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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Merenkulkulai-
toksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan 
muuttamisesta osakeyhtiöksi. 

Esitys on osa merenkulkualan toimintojen 
uudelleen järjestelyä, jossa merenkulun tur-
vallisuustoiminnot, väyliin liittyvät tilaaja-
toiminnot ja palvelujen tuotanto erotetaan 
toisistaan. Samalla avataan kilpailua ja edis-
tetään vesiväyliin liittyvien palveluiden 
markkinoiden toimintaa. 

Esityksen mukaan Merenkulkulaitoksen 
tuotantotoiminta erotettaisiin Merenkulkulai-
toksesta muodostamalla siitä uusi valtion ko-
konaan omistama osakeyhtiö.  

Tämän esityksen kanssa samanaikaisesti 
annetaan hallituksen esitys laiksi Varustamo-
liikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi. 
Sen mukaan Varustamoliikelaitoksen väylä-
palveluliiketoiminta erotettaisiin liikelaitok-
sesta ja siirrettäisiin osaksi tämän esityksen 

mukaisesti perustettavaa osakeyhtiötä mu-
kaan lukien nykyiset öljyntorjuntatehtävät.   

Perustettavan osakeyhtiön toimialana olisi 
vesiväylien hoito, kanavien käyttö ja kunnos-
sapito, ympäristövahinkojen ehkäisemiseen 
ja torjuntaan liittyvät tehtävät, vesirakenta-
minen, suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, 
merenmittaus sekä muut vesiväyliin ja vesi-
rakentamiseen liittyvät tehtävät. Yhtiö voi 
harjoittaa toimintaa Suomessa ja ulkomailla. 

Valtioneuvosto oikeutettaisiin luovutta-
maan Merenkulkulaitoksen tuotantotoimin-
nan hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta 
perustettavalle osakeyhtiölle. 

Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan 
henkilöstö siirtyisi tai otettaisiin perustetta-
van osakeyhtiön palvelukseen. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousar-
vioesitykseen. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo-
den 2010 alusta. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Esitys on osa merenkulkualan toimintojen 
uudelleen järjestelyä, jossa merenkulun tur-
vallisuustoiminnot, väyliin liittyvät tilaaja-
toiminnot ja palvelujen tuotanto erotetaan 
toisistaan. Samalla avataan kilpailua ja edis-
tetään vesiväyliin liittyvien palveluiden 
markkinoiden toimintaa. 

 Merenkulkulaitoksesta erotettiin vuoden 
2004 alusta varustamotoiminnot ja luotsaus 
tuolloin perustettuihin Varustamoliikelaitok-
seen ja Luotsausliikelaitokseen.  

Merenkulkulaitoksesta annetun lain 
(939/2003) mukaan Merenkulkulaitoksen 
tehtävänä on toimia väylänpidosta, merikar-
toituksesta, vesiliikenteen turvallisuudesta ja 
alusturvallisuudesta, talvimerenkulun avus-
tamisesta, meriliikenteen ohjauksesta ja luot-
sauksesta, yhteysalusliikennepalveluista sekä 
merenkulun tuki- ja tietopalveluista vastaa-
vana viranomaisena.  

Merenkulkulaitoksen organisaatiota on ke-
hitetty edelleen siten, että eri toiminnot ja si-
säinen tuotanto ovat tulosyksiköitä. Sisäinen 
tuotanto on muodostunut väylänpidon ja me-
rikartoituksen tuotannollisista tehtävistä. Se 
on eriytetty laitoksessa sisäisesti tilaaja- ja 
viranomaistehtävistä vuoden 2005 alusta.  

Nyt valmisteltu esitys on Merenkulkulai-
toksen tilaaja- ja tuottajatoimintojen eriyttä-
misen viimeinen vaihe, jossa sisäinen tuotan-
totoiminta siirretään kokonaan Merenkulku-
laitoksen ulkopuolelle uuteen perustettavaan 
osakeyhtiöön.  

Esitys liittyy osaltaan liikennealan virasto-
uudistukseen, jossa Merenkulkulaitoksen 
muut toiminnot siirtyvät vuoden 2010 alusta 
perustettaviin Liikenteen turvallisuusviras-
toon ja Liikennevirastoon. Tuotantotoimin-
nan erottaminen perustettavaan osakeyhtiöön 
edistää väylävirastohankkeen toteuttamista.  

Esitys liittyy myös Varustamoliikelaitok-
sen yhtiöittämisen ja liiketoimintojen uudel-
leen järjestelyyn, minkä yhteydessä väylä-
palveluliiketoiminta siirtyisi perustettavaan 
osakeyhtiöön.   

