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Käsittelyvaiheet 

Asian ilmoittaminen 
22.11.2006 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. 

Käsittely 
23.01.2006 Asiantuntijoiden kuuleminen 

 

- lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, sisäasiainministeriö -
johtava lakimies Heikki Harjula, Suomen Kuntaliitto (K) 
- kehityspäällikkö Oiva Myllyntaus, Suomen Kuntaliitto (K) 
Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto: 

 

- oikeusministeriö (K) 
24.01.2007      Asiantuntijoiden kuuleminen 

- hallintoneuvos Anne E. Niemi, korkein hallinto-oikeus (K) 
- hallintojohtaja Eila Ratasvuori, Helsingin kaupunki (K) 
- hallintojohtaja Ilkka Kauppinen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS (K) 
- professori Olli Mäenpää, (K) 
- professori Kaarlo Tuori, (K) 

25.01.2007      Asiantuntijoiden kuuleminen 
- hallitusneuvos Miliza Vasiljeff, valtiovarainministeriö (K) 
- hallitussihteeri Lauri Tenhunen, kauppa-ja teollisuusministeriö (K) 
- tutkimuspäällikkö Juhani Pennanen, Kilpailuvirasto (K) 
- toimitusjohtaja Rauno Piippo, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ry (K) 
- puheenjohtaja Marjo Niska-Aro, Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry (K) 
Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto: 
- Keskuskauppakamari (K) 
- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K) ^- 
- Suomen Yrittäjät ry (K) 

01.02.2007      Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, sisäasiainministeriö (K) 

02.02.2007      Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 
Valmistava keskustelu 

07.02.2007      Yleiskeskustelu 
Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- HaVM 39/2006 vp 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 
 
HE 263/2006 vp: laki kuntalain muuttamisesta 

Ehdotuksen keskeinen sisältö 
 
Hallituksen esityksessä kuntalain muuttamiseksi (HE 263/2006) ehdotetaan kuntalakiin 
lisättäväksi kuntakonsernia ja kunnallista liikelaitosta koskevat säännökset. Konsernijohtamisen 
tukemiseksi ehdotetaan lisäksi säädettäväksi poikkeus hallintolain yhteisöjäävisäännökseen. 

Ehdotuksen mukaan kuntalaissa määriteltäisiin kuntakonserni. Kuntakonsernin määriteltäisiin 
kirjanpitolain konsernimääritelmää vastaavasti. Konsernin ohjausta selkeytettäisiin säätämällä 
kunnan eri toimielinten ja kunnan viranhaltijajohdon toimivallan jaosta ja tehtävistä 
konsernijohtamisessa. 

Kunnan, jolla olisi tytäryhteisöjä, tulisi laatia konsernitilinpäätös, joka sisältäisi konsernitaseen, -
tuloslaskelman ja konsernin rahoituslaskelman liitetietoineen. Konsernituloslaskelmaa ja 
konsernin rahoituslaskelmaa ei kuitenkaan tarvitsisi laatia, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että 
sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen liikevaihto tai sitä vastaava tuotto olisi 
alle 200.000 euroa. Konsernituloslaskelma ja -rahoituslaskelma olisi kuitenkin aina laadittava, 
jos sekä päättyneeltä että sitä edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu 
arvo olisi ylittänyt yhden kolmasosan kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden 
tasearvosta. Tarkoituksena on saada kunnan toiminnasta ja taloudesta riittävä ja oikea 
kokonaiskuva myös tilanteessa, jossa kuntapalveluja tuottavat kunnan määräysvallassa olevat 
yhteisöt ja säätiöt. 
 
Kuntalain 52 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että kunnan luottamushenkilö, viranhaltija tai 
työntekijä ei olisi esteellinen kunnassa sillä perusteella, että hän olisi kunnallisen liikelaitoksen, 
kunnan tytäryhteisön tai kuntayhtymän hallituksen, hallintoneuvoston tai muun niihin 
rinnastettavan toimielimen jäsen tai toimitusjohtaja tai sitä vastaavassa asemassa. Esteellisyys 
syntyisi kuitenkin asiassa, jossa kunnan ja edellä mainitun liikelaitoksen tai yhteisön edut olisivat 
ristiriidassa keskenään tai jossa asian tasapuolinen käsittely edellyttää, ettei hän osallistu asian 
käsittelyyn. 

Kuntalakiin lisättäisiin uusi 10 a luku, jossa määriteltäisiin kunnallinen liikelaitos sekä 
säädettäisiin kunnallisen liikelaitoksen hallinnon, toiminnan ja talouden pe- 
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aisteista. Kunnallinen liikelaitos voitaisiin perustaa liiketoimintaa tai muuta liiketaloudellisten 
periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. Kunnallinen liikelaitos olisi nykyiseen 
tapaan joko osa kuntaa tai kuntayhtymää taikka itsenäinen oikeushenkilö jota kutsuttaisiin 
liikelaitoskuntayhtymäksi. Liikelaitoskuntayhtymän jäseninä voisivat olla kuntien lisäksi myös 
kuntayhtymät. Liikelaitosta koskevien säännösten tavoitteena on jäntevöittää liikelaitoksen 
toimintaa, lisätä sen toiminnan läpinäkyvyyttä ja selkeyttää sen asemaa markkinoilla. 



 

 

Kuntaliiton kannanotot 
 
Kuntaliitto on pitänyt erittäin tärkeänä kuntakonsernia ja kunnallista liikelaitosta koskevien 
säännösten saamista kuntalakiin. Liitto on keskeisesti ollut mukana lakiesityksen valmistelussa, 
joten liiton toimistolla ei ole miltään osin huomauttamista lakiesitykseen. Liitto pitää tärkeänä, 
että esitys saadaan vielä tässä eduskunnassa hyväksytyksi ja mahdollisimman pian voimaan. 
Lakiesityksen hyväksyminen liittyy myös vireillä olevaan kunta- ja palvelurakenneuudistukseen. 
Ennen kaikkea uudet kunnallista liikelaitosta koskevat säännökset tukevat kunta- ja 
palvelurakenneuudistuksen tavoitteita ja antavat uusia mahdollisuuksia kunnan toimintojen 
organisoimiseen. 
 
 
SUOMEN KUNTALIITTO 

Heikki Harjula 
johtava lakimies 
Oiva Myllyntaus 
kehityspäällikkö 



 

 

Vj^V O I K E U S M I N I S T E R I Ö  

Lainvalmisteluosasto 
22.1.2007 

LsS Liisa Vanhala 
 
 
 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI KUNTALAIN MUUTTAMISESTA (HE 263/2006 vp) 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntalakia (365/1995) siten, että siinä säädettäisiin 
kuntakonsernista ja kunnallisesta liikelaitoksesta. Uudistuksen valmistelun aikana oikeusministeriö 
on antanut sisäasiainministeriölle lausunnon asiasta (OM 41/43/2006; 15.5.2006). 
Oikeusministeriö on tuolloin lausunnossaan keskittynyt esteellisyyskysymysten arviointiin. 
 
Hallintolain (434/2003) 28 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan virkamies on esteellinen, jos hän tai 
hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin 
rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa 
sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai 
jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. Kunnan liikelaitos jää tämän 
hallintolain sääntelyn ulkopuolelle. Lisäksi kuntalain nykyisessä 52 §:n 4 momentissa säädetään, 
ettei hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohtaa sovelleta kunnan liikelaitokseen. Hallintolakia 
koskevassa hallituksen esityksessä todetaan perusteluna muun muassa, että kunnan liikelaitoksen ei 
ole katsottu olevan samassa määrin itsenäinen kuin valtion liikelaitos (HE 72/2002 vp, s. 81). 
 
Nyt ehdotetulla muutoksella kuntalain esteellisyyspoikkeuksia koskevaa 52 §:n 4 momenttia 
muutettaisiin niin, ettei hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohtaa vastaisuudessa sovellettaisi kunnan 
luottamushenkilöön, viranhaltijaan tai työntekijään, vaikka tämä olisi mainitussa lainkohdassa 
tarkoitetussa asemassa kunnallisessa liikelaitoksessa, kuntayhtymässä, kuntakonserniin kuuluvassa 
yhteisössä tai säätiössä. Henkilö olisi ehdotuksen mukaan kuitenkin esteellinen, jos kunnan ja 
liikelaitoksen, kuntayhtymän, yhteisön tai säätiön edut olisivat ristiriidassa keskenään taikka asian 
tasapuolinen käsittely edellyttäisi, ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn. 
 
Ehdotettua säännöstä perustellaan ennen kaikkea konserniohjauksen tehostamisella ja 
päätöksenteon hyvän asiantuntemuksen turvaamisella. Lisäksi viitataan siihen, että päätöksenteon 
eriytymistä on pidetty ongelmana toiminnan ja talouden ohjaamisessa. Toisaalta säännöstä 
arvioitaessa huomiota voidaan kiinnittää siihen, että ehdotettu säännös merkitsee osittain nykyistä 
laajempaa poikkeamista hallintolain esteellisyyssääntelystä ja että esteellisyyssäännöstöä 
kehitettäessä on tietoisesti hyväksytty hallinnon sisäisten jär- 
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jestelyjen tietty hankaloituminen. Oikeusministeriö on aikaisemmin antamassaan lausunnossa 
todennut, että virkamieheltä vaadittavan esteettömyyden taustalla ovat julkishallinnon toiminnassa 
lainmukaisuuden ohella vakiintuneesti korostetut puolueettomuuden, riippumattomuuden ja 
objektiivisuuden vaatimukset. Esteellisyyssäännöksillä pyritään turvaamaan asian käsittelyn 
puolueettomuus yksittäistapauksissa sekä toisaalta säilyttämään kansalaisten luottamus hallintoon. 
Esteellisyyssääntelyllä on merkitystä myös perustuslain 21 §:n mukaisten oikeusturvan ja hyvän 
hallinnon vaatimusten kannalta. 
 
Ehdotetun säännöksen kirjoitustapaa on selkeytetty esityksen jatkovalmistelussa ja myös 
sen perusteluja on täydennetty ja laajennettu. Oikeusministeriö kiinnittää kuitenkin 
huomiota siihen, että perusteluiden toteamus siitä, että esteellisyyssääntelyä tiukennettai- 
siin tilanteissa, joissa kunnan tehtävää hoitaa kunnallinen liikelaitos, jää hieman epäsel- 
väksi. '> 
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23. tammikuuta 2007 HE 263/2006 
Anne E. Niemi 
Korkein hallinto-
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HE 263/2006 
 
Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta 
 
 
 
 
 
 
 
1. Lähtökohdat 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntalakia siten, että siinä säädettäisiin 
kuntakonsernista ja kunnallisesta liikelaitoksesta. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi poikkeus 
hallintolain mukaisesta yhteisöjäävisäännöksestä. 
 
Hallituksen esitystä tarkastellaan seuraavassa hallintolainkäytön näkökulmasta kiinnittäen 
huomiota siihen, miten ehdotukset vaikuttavat muutoksenhakuun ja kunnallisvalituksiin. 
 
 

2. Kuntakonserni 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuntakonsernista. Ehdotuksen johdosta lisättäisiin 
kuntalakiin kuntakonsernia, konsernijohtoa ja konsernitilinpäätöstä ja tytäryhteisön 
tiedonantovelvollisuutta koskevat säännökset. Muutoksen johdosta täydennettäisiin säännöksiä 
valtuuston tehtävistä, toimintakertomuksesta, tarkastuslautakunnasta sekä tilintarkastajan 
tehtävistä. 
 
Ehdotuksen johdosta ei ole lausuttavaa hallintolainkäytön kannalta. 
 
3. Kunnallinen liikelaitos 
Esityksen mukaan laissa määriteltäisiin kunnallinen liikelaitos sekä säädettäisiin sen hallinnon, 
toiminnan ja talouden perusteista. 
 
Hallituksen esityksessä ön todettu (s. 27), että kunnalliselle liikelaitokselle annettavan tehtävän 
tulisi kuulua kuntalain 2 §:n mukaiseen kunnan toimialaan. Kunnallisvalituksissa on aikaisemmin 
ollut paljon toimialaa koskevia asioita. Oikeuskäytäntöä on nykyisin runsaasti ja se on 
vakiintunutta. Yhteiskunnan kehittyessä kunnan toiminnat muuttuvat ja toimiala tulee jatkossakin 
olemaan tyypillinen valitusperuste kunnallisasioissa. Liikelaitosten perustamisvaiheessa voidaan 
siten odottaa jonkin verran kunnallisvalituksia. 
 
Hallituksen esityksen mukaan liikelaitoksen johtokuntaa valittaessa ei tarvitsisi ottaa huomioon 
poliittisen suhteellisuuden vaatimusta. Tämä vaikuttaa vähentävästi valintapäätöksiin kohdistuvia 
valituksia, sillä poliittisen suhteellisuuden toteutuminen on tyypillinen valitusperuste niissä 
toimielinvalinnoissa, joissa sitä on sovellettava. 
 



 

 

Kunnat voisivat maksaa liikelaitokselle tukea tai toiminta-avustusta, joka ei saisi ylittää tehtävän 
hoitamisesta aiheutuvia kustannuksia. Aikaisempien kokemusten perusteella on oletettavaa, että 
k«man tekemistä tukipäätöksistä tehdään jonkin verran valituksia. Tämän tyyppisissä päätöksissä 
valitusten määriin vaikuttaa myös yleinen taloudellinen tilanne niin, että heikossa taloudellisessa 
tilanteessa valituksia tehdään keskimääräistä enemmän. 
 
 

3. Esteellisyyssäännöksen muuttaminen 
 
Yhteisöjäävisäännökseen ehdotettavan poikkeuksen perusteella kunnan luottamushenkilö, 
viranhaltija tai työntekijä ei olisi esteellinen kunnassa sillä perusteella, että hän on kunnallisen 
liikelaitoksen, kunnan tytäryhteisön tai kuntayhtymän hallituksen, hallintoneuvoston tai muun 
niihin rinnastettavan toimielimen jäsen tai toimitusjohtaja tai sitä vastaavassa asemassa. Poikkeus 
ei koske intressijääviä. Lisäksi henkilö olisi esteellinen, jos kysymys olisi sellaisesta asiasta, jossa 
kunnan ja edellä mainitun liikelaitoksen tai yhteisön edut olisivat ristiriidassa keskenään tai jossa 
asian tasapuolinen käsittely edellyttää, ettei han osallistu asian käsittelyyn. 
 
Hallituksen esityksessä on arvioitu (s. 23), että esteellisyyssäännöksen muuttaminen voi aiheuttaa 
aluksi soveltamisongelmia erityisesti tasapuolisen kohtelun vaatimusten arvioinnissa. Kuitenkin on 
arvioitu, että soveltamistilanteita ei niiden moninaisuuden vuoksi voi kuvata tarkemmin 
lakitekstissä, vaan tulkinta muodostuisi oikeuskäytännössä. 
 
Ehdotettu sääntely määrittelisi rajoitetuissa puitteissa jonkin verran eri tavoin yhteisöjäävin kuin 
hallintolaki. Hallinnon rakenteiden muuttuessa ja uudentyypissä tilanteissa ehdotettavalla 
muutoksella pyritään parantamaan mahdollisuuksia konsemijohtamiseen. Ratkaisu on lainsäätäjän 
harkinnassa. Ehdotettu sääntely toisi uusia soveltamiskysymyksiä ja siten ainakin alkuvaiheessa 
valituksia. Lisäksi esteellisyys on yleisesti ottaen yleinen valitusperuste, joten valituksia voi tulla 
tämänkin vuoksi melko paljon. Oikeuskäytäntö antaa kunnalliselle päätöksentekijälle 
mahdollisuuden arvioida omaa esteellisyyttään mieluummin liian varovaisesti kuin tiukasti (KHO 
4.11.1996/3804). Kuten edellä on 
todettu f»ctf>Anic\rucTv»mctpicia valitiiV ct5» tiili M9! siihtop.tlisen runsaasti mikä on mvnntftisfä siltä 

kannalta, että oikeuskäytäntö voi kehittyä ja vakiintua nopeastikin. Ehdotetut esteellisyysperasteet 
ovat tulkittavissa hyvän hallinnon yleisten tulkintaperiaatteiden mukaisesti. 
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Eduskunnan hallintovaliokunta 
 
 
 
 
 

Viite: Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta 263/2006vp 
 
 

KUNTAKONSERNIA JA LIIKELAITOKSIA KOSKEVA MUUTOSESITYS 
 
 
 
1. Helsingin kaupungin liikelaitoksista ja tytäryhteisöistä 

 
Helsingin kaupungilla on 117 tytäryhtiötä ja 51 osakkuusyhtiötä. Kaupungin määräysvallassa 
on yhdeksän säätiötä. Kaupunki on jäsenenä kuudessa kuntayhtymässä. 
 
Helsingin kaupunkiin kuuluu kuusi liikelaitosta Liikelaitosten henkilöstömäärä ja lii- 
kevaihto ovat seuraavat: 
Liikelaitos ____________ Henkilöstö ____________Liikevaihto M€ 
Energia                   1242 682,2 
Liikennelaitos              988 107,5 
Vesi                         304 98,5 
Palvelukeskus           1996 98,4 
Satama                    307 81,8 
Tekstiilipalvelu              98 5,6 

 
2. Hallituksen esityksestä 

 
Esteellisyys     Esitetty muutos kuntalain 52 §:n 4 momenttiin on perusteltu kunnan 

toiminnan kannalta ja poistaisi eri kuntien erilaiset tulkinnat esteellisyydestä 
tältä osin. Muutosesityksestä on kuitenkin poistettava sanat "tai asian 
tasapuolinen käsittely edellytä". Tasapuolinen käsittely voi vaarantua 
nimenomaan, jos kunnan ja tytäryhteisön tai kuntayhtymän edut ovat 
ristiriidassa. Sen lisäksi ei tarvita mitään uutta tulkinnanvaraista muotoilua, 
joka aiheuttaisi uudelleen erilaisia tulkintoja eri kunnissa. 

 
Liikelaitos       Esityksen 87a§:n 1 momentista tulisi poistaa sanat: "liiketoimintaa tai 

liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten." 
Esityksen 87g§:ssä on aivan oikein ymmärretty, että kunnan peruspalveluissa 
on usein toimintaa kuten esimerkiksi joukkoliikenne, joka edellyttää kunnan 
välirahoitusta, vaikka toimintaa harjoitettaisiinkin liikelai- 
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HELSINGIN KAUPUNKI HE 263/2006vp Numero 
HALLINTOKESKUS 
 
Eila Ratasvuori 24.1.2007 

 
 

tosmuodossa. Kohdat ovat ristiriidassa ja 87a § rajoittaa tarpeettomasti kunnan 
mahdollisuutta perustaa liikelaitos. 
 
Kunnissa voi olla hyvin eri kokoisia ja erilaisin hallinnollisin resurssein 
varustettuja liikelaitoksia kuten edellä Helsingin kaupungin liikelaitosten osalta 
käy ilmi. Tämän vuoksi kunnan tulisi itse edelleen voida määritellä valtuuston 
vahvistamassa johtosäännössä kunkin liikelaitoksen johtokunnan toimivaltuudet 
ja tehtävät. 
 
Valtuusto voi ilman esityksen 87m§:ää antaa liikelaitoksen toimielimelle 
lainanottovaltuudet, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Tämän vuoksi ko. kohta 
tulisi poistaa. 
 
