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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ombildning av Sjöfartsverkets produktionsverk-
samhet till aktiebolag 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att det ska stif-
tas en lag om ombildning av Sjöfartsverkets 
produktionsverksamhet till aktiebolag. 

Propositionen är ett led i den omorganise-
ring av funktionerna inom sjöfarten som in-
nebär att säkerhetsfunktionerna inom sjöfar-
ten, de beställarfunktioner som hänför sig till 
farleder och produktionen av tjänster skiljs 
från varandra. Samtidigt öppnas konkurren-
sen och verksamheten på den marknad som 
gäller farledsservice främjas. 

Enligt propositionen ska Sjöfartsverkets 
produktionsverksamhet avskiljas från Sjö-
fartsverket. I stället bildas ett aktiebolag som 
helt ägs av staten.  

Samtidigt med denna proposition överläm-
nas en regeringsproposition med förslag till 
lag om ombildning av Rederiverket till aktie-
bolag. Enligt den ska Rederiverkets affärs-
verksamhet inom farledsservice avskiljas 
från affärsverket och bli en del av det aktie-
bolag som ska bildas enligt denna proposi-

tion inbegripet de nuvarande oljebekämp-
ningsuppgifterna. 

Det nya aktiebolagets verksamhetsområde 
ska omfatta skötsel av vattenleder, drift och 
underhåll av kanaler, uppgifter i anslutning 
till förhindrande och bekämpning av miljö-
skador, vattenbyggnad, planerings- och sak-
kunnigtjänster, sjömätning samt andra upp-
gifter i anslutning till vattenleder och vatten-
byggnad. Bolaget kan bedriva verksamhet i 
Finland och utomlands. 

Statsrådet ska bemyndigas att till det aktie-
bolag som bildas överlåta den egendom som 
Sjöfartsverkets produktionsverksamhet har i 
sin besittning och dess affärsverksamhet. 

Personalen inom Sjöfartsverkets produk-
tionsverksamhet ska övergå till anställning 
eller anställas vid det nya aktiebolagets 
tjänst.  

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2010. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
2010. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Inledning 

Propositionen är ett led i den omorganise-
ring av funktionerna inom sjöfarten som in-
nebär att säkerhetsfunktionerna inom sjöfar-
ten, de beställarfunktioner som hänför sig till 
farleder och produktionen av tjänster skiljs 
från varandra. Samtidigt öppnas konkurren-
sen, och verksamheten på den marknad som 
gäller farledsservice främjas. 

Från början av 2004 skiljdes rederifunktio-
nerna och lotsningen från Sjöfartsverket och 
överfördes till Rederiverket och Lotsverket, 
som bildades vid samma tidpunkt.  

Enligt lagen om Sjöfartsverket (939/2003) 
är verket den myndighet som ansvarar för 
farledshållningen, sjökartläggningen, säker-
heten inom sjötrafiken och fartygssäkerheten, 
assistansen av vintersjöfarten, styrningen av 
sjötrafiken och lotsningen, förbindelsefar-
tygstrafiken samt stödtjänsterna och informa-
tionsservicen inom sjöfarten.  

Sjöfartsverkets organisation har vidareut-
vecklats så, att de olika funktionerna och den 
interna produktionen utgör resultatenheter. 
Den interna produktionen har bestått av pro-
duktionsuppgifter inom farledshållning och 
sjökartläggning. Den separerades internt från 
beställar- och myndighetsuppgifterna från 
ingången av år 2005.  

Denna proposition innebär det sista skedet i 
åtgärderna för att separera Sjöfartsverkets 
beställar- och utförarfunktioner. Den interna 
produktionsverksamheten överförs nu helt 
och hållet till ett nytt aktiebolag som bildas 
utanför Sjöfartsverket.  

Propositionen hänför sig till en ämbets-
verksreform inom trafikbranschen enligt vil-
ken Sjöfartsverkets övriga funktioner från 
ingången av 2010 överförs på ett Trafiksä-
kerhetsverk och på ett Trafikverk. Att pro-
duktionsverksamheten avskiljs till ett nytt ak-
tiebolag främjar genomförandet av projektet 
kring farledsämbetsverket.  

Propositionen hänför sig också till ombild-
ningen av Rederiverket till aktiebolag och 
omorganiseringen av dess affärsverksamhet. 
I det sammanhanget överförs affärsverksam-

heten inom farledsservice till det aktiebolag 
som ska bildas.   
 