 
 

2  Nykyti lan arvioint i  

2.1 Merenkulkulaitoksen tuotantotoi-
minta 

Merenkulkulaitoksen sisäisen tuotanto on 
noin 300 henkilön tulosyksikkö, jonka toimi-
alaan kuuluvat väylien ja kanavien ylläpito ja 
rakentaminen, suunnittelu- ja asiantuntijapal-
velut ja merenmittaus. Palvelutuotanto muo-
dostuu väylien hoito- ja ylläpitopalveluista, 
kanavien käyttö- ja kunnossapitopalveluista, 
tutkimus-, suunnittelu- ja rakentamispalve-
luista, väylähankkeiden rakennuttamis- ja 
valvontapalveluista, viittojen ja poijujen 
valmistuksesta sekä merenmittauspalveluista.  

Sisäisen tuotannon toimipisteet sijaitsevat 
eri puolilla Suomea. Toiminnan kustannukset 
olivat noin 30 miljoonaa euroa vuonna 2008 
ja hallinnassa olevan omaisuuden arvo oli 
noin 21 miljoonaa euroa.  

 
2.2 Varustamoliikelaitoksen väyläpalve-

luliiketoiminta 

Varustamoliikelaitoksen väyläpalveluliike-
toiminta muodostuu väylien hoitotöistä ja öl-
jyntorjuntatehtävistä. Liikevaihto oli vuonna 
2008 noin 4,8 miljoonaa euroa ja henkilös-
tömäärä on noin 30 henkilöä. Väyläpalvelu-
liiketoiminnan hallinnassa on yhdeksän väy-
läalusta, joiden tasearvo on yhteensä noin 3,6 
miljoonaa euroa. Alukset on varustettu öljyn-
torjuntalaitteilla, ja lisäksi osalla aluksista on 
talvikäyttöön tarkoitetut erikoisvarusteet.  
 
3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on erottaa tuotanto-
toiminnot Merenkulkulaitoksesta tilaaja-
tuottaja -mallin mukaisesti sekä avata kilpai-
lua ja edistää vesiväyliin liittyvien palvelui-
den markkinoiden toimintaa.  

Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminta yh-
tiöitettäisiin 1.1.2010 lukien. Perustettavan 
osakeyhtiön toimialana olisi vesiväylien hoi-
to, kanavien käyttö ja kunnossapito, ympäris-
tövahinkojen ehkäisemiseen ja torjuntaan liit-
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tyvät tehtävät, vesirakentaminen, suunnittelu- 
ja asiantuntijapalvelut, merenmittaus sekä 
muut vesiväyliin ja vesirakentamiseen liitty-
vät tehtävät. Yhtiö voisi harjoittaa toimintaa 
Suomessa ja ulkomailla. 

Kilpailun avaamisohjelma on laadittu siten, 
että kolmen vuoden siirtymäkauden aikana 
kilpailua avattaisiin vuosittain noin kolmas-
osa lähtötilanteen volyymista. Saimaan ka-
navan käytön ja kunnossapidon sekä Suomen 
aluevesien merenmittauksen osalta väylän-
hoitopalvelujen mahdollinen kilpailutus rat-
kaistaisiin erikseen. Tilaajaviranomainen 
hankkisi nämä palvelut toistaiseksi suoraan 
perustettavalta osakeyhtiöltä. 

Perustettava yhtiö tuottaisi aluksi väylänpi-
don- ja merenmittauksen palveluja nykyises-
sä laajuudessa turvaten näin palvelujen saa-
tavuuden ja palvelutason säilyvyyden. Kol-
men vuoden siirtymäkauden aikana kilpailun 
asteittain avautuessa yhtiön odotetaan menet-
tävän markkinaosuuttaan kilpailijoille arviol-
ta 25—30 prosenttia. Väylänhoidossa ja vesi-
rakentamisessa kilpailun odotetaan kiristyvän 
ja pienten kasvuyritysten ennustetaan kasvat-
tavan markkinaosuuksiaan merkittävästi. 

Varustamoliikelaitoksen perustamisen yh-
teydessä Merenkulkulaitoksesta siirrettiin 
raskaiden väyläalusten toiminta liikelaitok-
seen. Samanaikaisesti tämän esityksen kans-
sa annettavassa hallituksen esityksessä laiksi 
Varustamoliikelaitoksen muuttamisesta osa-
keyhtiöksi esitetään, että Varustamoliikelai-
toksen väyläpalveluliiketoiminta erotettaisiin 
liikelaitoksesta ja siirrettäisiin osaksi perus-
tettavaa tuotanto-osakeyhtiötä. 