Esityksen 87g§:ssä säädetystä tuesta ja toiminta-avustuksesta voidaan todeta, 
että erityisesti joukkoliikenteen investoinneissa on tärkeää, että kaupunki voi 
jatkossakin liikennelaitokseen tehtävillä pääomasijoituksilla tukea sellaisia 
joukkoliikenteen perusinvestointeja, jotka eivät ole puhtaasti liiketaloudellisesti 
kannattavia ja että tällaisista investoinneista ei sijoitetulle peruspääomalle ole 
jatkossakaan tarkoituksenmukaista maksaa tuottoa. 

 
Kuntakonserni Esityksen 69§:n mukaista toimintakertomuksessa esitettävää selvitystä 

yhtiöille ja säätiöille annettujen tavoitteiden toteutumisesta ei ole mahdollista 
toteuttaa Helsingissä aikataulullisista eikä yhtiöiden ja säätiöiden suuren 
lukumäärän vuoksi. Tämän vuoksi säännös tulisikin kirjoittaa lievempään 
muotoon. 
 
 
 

Eila Ratasvuori 
hallintojohtaja 
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Eduskunnan hallintovaliokunta 

00102 Eduskunta 
 
 
 
 
 
HUS:N LAUSUNTO HALLINTOVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ HE 
263/2006 

 
 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) hallitus on antanut 
kuntakonserni- ja liikelaitostyöryhmän mietinnöstä (9/2006) sisäasiainministeriölle 
15.5.2006 päivätyn lausuntonsa. 

Lakiehdotuksessa on hyvin otettu huomioon muun muassa HUS:n esittämät 
näkemykset. Esitämme vielä eräitä tarkistusehdotuksia ja kiinnitämme valiokunnan 
huomiota kuntayhtymän verotukselliseen asemaan, joka kaipaa lainsäädännön 
uudistamista. 

52.4 § Esteellisyys. 

Tytäryhteisöjen osalta poikkeuksen tekeminen yhteisöjäävisäännöksestä on 
konserniohjauksen ja järkevän toiminnan kannalta tervetullut. Ilmaisu "asian 
tasapuolinen käsittely" on kuitenkin varsin epämääräinen ja kun hallintolain 
yleislauseke jääviydestä joka tapauksessa voi tulla sovellettavaksi, esitetään ko. 
ilmaisu poistettavaksi. 

87 a § Kunnallinen liikelaitos ja sen tehtävät 

Kunnat ovat perustaneet valtaosan liikelaitoksistaan muihin kuin liiketaloudellisiin 
perusteisiin nojautuen. Suurimpana yksittäisenä syynä on yleensä ollut joustavuuden ja 
toimintavapauden hakeminen. Myöskään esimerkiksi osakeyhtiölaki ei edellytä, että 
yhtiön tulisi olla liiketaloudellisesti kannattavaa ja että sen tavoitteena tulisi olla voiton 
tuottaminen. Mielestämme liikelaitoksen perustaminen pitäisi olla mahdollista ilman 
reunaehtoja. 
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87 b § Liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous, 87 c § Johtokunta ja87d § liikelai-
toksen johtaja. 

Mielestämme säännökset ovat tarpeettomia. Kuntayhtymän toimielimistä säädetään 
kuntalain 81 §:ssä. Liikelaitoksen organisaatiorakenteesta sekä sen toimielinten ja 
muiden viranomaisten toimivallasta tulee voida päättää kunnan tai kuntayhtymän 
valtuuston tai yhtymäkokouksen hyväksymässä johtosäännössä. 

 
 
HELSINGIN JA UUDENMAAN 
SAIRAANHOITOPIIRI 

2(2) 
 
 
 
Verotus 

 
Tulo- ja varallisuusverolain (TVL) mukaan kunta ei ole verovelvollinen omalla 
alueellaan harjoittamansa elinkeinotoiminnan tuottamasta tulosta eikä omalla 
alueellaan sijaitsevan kiinteistön tuottamasta tulosta. 
 
TVL.n mukaan myöskään sairaanhoitopiirin kuntayhtymät eivät ole verovelvollisia 
valtion tulo- ja varallisuusverotuksessa. Sen sijaan ne suorittavat tulon perusteella 
veroa kunnalle ja seurakunnalle lain 124 §:n 3 momentissa säädetyn tuloveroprosentin 
mukaan. Verovelvollisuus koskee elinkeinotuloa sekä muuhun kuin yleiseen tai 
yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamaa tuloa. 
 
KHO.n päätöksen 1.12.200513210 mukaan TVL 21.4 §:n säännöstä on tulkittava sen 
sanamuodon mukaan suppeasti. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän samaten kuin sen 
liikelaitosten toiminnan verotuskohtelu kunnallisessa tuloverotuksessa riippuu siis siitä, 
onko sen toimintaa pidettävä TVL 21.4 §:n tarkoittamalla tavalla elinkeinotoimintana ja 
vastaavasti toiminnan tuottoa elinkeinotulona. Siitä, mitä sairaanhoitopiirin kunta-
yhtymän toimintaa mahdollisesti pidetään TVL:n tarkoittamana elinkeinotoimintana, ei 
ole olemassa julkaistuja ennakkopäätöksiä tai - ratkaisuja. 

Esitämme, että kuntalakia muutettaessa täydennettäisiin myös tulo- ja 
varallisuusverolain 21 §:ää kuntayhtymää koskevalta osin yhteneväiseksi kuntia 
koskevan säännöksen kanssa. 
 
 
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 
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Hallintovaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta (HE 263/2006 vp) 
 
 
 

Kunnallinen liikelaitos (10 a luku) 
 
Kunnallista liikelaitosta koskeva sääntely kuntalaissa 

 
Esityksen lähtökohtana on, että kunnallista liikelaitosta koskevat säännökset sisällytetään 
kuntalakiin. Tämä on perusteltua, koska kysymys on kunnan organisaatioon kuuluvasta 
toiminnasta tai erillisestä kuntayhtymästä, joita molempia kuntalaki jo nyt sääntelee. Erityislain 
etuna tosin olisi mahdollisuus säännellä liikelaitoksen organisaatiota ja toimintaa 
yksityiskohtaisemmin ja täsmällisemmin. Hallituksen esitykseen sisältyviä säännöksiä voidaan 
kuitenkin näiltäkin osin pitää sääntelytarkkuudeltaan riittävinä, mihin vaikuttaa sekin, että 
uudet säännökset ovat kuntalain sisällä. 

 
Liikelaitoksen tehtävät 

 
Kuten esityksen perusteluista (s. 9) käy ilmi, vuonna 2005 kunnissa oli 140 liikelaitosta, joiden 
toiminta oli eriytetty kunnan talousarviossa ja kirjanpidossa. Kunnan liikelaitoksia toimi 18 
toimialalla 65 kunnassa. Lisäksi suuret kaupungit ovat pääosin järjestäneet energiahuollon, 
satamatoiminnan ja joukkoliikenteen kunnan liikelaitoksena tai yhtiömuodossa. Liikelaitoksen 
tehtäviä koskeva sääntely on muotoiltu lähinnä tätä taustaa vasten, kun lakiehdotuksen 
mukaan liikelaitoksen edellytetään hoitavan liiketoimintaa tai toimivan liiketaloudellisten 
periaatteiden mukaan. Tältä osin sääntelyyn ei ole huomauttamista, joskaan esimerkiksi 
joukkoliikenteestä vastaavat liikelaitokset eivät välttämättä käytännössä toimi täysin 
liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti. 
 
Hyvin ongelmallisena voidaan sen sijaan pitää säännöksen perusteluista ilmi käyvää tavoitetta 
antaa lakiehdotuksen tarkoittamille kunnallisille liikelaitokselle tehtäväksi hoitaa kunnan 
peruspalveluja ja viranomaistehtäviä (s. 27 ja s. 41). Liikelaitoksen kiinteä organisatorinen 
kytkentä kuntaan tai kuntayhtymän asema sinänsä kylläkin mahdollistavat tällaisten tehtävien 
hoitamisen myös liikelaitoksessa, sillä kunnalliset liikelaitokset ovat kunnan viranomaisia tai 
kuntayhtymiä. Toinen asia on, että suoranaiset julkista valtaa sisältävät viranomaistehtävät 
eivät kovin hyvin sovellu liikelaitoksen tehtäviksi. 
 
Huomattavasti pulmallisempaa olisi kuitenkin edellyttää laissa viranomaistehtävien ja 
peruspalvelujen hoitamista liiketoimintana tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti, mitä 
87 a §:n 1 momentin säännös käytännössä tarkoittaisi. On ilmeistä, että peruspalvelu- tai 
viranomaistehtäviä ei yleensä tai ainakaan lähtökohtaisesti voi hoitaa tällaisten 
toimintaperiaatteiden mukaisesti. Ongelma liittyy lähinnä siihen, että ehdotettua 87 a §:ää 



 

 

sovelletaan voimaantulosäännöksen mukaan vain kyseisten toimintaperiaatteiden mukaisesti 
toimivaan liikelaitokseen. Kunnat eivät ehdotetun sääntelyn tiukkuuden vuoksi voisi käyttää 
liikelaitosta peruspalvelujen tai rutiiniluonteisten viranomaistehtävien hoitamiseen, mikä ei 
vastaa sääntelyn tavoitetta. Säännös ei kuitenkaan luonnollisesti estä kyseisten tehtävien 
hoitamista kunnan varsinaisessa viranomaisorganisaatiossa. 
 
Jos halutaan, että 87 a §:n säännös vastaisi soveltamisalaltaan sen tavoitteita ja perusteluja, 
säännöstä olisi tarpeen täsmentää liikelaitoksen toimintaperiaatteiden määrittelyn osalta. Yksi 
mahdollisuus olisi lisätä toimintaperiaatteisiin esimerkiksi kustannusvastaavuus tai 
kustannusperusteisuus, jolloin liikelaitos voitaisiin perustaa 

 
liiketoimintaa taikka liiketaloudellisten tai kustannusvastaavuuden I kustannus-
perusteisuuden periaatteiden mukaan hoidettavaa kunnan tehtävää varten. 

 
Toinen mahdollisuus olisi mainita säännöksessä sellaiset liikelaitoksen uudenlaiset tehtävät, 
jotka nyt käyvät ilmi ainoastaan perusteluista. Tällöin liikelaitos voitaisiin perustaa 

 
liiketoimintaa tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää sekä 
peruspalvelujen tai kunnan viranomaistehtävien hoitamista varten. 

 
Liikelaitoskuntayhtymän erityisasema 

 
Ehdotetun 87 §:n 2 momentin mukaan vain kuntien ja kuntayhtymien yhdessä perustama 
liikelaitosta ylläpitävä kuntayhtymä olisi liikelaitoskuntayhtymä. Tällaiseen kuntayhtymään 
sovellettaisiin erilaisia hallintoa ja talouden ohjausta koskevia säännöksiä kuin muihin 
liikelaitoksiin. Tätä organisaatiomallia perustellaan poikkeuksellisen niukasti. Perusteluista (s. 
16) käy kuitenkin ohimennen ilmi, että se muodostaisi vaihtoehdon kunnallista osakeyhtiötä 
koskevalle erityissääntelylle. Tällaiseen erityissääntelyyn näyttäisi joka tapauksessa olevan 
ilmeistä tarvetta, vaikka etenkin kuntayhtymän liikelaitoksen ja liikelaitoskuntayhtymän 
erottaminen toisistaan voikin käytännössä olla työlästä. 
 
Ehdotettu sääntelymaili edellyttää, että liikelaitoskuntayhtymän voisivat perustaa vain kunnat 
ja kuntayhtymät yhdessä. Näin ollen esimerkiksi kunnat eivät voisi perustaa lii-
kelaitoskuntayhtymän muotoista kuntayhtymää, vaikka ne muuten voivat perustaa hyvinkin 
erilaisia kuntayhtymiä. Ehdotettu sääntely vaikuttaa jossain määrin käytännölle vieraalta ja 
teoreettiselta, koska kunnallisen osakeyhtiön tyyppiselle liikelaitokselle olisi todennäköisesti 
kiinnostusta ja tarvetta myös pelkästään kuntien välisessä yhteistoiminnassa. 

 
Liikelaitoskuntayhtymää koskevia säännöksiä olisi nämä seikat huomioon ottaen mahdollista 
kehittää helppokäyttöisempään suuntaan. Tämä voisi olla toteutettavissa esimerkiksi 
kirjoittamalla 87 a §:n 2 momentin 3. virkkeen alku siten, että Kuntien tai kuntien ja 
kuntayhtymien yhdessä perustamasta .. . . Ero kuntayhtymän perustamaan liikelaitokseen 
kävisi tällöin ilmi ainakin kuntayhtymän ja sen ylläpitämän liikelaitoksen nimestä. Myös 
ohjausta ja taloutta koskevassa sääntelyssä olisi eroja. 

 
Yhteisöjääviä koskeva sääntely (52 §:n 4 momentti) 
 
Esteellisyyden soveltamisalan laajentaminen kunnan liikelaitokseen 
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Kuntalain voimassaolevan 52 §:n 4 momentin mukaan hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 
kohdan sisältämää yhteisöjäävisäännöstä ei lainkaan sovelleta kunnan liikelaitokseen. 
Säännös on soveltamisalaltaan jonkin verran epäselvä ja tulkinnanvarainen. Hallituksen esitys 
selventäisi esteellisyyssääntelyä tältä osin ja laajentaisi esteellisyyden soveltamisalaa 
liikelaitosyhteyksissä. Laajennuksena on se, että ehdotetun 4 momentin toisen virkkeen 
sisältämää erityistä esteellisyyssäännöstä sovellettaisiin myös kunnallisessa liikelaitoksessa 
johtavassa asemassa olevaan kunnan luottamushenkilöön, viranhaltijaan ja työntekijään. 
 
Ehdotettua laajennusta voidaan pitää parannuksena ja selvennyksenä nykytilaan. Lisäksi 
liikelaitosyhteyksissä sovelletaan edelleen hallintolain 28 §:n 1 momentin muita 
esteellisyyssäännöksiä kuin 5 ja 6 kohtaa. 

 
Poikkeaminen yhteisöjäävistä 

 
Ehdotetun 4 momentin mukaan hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohdan sisältämää 
yhteisöjäävisäännöstä ei sovellettaisi kunnan luottamushenkilöön, viranhaltijaan tai 
työntekijään sillä perusteella, että hän on kunnallisen liikelaitoksen, kunnan tytäryhteisön tai 
kuntayhtymän hallituksen, hallintoneuvoston tai muun niihin rinnastettavan toimielimen jäsen 
tai toimitusjohtaja tai sitä vastaavassa asemassa. Tällaiseen yhteisö-jääviä tarkoittavan 
esteellisyyssäännösten normaalin soveltamisalan rajoittamiseen liittyy ongelmia, sillä 
esteellisyydellä pyritään turvaamaan perustuslain 21 §:ssä turvattuun hyvään hallinnon 
elimellisesti liittyvää objektiivisuutta, puolueettomuutta ja luottamusta hallintoelinten toiminnan 
asianmukaisuuteen. Hallintolain 28 §:n voidaan katsoa sisältävän perustuslain edellyttämän 
hyvän hallinnon perusvaatimukset. Niistä poikkeavaa ehdotusta on siten arvioitava kriittisesti 
esteellisyyssääntelyn yleisten tavoitteiden kannalta. 
 
Esteellisyydellä tarkoitetaan yleensä sellaista, suhteellisen kiinteää suhdetta hallintoasian 
käsittelijän ja käsiteltävän asian tai sen asianosaisten välillä, että voidaan epäillä käsittelijän 
objektiivisuuden, tasapuolisuuden ja riippumattomuuden heikentyvän. Esteellisyyssääntelyllä 
pyritään jo etukäteen rajoittamaan tällaisen epäilyn mahdollisuuksia kieltämällä liian läheiset 
yhteydet asian käsittelijän ja asian tai asianosaisten välillä. Sääntelyn tarkoituksena on siten 
ensinnäkin estää, että asiaa viranomaisessa käsittelevä henkilö voisi sukulaisuussuhteen, 
taloudellisten sidonnaisuuksien tai muiden omien intressiensä vuoksi vaikuttaa asiaan 
(subjektiivinen puolueettomuus). 

 
Subjektiivisen puolueettomuuden kannalta voidaan todeta, että yhteisöjäävi kohdistuu lähinnä eri 
organisaatioiden, toimielinten ja yhteisöjen välisiin suhteisiin, joten siihen ei suoranaisesti liity tällaisia 
subjektiivisia näkökohtia, tai ne eivät ainakaan ole erityisen keskeisiä. Toisaalta subjektiivista 
puolueettomuutta takaavat esteellisyyssäännökset eivät kuulu ehdotetun rajoituksen piiriin, vaan niitä 
sovellettaisiin myös kuntakonsernin toimielinten välisissä suhteissa. Näin ollen subjektiivisten 
vaikuttimien kannalta ehdotettuun sääntelyyn ei näyttäisi liittyvän erityisin suuria ongelmia. 
 
Esteellisyyden sääntelyn toisena tavoitteena on estää muuten epäasiallisten seikkojen ja 
asiaankuulumattomien näkökohtien vaikutus hallintoasioiden käsittelyssä sekä korostaa hallinnon 
henkilöstön objektiivisuutta. Esteellisyyssäännöksillä on siten myös yleisempi funktio. Niiden 
tavoitteena on vahvistaa menettelyn neutraalisuutta ja yleistä luottamusta sen riippumattomuuteen 
(objektiivinen puolueettomuus). Erityisesti tältä kannalta juuri yhteisöjäävillä on keskeinen merkitys. 
 
Ehdotettu rajoitussäännös liittyy ensisijaisesti kunnan tai kuntakonsernin sisäisiin suhteisiin. 
Lähtökohtana voitaneen pitää, että kunnan ja kuntakonsernin toimielimet toimivat samojen 
tavoitteiden ja yhtenäisen toimintalinjan toteuttamiseksi. Kunnan tai kuntakonsernin sisällä ei siten 
yleensä ole tai ainakaan pitäisi olla sellaisia ristiriitaisia intressejä, joiden vuoksi yhteisöjääviä yleensä 
muissa, erillisiin oikeushenkilöihin kuuluvien toimielinten välisissä yhteyksissä sovelletaan. 



 

 

Yhteisöjääville ei näin ollen kuntakonsernin sisällä ole erityisen välttämättömiä perusteita. Toisaalta 
sen soveltaminen voi perusteettomasti haitata kuntakonsernin sisäistä johtamista ja valvontaa. 
 
Ehdotetun rajoituksen arvioinnissa merkitystä on lisäksi sillä, että muut hallintolain 
esteellisyysperusteet tulevat joka tapauksessa sovellettavaksi kuntakonsernin sisäisissä suhteissa. 
Näistä etenkin yleisperuste "puolueettomuuden vaarantuminen" tulee sovellettavaksi. Niin ikään 
sovellettaisiin ehdotetun 4 momentin toiseen virkkeeseen sisältyvää ristiriidan välttämistä ja 
tasapuolisuutta edellyttävää uutta säännöstä. Ehdotettu 4 momentti merkitsee siis, että 
kuntakonsernin sisäisissä yhteyksissä sovelletaan etenkin seuraavia objektiivista puolueettomuutta 
turvaavia esteellisyysperusteita: 

• eturistiriita kunnan ja tytäryhteisön välillä 
• asian tasapuolinen käsittely vaarantuu 
• luottamus käsittelyn puolueettomuuteen vaarantuu. 

