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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion liikelai-
toksista

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi val-
tion liikelaitoksia koskeva lainsäädäntö. Esi-
tyksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki
valtion liikelaitoksista, jolla kumottaisiin
voimassa oleva valtion liikelaitoksista annet-
tu laki. Ehdotetussa uudessa laissa otettaisiin
huomioon liikelaitosmallista saadut koke-
mukset sekä muutos- ja kehittämistarpeet.

Esityksessä ehdotetaan selkeytettäviksi val-
tion liikelaitosten ohjausta koskevia säännök-
siä. Eduskunta asettaisi edelleen liikelaitok-
sen palvelu- ja muut toimintatavoitteet. Val-
tioneuvosto ja ministeriöt tekisivät kaikki
muut ohjauspäätökset. Valtioneuvosto vah-
vistaisi liikelaitoksen aloittavan taseen, päät-
täisi myös muista omaisuuden siirroista liike-
laitokselle tai liikelaitokselta budjettitalou-
teen, määräisi ja vapauttaisi liikelaitoksen
hallituksen sekä vahvistaisi liikelaitoksen ti-
linpäätöksen. Omaisuuden siirtoja koskevat
päätökset valtioneuvosto voisi tehdä vain
eduskunnan valtuutuksen nojalla. Yksittäisiä
kiinteistövarallisuuden kohteita voitaisiin
siirtää myös valtioneuvoston luvalla. Muu-
toksena voimassa olevaan lainsäädäntöön
ministeriöt tekisivät muut ohjauspäätökset.
Taloudellisen tai muun merkityksen vuoksi
merkittävät asiat käsiteltäisiin kuitenkin en-
nakollisesti valtioneuvoston raha-asiainvalio-
kunnassa.

Ehdotetussa laissa tarkennettaisiin myös
ministeriöiden ja liikelaitosten välisiä toimi-
valtasuhteita koskevia säännöksiä. Ministeriö
vastaisi tulosohjauksesta ja eduskunnan ohel-
la myös palvelutaso-ohjauksesta. Liikelaitok-
selle kuuluisi liikelaitoksen kehittäminen ja
johtaminen.

Lisäksi ehdotetaan tarkennettaviksi liikelai-
toksen hallituksen ja toimitusjohtajan tehtä-
viä ja vastuuta osakeyhtiölain mukaisia pe-
riaatteita noudattaen. Liikelaitoksen hallituk-
sen lisäksi myös liikelaitoksen toimitusjohta-
ja olisi liikelaitoksen lakisääteinen toimielin.

Liikelaitoksen hallitus nimittäisi ja irtisanoisi
liikelaitoksen toimitusjohtajan. Liikelaitok-
sen hallitus ja toimitusjohtaja olisivat velvol-
lisia korvaamaan vahingon, jonka ovat toi-
minnassaan tahallaan tai tuottamuksesta lii-
kelaitokselle aiheuttaneet.

Myös tilintarkastajien määrää, tehtäviä ja
vastuuta ehdotetaan tarkennettaviksi. Liike-
laitoskonsernin käsitettä ehdotetaan laajen-
nettavaksi, jotta liikelaitoskonsernin konser-
nitilinpäätökseen sisältyisivät kaikki liikelai-
toksen määräysvallassa olevat yritykset.

Liikelaitoksen sekä ohjaavan ministeriön ja
muiden liikelaitoksen palveluja tarvitsevien
viranomaisten välisissä suhteissa siirryttäisiin
tilaaja-tuottaja -järjestelmän mukaisiin me-
nettelytapoihin. Valtion talousarvioon otetul-
la hankintamäärärahalla ministeriö ja muu vi-
ranomainen hankkisivat liikelaitokselta tai
muilta toimijoilta tarvitsemansa palvelut. Jos
liikelaitokselle on asetettu liiketaloudellisesti
kannattamattomia palvelu- ja muita toiminta-
tavoitteita eikä voida toimia tilaaja-tuottaja
-järjestelmän mukaisesti, valtion talousar-
vioon voitaisiin ottaa erityinen määräraha täl-
laisen tehtävän rahoittamiseksi.

Lakiin ehdotetaan tarkistuksia, jotka kos-
kevat liikelaitoksen lainanottoa ja liikelaitok-
sen myöntämiä takauksia. Liikelaitokselta
ehdotetaan perittäväksi takausmaksu, jonka
tavoitteena on saattaa liikelaitos rahoitus-
markkinoilla samaan asemaan kuin sen kil-
pailijat. Liikelaitoksilta ehdotetaan perittä-
väksi myös palvelumaksua valtion viran-
omaisten liikelaitoksille tuottamista keskite-
tysti hoidetuista palveluista. Lisäksi ehdote-
taan, että liikelaitokset hankkisivat omaisuus-
ja vastuuvakuutukset vakuutuslaitoksilta.
Valtion vahinkoturvajärjestelmästä luovuttai-
siin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1
päivänä tammikuuta 2003.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Valtion liikelaitoksista annettu laki
(627/1987), jäljempänä yleislaki, tuli voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 1988. Lakia so-
velletaan niihin liiketoimintaa harjoittaviin
valtion laitoksiin (liikelaitoksiin), joihin sitä
on säädetty sovellettavaksi (laitoskohtaiset
lait).

Liikelaitosuudistuksen yleisenä tavoitteena
oli julkisten palvelujen ohjausjärjestelmän
kehittäminen sekä valtion tuotantotoiminnan
operatiivisen johdon päätösvallan ja vastuun
laajentaminen, mikä merkitsi siirtymistä ai-
empaa yritysmuotoisempaan organisointi- ja
toimintatapaan. Organisatorisesti valtion lii-
kelaitos sijoittuu valtion viraston ja valtion-

yhtiön välille. Liikelaitos noudattaa toimin-
nassaan liiketaloudellisia periaatteita. Muu-
toksena aikaisempiin toimintaperiaatteisiin
liikelaitos saa yleensä jättää osan voitostaan
toimintansa kehittämiseen. Liikelaitoksella
on kuitenkin osakeyhtiöön nähden rajoitettu
toimivalta. Eduskunnalla, valtioneuvostolla
ja asianomaisella ministeriöllä on ohjaustoi-
mivaltaa liikelaitokseen nähden.

Ensimmäiset liikelaitokset aloittivat toi-
mintansa vuoden 1989 alusta lukien. Tähän
mennessä on neljästätoista virastosta, laitok-
sesta tai niiden osista muodostettu liikelai-
toksia. Kymmenen liikelaitosta on muutettu
valtionyhtiöiksi. Näistä neljä valtionyhtiötä
on yksityistetty.

Taulukko 1. Perustetut valtion liikelaitokset

Nimi Toiminta-aika Vuosia Hallinnonala

1. Valtion painatuskeskus 1.1.1989—31.12.1992 4 VM
2. Valtion ravitsemiskeskus 1.1.1989—31.12.1992 4 VM
3. Valtion tietokonekeskus 1.1.1989—31.12.1992 4 VM
4. Posti- ja telelaitos 1.1.1990—31.12.1993 4 LVM
5. Valtionrautatiet 1.1.1990—30.6.1995 5 vuotta 6 kk LVM
6. Karttakeskus 1.1.1990—31.12.1993 4 MMM
7. Ilmailulaitos 1.1.1991—edelleen (11) LVM
8. Autorekisterikeskus 1.1.1993—31.12.1995 3 LVM
9. Valtion korjaamo, sittemmin
Raskone

1.7.1994—31.12.1998 4 vuotta 6 kk LVM

10. Metsähallitus 1.1.1994—edelleen (8) MMM (YM)
11. Hallinnon kehittämiskeskus 1.1.1995—30.8.2002 7 vuotta 8 kk VM
12. Teknillinen tarkastuskeskus 1.11.1995—31.12.1997 2 vuotta 2 kk KTM
13. Valtion kiinteistölaitos,
nykyisin Senaattikiinteistöt

1.1.1999—edelleen (3) VM

14. Tieliikelaitos 1.1.2001—edelleen (1) LVM

Taulukko 2. Valtion liikelaitokset hallinnonaloittain

Hallinnonala Yhtiöitetty Toimivia Yhteensä

Liikenne- ja viestintäministeriö 4 2 6
Valtiovarainministeriö 4 1 5
Maa- ja metsätalousministeriö 1 1 2
Kauppa- ja teollisuusministeriö 1 — 1

_____________________________________
Yhteensä 10 4 14



HE 161/2002 vp 5

Liikelaitostamisen vilkkain kausi lienee
ohi. Liikelaitosjärjestelmä ei sinänsä ole
poistumassa, sillä nykynäkymin ainakin
muutama liikelaitos säilyy ja uusiakin saate-
taan perustaa.

Liikelaitostetun yksikön toimintakausi lii-
kelaitosmuodossa on yleensä kestänyt neljä
vuotta, minkä jälkeen organisaatio on muu-
tettu osakeyhtiöksi. Tällä hetkellä valtion lii-
kelaitoksina toimivat Ilmailulaitos, Metsähal-
litus, Senaatti-kiinteistöt ja Tieliikelaitos.
Näissä laitoksissa työskentelee yli 8 000
henkilöä ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto
on noin 1 380 miljoonaa euroa.

Kaikkiaan nykyisissä ja entisissä liikelai-
toksissa on työskennellyt 75 000—80 000
henkilöä. Ne ovat liikelaitoskautena tuotta-
neet voittoa vuoteen 2001 mennessä yhteensä
1 315,7 miljoonaa euroa, mistä on tuloutettu
valtion budjettiin 734,1 miljoonaa euroa eli
56 % tuloksesta.

Valtion liikelaitosten toimintaympäristössä
on tapahtunut ja tapahtumassa muutoksia.
Tavoitteena on, että valtion liikelaitokset
toimivat kilpailuolosuhteissa. Yhteismarkki-
noilla toimiminen edellyttää valtion toimi-
joilta liiketaloudellisten periaatteiden noudat-
tamista ja kilpailuneutraalien toimintatapojen
omaksumista.

Yleislain antamisen jälkeen siihen lisättiin
liikelaitoskonsernia koskevat säännökset.
EU-jäsenyyden myötä kansallista osakeyh-
tiölainsäädäntöä on harmonisoitu ja harmoni-
soidaan edelleen. Toisaalta kaikkia yhtiöoi-
keudellisia rakenteita ja menettelytapoja ja
osakeyhtiöissä noudatettuja periaatteita ei ole
otettu huomioon valtion liikelaitoksista an-
nettua lakia säädettäessä. Muun muassa liike-
laitoksen toimivan johdon ja hallituksen sekä
tilintarkastajien vastuu on jäänyt määrittele-
mättä. Toisaalta valtion liikelaitos poikkeaa
osakeyhtiöstä erityisesti ohjauksen sekä va-
rallisuuteen rajoittuvan taloudellisen vastuun
puuttumisen osalta. Tämän vuoksi ei ole
mahdollista siirtää kaikkia osakeyhtiön pe-
riaatteita valtion liikelaitoksiin.

Liikelaitosten toimintaa ohjataan yleislain
ja laitoskohtaisten säännösten lisäksi useilla
pääsääntöisesti yleislain nojalla annetuilla
valtioneuvoston päätöksillä. Jokainen liike-
laitos on perustettu laitoskohtaisella lailla.

Yleislaissa säädetään liikelaitoksen toimin-
nan, talouden ja hallinnon perusteista. Lai-
toskohtaisessa laissa säädetään myös liikelai-
toksen toimialasta ja tehtävistä. Yleislain so-
veltamisesta säädetään myös laitoskohtaises-
sa laissa.

Hallituksen esityksessä Eduskunnalle laiksi
valtion liikelaitoksista (HE 137/1986 vp)
määriteltiin liikelaitosuudistuksen tavoitteet.
Tavoitteena oli

— parantaa valtion liikelaitosten kilpailu-
kykyä,

— kehittää liikelaitosten palvelujen laatua,
— parantaa muutenkin liikelaitosten toi-

mintaedellytyksiä,
— kehittää liikelaitosten toiminnallista ja

taloudellista ohjattavuutta eduskunnan, val-
tioneuvoston ja asianomaisen ministeriön ta-
voitteiden mukaisesti,

— korostaa liikelaitosten omaa taloudellis-
ta vastuuta,

— parantaa liikelaitosten johtamisedelly-
tyksiä,

— antaa mahdollisuus liikelaitoksille kil-
pailukykyisen henkilöstöpolitiikan harjoitta-
miseen sekä

— keventää liikelaitosten hallintoa sekä
yksinkertaistaa ja nopeuttaa niiden päätök-
sentekoa.

Valtion liikelaitosjärjestelmä on vakiinnut-
tanut asemansa osana valtiokokonaisuutta.
Valtion virastojen ja laitosten muuttaminen
liikelaitoksiksi on pääosin toteutunut annettu-
jen tavoitteiden mukaisesti.

2. Nykyt i la

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö

Liikelaitoksia koskeva lainsäädäntö muo-
dostuu yleislaista ja laitoskohtaisista laeista
ja asetuksista sekä yleislain nojalla annetuista
määräyksistä. Yleislakia säädettäessä eräänä
tavoitteena oli koota liikelaitoksia koskevat
yleiset säännökset yleislakiin ja sen nojalla
annettaviin päätöksiin niin, että liikelaitoksia
koskeva säännöstö muodostaisi yhden koko-
naisuuden.

Yleislaki on säilynyt 14 vuoden aikana pe-
rusrakenteeltaan alkuperäisessä muodossa.
Muutoksia ovat aiheuttaneet perustuslain uu-
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distamisen lisäksi lähinnä liikelaitoskonser-
nia koskevien säännösten lisääminen sekä
henkilöstöhallinnossa ja henkilöstön asemas-
sa tapahtuneen yleisen kehityksen ottaminen
huomioon yleislaissa.

Liikelaitokset, joiden laitoskohtainen laki
noudattaa yleislain periaatteita ja joiden lai-
toskohtaisessa laissa ei ole säädetty poikke-
uksia yleislakiin, ovat puhtaimmin toimineet
liiketaloudellisia periaatteita noudattaen. Kun
laitoskohtaisessa laissa on liikelaitokselle an-
nettu julkisia hallintotehtäviä, on liikelaitos
toiminut tältä osin hallinnollisen viraston ta-
paan ja sen on tullut noudattaa hyvän hallin-
non periaatteita.

Toinen merkittävä poikkeama liiketalou-
dellisien periaatteiden noudattamisesta liittyy
liikelaitoksen tavaroiden ja palveluiden hin-
noitteluun. Yleislain 7 §:n mukaan liikelai-
toksella on toimivalta päättää hinnoittelus-
taan. Hinnat määrätään liiketaloudellisin pe-
rustein, ellei laitoskohtaisessa laissa toisin
säädetä. Eräissä laitoskohtaisissa laeissa on
valtioneuvostolle annettu mahdollisuus käyt-
tää hinnoitteluvaltaa. Tämä koskee Ilmailu-
laitosta ja Metsähallitusta. Käytännössä tätä
valtaa on käytetty yleensä liikelaitoksen toi-
minnan alkuaikoina. Laitoskohtaiset hinnoit-
teluvaltuudet ovatkin jääneet pääosin poten-
tiaalisiksi ohjauskeinoiksi.

Liikelaitoksen perustaminen

Valtion liikelaitos perustetaan laitoskohtai-
sella lailla, mitä täydentävät talousarviomää-
räykset. Eduskunta valtuuttaa valtion talous-
arvion käsittelyn yhteydessä valtioneuvoston
luovuttamaan liikelaitoksen hallintaan valti-
on omaisuutta. Valtioneuvoston päätöksessä
määritellään, mikä osa omaisuudesta merki-
tään peruspääomaksi, muuksi omaksi pää-
omaksi tai lainaehdoin annetuksi. Laitoksen
hallintaan siirretty omaisuus pysyy edelleen
valtion omaisuutena. Liikelaitos ei muodosta
erillisvarallisuutta, vaan on osa valtiokoko-
naisuutta. Tavoitteena on ollut, että luovutet-
tava omaisuus arvioidaan liikelaitoksen aloi-
tusvaiheessa käypään hintaan. Keskeisenä
periaatteena on ollut muodostaa liikelaitok-
sista toimialan vastaavan kokoisten yritysten
taserakennetta vastaava aloittava tase.

Liiketaloudellisten periaatteiden noudattami-
nen

Valtion liikelaitokset ovat valtion laitoksia,
jotka toiminnassaan noudattavat liiketalou-
dellisia periaatteita. Valtion liikelaitokset
myyvät tavaroita ja palveluja markkinoilla
kilpailutilanteessa. Liikelaitoksen ohjaus pe-
rustuu tulos- ja palvelutaso-ohjaukseen.
Eduskunta asettaa vuosittain talousarvion kä-
sittelyn yhteydessä liikelaitoksen keskeiset
palvelu- ja muut toimintatavoitteet. Valtio-
neuvosto taikka asianomainen ministeriö hy-
väksyy näissä puitteissa liikelaitoksen palve-
lu- ja muut toimintatavoitteet sekä päättää tu-
lostavoitteesta.

Liikelaitokset käyttävät tulojaan menojensa
maksamiseen ja investointiensa rahoittami-
seen. Liikelaitosten käyttötalous on koko-
naan valtion talousarvion ulkopuolella. Tulo-
rahoituksen lisäksi liikelaitoksen rahoitusläh-
teinä ovat lainat valtiolta tai rahalaitoksilta,
pääoman korotukset sekä erityistapauksissa
valtion talousarviosta saatavat korvaukset lii-
ketaloudellisesti kannattamattomien, mutta
yhteiskunnallisesti merkittävien palveluteh-
tävien hoitamisesta.

Liikelaitosten toiminnan tuloksellisuudesta
ja tavoitteiden saavuttamisesta vastaavat lii-
kelaitoksen hallitus ja toimitusjohtaja. Val-
tioneuvosto vahvistaa liikelaitosten tilinpää-
tökset ja päättää voiton tuloutuksesta. Mikäli
toiminnalle asetetut palvelutavoitteet ja muut
toimintatavoitteet sekä tulostavoitteet ovat
jääneet saavuttamatta, eikä tälle ole hyväk-
syttäviä syitä, asianomaisen ministeriön tulee
ottaa hallituksen ja toimitusjohtajan asema
harkittavaksi.

Liikelaitos vastaa hallinnassaan olevalla
omaisuudella sitoumuksistaan ja muista vel-
voitteistaan. Velkojien tulee vaatia saatavi-
aan ensisijaisesti liikelaitokselta. Valtion
yleinen vastuu on toissijainen. Jos liikelaitos
ei pysty vastaamaan velvoitteistaan, kantaa
niistä vastuun viime kädessä valtio.

Liikelaitosten toiminnan organisointi kuu-
luu liikelaitokselle itselleen. Yleislain 4 §:n
nojalla liikelaitos ratkaisee ne toimintaansa,
talouttansa ja hallintoansa koskevat asiat, joi-
ta ei tässä laissa säädetä eduskunnan hyväk-
syttäviksi taikka tässä laissa tai laitoskohtai-
sessa laissa säädetä valtioneuvoston tai mi-
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nisteriön ratkaistaviksi. Yleislaissa on yksi-
tyiskohtaisesti ja kattavasti määritelty liike-
laitosten ohjaustilanteet, joista voi laitoskoh-
taisessa laissa olla poikkeuksia.

Liikelaitoksen ohjaus perustuu keskeisten
palvelu- ja muiden toimintatavoitteiden aset-
tamiseen. Sitä on täydennetty tulosohjauksel-
la. Vastuu liikelaitoksen ulkoisesta ohjauk-
sesta on eduskunnalla, valtioneuvostolla, val-
tiovarainministeriöllä sekä asianomaisella
ohjaavalla ministeriöllä, jonka toimialalle lii-
kelaitos on sijoitettu.

Keskeiset ohjausvälineet ovat
— valtion talousarvio,
— liikelaitoksen tulos- ja rahoitussuunni-

telma,
— suunnitelma liikelaitoksen toiminnan ja

talouden vuotta pitempää ajanjaksoa koske-
vista tavoitteista (toiminta- ja taloussuunni-
telma),

— valtioneuvoston tarvittaessa investoin-
neista ja muusta taloudenhoidosta antamat
määräykset,

— laitoskohtainen tilinpäätös toimintaker-
tomuksineen ja tilintarkastuksineen sekä

— toimitusjohtajan ja hallituksen asettami-
nen.

Eduskunta yleislain 10 ja 12 §:n nojalla
— hyväksyy keskeiset palvelu- ja toiminta-

tavoitteet,
— päättää peruspääoman muutoksista,
— päättää investointivaltuuksista, inves-

tointien enimmäismäärästä sekä investointien
tärkeimmistä kohteista,

— päättää korvausmäärärahojen ottamises-
ta valtion talousarvioon sekä

— hyväksyy vakuuden antamisen liikelai-
toskonserniin kuuluvan tytäryhtiön lainasta.

Eduskunta päättää yleislain 8 §:n mukaan
liikelaitoksen lainanotosta. Yleislain 8 §:n
mukaan liikelaitosten lyhytaikaisten lainojen
yhteismäärä saa olla enintään 336 400 000
euroa. Valtioneuvosto päättää näissä puitteis-
sa laitoskohtaisen lyhytaikaisen lainan enim-
mäismääristä. Liikelaitoksille voidaan laitos-
kohtaisissa laeissa antaa oikeus eduskunnan
suostumuksen rajoissa ottaa myös pitkäai-
kaista lainaa.

Valtioneuvosto yleislain 11 ja 12 §:n nojal-
la sekä sen jälkeen kun eduskunta on hyväk-
synyt valtion talousarvion ja liikelaitos on
esittänyt alustavan tulos- ja rahoitussuunni-

telmansa
— päättää palvelu- ja muista toimintata-

voitteista eduskunnan päätöksen rajoissa,
— päättää tulostavoitteesta ja tarvittaessa

sen osista, ellei tehtävää ole laitoskohtaisessa
laissa delegoitu asianomaiselle ministeriölle,

— päättää tarvittaessa lainanotosta sekä
— päättää peruspääoman muutoksista, ja
edelleen valtioneuvosto voi myös muuna

aikana
— päättää liikelaitoksen toimintaa ja ta-

loutta koskevista vuotta pitemmistä suunni-
telmista,

— päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta,
— päättää voiton tulouttamisesta valtion

talousarvioon,
— päättää muista toimenpiteistä, joihin ti-

linpäätös antaa aihetta,
— päättää tytäryhtiön lainan vakuuksista ja

ehdoista,
— päättää hallituksen määräämisestä ja va-

pauttamisesta, ellei tehtävää ole laitoskohtai-
sessa laissa delegoitu asianomaiselle ministe-
riölle,

— päättää toimitusjohtajan nimittämisestä
ja erottamisesta.

Valtiovarainministeriö yleislain 10, 11, 12,
19 ja 21 §:n nojalla

— käsittelee toimialaansa kuuluvat asiat,
kuten valtion talousarvioehdotukseen liitty-
vät liikelaitosta koskevat asiat, liikelaitoksen
toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tulos- ja
rahoitussuunnitelman asianomaisen ministe-
riön ehdotuksen perusteella,

— antaa yleisiä määräyksiä liikelaitoksen
rahavarojen hoitamisesta ja maksuliikkeestä
sekä

— voi antaa määräyksiä liikelaitosten voi-
ton tulouttamisesta ennakkoon, ja

edelleen valtiovarainministeriö voi valtion
virkaehtosopimuslain 5 §:n 3 momentin
(757/1994) nojalla

— määrätä virkasuhteisen toimitusjohtajan
palvelussuhteen ehdoista.

Asianomainen ministeriö
— käsittelee liikelaitoksen budjettiesityk-

sen ja toiminta- ja taloussuunnitelman ja näi-
den perusteella laatii ehdotuksensa liikelai-
tosta koskevaksi, valtion talousarvioon otet-
tavaksi tekstiksi ja liikelaitoksen tavoitteiksi
sekä
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— käsittelee liikelaitoksen tulos- ja rahoi-
tussuunnitelmat.

Asianomainen ministeriö sopii valtion vir-
kamieslain (750/1994) 44 §:n nojalla

— virkasuhteisen toimitusjohtajan kanssa
tämän palvelussuhteen ehdoista.

Yleislain 26 §:n mukaan laitoskohtaisella
lailla asianomaiselle ministeriölle voidaan
siirtää seuraavia tehtäviä:

— palvelu- ja toimintatavoitteista päättä-
minen eduskunnan tekemien päätösten ra-
joissa (11 §:n 1 momentin 1 kohta),

— liikelaitoksen tulostavoitteista ja tarvit-
taessa sen osista päättäminen (1 §:n 1 mo-
mentin 2 kohta),

— korvausten myöntäminen (1 §:n 1 mo-
mentin 7 kohta),

— toiminta- ja taloussuunnitelman hyväk-
syminen (12 §:n 2 momentti),

— hallituksen määrääminen ja vapauttami-
nen (14 §) sekä

— toimitusjohtajan nimittäminen ja irtisa-
nominen (15 §:n 3 momentti).