Varustamoliikelaitoksen nykyisten väylän-
hoitotehtävien ja öljyntorjuntatehtävien hoi-
taminen ja niitä koskevat sopimukset siirtyi-
sivät liiketoiminnan mukana perustettavalle 
osakeyhtiölle, jolla olisi paremmat mahdolli-
suudet kehittää väylänhoitotyöhön liittyvää 
liiketoimintaa ja saavuttaa synergiaetuja lii-
ketoimintojen yhdistämisestä. 
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Perustettavan osakeyhtiön tase perustuisi 
Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan ja 
Varustamoliikelaitoksen väyläpalveluliike-

toiminnan varoihin ja velkoihin 31.12.2009. 
Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan ja 
Varustamoliikelaitoksen väyläpalveluliike-
toiminnan varallisuus siirrettäisiin yhtenä 
kokonaisuutena apporttiomaisuudeksi osake-
yhtiöön. Siirrettävän omaisuuden arvo olisi 
yhteensä noin 24,5 miljoonaa euroa. Omava-
raisuusasteeksi muodostuisi aloittavassa ta-
seessa noin 35 prosenttia.  

Perustettavan osakeyhtiön omavaraisuusas-
tetta alentaisivat yhtiölle siirtyvät, yhteensä 
noin 9,2 miljoonan euron, vastuut. Merimies-
ten vastikevapaista ja lomaoikeudesta johtuu 
noin 2,6 miljoonan euron sekä henkilöstön li-
säeläkevakuutuksesta noin 6,6 miljoonan eu-
ron siirtyvät vastuut.  

Henkilöstön eläketurvan tason säilyttämi-
seksi perustettava yhtiö ottaisi erillisen lisä-
eläkevakuutuksen, jonka hinnaksi arvioidaan 
Merenkulkulaitoksessa ja Varustamoliikelai-
toksessa alustavasti noin 6,6 miljoonaa eu-
roa. Arvio tarkentuu Valtiokonttorin laskel-
mien perusteella jatkovalmistelun aikana. Li-
säeläkevakuutus tulisi perustettavan yhtiön 
vastattavaksi tasejärjestelynä yhtiötä perus-
tettaessa.  

Perustettavan osakeyhtiön liikevaihdoksi 
arvioidaan ensimmäisenä toimintavuonna 
noin 34,3 miljoonaa euroa, joka laskisi noin 
28 miljoonaan euroon siirtymäkauden jäl-
keen vuonna 2013. 

Perustettavan osakeyhtiön osakepääoma 
olisi noin 3,5 miljoonaa euroa. Omavarai-
suusasteen odotetaan säilyvän noin 35 pro-
sentin tasolla.  

Perustettava osakeyhtiö siirtyisi normaalin 
yhtiöverotuksen piiriin. 

Valtio saisi kolmen vuoden siirtymäkauden 
jälkeen vähintään 5 miljoonan euron pysyvän 
vuotuisen säästön toiminnan tehostumisen 
ansiosta. Säästötavoite on huomioitu liiken-
ne- ja viestintäministeriön tuottavuusohjel-
man kehyspäätöksissä alentamalla vuoden 
2010 talousarvioehdotuksessa perusväylän-
pidon momentilta 10,8 miljoonaa euroa, mi-
kä vastaa noin 280 henkilötyövuotta. Tästä 
määrärahasta 5,4 miljoonaa euroa on siirretty 
liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalan tuottavuusmäärärahamomentille, ja 
tämä osuus määrärahasta palautettaisiin pe-
rusväylänpidon momentille.  
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4.2 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Perustettava osakeyhtiö jatkaisi Merenkul-
kulaitoksen nykyisiä väylänhoitotehtäviä ja 
muuta vesiväylänpitoon liittyvää tuotanto-
toimintaa. Siirtymäkauden jälkeen perustet-
tava osakeyhtiö toimisi markkinaehtoisesti.  

Perustettavalle osakeyhtiölle siirtyisivät 
Varustamoliikelaitoksen väyläpalveluliike-
toiminnan mukana öljyntorjuntatehtävien 
hoitaminen. Öljyntorjuntatehtäviä koskeva 
sopimus Varustamoliikelaitoksen ja Suomen 
ympäristökeskuksen välillä siirtyisi yhtiöit-
tämislailla perustettavan osakeyhtiön vas-
tuulle. Sopimuksen sisältö säilyisi nykyisenä 
eikä siirrosta aiheutuisi valtiontaloudellisia 
vaikutuksia.  

Saimaan kanavan käyttö ja kunnossapito 
sekä Suomen aluevesien merenmittaus jäisi-
vät siirtymäkauden ajaksi kilpailutuksen ul-
kopuolelle. Tilaajaviranomainen hankkisi 
Saimaan kanavan toimintaan ja aluevesien 
merenmittaukseen liittyvät palvelut toistai-
seksi suoraan perustettavalta osakeyhtiöltä.  