2  Bedömning av nuläget  

2.1 Sjöfartsverkets produktionsverk-
samhet 

Sjöfartsverkets interna produktion är en re-
sultatenhet med ca 300 personer. Dess verk-
samhetsområde omfattar underhåll och byg-
gande av farleder och kanaler, planerings- 
och sakkunniguppgifter och sjömätning. Ser-
viceproduktionen består av skötsel och un-
derhåll av farleder, drift- och underhållsser-
vice i fråga om kanaler, forsknings-, plane-
rings- och byggservice, service i samband 
med byggande och övervakning av farleds-
projekt, tillverkning av sjömärken och bojar 
samt sjömätningsservice.  

Den interna produktionen har verksamhets-
ställen runt om i Finland. År 2008 uppgick 
kostnaderna för verksamheten till ca 30 mil-
joner euro och värdet på den egendom som 
verksamheten hade i sin besittning till ca 21 
miljoner euro.  
 
2.2 Rederiverkets affärsverksamhet 

inom farledsservice 

Rederiverkets affärsverksamhet inom far-
ledsservice består av skötsel av farleder och 
oljebekämpningsuppgifter. Omsättningen år 
2008 var ca 4,8 miljoner euro och antalet an-
ställda ca 30. Farledsservicen har nio farleds-
fartyg med ett balansvärde av sammanlagt ca 
3,6 miljoner euro. Fartygen är försedda med 
oljebekämpningsutrustning och en del av far-
tygen har dessutom specialutrustning för vin-
terförhållanden.  
 
3  Proposi t ionens mål  och de vikt i -

gaste  förslagen 

Syftet med propositionen är att avskilja 
produktionsverksamheten från Sjöfartsverket 
i enlighet med modellen beställare-utförare 
samt öppna konkurrensen och främja verk-
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samheten på den marknad som gäller farleds-
service.  

Sjöfartsverkets produktionsverksamhet ska 
ombildas till aktiebolag från den 1 januari 
2010. Det nya aktiebolagets verksamhetsom-
råde ska omfatta skötsel av vattenleder, drift 
och underhåll av kanaler, uppgifter i anslut-
ning till förhindrande och bekämpning av 
miljöskador, vattenbyggnad, planerings- och 
sakkunnigtjänster, sjömätning samt andra 
uppgifter i anslutning till vattenleder och vat-
tenbyggnad. Bolaget ska kunna bedriva verk-
samhet i Finland och utomlands. 

Programmet för konkurrensöppning har ut-
arbetats så att man årligen under tre års tid 
ska öppna konkurrensen med ca en tredjedel 
jämfört med utgångsvolymen. När det gäller 
drift och underhåll av Saima kanal samt sjö-
mätning på finskt territorialvatten ska beslut 
om en eventuell konkurrensutsättning av far-
ledsservicen fattas separat. Beställarmyndig-
heten ska tills vidare skaffa denna service di-
rekt av det aktiebolag som bildas. 

Det nya bolaget ska till en början tillhan-
dahålla tjänster som gäller farledshållning 
och sjömätning i nuvarande omfattning för 
att på så sätt trygga tillgången på tjänster och 
se till att servicenivån bibehålls. Under den 
treåriga övergångsperioden, då konkurrensen 
stegvis öppnas, väntas bolaget förlora upp-
skattningsvis 25—30 procent av sin mark-
nadsandel till konkurrenterna. Konkurrensen 
inom farledsservice och vattenbyggnad vän-
tas bli hårdare och små tillväxtföretag förut-
spås utöka sina marknadsandelar avsevärt. 

Då Rederiverket inrättades flyttades den 
verksamhet som gäller tunga farledsfartyg 
från Sjöfartsverket till affärsverket. I en pro-
position med förslag till lag om ombildning 
av Rederiverket till aktiebolag, vilken över-
lämnas samtidigt som denna proposition, fö-
reslås att Rederiverkets affärsverksamhet 
inom farledsservice ska avskiljas från affärs-
verket och införlivas med det produktionsbo-
lag som ska bildas. 