Edelleen yleislain 16 §:n 1 momentin no-
jalla laitoskohtaisella lailla voidaan siirtää
liikelaitoksen muun henkilöstön kuin toimi-
tusjohtajan nimittämistoimivaltaa liikelaitok-
selta siten kuin laitoskohtaisessa laissa sääde-
tään.

Yleislain 26 §:n mukaista mahdollisuutta
siirtää laitoskohtaisella lailla ratkaisuvaltaa
valtioneuvostolta asianomaiselle ministeriöl-
le on käytetty muun muassa Metsähallituk-
sen, Senaatti-kiinteistöjen ja Tieliikelaitoksen
ohjauksessa. Käytännön ratkaisut vaihtelevat
liikelaitoskohtaisesti.

Määrämuotoisen ohjauksen rinnalla oleel-
linen osa liikelaitosten ohjausta on omistaja-
ohjaus. Nykyisessä liikelaitoslainsäädännös-
sä taikka sen esitöissä ei ole kuitenkaan käsi-
telty eikä säännelty liikelaitosten omistajaoh-
jausta eikä Corporate Governance –periaatet-
ta (hyvän omistajahallinnon periaatteet). Val-
tion omistajapolitiikan ohjaukseen on kuiten-
kin viime aikoina kohdistettu lisääntyvää
huomiota. Vastuu yhtiö- ja liikelaitoskohtai-
sista toimenpiteistä kuuluu asianomaiselle
ministeriölle.

2.2. Nykytilan arviointi

Liikelaitosmallin käyttökelpoisuus

Yleislain valmisteluajankohtana hallinto oli
keskitettyä ja yksityiskohtaisesti määrära-
hoilla ja muilla päätöksillä ohjattua. Sen si-
jaan liikelaitosten ulkoinen ohjaus pyrittiin
rakentamaan mahdollisimman vähäiseksi.
Samanaikaisesti kun ensimmäiset liikelaitok-
set aloittivat toimintansa, käynnistettiin en-
simmäiset tulosohjauskokeilut. Virastojen
palvelujen kehittämistyö käynnistyi saman-
aikaisesti.

Liikelaitosmalli on kehitetty organisaatio-
malliksi, joka toimii kilpailluilla markkinoil-
la. Malli perustuu markkinaohjaukseen, jol-
loin liikelaitokselta edellytetään nopeaa rea-
gointikykyä ja kykyä sopeutua uusiin tilan-
teisiin. Tätä täydentää eduskunnan, valtio-
neuvoston ja asianomaisen ministeriön ohja-
us. Eduskunta asettaa keskeiset palvelu- ja
muut toimintatavoitteet, joita valtioneuvosto
ja asianomainen ministeriö voivat täydentää.
Valtioneuvosto asettaa taloudellisen tulosta-
voitteen ja päättää tilinpäätöksen käsittelyn
yhteydessä voiton tuloutuksesta. Liikelai-
tosohjauksessa voidaan ottaa huomioon jul-
kisiin palveluihin liittyviä kansalaisten tar-
peita.

Mikäli toiminnan harjoittaminen ei edellytä
parlamentaarista ohjausta, joustavampi toi-
mintamalli olisi osakeyhtiö. Sen sijaan liike-
laitosmalli takaa puitteet sellaiselle valtion
liiketoiminnalle, jota tulee yhteiskuntapoliit-
tisista tai muista syistä ohjata.

Perustuslain ja muun yleisen lainsäädännön
kehittämisen vaikutukset eivät näy yleislais-
sa. Erityisesti perustuslaki, mutta myös valti-
on talousarviolaki, osakeyhtiölainsäädäntö,
kirjanpitolainsäädäntö, tilintarkastuslainsää-
däntö sekä EU-jäsenyyden myötä yhteis-
markkinoiden toimivuuteen liittyvä kilpailu-
lainsäädäntö tulee ottaa huomioon yleislakia
kehitettäessä. Yleislakia säädettäessä on ollut
tavoitteena lainsäädäntö, joka kattavasti kos-
kisi valtion liikelaitoksia. Lainsäädännön ke-
hittämisen myötä valtion liikelaitoksia kos-
kevia säännöksiä on otettu myös muuhun
lainsäädäntöön.
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Liikelaitostamisesta on käytännössä muo-
dostunut usein välivaihe siirryttäessä yhtiö-
muotoon. Tästä roolistaan huolimatta liike-
laitosmuoto on edelleen käyttökelpoinen ja
tarpeellinen. Tarvittaessa virastojen toimintaa
voidaan tehostaa muodostamalla uusia liike-
laitoksia joko virastoista tai niiden osista.

Liikelaitoksen yhteiskunnalliset tehtävät ja
julkiset hallintotehtävät

Yleislain antamisen keskeisiä tavoitteita on
ollut julkisten palvelujen laadun parantami-
nen ja toiminnan tehostaminen. Yleislain
mukaan lähtökohtana on, että liikelaitos tuot-
taa markkinaehtoisesti liiketaloudellisia peri-
aatteita noudattaen palveluja tai tavaroita.
Yleislain 2 §:n mukaan laitoskohtaisessa lais-
sa säädetään liikelaitoksen toimialasta ja teh-
tävistä.

Liiketaloudellisien periaatteiden noudatta-
mista koskevan pääsäännön lisäksi yleislain
2 §:n mukaan eduskunta voi asettaa liikelai-
tokselle palvelutavoitteita ja muita toiminta-
tavoitteita, jotka vaikuttavat liikelaitoksen ta-
loudelliseen tulokseen. Lain 2 §:n 3 momen-
tin mukaan taloudelliset tulostavoitteet on
asetettava niin, että liikelaitos voi saavuttaa
eduskunnan sille asettamat palvelu- ja muut
toimintatavoitteet.

Yleislain 9 §:n mukaan valtion talousar-
vioon voidaan ottaa määräraha korvauksen
myöntämiseen liikelaitokselle sille määrätyn
tehtävän suorittamiseksi sekä asetettujen pal-
velu- ja muiden toimintatavoitteiden saavut-
tamiseksi. Liikelaitos hoitaa asianomaisen
tehtävän myönnetyn korvauksen ja tehtävästä
saatavien muiden tulojen sekä tarvittaessa li-
säksi muista tehtävistä syntyvän ylijäämän
rajoissa. Käytännössä tällaisista tehtävistä
määrätään talousarviossa eduskunnan määri-
tellessä palvelu- ja muita toimintatavoitteita,
talousarviossa erillisen korvausmäärärahan
yhteydessä taikka laitoskohtaisen lain sään-
nösten nojalla.

Laitoskohtaisella lailla voidaan liikelaitok-
sen tuloutusvelvollisuutta rajoittaa. Muun
muassa Metsähallituksesta annetun 6 §:n
mukaan liikelaitoksen hallintaan voidaan siir-
tää omaisuutta, jolle ei saa asettaa tuottota-
voitetta. Kysymyksessä on Metsähallituksen
hallintaan siirretty kansallisomaisuus, johon

kuuluvat luonnonsuojelualueet, erämaa-
alueet ja muut niitä vastaavat alueet.

Edellisen mukaisesti liikelaitosmalli sopii
liiketaloudellisesti kannattavan valtion palve-
lu- ja tavaratuotannon tuottamismalliksi. Lii-
kelaitoksen palvelu- ja tavaratuotantoon
mahdollisesti myönnettävä taloudellinen tuki,
määrärahaohjaus ja eri tuotantoalueiden mer-
kittävä ristisubventio sekä muut poikkeukset
liiketaloudellisten periaatteiden noudattami-
sessa voivat aiheuttaa kilpailunäkökulmasta
ongelmia.

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hal-
lintotehtävä voidaan antaa muulle kuin vi-
ranomaiselle vain, jos se on tarpeen tehtävän
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä se
vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa eikä
muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkit-
tävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtä-
viä voidaan kuitenkin antaa vain viranomai-
selle. Julkisten hallintotehtävien hoitaminen
liikelaitoksissa on mahdollista, mikäli perus-
tuslain edellytykset täyttyvät. Julkisten hal-
lintotehtävien hoitamisesta tulee säätää aina
lailla. Ilmailulaitoksesta annetun lain 3 §:ssä
ja Metsähallituksesta annetun lain 2 ja
4 §:ssä on määritelty näiden liikelaitosten vi-
ranomaistehtävät. Termejä viranomaistehtä-
vät ja julkinen hallintotehtävä voidaan pitää
lähes samansisältöisinä. Termi julkinen hal-
lintotehtävä lienee sisällöltään laajempi kuin
viranomaistehtävä. Oleellista on, että tällais-
ten tehtävien suorittaminen edellyttää julki-
sen vallan käyttämistä.

Liikelaitoksen asiakkaat ovat sopimussuh-
teessa liikelaitokseen. Toimintaa koskevat
muun muassa kilpailu- ja tuoteturvallisuus-
säännökset. Henkilöasiakkaiden asemaa kos-
kevat myös kuluttajansuojaa koskevat sään-
nökset. Tuotettaessa virastomuodossa samoja
tavaroita tai palveluja kuin liikelaitosmuo-
dossa kuluttajansuojasäännöksiä eikä muita-
kaan edellä mainittuja säännöksiä sovelleta.
Viraston asiakkaan asemaa ja oikeusturvaa
määrittelee yleishallinto-oikeudelliset peri-
aatteet ja menettelytavat. Viraston asiakkaan
oikeusturvakeinona on kantelu.

Liikelaitoksen ohjauksesta

Liikelaitosten toiminta ja ohjaus perustuu
liiketaloudellisiin periaatteisiin. Toimivat
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markkinat ja asiakkaat ohjaavat liikelaitoksen
palvelu- ja tavaratuotantoa ja muuta toimin-
taa. Tätä täydentävä moniportainen ohjaus,
eduskunta — valtioneuvosto — asianomai-
nen ministeriö, ei ole aina osoittautunut tar-
koituksenmukaiseksi, eikä se ole välttämättä
tuonut lisäarvoa ohjaukseen. Käytännössä
eduskunnan ja valtioneuvoston sekä asian-
omaisen ministeriön palvelu- ja muita toi-
mintatavoitteita koskevat päätökset ovat ol-
leet usein samansanaisia tai lähes samansa-
naisia.

Liiketoimintaa koskevan ohjauksen näkö-
kulmasta on saatujen kokemusten perusteella
ollut ongelmallista hallinnollisten menettely-
jen hitaus, niiden julkisuus sekä liikelaitok-
sen rajoitettu toimivalta tehdä itseään koske-
via, erityisesti liiketoiminnan erilaiseen ke-
hittämiseen tähtääviä päätöksiä. Toisaalta lii-
kelaitosten ohjauksen edellytetään edistävän
toimintojen läpinäkyvyyttä. Erityisesti sub-
ventoitujen palvelujen sekä viranomaistoi-
minnan hoidon, talouden ja raportoinnin tu-
lee olla läpinäkyvää.

Liiketoiminnan ohjaus on ollut uusi tehtävä
ja se asettaa erityisvaatimuksia ohjaavalle
ministeriölle. Myöskään erilaiset ohjauskäy-
tännöt eri ministeriöissä eivät ole aina olleet
perusteltuja. Suurimpana ohjausongelmana
on pidetty liikesalaisuuden säilymistä sekä
toisaalta kilpailutilanteen edellyttämää nope-
aa päätöksentekoa. 1 päivänä joulukuuta
1999 voimaan tullut laki viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta (621/1999) koskee lain
4 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan valtion
liikelaitoksia. Laki selkeyttänee tilannetta.
Lain 24 §:n 17 kohdan mukaan salassa pidet-
täviä ovat asiakirjat, jotka sisältävät tietoja
muun muassa valtion laitosten liike- ja am-
mattisalaisuudesta samoin kuin sellaiset asia-
kirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaa-
vasta liiketoimintaa koskevasta seikasta, jos
tiedon antaminen niistä aiheuttaisi laitokselle
taloudellista vahinkoa tai saattaisi toisen sa-
manlaista tai muutoin kilpailevaa toimintaa
harjoittavan yhteisön parempaan kilpailu-
asemaan tai heikentäisi laitoksen mahdolli-
suuksia edullisiin hankintoihin tai sijoitus-,
rahoitus- ja velanhoitojärjestelyihin.

Valtiovarainministeriö on ulottanut liikelai-
tosten omistajaohjauksen tehostamiseksi hy-
vää omistajahallintoa koskevat ns. CG-pe-

riaatteet hallinnonalallaan toimiviin liikelai-
toksiin. Yhtenäisyyden vuoksi olisi tärkeää,
että suosituksia sovellettaisiin kaikkiin valti-
on liikelaitoksiin huolimatta siitä, minkä mi-
nisteriön alaisuudessa ne toimivat. Tämän
vuoksi hyvää omistajahallintoa koskevien
periaatteiden keskeinen sisältö on syytä
huomioida liikelaitoslakia kehitettäessä. Oh-
jauksen kehittämisessä tulisi enenevästi kiin-
nittää huomiota toiminnan läpinäkyvyyteen
ja raportointiin. Liikelaitoksen tulisi toimin-
takertomuksessaan esittää ne välineet, joilla
hallitus pyrkii siihen, että liikelaitos tuottaa
taloudellista tulosta ja lisäarvoa. Tunnusluvut
tulee määritellä yhteneväisten periaatteiden
mukaisesti. Tilintarkastuksen tulee varmistaa
tietojen oikeellisuus.

Valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995)
9 §:n 4 kohdan mukaan valtion liikelaitoksia
koskevat sellaiset asiat, jotka laissa tai ase-
tuksessa on säädetty ratkaistavaksi valtioneu-
vostossa, ratkaistaan yleisistunnossa. Kun
säädöksissä toimivalta on annettu ministe-
riölle, se pysyy ministeriössä. Yleislain mu-
kaan keskeiset liikelaitoksia koskevat ohjaus-
päätökset tekee valtioneuvoston yleisistunto.
Asioiden käsittelystä valtioneuvoston raha-
asianvaliokunnassa annetun valtioneuvoston
määräyksen (valtiovarainministeriön mää-
räyksiä 3.1.2002, TM 0201) 2.4. kohdan mu-
kaan ennen valtioneuvoston yleisistunnossa
tapahtuvaa käsittelyä on valtioneuvoston
raha-asiainvaliokunnassa käsiteltävä valtion
liikelaitoksia koskevat hallituksen esitykset,
asetukset ja määräykset, liikelaitoksen pal-
velu- ja muiden toimintatavoitteiden, tulosta-
voitteiden ja tilinpäätöksen vahvistaminen
sekä voiton tuloutus, liikelaitokselle lainaeh-
doin myönnettävää määrärahaa tai liikelai-
toksen pääoman korottamista tai alentamista
koskevat asiat sekä liikelaitoksen osakehan-
kintaa ja sen antamaa takausta koskevat asiat.

Yleislain säätämisen jälkeen valtioneuvos-
tossa käsiteltäviä asioita on oleellisesti karsit-
tu. Erityisesti tulosohjaukseen siirryttäessä
hallintoa koskevaa ratkaisuvaltaa on siirretty
määrätietoisesti valtioneuvoston piiristä
muuhun keskushallintoon sekä alue- ja pai-
kallishallintoon. Valtioneuvoston yleisistun-
non ratkaistavaksi ovat jääneet ainoastaan
laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat
sekä ne muut asiat, joiden merkitys vaatii
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yleisistunnon käsittelyä. Toimialan tulosoh-
jaus on keskitetty asianomaiseen ministe-
riöön. Liiketoiminnan asettamien joustavuus-
näkökohtien ohella liikelaitosten ulkoista oh-
jausta ja sen yksityiskohtaisuutta tulee ar-
vioida myös tätä kehitystä vasten. Tavoittee-
na tulisi olla, että liikelaitoksen ohjausta
mahdollisimman laajasti koottaisiin asian-
omaiseen ministeriöön.

Liikelaitoksen omasta toimivallasta ja vas-
tuusta

Liikelaitoksen ohjaustoimivaltaa arvioita-
essa tulee arvioida myös liikelaitoksen toi-
mivan johdon mahdollisuutta reagoida muu-
tostilanteisiin. Tulosohjauksen myötä virasto-
jen sisäistä organisointia koskeva ratkaisu-
valta on siirretty virastoille itselleen. Yleis-
laissa liikelaitokselle on annettu laaja toimi-
valta tehdä päätöksiä itseään koskevissa asi-
oissa. Yleislain 4 §:n mukaan liikelaitos rat-
kaisee ne toimintaansa, talouttansa ja hallin-
toansa koskevat asiat, joita ei yleislaissa sää-
detä eduskunnan hyväksyttäviksi taikka
yleislaissa tai laitoskohtaisessa laissa säädetä
valtioneuvoston tai ministeriön ratkaistaviksi.
Tämä toteava säännös ei tosiasiallisesti rajoi-
ta eduskunnan toimivaltaa myös muussa lain-
säädännössä säätää liikelaitoksia koskevia
asioita, eikä rajoita eduskunnan oikeutta
puuttua muussa lainsäädännössä liikelaitok-
sen päätöksentekoon.

Yleislaissa on liikelaitoksen oman toimi-
vallan jakoa koskevia säännöksiä. Säännök-
set ovat jossain määrin epäselviä. Liikelai-
toksen toimivan johdon, hallituksen ja toimi-
tusjohtajan välisiä toimivalta-, valvonta- ja
vastuusuhteita on kehitettävä osakeyhtiölain
periaatteiden mukaisesti. Mallia kehitettäessä
ei tule unohtaa myöskään sitä, että liikelaitos
on osa valtionhallintoa ja että liikelaitos ei
tästä syystä muodosta erillisvarallisuutta eikä
valtion vastuu rajoitu liikelaitoksen omaan
pääomaan, vaan valtio vastaa viime kädessä
liikelaitoksen koko toiminnasta.

Liikelaitoksen toiminnasta ja tuloksesta
ovat vastuussa sen toimiva johto ja sen hal-
lintoelimet. Ne tekevät myös liikelaitoksen
toimintaa koskevat päätökset. Liikelaitoksen
hallinnon kehittämisessä tulee toteuttaa sel-
laiset ratkaisut, jotka parhaiten turvaavat te-

hokkaan omistajaohjauksen ja -valvonnan,
mukaan lukien niiden yhteiskunnallinen eri-
tyisintressi. Tavoitteena on, että hallituksen
on raportoitava tuloksista ministeriölle tar-
peen mukaan, vähintään kolme kertaa tili-
kaudessa. Raportoinnin tulee kattaa koko lii-
ketoiminta sekä kaikki viranomaisten ohja-
uspäätökset. Samalla on ilmoitettava ne kes-
keiset riskitekijät, jotka voivat estää asetettu-
jen tavoitteiden toteutumisen.

Liikelaitoksen toimivalta rajoittuu sen lai-
toskohtaisessa laissa määriteltyyn liiketoi-
mintaan. Voimassa olevan lain 12 §:n
4 momentin mukaan liikelaitoksen on nouda-
tettava valtioneuvoston antamia määräyksiä
myöntäessään lainaa tai avustuksia. Valtio-
neuvosto ei ole antanut tässä tarkoitettuja
määräyksiä. Kun liikelaitokset eivät toimi ra-
hoitusalalla, ei lainan myöntämisen tulisi olla
liikelaitokselle mahdollista. Myöskään avus-
tusten antaminen ei sovellu liikelaitoksen
omin päätöksin tapahtuvaksi. Osakeyhtiössä
yhtiökokous päättää osakeyhtiölain 13 luvun
6 §:n mukaan lahjan antamisesta yleis-
hyödyllisiin tarkoituksiin. Lahjan tai avus-
tuksen antaminen voisi olla mahdollista ai-
noastaan eduskunnan luvalla.

Liikelaitoksen vastuujärjestelmät on raken-
nettu valtion järjestelmiin tukeutuviksi. Kos-
ka liikelaitokset toimivat kilpailluilla mark-
kinoilla, niillä ei saisi olla omistuksesta joh-
tuvia rakenteellisia etuja eikä myöskään hait-
toja. Jäljempänä verrataan valtion liikelaitok-
sia vastaavalla toimialalla toimiviin osakeyh-
tiöihin.

Liikelaitoksen toiminnan erityisrahoitus

Yleislain lähtökohtana on periaate, jonka
mukaan liikelaitokset noudattavat liiketalou-
dellisia periaatteita toiminnassaan. Liikelai-
tokset hinnoittelevat tavaransa ja palvelunsa.
Yleislaissa on kuitenkin varauduttu siihen,
että liikelaitoksella voi olla liiketaloudellises-
ti kannattamattomia tehtäviä ja että laitos-
kohtaisessa laissa säädetään muunlaisesta
hinnoittelusta.

Liikelaitoksen ohjauspäätökset voivat edel-
lyttää, että liikelaitos hoitaa myös muita kuin
liiketaloudellisesti kannattavia tehtäviä.
Yleislain 9 §:n mukaan valtion talousarvioon
voidaan ottaa määräraha korvauksen myön-
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tämiseen liikelaitokselle määrätyn tehtävän
suorittamiseksi sekä asetettujen palveluta-
voitteiden ja muiden toimintatavoitteiden
saavuttamiseksi. Liikelaitos hoitaa asian-
omaisen tehtävän myönnetyn korvauksen ja
tehtävästä saatavien muiden tulojen sekä tar-
vittaessa lisäksi muista tehtävistä syntyvän
ylijäämän rajoissa. Valtion liikelaitoksella
voi olla myös muita yhteiskunnallisia palve-
lutehtäviä, joiden suorittamista varten valtion
talousarvioon voidaan ottaa määräraha.

Edellä mainittujen lisäksi valtion liikelai-
tokset voivat markkinoilla toimivien yritys-
ten tavoin hakea valtion erilaisia yritystukia
(esim. työllisyystuet) liiketaloudelliseen toi-
mintaansa.

Liikelaitosten erityistehtävien rahoituksen,
kustannusten sekä hinnoittelun heikko lä-
pinäkyvyys vaarantaa valtion ohjauksen, lii-
ketaloudellisen toiminnan uskottavuuden ja
kilpailuneutraliteetin.

Henkilöstön asema ja kustannusvaikutukset

Valtion liikelaitos on osa valtiokokonai-
suutta. Valtion liikelaitosten työsopimussuh-
teisen henkilöstön, yhteensä lähes 8 000 hen-
kilöä, oikeusasema ja palvelussuhteen ehdot
määräytyvät yleisen työlainsäädännön ja lii-
kelaitoksissa sovellettavien sopimusten mu-
kaisesti. Työehtosopimuslain (436/1946)
mukaisesti liikelaitosten työnantajayhdistys,
Liikenteen ja erityispalvelujen työnantajajär-
jestö LTY ry tekee liikelaitosten ja valtion
henkilöstöä edustavien keskusjärjestöjen
kanssa työehtosopimukset. Näitä sopimuksia
täydentävät liikelaitoksissa asianomaisten
henkilöstöjärjestöjen kanssa tehdyt työehto-
sopimukset. Sopimuksissa on valtion tasoa
vastaavia eräitä palvelussuhteen ehtoja, kuten
vuosilomat ja sairausajan palkkaus, jotka an-
tavat työntekijöille paremmat edut kuin yksi-
tyisillä aloilla.

Sosiaaliturvamaksujen määrittelyssä liike-
laitoksia käsitellään omana ryhmänään. Lii-
kelaitosten henkilökunnan palvelussuhteen
ehdot ja sosiaaliturvamaksut ovat saman ta-
soisia kuin vastaavan toimialan osakeyhtiöis-
sä lukuun ottamatta eläkekustannuksia. Lii-
kelaitoksen suorittamat eläkemaksut ovat pa-
ri prosenttiyksikköä korkeammat kuin vas-
taavissa osakeyhtiöissä.

Hallituksen esityksen perusteluissa valtion
virkamieslaiksi (HE 291/1993 vp) todettiin,
että hallitus pitää parhaana vaihtoehtona sitä,
että virkasuhde on pääasiallinen palvelussuh-
de valtion talousarviotalouden piiriin kuulu-
vassa hallinnossa. Edelleen hallituksen esi-
tyksen perustelujen mukaan valtion liikelai-
toksissa tulisi käyttää palvelussuhteena pää-
sääntöisesti työsopimussuhdetta, koska liike-
laitokset toimivat kilpailutilanteessa työso-
pimussuhdetta käyttävien yritysten kanssa.