 
Ehdotettua erityistä esteellisyyssääntelyä voidaan kokonaisuutena pitää sisällölliseltä tasoltaan 
riittävänä, vaikka yhteisöjäävin soveltamista rajoitettaisiin ehdotetulla tavalla. Ehdotuksessa on otettu 
asianmukaisesti huomioon kunnallishallinnon organisatorisen rakenteen eriytyminen ja 
kunnallishallinnon yhtenäisyyden vaatimukset. Näin muotoiltuna ehdotuksen ei myöskään voida 
katsoa heikentävän luottamusta kunnallishallintoon ja sen toiminnan moitteettomuuteen (vrt. 
aikaisemmin toisin LaTVM 17/1990 vp). 
Kuntakonsernin johtaminen (25 a §) 
 
Konsernijohto 

 
Kuntalain 16 §:n 1 momentin mukaan valtuusto hyväksyy hallinnon järjestämiseksi tarpeelliset 
johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan 
jaosta ja tehtävistä. Vastaavalla tavalla on paikallaan täsmentää 25 a §:n 1 momentin 
säännöstä siten, että kunnan konsernijohtoon kuuluvat... muut johtosäännössä määrätyt 
kunnan viranomaiset. Perustelujen (s. 21) mukaan konsernijohto voisi kuulua myös kunnan 
muille toimielimille, joten ehdotetulla säännöksellä ei pyritä perustamaan toimivaltaa siirtää 
kunnan konsernijohtoa muille kuin kunnan viranomaisille. Toisaalta konsernijohto ei voine 
kuulua valtuustolle, joka on myös kunnan toimielin. 

 
Ohjaus- ja valvontatehtävän määrittely 

 
Ehdotetun 25 a §:n 2 momentin mukaan konsernijohto "vastaa" kuntakonsernin ohjauksesta ja 
valvonnan järjestämisestä. Selkeämpää ja ilmeisesti myös säännöksen tarkoitusta paremmin 
vastaava muotoilu olisi esimerkiksi, että konsemijohdon tehtävänä on ohjata kuntakonsernia ja 
huolehtia konsernivalvonnan järjestämisestä. Selkeäm-pään sääntelyyn on tältä osin tarvetta, 
koska mm. tilaaja-tuottaja-mallin käyttöönottamisen myötä tehtävästä vastaamisen ja tehtävän 
tekemisen (tai tehtävästä huolehtimisen) ero on olennaisesti korostunut kunnallishallinnossa. 
Lisäksi on ilman erityissäännöstäkin selvää, että vastuu kohdistuu aina siihen, jolle tehtävä tai 
siitä huolehtiminen kuuluu. 



 

 

Havp idoizcot? i/p /  e 
 
 

HE 263/2006 vp 

Kaarlo Tuori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HALLINTOVALIOKUNNALLE 

 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi kuntalain 

muuttamisesta (HE 263/2006 vp). 
 
 
Kunnalliset liikelaitokset 
 

Kuten hallituksen esityksen perusteluista käy ilmi, nykyisin esiintyy varsin suurta hajontaa sekä 

kunnallisten liikelaitosten niiden finanssihallinnollisessa asemassa että niiden tehtävissä ja 

toiminnassa. Niinpä Suomen Kuntaliiton suosituksessa kunnallisen liiketoiminnan eriyttämisestä on 

esitetty kolme eri mallia. Toiminnan sisällöllistä hajontaa puolestaan osoittaa se, että liikelaitoksina 

on eriytetty myös kunnan sisäisiä palveluita tuottavia yksiköitä. Kaikille liikelaitostyypeille on 

kuitenkin yhteistä se, että ne kuuluvat kunnan talousarvion alaisuuteen eikä niillä ole kunnasta 

erillistä oikeussubjektiutta. Liikelaitosten moninaisuuden on osaltaan mahdollistanut se, että 

kuntalain säännökset kunnan taloudesta ja talousarviosta ovat esimerkiksi valtiontaloutta ja 

talousarviota koskeviin säännöksiin nähden huomattavasti väljemmät ja että kuntalaki mahdollistaa 

kunnille nykyisin myös merkittävän organisatorisia ratkaisujaan koskevan harkintavallan. 
 

Liikelaitosmallin erilliseen sääntelyyn ei kunnissa ja kuntayhtymissä ole siksi samanlaista muun 

sääntelyn jäykkyydestä aiheutuvaa tarvetta kuin valtion puolella. Vaarana voi päinvastoin olla, että 

liikelaitosmallin nimenomainen sääntely tuo kuntien talouteen ja organisaatioon uudenlaista 

jäykkyyttä ja joustamattomuutta. Nyt käsiteltävänä oleva lakiesitys jättää epäselväksi, voivatko 

kunnat edelleenkin käyttää sellaisia finanssihallinnollisia muotoja, joista aiemmin on käytetty 



 

 

nimitystä liikelaitos, mutta jotka eivät vastaa ehdotetun kuntalain 10a luvun säännöksiä. Voidaan 

myös kysyä, onko kunnalla velvollisuus organisoida 87a. 1 §:ssä tarkoitettu toimintansa tämän luvun 

mukaisesti, mikäli se haluaa eriyttää sen finanssihallinnollisesti mutta ei halua perustaa sitä varten 

erillistä oikeushenkilöä, kuten osakeyhtiötä. 
 

Jos tarkoituksena on, että kuntalain 10a luvun säännökset sisältävät tietynlaista toimintaa koskevia 

finanssihallinnollisia ja organisatorisia rajoituksia ja velvoitteita tai että se varaa liikelaitos-

nimityksen vain tämän luvun mukaisille yksiöille, tämän tulisi käydä laista nimenomaisesti ilmi. 

Toinen asia on, voitaisiinko tällaisia rajoituksia ja velvoitteita pitää tarkoituksenmukaisina. Nykyisin 

liikelaitoksen muotoon on saatettu esimerkiksi järjestää sellaista sisäistä palvelutuotantoa, joka ei 

suuntaudu markkinoille ja joka ei ehkä täyttäisi 87a. 1 §:n säännöstä liiketoiminnasta tai 

liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidattavasta tehtävästä. 
 

Ehdotetussa 10a luvussa on säännöksiä myös liikelaitoskuntayhtymästä. Kuntayhtymän 

perustaminen liikelaitostoimintaa varten on mahdollista jo kuntalain nykyisten säännösten nojalla. 

Uutta olisi vain se, että tällaisen kuntayhtymän jäsenenä voisi olla myös kuntayhtymä. Jos 

liikelaitoskuntayhtymästä otetaan erillinen säännös lakiin, on nähdäkseni kuitenkin kyseenalaista, 

tarvitaanko sen hallinnossa säännöksiä, jotka poikkeavat muihin kuntayhtymiin sovellettavista. 
 

Lakiehdotuksen 87a §:n säännökset talousarviosta ja taloussuunnitelmasta ja niitä koskevasta 

päätösvallasta eivät ole aivan selkeitä. Pykälän 5 momentin mukaan johtokunta päättää liikelaitoksen 

talousarvion muutoksista. Johtokunnan päätösvalta ei kuitenkaan voine ulottua muutoksiin, jotka 

olisivat ristiriidassa valtuuston talousarviopäätöksen kanssa. 
 

Ehdotetun 10a luvun mukaisilla liikelaitoksilla ei olisi samankaltaista rajoitettua 

oikeushenkilöllisyyttä kuin valtion liikelaitoksilla. Ne jäisivät edelleenkin osaksi kunnan talousarvion 

piiriin kuuluvaa organisaatiota. Tämäkin seikka on omiaan aiheuttamaan epäilyjä 10a lukuun 

ehdotetun sääntelyn välttämättömyydestä. 

 
Esteellisyys 
 

Hallitus ehdottaa kuntalain 52. 4 §:ään muutosta, jonka mukaan hallintolain 28.1 §:n 5 kohdan 

yhteisöjääviä ei sovellettaisi kunnan luottamushenkilöön, viranhaltijaan tai työntekijään, vaikka tämä 

olisi yhteisöjäävin tarkoittamassa asemassa kunnallisessa liikelaitoksessa, kuntayhtymässä, 

kuntakonserniin kuuluvassa yhteisössä tai säätiössä. Hallitus perustelee muutosta 



 

 

 

Valtionhallinnossa, erityisesti ministeriötasolla, liikelaitoksiin ja valtionyhtiöihin ulottuvaa 

yhteisöjääviä perustelee ministeriöiden kaksoisrooli: ne vastaavat sekä kyseisen alan yleisestä 

yhteiskunta- ja elinkeinopolitiikasta että liikelaitosten ja valtionyhtiöiden omistajaohjauksesta. 

Kunnilla ei ole samankaltaista kaksoisroolia, minkä vuoksi esteellisyyden sääntelyssä voidaan 

painottaa omistajaohjauksen (konserniohjauksen) tarpeita eri tavalla kuin valtionhallinnossa. 
 

Hallituksen ehdotuksen mukaan esteellisyys kuitenkin olisi, jos kunnan ja liikelaitoksen, 

kuntayhtymän, yhteisön tai säätiön edut ovat ristiriidassa keskenään taikka asian tasapuolinen 

käsittely edellyttää, ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn. Voi kuitenkin kysyä, eikö yhteisöjäävistä 

tehtävää poikkeusta koskevaa poikkeusta voisi jättää hallintolain 28.1 §:n 7 kohdan yleislausekkeen 

varaan, sen sijaan, että esteellisyyssääntelyyn tuotaisiin uusia ja uuden tyyppisiä tulkintaongelmia 

aiheuttavia säännöksiä. 
 

Porthaniassa 24.1.2007 

Kaarlo Tuori 

Professori 
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Eduskunnan hallintovaliokunta 
 
 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta (HE 263/2006 vp) 
 
 

Hallitus esittää kuntalain muuttamista siten, että lakiin otettaisiin kuntakonsernia ja kunnallista 
liikelaitosta koskevat säännökset. Lisäksi esitykseen liittyy hallintolain yhteisö-jäävisäännöksen 
soveltamista koskeva poikkeus. 
 
Kuntakonserni 
 
Hallitus esittää kuntakonsernin muodostamista kirjanpitosäännöksien mukaisesti. Kuntakonsernin 
tulisi konsernitaseen lisäksi laatia konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma. Esitetty 
järjestely on tarkoituksenmukainen. Se korostaisi kunnan ohjaus- ja tulosvastuuta kunnan oman 
toiminnan lisäksi sen määräysvallassa olevasta yhtiöomaisuu-desta. Se selkeyttäsi myös kunnan 
omistajavallan käyttöä osakeyhtiöissä ja muissa yhteisöissä. 
 
Kunnallinen liikelaitos 
 
Hallituksen esitykseen liittyvä kunnallista liikelaitosta koskeva ehdotus on erittäin merkittävä. 
Vuonna 2005 kuntien yhteenlasketut myyntitulot olivat yhteensä 4,72 mrd. euroa ja asiakasmaksut 
yhteensä 1,44 mrd. euroa. Kuntien liiketoiminta on erittäin laajaa ja monimuotoista. Niin kunnan 
itsensä kannalta kuin kuntalaisten ja muiden asiakkaiden, markkinoilla toimivien muiden 
toimijoiden sekä kunnan liiketoiminnassa työskentelevien kannalta on merkityksellistä, miten 
tehokkaasti liiketoimintaa harjoitetaan ja minkälaisia palveluja tuotetaan. 
 
Tiedot siitä, miten liiketoimintaa kunnissa harjoitetaan, ovat epätäydelliset. Raportointi-käytännöt 
vaihtelevat. Erityisesti käsitys ja käytännöt siitä, miten liiketoiminta kunnissa tulisi organisoida, 
vaihtelee. Ratkaisut tehdään kuntakohtaisissa johtosäännöissä. Suomen Kuntaliiton suositusten 
mukaan liikelaitoksen talous tulisi eriyttää muusta kunnan toiminnasta. Käytännöt eivät kuitenkaan 
ole yhtenäisiä. Liiketoiminnan harjoittaminen ja markkinoilla toimiminen edellyttää järjestelmien 
läpinäkyvyyttä niin asiakkaiden kuin muiden markkinoilla toimivien kannalta. Erityisesti julkisen 
sektorin liiketoiminnan tulee täyttää nämä vaatimukset. 
 
Hallituksen esityksen tavoitteena onkin jäntevöittää kunnallisten liikelaitosten toimintaa, lisätä 
toiminnan läpinäkyvyyttä ja selkeyttää liikelaitoksen asemaa markkinoilla. Kuntalakiin otettaisiin 
säännökset kunnallisesta liikelaitoksesta ja sen kirjanpidon eriyttämisestä kunnan musta 
kirjanpidosta. Kunnallinen liikelaitos harjoittaisi liiketoimintaa taikka tuottaisi liiketaloudellisten 
periaatteiden mukaan hoidettavia tehtäviä. Kunnallinen liikelaitos olisi myös vaihtoehto 
yhtiöittämiselle. 
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Kunnallinen liikelaitos olisi osa kunnan kokonaisuutta: Se ei olisi erillinen oikeushenkilö eikä 
muodostaisi erillisvarallisuutta. Useilla kunnilla voisi olla yhteisiä liikelaitoksia. Kunnallisen 
liikelaitoksen omaa toimivaltaa ja vastuuta lisättäisiin. Myös liikelaitoksen johtamisen ja ohjauksen 
osaamista vahvistettaisiin. Erilaiset kuntien myöntämät tuet olisivat edelleen mahdollisia. 
Kunnallinen liikelaitos voisi tuotannollisen toiminnan lisäksi vastata viranomaistehtävistä. 
 
Perustuslain 124 §:ssä tarkoitettujen julkisten hallintotehtävien siirtäminen virasto-organisaation 
ulkopuolelle on mahdollista vain lain nojalla ja perustuslain 124 §:n edellytysten vallitessa. 
Viranomaistehtävien hoitamista liikelaitoksissa perustellaan sillä, että liikelaitoksen päätöksiin voisi 
hakea muutosta samalla tavoin kuin kunnan muiden viranomaisten päätöksiin ja että virkamiehet 
hoitavat tehtäviä. 
 
Kunnallisen liikelaitoksen ei tuiisi olla viranomainen vaan sen tulisi olla asiakas-ja 
markkinaohjautuva tuotantotapa. Siten se tekisi yksityisoikeudellisia sopimuksia asiakkaittensa ja 
toimittajiensa kanssa ja sen asiakkaiden oikeusturva määräytyisi kulutta-jasuojasäännösten ja 
sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti. Valtion liikelaitoksista kertyneen kokemuksen 
mukaan liikelaitoksen henkilökunnan palvelussuhteen tulisi olla työsuhde. Vain erityistilanteissa 
virkasuhde on osoittautunut liikelaitoksessa toimivaksi. 
 
Pitämällä liikelaitoksen talousarviota erillisenä osana kunnan talousarviossa ja taloussuunnitelmissa 
luodaan edellytykset liiketaloudellisia periaatteiden noudattamiselle. Esitetyssä toimintamallissa 
toiminta on joustavaa ja ennen muuta palvelujen laatu paranee ja toiminta tehostuu merkittävästi. 
Jatkuvaa kehitystä ylläpitävä voima liikelaitosmallissa on kuitenkin markkinoilla toimiminen 
avoimessa kilpailutilanteessa. 
 
Kunnallisen liikelaitoksen tulisikin toimia kilpailullisesti mahdollisimman neutraalisti ja sen 
toiminnassa ja ohjauksessa tulisi mahdollisimman laajasti pitäytyä yrityksien käytäntöihin ja 
menettelytapoihin. Liikelaitoksen toiminnan tulisi olla liiketaloudellisesti kannattavaa. Vain 
liiketaloudellisten periaatteiden noudattaminen ja liiketoiminnan toiminta-logiikka varmistavat 
liikeperiaatteiden mukaisen tehokkuuden tavoittelun. Kunnan toiminta-avustukset eivät ole pitkällä 
aikavälillä perusteltuja, eivätkä hallituksen esityksessä ilmaistujen tavoitteiden mukaisia. 
Liikelaitostamisen edellytyksenä tulisi olla mahdollisuus toimia liiketaloudellisesti kannattavasti 
lyhyen muutosvaiheen jälkeen. 
 
Kilpailuneutraliteetin näkökulmasta huomionarvoista on myös, että kunnallinen liikelaitos osana 
kuntaa ei voi mennä konkurssiin ja sen vieras pääoma on edullisempaa kuin sen kilpailijoiden 
pitkäaikaiset lainat. Myös kuntien liiketoimintaa koskevat verosäännökset ja lupa- ja 
valvontamenettelyt poikkeavat vastaavien yksityisten toimijoiden vastaavista. Kunnallisen 
liikelaitoksen poikkeavasta asemasta johtuen tulisikin kiinnittää erityistä huomiota liikelaitoksen 
aloittavan taseen muodostamiseen. Liikelaitoksen hallintaan siirrettävä omaisuus tulisi arvostaa 
käypään arvoon ja liikelaitoksen taserakenteen tulisi noudattaa toimialan taserakennetta. 
Tukirahoituksilla tai vastaavilla järjestelyillä ei saa olla kilpailua vääristävää vaikutusta. 
 

http://vm.fi/
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Kokonaisuutena esitetty lainsäädäntö selkeyttäisi merkittävästi nykyistä tilannetta. Lain 
voimaantulon jälkeen käsitys kunnallisista liikelaitoksista olisi yhtenäinen. Valtion virastojen 
liikelaitostamisesta ja toimintojen siirtämisestä markkinoille avoimeen kilpailutilanteeseen 
kertyneiden kokemusten perusteella voidaan arvioida, että tehostamismahdollisuudet ovat mittavat. 
Kuntien määrästä ja toimintavolyymistä johtuen kunnallistalou- 
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dellisesti ja kansantaloudellisesti tehostumisen vaikutukset ovat valtion vastaavia toimenpiteitä 
huomattavasti merkittävämmät 
 
Kuntien liikelaitostoimintaa tullaan niin markkinoiden toimivuuden kuin paikallis- ja aluetason 
elinkeinopolitiikan näkökulmasta tarkasti seuraamaan. Kuntien liikelaitosmallia ei voida vielä pitää 
kaikilta osin kilpailullisesti neutraalina. Näin ollen kunnallista liikelaitosmallin toimivuutta tulee 
seurata ja arvioida ja kehittämistyötä jatkaa niin kuntien kun myös markkinoiden toimivuuden 
näkökulmasta. Myös julkisen sektorin liiketoimintaa koskevat vero-, toimilupa- ja 
valvontasäännöksiä tulee kehittää kilpailullisesti neutraaleiksi. 
 
Yhteisöjääviys 
 
Hallituksen esitykseen liittyy hallintolain 28 §:n poikkeussäännös. Kysymyksessä oleva hallintolain 
yhteisöjääviyttä koskeva säännös koskee kuntien lisäksi myös valtionhallintoa. Säännös lisättiin 
hallintolakiin siinä vaiheessa kun valtion virastojen johtokunnat yleistyivät, valtion liikelaitoksia 
perustettiin ja valtion yhtiöomistukseen ja yleisemminkin julkisen sektorin omistajavallan käyttöön 
kiinnitettiin huomiota. Säännöksen tarpeellisuuteen kiinnittivät huomiota valtioneuvoston 
oikeuskanslerin ohella useat hallinto-oikeuden asiantuntijat. Julkisen organisaation konsernimaisen 
ohjauksen näkökulmasta säännös on pulmallinen. Hallituksen esityksessä mainittuja näkökohtia on 
tunnistettu myös valtion liiketoiminnan ohjauksessa. Yhteisöjääviys on erittäin perusteltua tilanteis-
sa, joissa liiketoimintaa ohjaavalla organisaatiolla on kyseistä elinkeinotoimintaan sääntelevä rooli. 
Näin kuntien osalta ei yleensä tapahdu. 
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Hallintovaliokunnalle 
 
 
 

Asia: HE 263/2006 LAIKSI KUNTALAIN MUUTTAMISESTA 
 

Kauppa- ja teollisuusministeriön markkinaosasto esittää kuntalain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä 
lausuntonaan seuraavan. 