Skötseln av Rederiverkets nuvarande far-
ledsserviceuppgifter och oljebekämpnings-
uppgifter och de avtal som gäller dem ska 
tillsammans med affärsverksamheten överfö-
ras på det nya aktiebolaget, som kommer att 
ha bättre möjligheter att utveckla affärsverk-
samheten kring farledsservice och uppnå sy-

nergifördelar då affärsfunktioner slås sam-
man. 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Balansräkningen för det nya aktiebolaget 
ska basera sig på de tillgångar och skulder 
som Sjöfartsverkets produktionsverksamhet 
och Rederiverkets affärsverksamhet inom 
farledsservice har den 31 december 2009. 
Tillgångarna för Sjöfartsverkets produk-
tionsverksamhet och Rederiverkets affärs-
verksamhet inom farledsservicen ska i sin 
helhet överföras till aktiebolaget som apport-
egendom. Den överförda egendomens värde 
utgör sammanlagt ca 24,5 miljoner euro. So-
liditeten i ingående balans väntas uppgå till 
är ca 35 procent. 

Soliditeten i det nya aktiebolaget försämras 
av ett på bolaget överfört ansvar på ca 9,2 
miljoner euro. Det överförda ansvaret för 
sjömäns kompensationsledigheter och semes-
terrätt utgör ett belopp av ca 2,6 miljoner 
euro samt för tilläggspensionsförsäkring för 
personalen på ca 6,6 miljoner euro. 

I syfte att bibehålla nivån på personalens 
pensionsskydd ska det nya aktiebolaget ta en 
separat tilläggspensionsförsäkring, vars pris 
vid Sjöfartsverket och Rederiverket prelimi-
närt uppskattas till ca 6,6 miljoner euro. Upp-
skattningen kommer att preciseras på basis 
av Statskontorets kalkyler under den fortsatta 
beredningen. Det nya aktiebolaget ska ansva-
ra för tilläggspensionsförsäkringen som ett 
balansräkningsarrangemang när bolaget bil-
das.   

Omsättningen i det nya aktiebolaget väntas 
under det första verksamhetsåret uppgå till ca 
34,3 miljoner euro, och den väntas sjunka till 
ca 28 miljoner euro efter övergångsperioden 
år 2013.  

Det nya aktiebolagets aktiekapital väntas 
uppgå till ca 3,5 miljoner euro. Soliditeten 
väntas ligga på ca 35 procents nivå. 

Normal bolagsbeskattning kommer att gäl-
la för det nya aktiebolaget. 

Efter den tre år långa övergångsperioden 
får staten en bestående årlig inbesparing på 
åtminstone 5 miljoner euro till följd av effek-
tivare verksamhet. Sparmålet har beaktats i 
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rambesluten för kommunikationsministeriets 
produktivitetsprogram genom att anslaget 
under momentet om bastrafikledshållning i 
budgetpropositionen för 2010 minskas med 
10,8 miljoner euro. Detta motsvarar ca 280 
årsverken. Av detta anslag har 5,4 miljoner 
euro överförts till momentet för produktivi-
tetsanslag för kommunikationsministeriets 
förvaltningsområde, och denna andel av an-
slaget ska återföras till momentet för basfar-
ledshållning 
  
4.2 Samhälleliga konsekvenser 

Det nya aktiebolaget ska ta över Sjöfarts-
verkets nuvarande farledsserviceuppgifter 
och annan produktionsverksamhet som gäller 
farledshållningen. Efter övergångsperioden 
ska det nya aktiebolaget fungera på markna-
dens villkor. 

Till det nya aktiebolaget överförs förutom 
Rederiverkets affärsverksamhet inom far-
ledsservice även skötseln av oljebekämp-
ningsuppgifter. Avtalet mellan Rederiverket 
och Finlands miljöcentral gällande oljebe-
kämpningsuppgifter ska genom bolagise-
ringslagen överföras på det nya aktiebolagets 
ansvar. Innehållet i avtalet ska kvarstå i nu-
varande form och överföringen väntas inte få 
några statsfinansiella konsekvenser.   

Användningen och underhållet av Saima 
kanal samt sjömätningen av Finlands territo-
rialvatten ska inte konkurrensutsättas under 
övergångsperioden. Den beställande myn-
digheten ska upphandla de tjänster som gäller 
verksamheten i Saima kanal och sjömätning-
en av territorialvattnen tillsvidare direkt av 
det nya aktiebolaget.  

Med tanke på möjligheterna att utnyttja 
Saima kanal är det viktigt att det specialkun-
nande som gäller verksamheten i kanalen sä-
kerställs. Fördragsförfarandet som gäller hyr-
ning av kanalområdet mellan Finland och 
Ryssland pågår. Under övergångsperioden 
utreds särskilt förutsättningarna för att öppna 
användningen och underhållet av Saima ka-
nal för konkurrens. 