Ilmailulaitoksessa ja Metsähallituksessa on
julkisia hallintotehtäviä. Julkisen vallan käyt-
töä sisältävissä valtionhallinnon tehtävissä
käytetään virkasuhdetta. Tämän vuoksi näi-
den tehtävien hoitamista varten näillä liike-
laitoksilla on virkoja. Metsähallituksessa on
22 virkaa ja Ilmailulaitoksessa 434 virkaa.
Ilmailulaitoksen viranomaisyksikössä työs-
kentelee 70 henkilöä. Muut Ilmailulaitoksen
virkamiehistä hoitavat liiketoimintaan liitty-
viä tehtäviä. He ovat yleensä tulleet palvelus-
suhteeseen Ilmailuhallitukseen. Heidän vir-
kojaan ei liikelaitostamisvaiheessa ole muu-
tettu työsuhteisiksi. Henkilön siirtyessä pois
liikelaitoksesta hänen virkansa lakkautetaan
ja tehtävä muutetaan työsuhteiseksi. Liikelai-
tosten harvalukuisiin virkamiehiin sovelle-
taan valtion virkamieslainsäädäntöä ja LTY
ry:n ja valtion henkilöstöä edustavien kes-
kusjärjestöjen kanssa tehtyjä virkaehtosopi-
muksia.

Yleislain mukaan liikelaitoksessa on toimi-
tusjohtaja. Osakeyhtiölain mukaan toimitus-
johtaja on yhtiön lakisääteinen toimielin. Lii-
kelaitosten toimitusjohtajat ovat joko työsuh-
teessa tai virkasuhteessa. Vaikka liikelaitok-
sessa olisi julkisia hallintotehtäviä, ei ole tar-
koituksenmukaista, että toimitusjohtaja olisi
virkamies, sillä julkisten hallintotehtävien
hoito tulee aina eriyttää liikelaitoksen muusta
toiminnasta ministeriön suoraan ohjaukseen.

Valtion liikelaitosten verovelvollisuus

Arvonlisäverotuksessa liikelaitokset ovat
arvonlisäverolain (1501/1993) 7 §:n mukaan
erikseen verovelvollisia. Koska valtion liike-
laitokset ovat yleisten sääntöjen mukaan
erikseen verovelvollisia, ne suorittavat veroa
myös muille valtion viranomaisille ja laitok-
sille tapahtuvasta myynnistä. Vastaavasti
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muiden valtion viranomaisten ja laitosten on
yleisten sääntöjen mukaan suoritettava veroa
tällaisille yksiköille tapahtuvasta myynnistä.
Myös valtion liikelaitosten omaa käyttöä ve-
rotetaan yleisten sääntöjen mukaisesti. Valti-
on liikelaitoksen ei kuitenkaan ole suoritetta-
va veroa viranomaistoimintana tapahtuvasta
tavaroiden ja palvelujen luovutuksesta.

Tuloverotuksessa tuloverolain (1535/1992)
21 §:n 3 momentin nojalla valtiovarainminis-
teriö määrää, miten valtion tulonhankkimis-
toiminta jakautuu verovelvollisiin rinnastet-
taviin verotusyksiköihin. Valtiovarainminis-
teriön valtion verotusyksiköistä antaman pää-
töksen (427/1993) mukaan valtion verotus-
yksiköitä tuloverotuksessa ovat muun muassa
valtion liikelaitokset. Valtio ja sen laitokset
ovat valtion tuloverosta vapaita. Ne ovat kui-
tenkin verovelvollisia kunnalle ja seurakun-
nalle, mutta tällöinkin rajoitetusti. Veroa on
suoritettava kunnalle ja seurakunnalle tulove-
rolain 124 §:n 3 momentissa mainitun tulove-
roprosentin mukaan.

Valtio ja sen laitokset suorittavat tuloveroa
tuloverolain 21 §:n 3 momentin mukaan vain
maatilojensa ja niihin verrattavien muiden
kiinteistöjensä tuottamista tuloista, sellaisten
muiden kiinteistöjensä tuloista, joita ei käyte-
tä yleisiin tarkoituksiin sekä yksityisyrityk-
siin verrattavien teollisuus- ja muiden liik-
keiden tuloista.

Valtion ja sen laitosten yksityisyrityksiin
verrattavien teollisuus- ja muiden liikkeiden
tulot ovat kokonaisuudessaan veronalaisia.
Laitosten liiketoiminnan tulos vahvistetaan
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain
(360/1968) mukaan. Tuloverolain 21 §:n 3
momentin mukaan valtio ei kuitenkaan ole
verovelvollinen tulosta, jonka se saa pääasi-
allisesti toisten valtion laitosten tarpeiden
tyydyttämiseksi toimivasta liike- tai tuotanto-
laitoksesta. Vaikka valtion yksiköillä olisi
yksityissektoriin kohdistuvaa liiketoimintaa,
toiminta on kokonaisuudessaan verotonta, jos
yli puolet toiminnasta kohdistuu toisten val-
tion laitosten palvelemiseen. Tuloverolain
21 §:n 3 momentin erityissäännöksen mu-
kaan valtio ei ole miltään osin verovelvolli-
nen tulosta, jonka se saa laiva-, lento- tai
autoliikenteestä, rautateistä, kanavista, sata-
mista taikka posti-, tele- tai radiolaitoksista.

Valtion liikelaitokset maksavat kiinteistö-

verolain (654/1992) mukaan hallintaansa siir-
retyistä kiinteistöistä kiinteistöveroa sekä va-
rainsiirtoverolain mukaan kiinteistön tai ar-
vopaperin luovutuksesta varainsiirtoveroa.

Osakeyhtiöihin verrattuna valtion liikelai-
toksiin sovellettava arvonlisäveron ja va-
rainsiirtoveron verokanta sekä kiinteistöve-
ron veroprosentti ovat saman suuruiset. Tu-
loverotuksessa liikelaitosten tuloveroprosent-
ti on alempi kuin osakeyhtiöiden yhteisöve-
roprosentti. Esimerkiksi verovuonna 2000
liikelaitosten tuloprosentti oli 11,0258 ja yh-
teisöjen tuloveroprosentti 29. Ero johtuu sii-
tä, että valtio ja sen laitokset ovat valtion tu-
loverosta vapaita. Valtion liikelaitosten tu-
loksesta on koko liikelaitoskautena 56 %:a
tuloutettu valtion talousarvioon.

Liikelaitoksen vieraan pääoman hankinta

Yritystoiminnan yleinen periaate on, että
omistaja huolehtii yritystensä rahoituksesta ja
rahoitukseen tarvittavista takuista. Kun liike-
laitokset toimivat viime kädessä valtion vas-
tuulla, liikelaitosten asema rahoitusmarkki-
noilla määräytyy valtion aseman mukaan.
Liikelaitoksen tästä saama etu on arviolta
noin 0,50 % lainojen korkotasossa. Vastaa-
vansuuruinen on myös se etu, minkä liikelai-
toksen tytäryhtiö saa liikelaitoksen myöntä-
essä vakuuden sen hankkiman lainan vakuu-
deksi.

Yleislain 6 §:n 3 kohdan mukaan liikelai-
tosta varten voidaan valtion talousarvioon ot-
taa määräraha myönnettäväksi liikelaitoksel-
le lainaehdoin. Liiketoiminnassa lähtökohta
on, että vieraan pääoman rahoitus hankitaan
markkinoilta. Budjettilaina on poikkeus ylei-
sistä menettelytavoista.

Liikelaitoksen vakuuttaminen

Liikelaitos hankkii yleislain mukaan laki-
sääteiset vakuutukset valtion yleisestä järjes-
telmästä. Näiden järjestelmien hallinnoinnis-
ta huolehtii valtiokonttori. Voimassa olevien
säännösten mukaan valtiokonttori on maksut-
ta huolehtinut näistä palveluista. Liikelaitos
on maksanut valtiokonttorille ainoastaan sen
maksamat etuudet, korvaukset ja eläkkeet ta-
paturmavakuutusjärjestelmässä ja pääsään-
töisesti myös liikennevakuutusjärjestelmässä.
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Valtiokonttori on sopimusperusteisesti voinut
periä liikennevahinkoasioissa myös hoitoku-
luosuuden. Tilanteissa, joissa liikelaitokselta
ei ole peritty hoitokuluja, kilpailuneutraliteet-
tisyistä tällaiset palvelut tulisi muuttaa mak-
sullisiksi.

Liikelaitos voi päättää, hankkiiko se ei-
lakisääteisiä vakuutuksia varten vakuutuksen
markkinoilta vai haluaako se kuulua valtion
vahinkoturvajärjestelmään. Tämä koskee lii-
kelaitoksen hallintaan siirrettyä omaisuutta ja
sen liiketoimintaa kohdanneen vahingon kor-
vaamista. Valtiovarainministeriö määrää val-
tion liikelaitosten vahinkoturvajärjestelmästä
annetun valtioneuvoston päätöksen
(1422/1991) 8 §:n 1 ja 2 momentin nojalla
vuodeksi kerrallaan liikelaitoksen omavas-
tuun sekä vahinkokohtaisen rajan. Valtiova-
rainministeriö määrää myös keskeytysvahin-
kojen omavastuurajan ja korvaukseen oikeut-
tavan ajan vahinkotapahtumasta lukien.

Liittyessään valtion vahinkoturvajärjestel-
mään liikelaitokset eivät maksa vakuutus-
maksuja. Ne vastaavat sen sijaan itse kaikista
vuotuisen omavastuurajan (esim. 3 000 000
euroa) alle jäävistä vahingoista. Myös vahin-
kokohtainen raja on vahvistettu (esim.
30 000 euroa). Vuotuisen omavastuurajan
täyttymistä laskettaessa huomioidaan vain
vahinkokohtaisen rajan ylittävät osuudet va-
hingoista. Vuotuisen omavastuun yli mene-
västä vahingon määrästä valtion korvattavak-
si tulisi 95 %.

Edellä mainitun valtioneuvoston päätöksen
mukaan omavastuut kuvaavat laitoksen itse-
näistä kykyä selviytyä ennalta arvaamattomi-
en omaisuusvahinkojen aiheuttamista talou-
dellisista menetyksistä. Ne lasketaan tulok-
sesta ja taseesta ilmenevien tunnuslukujen
perusteella.

Kaikki liikelaitokset ovat toistaiseksi liitty-
neet valtion vahinkoturvajärjestelmään. Sat-
tuneet vahingot ovat olleet yleensä valtiova-
rainministeriön määräämää omavastuuta ja
vahinkokohtaista rajaa pienempiä. Käytän-
nössä vain kerran vahingot ovat tulleet valti-
on korvattaviksi. Valtion vahinkoturvajärjes-
telmää voidaan pitää ongelmallisena kilpai-
luneutraliteettisyistä.

3. Esityksen tavoit teet ja keskeiset
ehdotukset

3.1. Tavoitteet ja keinot niiden saavutta-
miseksi

Valtion liikelaitoksista annetun lain uudis-
tamisen lähtökohtana on uuden perustuslain
sisältö. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja sel-
keyttää yleislain rakennetta kokoamalla asia-
kokonaisuudet yhteen, täydentää sekä uudis-
taa sitä muuta yritystoimintaa koskevassa
lainsäädännössä tapahtuneen kehityksen mu-
kaiseksi. Tämä koskee muun muassa talous-
arviolainsäädäntöä, osakeyhtiölainsäädäntöä,
kirjanpitolainsäädäntöä ja tilintarkastuslain-
säädäntöä. Liikelaitokset noudattavat valti-
onhallinnon yleisiä menettelytapasäännöksiä.
Niiden osalta lainsäädännön kehittäminen on
jätetty asianomaisen lainsäädännön kehittä-
misen varaan. Valtion liikelaitosten velvolli-
suudesta palvella maan kansalliskielillä sää-
detään kielilaissa.

Myös yhteiskunnassa tapahtuneet muutok-
set pyritään ottamaan huomioon. Erityisesti
yhteismarkkinoiden toimivuusvaatimus,
maksujen euro-määräisyys sekä kilpailuneut-
raliteetti edellyttävät yleislain uudistamista.
Liikelaitoksen kilpailuasemaan vaikuttavat
yleislain mukainen korvausmäärärahajärjes-
telmä ja ristisubventointijärjestelmä sekä lii-
ketaloudellisesta hinnoittelusta poikkeava
hinnoittelu. Liikelaitoksen kilpailuaseman to-
teaminen edellyttää järjestelmien läpinäky-
vyyttä. Myös 1 päivästä heinäkuuta 2001 lu-
kien EU:n ns. transparenssidirektiivi on edel-
lyttänyt tätä. Komission direktiivi
2000/52/EY jäsenvaltioiden ja julkisten yri-
tysten välisten taloudellisten suhteiden avoi-
muudesta annetun komission direktiivin
80/723/ETY muuttamisesta velvoittaa direk-
tiivin tarkoittamat yritykset sekä erittelemään
eri toiminnoista syntyvät tulonsa ja menonsa
että antamaan yrityskohtaiset tiedot mene-
telmistä, joilla tulot ja menot kohdistetaan eri
toiminnoille.

Tavoitteena on säätää laki, jossa on liikelai-
tosmallin kannalta keskeiset säännökset.
Vain liikelaitosmallin kannalta perustellut
poikkeukset tulisi sisällyttää laitoskohtaisiin
lakeihin. Yleislain uudistaminen edellyttää
laitoskohtaisten lakien arviointia ja kehittä-
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mistä yleislain uudistamisen yhteydessä esi-
tettyjen periaatteiden mukaisiksi. Tavoitteena
onkin yhden vuoden siirtymäkauden aikana
arvioida kaikki laitoskohtaiset lait sekä tehdä
niihin tarvittavat muutokset.

Ehdotuksen tavoitteena on kehittää ja sel-
keyttää liikelaitoksen ohjaus- ja johtamissuh-
teita. Ehdotuksella turvataan eduskunnan
mahdollisuus ohjata liikelaitosten toimintaa
ja samalla se korostaa asianomaisen ministe-
riön vastuuta liikelaitoksen ohjauksessa.
Eduskunta asettaisi edelleen liikelaitoksen
palvelu- ja muut toimintatavoitteet. Liikelai-
toksen ohjausta koskevaa ratkaisuvaltaa eh-
dotetaan siirrettäväksi valtioneuvoston yleis-
istunnolta asianomaiselle ministeriölle.

Ehdotuksen tavoitteena on yhteensovittaa
ohjauspäätöksiä ja varmistaa eri liikelaitosten
johdonmukainen ja tasapuolinen ohjaus ja
arviointi valtioneuvoston tasolla. Valtioneu-
voston yleisistunto käsittelisi vain laajakan-
toiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat sekä ne
muut asiat, joiden merkitys sitä vaatii. Muu
säännöksiin perustuva määrämuotoinen liike-
laitosohjaus sekä omistajaohjaus keskitettäi-
siin asianomaiseen ministeriöön. Tarvittaessa
ministeriön käsittelyä edeltäisi kuitenkin val-
tioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsitte-
ly. Ohjausmuodot lähentyisivät toisiaan ja
muodostaisivat aiempaa selkeämmän koko-
naisuuden.

Ohjauksen kehittämiseen liittyen myös lii-
kelaitosten lakia alemmanasteisen normioh-
jauksen tarpeellisuus arvioidaan. Ohjausta
uudistettaessa arvioidaan myös liikelaitosten
seurannan ja raportoinnin sisältö ja tarkoituk-
senmukaisuus.

Ehdotuksen tavoitteena on lisäksi parantaa
liikelaitoksen toimintaedellytyksiä ja kykyä
reagoida muuttuviin kilpailutilanteisiin mark-
kina- ja kilpailutilanteen edellyttämällä taval-
la, mahdollistaa liikelaitoksen liiketoiminnan
kehittäminen aiempaa joustavammin ja no-
peammin sekä turvata liikelaitoksen kannalta
tärkeiden suunnittelu- ja muiden tietojen py-
syminen salassa. Toisaalta ehdotuksen tavoit-
teena on lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä
tilanteissa, joissa kilpailulliset näkökohdat si-
tä edellyttävät sekä varmistaa, että liikelai-
tosmalli ei tuota kilpailuetua tai muutoin vää-
ristä avointa kilpailua.

Liikelaitoksen toimivaltaa koskevien ehdo-

tusten rinnalla on tarkoituksenmukaista tar-
kentaa ja selkeyttää liikelaitoksen hallituksen
ja toimitusjohtajan tehtäviä ja vastuita. Osa-
keyhtiölainsäädännön tapaan toimitusjohtaja
olisi hallituksen ohella liikelaitoksen pakolli-
nen toimielin. Myös tilintarkastajien määrää,
kelpoisuusehtoja, tehtäviä ja vastuuta on tar-
koituksenmukaista kehittää ja selkeyttää.

Lisäksi tavoitteena on uudistaa ja täydentää
lakia muussa lainsäädännössä tai käytännössä
tapahtunutta kehitystä vastaavaksi.

3.2. Keskeiset ehdotukset

Ohjauksen kehittämistä koskevat keskeiset
ehdotukset

Eduskunnan ohjaustehtäviin ei ehdoteta
oleellisia muutoksia. Eduskunta päättäisi
edelleen liikelaitoksen palvelu- ja muista
toimintatavoitteista. Ainoastaan liikelaitok-
sen investointien tärkeimpien kohteiden hy-
väksymistä koskeva tehtävä ehdotetaan pois-
tettavaksi, sillä investointien esittäminen val-
tion talousarviossa ei ole markkina- ja kilpai-
lutilanteessa yleensä mahdollista eikä kilpai-
lutilanteen kannalta toivottavaa.

Valtioneuvostolta ehdotetaan siirrettäväksi
asianomaisen ministeriön ratkaistavaksi pal-
velu- ja muista toimintatavoitteista sekä tu-
los- ja tuloutustavoitteesta päättäminen sekä
liikelaitoksen tilintarkastajien valinta. Myös
liikelaitoksen talouden ja toiminnan vuotta
pitempää ajankohtaa koskevien tavoitteiden
hyväksyminen ehdotetaan siirrettäväksi val-
tioneuvostolta asianomaiselle ministeriölle.
Asia käsiteltäisiin liikelaitoksen ohjauksesta
vastaavien ja liikelaitoksen edustajien neu-
votteluissa. Asiassa ei tehtäisi hallintopäätös-
tä.

Omistajaohjauksen kannalta keskeisin elin
valtion liikelaitoksessa on liikelaitoksen hal-
litus, joka vastaa liikelaitoksen toiminnasta ja
valvoo muun muassa toimitusjohtajan toi-
mintaa. Käytännössä liikelaitosten toimitus-
johtajat ovat olleet hallitusten jäseniä. Nyt-
temmin käytännöstä on luovuttu. Valvonnan
asianmukaiseksi toteutumiseksi hallituksen
jäseneksi tulisi valita liikelaitoksen ulkopuo-
lisia asiantuntijoita. Liikelaitoksesta vastuus-
sa olevalla ministeriöllä tulee yleensä olla
suora edustus hallituksessa. Ministeriön ni-
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meämä edustaja liikelaitoksen hallituksessa
toimii itsenäisesti ja liikelaitoksen hyväksi,
aivan kuten hallituksen muutkin jäsenet. Hal-
lituksen valvontatehtävän johdosta hallituk-
sen tulisi nimittää liikelaitoksen toimitusjoh-
taja. Toimitusjohtaja olisi liikelaitoksen pa-
kollinen toimielin. Myös nykyisten toimitus-
johtajien osalta tulisi pyrkiä sopimusteitse
muuttamaan järjestelmää.

Liikelaitoksen tehtäviä koskevat keskeiset
ehdotukset

Hallituksen tarkoituksena on samassa yh-
teydessä kuin laitoskohtaiset lait arvioidaan
kartoittaa liikelaitosten hoitamat julkiset hal-
lintotehtävät, niiden tarkoituksenmukaisuus
sekä varmistaa, että julkisten hallintotehtävi-
en hoitamisessa noudatetaan kaikkia hyvän
hallinnon periaatteita ja että toimintaa koske-
vat lain tasoiset säännökset ovat riittävän yk-
sityiskohtaisia. Lähtökohtana arvioinnissa on
perustuslain 124 §:n sisältö. Valmisteilla ole-
va hallintolaki siihen liittyvine lainsäädäntöi-
neen selkeyttänee tilannetta myös liikelaitok-
sissa.

Lähtökohtana tulee olla, että liikelaitokselle
mahdollisesti säädetyt julkiset hallintotehtä-
vät organisoidaan erilleen liiketoiminnasta.
Ministeriö ohjaa julkisten hallintotehtävien
suorittamista, eikä tehtävä kuulu liikelaitok-
sen hallitukselle tai toimitusjohtajalle. Niistä
raportoidaan ministeriölle samalla tavoin
kuin virastojen hoitamasta julkisen vallan
käyttöön liittyvästä toiminnasta yleensä. Val-
tion talousarviossa tätä toimintaa käsitellään
erillisenä ohjattavana toimintona erillään lii-
ketoiminnasta, ja näitä tehtäviä hoitavat vir-
kamiehet.

Liikelaitosten erillisrahoitusta koskevat eh-
dotukset

Lähtökohtana pitäisi olla, että liikelaitok-
sen kaikki tavarat ja palvelut tuotetaan liike-
taloudellisesti kannattavasti. Liikelaitoksille
ei tulisi myöntää talousarviossa sellaisia
avustuksia tai tukia, joita niiden kilpailijoille
ei myönnetä. Liiketoimintaa koskevaa hin-
noittelutoimivaltaa ei tulisi rajoittaa laitos-
kohtaisilla säännöksillä. Liikelaitoksille ei
myöskään tulisi määrätä tehtäviä, joita ne ei-

vät voi tuottaa liiketaloudellisesti kannatta-
vasti ja joita ne joutuisivat tukemaan muun
toimintansa tuotoilla.

Liikelaitosten ohjauksessa tulisi siirtyä
säädettyjen erityistehtävien osalta tilaaja-
tuottaja -järjestelmän mukaiseen menette-
lyyn, jossa asianomainen ministeriö ja muu
liikelaitoksen tavaroita ja palveluja tarvitseva
ostaisi ne liikelaitokselta tai muulta tuottajal-
ta. Tämä ei kuitenkaan rajoita eduskunnan
toimivaltaa päättää liikelaitokselle erikseen
määritellyn tehtävän hoitamiseen myönnettä-
västä määrärahasta. Perustuslain 84 §:n mu-
kaan määrärahan ottamisen tulee perustua la-
kiin. Valtion talousarvioon otetun määrära-
han puitteissa liikelaitos hoitaisi sille määrä-
tyt liiketaloudellisesti kannattamattomat teh-
tävät.

Hallituksen tavoitteena on arvioida liikelai-
tosten erillisrahoituksen sekä laitoskohtaisis-
sa laeissa olevia hinnoittelua koskevien
säännösten tarkoituksenmukaisuutta. Tavoit-
teena on, että ristisubventiosta luovutaan ja
erillisrahoitusta varten otetaan määräraha
valtion talousarvioon. Yleislaissa säädettäi-
siin mahdollisesta liikelaitoksen liiketalou-
dellisesti kannattamattoman toiminnan ra-
hoittamisesta. Laitoskohtaiseen lakiin otetaan
erillisrahoituksen käyttökohteet. Mikäli lai-
toskohtaisessa tarkastelussa päädytään siihen,
että liikelaitoksella on julkisia hallintotehtä-
viä, tulee niiden hinnoittelussa noudattaa val-
tion maksuperustelain periaatteita. Mahdolli-
nen hintatuki tulee ottaa erillisenä määrära-
hana talousarvioon.

Yleislain 9 §:n, laitoskohtaisten lakien
ja/tai pelkällä budjettipäätöksellä rahoitetta-
vien erityistehtävien sekä ristisubventoitujen
tehtävien taloudellinen läpinäkyvyys on ollut
erittäin heikkoa. Muun muassa kilpailullisista
syistä erillisrahoitusta koskevat kohteet tulee
laskentatoimessa, hinnoittelussa, kirjanpidos-
sa ja muussakin raportoinnissa sekä tilinpää-
töksessä käsitellä erillisinä kohteina konser-
nin tytäryrityksen tapaan. Ainoastaan tällä
tavoin ulkopuolinen taho voi arvioida toi-
menpiteiden taloudellisia ja kaupallisia vai-
kutuksia. Sama koskee myös omaisuutta, jol-
le ei aseteta tuottotavoitetta. Myös EU:n
transparenssidirektiivi edellyttää tätä. Mikäli
erillisrahoitus koskisi julkisten hallintotehtä-
vien hoitamista, tulisi tämän toiminnan osalta
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lisäksi ottaa talousarvioon samat tiedot kuin
virastojen osalta yleensä otetaan.
Muut keskeiset ehdotukset

Liikelaitoksen oman pääoman määritelmää
ehdotetaan laajennettavaksi niin, että liikelai-
toksella olisi mahdollisuus tehdä yritysten
tapaan arvonkorotuksia. Oma pääoma muo-
dostuisi peruspääomasta, muusta omasta pää-
omasta ja arvionkorotusrahastosta. Niin
ikään liikelaitoskonsernin käsitettä ehdote-
taan laajennettavaksi, jotta liikelaitoskonser-
nin tilintarkastajat tarkastaisivat myös kaik-
kien tytäryritysten tilinpäätökset ja jotta kon-
sernitilinpäätökseen sisältyisivät kaikki tytär-
yritykset.