 
 

Yleisiä huomioita 
 
Kuntalain muuttamista koskevan hallituksen esityksen tarkoituksena on sisällyttää lakiin uusia 
määräyksiä kuntakonsernista ja kunnallisista liikelaitoksista sekä poikkeus hallintolain 

 



 

 

yhteisöjäävisäännökseen. Kauppa- ja teollisuusministeriö kannattaa esityksen tavoitteena olevaa 
kuntakonsernien ja kunnallisten liikelaitosten aseman ja ohjauksen selkeyttämistä. Kauppa- ja 
teollisuusministeriö pitää ehdotuksia kokonaisuudessaan tarpeellisina kuntien toiminnan ja 
palvelutuotannon muotojen kehittämiseksi. 
 
Liikelaitoksia koskevat säännökset 
 
Kunnallisia liikelaitoksia koskevien normien säätäminen antaisi kunnille ja kuntayhtymille entistä 
paremmat mahdollisuudet toteuttaa halutessaan palvelurakenteen uudistamista. Samalla liikelaitosta 
koskevat säännökset lisäisivät toiminnan läpinäkyvyyttä ja selkeyttäisivät liikelaitoksen asemaa 
markkinoilla. 
 
Hallituksen esityksen mukaan liikelaitokselle olisi mahdollista siirtää myös viranomaistehtäviä, jotka 
eivät ole liiketaloudellisesti kannattavia. Tällöin toimintaa tuettaisiin verovaroin, tariffituella tai 
muulla suoriteperusteisella avustuksella. Kauppa- ja teollisuusministeriö kiinnittää huomiota siihen, 
että tällaisissa tilanteissa on erityisen tärkeää turvata toiminnan läpinäkyvyys ja kilpailuneutraliteetti. 
Osaltaan tätä tavoitetta edesauttaa se, että tuet ja avustukset on ilmoitettava erikseen liikelaitoksen 
tilinpäätöksen yhteydessä. Esityksessä olisi kuitenkin tullut arvioida nyt esitettyä tarkemmin tukien 
mahdollisia kilpailua rajoittavia vaikutuksia. 
 
Esteellisyys säännöt 
 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi poikkeus hallintolain ns. yhteisöjäävisäännökseen. On 
perusteltua, että esitykseen on sisällytetty esteellisyyttä koskeva erityissäännös. Säännöksen 
tavoitteena oleva konsernijohdon toiminta- ja ohjausmahdollisuuksien vahvistaminen on 
kannatettavaa. Samoin on perusteltua ulottaa kuntakonserneja vastaava esteellisyyssääntely myös 
liikelaitoksiin. Nyt ehdotettu säännös voi kuitenkin olla muotoilultaan jossain määrin 
tulkinnanvarainen. Lisäksi olisi varmistettava, että säännös on perustuslain 21 §:n hyvän hallinnon 
periaatteiden mukainen. 
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Muita huomioita ja kehittämisehdotuksia 
 
Toimittaessa markkinoilla liikelaitosten tulisi olla muiden yritysten kanssa tasavertaisessa asemassa. 
Liikelaitoksia koskevaa sääntelyä tulevaisuudessa kehitettäessä tulisikin kiinnittää erityistä 
huomiota kilpailuneutraliteettiin. Esimerkkinä liikelaitosten muita yrityksiä edullisemmasta 
asemasta on niiden kohtelu tuloverolaissa. 
 
Kaiken kaikkiaan siirtyminen liikelaitosmalliin on useissa tilanteissa askel kohti tehokkaampia ja 
asiakaslähtöisempiä tuotantotapoja. Erityisesti niissä tilanteissa, joissa liikelaitos toimii ainoastaan 
avoimessa kilpailutilanteessa markkinoilla, pyrkimyksenä tulisi kuitenkin pitkällä tähtäimellä olla 
siirtyminen kohti osakeyhtiömuotoista toimintaa. 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI KUNTALAIN 
MUUTTAMISESTA 

 
Ehdotuksessa ehdotetaan kuntalaissa säädettäväksi kuntakonsernista sekä kun-
nallisesta liikelaitoksesta. Kuntakonsernia koskevien ehdotusten tavoitteena on 
parantaa konsernin johtamisen edellytyksiä ja valvontaa. Liikelaitosta koskevien 
säännösten tarkoituksena on myös liikelaitosten toiminnan jäntevöittämisen ohella 
lisätä niiden toiminnan läpinäkyvyyttä ja asemaa markkinoilla. Uusimuotoinen 
liikelaitoskuntayhtymä olisi itsenäinen oikeushenkilö, jonka hallinnon 
ohjausjärjestelmä vastaisi pitkälti osakeyhtiötä. 

Kilpailuvirasto pitää esitysten tavoitteita perusteltuina. Ne helpottavat myös 
markkinaehtoisten vaihtoehtojen — kuten tilaaja-tuottajamallin käyttöä kuntien 
palvelurakenneuudistusta toteutettaessa. Kunnallisen tuotannon markkinaeh-
toistuminen puolestaan laajentaa kilpailulainsäädännön soveltamisalaa. Keskeisenä 
kilpailupoliittisena tavoitteena on tällöin kilpailuneutraliteetin toteutuminen 
markkinoilla. 

Kilpailuvirasto esittää tästä näkökulmasta seuraavat kannanotot: 

• Kun on kysymys erityisesti sellaisesta kunnallisesta liikelaitoksesta, joka 
toimii pelkästään markkinoilla avoimessa kilpailutilanteessa, ensisijaisen 
organisointivaihtoehdon tulisi olla yhtiöittäminen. Näin varrnistettaisiin 
parhaiten neutraalit kilpailuolosuhteet samoilla markkinoilla toimiville 
julkisille ja yksityisille toimijoille. 

• Hallituksen esityksessä ei ole ehdotettu säännöksiä aloittavan liikelaitoksen 
taseen muodostamisen periaatteista. Valtion liikelaitoksia koskevassa laissa 
on määräyksiä menettelytavoista, joita on noudatettava liikelaitoksen tasetta 
koskevia hallinnollisia ratkaisuja tehtäessä1. Tällaiset säännökset olisivat 
omiaan lisäämään kilpailuneutraliteetin toteutumista myös kunnallisten 
liikelaitosten osalta. 

 
 
 
 
1 Omaisuus arvostetaan käypään arvoonsa. 
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• Viranomaistehtäviä ei tulisi kunnallisille liikelaitoksille antaa. Useamman 
kunnan viranomaisyhteistyön hoitamista varten soveltuisi kuntayhtymä. 
Varsinaisesta liiketoiminnasta vastaisi tällöin kuntayhtymän liikelaitos. 
Tällaista organisaatiomallia on esitetty esimerkiksi kunnallisille jä-
telaitoksille. 

• Liikelaitoksille maksettavan tuen tai toiminta-avustuksen rajaaminen 87 g 
§:n yksityiskohtaisissa perusteluissa esitettyjen esimerkkitapausten tavoin 
estäisi ilmeisesti tuen käytön markkinaehtoiseen toimintaan. Tällaiset tuet 
olisi kuitenkin ilmoitettava yksilöidysti. Kilpailutustilanteessa tukea tai 
toiminta-avustusta olisi lisäksi tarjottava yhtäläisin perustein tarjouskilpialun 
osanottajille. 

 
Edellä mainituin huomioin puollan hallituksen esityksen hyväksymistä. 
 
 
 
 
 
Kunnioittaen 
 
 
 
Juhani Pennanen 
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Lausunto hallituksen esityksestä kuntalain muuttamiseksi 
 
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys (VVY) on vesihuoltolaitosten valtakunnallinen toimialajärjestö. 
Yhdistyksen jäseninä on yli 300 vesihuoltolaitosta. Jäseninä on niin kuntien vesihuoltolaitoksia 
kuin myös yksityisiä osakeyhtiö- ja osuuskuntamuotoisia laitoksia. Jäsenlaitosten toiminta kattaa 
yli 85 % maamme vesihuollosta. 
 
Esityksellä on merkitystä lähinnä sellaisille vesihuoltolaitoksille, jotka ovat kunnallisia 
liikelaitoksia, liikelaitoskuntayhtymiä tai kuntakonserniin kuuluvia osakeyhtiöitä tai 
osuuskuntia. Esitetyt säännökset koskevat vesihuoltoa laajemminkin, koska ne liittyvät edellä 
mainittujen vesihuoltolaitosten hallintoon ja talouteen. Näin ollen niillä on vaikutusta 
esimerkiksi vesihuoltopalveluiden käyttäjiltä perittäviin maksuihin ja vesihuoltolaitosten 
investointeihin. 
 
Esitetyt säännökset sivuavat joiltain osin myös yhteisöjen ja liikelaitosten varsinaista toimintaa 
eivätkä pelkästään niiden hallintoa ja asemaa kunnan organisaatiossa. Siksi Vesi-ja 
viemärilaitosyhdistys kiinnittää huomiota myös siihen, että esitettyjä säännöksiä sovelletaan 
kunnissa toimintaan tai yhteisöihin- joista säädetään jo erityislaeissa. 

 

Tytäryhteisön tiedoksiantovelvollisuus kuntakonsernissa (70 §) 
 
Lakiehdotuksen 70 §:ssä halutaan antaa vastaavanlainen tiedonantovelvollisuus kuntakonserniin 
kuuluvalle yhteisölle kuin mitä osakeyhtiölaissa on tytäryhtiön hallituksella. Osakeyhtiölain 
(624/2006) 6 luvun 15 §:n mukaan tytäryhtiön hallituksen tulee antaa emoyhtiön hallitukselle 
konsernin aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot. 
Annettavat tiedot voivat tarkoittaa lakiesityksen 70 §:n perusteluiden mukaan tilinpäätöstietojen 
lisäksi myös muitakin kuin tilinpäätösasiakirjoihin liittyviä tietoja. 
 
Vesi-ja viemärilaitosyhdistyksen näkemyksen mukaan on mahdollista, että säännös hämärtäisi 
osakeyhtiölain yhtiölle antamaa itsenäistä asemaa ja vastuita. Kuntakonserni ei 
rtla nr»»-*-\rt noin l^iiin ncaarro AonVa\;V\tiÄctö miiAfIrtofinrQ l/r»Ticorni iropr» L^iitntrilf*^T^c^t*ni \r\\rr\-i-t VJiC ö Cl 11 id. Cl .31 
Cl XV Lilli U-OV^ciOtCl V^äcUVV^ii.Li.V/Ota. HlUUUUaiU r ti AUiIÖVim,  * ti CU A IVuAi.iwc*XvvyAXL3Wi.iix Ivaniin 

julkisoikeudelliselta pohjalta ja sen hallinto on osa kunnallishallintoa. Kunnan päätöksenteko 
tapahtuu julkisoikeudellisten säännösten pohjalta, kun osakeyhtiöt ja osuuskunnat ovat 
yksityisoikeudellisia yhteisöjä, joiden hallintoon sovelletaan niitä koskevia lakeja myös 
kuntakonsernissa. Näin ollen tytäryhteisön johto vastaa toimenpiteistään erityislain mukaan 



 

 

siitäkin huolimatta, että se noudattaisi konsernihallinnon päätöksiä. Toisinaan myös 
kuntakonserniin kuuluvan yhteisön harjoittamasta liiketoiminnasta on säädetty erityislailla. 
Esitetyistä säännöksistä ei ilmene, onko kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja tilin-
tarkastajien otettava huomioon erityislainsäädännön vaatimukset arvioidessaan, onko 
kuntakonsernille asetettuja tavoitteita noudatettu (70 -73 §). Kuntalakiin on syytä lisätä säännös 
siitä, että kuntakonsernin tavoitteiden asettamisessa ja niiden toteutumisen arvioinnissa tulee 
ottaa huomioon kuntakonserniin kuuluvia yhteisöjä koskevien erityislakien vaatimukset. 

 
Kunnanhallituksen otto-oikeus (87 c §) 

 
Liikelaitoksen tehtävistä päätetään johtosäännössä. Valtuusto päättää kunnan taloudellisista ja 
toiminnallisista tavoitteista, jotka koskevat myös liikelaitosta. Liikelaitoksen johtokunta tekee 
liikelaitoksen kannalta keskeisiä päätöksiä ja lakiesityksessä määritellään myös liikelaitoksen 
johtajalle omat tehtävät. Liikelaitoksen tulee toimia edellä mainittujen tahojen tahdon 
mukaisesti ja ottaa lisäksi huomioon toimintaansa koskevan erityislainsäädännön vaatimukset. 
Lisäksi sen tehtävänä on toimia mahdollisimman tehokkaasti ja asiakkaiden tarpeiden 
mukaisesti, mikä edellyttää, että liikelaitoksen päätöksenteko on järjestetty selkeästi ja 
ennustettavasti. 
 
Edellä mainittu on ristiriidassa sen kanssa, että kunnanhallitus voisi edelleen käyttää kuntalain 
51 §:n mukaista otto-oikeutta sellaisissa liikelaitosta koskevissa asioissa, jotka on siirretty 
johtosäännössä liikelaitoksen johtokunnan päätettäviksi. Otto-oikeuteen viitataan lakiesityksen 
87 c §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa. 
 
Yksittäisiä päätöksiä koskeva kunnanhallituksen otto-oikeus saattaa vaikeuttaa toiminnan 
pitkän aikavälin suunnittelua liikelaitoksessa. Vesi-ja viemärilaitosyhdistyksen näkemyksen 
mukaan kunnanhallituksen otto-oikeus tulisi poistaa tai se tulisi rajata vain periaatteellisesti 
tärkeisiin asioihin. 

 

Liikelaitoksen kirjanpidon eriyttäminen (87 h §) 
 
Vesi-ja viemärilaitosyhdistys toteaa, että vesihuoltolaitosten kirjanpidon eriyttämisestä 
säädetään vesihuoltolaissa, mutta eriyttämistapaa ei ole siinä määritelty. Yhdistyksen nä-
kemyksen mukaan on tarpeen, että kirjanpidon eriyttämisvelvollisuuden yhteydessä kuntalaissa 
säädetään myös siitä, mitä kirjanpidon eriyttämiseen kuuluu. Ilman eriyttämisen tarkempaa 
määrittelyä säännös jäisi tulkinnanvaraiseksi. 
 
Eriyttämistavan tulee olla sellainen, että siinä voidaan noudattaa tasejatkuvuuden periaatetta 
siten, että kertyneet yli- ja alijäämät kumuloituvat liiketoiminnan omaan pääomaan. Siltä varalta, 
että eriyttämisen tarkempi määrittely aiheuttaisi muutoksia joidenkin kuntien 
eriyttämiskäytäntöön, laissa olisi syytä antaa myös riittävä siirtymäaika. 

 
Liikelaitoksen tilikauden tuloksen käsittely (87 k § 2 mom.) 

 
Lakiehdotuksen 87 k §:n mukaan tilikauden tuloksesta voitaisiin tehdä investointivaraus enintään 
kunnan tai kuntayhtymän ylijäämäerien määrään. Vesi-ja viemärilaitosyhdistys pitää tärkeänä, 
että liikelaitos voi edelleen tehdä investointivarauksen tai varautua tuleviin menoihin esimerkiksi 
rahastoinnilla silloin, kun sen tulos on ylijäämäinen. Vesihuoltolaitos voi joutua keräämään 
maksuilla ennalta varoja tuleviin hankkeisiin, esimerkiksi verkostojen kunnostamista tai uuden 
jätevedenpuhdistamon rakentamista varten. Näin ollen vesihuoltolaitoksella tulisi olla 
mahdollisuus investointivaraukseen ja rahastointiin kunnan kokonaistuloksesta huolimatta. 
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Edellä mainittu varautuminen toteuttaisi osaltaan vesihuoltolaista ilmenevää aiheuttamis-
periaatetta ja kustannusten kattamisen periaatetta. Vesihuoltokin 18 §:stä ilmenee, että kunnan 
vesihuoltolaitokseen sijoittaman peruspääoman kohtuullista tuottoa lukuun ottamatta 
vesihuollon maksutuloja ei ole tarkoitettu käytettäväksi kunnan yleisiin menoihin. Vesihuoltokin 
18 §:n mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa 
vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen 
tuotto pääomalle. 

 

Liikelaitoksen oma pääoma (87 1 § ) 
 
Omaa pääomaa koskevasta säännöksestä tulisi käydä ilmi, että liikelaitoksen omaan pääomaan 
kuuluvat myös muut rahastot kuin arvonkorotusrahasto. Tältä osin säännöksen maininta "muut 
oman pääoman erät" ei riitä, koska yksinomaan arvonkorotusrahaston maininta saattaa johtaa 
käytännössä sellaiseen tulkintaan, että liikelaitoksella ei saisi olla muita rahastoja kuin 
arvonkorotusrahasto. Säännöksen tulisi kuulua esimerkiksi seuraavasti: "Liikelaitoksen oma 
pääoma muodostuu peruspääomasta, rahastoista sekä oman pääoman muista eristä." 

Rauno Piippo 
toimitusjohtaja 
Anneli Tiainen 
lakiasiain 
päällikkö 
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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI KUNTALAIN 
MUUTTAMISESTA (HE 263/2006 VP) 

 
 

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry (JHTT-yhdistys) kiittää 
mahdollisuudestaan antaa lausuntonsa hallituksen esityksestä kuntalain 
muuttamisesta. 
 
JHTT-yhdistys pitää lakimuutosta erittäin tarpeellisena. On hyvä, että 
kuntakonserni ja liikelaitos määritellään kuntalaissa, ja että myös kunnilta 
vaaditaan täydellisen konsernitilinpäätöksen laatimista. Samoin 
konserniohjausta ja -valvontaa koskevien säädösten lakiin kirjaaminen on 
tarpeellista. 
 
Ehdotetut muutokset selkeyttävät kuntakonsernin ja liikelaitosten toimintaa, ja 
täydellisen konsernitilinpäätöksen avulla saadaan nykyistä parempaa 
vertailutietoa kuntien palvelukokonaisuuksista. 
 
Lakiehdotuksessa olevat muutokset tilintarkastajan tehtäviin ja tar-
kastuslautakunnan tehtäviin vaikuttavat myös näiden keskinäisen työnjaon 
kannalta tarkoituksenmukaisilta. 

 
 
 
 

Marjo Niska-aro 
puheenjohtaja, JHTT 
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Hallituksen esitys (HE 263/2006 vp) laiksi kuntalain muuttamisesta 
 
 

Kunnallisen liikelaitoksen toimiessa avoimilla markkinoilla on sen toiminnan 
oltava läpinäkyvää ja hinnoittelun avointa jotta toiminta olisi kilpailuneutraalia. 
Julkisia hankintoja kilpailutettaessa on liikelaitosten saamat avustukset otettava 
huomioon tarjottavien tuotteiden hinnoittelussa. Muussa tapauksessa 
liikelaitoksen ja yksityisen yrityksen välinen kilpailu vääristyy. 
 