Enligt 3 kap. i territorialövervakningslagen 
(755/2000) är sjömätning i finländskt territo-
rialvatten tillståndsbunden verksamhet. Om-
råden inom finländska territorialvatten som 
är strategiska för försvaret ska inte öppnas 

för konkurrens. Konsekvenserna av den till-
ståndsbundna verksamheten på eventuell an-
nan konkurrensutsättning utreds särskilt un-
der övergångsperioden. 

Det nya aktiebolagets beredskaps- och för-
svarsuppgifter ska tas i beaktande i den lag-
stiftning om verksamhetområdet som är un-
der beredning. För det nya aktiebolaget ska 
uppställas skyldigheter och begränsningar för 
beredskap och försörjningsberedskap som 
motsvarar de gällande. 
 
4.3 Konsekvenser i fråga om personal 

Till det nya aktiebolaget överförs hela per-
sonalen vid Sjöfartsverkets produktionsverk-
samhet, ca 280 personer, samt hela persona-
len vid Rederiverkets affärsverksamhet inom 
farledsservice, ca 30 personer.  

Tjänsterna inom Sjöfartsverkets produk-
tionsverksamhet dras in och på dem baserade 
de tjänsteförhållanden samt tjänsteförhållan-
den för viss tid avslutas utan uppsägning. 
Den i tjänsteförhållande anställda personalen 
vid Sjöfartsverkets produktionsverksamhet 
ska när denna lag träder i kraft anställas i ar-
betsavtalsförhållande vid aktiebolaget. För 
indragning av tjänster och avslutande av 
tjänsteförhållanden fordras inte samtycke.  

De som har anställts för viss tid anställs el-
ler övergår i anställning vid bolaget för den 
tid de har anställts. 

I fråga om arbetstagare och anställnings-
villkor tillämpas vad som föreskrivs i lag el-
ler med stöd av lag och vad som avtalas i 
kollektivavtal och arbetsavtal som är bindan-
de för bolaget.  

Personalen ska på grund av bolagiseringen 
övergå från det system som följer lagen om 
statens pensioner till det privata arbetspen-
sionssystemet. Principen ska vara att det nya 
pensionsskyddet för anställda som flyttar 
över från Sjöfartsverket till aktiebolaget ska 
motsvara det nuvarande intjänade pensions-
skydd som en person anställd av staten har i 
förhållande till sin pensionsålder, storleken 
av statens grundpension och tilläggspen-
sionstillväxten. Den kommande pensionstill-
växten för personalen är densamma i både 
det statliga och det privata pensionssystemet. 
I syfte att bevara den ovan beskrivna nivån 
på personalens pensionsskydd ska det nya 
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aktiebolaget ta en separat tilläggspensions-
försäkring. Priset på tilläggspensionsskyddet 
uppskattas preliminärt till 6,6 miljoner euro. 
Kostnaderna för tilläggspensionsskyddet be-
aktas i det nya bolagets balansräkning.  

År 2013, efter den treåriga övergångsperi-
oden, beräknas ca 210 personer arbeta i det 
nya aktiebolaget, förutsatt att bolaget har haft 
framgång vid konkurrensutsättningarna på 
planerat sätt. Behovet av personal bestäms 
således enligt konkurrenssituationen på 
marknaden. Minskningar i personalstyrkan 
väntas inte förutsätta något betydande an-
passningsprogram, utan nedskärningar kan 
huvudsakligen beroende på personalens ål-
dersstruktur göras genom frivilliga arrange-
mang. 
 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Enligt kapitel 7.1 om trafik i regeringspro-
grammet för statsminister Matti Vanhanens 
andra regering konstateras att omorganise-
ringen av förvaltningsområdet i syfte att för-
bättra produktiviteten fortsätter och att Sjö-
fartsverkets produktionsverksamhet avskiljs.  

Finanspolitiska ministerutskottet under-
stödde den 17 juni 2008 kommunikationsmi-
nisteriets förslag om att avskilja Sjöfartsver-
kets interna produktion till ett nytt, helt stats-
ägt aktiebolag från ingången av 2010. 

Kommunikationsministeriet tillsatte den 26 
september 2008 en ledningsgrupp för att föl-
ja, styra och övervaka bolagiseringen av Sjö-
fartsverkets interna produktion. På basis av 
de riktlinjer som ledningsgruppen har dragit 
upp har beredningen av bolagiseringen preci-
serats, t.ex. i frågor som gäller ekonomisk 
lönsamhet, utveckling av beställarfunktioner, 
balansräkningsarrangemang för bolaget och 
personal.  

