljoonaa euroa, jos-
ta valtion rahoittama puolustusvoimien sijoi-
tus perustettavan yhtiön osakkeiden merkin-
tähinnan ja muun oman pääoman sekä yhti-
öittämiseen ja omistajajärjestelyihin liittyvi-
en menojen maksamiseen olisi 1,6 miljoonaa 
euroa.  

Yhtiöön siirtyvän henkilöstön eläkkeet tur-
vataan yhtiön ottamalla vakuutuksella. Valtio 
korvaisi yhtiölle lisäeläketurvasta aiheutuvat 
kulut kertakorvauksena. Tarvittava summa 
on suuruudeltaan noin 4,4 miljoonaa euroa. 
Yhtiöittäminen siirtäisi puolustusvoimien ra-
vitsemispalvelujen tuottamisen valtion bud-
jettitalouden ulkopuolelle. Yhtiöittämisellä 
lisätään toiminnan palvelu- ja kilpailukykyä 
sekä kannattavuutta. 

Henkilöstön palvelussuhteen menetettyjä 
etuja korvataan henkilöstölle henkilöstöjär-
jestöjen kanssa saavutettavan neuvottelutu-
loksen mukaisesti joko vuoden 2012 täyden-
tävässä talousarvioesityksessä tai vuoden 
2012 lisätalousarvioesityksessä. 

Yhtiö toimisi valtioneuvoston kanslian 
omistajaohjauksessa. Yhtiöittämisellä ei olisi 
vaikutusta valtion talousarviosta puolustus-
voimille myönnettävään määrärahan mitoi-
tukseen. Suoja-aikana yhtiö olisi valtion yk-
sin- tai enemmistöomistuksessa. Siirtymäai-
kana valtiolla olisi mahdollisuus luopua 
omistuksesta kokonaan tai osittain. 

 
3.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

3.2.1 Vaikutukset organisaatioon ja henkilös-
töön  

Puolustusvoimien ruokahuollon palvelu-
keskuksen henkilöstö siirtyy kokonaisuudes-
saan osakeyhtiön palvelukseen vanhoina 
työntekijöinä. Siirtyvän henkilöstön määrä 
on yhteensä noin 550 henkilötyövuotta. 

Kaikki henkilöt siirtyvät perustettavan yhtiön 
palvelukseen työsopimussuhteeseen. Puolus-
tusvoimien virka- ja työsopimussuhteinen 
henkilöstö siirtyisi tämän lain voimaan tul-
lessa osakeyhtiön palvelukseen työsuhtee-
seen. Määräaikainen henkilöstö siirtyisi mää-
räaikansa jäljellä olevaksi ajaksi osakeyhtiön 
palvelukseen määräaikaiseen työsopimussuh-
teeseen. 

Puolustusvoimien ruokahuollon palvelu-
keskuksen virat lakkaisivat ja niihin perustu-
vat virkasuhteet sekä määräaikaiset virkasuh-
teet päättyisivät ilman irtisanomista. Virko-
jen lakkaaminen ja virkasuhteiden päättymi-
nen eivät edellyttäisi suostumusta.   

Henkilöstön asemaan sovelletaan, mitä val-
tioneuvoston periaatepäätöksessä valtion 
henkilöstön aseman järjestämisestä organi-
saatiomuutostilanteissa määrätään.  

Osakeyhtiössä henkilöstön työsopimussuh-
teiden ehdot määräytyvät työsopimusten ja 
osakeyhtiössä noudatettavan työehtosopi-
muksen mukaan. Puolustusvoimista yhtiöön 
siirtynyttä henkilöstöä koskisi neljän vuoden 
suoja-aika, jonka aikana yhtiö ei voisi irtisa-
noa henkilöstöä tuotannollisista tai taloudel-
lisista syistä jollei yhtiön tuottamien palvelu-
jen tai tuotteiden määrässä taikka sisällössä 
tapahdu merkittävää muutosta. Puolustus-
voimista perustettavan osakeyhtiön palveluk-
seen siirtyvään henkilöstöön sovelletaan tätä 
henkilöstöä edustavien järjestöjen kanssa 
neuvoteltuja henkilöstöperiaatteita ja muita 
välttämättömiä ehtoja, joiden tarkoituksena 
on antaa siirtyvälle henkilöstölle aikaa so-
peutua uuteen toimintatapamalliin. 