Kunnalliselle liiketoiminnalle on luotava selkeät säännöt. Jos kunnan omaa 
palvelutuotantoa tarvitaan, on se selkeästi erotettava liiketaloudellisesti 
itsenäiseksi yksiköksi. Kunnallisten palveluiden tarjontaa on pyrittävä 
monipuolistamaan ja ottamaan nykyistä laajemmin käyttöön tilaaja-tuottajamalli 
liikelaitosmallin sijasta kunnan liiketoimintaa harjoittaa osakeyhtiön, 
osuuskunnan tai muun yksityisen sektorin yritystoiminnan kanssa 
yhdenmukaisessa yhteisömuodossa. 
 
Hallituksen esityksen mukaan kunnalliselle liikelaitokselle voitaisiin siirtää 
viranomaistehtäviä, joiden hoitaminen edellyttää kunnan taloudellista tukea. 
Kunnan antamien tukien tarkka määritteleminen ja täsmällinen kohdentaminen 
on useimmiten käytännössä vaikeaa, jolloin se voi helposti aiheuttaa kilpailun 
vääristymistä. Tämän vuoksi viranomaistehtävistä tulisi huolehtia liikelaitoksista 
erilliset julkiset yksiköt. 
 
Konsernitilinpäätöksen osalta ehdotus ja kirjanpitolautakunnan antamat ohjeet 
eroavat. Hallituksen esityksessä on määritelty liikevaihtoa vastaaviksi tuotoiksi 
ainoastaan varsinaisen toiminnan myyntituotot. Kirjanpitolautakunnan 
yleisohjeessa konsernitilinpäätöksen laatimisesta liikevaihtoa vastaavat tuotot 
ovat aatteellisessa yhdistyksessä ja säätiössä varsinaisen toiminnan, 
varainhankinnan sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot yhteensä. Hallituksen 
esitykseen sisältyvän määrittelyn perusteella voidaan siis jättää laatimatta 
konsernitilinpäätös, vaikka ko. tytäryhteisöllä olisi olennaisesti sijoitustoimintaa, 
mutta ei juurikaan varsinaista toimintaa. Kilpailuneutraliteetti edellyttää, että 
esitys vastaisi kirjanpitolautakunnan antamia ohjeita. 
 
Hallituksen esityksen 87 §:n toisen momentin mukaan liikelaitoksen eril-
listilinpäätöksen tulee sisältää myös talousarvion toteutumisvertailu. 
Erillistilinpäätös on yhdisteltävä kunnan tilinpäätökseen. Esityksessä ei suoraan 
mainita, että liikelaitosten toteutumisvertailut tulee olla myös 
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näkyvillä. Esitystarkkuutta ei ole mainittu. Esityksen 69 §:ssä oleva maininta"...on 
esitettävä selvitys...tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa" ei 
ole riittävä. Käytännössä tarkennus voitaisiin tehdä kirjanpitoa koskevissa 
yleisohjeissa. Muussa tapauksessa kunnan liikelaitosten toiminnan läpinäkyvyys 
jää toteutumatta, koska yksittäistä liikelaitosta koskevat luvut eivät käy ilmi 
konsernitilinpäätöksestä. 



 

 

 
Kunnallisia liikelaitoksia koskeva verokohtelu tulee arvioida perusteellisesti, jotta 
yritysten ja liikelaitosten verokohtelu olisi neutraalia. Markkinoilla toimivan 
kunnallisen liikelaitoksen verokohtelun tulee olla yhdenmukaista vastaavaa 
toimintaa harjoittavan yksityisen yrityksen kanssa. 
 
Kuntien omistamissa yrityksissä, säätiöissä ja liikelaitoksissa on otettava 
soveltuvin osin käyttöön listayhtiöiden omistaja-, hallinnointi- ja ohjaus-
järjestelmiä (Corporate Governance) koskeva suositus. Suosituksen soveltaminen 
lisäisi kunnallisen liiketoiminnan läpinäkyvyyttä ja kehittäisi kunnan harjoittamaa 
liiketoiminnan omistajaohjausta. Corporate Governance suosituksen avulla 
kunnan poliittisilla päättäjillä olisi nykyistä paremmat ja vertailukelpoisemmat 
tiedot liiketoiminnasta. 
 
 

KESKUSKAUPPAKAMARI 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI KUNTALAIN MUUTTAMISESTA (HE 263/2006) 

 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuntakonsernista, 
kunnallisesta liikelaitoksesta sekä hallintolain yhteisöjäävisäännöksen 
soveltamista koskevasta poikkeuksesta. 
 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ehdottaa, että lakimuutosten 
säätämisestä luovutaan eduskunnan tämän istuntokauden aikana ja 
kuntalakiin ehdotettavia muutoksia valmistellaan perusteellisesti 
eduskuntavaaleissa valittavan uuden eduskunnan käsiteltäväksi. 
 
Paraikaa on käynnissä kuntakenttää ravistava laaja uudistus, kunta- ja 
palvelurakenneuudistus, johon liittyen eduskunta hyväksyi tämän vuoden 
alussa kolme lakia. Kunta- ja palvelurakennusuudistuksen toteutus on vasta 
alkumetreillä, minkä vuoksi kuntalakiin tulee merkittäviä muutospaineita 
uudistuksen edetessä. Tämän vuoksi on perusteltua, että kuntalakiin tehdään 
hyvin valmisteltu kokonaisuudistus eikä lähdetä nyt ehdotetulle pienten 
osittaisuudistusten tielle. Nykyisen eduskunnan kauden loppumetreillä on 



 

 

käsiteltävänä lukuisa joukko lakiehdotuksia. Vaarana on, että tulevien 
eduskuntavaalien paineessa kaikkia lakiehdotuksia ei pystytä käsittelemään 
niin perusteellisesti kuin on tarpeen. 
 
Käsittelyssä olevat kuntalain muutosehdotukset perustuvat lähes sellaisenaan 
kuntakonserni- ja liikelaitostyöryhmän mietintöön, joka julkistettiin 21.3.2006. 
Valitettavaa on, että työryhmän mietinnöstä annettuja lausuntoja ei juurikaan 
ole otettu huomioon asian jatkovalmistelussa. 
 
Esimerkiksi kauppa- ja teollisuusministeriö oli esittänyt, että lainsäädännön 
johdonmukaisuuden vuoksi kunnallisia liikelaitoksia koskeva sääntely tulisi olla 
yhteneväistä valtion liikelaitoksia koskevan sääntelyn kanssa. 
 
Oikeusministeriö ja valtiovarainministeriö eivät ole lausunnoissaan 
kannattaneet lakiehdotuksessa esitettyä poikkeusta hallintolain yhtei-
söjääviyssäännöksestä. On myös syytä kiinnittää huomiota siihen, että 
oikeusministeriö totesi lausunnossaan, että esitys esteellisyyssäännösten 
muutosta koskevilta osilta olisi saatettava perustuslakivaliokunnan 
käsiteltäväksi. Näin ei ole kuitenkaan menetelty. Yhteisöjääviyssään- 
 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki • Puhelin (09) 420 20 • Faksi (09) 4202 2299 
ek@ek.fi • www.ek.fi • Y-tunnus 1902799-1  Kotipaikka Helsinki 
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nökseen on aiemminkin esitetty kunnallishallintoa koskevaa poikkeusta. 
Kunnallislain muutoksen yhteydessä (HE 254/1989) eduskunnan laki- ja 
talousvaliokunta on katsoi mietinnössään (LaTV 17/1990 vp), ettei 
kunnallislaissa tulisi säätää yhteisöjäävisäännöstä koskevaa poik keusta. 
Eduskunta päätti laista laki- ja talousvaliokunnan mietinnön mukaisesti. 
 
Lakiehdotuksen 87 a §:n perusteluissa esitetään, että liikelaitoksen tehtäviksi 
voitaisiin antaa myös viranomaistehtäviä. Itse pykäläkohdas sa ei ole tästä 
kirjausta. Ei voitane tulkita, että viranomaistehtävät olisi vat pykälän 
ensimmäisen momentin mukaista liiketoimintaa tai liiketaloudellisten 
periaatteiden mukaisesti hoidettavaa tehtävää. Valtiovarainministeriö, 
Kilpailuvirasto, Keskuskauppakamari, Suomen Yrittäjät ja Rauman kaupunki 
katsoivat työryhmän mietinnöstä antamissaan lausunnoissa, että 
liikelaitokselle ei tulisi antaa viranomaistehtäviä. Viranomaistehtävien 
siirtäminen kunnallisille liikelaitoksille ei ole perusteltua tällaisella 
yleisluontoisella säädöksellä ilman perusteellisempaa oikeudellista arviointia. 
 
Lakiehdotuksessa on muita ristiriitaisuuksia ja yhteensopivuusongelmia muun 
lainsäädännön kanssa. 
 
Pykäläehdotusten monessa yksityiskohdassa poiketaan esimerkiksi 
kirjanpitolain säännöksistä, esim. tilinpäätöksen määritelmä ehdotetussa 68 
§:ssä. Ei ole esitetty perusteita ottaa käyttöön kirjanpitolaista poikkeavia 
käsitteitä ja määritelmiä. Yleisenä lähtökohtana tulee pitää sitä, että kuntien 
kirjanpitosäännöksissä sovelletaan yhdenmukaisia säännöksiä kautta linjan 
kirjanpitolain alaisiin yhteisöihin verrattuna myös konsernitilinpäätöstä 
koskevien vaatimusten osalta. Muutoin vertailukelpoisuus jää näennäiseksi 
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verrattaessa kunnallisessa omistuksessa ja yksityisessä omistuksessa olevia 
toimijoita keskenään. 
 
Kunnallisia liikelaitoksia koskeva verokohtelu tulee arvioida perusteellisesti, 
jotta yritysten ja liikelaitosten verokohtelu olisi neutraalia. Kunnal linen 
liikelaitos maksaa tuloveroa vain toisen kunnan alueella harjoitetusta 
toiminnasta ja tällöinkin vain alemman verokannan mukaan. Nykyistä 
verojärjestelmää laadittaessa ei ole ennakoitu liikelaitosten yhä laajenevaa 
toimintaa. Markkinoilla toimivan kunnallisen liikelaitoksen verokohtelun tulee 
olla yhdenmukaista vastaavaa toimintaa harjoittavan yksityisen yrityksen 
kanssa. 
 
Lakiehdotuksessa on myös ilmeisiä virheitä. Ehdotuksen 87 k §:n toisessa 
momentissa ehdotetaan tuloksentasauskeinoksi investointivarausta. Tässä 
yhteydessä on muistutettava, että termi investointivaraus ja sen 
käyttömahdollisuus poistettiin jo useita vuosia sitten elinkeinove 
rolainsäädännöstä. Asianmukaiset konsultaatiot relevanttien hallinnonalojen 
kanssa ehdotuksen aikaisemman valmistelun yhteydessä olisivat ehkäisseet 
tällaisia virheitä tekstissä. 
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Lausuntomme liitteenä on jäsenliittomme Ympäristöyritysten Liiton lausunto 
kuntalain muutosehdotuksesta. Lausunnossa on yksityiskohtaisia 
kommentteja, jotka pohjautuvat liiton ja sen jäsenyritysten hyvään 
perehtyneisyyteen kuntien kanssa harjoitetussa yhteistyössä. 
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Viite: Lausuntopyyntö kuntalain muuttamisesta (HE 263/2006) Asia: Suomen 

Yrittäjien asiantuntijalausunto kuntalain muuttamisesta Lain tavoitteista 

Lakiesityksen tavoitteena on selkiyttää kuntakonsernin ja kunnallisten liikelaitosten asemaa ja 
tehtäviä kunnallishallinnossa. Samalla säädetään kunnan eri toimielinten ja kunnan 
viranhaltijajohdon kuntakonsernia koskevasta toimivallan jaosta ja tehtävistä. Suomen Yrittäjät 
puoltaa niitä lakimuutoksen esityksiä, joiden avuila parannetaan kuntien harjoittaman 
liiketoiminnan ja sen rahoituksen sekä tuottavuuden läpinäkyvyyttä. Velvoite 
konsernitilinpäätöksen laatimisesta esitetyssä muodossa on tällöin perusteltua. 
 
Kuntakonserni ja palvelutuotanto 
 
Lakiesitys on tullut tarpeelliseksi kuntien toimintaympäristön nopeasti muuttuessa. 
Tehostaakseen toimintaansa ja sen ohjausta ovat kunnat organisoineet järjestämisvastuullaan 
olevien palvelujen tuottamista uusilla tavoilla. Palvelutuotantoa on siirretty kuntayhtymiin, 
liikelaitoksiin, säätiöihin ja osakeyhtiöihin. Nämä erilliset yksiköt, jotka lakiesityksen mukaisesti 
lasketaan kuuluvaksi kuntakonserniin, ovat pääosin keskittyneet palvelujen tuottamiseen. 
Tuotannollisten yksiköiden voidaan katsoa vaikuttavan markkinoiden toimintaa, vaikka kaikille 
toimialoille ei markkinoita vielä ole muodostunutkaan. Usein juuri julkisten palvelutuottajien 
erityisasema on estänyt tai ainakin hidastanut markkinoiden kehittymistä. 
 
Kunnallisen liikelaitoksen määritelmä ja tehtävät 
 
Lakiesityksen mukaan kunnallinen liikelaitos voidaan perustaa liiketoimintaa varten. Kuntalain 
2 §:n mukaan kunnan toimialaan kuuluvat sille laissa säädetyt ja itsehallinnon nojalla itselleen 
ottamat tehtävät. Keskeinen edellytys kunnan harjoittaman liiketaloudellisen toiminnan 
harjoittamiselle on sen julkinen tarkoitus ja merkitys. Vallitsevan oikeuskäytännön mukaisesti 
kunnan ei tulisi ottaa hoitaakseen tehtäviä, jotka yksityinen sektori pystyy hoitamaan. Suomen 
Yrittäjien näkemyksen mukaan julkisen sektorin, myös kuntien, tulee harjoittaa liiketoimintaa 
vain markkinapuutteiden täydentäjänä. Kuntien rooli liiketoiminnan harjoittajana tuleekin olla 
tarkasti rajattu ja säädelty, jottei kunnallisten liikelaitosten ja yritysten toiminta aiheuta 
markkinahäiriöitä tai muodostu esteeksi markkinoiden kehittymiselle. Mielestämme lakiesitys 
suorastaan kannustaa kuntia perustamaan liikelaitoksia. Liikelaitoksilla on aina erityisasema 
markkinoilla toimiviin yrityksiin nähden mm. pääomahuollon ja vakuuksien saatavuuden osalta. 
SY:n mielestä kuntien liiketoiminnan harjoittamista tulee rajata lailla niin, että ne voivat 
harjoittaa liiketoimintaa vain kunnille lailla säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi. Lailla ei tule 
ohjata kuntia perustamaan liikelaitoksia yritystoiminnan harjoittamista varten lakiesityksessä 
ehdotetulla tavalla. 
 
Viranomaistehtävät liikelaitoksissa ja kunnallisissa yrityksissä 
 
Lakiesitys mahdollistaa viranomaistehtävien siirtämisen liikelaitoksille. Viranomaistehtävien 
antaminen liiketoimintaa harjoittavalle yksikölle sekoittaa entisestään julkisen sektorin 
toimijoiden järjestämisvelvollisuuteen ja tuotantoon liittyviä rooleja. Tämä heikentää 
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kansalaisten uskoa viranomaistehtävien riippumattomuutteen ja usein vääristää kilpailua 
markkinoilla. Lähtökohtaisesti viranomaistehtäviä ei tule antaa lainkaan liiketoimintaa 
harjoittaville yksiköille. Viranomaistehtävien siirtäminen liikelaitokselle tai julkisomisteiselle 
yritykselle tulee hyväksyä vain äärimmäisissä poikkeustapauksissa. 
 
Esteellisyyssäännösten uudistaminen 
 
Lakiesityksessä ehdotetaan poikkeusta yhteisöjäävisäännökseen. Esityksen mukaan kunnan 
luottamushenkilöt ja viranhaltijat eivät olisi esteellisiä käsittelemään kuntakonsernia tai 
kuntayhtymää, joiden hallinnossa he toimivat, koskevia asioita muissa kunnan toimielimissä. 
Henkilö olisi kuitenkin esteellinen, jos kysymys olisi sellaisesta asiasta, jossa kunnan ja edellä 
mainitun yhteisön edut olisivat ristiriidassa keskenään tai jossa tasapuolinen käsittely 
edellyttää, ettei hän osallistu asian käsittelyyn. SY:n arvion mukaan esitetty muotoilu on 
omiaan aiheuttamaan tulkintaongelmia sekä vaikeuttamaan kuntakonsernin omistajaohjausta. 
SY:n mielestä esitetystä yhteisöjää-viyssäädöksen poikkeuksesta tuleekin luopua. 
 
Kuntalain muutostarpeet kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä 
 
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä kuntien palvelurakenteet tulevat muuttumaan 
merkittävästi. Tämän prosessin yhteydessä on tärkeää, että kuntien roolit palvelujen 
järjestäjänä, rahoittajana ja tuottajana tuievat selkiytymään. Lakiesityksessä ehdotetut 
kuntalain muutokset eivät selkeytä kuntien tuotannollisen toiminnan roolia suhteessa 
markkinoihin. 
 
Kuntalakiin kohdistuu merkittäviä muutospaineita kunta- ja palvelurakennehankkeen 
edistymisen myötä. Nyt esitettävät kuntalain muutokset eivät tule jatkossa riittämään. Näin 
ollen esitetyt uudistukset jäisivät osittaisuudistusten asteelle. Suomen Yrittäjien mielestä olisi 
tarkoituksenmukaista uudistaa kuntalakia seuraavalla vaalikaudella siten kuin olemme edellä 
esittäneet yhdessä Paras -hankkeen edellyttämien muutosvaatimusten kanssa. Mielestämme 
esitetyistä kuntalain muutoksista tulee tässä yhteydessä luopua. Kuntien liiketoiminnan 
sääntelyyn ja kuntakonserneihin liittyvä lainsäädännön uudistamistyö tulee toteuttaa kuntalain 
laajemman kokonaisuudistuksen yhteydessä. 
 
Kunnioittavasti, 

Martti Pallari 
johtaja 
Suomen Yrittäjät 

Ismo Partanen 
kehittämispäällikkö 
Suomen Yrittäjät 

 
SISÄASIAINMINISTERIÖ LAUSUNTO 
Kuntaosasto 

 
Lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu 1.2.2007 HE 263/2006 vp 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle HE 

263/2006 vp 
 
 
VASTINE HE 263/2006 ASIANTUNTIJALAUSUNTOKIERROKSELLA ESITETTYYN 

 
 

Olette pyytäneet vastinetta hallituksen esityksestä HE 263/2007 annetuissa 
asiantuntijalausunnoissa esitettyihin seikkoihin. Asiantuntijalausuntoja ovat antaneet 
16 tahoa. 
 
Sisäasiainministeriö esittää pyydettynä vastineena asiantuntijalausunnoista seuraavaa: 

 
 

Yleistä 
Suomen kuntaliitto on lausunnossaan pitänyt tärkeänä kuntakonsernia ja kunnallista 
liikelaitosta koskevien säännösten saamista kuntalakiin. Kuntaliitto on pitänyt tärkeänä, 
että esitys saadaan vielä tässä eduskunnassa hyväksytyksi ja voimaan mahdollisimman 
pian. 
 
Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on lausunnossaan katsonut, että lakimuutosten 
säätämisestä tulisi luopua eduskunnan tämän istuntokauden aikana ja kuntalakiin 
ehdotettavia muutoksia tulisi valmistella perusteellisesti eduskuntavaaleissa valittavan 
uuden eduskunnan käsiteltäväksi. 
 
Suomen yrittäjät ry on katsonut lausunnossaan, että esitetyistä kuntalain muutoksista 
tulee tässä yhteydessä luopua. Kuntalakia olisi tarkoituksenmukaista uudistaa 
seuraavalla vaalikaudella yhdessä Paras -hankkeen edellyttämien muutosvaatimusten 
kanssa siten, että kuntien roolia palvelujen järjestäjänä, rahoittajana ja tuottajana 
selkeytetään. 

 
 

Ehdotettujen muutoksien tarkoituksena on ollut omistajaohjauksen 
vahvistaminen sekä liikelaitoksen toiminnan selkeyttäminen 
markkinoilla. Ehdotukset liittyvät kunnan sisäisen toiminnan te-
hostamiseen eivätkä koske markkinoiden hyväksikäyttöä kunnan 
palvelutuotannossa, johon EK ja Suomen yrittäjät ry ovat halun- 
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neet asian kytkeä. Kuntalaki on tässä suhteessa väärä laki EK:n ja SY:n 
tavoitteiden toteuttamisessa. 
 
Ehdotettuja muutoksia odotetaan kuntakentällä ja niillä vahvistetaan 
mahdollisuuksia toteuttaa kunnassa mm. tilaaja-tuottajamalli. 

mailto:etommi.sukummi@interxnin.fi
http://wvvw.intermin.fi/
http://wvvw.intermin.fi/
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Konserni 
Valtuuston asettamat tavoitteet (13 §) 
 
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ry (VVY) on katsonut lausunnossaan, että kuntalakiin on 
syytä lisätä säännös siitä, että kuntakonsernin tavoitteiden asettamisessa ja niiden 
toteutumisen arvioinnissa tulee ottaa huomioon kuntakonserniin kuuluvia yhteisöjä 
koskevien erityislakien vaatimukset. 

 
Sisäasiainministeriö katsoo, ettei ehdotetun säännöksen ja eri-
tyislainsäädännön välillä ole ristiriitaa. Kysymys on tavoitteista eikä 
esimerkiksi osakeyhtiön hallituksen jäseniä sitovista ohjeista. 

 
 

Konsernijohto (25 a §) 
 
Professori Olli Mäenpää on esittänyt lausunnossaan, että ehdotettua kuntalain 25 a §:n 1 
momenttia tulisi tarkentaa siten, että säännöksessä käytettäisiin "kunnan viranomaiset" -
termiä eikä pelkkää "viranomaiset" sanaa. Lisäksi Mäenpää on esittänyt, että 2 
momentissa käytetty "vastaa" -verbi korvattaisiin seuraavasti "konsernijohdon tehtävänä 
on ohjata kuntakonsernia ja huolehtia konsernivalvonnan järjestämisestä". 

 
Sisäasiainministeriö katsoo, ettei viranomaistermin tarkennus ole 
välttämätöntä, koska jo lähtökohtaisesti kunnan johtosäännössä 
määrätään vain kunnan sisäisestä toiminnasta. Jos asiassa katsotaan 
olevan sekaannusvaara, sisäasiainministeriö ei vastusta Mäenpään 
esittämää muutosta. 
 
Siltä osin, kuin Mäenpää esittää "vastaa " verbin korvaamista, 
sisäasiainministeriö katsoo, että ehdotettu säännöksen kirjoitusasu 
vastaa esimerkiksi kuntalain 23 §:n (kunnanhallitus) mukaista 
kirjoitusasua. 

 
Tytäryhtiön tiedonantovelvollisuus (70 §) 
 
VVY on katsonut lausunnossaan, että tytäryhtiön tiedonantovelvollisuutta koskeva 
säännös hämärtää mahdollisesti osakeyhtiölain yhtiölle antamaa itsenäistä asemaa ja 
vastuita. 

 
Sisäasiainministeriö huomauttaa, että vastaava säännös on jo 
osakeyhtiölaissa eikä se ole hämärtänyt konserniin kuuluvan ty-
täryhteisön osakeyhtiöllistä asemaa. Tiedonantovelvollisuus on 
välttämätön konsernitilinpäätöksen laatimiseksi. 

Konsernitilinpäätös (68 a §) 
 
Keskuskauppakauppakamarin mukaan ehdotus ja kirjanpitolautakunnan antamat ohjeet 
eroavat. Liikevaihtoa vastaaviksi tuotoiksi on katsottu ainoastaan varsinaisen toiminnan 
myyntitulot eikä sijoitustoiminnan myyntituloja. Rajauksella on merkitystä 
konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden täyttymiseen. 
 
Elinkeinoelämän keskusliitto on katsonut lausunnossaan, että 68 §:ssä ehdotettu 
tilinpäätöksen määritelmä ei ole kirjanpitolain mukainen. Säännöksien tulisi olla 
samanlaiset vertailumahdollisuuksien vuoksi. 
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Sisäasiainministeriö toteaa, että ehdotetun säännöksen ilmaisu " 
liikevaihdosta tai sitä vastaavasta tuotosta" vastaa kirjanpitolain 
vastaavaa säännöstä (KPL 6.1§ ja 3.9§) eikä siten säännöksissä ole 
ristiriitaa. 
 
Lisäksi sisäasiainministeriö huomauttaa, että voimassa olevaa 68 §:ää 
ehdotetaan muutettavaksi kumoamalla konsernitilinpäätöstä koskeva 
säännös, koska siitä esitetään otettavaksi oma 68 a §. Jo voimassa 
olevassa kuntalain 68 §:ssä tilinpäätökseen sisältyvät määrärahojen ja 
tuloarvioiden toteutumisvertailu ja toimintakertomuksessa annettava 
selvitys valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Ne ovat kunta-
alalla keskeisiä tilinpäätöksen osia. Vastaavia asiakirjoja ei ole 
kirjanpitolaissa katsottu tarpeen ottaa tilinpäätökseen. 
Sisäasiainministeriö katsoo, ettei voimassaolevaa kuntalain sääntelyä 
ole aiheellista tältä osin muuttaa. 

 
 

Esteellisyys 
 
Oikeusministeriö on lausunnossaan katsonut, ettei ehdotuksesta käy riittävästi ilmi, 
miten esteellisyyssäännöstä on esitetty tiukennettavaksi kunnallisen liikelaitoksen 
osalta. Oikeusministeriö on korostanut, että esteellisyyssäännöksillä on merkitystä 
perustuslain 21 §:n mukaisen hyvän hallinnon vaatimusten kannalta. 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriö on katsonut lausunnossaan, että yhteisöjäävi-säännöstä 
koskevat erityissäännös on perusteltu, mutta muotoilultaan jossain määrin 
tulkinnanvarainen. Lisäksi ministeriö on katsonut, että olisi varmistettava, että säännös 
vastaa perustuslain 21 §:n hyvän hallinnon periaatteita. 
 
Korkein hallinto-oikeus on katsonut lausunnossaan, että ehdotetut esteelli-syysperusteet 
ovat tulkittavissa hyvän hallinnon yleisten tulkintaperiaatteiden mukaisiksi. 
 
Helsingin kaupunki on esittänyt lausunnossaan, että säännöksestä tulisi poistaa "tai asian 
tasapuolinen käsittely edellytä", koska säännös on tältä osin tulkinnanvarainen ja asia on 
tullut ratkaistuksi jo aiemmalla poikkeussäännöksellä, jonka mukaan henkilö on 
kuitenkin esteellinen kunnan ja yhteisön eturistiriidan tehdyn jääväyksen perusteella. 

HUS on esittänyt lausunnossaan, että ilmaisu "asian tasapuolinen käsittely" tulisi 
poistaa laista liian epämääräisenä. 
 
Suomen yrittäjät ry on katsonut lausunnossaan, että esitetty muotoilu on omiaan 
aiheuttamaan tulkintaongelmia sekä vaikeuttamaan kuntakonsernin omistajaohjausta. 
Esitetystä yhteisöjääviyssäädöksen poikkeuksesta tulisi siten luopua. 
 
Ympäristöyritysten liitto ry on katsonut lausunnossaan, ettei laissa tulisi säätää 
poikkeusta yhteisöjäävisäännöstä. Esitetty poikkeussäännös on epätarkka ja asettaa 
kunnassa toimivat yritykset epätasa-arvoiseen asemaan. Kuntalaista tulisi kuitenkin 
poistaa kunnallisia liikelaitoksia koskeva yhteisöjäävisäännöstä koskeva 
poikkeussäännös. 
 
Professori Olli Mäenpää on katsonut lausunnossaan, että ehdotettua yhteisö-
jäävisäännöksen soveltamisen laajennusta kunnallisiin liikelaitoksiin voidaan pitää 
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parannuksena ja selvennyksenä nykytilaan. Mäenpää on katsonut, että kunnan tai 
kuntakonsernin sisällä ei siten yleensä ole tai ainakaan pitäisi olla sellaisia ristiriitaisia 
intressejä, joiden vuoksi yhteisöjääviä yleensä muissa, erillisiin oikeushenkilöihin 
kuuluvien toimielinten välisissä yhteyksissä sovelletaan, koska kunnan ja 
kuntakonsernin toimielimet toimivat samojen tavoitteiden ja yhtenäisen toimintalinjan 
toteuttamiseksi. Yhteisöjääville ei näin ollen kuntakonsernin sisällä ole erityisen 
välttämättömiä perusteita. Ehdotettua erityistä esteellisyyssääntelyä voidaan 
kokonaisuutena pitää sisällölliseltä tasoltaan riittävänä, vaikka yhteisöjäävin 
soveltamista rajoitettaisiin ehdotetulla tavalla. Ehdotuksessa on otettu asianmukaisesti 
huomioon kunnallishallinnon organisatorisen rakenteen eriytyminen ja 
kunnallishallinnon yhtenäisyyden vaatimukset. Näin muotoiltuna ehdotuksen ei 
myöskään voida katsoa heikentävän luottamusta kunnallishallintoon ja sen toiminnan 
moitteettomuuteen. 
 
Professori Kaarlo Tuori on katsonut, ettei kunnilla ole samankaltaista kaksoisroolia 
kuten valtiolla toiminnan sääntelijänä ja valvojana, minkä vuoksi esteellisyyden 
sääntelyssä voidaan painottaa omistajaohjauksen (konserniohjauksen) tarpeita eri 
tavalla kuin valtionhallinnossa. Tuori on kuitenkin katsonut, että säännöksessä 
tarkoitettu "tasapuolinen kohtelu" voitaisiin poistaa ja jättää asia hallintolain 28.1 §:n 7 
kohdan yleislausekkeen varaan. Tuori on katsonut, että muutoin esteellisyyssääntelyyn 
tuodaan uusia ja uuden tyyppisiä tulkintaongelmia aiheuttavia säännöksiä. 

 
Sisäasiainministeriö katsoo Mäenpään ja Tuorin lausuntoihinkin 
viitaten, ettei ehdotettu yhteisöjäävisäännöstä koskeva poikkeus ole 
ristiriidassa perustuslain 21 §:n hyvän hallinnon takeiden 
h n n v v n   P n i l r l r f n m i v / > i > n  nvt n p n i v t e l l i i t  h n r t v e r n i n h i n i i h v e e n  l i i t t \i- 

vät painavat syyt. 
 
Sisäasiainministeriö katsoo, ettei säännöksestä tulisi poistaa ilmaisua 
"tasapuolinen käsittely" ja jättää asiaa vain yleislause-kejäävin 
soveltamisen varaan. Vaatimus tasapuolisesta käsittelystä voi tulla 
sovellettavaksi esimerkiksi hankintatilanteissa, joissa kilpailija on 
jättänyt tarjouksen mutta kunnalla ja tytäryhteisöllä ei sinänsä ole 
intressiristiriitaa. 
Sisäasiainministeriö katsoo, että oikeusministeriön tulkinta, ettei esitys 
muuttaisi esteellisyystulkintaa kunnallisen liikelaitoksen osalta, 
perustunee väärinkäsitykseen. Voimassa olevan kuntalain 52 §:n 4 
momentin mukaan yhteisöjääviä ei sovelleta kunnalliseen liikelaitokseen 
ja tämä on esitetty hallituksen esityksen nykytilan kuvauksessa. Esityksen 
mukaan kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan jäsen voisi olla joissain 
tapauksissa esteellinen. 

 
 

Kunnallinen liikelaitos 
 
Liikelaitokseen sovellettavat säännökset 
 
Valtiovarainministeriö on lausunnossaan katsonut, ettei liikelaitoksen tulisi olla 
viranomainen, vaan sen toimintaan voitaisiin soveltaa vain kuluttajasuoja-säännöksiä ja 
muita yksityisoikeudellisia säännöksiä. Tämän perusteella henkilöstön tulisi olla myös 
vain työsuhteessa liikelaitokseen. 
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Hallituksen esityksen mukaan kunnallinen liikelaitos on liikelai-
toskuntayhtymää lukuun ottamatta osa kuntaa tai kuntayhtymää. 
Kunnallinen liikelaitos on siten aina osa julkisoikeudellista oike-
ushenkilöä ja liikelaitoskuntayhtymänä se on kuntayhtymänä itsenäinen 
julkisoikeudellinen oikeushenkilö. 
 
Valtionvarainministeriön esitys tarkoittaisi käytännössä sitä, että 
kunnallisen liikelaitoksen tulisi olla kunnasta tai kuntayhtymästä 
erillinen itsenäinen osa. Tämä edellyttäisi erillisen kunnallisia 
liikelaitoksia koskevan lain säätämistä valtion liikelaitoslain tapaan. 
Kuntakentän liik&laitostoiminta on useimmissa tapauksissa 
huomattavasti valtion liikelaitostoimintaa pienimuotoisempaa ja 
sisäasiainministeriö on pitänyt valmistelussa lähtökohtana, ettei erillisen 
lain säätämiseen ole valtion tapaista tarvetta. Sisäasiainministeriö on 
pitänyt tärkeänä sitä, että kunnallinen liikelaitos on edelleen osa kuntaa 
tai kuntayhtymää ja siihen sovelletaan mm. julkisuuslakia. Tätä 
edellyttää myös se, että liikelaitokselle on esityksen mukaan mahdollista 
siirtää viranomaistehtäviä. 
 
Sisäasiainministeriö katsoo, että pääosin kunnallisen liikelaitoksen 
henkilöstö tulee olemaan työsopimussuhteessa. Liikelaitoksen johtaja 
toimii esittelijänä johtokunnassa ja hänen tulee toimia virkavastuulla. 
Jos liikelaitoksen johtaja toimisi työsopimussuhteessa, laissa tulisi 
säätää erillisestä esittelijänvastuusta, jota ei voida pitää 
tarkoituksenmukaisena. 

 
Viranomaistehtävien siirtäminen liikelaitokselle (87 a §) 
 
Kilpailuvirasto on lausunnossaan katsonut, ettei liikelaitoksella tulisi voida siirtää 
viranomaistehtäviä. Viranomaisyhteistyö tulisi hoitaa kuntayhtymä-muodossa. 
Helsingin kaupunki on esittänyt, että laista tulisi poistaa sanat "liiketoimintaa tai 
liiketaloudellisten periaatteisen mukaan hoidettavaa tehtävää varten". Säännös rajoittaa 
tarpeettomasti kunnan mahdollisuuksia perustaa liikelaitos ja se on ristiriidassa 87 g §:n 
kanssa. 
 
Kaupunki on lisäksi katsonut, että kunnan tulisi itse edelleen voida määritellä 
valtuuston vahvistamassa johtosäännössä kunkin liikelaitoksen johtokunnan 
toimivaltuudet ja tehtävät, koska liikelaitoksia perustetaan hoitamaan erikokoisia 
toimintoja varten. Lisäksi tulisi poistaa tarpeettomana 87 m §, koska valtuustolla on 
ilman ehdotettuakin säännöstä tällainen oikeus. 
 
HUS on katsonut, ettei liikelaitokselle siirrettäviä tehtäviä tulisi rajata laissa lainkaan. 
Liikelaitoksen perustaminen tulisi olla mahdollista ilman reunaehtoja- 

EK on katsonut lausunnossaan, ettei liikelaitoksen tehtäviä koskevaa säännöstä voida 
tulkita perusteluissa esitetyllä tavalla, jonka mukaan liikelaitokselle voitaisiin siirtää 
myös viranomaistehtäviä. Liikelaitokselle ei tulisi myöskään voida antaa 
viranomaistehtäviä. 
 
Keskuskauppakamari on katsonut, ettei liikelaitoksella voisi kilpailuneutraali-suuden 
vuoksi siirtää viranomaistehtäviä. Viranomaistehtävien hoitamiseksi liikelaitokselle on 
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myönnettävä tukea, jota ei yleensä voida tarkasti kohdentaa tehtävän hoitamisesta 
aiheutuneisiin kustannuksiin. 
 
Suomen yrittäjät ry on katsonut lausunnossaan, että kuntien liiketoiminnan 
harjoittamista tulee rajata lailla niin, että ne voivat harjoittaa liiketoimintaa vain 
kunnille lailla säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi. Lailla ei tule ohjata kuntia 
perustamaan liikelaitoksia yritystoiminnan harjoittamista varten lakiesi- 
tvlrcfccii f»hrlr\t£»tiilln tiivallii 
 

Suomen yrittäjät on katsonut, ettei lähtökohtaisesti viranomaistehtäviä tule antaa 
lainkaan liiketoimintaa harjoittaville yksiköille. Viranomaistehtävien siirtäminen 
liikelaitokselle tai julkisomisteiselle yritykselle tulee hyväksyä vain äärimmäisissä 
poikkeustapauksissa. 
 
Ympäristöyritysten liitto ry on katsonut lausunnossaan, ettei laissa tulisi sallia 
viranomaistehtävien siirtoa liikelaitokselle. Tämä johtaa yritystoiminnan vää-
ristymiseen. Liikelaitoksen perustamisen lähtökohtana tulisi olla vain kunnan vastuulla 
olevan lakisääteisen tehtävän hoitaminen liiketaloudellisten periaatteiden mukaan. 
 
Professori Olli Mäenpää on katsonut, että suoranaiset julkista valtaa sisältävät 
viranomaistehtävät eivät kovin hyvin sovellu liikelaitoksen tehtäviksi. Mäenpään 
mukaan peruspalvelu- tai viranomaistehtäviä ei yleensä tai ainakaan lähtökohtaisesti voi 
hoitaa liiketaloudellisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Rajauksen perusteella kunnat 
eivät ehdotetun sääntelyn tiukkuuden vuoksi voisi käyttää liikelaitosta peruspalvelujen 
tai rutiiniluonteisten viranomaistehtävien hoitamiseen, mikä ei vastaa sääntelyn 
tavoitetta. Säännöstä olisi tarpeen täsmentää liikelaitoksen toimintaperiaatteiden 
määrittelyn osalta. Mäenpää on esittänyt kaksi korjaus vaihtoehtoa: 
Vaihtoehto 1: 
- Toimintaperiaatteisiin lisättäisiin esimerkiksi kustannusvastaavuus tai kus-
tannusperusteisuus, jolloin liikelaitos voitaisiin perustaa 
 
"liiketoimintaa taikka liiketaloudellisten tai kustannusvastaavuuden / kustan-
nusperusteisuuden periaatteiden mukaan hoidettavaa kunnan tehtävää varten". 
 