Kommunikationsministeriet tillsatte den 30 
januari 2009 en separat personalgrupp för att 
utreda och bereda riktlinjer i frågor som gäll-
er personalens ställning.  

Båda arbetsgrupperna fortsätter sitt arbete 
till utgången av 2009.  

Finanspolitiska ministerutskottet under-
stödde den 2 juni 2009 kommunikationsmi-
nisteriets förslag om fortsatta åtgärder för att 
ombilda Sjöfartsverkets produktionsverk-

samhet till aktiebolag. Propositionen har ut-
arbetats utifrån dessa riktlinjer.  

Proposition har beretts vid kommunika-
tionsministeriet. Sjöfartsverket har fört för-
handlingar enligt lagen om samarbete inom 
statens ämbetsverk och inrättningar 
(651/1988) med den interna produktionens 
personal. 

Utlåtanden har begärts om utkastet till pro-
positionen av ministerier och myndigheter 
inom ansvarsområdet, Sjöfartsverket, perso-
nalorganisationerna, representanter för när-
ingslivet och andra centrala intressegrupper. I 
utlåtandena stöddes bolagiseringen huvud-
sakligen eller så var inställningen neutral.  

I flera av utlåtandena togs det ställning till 
konkurrensneutraliteten, konkurrensutsätt-
ningen, personalens ställning och arrange-
mangen för tilläggspensionsansvar för perso-
nalen och dess konsekvenser sett ur det nya 
aktiebolagets synvinkel. 

I utlåtandena togs ställning till arrange-
mang av oljebekämpningsuppgifterna samt 
det nya aktiebolagets beredskapsuppgifter 
och omständigheter kring försörjningsbered-
skap. Saken har klarlagts noggrannare i 
punkt 4.2 Samhälleliga konsekvenser.  

Utifrån utlåtandena har bestämmelserna om 
och motiveringarna för personal och beskatt-
ning preciserats. 
 
 
6  Samband med andra proposi t io-

ner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2010. 

Samtidigt med denna proposition överläm-
nas en proposition med förslag till lag om 
ombildning av Rederiverket till aktiebolag. I 
den föreslås att Rederiverkets affärsverksam-
het inom farledsservice ska avskiljas från af-
färsverket och införlivas med det aktiebolag 
som ska bildas enligt denna proposition. La-
garna avses träda i kraft samtidigt.  

I samband med kommunikationsministeri-
ets reform av ämbetsverk föreslås ändring av 
flera lagar i vilka det även föreskrivs om Sjö-
fartsverket. Bolagiseringen av produktions-
verksamheten har tagits i beaktande vid be-
redningen så att hänvisningarna antingen ska 
strykas eller ändras till hänvisningar till det 
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nya till verksamheten vid det aktiebolag som 
ska bildas. Ändringarna i lagstiftningen om 

verksamhetsområdet relaterade till bolagise-
ringen ska göras samtidigt. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1 §. Det aktiebolag som ska bildas. Sjö-
fartsverkets produktionsverksamhet ska om-
bildas till ett aktiebolag som helt ägs av sta-
ten.  

Det nya aktiebolagets verksamhetsområde 
ska omfatta skötsel av vattenleder, drift och 
underhåll av kanaler, uppgifter i anslutning 
till förhindrande och bekämpning av miljö-
skador, vattenbyggnad, planerings- och sak-
kunnigtjänster, sjömätning samt andra upp-
gifter i anslutning till vattenleder och vatten-
byggnad. Bolaget ska kunna bedriva verk-
samhet i Finland och utomlands. 

2 §. Överlåtelsefullmakt. I paragrafen ska 
föreskrivas om statsrådets rätt att till det i 1 § 
1 mom. avsedda aktiebolag som bildas för att 
fortsätta Sjöfartsverkets produktionsverk-
samhet överlåta den egendom och de imma-
teriella rättigheter som Sjöfartsverkets pro-
duktionsverksamhet har i sin besittning samt 
dess affärsverksamhet. Överlåtelsefullmakten 
ska således täcka Sjöfartsverkets produk-
tionsverksamhet som sådan jämte tillgångar. 
Statsrådet ska enligt detta bemyndiga kom-
munikationsministeriet att sköta arrange-
mangen vid överlåtelsen. 