Puolustusvoimien henkilöstö siirtyisi valti-
on eläkejärjestelmästä yksityisen alan eläke-
järjestelmän piiriin.  

Eläke-etujen kompensoinnissa noudatettai-
siin samaa käytäntöä kuin vastaavan kaltai-
sissa valtionhallinnon toimialarationalisointi, 
liikelaitostamis- tai yhtiöittämistapauksissa. 
Periaatteena olisi, että siirtyvän henkilöstön 
valtion niin sanotun vanhan edunsaajan pa-
rempi eläketurva turvattaisiin lisäeläkejärjes-
telyin. Siirtyvän henkilöstön eläketurva kate-
taan erillisellä vakuutuksella. Vakuutus on 
voimassa vain, jos henkilö siirtyy eläkkeelle 
perustettavasta yhtiöstä tai jos palvelussuhde 
yhtiöön päättyy henkilöstä riippumattomista 
syistä. Vakuutus koskee yhtiön palvelukseen 
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siirtyviä henkilöitä, jotka ovat olleet puolus-
tusvoimien palveluksessa 31 päivänä joulu-
kuuta 2011. 

Henkilöstön tarve määräytyy palvelutuo-
tannon määrän ja yhtiön kilpailutilanteen 
mukaan normaalien yhtiömuotoisen liiketoi-
minnan toimintaperiaatteiden mukaisesti.  

Osakeyhtiö organisoidaan niin, että riip-
pumattomuuteen liittyvät tavoitteet saavute-
taan. Toimitusjohtaja on osakeyhtiön lakisää-
teinen toimielin. Toimitusjohtajan asemasta 
ja toimesta sovitaan toimitusjohtajasopimuk-
sessa. 
 
3.3 Muut yhteiskunnalliset vaikutukset 

3.3.1 Vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon  

Perustettavan yhtiön henkilöstöstä suurin 
osa olisi naisia. Miehiä henkilöstöstä olisi 
11 %. Yhtiöittämisellä ei arvioida olevan 
vaikutuksia eri sukupuolten kannalta. 
 
3.3.2 Aluekehitysvaikutukset 

Puolustusvoimien ruokahuollon palvelu-
keskuksella on tällä hetkellä toimintaa eri 
puolilla Suomea 25 eri muonituskeskuksessa, 
joista eteläisin on Raaseporissa ja pohjoisin 
Sodankylässä. Osakeyhtiö jatkaisi toimin-
taansa edelleen nykyisillä paikkakunnilla, ei-
kä välittömiä muutostarpeita ole. Liiketoi-
minnan kasvuodotukset jakaantuvat eri osiin 
maata. Ehdotuksella ei olisi vaikutusta puo-
lustusvoimien muuhun organisaatioon. Puo-
lustusvoimien mahdollisilla huomattavilla 
organisaatiomuutoksilla on vaikutusta yhtiön 
toimintaan. 
 
4  Asian valmiste lu 

Hallituksen esitys on valmisteltu puolus-
tusministeriössä yhteistyössä puolustusvoi-
mien, valtiovarainministeriön, valtioneuvos-
ton kanslian omistajaohjausosaston ja puo-
lustusvoimien henkilöstöjärjestöjen kanssa. 
Asianosaisia on kuultu valmistelun aikana. 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on 24 
päivänä kesäkuuta 2010 puoltanut puolustus-
voimien ruokahuollon kehittämisen jatkamis-
ta tavoitteena toiminnan yhtiöittäminen valti-
on kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi ai-

kaisintaan 1 päivänä heinäkuuta 2011. Talo-
uspoliittinen ministerivaliokunta on käsitellyt 
asiaa uudestaan 25 päivänä lokakuutta 2011, 
jolloin asia jätettiin pöydälle ja siirrettiin 3 
päivänä marraskuuta.2011 pidettävään talo-
uspoliittisen ministerivaliokunnan kokouk-
seen. 