Vaihtoehto 2: 
- Säännöksessä mainittaisiin sellaiset liikelaitoksen uudenlaiset tehtävät, jotka nyt 
käyvät ilmi ainoastaan perusteluista. Tällöin liikelaitos voitaisiin perustaa 
 
"liiketoimintaa tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää sekä 
peruspalvelujen tai kunnan viranomaistehtävien hoitamista varten". 

 
Sisäasiainministeriö toteaa hallituksen esityksen perusteluihin viitaten, 
ettei liikelaitoksen tehtävärajauksella ole tarkoitus laajentaa kunnan 
yleistä toimialaa, josta säädetään kuntalain 2 §:ssä. Liikelaitos voidaan 
perustaa vain sellaisen tehtävän hoitamista varten, joka kuuluu kunnan 
toimialaan. 
 
Sisäasiainministeriö katsoo, että säännöksen muotoilu mahdollistaa 
myös viranomaistehtävien siirron edellyttäen, että tehtävää hoidettaessa 
pyritään vähintään kustannusvastaavuuteen. 
 



SISÄASIAINMINISTERIÖ 

c:\program files\teamware\toimisto\t\m\v5\kuntalakiiihavastine.doc 

43 

Esityksen valmistelussa käytiin laaja keskustelu, millaisia tehtäviä 
kunnallinen liikelaitos voisi hoitaa. Esimerkiksi Oulun kaupunki toivoi, 
että liikelaitokselle voitaisiin siirtää myös viranomaistehtäviä. Oulun 
kaupunki hoitaa muiden ympäristökuntien kanssa isäntäkuntamallilla 
perustetussa kunnallisessa liikelaitoksessa ympäristöterveydenhuollon 
tehtävät. Sen tarjoamat palvelut on tuotteistettu ja sen toiminnan voidaan 
katsoa täyttävän ehdotetun lain mukaiset kriteerit eli "liiketaloudelliset 
periaatteet". 
 
Liikelaitoksen tehtävien rajaamiseen esityksessä päädyttiin sen 
perusteella, ettei haluttu kuntien liikelaitostavan sellaista toimintaan, 
jonka tarkoituksena ei ole kattaa toiminnastaan aiheutuvia kustannuksia. 
Muussa tapauksessa kunnallisen liikelaitoksen taloussäännöksillä ei olisi 
mieltä. Helsingin kaupungin ja HUS-ehdotukset mahdollistaisivat 
tällaisen toiminnan liikelaitostamisen. 
 
Liiketaloudelliset periaatteiden olennainen osa on vaatimus pyr-
kimyksestä toiminnan kustannusvastaavuuteen. Tämä ei tarkoita, että 
toiminnan on aina oltava kannattava. Lähtökohtana tulisi kuitenkin olla, 
että kustannusvastaavuuteen pyritään ja että liikelaitoksen 
kannattamattomat tehtävät katetaan kunnan toiminta-avustuksella 
tqj^tuella. Sisäasiainministeriö ei näe, että Mäenpään muotoilu 
selkeyttäisi asiaa, vaan ainoastaan korostaisi yhtä liiketaloudellista 
periaatetta. 

Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen ja liikelaitosnimikkeen yksinoikeus (87 a §:n 2 
mom.. voimaantulosäännös) 
 
Professori Olli Mäenpää on tulkinnut liikelaitoskuntayhtymän perustajajäsen-kohtaa 
siten, että liikelaitoskuntayhtymän voivat perustaa vain kunnat ja kuntayhtymät 
keskenään eivätkä kunnat keskenään. 
 
Professori Kaarlo Tuori on lausunnossaan katsonut, että laissa tulisi säätää lii-
kelaitostermin yksinoikeudesta. 

 
Sisäasiainministeriö katsoo, että Mäenpään esittämä tulkinta on 
virheellinen. Liikelaitoskuntayhtymän voivat kunnat perustaa myös 
keskenään. 
 
Tuorin esittämän perusteella sisäasiainministeriö esittää, että 87 a §:n 3 
momentiksi lisätään seuraavaa: 
 
"Kunnan liikelaitos-, kuntayhtymän liikelaitos- sekä liikelaitos-
kuntayhtymä- nimitystä voi käyttää vain sellainen kunnallinen liikelaitos, 
joka on perustettu tämän lain mukaiseksi liikelaitokseksi. " 
 
Uuden 3 momentin perusteella hallituksen esityksessä ehdotettu 3 
momentti tulisi siirtää sisällöltään muuttumattomana 4 momentiksi. 
Lisäksi sisäasiainministeriö esittää, että voimaantulosäännöksen 3 
momentti muutetaan seuraavasti: 
 
Lain 10 a lukua sovelletaan 87 a §:n mukaisesti perustettuun 
kunnalliseen liikelaitokseen perustamispäätöksessä mainitusta 
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ajankohdasta, kuitenkin viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2009. Lain 
87 a § 3 momenttia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009 lukien. 

 
 

Liikelaitoskuntayhtymän organisaatio (87 b-d §) 
 
HUS on katsonut, ettei laissa tulisi säätää liikelaitoskuntayhtymän organisaatiosta 
(yhtymäkokous, johtokunta ja liikelaitoksen johtaja), koska kuntayhtymän toimielimistä 
säädetään kuntalain 81 §:ssä. Liikelaitoksen organisaatiorakenteesta tulee voida päättää 
kunnan tai kuntayhtymän valtuuston tai yhtymäkokouksen hyväksymässä 
johtosäännössä. 
 
Professori Kaarlo Tuori on katsonut kyseenalaiseksi, tarvitaanko liikelaitos-
kuntayhtymän hallinnosta säännöksiä, jotka poikkeavat muihin kuntayhtymiin 
sovellettavista säännöksistä. 

 
Sisäasiainministeriö katsoo, että liikelaitoskuntayhtymän hallinnon 
järjestämistä koskevat säännökset ovat välttämättömiä. Organisaatio on 
määriteltävä laissa, koska ehdotuksessa esitetään toimielimille 
lakisääteisiä tehtäviä. Toimielinten tehtäväjako poikkeaa voimassa 
olevan kuntalain mukaisesta kuntayhtymien toimielinten tehtäväjaosta. 
 
Sisäasiainministeriö korostaa erityisesti, että liikelaitoskuntayh-tymän 
organisaatiota koskevassa ehdotuksessa on tärkeää ottaa huomioon 
liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan varsin itsenäinen asema. 
Liikelaitoksen johtokunta päättää esimerkiksi talousarviosta 
yhtymäkokouksen asettamien taloudellisten tavoitteiden puitteissa. Jos 
johtokunnalle halutaan säätää tällainen tehtävä, on myös laissa 
säädettävä sitä ylemmän toimielimen kuntalaista poikkeavista tehtävistä. 
Tällöin on määriteltävä myös tämä ylempi toimielin. Lisäksi on otettava 
huomioon, että kuntalaki mahdollistaa myös yhden toimielimen 
kuntayhtymän perustamisen. Ehdotetut säännökset ovat tältä osin 
osittain lähempänä osakeyhtiölainsäädäntöä kuin voimassa olevia 
kuntayhtymiä koskevia säännöksiä. 

 
Johtokunta (87 c §) 
 
Helsingin kaupunki on esittänyt, että johtokunnan toimivaltuudet tulisi voida määritellä 
valtuuston vahvistamassa johtosäännössä. 

 
Sisäasiainministeriö katsoo, että liikelaitoskäsitteen määrittely ja 
käsitteen samansisältöisyys eri kunnissa edellyttävät, että johtokunnan 
tiettyjä tehtäviä määritellään laissa. Nimenomaan taloussäännöksiä 
koskevat säännökset ovat tarpeen, jotta liikelaitoksen johtokunnalle jää 
tietty itsenäisempi asema suhteessa kuntaan. Jos tehtävistä ei säädetä 
laissa, liikelaitoskäsite jää edelleen tapauskohtaisesti määriteltäväksi 
eikä talloin saavuteta sääntelyn tavoitetta. 

 
Johtokunnan tehtävät ja otto-oikeus (87 c §) 
 
VVY on katsonut, että liikelaitoksen johtokunnalle asetetuissa tehtävissä ole otettu 
huomioon kunnanhallituksen otto-oikeutta. VVY on esittänyt, että kunnanhallituksella 
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on kuntalain 51 §:n perusteella oikeus ottaa käsiteltäväkseen johtokunnan päättämä asia. 
VVY:n mukaan kunnanhallituksen otto-oikeus tulisi poistaa tai se tulisi rajata vain 
periaatteellisesti tärkeisiin asioihin. 

 
Sisäasiainministeriö katsoo, että WY:n tulkinta perustuu kuntalain 51 §:n 
virheelliseen tulkintaan. Koska esityksessä ehdotetaan johtokunnalle 
lakisääteisiä tehtäviä, kunnanhallituksella ei ole kuntalain 51 §:n 
perusteella oikeus ottaa näitä asioita käsiteltäväkseen. Ehdotuksen 
mukaan johtokunnan tehtäviä ei siirrettäisi sille johtosäännöllä, kuten 
kuntalain 51 §:ssä edellytettäisiin otto-oikeuden alaiselta päätökseltä. 
 
Sisäasiainministeriön katsoo, että johtokunnalle lakiin ehdotetut tehtävät 
käsittävät kaikki merkittävät tehtävät, joihin kunnanhallituksella ei ole 
otto-oikeutta. Lisäksi sisäasiainministeriö huomauttaa, että 
johtokunnalle voidaan siirtää otto-oikeus sen alaisen viranomaisen 
tekemistä päätöksistä 1.8.2006 voimaantulleella kuntalain muutoksella, 
joten johtokunnan asema voi muodostua kunnan organisaatiossa varsin 
itsenäiseksi. 

 
 

Liikelaitoksen taloutta koskevat säännökset 
 
Valtionvarainministeriö on lausunnossaan katsonut, että liikelaitoksen perustamisessa 
tulisi kiinnittää huomiota myös aloittavan taseen muodostamiseen. 
 
Kilpailuvirasto on lausunnossaan katsonut, että laissa olisi tullut säätää aloittavan 
liikelaitoksen taseen muodostamisen periaatteista. 
 
Professori Kaarlo Tuori on katsonut, että ehdotuksen talousarviota ja talous-
suunnitelmaa ja niitä koskevaa päätösvaltaa koskevat säännökset eivät ole aivan 
selkeitä. Pykälän 5 momentin mukaan johtokunta päättää liikelaitoksen talousarvion 
muutoksista. Johtokunnan päätösvalta ei kuitenkaan voine ulottua muutoksiin, jotka 
olisivat ristiriidassa valtuuston talousarviopäätöksen kanssa. 

 
Sisäasiainministeriö huomauttaa, että kunnan kirjanpidossa noudatetaan 
kirjanpitolakia, jonka soveltamisesta antaa kuntalain 67 §:n mukaan 
ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Kirjanpitolain 
mukaan saamiset, varat ja velat merkitään taseeseen nimellisarvoon tai 
sitä alempaan todennäköisen luovutushinnan mukaiseen arvoon. 
Arvonkorotus on mahdollista tehdä vain maa- tai vesialueen tai 
käyttöomaisuusarvopaperin arvoon, jos todennäköinen luovutushinta on 
alkuperäistä hankintamenoa olennaisesti suurempi. 
 
Koska kunnallinen liikelaitos ei ole itsenäinen kirjanpitovelvollinen vaan 
kunnan tai kuntayhtymän kirjanpidossa eriytetty osa, 
sisäasiainministeriö katsoo, ettei ole perusteltua arvostaa sen avaavaa 
tasetta kirjanpitolaista poikkeavalla tavalla. 
 
Liikelaitoskuntayhtymään, joka on itsenäinen kirjanpitovelvollinen, 
pääomasijoituksena luovutettu omaisuus merkitään pääsääntöisesti 
käyvästä arvosta. 
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Sisäasiainministeriö katsoo, ettei kuntalakiin tule ottaa yksityiskohtaisia 
säännöksiä liikelaitoksen avaavan taseen muodostamisesta, vaan ne 
annetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeessa kunnallisen 
liikelaitoksen kirjanpidon järjestämisestä. 
 
Sisäasiainministeriö toteaa, että ehdotuksen mukaan liikelaitosta 
koskevat tuloarviot, määrärahat ja toimintaa koskevat tavoitteet sekä 
niitä koskevat muutokset kunnan ja kuntayhtymän talousarviossa 
hyväksyy valtuusto tai vastaava toimielin ehdotetun 87 e § 3 momentin 
mukaisesti. 
 
Liikelaitoksen talousarvion ja - suunnitelman ja niihin tehtävät 
muutokset hyväksyy taas liikelaitoksen johtokunta samaan tapaan kuin 
kunnan muutkin toimielimet hyväksyvät käyttösuunnitelmansa ja niihin 
tehtävät muutokset. 
 
Toimielin ei voi laatia tai muuttaa talousarviotaan /käyttösuun-
nitelmaansa siten, että se estäisi valtuuston hyväksymän kun-
nan/kuntayhtymän talousarvion toteutumisen. Sisäasiainministeriö 
katsoo, että ehdotettu talousarviosäännöstö on toimiva ja voimassa 
olevan talousarvioperiaatteiden mukainen. 
 
Liikelaitoskuntayhtymässä yhtymäkokous päättäisi keskeisistä 
toiminnallisista ja taloudellisesta tavoitteista, jotka johtokunnan tulee 
ottaa huomioon talousarviota ja - suunnitelmaa laatiessaan tai niitä 
muuttaessaan. Toimintakertomuksessa johtokunnan tulee tehdä selkoa 
yhtymäkokouksen asettamien tavoitteiden toteuttamisesta. 
Sisäasiainministeriö katsoo, että ehdotettu käytäntö on selkeä ja 
korostaa johtokunnan vastuuta toiminnasta ja taloudesta. 

 
 

Kirjanpitovelvollisuus (87 h §) 
 
Keskuskauppakamari on lausunnossaan katsonut, ettei esityksessä käy riittävästi esillä 
liikelaitosten toteutumisvertailujen esittämistä. Tältä osin esityksen 69 §:ssä oleva 
mainintaa"...on esitettävä selvitys...tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja 
kuntakonsernissa" ei ole pidettävä riittävä. 
 
VW:n on katsonut lausunnossaan olevan tarpeen, että kirjanpidon eriyttämis-
velvollisuuden yhteydessä kuntalaissa säädetään myös siitä, mitä kirjanpidon 
eriyttämiseen kuuluu. Ilman eriyttämisen tarkempaa määrittelyä säännös jäisi 
tulkinnanvaraiseksi. 

 
Sisäasiainministeriö toteaa, että kunnallisessa liikelaitoksessa noudetaan 
kuntalain 68 §:n mukaista käytäntöä, jossa tilinpäätökseen sisältyvässä 
toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumisvertailussa selvitetään 
liikelaitoksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista 
mukaan lukien tuloarvioiden toteutuminen ja määrärahojen 
noudattaminen. Toimintakertomuksen ja toteutumisvertailun 
sisältövaatimuksia ohjeistetaan seikkaperäisesti kuntien keskusjärjestön 
antamassa tilinpäätösmallissa. Sisäasiainministeriö katsoo, ettei 
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liikelaitosta koskevien erityissäännösten ottaminen kuntalakiin ole 
aiheellista. 
 
Sisäasiainministeriö toteaa, että kunnallisen liikelaitoksen eriyttämisestä 
kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa antaa soveltamisohjeita ja 
lausuntoja kuntalain 67 §:n mukaisesti kirjanpitolautakunnan 
kuntajaosto. Kuntajaoston antamat ohjeet ovat keskeinen hyvän 
kirjanpitotavan peruste kunta-alalla. 

 
 

Investointivaraus (87 k §) 
EK on katsonut, että investointivaraustermi on jo poistettu elinkeinoverolain-
säädännöstä eikä sitä siten voida enää käyttää laissa. 
 
VW on katsonut, että liikelaitoksella tulisi olla mahdollisuus investointivaraukseen ja 
rahastointiin kunnan kokonaistuloksesta huolimatta. 

 
Sisäasiainministeriö toteaa, että kunta-alalla investointivarauksen 
tekemisessä noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamaa 
kirjanpitolaista poikkeavaa soveltamisohjetta. Ehdotettu varauksen 
tekemistä koskeva säännös on mainitun soveltamisohjeen mukainen. 
 
Vaikka ehdotettu säännös estää investointivarauksen tekemisen kunnan 
tilinpäätöksessä silloin, kun kunnalla ei ole tuloslaskelmassa tai taseessa 
ylijäämäeriä sen tekemiseen, siirtyy liikelaitoksen tilikauden ylijäämä 
taseen oman pääoman ylijäämäeriin. Se on käytettävissä vastaisuudessa 
investointivarauksen tekemiseen, jos kunnan talouden tila tekee sen 
mahdolliseksi. 

 
Liikelaitokselle maksettava tuki tai toiminta-avustus (87 g §) 
 
Kilpailuvirasto on lausunnossaan katsonut, että liikelaitoksille maksettavan tuen tai 
toiminta-avustuksen rajaaminen 87 g §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa esitettyjen 
esimerkkitapausten tavoin estäisi ilmeisesti tuen käytön markkinaehtoiseen toimintaan. 
Tällaiset tuet olisi kuitenkin ilmoitettava yksilöidysti. Kilpailutustilanteessa tukea tai 
toiminta-avustusta olisi lisäksi tarjottava yhtäläisin perustein tarjouskilpialun 
osanottajille. 

 
Sisäasiainministeriö toteaa, että ehdotettujen säännöksien tarkoituksena 
on tuoda kuntien tukinolitiikka läninäkvvämmäksi ia ehdotetut 
säännökset eivät ole ristiriidassa kilpailuviraston esittämän kanssa. 

 
 

Liikelaitoksen oma pääoma (87 1 §) 
 
WY on katsonut lausunnossaan, että omaa pääomaa koskevasta säännöksestä tulisi käydä 
ilmi, että liikelaitoksen omaan pääomaan kuuluvat myös muut rahastot kuin 
arvonkorotusrahasto. Tältä osin säännöksen maininta "muut oman pääoman erät" ei 
riitä. 

 
Sisäasiainministeriö toteaa, ettei kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 
voimassaolevan yleisohjeen tasekaavaan ole merkitty erikseen muita 
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omia rahastoja. Varautuminen investointien rahoitukseen voidaan 
rahaston muodostamista yksinkertaisemmin tehdä investointivarauksella. 
Ehdotetun säännöksen mukainen ilmaisu muut oman pääoman erät antaa 
mahdollisuuden muiden omien rahastojen perustamiseen liikelaitokseen. 

Lainanottovaltuudet (87 m §) 
 
Helsingin kaupunki on katsonut, ettei laissa olisi tarvetta säännellä liikelaitoksen 
lainanottovaltuuksia. Asiasta voidaan jo nyt määrätä johtosäännössä. 

 
Sisäasiainministeriö katsoo, että tällä säännöksellä on informatiivinen 
merkitys. Taloussäännöksien valmistelussa käydyssä keskustelussa asia 
oli jatkuvasti esillä, joten tämän vuoksi asiasta ehdotetaan 
säädettäväksi laissa. 