3 §. Villkoren för överlåtelsen. Enligt 1 
mom. ska statsrådet bestämma vilken egen-
dom som ska överlåtas och värdet av den 
samt villkoren för överlåtelsen. Överlåtelsen 
ska på basis av ett bemyndigande av statsrå-
det ske genom ett separat överlåtelsebrev, där 
den förmögenhet som överlåts specificeras. 
Överlåtelsen ska ske efter att lagen stadfästs i 
enlighet med 8 § 2 mom. och ska träda i kraft 
samtidigt som lagen. Statsrådet ska också be-
stämma om övriga arrangemang som gäller 
överlåtelsen av egendomen och bolagsbild-
ningen. 

Enligt 2 mom. ska statsrådet bestämma vil-
ken del av egendomen som skall sättas in i 
bolaget mot aktier. Överlåtelsen ska ske som 
överlåtelse av s.k. apportegendom till det ak-
tiebolag som bildas, mot vilket staten tecknar 
aktiebolagets samtliga aktier.  

Enligt bestämmelsen i 3 mom. ska statens 
lån till bolaget kunna stå utan säkerhet.  

4 §. Beskattning. I 43 § i lagen om överlå-
telseskatt (931/1996) finns bestämmelser om 
skattefrihet för fastighet eller värdepapper 
som överlåts i samband med överlåtelse av 
verksamhet till ett samfund som bildas för att 
fortsätta verksamheten. Skatteförvaltningen 
beviljar skattefrihet på ansökan. Eftersom 
den i 1 § avsedda bolagiseringen ska gälla 
om sådan verksamhetsöverlåtelse som avses i 
lagen om beskattning av inkomst av närings-
verksamhet (360/1968) kan skattefrihet enligt 
43 § i lagen om överlåtelseskatt tillämpas i 
analogi. Ansökningsförfarandet kan inte an-
ses vara ändamålsenligt varför det i paragra-
fens 1 mom. ska införas en bestämmelse om 
skattefrihet för överlåtelse av fastigheter och 
värdepapper i samband med den överlåtelse 
som avses i 1 §.  

Bolagiseringen ska som arrangemang mot-
svara den verksamhetsöverlåtelse som avses i 
52 d § i lagen om beskattning av inkomst av 
näringsverksamhet. Överlåtelsen av verk-
samheten till aktiebolaget kan genomföras 
utan direkta påföljder av inkomstskatt under 
de förutsättningar som nämns i lagrummet 
och under iakttagande av kontinuitetsprinci-
pen. Centralskattenämnden har gett för-
handsavgörande nr 59/1999 som gäller över-
låtelse av ett statligt affärsverks hela affärs-
verksamhet som apport. Enligt avgörandet 
kan bestämmelserna om verksamhetsöverlå-
telse i 52 d § i lagen om beskattning av in-
komst av näringsverksamhet tillämpas även 
på den överlåtelse som görs av ett statligt af-
färsverk, under förutsättning att arrange-
manget genomförs enligt villkoren i nämnda 
lagrum. I paragrafens 2 mom. ska som en 
klargörande bestämmelse finnas en hänvis-
ning till tillämpningen av 52 d § i lagen om 
beskattning av inkomst av näringsverksamhet 
på bolagiseringen. 

5 §. Ansvar för förbindelser. Enligt 1 mom. 
ska det aktiebolag som bildas påta sig ansva-
ret för de låne-, borgens-, anskaffnings- och 
leveransavtal samt andra förbindelser som 
Sjöfartsverket har ingått under sin verksam-
hetstid och som gäller den egendom och af-
färsverksamhet som överlåts till aktiebolaget. 
Aktiebolaget ska dock ansvara endast för de 
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förpliktelser som ingår i överlåtelsen och för 
vilka Sjöfartsverket skulle ha ansvarat även 
efter tidpunkten för överlåtelsen. 

I 2 mom. ska föreskrivas om att statens se-
kundära ansvar kvarstår. Genom bestämmel-
sen tryggas kontinuiteten i verksamheten och 
avtalen i samband med bolagiseringen. 

6 §. Verksamhetens kontinuitet i förvalt-
ningsärenden. Enligt 1 mom. ska förvalt-
nings- och förvaltningsprocessbeslut som 
gäller rätt, fördel eller skyldighet i anslutning 
till den egendom och affärsverksamhet vid 
Sjöfartsverket som överlåts till aktiebolaget 
förbli i kraft så, att de till de delar som gäller 
Sjöfartverket utan särskilt beslut gäller aktie-
bolaget. Aktiebolaget som bildas ska efter 
bolagiseringen således ha samma ställning 
som Sjöfartsverket hade haft. 