Saimaan kanavan käytettävyyden kannalta 
on tärkeää, että kanavan toimintaan liittyvä 
erityisosaaminen varmistetaan.  Suomen ja 
Venäjän välinen kanava-alueen vuokraamista 
koskeva valtiosopimusmenettely on kesken. 
Siirtymäkauden aikana selvitetään erikseen 
edellytykset avata kilpailu Saimaan kanavan 
käytön ja kunnossapidon osalta.  

Aluevalvontalain (755/2000) 3 luvun mu-
kaan Suomen aluevesien merenmittaus on 
luvanvaraista toimintaa. Merenmittauksessa 
kilpailua ei avattaisi Suomen aluevesillä 
maanpuolustuksen kannalta strategisilla alu-
eilla. Toiminnan luvanvaraisuuden vaikutuk-
set mahdolliseen muuhun kilpailun avaami-
seen selvitettäisiin erikseen siirtymäkauden 
aikana.  

Perustettavan osakeyhtiön varautumiseen ja 
maanpuolustukseen liittyvät tehtävät otettai-
siin huomioon valmisteilla olevassa toimiala-
lainsäädännössä. Perustettavalle osakeyhtiöl-
le asetettaisiin nykyistä vastaavat varautu-
mista ja huoltovarmuutta koskevat velvoitteet 
ja rajoitukset. 
 
 
 
 

4.3 Henkilöstövaikutukset 

Perustettavan osakeyhtiön palvelukseen 
siirtyisi tai otettaisiin Merenkulkulaitoksen 
tuotantotoiminnan koko henkilöstö, noin 280 
henkilöä, sekä Varustamoliikelaitoksen väy-
läpalveluliiketoiminnan koko henkilöstö, 
noin 30 henkilöä.  

Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan vi-
rat lakkaisivat ja niihin perustuvat virkasuh-
teet sekä määräaikaiset virkasuhteet päättyi-
sivät ilman irtisanomista. Merenkulkulaitok-
sen tuotantotoiminnan virkasuhteinen henki-
löstö otettaisiin tämän lain voimaan tullessa 
osakeyhtiön palvelukseen työsopimussuhtee-
seen. Virkojen lakkaaminen ja virkasuhtei-
den päättyminen ei edellyttäisi suostumusta.   

Määräaikainen henkilöstö siirtyisi tai otet-
taisiin määräaikansa osoittamaksi ajaksi yh-
tiön palvelukseen määräaikaiseen työsuhtee-
seen. 

Työntekijöihin ja palvelussuhteen ehtoihin 
sovellettaisiin, mitä laissa säädetään tai sen 
nojalla säädetään tai määrätään ja mitä yhtiö-
tä sitovassa työehtosopimuksessa ja työsopi-
muksessa sovitaan.  

Henkilöstö siirtyisi yhtiöittämisessä valtion 
eläkelain mukaisesta järjestelmästä yksityi-
sen alan työeläkejärjestelmän piiriin. Periaat-
teena olisi, että Merenkulkulaitoksesta osa-
keyhtiöön siirtyvän henkilöstön eläketurva 
vastaisi sitä nykyistä ansaittua eläketurvaa, 
joka henkilöllä valtiolla on eläkeiän, valtion 
peruseläkkeen suuruuden ja lisäeläkekarttu-
man suhteen. Tuleva eläkekarttuma on henki-
löstöllä sama sekä valtion että yksityisessä 
eläkejärjestelmässä. Henkilöstön edellä kuva-
tun mukaisen eläketurvan tason säilyttämi-
seksi perustettava osakeyhtiö ottaisi erillisen 
lisäeläkevakuutuksen. Lisäeläketurvan hin-
naksi arvioidaan alustavasti noin 
6,6 miljoonaa euroa. Lisäeläketurvan kustan-
nukset otettaisiin huomioon perustettavan yh-
tiön taseessa.  

Kolmivuotisen siirtymäkauden jälkeen 
vuonna 2013 perustettavassa yhtiössä arvioi-
daan työskentelevän noin 210 henkilöä, jos 
yhtiö on menestynyt kilpailutuksissa suunni-
tellulla tavalla. Henkilöstön tarve määräytyisi 
siten markkinoiden kilpailutilanteen mukaan. 
Henkilöstömäärän väheneminen ei edellyttäi-
si merkittävää sopeuttamisohjelmaa, vaan se 
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voitaisiin pääosin toteuttaa henkilöstön ikä-
rakenteesta johtuen vapaaehtoisin järjeste-
lyin.  
 
5  Asian valmistelu 

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen 
hallitusohjelman liikennettä koskevassa lu-
vussa 7.1 todetaan, että hallinnonalan uudel-
leen organisointia tuottavuuden parantami-
seksi jatketaan, ja että Merenkulkulaitoksen 
tuotantotoiminnot eriytetään. 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on 
puoltanut Liikenne- ja viestintäministeriön 
esitystä 17.6.2008 Merenkulkulaitoksen si-
säisen tuotannon erottamiseksi Merenkulku-
laitoksesta muodostamalla siitä uusi valtion 
kokonaan omistama osakeyhtiö vuoden 2010 
alusta. 