Liikelaitoksen lakisääteinen organisaatio
käsittäisi hallituksen ja toimitusjohtajan.
Toimitusjohtaja ei olisi enää palvelussuhtees-
sa liikelaitokseen. Toimitusjohtajan irtisano-
missuoja perustuisi johtajasopimukseen. Li-
säksi liikelaitoksen hallituksen ja toimitus-
johtajan tehtävät ja vastuut ehdotetaan määri-
teltäväksi aiempaa yksityiskohtaisemmin.
Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset
toimitusjohtajan velvollisuudesta huolehtia
liikelaitoksen kirjanpidosta ja varainhoidosta
sekä hallituksen velvollisuudesta huolehtia
niiden asianmukaisen valvonnan järjestämi-
sestä. Lakiin ehdotetaan otettavaksi myös
muita liikelaitoksen johtamista ja johdon vas-
tuita selkeyttäviä säännöksiä. Liikelaitoksen
hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu voisi
konkretisoitua siten, että he joutuvat korvaa-
maan aiheuttamansa vahingon. He olisivat
velvollisia korvaamaan tahallaan tai tuotta-
muksesta liikelaitokselle aiheuttamansa va-
hingon.

Tilintarkastajien kelpoisuusehtoja ehdote-
taan tarkistettavaksi. Liikelaitoksen tilintar-
kastajiksi valittaisiin KHT-tilintarkastaja ja
JHTT-tilintarkastaja taikka vastaavat tilintar-
kastusyhteisöt. Tilintarkastajien vahingon-
korvausvastuusta otettaisiin tarvittavat sään-
nökset lakiin. Luottamusmiestilintarkastajista
luovuttaisiin.

Liikelaitoksen palvelussuhde olisi työsuh-
de. Mikäli liikelaitoksella olisi laitoskohtai-
sen lain mukaan julkisia hallintotehtäviä, nii-
tä hoitavien henkilöiden tulee olla virkamie-
hiä.

Sellaisista norminantovaltuuksista ehdote-

taan luovuttavan, joita ei ole käytetty eikä ole
perusteita niiden käyttämiselle.

Valtion toissijaisesta vastuusta johtuen eh-
dotetaan, että liikelaitoksen hankkimista lai-
noista ja myöntämistä takauksista perittäisiin
takausmaksu. Liikelaitos voisi edelleen edus-
kunnan suostumuksella antaa takauksen lais-
sa määritellyissä rajoissa tytäryhtiön lainasta.
Voimassa olevan lain vakuus-termin käytöstä
luovuttaisiin ja se korvattaisiin asiaa parem-
min kuvaavalla termillä: takaus. Maksua eh-
dotetaan perittäväksi tämän lain voimaan tul-
lessa nostetuista lainoista ja myönnetyistä ta-
kauksista.

Valtiokonttorin keskitetysti liikelaitosten
puolesta hoitamien lakisääteisten etuuksien ja
korvausten hoitamisesta aiheutuneet kustan-
nukset ehdotetaan perittäväksi liikelaitoksil-
ta. Liikelaitokset hankkisivat omaisuus- ja
vastuuvakuutukset markkinoilta. Valtion va-
hinkoturvajärjestelmä ei olisi enää näiden
vakuutusten kanssa vaihtoehtoinen järjestel-
mä.

4. Esityksen vaikutukset

4.1. Taloudelliset vaikutukset

Vaikutukset talousarviotalouteen

Tavoitteena on, että mahdollisuuksien mu-
kaan siirryttäisiin tilaaja-tuottaja -järjestel-
mään. Erityisrahoitusjärjestelyjen poistami-
sella ja niiden sijaan otettavalla hankintamää-
rärahalla on vaikutuksia valtion talousarvi-
oon. Ministeriö tai muu viranomainen hank-
kisi tarvittavat tavarat ja palvelut liikelaitok-
selta tai muulta tuottajalta hankintatoimessa
noudatettavien menettelytapojen mukaisesti.
Lähtökohtana olisi, että nykyisen korvaus-
määrärahan asemasta talousarvioon tulisi ot-
taa hankintamääräraha.

Liikelaitoksen liiketaloudellisesti kannat-
tamattoman tehtävän hoitamiseen voitaisiin
myöntää erillinen määräraha. Määrärahaa ei
enää kutsuttaisi korvaukseksi. Vastaisuudes-
sa liiketaloudellisen toiminnan tuloksella ei
voitaisi kattaa liikelaitokselle määrätystä
kannattamattomasta tehtävästä aiheutuvia
kustannuksia. Myös muut erityisrahoitusjär-
jestelyt tulisi saattaa läpinäkyviksi.

Mikäli liikelaitoksella on julkisia hallinto-
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tehtäviä, tulisi niiden rahoittamista varten ta-
lousarviossa olla oma määrärahamomenttin-
sa. Momentin selvitysosassa tällaiselle toi-
minnalle asetettaisiin alustavat tulostavoitteet
kuten muullekin hallinnolliselle toiminnalle.

Siirtymisellä tilaaja-tuottaja -järjestelmän
mukaisiin menettelytapoihin ei kokonaisuu-
dessa ole valtiontaloudellisia vaikutuksia.
Kilpailuttamisen kautta tavaroiden tai palve-
luiden hinta määräytyy liiketaloudellisin pe-
rustein, millä on jo toimintaa tehostava vai-
kutus. Mikäli liikelaitos kilpailuttamisen pe-
rusteella saa hankinnan hoidettavakseen, sen
mahdollisuudet tuottaa voittoa ja tulouttaa
erikseen määrättävä osa voitosta, lisääntyvät.
Valtion talousarvion kokonaisuuden kannalta
ehdotetut määrärahalisäykset eivät lisäisi val-
tion menoja, sillä ristisubvention ja muiden
erityisjärjestelyjen vaikutusten jäädessä pois,
liikelaitoksen tuloutusmahdollisuudet vastaa-
vasti kasvavat.

Ehdotuksen mukaan liikelaitoksen tilintar-
kastajat arvioisivat liikelaitosta perustettaessa
sen hallintaan siirrettävän omaisuuden ja
velvoitteet. Samoin tulisi menetellä myös
siirrettäessä omaisuutta toimivaan liikelai-
tokseen ja liikelaitoksesta talousarviotalou-
teen. Arviointikustannusten määrä vaihtelisi
omaisuuden määrästä ja laadusta sekä eri
kohteiden sijainnista riippuen tuhannesta eu-
rosta useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin.

Liikelaitoksen ottamista lainoista ja liike-
laitoksen myöntämistä takauksista liikelai-
toksilta ehdotetaan perittäväksi takausmak-
sua. Myös valtiokonttorin liikelaitoksille tar-
joamista palveluista perittäisiin palvelumak-
su. Nämä maksut tuloutettaisiin valtion talo-
usarvioon.

Erityisrahoituksen uudistamista koskevat
vaikutukset ilmenevät laitoskohtaisia ratkai-
suja arvioitaessa ja uudistettaessa. Käytän-
nössä uudistus koskee Ilmailulaitosta ja Met-
sähallitusta.

Vaikutukset asiakkaille ja kilpailijoil-
le/markkinoille

Ehdotetun uudistuksen vaikutukset ilmene-
vät liikelaitoksen toiminnan tehostumisena ja
kilpailukyvyn parantumisena. Se mahdollis-
taa myös liikelaitoksen taloudellisen tuloksen
myönteisen kehityksen. Välillisesti se ilme-

nee liikelaitoksen tavaroiden ja palvelujen
laadun parantumisena ja hintojen kilpailuky-
kyisyytenä.

Liikelaitoksen noudattaessa toiminnassaan
liiketaloudellisia periaatteita sen hinnoittelu-
toimivaltaa ei tulisi rajoittaa. Tämän seurauk-
sena eräiden liikelaitosten tuottamat maksut-
tomat ja vajaakatteelliset palvelut loppuisivat
ellei asianomainen ministeriö tai muu viran-
omainen hanki kyseiset palvelut markkinape-
rusteisesti ja osoita ne sen jälkeen maksutto-
mina tai osittain katteellisina asiakkaiden
käyttöön.

Vaikutukset liikelaitoksille

Uudistuksen tavoitteena on parantaa liike-
laitoksen toimintaedellytyksiä ja kykyä rea-
goida muuttuvaan kilpailutilanteeseen mark-
kina- ja kilpailutilanteen edellyttämällä taval-
la sekä lisätä kilpailua markkinoilla poista-
malla kilpailua vääristävät tekijät. Uudistus
lisää myös markkinoiden läpinäkyvyyttä.

Liikelaitos on osa valtiokokonaisuutta. Uu-
distuksen tavoitteena on myös poistaa sen
erityisasemasta johtuvat kilpailuedut sekä li-
sätä toiminnan läpinäkyvyyttä niin, että asi-
akkaat ja muut markkinoilla toimivat voivat
vakuuttua tilanteesta. Tämän vuoksi liikelai-
tokset joutuvat ehdotuksen mukaan maksa-
maan markkinoilta hankkimistaan lainoista
sekä myöntämistään takauksista maksua. Ta-
kausmaksu olisi noin 0,50 % lainan pää-
omasta. Kun liikelaitosten lainojen ja takaus-
ten yhteenlaskettu määrä on noin
170 miljoonaa euroa, takausmaksun vuotui-
nen kustannusvaikutus olisi 850 000 euroa.
Muutos lisää vastaavalla määrällä valtion tu-
loja.

Valtiokonttorin hoitamien palvelujen hoi-
tomaksuista aiheutuu liikelaitoksille yhteensä
lähes 200 000 euron kustannukset. Muutos
lisää vastaavalla määrällä valtion tuloja.

Valtion vahinkoturvajärjestelmän lakkaut-
tamisen johdosta liikelaitokset voivat harkin-
tansa mukaan hankkia vakuutuslaitoksilta
omaisuus- ja vastuuvakuutuksia taikka vasta-
ta itse näistä vahingoista. Järjestelyjen talou-
delliset vaikutukset voidaan esittää vasta sen
jälkeen kun liikelaitokset ovat asianmukai-
sesti hankkineet vakuutukset tai päättäneet
kantaa ensisijaisen vastuun itse.
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4.2. Henkilöstövaikutukset

Liikelaitoksen palvelussuhde on työsuhde.
Ilmailulaitoksessa ja Metsähallituksessa on
yhteensä 456 virkasuhteista henkilöä. Heistä
alle 100 henkilöä hoitaa ainoastaan julkisia
hallintotehtäviä. Muut toimivat myös liike-
toiminnan eri tehtävissä. Laitoskohtaisen
lainsäädännön arviointiaikana tulee selvittää
viime mainittujen virkojen muuttaminen työ-
suhteisiksi.

Toimitusjohtaja olisi liikelaitoksen lakisää-
teinen toimielin. Toimitusjohtaja ei olisi enää
työ- eikä virkasuhteessa liikelaitokseen. Hä-
nen asemastaan sovittaisiin johtajasopimuk-
sessa.

Virkojen muuttamisella työsuhteisiksi on
vaikutusta henkilöstön oikeudelliseen ase-
maan ja jossain määrin palvelussuhteen ehto-
jen määräytymisjärjestelmään. Uudistuksella
ei ole henkilöstövaikutuksia.

4.3. Vaikutukset hallintoon

Uudistuksen seurauksena asianomaisen oh-
jaavan ministeriön asema korostuu. Liikelai-
toksen omistajaohjauksen tiivistyessä liike-
laitoksen valvonta paranee. Myös liikelaitok-
sen julkinen raportointi ja raportoinnin yksi-
tyiskohtaisuus, laatu sekä siten toiminnan lä-
pinäkyvyys paranevat. Tilintarkastajat var-
mistavat julkisen raportoinnin oikeellisuu-
den.

Uudistuksen myötä hallinnollinen työ vä-
henee jonkin verran valtioneuvoston tasolla.
Valtioneuvoston yleisistunnon käsiteltäväksi
vietävien asioiden määrä laskee vuosittain
muutamalla päätöksellä liikelaitosta kohti.

Merkittävimmät hallinnolliset muutokset
tapahtuvat liikelaitoksen toimivassa johdos-
sa. Toimitusjohtaja olisi liikelaitoksen laki-
sääteisen organisaation osa. Ehdotuksen mu-
kaan liikelaitoksen hallitus tekee liikelaitosta
koskevat merkittävät päätökset, ohjaa ja val-
voo liikelaitoksen toimintaa sekä nimittää
liikelaitoksen toimitusjohtajan. Liikelaitok-
sen toimitusjohtaja vastaisi osakeyhtiön toi-
mitusjohtajan tapaan laitoksen toiminnasta.
Sekä hallituksen että toimitusjohtajan vastuu
määräytyisi samalla tavoin kuin osakeyhtiön
hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu.

Liikelaitoksen tilintarkastajana voisi toimia

ainoastaan JHTT-tilintarkastaja ja KHT-tilin-
tarkastaja taikka vastaavat tilintarkastusyh-
teisöt. Tilintarkastajien vastuu määräytyisi
kyseisten lakien mukaan.

4.4. Vaikutukset liikelaitoskohtaiseen
lainsäädäntöön

Yleislain uudistaminen edellyttää, että
myös laitoskohtaiset lait arvioidaan uudel-
leen yleislain uudistamisen yhteydessä ase-
tettujen tavoitteiden mukaisesti. Muutokset
ilmenevät vasta laitoskohtaisten lakien tarkis-
tamisen jälkeen.

Ehdotetun lain mukaan liikelaitos voi ottaa
pitkäaikaista lainaa eduskunnan suostumuk-
sella. Voimassa olevien säännösten mukaan
laitoskohtaisessa laissa tulee säätää pitkäai-
kaisen lainan ottamisesta. Ehdotetun muu-
toksen johdosta laitoskohtaisista laeista tulee
poistaa lainanottoa koskevat säännökset.

Mikäli liikelaitoskohtaisesti on erityisiä pe-
rusteita poiketa ehdotetusta yleisestä mallis-
ta, tulee poikkeuksista säätää laitoskohtaises-
sa laissa. Yleislakia koskevien ehdotusten
mukaisesti laitoskohtaista lakia uudistettaes-
sa tulee arvioida ainakin seuraavia asioita:

— Liikelaitoksen tehtävät: Laitoskohtai-
sessa laissa määritellään liikelaitoksen liike-
toiminta sekä muut tehtävät. Muita tehtäviä
voivat olla julkiset palvelutehtävät, joiden
hoitaminen ei ole liiketaloudellisesti kannat-
tavaa, sekä julkiset hallintotehtävät. Laitos-
kohtaisesta laista tulee käydä ilmi se, miten
näiden tehtävien hoitaminen rahoitetaan. Li-
säksi julkisten hallintotehtävien hoitaminen
tulee eriyttää liiketoiminnasta ja varmistaa
että kaikki perustuslain 124 §:n edellytykset
täyttyvät. Liiketoiminta ja muut tehtävät tu-
lee organisoida niin, että niistä voidaan pitää
erillistä kirjanpitoa ja laatia erillinen tilinpää-
tös siten, kuin valtioneuvoston asetuksella
tarkemmin säädetään.

— Liikelaitoksen tavaroiden ja palveluiden
hinnoittelu: Mikäli perustellusta syystä liike-
laitoksen tuotteita ei voida hinnoitella liiketa-
loudellisia periaatteita noudattaen, tästä sekä
kannattamattoman toiminnan rahoittamisesta
tulee säätää lailla.

— Liikelaitoksen oman pääoman määritte-
ly: Mikäli liikelaitoksen hallintaan on siirret-
ty tai on tarkoitus siirtää omaisuutta vailla ta-
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loudellista tuottotavoitetta, tämä tulisi ilmetä
laitoskohtaisesta laista.

— Liikelaitoksen hallinto: Liikelaitoksen
lakisääteisen organisaation muodostavat hal-
litus ja toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja ei ole
enää hallituksen jäsen, joten hänen jäsenyyt-
tään koskevat säännökset kumotaan. Laitos-
kohtaisessa laissa ja asetuksessa voidaan an-
taa yleislain säännöksiä tarkempia säännök-
siä hallituksen tehtävistä ja hallituksen ko-
koonpanosta.

— Liikelaitoksen henkilöstö: Liikelaitok-
sen palvelussuhde on työsopimussuhde. Mi-
käli liikelaitos hoitaa julkisia hallintotehtä-
viä, näitä tehtäviä hoitavien henkilöiden pal-
velussuhde on virkasuhde. Koska virkasuhde
on poikkeus, siitä tulisi säätää laitoskohtai-
sessa laissa.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan
laitoskohtaisessa laissa on voinut järjestää
valtioneuvoston ja asianomaisen ministeriön
välistä toimivaltaa yleislaista poikkeavasti.
Myös toimivaltakysymykset tulee tästä nä-
kökulmasta arvioida uudelleen. Tavoitteena
on, että laitoskohtaisessa laissa ohjaustoimi-
valtaa ei järjestettäisi yleislaista poikkeavalla
tavalla.

5. Asian valmiste lu

5.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto

Valtiovarainministeriö asetti 29 päivänä
tammikuuta 2001 työryhmän, jonka tehtävä-
nä oli tehdä ehdotuksensa valtion liikelaitok-
sista annetun lain uudistamiseksi. Ehdotus tu-
li laatia hallituksen esityksen muotoon. Val-
tion liikelaitoksista annettua lakia on aiem-
min käsitelty liikelaitosmallin kehittämistyö-
ryhmässä (VM 1996:5) ja omistajaohjaustyö-
ryhmässä (VM 1997:13). Valtion liikelaitos-
ten ohjausta on lisäksi käsitelty valtioneuvos-
ton periaatepäätöksessä 16.4.1998, Laaduk-
kaat palvelut, hyvä hallinto ja vastuullinen
kansalaisyhteiskunta, Hallintopolitiikan
suuntalinjat.

5.2. Lausunnot

Valtion liikelaitoslain uudistamistyöryh-
män muistiosta (VM 2002:5) pyydettiin lau-
sunnot ministeriöiltä, ajankohtana toimineilta

liikelaitoksilta, kilpailu- ja kuluttajaviran-
omaisilta, liikelaitosten tarkastukseen ja oh-
jaukseen osallistuvilta viranomaisilta, JHTT-
lautakunnalta, tilintarkastajia edustavilta yh-
teisöiltä, työmarkkina-, kuluttaja-, teollisuus-
ja yrittäjäjärjestöiltä, Keskuskauppakamarilta
ja Suomen Kuntaliitto ry:ltä.

Lähes kaikki lausunnonantajat suhtautuvat
uudistuksen tavoitteisiin ja keskeisiin ehdo-
tuksiin myönteisesti. Teollisuus- ja yrittäjä-
järjestöt ja kilpailu- ja kuluttajaviranomaiset
mutta myös liikelaitosten asiakkaina olevat
virastot korostavat tarvetta lisätä liikelaitos-
ten toiminnan kilpailuneutraliteettia ja toi-
minnan läpinäkyvyyttä erityisesti sellaisissa
tilanteissa, joissa liikelaitoksilla on yhteis-
kunnallisia ja julkisia hallintotehtäviä. Myös
liikelaitoksen oman toimivallan sekä ohjauk-
sen ja raportoinnin kehittämistä sekä vas-
tuusuhteiden selkeyttämistä pidetään välttä-
mättömänä. Liikelaitokset ovat lausunnois-
saan esittäneet ehdotettua laajempaa toimi-
valtaa liikelaitoksille erityisesti konsernihal-
linnon ja tytäryhteisöjen osalta. Ne esittävät
myös, ettei yleisiä menettelyllisiä säännöksiä
sovellettaisi valtion liikelaitoksissa. Lausun-
noista on valtiovarainministeriössä tehty tii-
vistelmä.

Hallituksen esitys perustuu liikelaitoslain
uudistamistyöryhmän ehdotuksiin sekä tä-
män jälkeen valtiovarainministeriössä tapah-
tuneeseen virkamiesvalmisteluun. Lausun-
noissa esitetyt lakiehdotuksen yksityiskohtia
koskevat huomautukset on pyritty ottamaan
mahdollisuuksien mukaan huomioon esitystä
valmisteltaessa.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityö-
ryhmä on 13 päivänä kesäkuuta 2002 käsitel-
lyt asiaa. Ministerityöryhmä puolsi hallituk-
sen esityksen viimeistelyä niin, että se voi-
daan antaa eduskunnalle heti syysistuntokau-
den alussa. Laitoskohtaisten lakien uudista-
misesta vastuulliset ministeriöt valmistautu-
vat valmistelemaan ja esittelemään yleislain
ja sen uudistamisen lähtökohtana olleiden ta-
voitteiden mukaisesti laitoskohtaiset lait niin,
että ne ovat voimassa vuoden 2004 alusta lu-
kien. Valtiovarainministeriö koordinoi ja tar-
vittaessa avustaa säädösehdotusten valmiste-
lua. Valtiovarainministeriö seuraa yleislain ja
laitoskohtaisten lakien toimeenpanoa sekä
soveltamista.
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6. Muita esitykseen vaikuttavia
seikkoja

Eduskunnalle on erikseen annettu esitys
laiksi oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistö-
varallisuutta (HE 102/2002), jossa määritel-
lään muun muassa valtion liikelaitoksen toi-
mivalta myydä, vuokrata ja ostaa valtion
kiinteistövarallisuutta. Mainittu esitys ja tä-
mä esitys on kuitenkin laadittu niin, että ne
voidaan käsitellä ja niissä ehdotetut lait saat-
taa voimaan toisistaan riippumatta. Tämän
esityksen mukaisten tavoitteiden kannalta

olisi kuitenkin suotavaa, että aikaisemmin
annetussa esityksessä ehdotettu laki olisi
voimassa tässä esityksessä ehdotettavan lain
tullessa voimaan.

Kauppa- ja teollisuusministeriössä on val-
misteltavana laki eräitä yrityksiä koskevasta
taloudellisen tiedon avoimuus- ja tiedonanto-
velvollisuudesta. Valmisteltavana oleva lain-
säädäntö pohjautuu EU:n transparenssidirek-
tiiviin. Se asettaa samanlaisia vaatimuksia
valtion liikelaitoksien kirjanpidolle kuin eh-
dotettu laki.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

1 luku. Yleiset säännökset

1 §. Lain soveltamisala ja tarkoitus. Perus-
tuslain 84 §:n 4 momentin mukaan valtion
liikelaitosten toiminnan ja talouden yleisistä
perusteista säädetään lailla. Ehdotetun pykä-
län mukaan tällä lailla säädetään perustuslain
tarkoittamista perusteista.

Jokainen liikelaitos on perustettu ja tulee
perustaa laitoksesta erikseen annettavalla
lailla. Yleislain soveltamisalaan ja tarkoituk-
seen ei ehdoteta muutoksia. Pykälä vastaa
voimassa olevan lain 1 §:ää.

2 §. Liikelaitoksen toimintaperiaatteet. Py-
kälän 1 momentin mukaan liikelaitoksen
toimialasta ja tehtävistä säädetään laitoskoh-
taisessa laissa. Ehdotettu momentti vastaa
voimassa olevan lain 2 §:n 1 momenttia
muutoin, mutta siinä korostetaan liikelaitok-
sen perustehtävän olevan liiketoiminta. Lii-
kelaitos voisi suorittaa lisäksi vain laitoskoh-
taisessa laissa määrättyjä muita tehtäviä.
Käytännössä tämä merkitsee sitä, että liike-
laitoksella voi olla kahdenlaisia tavoitteita:
liiketaloudellisia tavoitteita ja liiketaloudelli-
sesti kannattamattomia tavoitteita. Viimeksi
mainittujen tehtävien rahoittamisesta ehdote-
taan säädettäväksi lain 7 §:ssä.

Valtion liikelaitoksen hoidettavaksi voi-
daan antaa julkisia hallintotehtäviä perustus-
lain 124 §:ssä säädetyssä järjestyksessä ja

edellyttäen, että se on tarpeen tehtävien tar-
koituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaa-
ranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita
hyvän hallinnon vaatimuksia. Tarkoituksen-
mukaisuus edellyttää tässä yhteydessä sitä,
että tehtävien hoitaminen liikelaitoksessa
tuottaa tehtävien hoitamiselle todellista lisä-
arvoa tehokkuus- ja taloudellisuusetujen
muodossa. Laitoskohtaisessa laissa tulee yk-
sityiskohtaisesti määritellä liikelaitoksen
muut kuin liiketaloudelliset tehtävät. Samas-
sa yhteydessä arvioidaan myös se, sopiiko
niitä hoitaa liiketoiminnan yhteydessä.

Uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat toi-
minnan läpinäkyvyys ja ristisubvention vält-
täminen. Tästä seuraa, että liikelaitoksen pi-
tää voida raportoida kaikista tehtävistään riit-
tävän yksityiskohtaisesti. Laitoskohtaisessa
laissa määrätään lisäksi julkisten hallintoteh-
tävien organisoinnista ja muusta järjestämi-
sestä.

Perustuslain 84 §:n 4 momentin mukaan
eduskunta hyväksyy valtion talousarvion kä-
sittelyn yhteydessä liikelaitoksen keskeiset
palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet.
Ehdotettu pykälän 2 momentti on sisällöltään
perustuslain säännöstä vastaava. Lisäksi lii-
kelaitoksen on ehdotetun pykälän
2 momentin mukaan noudatettava toiminnas-
saan liiketaloudellisia periaatteita. Tämän
mukaan hyvän omistajahallinnon periaatteita
noudatetaan liikelaitoksissa osana pykälässä
tarkoitettuja liiketaloudellisia periaatteita.
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Ehdotettu pykälän 2 momentti vastaa asialli-
sesti voimassa olevan lain 2 §:n 2 momenttia.

Voimassa olevan säännöksen mukaan val-
tioneuvosto tarkentaa eduskunnan liikelai-
toksen palvelu- ja muita toimintatavoitteita
koskevan päätöksen puitteista palvelu- ja
muita toimintatavoitteita sekä asettaa tulosta-
voitteen. Ehdotetussa laissa tavoitteiden tar-
kentamista koskeva kohta on siirretty 5 §:n
2 momenttiin asianomaisen ministeriön teh-
täväksi.

3 §. Liikelaitoskonserni. Ehdotetun pykälän
mukainen konsernikäsite vastaa laajuudel-
taan kirjanpitolaissa (1336/1997) omaksuttu-
ja periaatteita. Muutoksena voimassa olevan
liikelaitoslain 4 a §:n liikelaitoskonserniin,
joka koskee ainoastaan liikelaitoksen välittö-
mästi hallitsemia osakeyhtiöitä, ehdotetaan
liikelaitoskonsernia laajennettavaksi koske-
maan kaikkia yrityksiä, joihin liikelaitoksella
sekä liikelaitoksella ja sen tytäryrityksillä on
määräysvalta.

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi lisäksi käytäntöä vastaavasti maininta
siitä, että tytäryrityksen tulee välittömästi liit-
tyä liikelaitoksen toimintaan. Tämä merkitsi-
si sitä, että toimintoja, joita on ohjattu edus-
kunnan päätöksillä, ei voitaisi siirtää tytäryri-
tyksen hoidettavaksi. Liikelaitos ei saisi
myöskään tytäryrityksissään harjoittaa toi-
mintaa, mikä ei välittömästi liittyisi liikelai-
toksen omaan toimintaan. Käytännössä tytär-
yritys voisi harjoittaa liikelaitoksen ydintoi-
mintoja tukevaa liiketoimintaa. Tavoitteena
on, että liikelaitoskonserni muodostaa toi-
minnallisen kokonaisuuden.

Pykälän 1 momentin tavoitteena on laajen-
taa konsernitarkastelu osakeyhtiömuotoisten
tytäryritysten lisäksi kaikkiin muihinkin ty-
täryrityksiin sekä tytäryritysten muodosta-
miin alakonserneihin. Kirjanpitolain mukai-
nen konsernisuhde on olemassa silloin, kun
kirjanpitovelvollisella yrityksellä ja tässä ta-
pauksessa liikelaitoksella on määräysvalta
kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä.
Kirjanpitovelvolliset yritykset määritellään
kirjanpitolain 1 §:ssä. Liikelaitoksen tytäryri-
tykset voivat olla myös ulkomaisia. Konser-
nisuhde voi syntyä myös välillisen omistuk-
sen kautta.

Liikelaitoksen määräysvalta tytäryritykses-
sä määräytyy samalla tavoin, kuin kirjanpito-

lain 1 luvun 5 ja 6 §:ssä. Kirjanpitovelvolli-
sella katsotaan olevan määräysvalta toisessa
kirjanpitovelvollisessa tai siihen verrattavas-
sa ulkomaisessa yrityksessä, kun sillä on 1)
enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikki-
en osakkeiden tai osuuksien tuottamasta ää-
nimäärästä ja tämä äänten enemmistö perus-
tuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestyk-
seen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin
sääntöihin taikka muuhun sopimukseen: tai
2) oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jä-
senistä kohdeyrityksen hallituksessa tai sii-
hen verrattavassa toimielimessä taikka toi-
mielimessä, jolla on tämä oikeus, ja oikeus
perustuu samoihin seikkoihin kuin 1 kohdas-
sa tarkoitettu ääntenenemmistö. Edellä tar-
koitettua ääniosuutta laskettaessa ei oteta
huomioon lakiin tai kohdeyrityksen yhtiöjär-
jestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin ver-
rattaviin sääntöihin sisältyvää äänestysrajoi-
tusta. Kohdeyrityksen kokonaisäänimäärän
laskemiseksi vähennetään ne äänet, jotka liit-
tyvät kohdeyritykselle itselleen tai sen tytär-
yritykselle kuuluviin osakkeisiin tai osuuk-
siin. Omissa nimissään mutta toisen lukuun
toimivan henkilön äänimäärät luetaan kuulu-
vaksi sille, jonka lukuun toimitaan.

Ehdotettu 2 momentti vastaa pääosin voi-
massa olevan lain 23 §:n 1 ja 2 momenttia.
Jos osakkeiden arvo on huomattava tai yhtiö-
suhdetta on muuten pidettävä merkittävänä,
on kussakin tapauksessa osakkeiden hankin-
taan, samoin kuin niiden luovuttamiseen saa-
tava voimassa olevien säännösten mukaan
valtioneuvoston lupa. Liikelaitoksen on
hankkiessaan ja luovuttaessaan osakkeita li-
säksi noudatettava valtioneuvoston määräyk-
siä. Valtioneuvosto on 20 päivänä lokakuuta
1988 tehnyt päätöksen liikelaitoksen osak-
kuudesta osakeyhtiössä tai muussa yhteisössä
(893/88). Päätöksessä määritellään muun
muassa se, milloin osakkeiden markkamää-
räinen arvo on huomattava tai milloin yhtiö-
suhdetta on muutoin pidettävä merkittävänä.
Päätöksen mukaiset markkamäärät ovat ol-
leet samat kaikilla liikelaitoksilla riippumatta
liikelaitoksen koosta tai toimialasta. Muu-
toinkin on osoittautunut pulmalliseksi ylei-
sesti määritellä ne ehdot ja edellytykset, joi-
den vallitessa voidaan muodostaa tytäryrityk-
siä tai hankkia ja luovuttaa niitä.

Muutoksena voimassa olevaan lakiin ehdo-
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tetaan, että valtioneuvosto ei enää etukäteen
annetuilla päätöksillään pyrkisi kaavamaises-
ti määrittelemään tytäryrityksen merkittä-
vyyttä. Laitoskohtaisessa laissa määritelty
toimiala vaikuttaa oleellisesti kunkin liikelai-
toksen tytäryhtiöpolitiikkaan. Liikelaitoksen
toimitusjohtaja ja hallitus vastaisivat siitä, et-
tä merkittävät hankintaa, yhtiöittämistä ja
myyntiä koskevat asiat saatetaan asianomai-
sen ministeriön harkittavaksi ja edelleen val-
tioneuvoston käsittelyyn. Yhtiösuhteen mer-
kittävyyteen vaikuttaisivat perustettavan yh-
tiön osakepääoma, liikelaitoksen omistus-
osuus yhtiössä, yhtiön toimiala, yhtiön ris-
kienhallinta, yhtiön toiminta-alue jne. Lähtö-
kohtana tulisi olla, että ulkomaille suuntautu-
va toiminta olisi mahdollista vain osakeyh-
tiömuodossa ja että valtioneuvosto aina päät-
täisi tällaisen toiminnan käynnistämisestä.
Asianomaisen ohjaavan ministeriön ja liike-
laitoksen tulisi omistajaohjaukseen liittyen
käsitellä liikelaitoksen tytäryhtiöpolitiikkaa.

Pykälän 2 momentin toisen virkkeen mu-
kaan edellä mainittuja periaatteita ja hallin-
nollisia menettelyjä noudatettaisiin vastaa-
vasti hankittaessa ja luovutettaessa osak-
kuuksia ja jäsenyyksiä muussa yrityksessä.
Säännöstä voidaan soveltaa kaikkeen, siinä
säädetyt tunnusmerkit täyttävään yhteistoi-
mintaan riippumatta sen oikeudellisesta muo-
dosta.

Pykälän 2 momentin kolmannen virkkeen
mukaan valtion kiinteistövarallisuuden luo-
vuttamisessa noudatettaisiin kuitenkin oikeu-
desta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta
annettua lakia ( / ). Edellä mainitun
lain 3 §:ssä on lueteltu ne kiinteän ja irtaimen
omaisuuden kohteet, jotka ovat valtion kiin-
teistövarallisuutta.

Tarkoitus on, että liikelaitos ei saisi antaa
tytäryrityksilleen konserniavustuksia. Tätä
koskeva säännös otettaisiin 3 momentiksi.

Voimassa olevan lain 4 a §:n 5 momentin
nojalla valtioneuvosto voi tarvittaessa antaa
määräyksiä liikelaitoskonsernin hallinnon
yleisistä perusteista. Pykälässä tarkoitettuja
määräyksiä ei ole annettu.

2 luku. Liikelaitoksen talous

4 §. Oma pääoma. Voimassa olevan lain
5 §:ssä on omaa pääomaa koskevat säännök-

set. Pykälässä ehdotetaan muutettavaksi lii-
kelaitoksen oman pääoman käsitettä lisää-
mällä siihen säännökset arvonkorotusrahas-
tosta. Pykälän 1 momentissa määriteltäisiin
liikelaitoksen oma pääoma, joka muodostuisi
peruspääomasta ja muusta omasta pääomasta
sekä arvonkorotusrahastosta.

Pykälän 2 momentissa määritellään perus-
pääoma samoin kuin voimassa olevan lain
5 §:n 2 momentissa. Liikelaitoksen voiton tu-
loutuksen perusteena olisi edelleen peruspää-
oma. Voimassa olevan säännöksen mukaan
peruspääoma on liikelaitokseen pysyvästi si-
joitettua pääomaa. Koska eduskunnan pää-
töksellä voidaan liikelaitoksen peruspääomaa
korottaa tai alentaa, pysyvyyttä koskevaa
mainintaa ei otettaisi säännökseen.

Ehdotetun 3 momentin ensimmäisessä
virkkeessä määriteltäisiin liikelaitoksen muu
oma pääoma. Voimassa olevan säännöksen
mukaan oma pääoma muodostuu liikelaitok-
sen voitosta. Liikelaitoksen muu oma pää-
oma muodostuisi liikelaitoksen voiton lisäksi
liikelaitokselle perustamisvaiheessa tai liike-
laitoksen hallintaan muulloin muun oman
pääoman ehdoin siirretystä omaisuudesta.
Tästä on aloittavan taseen ja muiden tasejär-
jestelyjen osalta ehdotettu säädettäväksi
14 §:n 1 momentissa. Laitoskohtaisessa lais-
sa voidaan säätää omaa pääomaa koskevista
tarkentavista jaotteluista.

Pykälän 3 momentissa määriteltäisiin myös
arvonkorotusrahasto. Arvonkorotusrahasto
osoittaisi määrää, jolla käyttöomaisuuden ar-
voa on korotettu. Ehdotetussa 3 momentissa
säädettäisiin myös siirroista peruspääomaan.
Voimassa olevan säännöksen mukaan vain
muu oma pääoma voidaan siirtää peruspää-
omaan. Ehdotetun säännöksen mukaan pe-
ruspääomaan voitaisiin siirtää myös arvonko-
rotusrahasto. Muusta omasta pääomasta ja
arvonkorotusrahastosta siirretty osuus olisi
siten voiton tuloutuksen perusteena.

5 §. Liikelaitoksen lainat ja takaukset. Py-
kälän 1 momenttiin ehdotetaan otettavaksi
liikelaitoksen lainanottoa koskevat tarpeelli-
set säännökset. Perustuslain 82 §:n 1 momen-
tin mukaan valtion lainanoton tulee perustua
eduskunnan suostumukseen, josta ilmenee
uuden lainanoton tai valtionvelan enimmäis-
määrä.

Voimassa olevan lain 8 §:ssä säädetään lii-
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kelaitoksen oikeudesta ottaa lainaa. Liikelai-
tos saa yleislain 8 §:n 1 momentin nojalla ot-
taa lyhytaikaista lainaa. Liikelaitosten lyhyt-
aikaisen velan yhteismäärä saa olla enintään
336 400 000 euroa. Valtioneuvosto määrää
laitoskohtaisen lyhytaikaisen lainan enim-
mäismäärästä näissä puitteissa sekä lainan-
oton rajoista ja ehdoista. Yleislain 8 §:n
2 momentissa säädetään liikelaitoksen oikeu-
desta ottaa pitkäaikaista lainaa. Sen mukaan
mikäli liikelaitoskohtaisessa laissa on erik-
seen säädetty liikelaitoksen oikeudesta ottaa
pitkäaikaista lainaa, liikelaitos saa eduskun-
nan suostumuksella ottaa pitkäaikaista lainaa.
Kaikilla liikelaitoksilla on laitoskohtaisen
lain mukaan oikeus ottaa pitkäaikaista lainaa.
Pitkäaikaisen lainan ottaminen on osoittautu-
nut tarpeelliseksi liikelaitosten investointien
rahoituksessa. Pelkällä tulorahoituksella ei
investointien rahoittaminen olisi mahdollista.

Eduskunta käsittelisi liikelaitosten lainan-
ottoa vuosittain valtion talousarvion käsitte-
lyn yhteydessä. Talousarviossa määriteltäi-
siin lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen lainan
enimmäismäärät. Yleislaista ehdotetaan pois-
tettavaksi valtion talousarviosta myönnettävä
laina. Näin liikelaitos olisi samassa asemassa
kuin sen kilpailijat, jotka hankkivat lainansa
rahamarkkinoilta.

Ehdotetun 4 momentin lainan ottamista
koskeva asetuksenantovaltuus vastaa voimas-
sa olevan lain 8 §:n 3 momentin toista lauset-
ta. Sen nojalla valtioneuvosto voi antaa liike-
laitoksen lainanoton rajoista ja ehdoista mää-
räyksiä. Valtioneuvosto on 13 päivänä loka-
kuuta 1988 tehnyt päätöksen valtion liikelai-
tosten lainanoton rajoista ja ehdoista
(865/1988). Tarkoitus on antaa valtioneuvos-
ton asetus, jossa valtioneuvosto määräisi
edelleen liikelaitoksen lainanoton ehdoista ja
määrittelisi edelleen liikelaitoksen pitkäai-
kaisen ja lyhytaikaisen lainan sekä niiden
käyttökohteet huomioon ottaen rahoitus-
markkinoilla tapahtunut kehitys. Valtion
omaan velanhoitoon liittyvistä tarpeista joh-
tuen tarkoituksena ei ole, että liikelaitokset
tulisivat esiintymään lainanottajina joukko-
velkakirjamarkkinoilla. Niiden tulisi hoitaa
rahoituksensa euro-määräisin lainoin rahoi-
tuslaitoksilta. Mahdollisuudet muiden instru-
menttien käyttöön harkitaan markkina- ja ra-
hoitustilanteen mukaan.

Voimassa olevan lain 12 §:n 3 momentin
mukaan eduskunta voi antaa liikelaitokselle
suostumuksen antaa vakuuden liikelaitoskon-
serniin kuuluvan tytäryhtiön lainasta. Va-
kuutta ei kuitenkaan saa antaa sellaisen tytär-
yhtiön lainasta, joka yksin tai yhdessä usean
tytäryhtiön kanssa hallitsee muuta yhtiötä.
Liikelaitoskonsernikäsitteen laajentamisesta
huolimatta ei ole perusteltua laajentaa valtion
vastuuseen perustuvan takuun saajien piiriä.
Tätä koskeva säännös ehdotetaan otettavaksi
5 §:n 2 momentiksi.

Yritystoiminnassa tavanomainen periaate,
että omistaja huolehtii yritystensä rahoituk-
seen tarvittavista vakuuksista ei kilpailuneut-
raliteettisyistä sellaisenaan sovellu valtion
liikelaitosten tytäryhtiöiden toimintaan. Lii-
ketaloudellisten periaatteiden mukainen toi-
minta edellyttää rahoituksenkin osalta mark-
kinoilla asianomaiselle toiminnalle tyypilli-
siin riskeihin perustuvaa lainojen hinnoitte-
lua. Liikelaitoksen lainanoton ollessa lain
mukaan valtion takaamaa voivat rahoituslai-
tokset käsitellä liikelaitosriskiä nollariski-
luokituksella osana valtiokonsernia. Koska
valtion vastuulla toimiva yritys joutuu käy-
tännössä maksamaan jonkin verran valtion
obligaatiolainoja korkeampaa korkoa, on ver-
tailu siis suoritettava valtion likvidien obli-
gaatioiden korkotason sijasta vähemmän lik-
vidin valtion riskin ja yritysriskin välillä. Li-
säksi on otettava huomioon, että valtion vas-
tuu liikelaitoksen velasta on toissijaista eikä
omavelkaista. Verrattuna yritysriskillä tapah-
tuvaan lainanottoon arvioidaan tämän luoki-
tuseron merkitsevän markkinatilanteesta ja
toimialasta riippuen 0,50—0,75 prosentin
etua lainojen korkotasossa. Tämä etu tulisi
lainakohtaisesti tulouttaa valtiolle. Sovelias
mekanismi olisi takausmaksun periminen,
jonka hoitaisi valtiokonttori.

Valtion lainanannosta sekä valtiontakauk-
sesta ja valtiontakuusta annetun lain
(449/1988) 15 §:n 1 momenttia on muutettu
986/2001 siten, että takauksista perittävät
maksut voisivat paremmin vastata markkina-
olosuhteita ja erityisesti kulloinkin havaitta-
vaa valtion riskin ja yritysriskin välistä kus-
tannuseroa. Valtioneuvoston asetuksella tar-
kemmin määriteltävien maksujen soveltamis-
ta myös liikelaitoksiin ehdotetaan silloin, kun
valtio takaajana kantaa vastuun liikelaitoksen
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ottamista 1 momentin mukaisista lainoista tai
sen 2 momentin mukaan myöntämistä taka-
uksista. Tätä koskeva säännös ehdotetaan
otettavaksi pykälän 3 momentiksi. Pykälän
4 momentin nojalla valtioneuvoston asetuk-
sella säädetään tämän maksun määräytymi-
sestä ja perinnästä tarkemmin.

Soveltamalla näitä maksuperusteita myös
liikelaitosten lainoihin olisi aikaansaatavissa
tasapuolinen ja riittävän joustava menettely,
jolla liikelaitosten vieraan pääoman hankin-
takustannukset saataisiin kustannuksiltaan
markkinapohjaisiksi. Tarkoituksena on, että
maksua voitaisiin määräajoin muuttaa mark-
kinatilanteen edellyttämällä tavalla. Lähtö-
kohtana voitaisiin pitää noin 0,50 %:n suu-
ruista, vuotuista maksua. Saman suuruista
maksua tulisi myös periä liikelaitoksen omil-
le tytäryhtiöilleen antamista takauksista.
Nämä maksutulot tuloutetaan valtiolle. Eri-
tyisistä syistä maksu voidaan valtion lainan-
annosta sekä valtiontakauksesta ja valtionta-
kuusta annetun lain 15 §:n 2 momentin mu-
kaan jättää määräämättä.

6 §. Valtion vastuu. Ehdotettuun pykälään
sisältyy valtion vastuuta koskeva toteava
säännös. Valtion vastuu liikelaitoksen si-
toumuksista olisi sinänsä johdettavissa vel-
voiteoikeudellisen isännänvastuun periaat-
teen mukaisesti valtion laitokseen liittyvänä
vastuuna. Liikelaitos ei muodosta erillisva-
rallisuutta, vaan valtio viime kädessä vastaa
kaikista liikelaitoksen sitoumuksista. Si-
toumuksista vastaamista koskeva erityinen
säännös on lähinnä tarkoitettu poistamaan
tulkintavaikeuksia toteamalla rahoitusmark-
kinoille selkeästi valtion toissijainen vastuu.
Säännös vastaa voimassa olevan lain 8 §:n
3 momentin ensimmäistä virkettä.

7 §. Liiketaloudellisesti kannattamattomien
tehtävien rahoittaminen. Uudistuksen yleise-
nä tavoitteena on lisätä toiminnan läpinäky-
vyyttä, estää ristisubventointi sekä muutkin
kilpailuneutraliteetin kannalta kielteiset me-
nettelyt. Muun muassa tässä tarkoituksessa
tulisi siirtyä tilaaja-tuottaja -järjestelmään.
Mikäli perustellusta syystä tilaaja-tuottaja
-järjestelmää ei voida soveltaa tilanteissa,
joissa eduskunnan hyväksymissä liikelaitok-
sen palvelu- ja muissa toimintatavoitteissa tai
laitoskohtaisessa laissa on määrätty liiketa-
loudellisesti kannattamattomia tehtäviä, ny-

kyisen korvausmenettelyn kaltainen menette-
ly olisi kuitenkin edelleen mahdollinen. Ta-
lousarviossa liikelaitokselle voitaisiin myön-
tää erillinen määräraha liiketaloudellisesti
kannattamattoman tehtävän rahoittamista
varten. Tätä koskeva säännös ehdotetaan
otettavaksi lakiin. Voimassa olevan lain 9 §:n
mukaan liikelaitos hoitaa edellä tarkoitetun
tehtävän myönnetyn korvauksen ja tehtävästä
saatavien muiden tulojen sekä tarvittaessa li-
säksi muista tehtävistä syntyvän ylijäämän
rajoissa. Ehdotetun säännöksen mukaan ris-
tisubventio ei olisi enää mahdollista, vaan
tehtävä hoidetaan tarkoitukseen osoitetun
määrärahan ja siitä mahdollisesti saatavien
tulojen puitteissa. Ristisubventiona ei pidetä
yhtenäishinnoittelua tilanteessa, jossa useasta
toimintayksiköstä muodostuu liiketoiminnal-
lisesti yhtenäinen verkosto.

3 luku. Liikelaitoksen ohjaus

8 §. Eduskunnan, valtioneuvoston ja minis-
teriön ohjaustoimivalta. Ehdotettuun pykä-
lään on koottu keskeiset liikelaitoksen ohja-
usta koskevat säännökset voimassa olevan
lain 8 ja 10—12 §:stä. Pykälän 1 momentissa
säädettäisiin eduskunnan ohjaustoimivallasta
ja 2 ja 3 momenteissa asianomaisen ministe-
riön ohjaustoimivallasta. Pykälän 4 momen-
tissa säädettäisiin valtioneuvoston asetuk-
senantotoimivallasta ja valtioneuvoston toi-
mivallasta antaa määräyksiä ja ohjeita.

Pykälän 1 momentti vastaa pääosin voi-
massa olevan lain 10 §:ää. Eduskunta ehdote-
tun pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan
hyväksyy edelleen liikelaitoksen palvelu- ja
muut toimintatavoitteet. Tarkoituksena on
kehittää tavoitteenasettelua niin, että tavoit-
teet olisivat aiempaa paremmin mitattavissa
ja seurattavissa. Tämä edellyttää abstraktien
ja yleisluonteisten tavoitteiden muuttamista
konkreettisiksi ja mitattaviksi osatavoitteiksi.

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan
eduskunta hyväksyy liikelaitoksen peruspää-
oman korotuksen ja alennuksen sekä päättää
määrärahan ottamisesta talousarvioon myön-
nettäväksi liikelaitoksen peruspääoman ko-
rottamiseen.

Ehdotetun 1 momentin 4 kohtaa ehdotetaan
voimassa olevan säännöksen osalta muutet-
tavaksi siten, ettei eduskunta enää hyväksyisi



HE 161/2002 vp26

liikelaitoksen investointien tärkeimpiä koh-
teita. Käytännössä investointien yksityiskoh-
tainen määrittely yhdestä kahteen vuotta en-
nen niiden toteuttamista ja usein nopeasti
muuttuvissa tilanteissa on osoittautunut erit-
täin vaikeaksi tehtäväksi. Investointien jul-
kistaminen vaarantaa myös liikelaitoksille
tärkeiden seikkojen salassa pitämisen. Ehdo-
tetun säännöksen mukaan eduskunnan liike-
laitosten investointeja koskeva ohjaustoimi-
valta koskisi varainhoitovuoden sekä seuraa-
vien varainhoitovuosien investointien enim-
mäismäärää. Tarkoituksena on, että liikelai-
tos raportoisi toimintakertomuksessaan in-
vestoinneistaan, niiden ajoittumisesta sekä
investointeja koskevista sitoumuksistaan.

