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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoksen 
nimen muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
Tieliikelaitoksen nimen muuttamisesta. Tie-
liikelaitoksen suomenkielinen nimi muutet-
taisiin  nimeksi Liikelaitos Tietapio ja ruot-
sinkielinen nimi muutettaisiin nimeksi Väg-
affärsverket. Valtion liikelaitoksena toimivan 
Tieliikelaitoksen nimestä säädetään Tieliike-

laitoksesta annetussa laissa, minkä vuoksi 
nimen muuttaminen edellyttää laintasoista 
säätelyä. Esityksellä ei ole mitään Tieliikelai-
toksen asemaan liittyviä vaikutuksia.  

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä syyskuuta 2002. 

————— 
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PERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  ja  ehdotetut  muutok-
set  

Tieliikelaitos perustettiin valtion liikelai-
toksista annetun lain (627/1987) mukaisena 
valtion liikelaitoksena 1 päivänä tammikuuta 
2001 voimaan tulleella Tieliikelaitoksesta 
annetulla lailla (569/2000). 

Liikelaitos on muodostettu virastona toimi-
neen tielaitoksen tuotantotoiminnasta. Tielii-
kelaitoksen tehtävänä on maa- ja vesiraken-
nusalalla ensisijaisesti liikenne- ja liiken-
neympäristön suunnittelu, rakentaminen, yl-
läpito ja hoito sekä näihin liittyvät tuotteet ja 
palvelut. 

Tieliikelaitos valtion liikelaitoksena toimii 
liiketaloudellisin perustein kilpaillussa ympä-
ristössä ja pyrkii tehokkaasti kehittämään 
palvelujaan. Liike- ja palvelutoiminnan ke-
hittämiseen kuuluu mahdollisimman hyvän 
yrityskuvan antaminen palveluntuottajasta. 
Tämän vuoksi Tieliikelaitos on tehnyt esityk-
sen nimen muuttamisesta. Valtion liikelai-
toksena sen ei ole mahdollista muuttaa ja re-
kisteröidä nimeään yksityisoikeudelliseen ta-
paan, joten esityksessä ehdotetaan laissa sää-
detyn Tieliikelaitos -nimen muuttamista ni-
meksi Liikelaitos Tietapio, sekä ruotsinkieli-
sen Vägverket –nimen muuttamista nimeksi 
Vägaffärsverket.  

2.  Esityksen vaikutukset  

Nimenmuutoksella ei ole vaikutusta Tielii-
kelaitoksen asemaan valtion liikelaitoksena. 
Hallinnolliset ja taloudelliset vaikutukset 
ovat liikevaihtoon suhteutettuna vähäiset. 

 
 

3.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu Tieliikelaitoksen hal-
lituksen esityksen pohjalta virkatyönä liiken-
ne- ja viestintäministeriössä.  

 
 

4.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. Liikenne- ja viestin-
täministeriön hallinnonalalla on valmisteltu 
muutosta niin, että se tulisi voimaan 1 päivä-
nä syyskuuta 2002. Tieliikelaitos voisi tuol-
loin toimia uuden nimen mukaisin sopimuk-
sin jo talvikauden alussa.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 
 

Laki 

Tieliikelaitoksen nimen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 §  
Tieliikelaitoksesta annetussa laissa 

(569/2000) tarkoitetun Tieliikelaitoksen 
suomenkielinen nimi muutetaan nimeksi Lii-
kelaitos Tietapio sekä ruotsinkielinen nimi 
muutetaan nimeksi Vägaffärsverket. 

2 §  
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kuuta 

2002. 
 
 

————— 

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2002 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Ministeri Jari Vilén 
 