 
 

Voimaantulo 
 
Helsingin kaupunki on katsonut, ettei Helsingin kaupunki pysty täyttämään 69 §:n 
mukaista velvollisuutta ehdotetussa määräajassa. Helsingin kaupunki on katsonut, että 
säännöstä tulisi lieventää tältä osin. 

 
Sisäasiainministeriö toteaa, että vuoden 2007 tilinpäätöksessä 
konsernitavoitteiden toteutuminen esitetään siinä laajuudessa ja 
tarkkuudella, kun tavoitteet on esitetty kuluvan vuoden talousarviossa. 
Tältä osin ristiriitaa tavoitteiden ja ehdotetun lainsäännöksen 
perusteella ei pitäisi syntyä myöskään vuoden 2007 osalta. 

 
 

Muuta 
 
HUS on esittänyt, että tässä yhteydessä olisi tullut muuttaa myös tulo- ja varal-
lisuusverolain 21 §:n kuntayhtymän osalta yhteneväiseksi kuntia koskevan 

oaauuuiVL.ui rvciii^oct. aviaiilciV11l j mul duuiiiiavai ujij.iiiiiiici3La.aii v wiKJCI JVLiiliiajiv_> Jtl 
seurakunnalle. 

 
Sisäasiainministeriö katsoo, ettei verotus liity kysymyksessä oleviin 
ehdotuksiin siten, että se voitaisiin ratkaista tässä yhteydessä. 

 
 

Keskuskauppakamari on katsonut, että kunnallisia liikelaitoksia koskeva verokohtelu 
tulee arvioida perusteellisesti verotuksen tasapuolisuuden vuoksi. Kuntien omistamissa 
yhteisöissä tulee ottaa soveltuvin osin käyttöön listayhtiöiden omistaja-, hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmiä (Corporate Governance) koskeva suositus. 

 
Sisäasiainministeriö katsoo, että kunnallisen liikelaitoksen toiminnan 
verotus tulee tarvittaessa selvittää erikseen. Lisäksi laissa ei tule säätää 
listayhtiöiden Gorporate Governance -säännöksien soveltamisesta, 
vaan kunnat voivat soveltaa niitä vapaaehtoiselta pohjalta. 

 
Kilpailuvirasto on katsonut, että pelkästään markkinoilla toimivan tehtävän hoitamista 
varten tulisi ensisijaisesti perustaa osakeyhtiö eikä liikelaitos. Tällöin turvataan 
parhaiten kilpailuneutraliteetti. 

http://ujij.iiiiiiici3la.aii/
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Sisäasiainministeriö katsoo, ettei hallituksen esityksessä oteta kantaa 
toiminnan muotoon, vaan tämän tulee olla kuntien päätettävissä. 

 
Professori Kaarlo Tuori on katsonut, että lakiesitys jättää epäselväksi, voivatko kunnat 
edelleenkin käyttää sellaisia finanssihallinnollisia muotoja, joista aiemmin on käytetty 
nimitystä liikelaitos, mutta jotka eivät vastaa ehdotetun kuntalain 10a luvun 
säännöksiä. 

 
Sisäasiainministeriö katsoo, ettei esityksessä puututa kunnan 
mahdollisuuteen hoitaa tehtävää esimerkiksi erillisen taseyksikön 
muodossa. Ehdotuksen mukaan ainoastaan liikelaitos-nimitystä tällaiset 
eivät kuitenkaan voisi käyttää. Taseyksikköä tai kirjanpidollista 
eriyttämistä ei ole säännelty kuntalaissa tätä ennenkään, joten syytä 
asian selventämiseen lainsäädännössä ei ole. 
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- johtava lakimies Heikki Harjula ja kehityspäällikkö Oiva Myllyntaus, Suomen Kuntaliitto 

- hallintojohtaja Ilkka Kauppinen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS 

- hallintojohtaja Eila Ratasvuori, Helsingin kaupunki 

- puheenjohtaja Marjo Niska-Aro, Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry 

- toimitusjohtaja Rauno Piippo, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ry 

- professori Olli Mäenpää 

HE 263/2006 vp Versio 0.1 



Ha VM /2006 vp — HE 263/2006 vp 

 

— professori Kaarlo Tuori. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

— oikeusministeriö 

— Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry 

— Keskuskauppakamari 

— Suomen Yrittäjät ry. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntalakia siten, että siinä säädettäisiin kuntakonsernista ja 

kunnallisesta liikelaitoksesta. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi hallintolain yhteisöjäävisäännöksen 

soveltamista koskevasta poikkeuksesta. 

Kuntalaissa määriteltäisiin kuntakonserni ja kuntakonsernin ohjausta selkeytettäisiin 

säätämällä kunnan eri toimielinten ja kunnan viranhaltijajohdon konsernia koskevasta toimivallan 

jaosta ja tehtävistä. 

Kunnan, jolla olisi kuntakonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä, olisi laadittava konserni-

tilinpäätös, joka sisältäisi konsernitaseen, -tuloslaskelman ja konsernin rahoituslaskelman 

liitetietoineen. Konsernituloslaskelmaa ja konsernin rahoituslaskelmaa ei kuitenkaan tarvitsisi 

laatia, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta 

tytäryhteisöjen liikevaihto tai sitä vastaava tuotto olisi alle 200 000 euroa. Konsernituloslaskelma - 

ja rahoituslaskelma olisi kuitenkin aina laadittava, jos sekä päättyneeltä että sitä välittömästi 

edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo olisi ylittänyt yhden 

kolmasosan kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta. 

Yhteisöjäävisäännökseen ehdotettavan poikkeuksen perusteella kunnan luottamushenkilö, 

viranhaltija tai työntekijä ei olisi esteellinen kunnassa sillä perusteella, että hän olisi kunnallisen 

liikelaitoksen, kunnan tytäryhteisön tai kuntayhtymän hallituksen, hallintoneuvoston tai muun 

niihin rinnastettavan toimielimen jäsen tai toimitusjohtaja tai sitä vastaavassa asemassa. Henkilö 

olisi kuitenkin esteellinen, jos kysymys olisi sellaisesta asiasta, jossa kunnan ja edellä mainitun 

liikelaitoksen tai yhteisön edut olisivat ristiriidassa keskenään tai jossa asian tasapuolinen käsittely 

edellyttää, ettei hän osallistu asian käsittelyyn. 
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Laissa määriteltäisiin kunnallinen liikelaitos sekä säädettäisiin kunnallisen liikelaitoksen 

hallinnon, toiminnan ja talouden perusteista. Kunnallinen liikelaitos voitaisiin perustaa 

liiketoimintaa tai muuta liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. 

Kunnallinen liikelaitos olisi joko kunnan tai kuntayhtymän yksin taikka kuntien isäntäkuntamallin 

perusteella perustama liikelaitos tai kuntien ja kuntayhtymien yhdessä perustama 

liikelaitoskuntayhtymä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2007. Konsernitilinpäätöstä ja sen lisätietoja 

koskevia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuonna 2009 laadittaessa vuoden 2008 

tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. 
 
 
 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Perustelut 
 

Kuntakonserni 

Voimassa olevassa kuntalaissa (365/1995) ei ole määritelty kuntakonsernia. Lakiin ei myöskään 

sisälly säännöksiä konsernijohdosta, konserniohjauksesta tai -valvonnasta. Kuntalain 68 §:n 3 

momentissa säädetään kuitenkin kunnan velvollisuudesta laatia konsernitase liitteineen. 

Lakiehdotuksen 16 a §:n mukaan kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. 

Kunnan tytäryhteisöjä ovat yhteisöt, joissa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 
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IS 
luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta. Lisäksi tytäryhteisöjä ovat kunnan määräysvaltaan kuuluvat 

säätiöt. Määritelmä vastaa pääosin nykyistä käytäntöä sisältäen lisäksi myös kuntayhtymät, joissa 

kunnalla on määräysvalta. 

Hallituksen esitykseen sisältyvässä lakiehdotuksessa kunta velvoitetaan laatimaan ja 

sisällyttämään tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöksen, joka laaditaan konserniyhteisöjen taseiden 

ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään 

lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja 

niiden käytöstä tilikauden aikana (68 a §). Konsernitilinpäätös saadaan jättää laatimatta 68 a §:n 3 

momentin edellytysten täyttyessä. 

Valiokunta toteaa, että sääntelyn tarkoituksena on saada kunnan toiminnasta ja taloudesta 

riittävä ja oikea kokonaiskuva tilanteessa, jossa kuntapalveluja tuottavat enenevässä määrin 

kunnan perusorganisaation lisäksi kunnan määräysvallassa olevat yhteisöt ja säätiöt. 

Lakiehdotuksella selkeytetään kuntakonsernin ohjausta säätämällä kuntalaissa valtuuston, 

kunnanhallituksen ja kunnan viranhaltioiden konsernia koskevasta toimivallan jaosta ja tehtävistä. 

Valtuuston tulee päättää lakiehdotuksen 13 §:n nojalla kunnan ja kuntakonsernin toiminnan 

ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Tältä osin hallituksen 

esitykseen sisältyvä sääntely vastaa nykyistä tosiasiallista tilaa. 

Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. 

Kunnan konsernijohtoon kuuluvat lakiehdotuksen mukaan kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai 

pormestari ja muut johtosäännössä määrätyt kunnan viranomaiset (25 a §). Tarkastuslautakunnan 

tulee jatkossa huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. 

 

Hallintovaliokunta katsoo, että konsernijohdon määrittely selkeyttää konsernin johtamisen 

vastuusuhteita erityisesti valtuuston ja kunnanhallituksen välillä. Voimassa olevan kuntalain 

nojalla kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle tai pormestarille kuuluu tyypillisesti 

konsernijohdon tehtäviä. Muilta kuin laissa mainituilta osin kuntien tulee itse määritellä 



 
Ha VM /2006 vp — HE 263/2006 vp 

 

5 

konsernijohtoon kuuluvat toimielimet ja henkilöt. Tehtävien määrittelyn voidaan arvioida 

edellyttävän ainakin osassa kuntia johtosäännön muuttamista ja konserniohjeiden tarkistamista. 

Kuntakonsernin yritysvaikutusten osalta valiokunta toteaa, että lakiehdotuksen 

hyväksyminen vaikuttaa vain kunnan määräysvallassa oleviin yrityksiin. Valiokunta tähdentää, 

että uusilla säännöksillä tehostetaan kunnan tytäryritysten ja muiden tytäryhteisöjen 

konserniohjausta kytkemällä mainittujen yhteisöjen toiminta ja talous aiempaa tiiviimmin kuntien 

ja kuntayhtymien toimintastrategiaan. Lakiehdotus liittyy kunnan sisäisen toiminnan 

tehostamiseen vahvistamalla omistajaohjausta. Sääntely ei puutu markkinoiden hyödyntämiseen 

palvelutuotannossa. 
 

Esteellisyys 

Kunnallisen luottamushenkilön ja kunnan palveluksessa olevan henkilön esteellisyydestä 

säädetään kuntalain 52 §:ssä ja hallintolain (434/2003) 28 §:ssä. 

Valtuutettu on kuntalain 52 §:n mukaan valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka 

koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua 

läheistään. 

Muihin luottamushenkilöihin ja kunnan henkilöstöön sovelletaan hallintolain 28 §:n 

virkamiestä koskevia esteellisyyssäännöksiä. Kyseisen pykälän 1 momentin 5 kohdan nojalla 

virkamies on esteellinen, jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on 

hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 

toimitusjohtajana, tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion 

liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa 

erityistä hyötyä tai vahinkoa. 

Hallintolain yhteisöjäävisäännöksen perusteella esimerkiksi kunnan tytäryhteisön 

hallituksen jäsenenä toimivat kunnanhallituksen jäsenet eivät voi ottaa osaa yhteisöä koskevan 

asian käsittelyyn kunnanhallituksessa. Myös kunnan omistaman yhtiön halli-tuksen jäseneksi 

nimitetty kunnanjohtaja[Ölirkurinassa esteellinen käsittelemään yhtiön asiaa. Esteellisyys syntyy 

henkilön muodollisen aseman perusteella. Esteellisyyssäännökset on koettu erityisen 

ongelmallisiksi kokonaan kunnan omistuksessa tai määräysvallassa olevissa osakeyhtiöissä sekä 

yleensä kuntayhtymissä. 
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Käytännössä yhteisöjäävisäännös on merkinnyt sitä, että esimerkiksi kuntakonserniin 

kuuluvien yhtiöiden hallituksiin ei ole voitu valita kunnanhallituksen jäseniä tai sen lautakunnan 

jäseniä, joka käsittelee yhtiötä koskevia asioita. Näin ollen kunnassa keskeisen poliittisen tai 

virkatehtäviinsä liittyvän vastuun kantavat luottamushenkilöt tai viranhaltijat eivät voi osallistua 

kuntien vastuulla olevan toiminnan ja kuntien rahoittaman kuntayhtymän päätöksentekoon. 

Yhteisöille on usein siirretty tehtäväkokonaisuuksia, joilla on kunnan kannalta strategista 

merkitystä. 

Valiokunta pitää perusteltuna voimassa olevan yhteisöjäävisäännöksen muuttamista 

hallituksen esityksen mukaisessa muodoss^(52 §). Lakiehdotus tarkoittaa sitä, että henkilö ei ole 

esteellinen kunnassa pelkästään sillä perusteella, että hän on kunnallisen liikelaitoksen, 

kunnar|tytäryhteisön tai kuntayhtymän hallituksen, hallintoneuvoston tai muun niihin 

rinnastettavan toimielin jäsen tai toimitusjohtaja tai sitä vastaavassa asemassa. Henkilö on 

kuitenkin esteellinen, jos kunnan ja liikelaitoksen, kuntayhtymän, yhteisön tai säätiön edut ovat 

ristiriidassa keskenään taikka asian tasapuolinen käsittely edellyttää, ettei henkilö osallistu asian 

käsittelyyn. Valiokunta katsoo, että lakiehdotuksessa on otettu asianmukaisesti huomioon 

kunnallishallinnon organisatorisen rakenteen eriytyiminen ja kunnallishallinnon yhtenäisyyden 

vaatimukset. Hallituksen esityksen 52 

§:n hyväksymiseen on perustellut, konserniohjaukseen liittyvät painavat syyt. 

Yhteisö-jäävisääntely ei myöskään ole ristiriidassa hyvän hallinnon takeiden kanssa. 
 

Kunnallinen liikelaitos 

Kuntalaissa säädetään kunnallisen liikelaitoksen perustamisesta, hallinnon 

järjestämisestä sekä liikelaitokselle asetettavista tavoitteista. Laki ei kuitenkaan 

määrittele kunnallisen liikelaitoksen käsitettä. Tämä on johtanut siihen, että 

liikelaitos käsitteenä ja sen asema kuntaorganisaatiossa on jäänyt varsin 

tulkinnanvaraiseksi. 

Kunta tai kuntayhtymä voi pjsmsteä. ehdotetun kuntalain 87 a § nojalla perustaa lii- 

 
ketoimintaa tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten 

kunnallisen liikelaitoksen. Liikelaitoksen perustaminen edellyttää erikseen tehtävää 
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päätöstä. Kunnan perustamasta liikelaitoksesta käytetään nimitystä kunnan 

liikelaitos ja kuntayhtymän perustama liikelaitos on nimeltään kuntayhtymän 

liikelaitos. Puolestaan liikelaitoskuntayhtymästä on kysymys kuntien ja 

kuntayhtymien yhdessä perustamassa kuntayhtymässä, jonka tehtävänä on 

kunnallisen liikelaitoksen ylläpitäminen. 

Liikelaitoksen määrittely laissa merkitsee sitä, että kuntien on arvioitava, täyttävätkö 

nykyiset liikelaitokset säädettävässä laissa edellytetyt vaatimukset. Vastaisuudessa 

liikelaitokseksi kutsutaan vain säädettävänä olevan lain edellytykset täyttävää orga-

nisaatiomuotoa. Valiokunta ehdottaakin sääntelyn selkeyden vuoksi 87 a §:ään lisättäväksi uuden 

3 momentin, jolloin hallituksen esityksen 3 momentti siirtyy 87 a §:n 4 momentiksi, seuraavasti: 

"Kunnan liikelaitos-, kuntayhtymän liikelaitos- sekä liikelaitos-kuntayhtymä -nimitystä voi 

käyttää vain sellainen kunnallinen liikelaitos, joka on perustettu tämän lain mukaiseksi 

liikelaitokseksi". Tämä muutos on otettava huomioon myös 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y 

Lakiehdotuksessa säädetään lisäksi kunnallisen liikelaitoksen hallinnon, toiminnan ja 

talouden perusteista. Kunnallinen liikelaitos voidaan perustaa liiketoimintaa ja liiketaloudellisten 

periaatteiden mukaan hoidettavia tehtäviä varten. Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitos on edelleen 

osa kuntaa tai kuntayhtymää, ei itsenäinen oikeushenkilö ja kirjanpitovelvollinen. 

Liikelaitoskuntayhtymänä toimiva kunnallinen liikelaitos on sen sijaan itsenäinen oikeushenkilö 

ja kirjanpitovelvollinen. Liikelaitoskuntayhtymään sovelletaan hallinnon ja talouden 

järjestämisessä muista kuntayhtymiä poikkeavia säännöksiä. 

Liikelaitosta koskevien säännösten tavoitteena on jäntevöittää liikelaitoksen toimintaa, lisätä sen 

toiminnan läpinäkyvyyttä ja selkeyttää sen asemaa markkinoilla. Liikelaitoksen talousarvion laadintaa, sekä 

tilinpäätöstä koskevilla säännöksillä pyritään tehostamaan liikelaitoksen toimintamahdollisuuksia sekä lisäämään 

palvelujen kustannusvastaavuutta. 
 

Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, 

 

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti: 
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Laki 
kuntalain muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun kuntalain (365/1995) 13 §:n 2 momentin 1 kohta, 52 §:n 

4 momentti, 68, 69, 71 ja 73 §, sellaisina kuin niistä ovat 52 §:n 4 momentti laissa 1034/2003 sekä 68, 69 ja 71 § 

laissa 578/2006; sekä 

lisätään lakiin uusi 16 a, 25 aja 68 a §, siitä mainitulla lailla 578/2006 kumotun 70 §:n tilalle uusi 70 § 

sekä lakiin uusi 10 a luku seuraavasti: 

13 ja 16 a § (Kuten HE) 
3 luku 

 

Kunnan muu hallinto 

25 a 52, 68, 68 a, 69, 70, 71 ja 73 § (Kuten HE) 
 

10 a luku Kunnallinen liikelaitos 

87 a § 

Kunnallinen liikelaitos ja sen tehtävät (1 ja 2 mom. kuten 

HE) 

Kunnan liikelaitos-, kuntayhtymän liikelaitos- sekä liikelaitoskuntayhtymä-nimi-tystä voi käyttää vain 

sellainen kunnallinen liikelaitos, joka on perustettu tämän lain mukaiseksi liikelaitokseksi. (Uusi 3 mom.) 

(4 mom. kuten HE:n 3 mom.) 
 

87 b—m § (Kuten HE) 
 

(1 ja 2 mom. kuten HE) 

Lain 10 a lukua sovelletaan 87 a §:n mukaisesti perustettuun kunnalliseen liikelaitokseen 

perustamispäätöksessä mainitusta ajankohdasta, kuitenkin viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2009. Lain  87  a  

§:n 3 momenttia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009 lukien. 
mom. kuten HE) 