Ehdotetun 1 momentin 5 kohta koskee lii-
kelaitoskonserniin kuuluvan tytäryrityksen
lainan vakuudeksi annettavaa takausta.

Ehdotetun pykälän 2 momentissa on yhdis-
tetty voimassa olevan lain 11 §:n 1 momentin
1 kohta, mikä koskee liikelaitoksen palvelu-
ja muista toimintatavoitteista päättämistä
eduskunnan kyseisiä tavoitteita koskevan
päätöksen rajoissa ja 11 §:n 1 momentin
2 kohta, mikä koskee liikelaitoksen tulosta-
voitteista päättämistä. Ehdotetussa säädök-
sessä on otettu huomioon myös voimassa
olevan lain 2 §:n 3 momentti, mikä myös
koskee liikelaitoksen tulostavoitteen asetta-
mista. Voimassa olevasta lainsäädännöstä
poiketen, ehdotetun 2 momentin mukaan lii-
kelaitoksen tulostavoitteiden osista ei voisi
enää päättää.

Liikelaitoksen toiminnan tulee olla talou-
dellisesti kannattavaa niin, että se voi vastata
toimintansa kehittämisestä ja että se voi tu-
louttaa osan voitostaan valtiolle. Liikelaitok-
sen tuloutustavoitteilla tarkoitetaan markka-
määrää, jonka tulouttaminen osakeyhtiön
osingon tapaan on asetettu tavoitteeksi. Tu-
loutus tapahtuu valtion talousarvioon. Tulos-
tavoitteen aikaisessa vaiheessa tapahtuva jul-
kistaminen on osoittautunut käytännössä on-
gelmalliseksi. Silloin kun valtioneuvosto on
asettanut liikelaitokselle tulostavoitteen se on
myös asettanut liikelaitoksen tuloutustavoit-
teet. Tavoitteenasettelun ongelmallisuudesta
huolimatta ehdotetaan, että liikelaitokselle
asetetaan taloudellisia tavoitteita sekä että li-
säksi etukäteen määriteltäisiin tuloutustavoi-
te.

Hallituksen esityksen tavoitteiden mukai-
sesti keskeiset ohjauspäätökset ehdotetaan
koottavaksi asianomaiseen ministeriöön. Täs-
sä tarkoituksessa ehdotetaan, että voimassa
olevan lain 11 §:n mukaiset ohjaustehtävät
siirrettäisiin asianomaiselle ministeriölle.
Voimassa olevan säännöksen mukaan
2 momentissa mainitut asiat käsitellään sen
jälkeen, kun liikelaitos on esittänyt alustavan
tulos- ja rahoitussuunnitelman. Liikelaitok-
sen tulisi esittää asianomaiselle ministeriölle
riittävät perustelut kunkin asiaryhmän osalta.
Liikelaitoksen esitysten perustelujen lain-
tasoinen ohjeistaminen ei ole mahdollista ei-
kä tarkoituksenmukaista. Asianomaisen mi-
nisteriön ja liikelaitoksen tulisikin sopia tar-
peellisesta seuranta- ja suunnittelutiedosta.
Uuteen lakiin ei ehdoteta otettavaksi liikelai-
toksen esitysten perusteena olevia asiakirjoja
koskevia säännöksiä.

Pykälän 3 momentin mukaan asianomainen
ministeriö päättäisi liiketaloudellisesti kan-
nattamattomia tehtäviä varten tarkoitetun
määrärahan maksamisesta. Liikelaitoksen tu-
lisi tehdä kyseisestä toiminnasta erillinen
selvitys.

Voimassa olevan lain 11 §:n 1 momentin 5
ja 7 kohta ovat tarpeettomia. Voimassa ole-
van lain 11 §:n 1 momentin 5 kohdassa sää-
detään liikelaitoksen peruspääoman korotuk-
sesta ja alennuksesta. Kun ehdotetun
1 momentin 2 kohdan mukaan eduskunta
päättää liikelaitoksen peruspääoman korotuk-
sesta ja alennuksesta, ei ole tarpeen, että asi-
assa tehdään vielä erillinen toimeenpanopää-
tös. Voimassa olevan lain 11 §:n 1 momentin
7 kohta koskee korvauksen myöntämistä lii-
kelaitokselle. Liiketaloudellisesti kannatta-
mattoman tehtävän hoitamista koskevan
määrärahan maksamisesta ehdotetaan säädet-
täväksi pykälän 3 momentissa.

Pykälän 4 momentiksi ehdotetaan otetta-
vaksi valtioneuvoston ohjaustoimivaltaa kos-
keva säännös. Valtioneuvosto voisi antaa
määräyksiä ja ohjeita liikelaitoksen toimin-
nasta ja taloudesta. Kysymykseen tulisivat
lähinnä liikelaitoksen toimintaympäristössä
tapahtuneiden muutosten johdosta liikelai-
toksille, liikelaitoksia ohjaaville ministeriöil-
le tai muulle valtion hallinnolle annettavat
liikelaitosten toimintaa koskevat ohjeet. Ne
voisivat koskea myös sellaisia valtion etua



HE 161/2002 vp 27

koskevia asioita, jotka voitaisiin määrätä sa-
lassa pidettäväksi. Tämä ohjaustoimivalta pe-
rustuisi perustuslain 65 §:n 1 momenttiin.

4 luku. Liikelaitoksen hallinto ja henkilöstö

9 §. Hallitus. Hallitus on liikelaitoksen
korkein päättävä elin. Ehdotettu säännös on
sama kuin voimassa olevan lain 14 §, paitsi
että voimassa olevan lain mukaan valtioneu-
vosto määrää hallituksen jäsenet. Koska hal-
lituksen jäsenillä on erittäin vastuullinen teh-
tävä ja koska yleensä pääosa hallituksen jä-
senistä on muita kuin valtion virkamiehiä,
liikelaitoksen hallituksen jäsenet voidaan ni-
metä ainoastaan oman suostumuksensa pe-
rusteella. Sana määrää ehdotetaan korvatta-
vaksi sanalla nimittää.

Lisäyksenä voimassa olevaan lainsäädän-
töön ehdotetaan, että pykälässä määritellään
hallituksen jäsenten enimmäismäärä. Hallitus
olisi suppea asiantuntijaelin, jossa voisi olla
korkeintaan kahdeksan jäsentä. Nimittäes-
sään hallituksen valtioneuvosto määräisi
myös hallituksen puheenjohtajan. Hallitus
valitsisi keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Liikelaitoksen palveluksessa olevalla hen-
kilöstöllä olisi edustus hallituksessa. Lähtö-
kohta olisi, että henkilöstöä edustava jäsen
olisi palvelussuhteessa liikelaitokseen. Liike-
laitoskohtaisessa asetuksessa henkilöstön
edustus voitaisiin järjestää myös toisin. Ky-
symykseen tulisi tällöin lähinnä henkilöstöä
edustavan järjestön toimihenkilön nimeämi-
nen.

Yleislaissa ei ole säännöksiä liikelaitoksen
toimitusjohtajan asemasta liikelaitoksen hal-
lituksessa. Liikelaitoksen toimitusjohtaja on
ollut useissa liikelaitoksissa hallituksen jäse-
nenä. Toimitusjohtaja on hallituksen esittelijä
ja hallituksen päätösten toimeenpanija. Halli-
tus valvoo toimitusjohtajaa. Toimitusjohtajan
aseman sekä hallituksen ja toimitusjohtajan
välisten suhteiden selkeyttämiseksi tulisi luo-
pua käytännöstä, jossa toimitusjohtaja on hal-
lituksen jäsen. Tavoitteena on laitoskohtaista
lainsäädäntöä uudistettaessa kumota toimi-
tusjohtajan hallituksen jäsenyyttä koskevat
säännökset.

Hallitukselle on merkittäviä tehtäviä. Tämä
asettaa vaatimuksia hallituksen jäsenille, joi-
den valintaan tulee kiinnittää erityistä huo-

miota. Laitoskohtaisessa laissa tai asetukses-
sa voidaan antaa liikelaitoksen hallituksen
kokoonpanoa koskevia tarkempia säännök-
siä. Asianomainen ministeriö laitoskohtaisen
lainsäädännön mukaan vahvistaisi myös hal-
lituksen jäsenten palkkiot. Käytännössä näin
on yleisesti menetelty.

Valtioneuvosto vapauttaa hallituksen tai
sen jäsenen tehtävästään. Vapauttaminen tu-
lisi kysymykseen jäsenen tai koko hallituk-
sen omasta pyynnöstä, mutta myös silloin
kun liikelaitoksen toiminnan kehittäminen si-
tä edellyttää.

10 §. Hallituksen tehtävät. Voimassa ole-
vassa 13 §:ssä määritellään liikelaitoksen
hallituksen tehtävät. Sen nojalla hallitus oh-
jaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Ehdo-
tettu säännös vastaa voimassa olevaa sään-
nöstä muutoin, mutta sitä ehdotetaan täyden-
nettäväksi soveltuvin osin noudattaen osake-
yhtiön hallituksen keskeisillä, erityisesti ta-
loushallintoa, mutta myös muuta hallintoa
koskevilla tehtävillä ottaen kuitenkin huomi-
oon liikelaitoksen erityspiirteet. Ehdotetulla
säännöksellä ja jäljempänä toimitusjohtajaa
koskevassa 11 §:ssä toimitusjohtajan tehtä-
vänmäärittelyä koskevilla sanamuodoilla on
pyritty selkeyttämään hallituksen ja toimitus-
johtajan tehtäviä ja vastuusuhteita. Lisäksi
säännökseen ehdotetaan lisättäväksi määräys
hallituksen tehtävästä seurata liikelaitoksen
tavoitteiden saavuttamista sekä huolehtia lii-
kelaitoksen toiminnan määräystenmukaisuu-
desta.

Ehdotetun 1 momentin mukaan hallituksen
tehtäviin kuuluisi myös liikelaitoksen hallin-
non ja toiminnan asianmukainen järjestämi-
nen. Hallitukselle kuuluisi liikelaitoksen toi-
minnalle tarpeellisen organisaation luominen,
organisaation toiminnan ohjaus ja valvonta,
mutta myös organisaation toiminnan järjes-
täminen ja turvaaminen. Hallituksen velvolli-
suutena olisi huolehtia liikelaitoksen kirjan-
pidon ja varainhoidon valvonnan asianmu-
kaisesta järjestämisestä. Säännöksen nojalla
hallituksen tulisi huolehtia siitä, että liikelai-
toksessa on asianmukainen valvontajärjes-
telmä.

Voimassa olevan 13 §:n 2 momentissa on
yksityiskohtaisesti lueteltu liikelaitoksen hal-
lituksen muut tehtävät. Säännöstä ehdotetaan
muutettavaksi järjestämällä hallituksen teh-
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tävät asioiden etenemisjärjestyksen mukai-
sesti ja kuvaamalla ne aiempaa selkeämmin.

Pykälän 2 momentin 1 kohdaksi ehdotetaan
lisättäväksi säännös, jonka mukaan liikelai-
toksen hallitus tekee liikelaitosta koskevan
esityksen valtion talousarvioon ja siihen liit-
tyen toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita
koskevat ehdotuksensa.

Pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan lii-
kelaitoksen hallitus päättäisi liikelaitoksen
toiminnan kehittämisestä eduskunnan ja asi-
anomaisen ministeriön ehdotetun lain 8 §:n
1 momentin 1 kohdan ja 2 momentin mukaan
tekemien päätösten rajoissa. Muut voimassa
olevassa 2 momentin 1 kohdassa mainitut
tehtävät ehdotetaan lueteltaviksi jo 1 momen-
tissa.

Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan lii-
kelaitoksen hallituksen toimivaltaan kuuluisi
nimittää ja irtisanoa toimitusjohtaja. Voimas-
sa olevan yleislain 15 §:n mukaan valtioneu-
vosto nimittää ja irtisanoo toimitusjohtajan.
Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää liike-
laitoksen eri toimintaelinten toimivaltaa ja
valvontasuhteita. Kun lisäksi tavoitteena on
säätää toimitusjohtaja osakeyhtiön tapaan lii-
kelaitoksen pakolliseksi toimielimeksi, ehdo-
tettu toimitusjohtajan nimitystoimivallan de-
legointi selkeyttäisi osaltaan liikelaitoksen
lakisääteisen organisaation, hallituksen ja
toimitusjohtajan välisiä suhteita. Toimitus-
johtajan ja liikelaitoksen välillä tehtäisiin
johtajasopimus, jossa voidaan määritellä mm.
palkkaus- ja lomaehdot, toimikausi ja irtisa-
nomisehdot.

Edelleen pykälän 2 momentin 4 kohdaksi
ehdotetaan lisättäväksi liikelaitoksen halli-
tuksen tehtävä päättää liikelaitoksen lainan-
otosta.

Pykälän 2 momentin 5 kohdaksi ehdotetaan
nykyistä 2 momentin 4 kohtaa, mikä koskee
liikelaitoksen merkittävistä investoinneista ja
muista pitkävaikutteisista menoista päättä-
mistä. Pykälän 2 momentin 6 kohdaksi ehdo-
tetaan nykyistä 2 momentin 4 a kohtaa, mikä
koskee osakasvallan käyttöä liikelaitoksessa
sekä takauksen antamista 5 §:n 2 momentin
mukaisesti. Pykälän 2 momentin 7 kohdaksi
ehdotetaan nykyistä 2 momentin 5 kohtaa,
mikä koskee liikelaitoksen ja liikelaitoskon-
sernin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
laatimista sekä niiden toimittamista valtio-

neuvoston vahvistettavaksi. Pykälän 2 mo-
mentin 8 kohdaksi ehdotetaan nykyistä 2 mo-
mentin 7 kohtaa, mikä koskee liikelaitoksen
nimen kirjoittamisoikeutta, sekä 2 momentin
9 kohdaksi nykyistä 7 a kohtaa, mikä koskee
voittopalkkiojärjestelmää ja sen soveltamista.

Edelleen pykälän 2 momentin 10 kohdaksi
ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mu-
kaan liikelaitoksen hallitus päättää liikelai-
toksen kiinteistövarallisuuden hankkimisesta
sekä siten kuin oikeudesta luovuttaa valtion
kiinteistövarallisuutta annetussa laissa sääde-
tään valtion kiinteistövarallisuuden luovut-
tamisesta ja valtion maaomaisuuden vuok-
raamisesta.

Muut laajakantoiset ja merkittävät toimet
kuuluisivat hallitukselle ehdotetun pykälän
2 momentin 11 kohdan mukaisesti.

Voimassa olevan yleislain 13 §:n
2 momentin 3 kohdassa säädetään liikelai-
toksen vuotuisesta tulos- ja rahoitussuunni-
telmasta päättämisestä sekä 2 momentin
5 kohdassa liikelaitoksen toiminta- ja talous-
suunnitelmasta päättämisestä. Näitä säännök-
siä ei ehdoteta ottavaksi uuteen lakiin. Liike-
laitoksen hallitus olisi edelleen vastuussa lii-
kelaitoksen kehittämisestä. Kehittämistä kos-
kevat asiat käsiteltäisiin hallituksessa luotta-
muksellisesti liikesalaisuus säilyttäen. Asian-
omainen ministeriö käsittelisi hallituksen ja
toimivan johdon ehdotuksia osana omistaja-
ohjausprosessia. Virastomuotoisesta hallin-
nosta peräisin olevaa toiminta- ja talous-
suunnitelma -nimistä asiakirjaa ei kuitenkaan
enää laadittaisi.

Pykälän 3 momentin mukaan liikelaitoksen
hallitukselle voitaisiin laitoskohtaisessa lais-
sa tai asetuksessa antaa myös muita tehtäviä.
Tämä saattaa olla tarpeen liikelaitoksen toi-
mialasta tai muusta perustellusta syystä joh-
tuen.

11 §. Toimitusjohtaja. Ehdotetussa pykä-
lässä määriteltäisiin toimitusjohtajan asema
ja keskeiset tehtävät. Toimitusjohtaja olisi
pakollinen toimielin kaikissa liikelaitoksissa
osakeyhtiön toimitusjohtajan tapaan. Toimi-
tusjohtajaan sovelletaan soveltuvin osin osa-
keyhtiölain (734/1978) toimitusjohtajaa kos-
kevia säännöksiä. Toimitusjohtajan tehtävänä
on johtaa ja kehittää liikelaitoksen toimintaa,
kun voimassa olevan 15 §:n 1 momentin mu-
kaan toimitusjohtaja hoitaa ja kehittää liike-
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laitoksen toimintaa. Muutoinkin ehdotetussa
pykälässä toimitusjohtajan tehtävät ehdote-
taan määriteltäväksi mahdollisuuksien mu-
kaan samalla tavoin kuin osakeyhtiölaissa.
Tämä ei käytännössä merkinne muutosta
toimitusjohtajan tehtäviin.

Ehdotettujen säännösten mukaan liikelai-
toksen toimitusjohtajalle kuuluu liikelaitok-
sen juokseva hallinto. Liikelaitoksen varsi-
nainen hallinto jakaantuu tällöin toisaalta
hallitukselle kuuluviin tehtäviin ja toisaalta
toimitusjohtajalle kuuluviin tehtäviin. Toimi-
tusjohtaja hoitaa päivittäistä hallintoa halli-
tuksen antamien määräysten mukaisesti. Vas-
tuu kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varain-
hoidon luotettavuudesta olisi toimitusjohta-
jalla. Lähtökohtana olisi myös, että kirjanpito
ja varainhoito kuuluvat eri henkilöiden vas-
tuualueeseen. Käytännössä toimitusjohtaja
huolehtii myös hallituksen käsiteltäväksi tu-
levien asioiden valmistelusta.

Voimassa olevan lain mukaan toimitusjoh-
taja voidaan valtion virkamieslain (750/1994)
ja työsopimuslain (55/2001) säännösten mu-
kaisten irtisanomisperusteiden lisäksi irtisa-
noa, kun siihen on syytä. Voimassa olevan
lainsäädännön mukaan virkasuhteisen toimi-
tusjohtajan kanssa sopimuksen tekee asian-
omainen ministeriö. Työsopimussuhteisen
toimitusjohtajan osalta päätöksen tekee liike-
laitoksen hallitus. Nimitystoimivallan siirty-
essä liikelaitoksen hallitukselle ja toimitus-
johtajan muuttuessa liikelaitoksen pakolli-
seksi toimielimeksi liikelaitoksen hallitus te-
kisi toimitusjohtajan kanssa johtajasopimuk-
sen.

12 §. Henkilöstön osallistuminen. Ehdotet-
tu 1 momentti on sama kuin voimassa olevan
lain 14 a §. Henkilöstöä edustavan jäsenen
toimivalta olisi sama kuin muidenkin halli-
tuksen jäsenten toimivalta. Hän ei kuitenkaan
saisi ottaa osaa asioiden käsittelyyn silloin,
kun käsitellään liikelaitoksen johdon valintaa
tai erottamista, johdon sopimusehtoja tai
henkilöstön palvelussuhteen ehtoja taikka
työtaistelutoimenpiteitä koskevia asioita.

Ehdotettu 2 momentti on sama kuin voi-
massa olevan lain 18 §. Sen nojalla liikelai-
toksessa noudatetaan yhteistoiminnasta val-
tion virastoissa ja laitoksissa annetun lain
(651/1988) tai yhteistoiminnasta yrityksissä
annetun lain (725/1978) mukaista yhteistoi-

mintamenettelyä sen mukaan kuin liikelaitos
asiasta päättää. Viimeksi mainitussa laissa
säädetty sopimusoikeus koskee myös liikelai-
tosta, joka päättää siirtyä soveltamaan tätä
lakia. Liikelaitoskonsernissa sovelletaan
edelleen mainitun lain säännöksiä konserni-
yhteistyöstä.

5 luku. Liikelaitoksen kirjanpito ja tilinpäätös

13 §. Kirjanpito ja tilinpäätös. Voimassa
olevan lain 19 §:ssä on liikelaitoksen raha-
tointa ja kirjanpitoa koskevat säännökset ja
21 §:ssä tilinpäätöstä koskevat säännökset.

Voimassa olevan lain 19 §:n 1 momentin
mukaan liikelaitoksella on oma rahatoimi ja
valtiovarainministeriö antaa rahavarojen säi-
lyttämisestä ja hoitamisesta sekä maksuliik-
keestä tarkempia määräyksiä. Koska liikelai-
tokset noudattavat toiminnassaan liiketalou-
dellisia periaatteita ja koska ne ovat valtion
talousarviotalouden ulkopuolella, niillä on
oma kassa ja siihen liittyen oma rahatoimi.
Voimassa oleva säännös on tältä osin tarpee-
ton. Liikelaitos hoitaa itsenäisesti oman mak-
suliikenteensä ja pitää rahavaransa pankkiti-
leillä, joilta se saa korkoa. Itsenäinen kassata-
lous korostaa liikelaitoksen vastuuta omasta
taloudenhoidostaan ja vaatii liikelaitokselta
tehokasta rahoitussuunnittelua.

Voimassa olevan 19 §:n 1 momentin toisen
virkkeen nojalla valtiovarainministeriö voi
antaa tarkempia määräyksiä liikelaitoksen
rahavarojen säilyttämisestä ja hoitamisesta
sekä maksuliikkeestä. Säännöksen tavoittee-
na on ollut pyrkimys ohjata liikelaitoksen
pankkisuhteita. Kysymyksessä olevia määrä-
yksiä ei ole annettu, vaan liikelaitokset ovat
itsenäisesti voineet päättää pankkisuhteis-
taan. Valtion talousarvion ulkopuolisuus ja
oma rahatoimi korollisine käyttöpääomineen
on oleellinen elementti liikelaitosmallissa.
Uuteen lakiin ei ehdoteta otettavaksi näitä
koskevia säännöksiä eikä säännöksiä valtio-
varainministeriön mahdollisuudesta antaa
asiassa määräyksiä.

Voimassa olevan lain 19 §:n 2 momentin
nojalla valtioneuvosto on tehnyt 17 päivänä
joulukuuta 1998 valtioneuvoston päätöksen
valtion liikelaitosten ja liikelaitoskonsernien
kirjanpidon perusteista ja tilintarkastuksesta
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(1023/1998). Päätöksen mukaan liikelaitos ja
liikelaitoskonserni ovat kirjanpitovelvollisia.
Päätöksessä määritellään liikelaitoksen ja lii-
kelaitoskonsernin kirjanpidon perusteista kir-
janpitolain ja osakeyhtiölain periaatteita nou-
dattaen. Päätöksessä määritellään myös me-
nettelyt ja määräajat, joita tulee tilinpäätök-
sen vahvistamisessa noudattaa. Lain mukaan
valtiokonttori on lisäksi antanut tarkempia
määräyksiä liikelaitoksen ja liikelaitoskon-
sernin kirjanpidon yksityiskohdista.

Ehdotetun 1 momentin mukaan mainittujen
lakien säännöksiä noudatettaisiin suoraan
lain nojalla, ellei tästä laista muuta johdu.
Valtion virastoilla ja erityisesti liikelaitoksil-
la on sen jälkeen, kun valtio vuonna 1998
siirtyi noudattamaan liikekirjanpitoa, valmiu-
det ilman yksityiskohtaista ohjausta noudat-
taa kirjanpitolain säännöksiä. Ei myöskään
ole enää tarkoituksenmukaista, että valtio-
konttori antaisi yksittäistapauksissa liikelai-
toksille liikekirjanpitoa koskevia ohjeita.

Liikelaitoksen toiminnan läpinäkyvyyden
turvaamiseksi ja ristisubvention välttämiseksi
laitoskohtaisessa laissa liikelaitokselle mah-
dollisesti määrätystä muusta toiminnasta pi-
dettäisiin kuitenkin erillistä kirjanpitoa ja
laaditaan erillinen tilinpäätös. Kysymyksessä
on Euroopan yhteisön valtiontuki- ja kilpai-
lulainsäädännön asettamasta velvoitteesta.
Valtioneuvoston asetuksessa säädettäisiin
tarkemmin tällaisesta kirjanpidosta ja tilin-
päätöksestä. Valtioneuvoston asetuksessa oli-
si otettava huomioon myös komission jäsen-
valtioiden ja julkisten yritysten välisten ta-
loudellisten suhteiden avoimuudesta annettu
komission direktiivin 80/723/ETY muuttami-
sesta annettu direktiivi 2000/52/EY.