Hallituksen esityksestä on käyty yhteistoi-
minnasta valtion virastoissa annetun lain 
(651/1988) mukaiset neuvottelut osakeyhti-
öön siirtyvän henkilöstön kanssa. 

Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunto 
valtiovarainministeriöltä, oikeusministeriöltä, 
valtioneuvoston kanslialta, työ- ja elinkei-
noministeriöltä, sisäasiainministeriöltä, Pää-
esikunnalta, Rajavartiolaitoksen esikunnalta, 
puolustusvoimien ruokahuollon palvelukes-
kukselta, henkilöstöjärjestöiltä, Kilpailuviras-
tolta ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta.  

Lausunnoista laadittu tiivistelmä on jul-
kaistu puolustusministeriön internet-sivulla 
(www.defmin.fi). 

Henkilöstöjärjestöt suhtautuvat esitykseen 
varauksellisesti. Henkilöstöjärjestöt epäile-
vät, ettei yhtiöittämisen taloudellisia vaiku-
tuksia ole riittävästi tutkittu tai ilmenneitä 
ongelmia ratkaistu.  

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 
ry:n mielestä puolustusvoimien ruokahuollon 
tulee jatkua edelleenkin itsenäisenä toiminta-
na, eikä toimintoja pidä siirtää perustettavaan 
valtion yhtiöön. Liitto edellyttää, että henki-
löstöön noudatetaan siirtymähetkestä alkaen 
perustettua yhtiötä sitovaa ja henkilöstöä 
edustavien järjestöjen kanssa solmittavaa 
omaa työehtosopimusta. Liitto pitää merkit-
sevänä kysymyksenä sitä, miten turvataan 
henkilöstön palvelussuhteen ehdot ja palkka-
us siten, ettei ministeriö siirry halvempaan 
työehtosopimukseen ja näin ollen syyllisty 
sopimuskeinotteluun. Perusteluista tulisi löy-
tyä myös kirjaus yhtiötä sitovasta aiesopi-
muksesta, missä määriteltäisiin keskeisiä 
henkilöstöön liittyviä asioita yhtiöittämisti-
lanteessa  

Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto 
MPHL ry ja Palkansaajajärjestö Pardia ry pi-
tävät tärkeänä, että henkilöstön sitouttami-
seksi tulevan yhtiön toimintaan hallituksen 
esityksen perusteluihin kirjattaisiin takuulau-
sekkeet henkilöstön palkkauksesta puolus-
tusministeriön 28 päivänä kesäkuuta 2011 
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tekemän päätöksen mukaisesti. Molemmat 
järjestöt esittävät, että yhtiön aloittamisen 
ajankohtaa siirretään vuodella eteenpäin, 
koska henkilöstöä koskevissa neuvotteluissa 
ei ole päästy yhteisymmärrykseen. Lisäksi 
olisi huomioitava puolustusvoimauudistuk-
sen vaikutukset yhtiöittämiseen. Järjestöt 
esittävät, että lakiehdotukseen sisällytettäisiin 
säännös henkilöiden siirtymisestä osakeyhti-
ön palvelukseen vanhoina työntekijöinä 

Useat lausunnonantajat ottivat kantaa esi-
tyksessä ehdotettuihin suoja- ja siirtymäai-
koihin sekä palveluiden avaamiseen kilpai-
lulle. Lausunnonantajat pitävät tärkeänä, että 
perustettava yhtiö ei saa omaisuuden aliar-
vostamisen ja taseen rakenteen perusteella 
keinotekoista kilpailuetua muihin yksityisiin 
toimijoihin nähden. Kilpailuvirasto, työ- ja 
elinkeinoministeriö sekä Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK pitävät ongelmallisena erityi-
sesti neljän vuoden suoja-ajan jälkeistä kah-
den vuoden siirtymäaikaa. 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 
kannattaa esitettyä neljän vuoden suoja-aikaa 
sekä kahden vuoden sopeuttamisaikaa henki-
löstölle. Liitto pitää hyvänä, että esityksessä 
viitataan valtioneuvoston periaatepäätökseen 
valtion henkilöstön aseman järjestämisestä 
organisaatiomuutostilanteissa. Liitto toivoo, 
että henkilöstön suoja-ajan sisältöä avattai-
siin esityksen perusteluissa enemmän.  

Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että ai-
nakin toiminnan alkuvaiheessa puolustus-
voimien ruokahuolto on suunniteltu toteutet-
tavan täysin valtion sisäisenä toimintana si-
ten, ettei perustettava yhtiö tarjoa palveluita 
lainkaan markkinoilla. EU:n valtiontukisään-
töjen näkökulmasta kyse on tuolloin julkisen 
toimijan sisäisestä työnjaosta, jolloin toimin-
nalla ei lähtökohtaisesti ole kilpailua vääris-
tävää vaikutusta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö huomauttaa 
kuitenkin, että jos perustettava yhtiö myy 
ruokahuoltopalveluita myös markkinoilla, 
saattavat EU:n valtiontukisäännöt tulla sovel-
lettavaksi, siitä huolimatta vaikka edellä se-
lostettu hankintalainsäädännön mukainen si-
dosyksikkömääritelmä täyttyy ja niin sanottu 
10 %:n raja ei ylittyisi.  

Myös pääesikunta kiinnittää lausunnossaan 
huomiota perustettavan yhtiön sidosyksikkö-
asemaan ja siihen, että lakiehdotukseen ei ole 

otettu määräyksiä siirtyvän henkilöstön suo-
ja-ajasta. Tämä koskee myös kahden vuoden 
siirtymäaikaa.  Pääesikunnan käsityksen mu-
kaan esitysluonnoksessa tulisi ottaa enem-
män kantaa mahdollisiin yhtiön omistuspoh-
jan muutoksiin ja sen vaikutuksiin sidosyk-
sikköasemaan.   

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n näke-
myksen mukaan perustettavan yhtiön tulisi 
kilpailla palvelusopimuksista tasapuolisesti 
muiden alan toimijoiden kanssa, eikä sille tu-
lisi sallia sopimusta suoraan ilman kilpailu-
tusta.  

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mukaan 
esitetyllä toimintamallilla vääristettäisiin alan 
kilpailua. Koska yhtiön sallittaisiin jo ylipit-
känä suoja- ja siirtymäaikana tarjota palvelu-
jaan myös markkinoille siinä määrin kuin 
kilpailuttamisvelvoitteen välttämisen tarkoi-
tuksessa on mahdollista, yhtiö kilpailisi 
markkinoilla hyödyntäen yksinoikeusasemaa. 
Jos yhtiö kuitenkin perustetaan, esitettynä 
neljän vuoden suoja-aikana sen tulisi liiton 
mukaan tehostaa toimintojaan toimimalla 
pelkästään puolustusvoimien ruokailupalve-
lujen tuottajana. Liiton mukaan erityistä kah-
den vuoden siirtymäaikaa ei tarvita. 

Valtioneuvoston kanslia korostaa sitä, että 
tulevan yhtiön tase muodostetaan riittävän 
vahvaksi, jotta yhtiö selviää alkuvuosien suo-
ja-ajan yli ilman omistajan lisäpääomituksia. 
Valtioneuvoston kanslian näkemyksen mu-
kaan perustettavan yhtiön liiketoiminta on 
hyvin herkkä liikevaihdon muutoksille. Kus-
tannusrakenne on pääosin kiinteä ja margi-
naalit ohuet. Lisäksi yhtiö ei pysty suoja-
aikana sopeuttamaan toimintaansa esimer-
kiksi henkilöstökulujen osalta eikä hankki-
maan merkittävästi puolustusvoimien ulko-
puolista liikevaihtoa. 

Puolustusvoimien ruokahuollon palvelu-
keskuksen mukaan lakiesityksessä olisi syytä 
tarkentaa perustettavan yhtiön mahdollisuutta 
valmistautua kilpailuympäristöön ja tarjota 
palvelua ulkopuolisille toimijoille, eikä yhti-
ölle tulisi asettaa erityisvelvoitteita sen osal-
ta.   