Enligt 2 mom. ska aktiebolaget i förvalt-
ningsärenden som är anhängiga träda i Sjö-
fartsverkets ställe i förvaltningsförfarande 
och i förvaltningsrättskipning utan särskilt 
beslut. Enligt momentet ska kontinuiteten i 
förvaltnings- och förvaltningsprocessbeslut 
för tydlighets skull vara tryggad också i 
ärenden som är anhängiga. 

7 §. Personalens ställning. Paragrafen in-
nehåller bestämmelser om personalens ställ-
ning i samband med aktiebolagsbildningen. 
Av personalen vid Sjöfartsverkets produk-
tionsverksamhet ska den arbetsavtalsanställ-
da personalen övergå till anställning och den 
i tjänsteförhållande anställda personalen an-
ställas vid det nya aktiebolaget i arbetsavtals-
förhållande från det bolaget bildats. 

Den visstidsanställda personalen i tjänste- 
och arbetsavtalsförhållande övergå till an-
ställning eller anställas i arbetsavtalsförhål-
lande för viss tid vid bolaget för motsvarande 
tid. 

Enligt 2 mom. ska på arbetstagarna och an-
ställningsförhållandets villkor tillämpas vad 
som bestäms eller föreskrivs i eller med stöd 
av lag och vad som överenskoms i det kol-
lektivavtal och arbetsavtal som är bindande 
för bolaget. Anställningsförhållandet för dem 
som är anställda i tjänsteförhållande ska ge-
nom bolagiseringslagen ändras till arbetsav-
talsförhållande. Bolagiseringen ska inte i sig 
inverka på antalet anställda eller eventuella 
anpassningsåtgärder. 

Enligt 3 mom. ska tjänsterna inom Sjö-
fartsverkets produktionsverksamhet dras in 
och på dem baserade tjänsteförhållanden 
samt tjänsteförhållanden för viss tid avslutas 
utan uppsägningar. För indragning av tjänster 
och avslutande av tjänsteförhållanden fordras 
inte samtycke. 

8 §. Ikraftträdande. Paragrafen föreskriver 
om ikraftträdande och de åtgärder som stats-
rådet kan vidta när man förbereder bildandet 
av aktiebolaget. Lagen föreslås träda i kraft 
från ingången av 2010.  

I paragrafen föreslås också bestämmelser 
om de åtgärder som får vidtas innan lagen 
träder i kraft. Det skall vara möjligt att göra 
behövliga förberedelser och arrangemang vid 
Sjöfartsverket redan innan lagen träder i 
kraft. På motsvarande sätt ska statsrådet un-
der hösten 2009 kunna fatta beslut om bil-
dande av bolaget, teckna aktier i bolaget, be-
stämma värdet av den egendom som ska 
överlåtas, fastställa villkoren för överlåtelsen 
och vidta andra arrangemang. För tydlighets 
skull konstateras att också den skattefrihet 
som föreskrivs i 4 § ska tillämpas på överlå-
telse som sker före lagens ikraftträdande. 
 
 
2  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft vid ingången av 
2010. 
 
 
3  Lagst i f tningsordning 

Syftet med förslaget är att överföra Sjö-
fartsverkets produktionsverksamhet till ak-
tiebolag som ska bildas. I lagen ska särskilt 
föreskrivas om kontinuiteten i affärsverkets 
förbindelser, statens sekundära ansvar samt 
om personalens ställning i relation till det 
nya aktiebolaget. De föreskrivna rättigheter-
na motsvarar affärsverkets skyldigheter i re-
lation till dessa parter. 

Vid beredningen av lagförslaget har det på 
de grunder som anförts ovan ansetts att lagen 
kan stiftas i vanlig lagstiftningsordning. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag:  
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Lagförslag 
 
 

Lag 

om ombildning av Sjöfartsverkets produktionsverksamhet till aktiebolag 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 

Det aktiebolag som ska bildas  

Sjöfartsverkets produktionsverksamhet 
överförs till ett aktiebolag som ska bildas. 
När aktiebolaget bildas tecknar staten samtli-
ga aktier. 