Ehdotetun 2 momentin mukaan liikelai-
toksen ja liikelaitoskonsernin tilikausi on ka-
lenterivuosi. Tilinpäätös ja konsernitilinpää-
tös tulisi laatia ja toimittaa maaliskuun lop-
puun mennessä asianomaiselle ministeriölle.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat liikelaitoksen
hallitus ja toimitusjohtaja.

Ehdotetun 3 momentin mukaan valtioneu-
vosto vahvistaa liikelaitoksen ja liikelaitos-
konsernin tilinpäätöksen ja päättää sen perus-
teella voiton tuloutuksesta valtion talousarvi-
oon sekä päättää niistä toimenpiteistä, joihin
tilinpäätöksen johdosta on aihetta ryhtyä.
Tuloutuksen ajankohdasta päätetään tilinpää-

töksen vahvistamisen yhteydessä. Yleensä
tuloutus tapahtuu välittömästi tilinpäätöksen
vahvistamisen jälkeen. Mikäli liikelaitoksen
toiminta on tappiollista tai mikäli liikelaitok-
sen tulos on oleellisesti pienempi kuin vah-
vistettu tulostavoite, liikelaitoksen hallituk-
sen tulee antaa asiaa koskeva selvitys. Val-
tioneuvosto käsittelee tulosta koskevan tekni-
sen kirjauksen lisäksi asiaa ja päättää toi-
menpiteistä tilanteen tervehdyttämiseksi, ku-
ten liikelaitoksen kehittämisohjelmasta tai
mahdollisista muista toimenpiteistä.

Ehdotettu 2 ja 3 momentti vastaavat asialli-
sesti voimassa olevan lain 21 §:ää lukuun ot-
tamatta voimassa olevan lain 21 §:n
1 momentin toisen virkkeen määräyksenan-
tomahdollisuutta. Sen mukaan valtiovarain-
ministeriö voi antaa tarvittaessa määräyksiä
liikelaitoksen voiton tuloutuksesta ennak-
koon. Menettely poikkeaa liiketaloudellisten
periaatteiden noudattamisesta ja sitä koskevia
säännöksiä ei ehdoteta otettavaksi uuteen la-
kiin.

Pykälän 4 momentin mukaan valtioneuvos-
ton asetuksella säädettäisiin tarkemmin liike-
laitoksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpää-
töksestä, tilinpäätöksen kaavasta, toiminta-
kertomuksen vähimmäissisällöstä ja tilinpää-
töksen vahvistamisesta sekä annettaisiin tar-
vittavat menettelytapasäännökset liikelaitok-
sen tilinpäätöksen vahvistamisaikataulusta ja
tilinpäätöksen vahvistamiseen liittyvistä me-
nettelytavoista, liikelaitoksen tilinpäätöksen
liittämisestä valtion tilinpäätösasiakirjaan se-
kä tilinpäätöksen toimittamisesta valtiokont-
torille. Liikelaitoksen tilinpäätös muodostuisi
tuloslaskelmasta, taseesta, rahoituslaskelmas-
ta ja tilinpäätöksen liitetiedoista samalla ta-
voin kuin osakeyhtiön tilinpäätös. Liikelaitos
laatisi myös toimintakertomuksen kuten osa-
keyhtiöt. Lisäyksenä yhtiöiden toimintaker-
tomuksiin liikelaitoksen toimintakertomuk-
sessa tulisi esittää liikelaitoksen tulokselli-
suutta ja vaikuttavuutta koskevat tulokset se-
kä myös se, miten liikelaitos on noudattanut
eduskunnan, valtioneuvoston ja muiden vi-
ranomaisten ohjauspäätöksiä sekä selvitys
liikelaitoksen veloista ja varainhoitovuoden
päättyessä voimassa olleista valtion takauk-
sista ja muista valtion vastuusitoumuksista
samoin kuin liikelaitoksen talouteen ja toi-
mintaan ja niiden kehittymiseen liittyvistä
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riskeistä. Lisäksi tulee antaa selvitys 7 §:n
mukaisesta toiminnasta ja sen rahoittamises-
ta.

14 §. Liikelaitoksen tase. Ehdotetun pykä-
län 1 momentin ensimmäinen virke vastaa
voimassa olevan 27 §:n 2 momenttia. Voi-
massa olevan lain nojalla valtioneuvosto
päättää eduskunnan valtion talousarvion kä-
sittelyn yhteydessä antaman valtuutuksen no-
jalla liikelaitoksen aloittavasta taseesta, eri
tase-eristä sekä niiden arvosta. Päätöksessä
määritellään liikelaitoksen hallintaan siirret-
tävä vaihto- ja käyttöomaisuus, liikelaitoksel-
le siirrettävät saatavat ja velat sekä millä eh-
doin (peruspääomana, muuna omana pää-
omana vai lainaehdoin) ne liikelaitokselle
siirretään. Liikelaitoksen hallintaan siirretty
omaisuus pysyy edelleen valtion omaisuute-
na.

Liikelaitoksen aloittavan taseen muodos-
tamisen keskeisenä periaatteena on ollut
muodostaa toimialan vastaavan kokoisten
yritysten taserakennetta vastaava aloittava ta-
se. Liikelaitoksen hallintaan siirretty omai-
suus on arvostettu käypään hintaan. Kysy-
myksessä on apporttityyppinen omaisuuden
siirto. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisät-
täväksi nykyisen käytännön mukainen arvos-
tusperiaate.

Valtioneuvoston on mahdollista vahvistaa
liikelaitoksen aloittava tase vasta sen jälkeen,
kun liikelaitostettavaa toimintaa koskeva
edellisen tilikauden tilinpäätös on laadittu ja
siirtyvä omaisuus ja velvoitteet on yksilöity
ja arvioitu. Päätös ajoittuu yleensä aina liike-
laitoksen toiminnan käynnistymisen jälkei-
seen ajankohtaan.

Liikelaitos käynnistää toimintansa, vaikkei
sen hallintaan siirrettävää omaisuutta ja vas-
tuita olekaan voitu yksityiskohtaisesti määri-
tellä. Toiminnan käynnistäminen perustuu
hyväksytyssä valtion talousarviossa esitettyi-
hin tietoihin, ellei niitä tarkempia tietoja ole
käytettävissä. Valtioneuvosto tekee liikelai-
toksen aloittavaa tasetta koskevan alustavan
päätöksen välittömästi valtion talousarvion
vahvistamisen jälkeen.

Pykälän 2 momentiksi ehdotetaan uutta
säännöstä, joka koskee omaisuuden siirtämis-
tä liikelaitoksen hallintaan muulloinkin kuin
liikelaitosta perustettaessa. Säännös koskee
myös omaisuuden siirtämistä liikelaitoksen

hallinnasta valtion talousarviotalouteen.
Omaisuuden siirtäminen edellyttäisi edus-
kunnan valtuutusta. Tarkentavan toimeenpa-
nopäätöksen tekisi valtioneuvosto.

Valtion kiinteistöjärjestelyihin liittyen py-
kälän 3 momentissa ehdotetaan, että valtio-
neuvosto voisi päättää yksittäisten, enintään
kymmenen miljoonaa euroa koskevien kiin-
teistövarallisuuden kohteiden siirtämisestä.
Muiden kohteiden ja kiinteistökokonaisuuk-
sien osalta toimivaltaa ei ehdoteta siirrettä-
väksi valtioneuvostolle. Valtion kiinteistöva-
rallisuudella tarkoitetaan niitä irtaimen ja
kiinteän omaisuuden kohteita, jotka on oi-
keudesta luovuttaa valtion kiinteistövaralli-
suutta annetun lain 3 §:ssä määritelty valtion
kiinteistövarallisuudeksi.

Pykälän 3 momentissa tarkoitettu omaisuu-
den hallinnon siirto tapahtuisi muun oman
pääoman ehdoin taikka se määriteltäisiin lai-
naehdoin luovutetuksi. Ratkaisua tehtäessä
on otettava huomioon toimialan kilpailuti-
lanne ja muut markkinoilla toimijat. Siirret-
täessä liikelaitoksesta omaisuutta, jonka ta-
searvo on pienempi kuin käypä arvo, ilmenisi
luovutusvoitto liikelaitoksen tuloksesta.

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan lisättä-
väksi lakiin määräykset menettelytavoista,
joita tulee noudattaa liikelaitoksen tasetta
koskevia hallinnollisia ratkaisuja tehtäessä.
Ennen aloittavaa tasetta tai taseen muutta-
mista koskevan valtioneuvoston päätöksen
tekemistä liikelaitoksen tilintarkastajien tulisi
tarkastaa ja arvioida päätöksessä tarkoitettu
omaisuus ja sen arvo, rahavarat sekä velat ja
velvoitteet. Menettelyillä pyritään varmista-
maan se, että omaisuus ja velvoitteet arvioi-
daan mahdollisimman oikein. Pykälässä
edellytetään liikelaitoksen tilintarkastajien
lausuntoa. Lausunnossa tulisi olla selvitys
omaisuudesta ja velvoitteista sekä niiden ar-
vo, selvitys omaisuuden arvioinnissa käyte-
tyistä menetelmistä ja niitä käyttämällä saata-
vista tuloksista. Tilintarkastajat voisivat käyt-
tää apunaan myös erityisasiantuntijoita. Lau-
sunnossa tulisi olla maininta myös tästä.

Tavoitteena on, että asianomainen minis-
teriö seuraa liikelaitoksen taserakennetta toi-
saalta kilpailuneutraliteetin ja toisaalta voiton
tuloutuksen näkökulmasta ja että asianomai-
nen ministeriö ryhtyy toimenpiteisiin oman
pääoman rakenteen muuttamiseksi silloin,
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kun omaisuuden hallintasiirrot taikka liike-
toiminnan muutokset vinouttavat oman pää-
oman rakennetta.

15 §. Tilintarkastus. Voimassa olevan lain
20 §:ssä säädetään tilintarkastuksesta. Pykä-
län 1 momentti koskee tilintarkastajien aset-
tamista ja heidän kelpoisuusehtojaan. Voi-
massa olevien säännösten nojalla liikelaitok-
sella tulee olla vähintään kaksi esteetöntä ti-
lintarkastajaa, mutta ei enempää kuin viisi
esteetöntä tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tu-
lee olla liiketoimintaa harjoittavien valtion
laitosten kirjanpitoon ja tilintarkastukseen
perehtyneitä.

Yleensä liikelaitoksissa on kaksi tilintar-
kastajaa, eräissä suurissa liikelaitoksissa on
ollut kuitenkin useampia. Yksi tilintarkasta-
jista on yleensä ollut KHT-tilintarkastaja ja
yksi on edustanut Valtiontalouden tarkastus-
virastoa taikka ollut JHTT-tilintarkastaja.
Loput liikelaitosten tilintarkastajista eivät ole
olleet ammattitarkastajia.

Ehdotetun 1 momentin mukaan liikelaitok-
sen hallintoa, taloutta ja tilejä tarkastamaan
ehdotetaan asetettavaksi kaksi tilintarkastajaa
taikka tilintarkastusyhteisöä. Tilintarkastajis-
ta toisen tulisi olla tilintarkastuslaissa
(936/1994) tarkoitettuja KHT-tilintarkastajia
taikka -tilintarkastusyhteisö ja toisen julkis-
hallinnon ja talouden tilintarkastajista anne-
tussa laissa (467/1999) tarkoitettuja JHTT-
tilintarkastaja tai -tilintarkastusyhteisö. Ehdo-
tetun säännöksen nojalla luovuttaisiin luot-
tamusmiestilintarkastajista. Liikelaitoksen ti-
lintarkastus edellyttää erityistä kirjanpidon ja
laskentatoimen asiantuntemusta. Tämän
vuoksi liikelaitoksen tilintarkastajina voivat
olla ainoastaan KHT- tai JHTT-tilintarkasta-
jat taikka -tilintarkastusyhteisöt.

Voimassa olevan lain 1 momentin nojalla
valtioneuvosto asettaa vuosittain tilintarkas-
tajat. Tilintarkastajien asettamiseen ei liity
laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä
seikkoja, eikä asian merkitys muutoinkaan
vaadi asian käsittelemistä valtioneuvoston
yleisistunnossa. Muutoksena nykytilaan eh-
dotetaan, että asia siirrettäisiin valtioneuvos-
tolta asianomaisen ministeriön käsiteltäväksi.

Voimassa olevan lain 20 §:n 2 ja
3 momentti ovat yhdistettynä 2 momentissa.
Lisäksi sitä ehdotetaan täydennettäväksi kes-
keisiä tarkastuskohteita koskevalla luettelol-

la. Oikean ja riittävän liikelaitosta ja liikelai-
toskonsernia koskevan informaation välitty-
miseksi liikelaitoksen tilintarkastajat tarkas-
tavat myös liikelaitoskonsernin tilinpäätök-
sen. Liikelaitoksen hallituksen tulee huoleh-
tia, että vähintään yksi liikelaitoksen tilintar-
kastajista valitaan tytäryrityksen tilintarkasta-
jaksi.

Pykälän 3 momentiksi ehdotetaan otetta-
vaksi määräykset niistä seikoista, joista tilin-
tarkastajan on tarkastuskertomuksessaan ai-
nakin lausuttava. Tilintarkastusta koskevien
säännösten mukaan tilintarkastajan tulee tar-
kastaa tilit hyvän tilintarkastustavan mukai-
sesti. Ehdotettuun säännökseen on otettu jul-
kisyhteisön toimintaan liittyvien erityispiir-
teiden edellyttämät yleiset tarkastuskohteet ja
niitä koskeva raportointivelvollisuus.

Voimassa olevan lain 4 momentin nojalla
valtioneuvosto voi antaa tilintarkastuksesta
tarkempia määräyksiä. Valtioneuvosto on an-
tanut päätöksen valtion liikelaitosten ja liike-
laitoskonsernin kirjanpidon perusteista ja ti-
lintarkastuksesta. Ehdotetun 4 momentin mu-
kaan tilintarkastajiin sovelletaan julkishallin-
non ja -talouden tilintarkastajista annetun
lain säännöksiä, valtioneuvoston päätös olisi
tältäkin osin tarpeeton. Tilintarkastajia kos-
keva viittaus koskisi erityisesti heidän riip-
pumattomuuttaan, esteellisyyttään ja salassa-
pitovelvollisuuttaan.

Ehdotettu pykälä korostaisi nykyistä tilin-
tarkastuskäytäntöä ja siihen liittyvää asioiden
dokumentointia. Lisäksi tilintarkastajien sa-
lassapitovelvollisuudesta säädettäisiin lain ta-
soisesti. Tilintarkastajien riippumattomuutta
koskeva tarkastelu, joka tilintarkastajia valit-
taessa on suoritettu, tapahtuisi lain tasoisten
säännösten nojalla.

Tilintarkastuksen yleisten periaatteiden
mukaisesti tilintarkastajalla tulisi olla oikeus
olla läsnä ja käyttää puhevaltaa liikelaitoksen
hallituksen kokouksessa, jossa käsitellään
hänen tehtäviinsä liittyviä asioita.

Voimassa olevan lain 20 §:n 5 momentin
mukaan liikelaitos ja liikelaitoskonserni ovat
valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tar-
kastusviraston tarkastuksen alaisia. Ehdote-
tun säännöksen mukaan valtiontilintarkasta-
jat valvoisivat liikelaitoksia ja liikelaitoskon-
serneja. Ehdotettu sanamuoto vastaa perus-
tuslain 90 §:ssä määriteltyä valtiontilintarkas-
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tajien ja valtiontalouden tarkastusviraston
tehtävämäärittelyä.

6 luku. Erinäiset säännökset

16 §. Vahingonkorvausvelvollisuus. Valti-
on liikelaitoksen toimintaa ohjaa ja valvoo
liikelaitoksen hallitus, joka eduskunnan ja
valtioneuvoston tekemien päätösten rajoissa
muun muassa päättää liikelaitoksen toimin-
nan kehittämisestä sekä hallinnon ja talouden
asianmukaisesta järjestämisestä. Liikelaitok-
sen toimitusjohtaja johtaa ja kehittää liikelai-
toksen toimintaa. Liikelaitoksen hallitus val-
voo toimitusjohtajaa. Liikelaitokset eivät ole
yrityksiin rinnastettavia itsenäisiä oikeushen-
kilöitä, vaan osa valtionhallintoa. Valtio vii-
me kädessä vastaa liikelaitoksen sitoumuk-
sista. Kun liikelaitoksella on laaja toimivalta,
tulee arvioida myös liikelaitoksen johdon
vastuuta. Voimassa olevassa laissa ei ole lii-
kelaitoksen johdon vastuuta koskevia sään-
nöksiä.

Vahingonkorvauslaki (412/1974) määritte-
lee yleiset vahingonkorvauksen korvausvel-
volliset, korvauksen saajat sekä korvauspe-
rusteet. Poikkeuksena edellä mainituista
yleissäännöksistä ehdotetaan, että liikelaitok-
sessa hallituksen, toimitusjohtajan ja tilintar-
kastajien vahingonkorvausvelvollisuus mää-
räytyisi samojen periaatteiden mukaisesti
kuin osakeyhtiössä hallituksen ja toimitus-
johtajan sekä tilintarkastajien vastaavat vel-
vollisuudet. Ehdotetun säännöksen mukaan
korvausvelvollisuus syntyy silloin, kun va-
hinko on aiheutettu tahallaan tai tuottamuk-
sesta. Osakeyhtiölain 15 luvussa on osakeyh-
tiön hallituksen ja toimitusjohtajan vahingon-
korvausvelvollisuutta koskevat säännökset ja
tilintarkastuslain 44 §:ssä ja julkishallinnon
ja -talouden tilintarkastajista annetun lain
24 §:ssä tilintarkastajien vahingonkorvaus-
velvollisuutta koskevat säännökset.

Vahingonkorvauskanteen nostamista lii-
kelaitoksen lukuun on ehdotetun 2 momentin
mukaan ajettava liikelaitoksen hallitusta ja
toimitusjohtajaa vastaan kolmen vuoden ku-
luttua sen tilikauden päätyttyä, jona päätös
tai laiminlyönti tehtiin taikka siihen toimen-
piteeseen ryhdyttiin, johon kanne perustuu.
Määräaika ei kuitenkaan koske tilanteita,
joissa kanne perustuu rangaistavaan tekoon.

Ehdotetun 2 momentin mukaan kysymykses-
sä olevan pykälän mukaisen vahingonkor-
vauskanteen nostamisesta päättää asianomai-
nen ministeriö.

17 §. Esiintyminen asianosaisena. Ehdotet-
tu säännös vastaa voimassa olevan lain 22 §.
Ehdotetun säännöksen mukaan liikelaitoksel-
la olisi toimivalta kantaa ja vastata valtion
puolesta liikelaitosta koskevissa asioissa.
Ehdotetun säännöksen mukaan liikelaitoksel-
la olisi laaja kanneoikeus sitä itseään koske-
vissa asioissa. Lisäksi sillä olisi tuomiois-
tuimissa ja muissa viranomaisissa ja toimi-
tuksissa oikeus valvoa valtion etua ja oikeut-
ta kaikissa liikelaitosta koskevissa asioissa.
Käytännössä se merkitsisi esimerkiksi liike-
laitoksen hallintaan siirrettyä omaisuutta, lii-
kelaitoksen liiketoimintaa tai muuta liikelai-
tokseen liittyvää seikkaa.

18 §. Eläkkeet ja muut etuudet sekä korva-
ukset. Pykälän 1 momentti vastaa voimassa
olevan lain 25 §:n 1 momenttia. Se koskee
valtiokonttorin keskitetysti suorittamia eläk-
keitä ja muita henkilöstölle keskitetysti suori-
tettuja palvelussuhteesta johtuvia etuuksia,
korvauksia ja perhe-eläkkeitä. Ehdotetun lain
mukaan mainitut korvaukset suoritetaan val-
tion varoista siten kuin näistä etuuksista on
erikseen säädetty. Tässä tarkoitettuja etuuk-
sia ja korvauksia ovat muun muassa eläkkeet,
tapaturmakorvaukset, ryhmähenkivakuutus-
korvaukset sekä erorahat ja lakkautuspalkat.

Toimitusjohtaja ei olisi enää palvelussuh-
teessa liikelaitokseen. Hänen kanssaan teh-
dään johtajasopimus. Johtajasopimuksessa
sovitaan palkkauksen lisäksi eläkkeestä ja
muista lakisääteisistä etuuksista. Tarkoitus
on, että toimitusjohtajaa varten ei luotaisi
omaa järjestelmää, vaan tukeuduttaisiin val-
tionjärjestelmiin. Tätä koskeva säännös eh-
dotetaan otettavaksi 2 momentiksi.

Voimassa olevan pykälän 2 momentin mu-
kaan valtion liikelaitosten maksamista elä-
kemaksuista säädetään valtion eläkerahastos-
ta annetussa laissa (1372/1989). Muut edellä
1 momentissa mainitut etuudet ja korvaukset
peritään liikelaitokselta sen mukaan kuin val-
tioneuvosto määrää. Valtioneuvosto on
13 päivänä lokakuuta 1988 tehnyt päätöksen
eräiden keskitetysti suoritettujen etuuksien ja
korvausten perimisestä valtion liikelaitoksilta
(868/1988). Muutoksena voimassa olevaan
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käytäntöön 3 momentissa ehdotetaan, että
kaikkien valtiokonttorin tämän pykälän mu-
kaan suorittamien etuuksien ja korvausten li-
säksi liikelaitokselta perittäisiin etuuksien ja
korvausten hoitamisesta aiheutuneista kuluis-
ta valtion maksuperustelain (150/1992) mu-
kaan määräytyvä maksu. Mikäli valtiokontto-
ri tuottaessaan näitä palveluja valtion viras-
toille ja laitoksille valtiokonttorista annetun
lain (305/1991) 2 a §:n mukaan hinnoittelee
nämä suoritteet noudattaen soveltuvin osin
yksityisessä vakuutustoiminnassa sovelletta-
via periaatteita, viimemainittua periaatetta
noudatettaisiin myös perittäessä maksua lii-
kelaitokselta. Koska kysymyksessä olevia
palveluja tuotetaan myös kilpailluilla mark-
kinoilla, valtiokonttorin tulisi hinnoitella val-
tion maksuperustelain mukaiset palvelunsa
liiketaloudellisia periaatteita noudattaen.

7 luku. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

19 §. Voimaantulo. Pykälä sisältää sään-
nökset uuden lain voimaantulosta ja sen joh-
dosta kumottavista säännöksistä. Laki ehdo-
tetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2003.

Valtion liikelaitoksista annetun lain ku-
moamisen lisäksi 2 momentissa ehdotetaan,
että valtion teollisuuslaitosten hoidon ja käy-
tön yleisistä perusteista annettu laki
(168/1931) kumottaisiin. Hallituksen esityk-
sessä Eduskunnalle laiksi valtion liikelaitok-
sista todetaan muun muassa, että tarkoitukse-
na on asteittain siirtää valtion harjoittama lii-
ketoiminta ehdotetun yleislain piiriin ja täten
yhtenäistää valtion oman liiketoiminnan
muotoja. Yleislaki korvaisi aikaa myöten val-
tion teollisuuslaitosten hoidon ja käytön ylei-
sistä perusteista annetun lain. Kun kaikki ky-
seisen lain mukaiset laitokset on muutettu
valtion liikelaitoksiksi tai valtionyhtiöiksi, se
ehdotetaan tarpeettomana kumottavaksi.

20 §. Siirtymäsäännökset. Lain voimaantu-
lo edellyttää 1 momentin mukaan, että laitos-
kohtaiset lait uudistetaan tämän lain tavoit-
teiden mukaisiksi. Tehtävä tulisi suorittaa
yhden vuoden siirtymäkauden aikana. Siir-
tymäkautena laitokset noudattaisivat aikai-
semman lain säännöksiä. Ehdotetun lain mu-
kaiseen kirjanpitojärjestelmään siirryttäisiin
1 päivästä tammikuuta 2004 lukien. Ehdote-

tun 2 momentin mukaan siirtymäkausi Ilmai-
lulaitoksen osalta olisi 2 vuotta.

Ehdotetun 3 momentin säännöksen mukaan
nykyisten liikelaitosten toimitusjohtajien
palvelussuhteeseen liittyvä asema ei muuttui-
si. Heidän palvelussuhteen pysyvyys ja muut
palvelussuhteen ehdot määräytyisivät aiem-
min voimassa olleiden säädösten mukaan.
Sen sijaan toimitusjohtajan tehtäviä ja vas-
tuuta koskevat säännökset määräytyisivät eh-
dotetun lain mukaan. Toimitusjohtaja ja lii-
kelaitos voisivat myös sopia siitä, että liike-
laitoksen toimitusjohtaja olisi ehdotetun lain
mukainen toimielin ja että häneen sovellet-
taisiin myös kaikkia muita tämän lain sään-
nöksiä.