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 
26.9.2008 ohjausryhmän seuraamaan, oh-
jaamaan ja valvomaan Merenkulkulaitoksen 
sisäisen tuotannon yhtiöittämistä. Ohjaus-
ryhmän linjausten perusteella on täsmennetty 
yhtiöittämisen valmistelua esimerkiksi talou-
dellisen kannattavuuteen, tilaajatoimintojen 
kehittämiseen, yhtiön tasejärjestelyihin ja 
henkilöstöön liittyvissä kysymyksissä.  

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 
30.1.2009 erillisen henkilöstöryhmän selvit-
tämään ja valmistelemaan henkilöstön ase-
maan liittyviä linjauksia.  

Molempien työryhmien työ jatkuu vuoden 
2009 loppuun saakka.  

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puol-
si 2.6.2009 liikenne- ja viestintäministeriön 
esitystä Merenkulkulaitoksen tuotantotoi-
minnan yhtiöittämisen jatkotoimista. Halli-
tuksen esitys on laadittu näiden linjausten 
mukaisesti.  

Hallituksen esitys on valmisteltu liikenne- 
ja viestintäministeriössä. Merenkulkulaitos 
on käynyt yhteistoiminasta valtion virastoissa 
(651/1988) annetun lain mukaiset neuvottelut 
sisäisen tuotannon henkilöstön kanssa. 

Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunnot 
toimialaan liittyviltä ministeriöiltä ja viran-
omaisilta, Merenkulkulaitokselta, henkilöstö-
järjestöiltä, elinkeinoelämän edustajilta ja 
muilta keskeisiltä sidosryhmiltä. Lausunnois-
sa puollettiin yhtiöittämistä tai siihen suhtau-
duttiin neutraalisti.  

Useissa lausunnoissa otettiin kantaa kilpai-
luneutraliteettiin, markkinoiden avaamiseen, 
henkilöstön asemaan sekä henkilöstön lisä-
eläkevastuun järjestämiseen ja sen vaikutuk-
seen perustettavan osakeyhtiön kannalta.  

Lausunnoissa otettiin kantaa öljyntorjunta-
tehtävien järjestämiseen sekä perustettavan 
osakeyhtiön varautumistehtäviin ja huolto-
varmuuteen liittyviin seikkoihin. Asiaa on 
tarkemmin selostettu kohdassa 4.2 Yhteis-
kunnalliset vaikutukset. 

Lausuntojen perusteella on täsmennetty 
henkilöstöä ja verotusta koskevia säännöksiä 
ja perusteluja.  
 
6  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousar-
vioesitykseen. 

Tämän esityksen kanssa samanaikaisesti on 
annettu hallituksen esitys laiksi Varustamo-
liikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi. 
Siinä esitetään, että Varustamoliikelaitoksen 
väyläpalveluliiketoiminta erotettaisiin liike-
laitoksesta ja siirrettäisiin osaksi tämän esi-
tyksen mukaisesti perustettavaa osakeyhtiötä. 
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan saman-
aikaisesti.  

Liikenne- ja viestintäministeriön virasto-
uudistuksen yhteydessä esitetään muutetta-
vaksi useita lakeja, joissa on myös säädetty 
Merenkulkulaitoksesta. Tuotantotoiminnan 
yhtiöittäminen on otettu tässä valmistelussa 
huomioon siten, että viittaukset joko poistet-
taisiin tai muutettaisiin viittauksiksi perustet-
tavan osakeyhtiön toimintaan. Yhtiöittämi-
seen liittyvät toimialalainsäädännön muutok-
set tehtäisiin samassa yhteydessä.  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Perustettava osakeyhtiö. Merenkulku-
laitoksen tuotantotoiminta yhtiöitettäisiin pe-
rustamalla valtion kokonaan omistama osa-
keyhtiö.  

Perustettavan osakeyhtiön toimialana olisi 
vesiväylien hoito, kanavien käyttö ja kunnos-
sapito, ympäristövahinkojen ehkäisemiseen 
ja torjuntaan liittyvät tehtävät, vesirakenta-
minen, suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, 
merenmittaus sekä muut vesiväyliin ja vesi-
rakentamiseen liittyvät tehtävät. Yhtiö voisi 
harjoittaa toimintaa Suomessa ja ulkomailla. 