Valtiovarainministeriön näkemyksen mu-
kaan perustettava yhtiö saisi kilpailuetua, jos 
se omistaisi suurkeittiölaitteet. Myös Elin-
keinoelämän keskusliitto EK pitää toimivan 
kilpailun näkökulmasta perustellumpana, että 
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käyttöomaisuus jää puolustusvoimien omis-
tukseen, ja on muidenkin potentiaalisten toi-
mijoiden käytettävissä. 

Kilpailuvirasto huomauttaa, että kilpai-
luneutraliteetin toteutumisen näkökulmasta 
viranomaisten ei tulisi asettaa markkinoilla 
toimivia omia organisaatioitaan edullisem-
paan asemaan suhteessa muihin markkinoilla 
toimiviin osapuoliin.  

Lausunnoissa esitettyjä huomautuksia on 
mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon 
esitysehdotusta viimeisteltäessä. 

 
5  Riippuvuus muis ta es i tyks istä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousar-
vioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh-
teydessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1 §. Luovutusvaltuus ja perustettava osake-
yhtiö. Pykälän mukaan valtioneuvosto val-
tuutettaisiin luovuttamaan puolustusvoimien 
hallinnassa olevaa puolustusvoimien ravit-
semispalvelujen tuottamiseen liittyvää omai-
suutta ja toimintaa perustettavalle osakeyhti-
ölle. Valtioneuvosto valtuuttaisi tämän mu-
kaisesti puolustusministeriön hoitamaan luo-
vutusjärjestelyt. 

Valtio merkitsisi osakeyhtiön osakkeet. 
Osakeyhtiö kuuluisi valtioneuvoston kanslian 
hallinnonalaan. Perustettavan osakeyhtiön 
toimialana olisivat ravitsemispalvelut kuten 
laitosruokala- ja henkilöstöravintolapalvelut, 
tilaus- ja juhlapalvelut, ravitsemispalvelut 
maasto-olosuhteissa ja poikkeusoloissa sekä 
muut tukipalvelut. 

2 §. Luovutuksen ehdot. Valtioneuvosto 
yksilöisi luovutettavan omaisuuden ja määrit-
täisi sen arvon sekä päättäisi ehdoista, joilla 
luovutus tapahtuu. Pykälää on tulkittava suh-
teessa osakeyhtiölakiin siten, että valtioneu-
vosto päättäisi siitä, mikä yleisten kirjanpito-
periaatteiden mukainen arvo omaisuudelle 
merkitään yhtiön perustamissopimuksessa. 
Luovutus tapahtuisi valtioneuvoston valtuu-
tuksen perusteella erillisellä luovutuskirjalla, 
jossa luovutettava varallisuus yksilöidään. 
Luovutus tehtäisiin lain vahvistamisen jäl-
keen ja tulisi voimaan yhtiön aloittaessa toi-
mintansa lain voimaantulon kanssa samanai-
kaisesti.  

Valtioneuvosto päättäisi myös muista 
omaisuuden luovuttamiseen ja osakeyhtiön 
muodostamiseen liittyvistä järjestelyistä.  

Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvos-
to päättäisi, mikä osa omaisuudesta luovute-
taan osakeyhtiöön osakkeita vastaan. Luovu-
tus tehtäisiin apporttiomaisuuden luovutuk-
sena perustettavaan osakeyhtiöön, mitä vas-
taan valtio merkitsisi osakeyhtiön kaikki 
osakkeet. Osakeyhtiölle apporttina siirrettä-
vän omaisuuden arvo olisi noin 7,2 miljoo-
naa euroa.  

3 §. Verotus. Perustettava osakeyhtiö olisi 
muiden osakeyhtiöiden tapaan verotettava, ja 

sen katsottaisiin jatkavan puolustusvoimien 
ruokahuollon palvelukeskuksen toimintaa.  