Pykälän 4 momentin mukaan ehdotetun
lain 15 §:n 1 momentin mukaisia tilintarkas-
tajien kelpoisuusehtoja ja tilintarkastajien
määrää koskevia säännöksiä noudatettaisiin
ensimmäisen kerran asetettaessa tilintarkasta-
jia lain vahvistamisen jälkeen.

Pykälän 5 momentin mukaan maksua peri-
tään tämän lain voimassa ollessa nostetuista
ehdotetun lain 5 §:n 1 momentin lainoista se-
kä 2 momentin takauksista.

2. Tarkemmat säännökset ja mää-
räykset

Ehdotetun lain nojalla on tarkoitus antaa
5 §:n 4 momentissa, 13 §:n 1 momentissa ja
13 §:n 4 momentissa tarkoitetut valtioneu-
voston asetukset. Tarpeen mukaan valtioneu-
vosto voisi antaa 8 §:n 4 momentissa tarkoi-
tettuja määräyksiä ja ohjeita. Myös liikelai-
toskohtaiset lait ja asetukset on tarkoitus uu-
distaa ehdotetun lain mukaisiksi.

3. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden
2003 alusta. Tarkoituksena on, että laitoskoh-
taiset lait uudistetaan pääsääntöisesti vuoden
2003 aikana. Lakien voimaantuloon asti yk-
sittäisiin liikelaitoksiin sovelletaan nyt voi-
massa olevan lain säännöksiä.

4. Säätämisjärjes tys

Valtion liikelaitoksista annettu laki säädet-
tiin valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä sääde-
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tyssä järjestyksessä. Lain säätämistä perus-
tuslain säätämisjärjestyksessä perustuslakiva-
liokunnan lausunnon (PeVL 15/1986 vp) mu-
kaan edellyttivät muun muassa talousarvion
ulkopuolisuus ja lainanottoa sekä virkojen
perustamista koskevat säännökset.

Maaliskuun 1 päivänä 2000 voimaan tul-
leen perustuslain 7 lukuun, Valtiontalous, on
otettu valtion liikelaitosten budjetin ulkopuo-
lisuutta sekä valtion lainanottoa koskevat

säännökset. Valtion virkojen perustamista
koskevat säännökset on poistettu perustus-
laista ja ne on otettu valtion virkamieslakiin
(750/1994). Ehdotettu laki voidaan käsitellä
tavallisessa säätämisjärjestyksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava laki-
ehdotus:
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Lakiehdotus

Laki

valtion liikelaitoksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain soveltamisala ja tarkoitus

Tätä lakia sovelletaan sellaiseen liiketoi-
mintaa harjoittavaan valtion laitokseen (liike-
laitos), johon sitä erikseen laissa (laitoskoh-
tainen laki) säädetään sovellettavaksi.

Tässä laissa säädetään liikelaitoksen toi-
minnan, talouden ja hallinnon perusteista.

2 §

Liikelaitoksen toimintaperiaatteet

Liikelaitoksen toimialasta ja tehtävistä sää-
detään laitoskohtaisessa laissa. Liikelaitos
harjoittaa toimialallaan liiketoimintaa ja suo-
rittaa lisäksi muut sille laitoskohtaisessa lais-
sa säädetyt tehtävät.

Liikelaitoksen on toimittava liiketaloudel-
listen periaatteiden sekä eduskunnan sille
hyväksymien palvelutavoitteiden ja muiden
toimintatavoitteiden mukaisesti.

3 §

Liikelaitoskonserni

Liikelaitoksella voi olla välittömästi sen
omaan liiketoimintaan liittyvässä yhdessä tai
useammassa kotimaisessa tai ulkomaisessa
yrityksessä kirjanpitolain (1336/1997)
1 luvun 5 ja 6 §:ssä tarkoitettu määräysvalta.
Yritykset, joissa liikelaitoksella on määräys-
valta, ovat liikelaitoksen tytäryrityksiä. Lii-
kelaitos ja sen tytäryritykset muodostavat lii-
kelaitoskonsernin.

Jos tytäryrityksen osakkeiden arvo on huo-

mattava tai liikelaitoksen ja tytäryrityksen
yhtiösuhdetta on muuten pidettävä merkittä-
vänä, tytäryrityksen osakkeiden hankintaan
ja luovutukseen tarvitaan valtioneuvoston lu-
pa. Valtioneuvoston lupa tarvitaan myös, jos
on kysymys vastaavanlaisesta merkittävän
osakkuuden tai jäsenyyden hankinnasta tai
luovutuksesta muussa yrityksessä kuin tytär-
yrityksessä. Kiinteistövarallisuuden luovutta-
misessa noudatetaan kuitenkin oikeudesta
luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta an-
nettua lakia ( / ).

Liikelaitos ei saa antaa tytäryrityksilleen
konserniavustuksia.

2 luku

Liikelaitoksen talous

4 §

Oma pääoma

Liikelaitoksella on oma pääoma, joka muo-
dostuu peruspääomasta, muusta omasta pää-
omasta ja arvonkorotusrahastosta.

Peruspääoma on liikelaitokseen sijoitettua
voiton tuloutuksen perusteena olevaa pää-
omaa.

Muu oma pääoma on liikelaitokselle sen
voitosta osoitettua pääomaa tai pääomaa, jo-
ka on siirretty sille muun oman pääoman eh-
doin. Arvonkorotusrahasto osoittaa suorite-
tun käyttöomaisuuden arvon korotuksen
määrän. Muu oma pääoma ja arvonkorotus-
rahasto voidaan siirtää peruspääomaan.

5 §

Liikelaitoksen lainat ja takaukset

Liikelaitos saa ottaa toimintansa rahoitta-
miseksi lainaa eduskunnan valtion talousar-
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vion käsittelyn yhteydessä antaman suostu-
muksen rajoissa.

Eduskunnan suostumuksella liikelaitos saa
myöntää takauksen sen kanssa samaan liike-
laitoskonserniin kuuluvan osakeyhtiömuotoi-
sen tytäryrityksen lainasta. Liikelaitos ei kui-
tenkaan saa antaa takausta sellaisen liikelai-
toskonserniin kuuluvan osakeyhtiön lainasta,
joka yksin tai yhdessä toisen tytäryhtiön
kanssa hallitsee muuta yritystä.

Liikelaitoksen ottamista lainoista ja sen an-
tamista takauksista peritään valtiolle valtion
lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja val-
tiontakuusta annetun lain (449/1988) mukai-
nen takausmaksu.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin 1 momentissa tarkoitetun lainan ot-
tamisesta, lainanoton ehdoista ja lainan käyt-
tötarkoituksista sekä 3 momentissa tarkoite-
tun maksun määräytymisestä ja perimisestä.

6 §

Valtion vastuu

Siltä osin kuin liikelaitos ei kykene vas-
taamaan sitoumuksistaan, valtio vastaa niistä.

7 §

Liiketaloudellisesti kannattamattomien tehtä-
vien rahoittaminen

Valtion talousarvioon voidaan ottaa määrä-
raha liikelaitokselle määrätyn, liiketaloudelli-
sesti kannattamattoman tehtävän rahoittamis-
ta varten.

3 luku

Liikelaitoksen ohjaus

8 §

Eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriön
ohjaustoimivalta

Valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä
eduskunta:

1) hyväksyy liikelaitoksen keskeiset palve-
lutavoitteet ja muut toimintatavoitteet;

2) hyväksyy liikelaitoksen peruspääoman
korotuksen ja alennuksen sekä päättää mää-
rärahan ottamisesta talousarvioon myönnet-
täväksi liikelaitoksen peruspääoman korot-
tamiseen;

3) antaa liikelaitokselle suostumuksen ottaa
toimintansa rahoittamiseksi lainaa;

4) hyväksyy liikelaitoksen varainhoitovuo-
den investointien enimmäismäärän sekä val-
tuutuksen tehdä sellaisia investointeja koske-
via sitoumuksia, joista aiheutuu menoja seu-
raavina varainhoitovuosina;

5) antaa liikelaitokselle suostumuksen
5 §:n 2 momentin mukaisen takauksen anta-
miseen liikelaitoskonserniin kuuluvan osake-
yhtiömuotoisen tytäryrityksen lainasta.

Eduskunnan päätettyä valtion talousarvios-
ta ministeriö päättää liikelaitoksen palveluta-
voitteista ja muista toimintatavoitteista sekä
liikelaitoksen tulostavoitteesta ja tuloutusta-
voitteesta. Tulostavoite on asetettava niin, et-
tä liikelaitos voi saavuttaa 1 momentin
1 kohdassa tarkoitetut, liiketaloudellisesti
kannattavat palvelutavoitteet ja muut toimin-
tatavoitteet.

Ministeriö päättää 7 §:ssä tarkoitetun mää-
rärahan käyttämisestä ja sen maksamisesta.

Valtioneuvosto antaa tarvittaessa määräyk-
siä ja ohjeita liikelaitoksen toiminnasta ja ta-
loudesta.

4 luku

Liikelaitoksen hallinto ja henkilöstö

9 §

Hallitus

Liikelaitoksessa on hallitus, jossa on enin-
tään kahdeksan jäsentä.

Valtioneuvosto nimittää hallituksen jäsenet
enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja
määrää jäsenten keskuudesta hallituksen pu-
heenjohtajan. Vähintään yhden hallituksen
jäsenen tulee edustaa liikelaitoksen henkilös-
töä. Henkilöstöä edustavan jäsenen tulee olla
liikelaitoksen palveluksessa, jollei erityisestä
syystä laitoskohtaisella asetuksella toisin
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säädetä. Tarkempia säännöksiä hallituksen
kokoonpanosta annetaan tarvittaessa laitos-
kohtaisessa laissa tai asetuksessa.

Valtioneuvosto vapauttaa hallituksen tai
sen jäsenen tehtävästään.

10 §

Hallituksen tehtävät

Hallitus ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toi-
mintaa. Hallitus huolehtii liikelaitoksen hal-
linnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjes-
tämisestä sekä erityisesti siitä, että liikelaitos
toimii eduskunnan ja muiden viranomaisten
päätösten ja määräysten mukaisesti sekä että
liikelaitoksen kirjanpidon ja varainhoidon
valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
1) tehdä esitys liikelaitosta koskevaksi ta-

lousarvioehdotukseksi sekä siihen liittyvä
esitys liikelaitoksen seuraavan vuoden palve-
lutavoitteiksi ja muiksi toimintatavoitteiksi
sekä tulostavoitteeksi ja tuloutustavoitteeksi;

2) päättää liikelaitoksen toiminnan kehit-
tämisestä eduskunnan ja ministeriön asetta-
mien toiminnallisten ja taloudellisten tavoit-
teiden rajoissa sekä seurata ja raportoida ta-
voitteiden saavuttamisesta;

3) nimittää ja irtisanoa toimitusjohtaja;
4) päättää liikelaitoksen lainanotosta;
5) päättää liikelaitoksen merkittävistä in-

vestoinneista ja muista pitkävaikutteisista
menoista;

6) päättää liikelaitoksen hallitsemien osak-
keiden osalta osakkeenomistajalle kuuluvien
oikeuksien käyttämisestä liikelaitoskonser-
niin kuuluvan tytäryrityksen hallinnossa sekä
5 §:n 2 momentin mukaisesti määrätyvissä
rajoissa takauksen antamisesta tytäryhtiön
lainasta;

7) laatia liikelaitoksen ja liikelaitoskonser-
nin tilinpäätös ja toimintakertomus ja niihin
liittyen tehdä esitys liikelaitoksen voittoa tai
tappiota koskeviksi toimenpiteiksi sekä toi-
mittaa tilinpäätös, toimintakertomus ja esitys
valtioneuvoston vahvistettaviksi;

8) päättää liikelaitoksen nimen kirjoittami-
seen oikeutetuista;

9) päättää eduskunnan ja ministeriön 7 §:n
perusteella tekemien päätösten rajoissa liike-

laitoksen henkilöstörahastolaissa (814/1989)
tarkoitetusta voittopalkkiojärjestelmästä ja
sen soveltamisesta;

10) päättää liikelaitoksen kiinteistövaralli-
suuden hankkimisesta sekä siten kuin oikeu-
desta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta
annetussa laissa säädetään valtion kiinteistö-
varallisuuden luovuttamisesta ja valtion maa-
omaisuuden vuokraamisesta;

11) käsitellä ja ratkaista muut asiat, joilla
on laajakantoinen tai tärkeä merkitys.

Tarkempia säännöksiä hallituksen tehtävis-
tä annetaan tarvittaessa laitoskohtaisessa lais-
sa tai asetuksessa.

11 §

Toimitusjohtaja

Liikelaitoksessa on toimitusjohtaja, joka
johtaa ja kehittää liikelaitoksen toimintaa,
huolehtii liikelaitoksen juoksevasta hallin-
nosta sekä siitä, että kirjanpito on lainmukai-
nen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjes-
tetty. Toimitusjohtajaa koskee soveltuvin
osin, mitä osakeyhtiölaissa (734/1978) sääde-
tään toimitusjohtajasta.

Toimitusjohtajan on huolehdittava hallituk-
sen päätösten toimeenpanosta ja noudatettava
hallituksen määräyksiä sekä annettava halli-
tukselle tieto liikelaitoksen toiminnan kan-
nalta merkittävistä toimenpiteistä ja tapahtu-
mista.

12 §

Henkilöstön osallistuminen

Hallituksessa henkilöstöä edustavan jäse-
nen oikeudet ja velvollisuudet ovat samat
kuin hallituksen muilla jäsenillä. Henkilöstöä
edustavalla jäsenellä ei kuitenkaan ole oike-
utta osallistua liikelaitoksen johdon valintaa
tai erottamista, johdon sopimusehtoja, henki-
löstön palvelussuhteen ehtoja tai työtaistelu-
toimenpiteitä koskevien asioiden käsittelyyn.

Liikelaitokseen voidaan soveltaa, sen mu-
kaan kuin liikelaitos siitä päättää, yhteistoi-
minnasta valtion virastoissa ja laitoksissa an-
netun lain (651/1988) sijasta yhteistoimin-
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nasta yrityksissä annettua lakia (725/1978).
Konserniyhteistyössä liikelaitoskonsernissa
noudatetaan soveltuvin osin, mitä viimeksi
mainitun lain 11 c—11 e §:ssä, 13 §:n 1 mo-
mentissa, 14 §:n 1 momentissa, 15 §:ssä ja
16 §:n 1 momentissa säädetään.

Liikelaitos, johon sovelletaan yhteistoi-
minnasta yrityksissä annettua lakia, voi tehdä
mainitun lain 14 §:ssä tarkoitetun sopimuk-
sen.

5 luku

Liikelaitoksen kirjanpito ja tilinpäätös

13 §

Kirjanpito ja tilinpäätös

Liikelaitos ja liikelaitoskonserni ovat kir-
janpitovelvollisia. Jollei tästä laista muuta
johdu, liikelaitoksen ja liikelaitoskonsernin
kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan,
mitä kirjanpitolaissa ja osakeyhtiölaissa sää-
detään osakeyhtiön kirjanpidosta ja tilinpää-
töksestä. Edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoite-
tusta, laitoskohtaisessa laissa säädetystä
muusta toiminnasta pidetään erillistä kirjan-
pitoa ja laaditaan erillinen tilinpäätös. Val-
tioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-
min erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä ti-
linpäätöksestä.

Liikelaitoksen ja liikelaitoskonsernin tili-
kausi on kalenterivuosi. Liikelaitoksen on
laadittava jokaiselta tilikaudelta tilinpäätös ja
liikelaitoskonsernin konsernitilinpäätös maa-
liskuun loppuun mennessä. Liikelaitoksen
hallitus ja toimitusjohtaja allekirjoittavat lii-
kelaitoksen ja liikelaitoskonsernin tilinpää-
töksen. Liikelaitoksen ja liikelaitoskonsernin
on toimitettava tilinpäätösasiakirjat ministe-
riölle.

Valtioneuvosto vahvistaa liikelaitoksen ja
liikelaitoskonsernin tilinpäätöksen. Valtio-
neuvosto päättää tilinpäätöksen perusteella
liikelaitoksen voiton tuloutuksesta valtion ta-
lousarvioon sekä muista toimenpiteistä, joi-
hin liikelaitoksen toiminnan ja talouden joh-
dosta on tarpeen ryhtyä.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, toi-

mintakertomuksesta, tilinpäätöksen vahvis-
tamisesta sekä tietojen antamisesta valtion ti-
linpäätösasiakirjan kokoamista varten.

14 §

Liikelaitoksen tase

Liikelaitoksen aloittaessa toimintansa val-
tioneuvosto päättää eduskunnan valtion talo-
usarvion käsittelyn yhteydessä antaman val-
tuutuksen nojalla liikelaitoksen hallintaan
siirrettävästä valtion omaisuudesta sekä siitä,
mikä osa omaisuudesta merkitään liikelaitok-
sen peruspääomaksi, muuksi omaksi pää-
omaksi tai lainaehdoin annetuksi. Omaisuus
arvioidaan käypään arvoonsa.

Siirrettäessä toiminnassa olevan liikelai-
toksen hallintaan omaisuutta tai siirrettäessä
liikelaitoksen hallinnassa olevaa omaisuutta
valtion talousarviotalouteen siirrosta päätet-
täessä ja tasetta muodostettaessa noudate-
taan, mitä 1 momentissa säädetään.

Siirrettäessä valtion yksittäisiä kiinteistöva-
rallisuuden kohteita tai kiinteistövarallisuu-
den kokonaisuuksia, joiden käypä arvo on
enintään kymmenen miljoonaa euroa, liike-
laitoksen hallintaan tai liikelaitokselta valtion
talousarviotalouteen, valtioneuvosto päättää
siirrosta. Siirto merkitään liikelaitoksen
muun oman pääoman lisäykseksi tai vähen-
nykseksi taikka lainaehdoin annetuksi.

Ennen valtioneuvoston 1—3 momentissa
tarkoitetun päätöksen tekemistä liikelaitok-
sen tilintarkastajien on arvioitava omaisuus
ja velvoitteet ja niiden arvo sekä annettava
asiasta lausuntonsa.

15 §

Tilintarkastus

Ministeriö asettaa vuosittain liikelaitoksen
hallintoa, taloutta ja tilejä tarkastamaan kaksi
tilintarkastajaa. Toisen tilintarkastajista tulee
olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkasta-
jista annetussa laissa (467/1999) tarkoitettu
JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö ja toi-
sen tilintarkastuslaissa (936/1994) tarkoitettu
KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö.
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Liikelaitoksen tilintarkastajien on tarkastet-
tava liikelaitoksen ja liikelaitoskonsernin tili-
kauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Jos
liikelaitoksella on liikelaitoskonserniin kuu-
luva tytäryritys, liikelaitoksen on huolehdit-
tava siitä, että tytäryrityksen tilintarkastajaksi
valitaan mahdollisuuksien mukaan vähintään
yksi liikelaitoksen tilintarkastajista. Liikelai-
toksen tilintarkastajalla on oikeus toimittaa
tytäryrityksen tarkastus siinä laajuudessa
kuin hän katsoo tarpeelliseksi sekä saada ty-
täryrityksen hallitukselta ja toimitusjohtajalta
pyytämänsä selvitykset ja apu.

Tilintarkastuskertomuksessa on erityisesti
lausuttava:

1) onko liikelaitoksen hallintoa hoidettu
lain ja asetusten sekä eduskunnan, valtioneu-
voston ja ministeriöiden päätösten sekä mui-
den ohjauspäätösten mukaisesti;

2) onko liikelaitoksen tilinpäätös ja kon-
sernitilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laati-
mista koskevien säännösten ja määräysten
mukaisesti sekä antavatko tilinpäätös, kon-
sernitilinpäätös ja toimintakertomus oikeat ja
riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, talou-
desta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudel-
lisista vastuista;

3) onko liikelaitoksen sisäinen valvonta ja
tarkastus järjestetty asianmukaisesti.

Liikelaitoksen vastuunalaisista tilintarkas-
tajista, heidän esteellisyydestään ja salassapi-
tovelvollisuudestaan on voimassa, mitä vas-
tuunalaisista tilintarkastajista julkishallinnon
ja -talouden tilintarkastajista annetussa laissa
säädetään.

Valtiontilintarkastajat valvovat ja valtionta-
louden tarkastusvirasto tarkastaa liikelaitos-
ten ja liikelaitoskonsernien toimintaa.

6 luku

Erinäiset säännökset

16 §

Vahingonkorvausvelvollisuus

Liikelaitoksen hallituksen jäsen ja toimitus-
johtaja on velvollinen korvaamaan vahingon,
jonka hän on tehtävässään tahallisesti tai
tuottamuksesta aiheuttanut liikelaitokselle si-
ten kuin osakeyhtiölain 15 luvussa säädetään.

Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuu-
desta säädetään tilintarkastuslain 44 §:ssä ja
julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista
annetun lain 24 §:ssä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun vahingon
korvaamista koskevan kanteen nostamisesta
liikelaitoksen lukuun päättää ministeriö. Lii-
kelaitoksen lukuun ajettavaa kannetta liike-
laitoksen hallitusta tai toimitusjohtajaa taikka
tilintarkastajaa vastaan ei voida nostaa, ellei
kanne perustu rangaistavaan tekoon, kolmen
vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä,
jonka aikana kanteen perusteena oleva päätös
tehtiin tai laiminlyönti tapahtui taikka, jonka
aikana kanteen perusteena olevaan toimenpi-
teeseen ryhdyttiin.

17 §

Esiintyminen asianosaisena

Liikelaitos kantaa ja vastaa valtion puolesta
sekä valvoo tuomioistuimissa, viranomaisissa
ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta liike-
laitosta koskevissa asioissa.

18 §

Eläkkeet ja muut etuudet sekä korvaukset

Liikelaitoksen henkilöstön eläkkeet ja muut
henkilöstölle keskitetysti suoritettavat palve-
lussuhteesta johtuvat etuudet ja korvaukset
samoin kuin palvelussuhteesta johtuvat hen-
kilöstön omaisten perhe-eläkkeet maksetaan
valtion varoista sen mukaan kuin näistä
etuuksista ja korvauksista erikseen säädetään.

Toimitusjohtajan eläkeoikeus ja muut edel-
lä 1 momentissa tarkoitetut etuudet ja kor-
vaukset määräytyvät samalla tavoin kuin lii-
kelaitoksen henkilöstön vastaavat etuudet ja
korvaukset.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut etuu-
det ja korvaukset sekä niiden hoitamisesta
valtion maksuperustelain (150/1992) mukai-
sesti määräytyvä maksu peritään valtion lii-
kelaitokselta, jollei etuuksien, korvausten tai
maksun perimisestä taikka etuuksien ja kor-
vausten hoitamisesta syntyvien palvelujen
hinnoittelusta muualla säädetä toisin.
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7 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

19 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2003.

Tällä lailla kumotaan valtion liikelaitoksis-
ta 10 päivänä heinäkuuta 1987 annettu laki
(627/1987) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen, jäljempänä aikaisempi laki, sekä
valtion teollisuuslaitosten hoidon ja käytön
yleisistä perusteista 13 päivänä toukokuuta
1931 annettu laki (168/1931).

20 §

Siirtymäsäännökset

Aikaisemman lain mukaisina liikelaitoksi-
na perustettuihin liikelaitoksiin sovelletaan
aikaisempaa lakia 31 päivään joulukuuta

2003. Niiden 31 päivänä joulukuuta 2003
päättyvän tilikauden tilinpäätökseen ja tilin-
tarkastukseen sovelletaan, mitä aikaisemmas-
sa laissa tai sen nojalla säädetään tai määrä-
tään.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään Ilmailulaitokseen sovelletaan aikaisem-
paa lakia 31 päivään joulukuuta 2004.

Sen estämättä, mitä 11 §:ssä säädetään, en-
nen tämän lain voimaantuloa nimitettyyn
toimitusjohtajaan sovelletaan toimitusjohta-
jan hallinnollista asemaa sekä palvelussuh-
detta ja sen pysyvyyttä koskevia aikaisem-
man lain säännöksiä, jos toimitusjohtaja ja
liikelaitoksen hallitus eivät kirjallisesti sovi
siitä, että toimitusjohtajaan sovelletaan tätä
lakia.

Mitä 15 §:n 1 momentissa säädetään tilin-
tarkastajien kelpoisuusehdoista ja tilintarkas-
tajien määrästä, ei sovelleta ennen tämän lain
voimaantuloa asetettuihin tilintarkastajiin.

Edellä 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu mak-
su peritään tämän lain voimassa ollessa nos-
tetuista lainoista sekä myönnetyistä takauk-
sista.

—————

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Suvi-Anne Siimes