2 §. Luovutusvaltuus. Pykälässä säädettäi-
siin valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa 
Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan hal-
linnassa oleva omaisuus, immateriaaliset oi-
keudet ja liiketoiminta Merenkulkulaitoksen 
tuotantotoimintaa jatkamaan perustettavalle, 
lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulle osake-
yhtiölle. Luovutusvaltuus kattaisi siten Me-
renkulkulaitoksen tuotantotoiminnan sellai-
senaan varoineen. Valtioneuvosto valtuuttaisi 
tämän mukaisesti liikenne- ja viestintäminis-
teriön hoitamaan luovutusjärjestelyt. 

3 §. Luovutuksen ehdot. Pykälän 1 momen-
tin mukaan valtioneuvosto määräisi luovutet-
tavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, 
joilla luovutus tapahtuu. Luovutus tapahtuisi 
valtioneuvoston valtuutuksen perusteella eril-
lisellä luovutuskirjalla, jossa luovutettava va-
rallisuus yksilöidään. Luovutus tehtäisiin lain 
vahvistamisen jälkeen 8 §:n 2 momentin mu-
kaisesti ja tulisi voimaan lain voimaantulon 
kanssa samanaikaisesti. Valtioneuvosto mää-
räisi myös muista omaisuuden luovuttami-
seen ja osakeyhtiön muodostamiseen liitty-
vistä järjestelyistä. 

Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvos-
to määräisi, mikä osa omaisuudesta luovute-
taan osakeyhtiöön osakkeita vastaan. Luovu-
tus tehtäisiin niin sanotun apporttiomaisuu-
den luovutuksena perustettavaan osakeyhti-
öön, mitä vastaan valtio merkitsisi osakeyh-
tiön kaikki osakkeet.  

Pykälän 3 momentin säännös mahdollistai-
si valtion lainan vakuudettomuuden. 

4 §. Verotus. Varainsiirtoverolain 
(931/1996) 43 §:ssä säädetään liiketoiminta-
siirron yhteydessä toimintaa jatkamaan pe-
rustetulle yhteisölle tapahtuvan kiinteistön tai 
arvopaperin luovutuksen verovapaudesta. 
Verohallinto myöntää verovapauden hake-
muksesta. Kun 1 §:ssä tarkoitetussa yhtiöit-
tämisessä olisi kyse elinkeinotulon verotta-
misesta annetussa laissa (360/1968) tarkoite-
tusta liiketoimintasiirrosta, varainsiirtovero-
lain 43 §:n mukainen verovapaus soveltuisi 
vastaavasti. Hakemusmenettelyä ei kuiten-
kaan ole pidettävä tarkoituksenmukaisena, 
minkä vuoksi pykälän 1 momenttiin otettai-
siin säännös 1 §:ssä tarkoitetun luovutuksen 
yhteydessä tapahtuvien kiinteistöjen ja arvo-
paperien luovutusten verovapaudesta. 

Yhtiöittäminen vastaisi järjestelynä elin-
keinotulon verottamisesta annetun lain 52 d 
§:ssä tarkoitettua liiketoimintasiirtoa. Osake-
yhtiön liiketoimintasiirto voidaan toteuttaa 
lainkohdassa mainituin edellytyksin ja jatku-
vuusperiaatetta noudattaen ilman välittömiä 
tuloveroveroseuraamuksia. Keskusverolauta-
kunta on antanut ennakkoratkaisun n:o 
59/1999, joka koskee valtion liikelaitoksen 
liiketoimintakokonaisuuden apporttisiirtoa. 
Ratkaisun mukaan myös valtion liikelaitok-
sen toteuttamaan siirtoon voitiin soveltaa 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 
d §:n liiketoimintasiirtoa koskevia säännök-
siä edellyttäen, että järjestely tehdään maini-
tussa lainkohdassa säädetyt edellytykset täyt-
tyen.   Pykälän 2 momentissa olisi selventä-
vänä säännöksenä viittaus elinkeinotulon ve-
rottamisesta annetun lain 52 d §:n soveltami-
sesta yhtiöittämiseen.  

5 §. Vastuu sitoumuksista.  Pykälän 1 mo-
mentin mukaisesti perustettava osakeyhtiö 
ottaisi vastatakseen Merenkulkulaitoksen te-
kemistä sellaisista laina-, takaus-, hankinta- 
ja toimitussopimuksista sekä muista si-
toumuksista, joihin Merenkulkulaitos on 
toimintansa aikana sitoutunut ja jotka koske-
vat osakeyhtiölle luovutettua omaisuutta ja 
liiketoimintaa. Osakeyhtiö vastaisi kuitenkin 
vain niistä Merenkulkulaitoksen velvoitteista, 
jotka ovat luovutuksen kohteena ja joista Me-
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renkulkulaitos olisi luovutushetken jälkeen-
kin vastannut. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valtion 
toissijaisen vastuun jatkumisesta. Säännök-
sellä varmistettaisiin toiminnan ja sopimus-
ten jatkuvuus yhtiöittämisen yhteydessä. 