4 §. Vastuu sitoumuksista. Sen jälkeen, kun 
omaisuus olisi siirretty osakeyhtiöön, yhtiö 
ottaisi vastatakseen puolustusvoimien ruoka-
huollon palvelukeskuksen tekemistä sellaisis-
ta palvelu-, hankinta- ja toimitussopimuksista 
sekä muista niiden kaltaisista sitoumuksista, 
jotka koskevat osakeyhtiölle luovutettua 
omaisuutta ja sille siirtyvää palvelutoimintaa. 
Koska velallinen voi vaihtua vain velkojan 
suostumuksella, vastaisi valtio edelleen sel-
laisista perustamista edeltävistä velvoitteista, 
joista ei toisin sovita. Pykälällä varmistettai-
siin palvelujen tarjonnan jatkuvuus yhtiöit-
tämisen yhteydessä. 

5 §. Henkilöstön palvelusuhteet. Pykälän 1 
momentin nojalla puolustusvoimien ruoka-
huollon palvelukeskuksessa lain voimaan tul-
lessa oleva henkilöstö siirtyisi kokonaisuu-
dessaan ilman erillistä suostumusta osakeyh-
tiön palvelukseen. 

Pykälän 2 momentin mukaan määräaikai-
sessa virka- ja työsopimussuhteessa puolus-
tusvoimien ruokahuollon palvelukeskuksessa 
olevat henkilöt siirtyisivät osakeyhtiön palve-
lukseen työsopimussuhteeseen siirtymishet-
kellä jäljellä olevaksi ajaksi. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, mitä 
työsopimussuhteen ehtoihin sovelletaan. 
Puolustusvoimista osakeyhtiön palvelukseen 
siirtyvään henkilöstöön sovelletaan periaat-
teita, joiden tarkoituksena on antaa tälle hen-
kilöstölle aikaa sopeutua uuteen toimintata-
pamalliin. Osakeyhtiön työsopimussuhteiden 
ehdot määräytyvät työsopimusten ja yhtiössä 
noudatettavan työehtosopimuksen mukaan.  

Pykälän 4 momentin mukaan puolustus-
voimien ruokahuollon palvelukeskuksen vi-
rat lakkaavat ja niihin perustuvat virkasuhteet 
sekä määräaikaiset virkasuhteet päättyvät il-
man irtisanomista. Virkojen lakkaaminen ja 
virkasuhteiden päättyminen eivät edellyttäisi 
suostumusta. 

Pykälän 5 momentin sisältämän säännök-
sen mukaan siirtyvän henkilöstön valtion niin 
sanotun vanhan edunsaajan parempi eläke-
turva turvattaisiin lisäeläkejärjestelyin. Siir-
tyvän henkilöstön eläketurva katettaisiin eril-
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lisellä vakuutuksella. Vakuutus on voimassa 
vain, jos henkilö siirtyy eläkkeelle perustet-
tavasta yhtiöstä tai jos palvelussuhde yhtiöön 
päättyy henkilöstä riippumattomista syistä. 
Vakuutus koskisi yhtiön palvelukseen siirty-
viä henkilöitä, jotka ovat olleet puolustus-
voimien palveluksessa 31 päivänä joulukuuta 
2011. 

6 §. Voimaantulo ja siirtymäsäännös. Py-
kälässä säädettäisiin lain voimaantulosta ja 
toimenpiteistä, joihin valtioneuvosto ja puo-
lustusvoimat voisivat ryhtyä valmistellakseen 
osakeyhtiön perustamista. 

 Puolustusvoimista yhtiöön siirtynyttä hen-
kilöstöä koskisi neljän vuoden suoja-aika, 
jonka aikana yhtiö ei voisi irtisanoa henkilös-

töä tuotannollisista tai taloudellisista syistä, 
jollei osakeyhtiön tuottamien palvelujen tai 
tuotteiden määrässä taikka sisällössä tapahdu 
merkittävää muutosta. Taloudellisista ja tuo-
tannollisista irtisanomisperusteista säädetään 
lisäksi työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 
3 §:ssä. 

 
2  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2012. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Luovutusvaltuus ja perustettava osakeyhtiö 

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan 
puolustusvoimien hallinnassa olevaa, ravit-
semispalvelujen tuottamiseen liittyvää omai-
suutta ja toimintaa perustettavalle osakeyhti-
ölle, jonka päätoimialana olisivat ravitsemis-
palvelut. 