Aktiebolagets verksamhetsområde omfattar 
skötsel av vattenleder, drift och underhåll av 
kanaler, uppgifter i anslutning till förhind-
rande och bekämpning av miljöskador, vat-
tenbyggnad, planerings- och sakkunnigtjäns-
ter, sjömätning samt andra uppgifter i anslut-
ning till vattenleder och vattenbyggnad. Bo-
laget kan bedriva verksamhet i Finland och 
utomlands. 
 

2 § 

Överlåtelsefullmakt 

Statsrådet bemyndigas att till det aktiebo-
lag som avses i 1 § 1 mom. överlåta den 
egendom och de immateriella rättigheter som 
Sjöfartsverkets produktionsverksamhet har i 
sin besittning samt den affärsverksamhet som 
gäller denna produktionsverksamhet. 
 
 

3 § 

Villkoren för överlåtelsen 

Statsrådet bestämmer vilken egendom som 
ska överlåtas och värdet av den samt villko-
ren för överlåtelsen. Statsrådet bestämmer 
också om övriga arrangemang som gäller 
överlåtelsen av egendomen och bolagsbild-
ningen. 

Statsrådet bestämmer vilken del av egen-
domen som ska sättas in i bolaget mot aktier. 

Statens lån till bolaget kan stå utan säker-
het till det kapitalbelopp som motsvarar sta-
tens lån för Rederiverkets egendom vid tid-
punkten för överlåtelsen.  
 

4 § 

Beskattning 

Aktiebolaget är inte skyldigt att betala 
överlåtelseskatt på överlåtelse av fastighet el-
ler värdepapper i samband med den överlå-
telse som avses i 2 §. 

På inkomstbeskattningen iakttas i tillämp-
liga delar bestämmelserna om verksamhets-
överlåtelse i 52 d § i lagen om beskattning av 
inkomst av näringsverksamhet (360/1968). 
 

5 § 

Ansvar för förbindelser 

Aktiebolaget svarar för de låne-, borgens-, 
anskaffnings- och leveransavtal samt andra 
förbindelser som Sjöfartsverkets produk-
tionsverksamhet har ingått under sin verk-
samhetstid och som gäller den egendom och 
affärsverksamhet som överlåts till aktiebola-
get. 

Statens sekundära ansvar för de förbindel-
ser som Sjöfartsverkets produktionsverksam-
het har ingått kvarstår. 
 

6 § 

Verksamhetens kontinuitet i förvaltnings-
ärenden 

Förvaltnings- och förvaltningsprocessbe-
slut som gäller rätt, fördel eller skyldighet i 
anslutning till den egendom och affärsverk-
samhet vid Sjöfartsverket som överlåts till 
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aktiebolaget som bildas förblir i kraft så, att 
besluten till de delar de gäller den egendom 
och affärsverksamhet som överlåts utan sär-
skilt beslut gäller aktiebolaget. 

I fråga om förvaltningsärenden som är an-
hängiga träder aktiebolaget i förvaltningsför-
farandet och i förvaltningsrättskipningen i 
Sjöfartsverkets ställe utan särskilt beslut. 
 

7 § 

Personalens ställning   

Av personalen vid Sjöfartsverkets produk-
tionsverksamhet när denna lag träder i kraft 
ska den arbetsavtalsanställda personalen 
övergå till anställning och den i tjänsteförhål-
lande anställda personalen anställas vid ak-
tiebolaget i arbetsavtalsförhållande. Den 
visstidsanställda personalen vid Sjöfartsver-
kets produktionsverksamhet övergår till an-
ställning eller anställs i arbetsavtalsförhål-
lande för viss tid vid aktiebolaget för motsva-
rande tid. 

På arbetstagarna och anställningsförhållan-
dets villkor i bolaget tillämpas vad som be-
stäms eller föreskrivs i eller med stöd av lag 
och vad som överenskoms i det kollektivav-
tal och arbetsavtal som är bindande för bola-
get. 

Tjänsterna för de tjänstemän vid Sjöfarts-
verket som övergår till anställning hos aktie-
bolaget dras in när denna lag träder i kraft. 
När en tjänst dras in upphör en tjänstemans 
tjänsteförhållande utan uppsägning. 
 

8 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den             20  . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
Statsrådet kan innan lagen träder i kraft vidta 
åtgärder som avses i 1 och 2 § och på vilka 
också 4 § tillämpas. 

————— 
 

Helsingfors den 15 september 2009 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Trafikminister Anu Vehviläinen 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