6 §. Toiminnan jatkuvuus hallintoasioissa. 
Pykälän 1 momentin mukaisesti Merenkulku-
laitoksen osakeyhtiölle luovutettuun omai-
suuteen ja liiketoimintaan kohdistuvat oike-
utta, etua tai velvollisuutta koskevat hallinto- 
ja hallintolainkäyttöpäätökset olisivat voi-
massa siten, että ne kohdistuvat Merenkulku-
laitosta koskevilta osin perustettavaan osake-
yhtiöön ilman eri päätöstä. Yhtiöittämisen 
jälkeen perustettava osakeyhtiö olisi siten 
samassa asemassa kuin Merenkulkulaitos oli-
si ollut. 

Pykälän 2 momentin mukaan vireillä ole-
vissa hallintoasioissa osakeyhtiö tulisi hallin-
to- ja hallintolainkäyttömenettelyssä Meren-
kulkulaitoksen sijaan ilman eri päätöstä. 
Momentin mukaan hallinto- ja hallintolain-
käytöllinen jatkuvuus olisi selvyyden vuoksi 
turvattu myös vireillä olevissa asioissa. 

7 §. Henkilöstön asema. Pykälässä olisi 
säännökset henkilöstön asemasta osakeyhtiön 
perustamisen yhteydessä. Merenkulkulaitok-
sen tuotantotoiminnan työsuhteinen henkilös-
tö siirtyisi ja virkasuhteinen henkilöstö otet-
taisiin perustettavan osakeyhtiön palveluk-
seen työsuhteeseen yhtiön perustamisesta lu-
kien.  

Määräaikainen virka- ja työsopimussuhtei-
nen henkilöstö siirtyisi tai otettaisiin määrä-
aikansa osoittamaksi ajaksi yhtiön palveluk-
seen määräaikaiseen työsuhteeseen. 

Pykälän 2 momentin mukaan työntekijöi-
hin ja palvelussuhteen ehtoihin sovellettai-
siin, mitä laissa säädetään tai sen nojalla sää-
detään tai määrätään ja mitä yhtiötä sitovassa 
työehtosopimuksessa ja työsopimuksessa so-
vitaan. Virkasuhteisten henkilöiden palvelus-
suhde muuttuisi yhtiöittämislailla työsuh-
teeksi. Yhtiöittäminen ei sinänsä vaikuttaisi 
henkilöstön määrään tai mahdollisiin sopeut-
tamistoimiin. 

Pykälän 3 momentin mukaan Merenkulku-
laitoksen tuotantotoiminnan virat lakkaavat 

ja niihin perustuvat virkasuhteet sekä määrä-
aikaiset virkasuhteet päättyvät ilman irtisa-
nomista. Virkojen lakkaaminen ja virkasuh-
teiden päättyminen ei edellyttäisi suostumus-
ta. 

8 §. Voimaantulo. Pykälässä säädettäisiin 
lain voimaantulosta ja toimenpiteistä, joihin 
valtioneuvosto voisi ryhtyä valmistellakseen 
osakeyhtiön perustamista. Laki ehdotetaan 
tulevaksi voimaan vuoden 2010 alusta.  

Lisäksi pykälään ehdotetaan säännökset 
toimenpiteistä, joihin voidaan ryhtyä ennen 
lain voimaantuloa. Merenkulkulaitoksessa tu-
lisi voida tehdä tarpeellisia valmisteluja ja 
järjestelyjä jo ennen lain voimaantuloa. Vas-
taavasti valtioneuvosto voisi syksyllä 2009 
tehdä päätöksen yhtiön perustamisesta, mer-
kitä yhtiön osakkeet, määrätä luovutettavan 
omaisuuden arvon, määrätä luovutuksen eh-
doista ja muista järjestelyistä. Selvyyden 
vuoksi todettaisiin, että ennen lain voimaan-
tuloa tehtävään luovutukseen sovellettaisiin 
myös 4 §:ssä säädettyä verovapautta. 
 
2  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan vuoden 
2010 alusta. 
 
3  Säätämisjärjestys  

Ehdotuksen tarkoituksena on siirtää Me-
renkulkulaitoksen tuotantotoiminta toiminta 
perustettavalle osakeyhtiölle. Laissa säädet-
täisiin erityisesti liikelaitoksen sitoumuksien 
jatkuvuudesta, valtion toissijaisesta vastuusta 
sekä henkilöstön asemasta suhteessa uuteen 
osakeyhtiöön. Säädetyt oikeudet vastaavat 
liikelaitoksen velvoitteita suhteessa näihin 
asianosaisiin. 