Valtio merkitsee osakeyhtiötä perustettaes-
sa kaikki sen osakkeet.  
 

2 § 

Luovutuksen ehdot 

Valtioneuvosto yksilöi luovutettavan omai-
suuden ja määrittää sen arvon sekä päättää 
ehdoista, joilla luovutus tapahtuu. Valtioneu-
vosto päättää myös muista omaisuuden luo-
vuttamiseen ja osakeyhtiön muodostamiseen 
liittyvistä järjestelyistä. 

Valtioneuvosto päättää, mikä osa omaisuu-
desta luovutetaan osakeyhtiöön osakkeita 
vastaan. 

3 § 

Verotus 

Perustettavan osakeyhtiön tuloverotuksessa 
noudatetaan soveltuvin osin elinkeinotulon 
verottamisesta annetun lain (360/1968) 
52 d §:ssä tarkoitettua liiketoimintasiirtoa 
koskevia säännöksiä. 
 

4 § 

Vastuu sitoumuksista 

Osakeyhtiö vastaa niistä palvelu-, hankinta- 
ja toimitussopimuksista sekä muista niiden 
kaltaisista sitoumuksista, joihin puolustus-
voimat on valtion puolesta sitoutunut ja jotka 
koskevat osakeyhtiölle luovutettua omaisuut-
ta ja sille siirtyvää palvelutoimintaa. 

Valtiolla on toissijainen vastuu perustetta-
valle osakeyhtiölle 1 momentin mukaan siir-
tyvistä velvoitteista, jollei vastapuoli hyväk-
sy vastuiden siirtymistä yhtiölle. Yhtiö on 
velvollinen korvaamaan valtiolle, mitä valtio 
on tämän momentin perusteella suorittanut. 
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5 § 

Henkilöstön palvelussuhteet 

Puolustusvoimien ruokahuollon palvelu-
keskuksessa tämän lain voimaan tullessa ole-
vat virka- ja työsopimussuhteiset henkilöt 
siirtyvät perustettavan osakeyhtiön palveluk-
seen työsopimussuhteeseen. 

Määräaikaisessa virka- ja työsopimussuh-
teessa olevat henkilöt siirtyvät osakeyhtiön 
palvelukseen työsopimussuhteeseen siirty-
mähetkellä jäljellä olevaksi ajaksi. 

Työsuhteen ehtoihin siinä osakeyhtiön työ-
sopimussuhteisessa tehtävässä, johon työnte-
kijä 1 momentin nojalla siirtyy, sovelletaan, 
mitä yhtiötä sitovassa työehtosopimuksessa 
sovitaan tai mitä laissa säädetään tai sen no-
jalla säädetään tai määrätään.  

Osakeyhtiön palvelukseen siirtyvien puo-
lustusvoimien virkamiesten virat lakkaavat 
tämän lain tullessa voimaan. Viran lakatessa 
virkamiehen virkasuhde päättyy ilman irtisa-
nomista. 

 
Osakeyhtiön palvelukseen siirtyvien virka- 

ja työsopimussuhteisten henkilöiden siirty-
mishetkellä ansaittu eläketurva katetaan lisä-
eläkejärjestelyin. 
 

6 § 

Voimaantulo ja siirtymäsäännös 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä                     
kuuta 20  . 

Sen lisäksi, mitä työsopimuslain (55/2001) 
7 luvun 3 §:ssä säädetään, perustettava osa-
keyhtiö ei neljän vuoden aikana tämän lain 
voimaantulosta voi irtisanoa puolustusvoimi-
en ruokahuollon palvelukeskuksesta siirty-
nyttä henkilöstöä tuotannollisista tai taloudel-
lisista syistä, jollei osakeyhtiön tuottamien 
palvelujen tai tuotteiden määrässä taikka si-
sällössä tapahdu merkittävää muutosta.  

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

————— 
Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2011 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 

Puolustusministeri Stefan Wallin 
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