Ehdotusta valmisteltaessa on edellä esite-
tyin perustein katsottu, että laki voidaan sää-
tää tavallisena lakina. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:  
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Lakiehdotus 
 
 

Laki 

Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöiksi 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Perustettava osakeyhtiö  

Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminta siir-
retään perustettavalle osakeyhtiölle. Valtio 
merkitsee osakeyhtiötä perustettaessa kaikki 
sen osakkeet. 

Yhtiön toimialana on vesiväylien hoito, 
kanavien käyttö ja kunnossapito, ympäristö-
vahinkojen ehkäisemiseen ja torjuntaan liit-
tyvät tehtävät, vesirakentaminen, suunnittelu- 
ja asiantuntijapalvelut, merenmittaus sekä 
muut vesiväyliin ja vesirakentamiseen liitty-
vät tehtävät. Yhtiö voi harjoittaa toimintaa 
Suomessa ja ulkomailla. 

 
2 § 

Luovutusvaltuutus 

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan 
Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan hal-
linnassa oleva omaisuus, immateriaaliset oi-
keudet ja liiketoiminta 1 §:n 1 momentissa 
tarkoitetulle osakeyhtiölle. 

 
3 § 

Luovutuksen ehdot 

Valtioneuvosto määrää luovutettavan 
omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla 
luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää 
myös muista omaisuuden luovuttamiseen ja 
osakeyhtiön muodostamiseen liittyvistä jär-
jestelyistä. 

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

Valtion laina yhtiölle voi olla vakuudeton 
pääomamäärään saakka, joka vastaa valtion 

lainaa Varustamoliikelaitoksen omaisuudesta 
luovutusajankohtana.  
 

4 § 

Verotus 

Osakeyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan 
varainsiirtoveroa kiinteistön tai arvopaperin 
luovutuksesta 2 §:ssä tarkoitetun luovutuksen 
yhteydessä  

Tuloverotuksessa noudatetaan soveltuvin 
osin elinkeinotulon verottamisesta annetun 
lain (360/1968) 52 d §:ssä tarkoitettua liike-
toimintasiirtoa koskevia säännöksiä. 
 

5 § 

Vastuu sitoumuksista 

Osakeyhtiö vastaa laina-, takaus-, hankinta- 
ja toimitussopimuksista sekä muista si-
toumuksista, joihin Merenkulkulaitoksen tuo-
tantotoiminta on toimintansa aikana sitoutu-
nut ja jotka koskevat osakeyhtiölle luovutet-
tua omaisuutta ja liiketoimintaa. 

Valtion toissijainen vastuu Merenkulkulai-
toksen tuotantotoiminnan sitoumuksista jää 
voimaan. 

 
6 § 

Toiminnan jatkuvuus hallintoasioissa 

Merenkulkulaitoksen osakeyhtiölle luovu-
tettuun omaisuuteen ja liiketoimintaan koh-
distuvat oikeutta, etua tai velvollisuutta kos-
kevat hallinto- ja hallintolainkäyttöpäätökset 
ovat voimassa siten, että ne kohdistuvat luo-
vutettavaa omaisuutta ja liiketoimintaa kos-
kevilta osin perustettavaan osakeyhtiöön il-
man eri päätöstä. 
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Vireillä olevissa hallintoasioissa osakeyh-
tiö tulee hallinto- ja hallintolainkäyttömenet-
telyssä Merenkulkulaitoksen sijaan ilman eri 
päätöstä. 
 

7 § 

Henkilöstön asema   

Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan 
palveluksessa tämän lain voimaan tullessa 
oleva työsuhteinen henkilöstö siirtyy ja vir-
kasuhteinen henkilöstö otetaan osakeyhtiön 
palvelukseen työsuhteeseen. Määräajaksi 
Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan pal-
velukseen otetut henkilöt siirtyvät tai otetaan 
osakeyhtiön palvelukseen vastaavaksi mää-
räajaksi. 

Työntekijöihin ja palvelussuhteen ehtoihin 
yhtiössä sovelletaan mitä laissa säädetään tai 

sen nojalla säädetään tai määrätään ja mitä 
yhtiötä sitovassa työehtosopimuksessa ja työ-
sopimuksessa sovitaan. 

Osakeyhtiön palvelukseen siirtyvien Me-
renkulkulaitoksen virkamiesten virat lakkaa-
vat tämän lain tullessa voimaan. Viran laka-
tessa virkamiehen virkasuhde päättyy ilman 
irtisanomista. 
 

8 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä                           
kuuta 20  . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. Valtioneuvosto voi tehdä ennen lain 
voimaantuloa 1 ja 2 §:ssä tarkoitettuja toi-
menpiteitä, joihin sovelletaan myös 4 §:ää.  

————— 
 

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2009 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Liikenneministeri Anu Vehviläinen 
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